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Т
радиційне гончарство України ХХ століття є перлиною 
світової художньої спадщини. Це стало можливим, 
завдячуючи інтенсивному розвитку на українських 
теренах гончарного шкільництва, яке, акумулюючи  

в собі досягнення тогочасної педагогіки й народного мистецтва, 
підживлювало гончарство прогресивними художніми й технологічними ідеями, винаходами, 
вдосконаленнями.

У різних куточках України, від центру до окраїн, в осередках чи регіонах побутування традиційного 
ремесла засновувалися гончарні школи, стаціонарні й пересувні навчальні майстерні (Коломия, Опішне, 
Олешня, Миргород, Поставмуки, Товсте, Глинськ, Межиріч, Нова Водолага, Кам’янець-Подільський, 
Берлинці Лісові, Дибинці, Сунки, Василівка, Макарів Яр, Межигір’я та інші). Їхні провідники й викладачі 
по-різному уявляли свою місію, поширювали освітню й виробничу діяльність як у локальних ареалах, 
так і в межах державних кордонів; прагнули розвивати народні традиції краю або ж осмислювали 
їх як платформу для розвитку академічної (промислової) кераміки, спроможної конкурувати  
на вітчизняному й світових ринках з монополією фаянсу та фарфору; діяли в межах колективної 
свідомості чи акцентували на особистісній самобутності майстрів, креативно експериментували  
й індивідуально опановували актуальні тенденції розвитку мистецтва кераміки, шукали шлях у майбутнє.

У жодній іншій сусідній країні гончарне шкільництво не набуло такого масштабного розвитку! 
Спонукою до цього були не лише перспективність розвитку гончарного промислу, його спроможність 
інтегруватися у світовий культурно-мистецький простір, вишуканий естетизм українських гончарів, 
але й колоніальне становище України та незбориме прагнення новітньої української інтелігенції до 
вільної творчості, можливої лише за умов етнічної незалежності й відновлення втраченої державності. 
Фундаментальна значущість гончарного шкільництва як засобу збереження й утвердження національної 
ідентичності, розвитку художніх традицій народної культури усвідомлювалася провідними українськими 
вченими й мистцями кінця ХІХ – першої половини ХХ століття, які зробили визначальний внесок  
у розвиток гончарної культури в Україні та збереження її спадщини. Серед таких достойників: видатні 
вчені – Анастасій Зайкевич, Віктор Василенко, Іван Зарецький, Олександр Прусевич, Данило і Вадим 
Щербаківські, Федір Вовк, Євгенія Спаська; технологи-керамісти, організатори гончарного шкільництва 
й виробництва – Осип Білоскурський, Юрко Лебіщак, В’ячеслав Розвадовський, Микола Роот, Володимир 
Гагенмейстер, Павло Дубинський; художники – Василь Кричевський, Опанас Сластьон, Михайло Бойчук 
та багато інших.

Саме з провідниками, викладачами й випускниками гончарних шкіл пов’язується активне 
впровадження в українському гончарстві кінця ХІХ – початку ХХ століття нових форм виробів, самобутніх 
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систем декору, пошуки авангардних стильових змін і пристосування кераміки до актуальних потреб 
суспільства. Не завжди це новаторство було вдалим з мистецького погляду, але воно було необхідним 
для життєзабезпечення промислу.

Більшовицька чума впродовж 1920-х – 1930-х років майже цілковито зруйнувала налагоджену 
систему гончарного шкільництва України, зорієнтованого на успадкування й розвиток народномистецьких 
традицій. Окупаційній владі націотворче явище гончарної культури дошкульно заважало творити 
міфічний «совєтскій народ». Відповідно до тогочасних ідеологічних настанов було припинено підготовку 
національних кадрів художньої інтелігенції, у тому числі й для роботи в традиційних осередках 
гончарства. Патріотично налаштовані керівники, викладачі й випускники гончарних шкіл були фізично 
знищені, про що переконливо свідчать опрацьовані автором цієї монографії фальшовані репресивними 
органами кримінальні справи. На багато років перервалася апробована практика успадкування 
гончарських знань.

У сучасних умовах  залучення дітей, школярів до заняття гончарством – це не лише акт 
продовження славних традицій гончаротворення, а й тривалий процес формування в наймолодших 
поколінь поваги до рідної культури, виховання будівничих Новітньої України. Важливим є культивування 
ставлення до гончарства як до виняткового явища народної художньої культури, як до самобутньої 
філософії повсякденного буття. Через заняття гончарством школярі мають здобувати внутрішню 
свободу, розкріпачувати думки, виходити за межі усталених суспільних стереотипів і уявлень про світ.

Упродовж Української Незалежності до теми гончарного шкільництва зверталися різні вчені. Проте 
тільки для Людмили Овчаренко вона стала пріоритетною й визначила основний вектор її багатолітніх 
наукових пошуків. Зусиллями невтомного дослідника за півтори проминулі десятиліття країні повернуто 
історію національного гончарного вишколу, імена керманичів, викладачів і учнів фахових начальних 
закладів; власне, відбулося відкриття гончарного шкільництва як феномену української культури кінця 
ХІХ – першої половини ХХ століття.

Нині в діючих осередках традиційного гончарства України функціонують тільки два художні 
навчальні заклади, де учні (студенти) системно опановують гончарство, – це Державна спеціалізована 
художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського та 
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 
з Відділом художньої кераміки. Також художників-керамістів готують Кафедра художньої кераміки 
Львівської національної академії мистецтв; Кафедра художньої кераміки, дерева, скульптури та металу 
Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука; 
Миргородський художньо-промисловий коледж імені Миколи Гоголя Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Очолюваний автором монографії, кандидатом історичних наук, заслуженим працівником 
культури України Людмилою Овчаренко Колегіум мистецтв у Опішному – унікальний бастіон розвитку 
традиційного гончарства в Україні засобами гончарного шкільництва! Він акумулював понадстолітній 
досвід опанування гончарства як у Опішному, так і в Україні загалом. Іншого середнього гончарного 
навчального закладу з такою тяглістю освітніх гончарських традицій немає! Це водночас є об’єктивним 
відображенням реалій сьогодення, коли традиційне гончарство повсюдно зникає з мапи України.

Автор монографії Людмила Овчаренко нині є єдиним у країні суспільним провідником-лідером 
гончарного шкільництва початкового рівня освіти. В основі її видатного дослідження – майже 
двадцятилітні студії з історії гончарного шкільництва; ретельні пошуки архівних матеріалів; роки, 
проведені в польових експедиціях, архівах, музейних сховищах, серед колишніх викладачів і випускників 
гончарних шкіл, їхніх родичів. А також, що особливо важливо, – практичний досвід керівництва 
унікальним на перелогах рідного гончарства навчальним закладом.

Новітнє дослідження відтворює ареальну й хронологічну історію становлення, утвердження  
й знищення українського гончарного шкільництва. Це грандіозна півстолітня панорама опанування 
мешканцями України гончарської майстерності, вияв зацікавлення професією в різних куточках 
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держави, ентузіастичного впровадження в промислі інновацій, викликаних суспільними потребами. 
Наукова реконструкція концептуальних напрацювань виявляє різні підходи до гончарства, розбіжні 
уявлення про перспективи й можливості гончарської освіти.

Праця Людмили Овчаренко представляє фахове шкільництво як ефективний спосіб реалізації 
суспільних запитів та індивідуальних захоплень. Вона переконливо засвідчує, як всеукраїнська толока 
небайдужих до гончарства діячів, поступово стверджувала в кераміці національні пріоритети, а українці 
осмислювали власну ідентичність, прагнули розвивати рідну культуру, рідне мистецтво. Запозичаючи 
й упроваджуючи у виробництво сучасні технології, вони повсякчас трималися орнаментальної мови 
народного мистецтва й осучаснювали нею старожитні форми виробів. Це було грандіозне змагання за 
новітній погляд на стародавнє ремесло, а отже, й за потенційного покупця, за прихильність поціновувачів 
модерної естетики, за можливість представлення власного таланту на тогочасних виставках різного 
штибу. Шкільництво уявлялося визначальним етапом творчої самореалізації, а тому його історія фіксує 
широкий спектр сподівань і прагнень залюблених у гончарство людей через відтворення їхніх пошуків, 
поневірянь, подвижництва, тимчасових тріумфів і самотніх трагедій.

Монографія містить багато інформації, взятої з архівних і приватних джерел, яка ніколи  
не публікувалася до нинішнього часу. Тому справедливо буде визначити її як перше фундаментальне 
узагальнююче відкриття історії гончарного шкільництва в Україні досліджуваного історичного періоду. 
Книгу щедро ілюстровано старими фотографіями, репринтами давніх документів, фото творів кераміки, 
які дозволяють сформувати візуальне уявлення про творчі прагнення педагогів і вихованців гончарних 
шкіл, аспекти опанування регіональних і загальноукраїнських гончарських традицій. Видання також 
повертає з небуття портретні образи творців-подвижників тогочасної гончарної культури країни. 
Водночас, доводиться констатувати, що творча спадщина гончарних шкіл в Україні збереглася лише 
фрагментарно: у державних музеях і приватних колекціях є лише поодинокі твори їх учнів і викладачів. 
Роботи вихованців окремих малих і короткострокових за часом існування шкіл узагалі невідомі.

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному теж зробив посутній 
внесок у розвиток гончарного шкільництва в Україні. Зокрема, у середині 1980-х років заклад був 
ініціатором створення при Опішненському заводі «Художній керамік» філії Решетилівського середнього 
професійно-технічного училища № 28 з підготовки гончарів та малювальниць (1986–1999). Згодом,  
за його ініціативи, на базі місцевої восьмирічної загальноосвітньої школи, було створено спеціалізований 
художній навчальний заклад у структурі музею-заповідника – Колегіум мистецтв у Опішному. Там 
учні з першого класу почали опановувати основи гончарства, а в старших класах – ще й керамології. 
Першим директором Колегіуму була Людмила Овчаренко. 2005 року вона знову очолила цей іміджний 
навчальний заклад, підпорядкований уже Міністерству культури України.

Музей-заповідник спільно з Інститутом керамології – відділенням Інституту народознавства 
НАН України на початку 2000-х років також зосередилися на вивченні історії гончарного шкільництва 
в Україні, у тому числі  й заснувавши академічну видавничу серію «Гончарні школи України». У ній 
публікуються дослідження про основні вітчизняні осередки гончарного шкільництва. Піонером наукових 
монографій у цьому плані була й залишається харизматична Людмила Овчаренко. Уже побачили світ  
її ґрунтовні дослідження «Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні» (2008), «Кам’янець-
Подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905–1933)» (2015). У перспективі – нові монографії про 
гончарне шкільництво в Миргороді, Олешні, Межирічі, Глинську та альбом творчих звершень гончарних 
шкіл Кам’янця-Подільського. Дослідницьких і видавничих планів ще так багато! Як казав славетний 
український реставратор кераміки Петро Лінинський, «коби лиш вспіти»!

© Олесь Пошивайло,
директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,  
генеральний директор Національного музею-заповідника українського гончарства  
в Опішному, голова Правління ГО «Конгрес українських керамологів», 
заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор
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П
итання культурного розвитку, збереження й збагачення духовних
надбань українського народу, впродовж кількох століть позбавленого
власноїдержавності,єізавждибуденадзвичайноважливим.Особливо
актуальним воно постало для українських земель, які тривалий

час були окуповані Росією й перебували в умовах національного гноблення.
Самобутність українців виявлялася, передовсім, у мові, звичаях, традиційних
ремеслах і промислах, які стали втіленням етнічних особливостей і народних
естетичних уявлень. Поступово на них сфокусувалися наукові дослідження.
Гончарство як невід’ємний елемент традиційно-побутової культури українців,
знаходилося в їх числі. Після 1861 року в соціально-економічній структурі
українськихгубернійЛівобережжя,тапісля1863рокунатериторіїтієїчастини
Правобережжя, яка 1793року ввійшладо складуРосійської імперії, гончарство
не тільки зберегло свою виняткову роль і місце, а й завдяки динамічному
формуваннювцейперіодструктурнихелементівринковоїекономіки,отримало
додатковий стимул подальшого розвитку. Сировинною основою промислу, що
визначалайогодинамікурозвитку,географічногопоширення,атакожасортимент
і якість самих виробів, були багаті поклади високоякісної гончарної глини на
територіїбільшостіукраїнськихгуберній.Важливимфакторомбулайнаявність
трудових ресурсів. Водночас, потужний розвиток промисловості наприкінці
ХІХ століття поставив під загрозу існування численних осередків самобутньої
народноїтворчості, створивсерйознуконкуренціювиробамнароднихмайстрів.
Фабрично-заводське виробництво руйнувало економічну основу традиційного
кустарногопромислу.Усталенітрадиції,якістоліттямипередавалисязпокоління
в покоління, поступово зникали. Гончарі змушені були адаптуватися до нових
економічнихумов,аоскількимовайшлапрозначнучастинусільськогонаселення,
імперськийурядвирішивз’ясуватипотужностійперспективирозвиткугончарства,
можливістьйого співіснуваннязфабричнимвиробництвом іпристосуваннядо
умовкапіталістичнихринковихвідносин.Державнійземськідіячі,представники
національно-свідомоїінтелігенціїпропонувалирізнішляхипідтримкитасприяння
гончарству.Однимізтакихзаходівбулаорганізаціяспеціалізованихнавчальних
майстерень, навчально-показових пунктів, художньо-промислових шкіл, які
на межі ХІХ–ХХ століть відкривали в Полтавській, Харківській, Чернігівській,
Катеринославській,Київській,Подільськійгуберніях.Основнимзавданнямтаких
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закладівбулопокращенняякостійрозширенняасортиментногоскладуглиняної
продукції кустарів,щомало б посилити конкурентоспроможність промислу та
сприятийогоадаптаціїдоновітніх запитів споживчогоринку.Протепісля 1917
рокусоціально-економічнійполітичніумовирозвиткуукраїнськихземельсуттєво
змінилися,що,усвоючергу,вплинулоназакладигончарногошкільництва,які
на той час уже перетворилися на потужні осередки розвитку й популяризації
українськоїхудожньоїкультури.

В умовах становлення тоталітарної більшовицької системи, російські
шовіністи ставали дедалі агресивнішими у відповідь на успіхи національного
відродження в Україні. Голодом, репресіями й терором вони намагалися
зупинити закономірний процес національно-політичного самоствердження
українців,пробудженихдодержавницькогожиттяподіямипочаткуХХстоліття,
загальмуватипроцесзміцненнянаціональнихсил,якінехотіливім’я«світової 
революції» розчинитися в російській політичній історії, а навпаки – всіляко
прагнули наповнити формальний автономний статус республіки реальним
самостійницьким,етнокультурнимзмістом.

НафонізагальногошкільництваУкраїнигончарневирізнялосясаметакою
націостверджуючоюсутністю.Наступністьіспадкоємністьпоколінь,культурних
ідуховнихцінностейстановлятьнаціотворчусерцевину,завдякичомуформується
ціліснесвітосприйняття,зберігаєтьсяйпримножуєтьсядуховнаєдністьпоколінь.
Самеетнізаціявиховногопроцесуєбезперечниміправильнимкрокомнашляху
досамоусвідомленнясвоєїсутності і свогодержавотворчогопризначення,адже
передбачаєнаповненняйогонаціональнимзмістом,спрямованимнаформування
національноїсамосвідомостігромадянина.Вонапокликанаувічнитиспецифічне
самобутнє, що є у кожній нації. 1894–1941 роки – період в історії української
етнічноїкультури,щостановитьцілуепоху,якапозначиласяфундаментальними
кардинальними змінами у свідомості людей, відобразилася в соціальних
і культурних процесах, значною мірою підготувала ідеологічні й політичні
орієнтири українського суспільства, що проявилися в його подальшій історії.
Усебічний аналіз діяльності спеціалізованих гончарних закладів дозволяє
простежити закономірності їх виникнення в тісному взаємозв’язку з суспільно-
економічним і політичним життям держави. Окрім того, видається можливим
з’ясувати виняткову роль етнопедагогічного досвіду в історичному розвитку
гончарногопромислу.

Нинівсесильнішепробуджуєтьсясуспільнийінтересдогончарноїкультури,
яка,безумовно,єнаціональнимідентифікаторомУкраїни.Їївідродженняйрозвиток
уновихсоціально-економічнихумовахєпровіднимзавданнямсучасноїмистецької
освіти, що перебуває в стані активного пошуку шляхів власного утвердження
й подальшого ефективного функціонування. Цей процес буде більш плідним
за умов ґрунтовного дослідження діяльності гончарних навчальних закладів
та їхунікальногодосвіду,якийщенеставнадбаннямдержавноїполітикивцій
галузі. Сучасний стан художньої освіти вимагає глибокого аналізу та пошуків
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реальних можливостей розв’язання нагромаджених проблем, просування далі
на шляху національного самоутвердження й державотворення. Розуміння
важливихпитаньпідтримкикультуриімистецтва,фінансуванняхудожньоїосвіти
надержавномурівнієвиразнонедостатніми.Затакихобставинособливокорисним
видаєтьсяздійсненняфундаментальногоаналізугончарноїосвітипершоїтретини
ХХстоліття,коливУкраїніпройшлахвилястворенняспеціалізованихгончарних
навчальних закладів. Саме від нього залежить ефективне врахування уроків
минулогодлярозв’язанняпроблемхудожньоїосвітийвідродженняпрадавнього
промислусьогодні.Тожвивченняетнографіїукраїнськогогончарствайгончарної
етнопедагогікияктрадиційного,апробованогочасомспособупередачіпрофесійних
знаньналежитьдоактуальноїетнологічноїпроблематики.

Гончарні навчальні заклади, які діяли на території Наддніпрянської
Українивпродовж1894–1941років,булиоб’єктамикількохнауковихдосліджень
вітчизнянихучених,алейдониністановленнягончарногошкільництватайого
вплив на творчий розвиток українського традиційного гончарства вивчено
недостатньо. Уперше про їхню діяльність стисло поінформував 1971 рокуЮрій
Лащуквузагальнюючійрукописнійпрацізісторіїмистецтваукраїнськоїкераміки
[438].Черезкількадесятроківдіяльністьгончарнихнавчальнихзакладівчастково
узагальнили у своїх наукових дослідженнях Ростислав Шмагало (1992) [1019]
та Олена Клименко (1995) [392; 393]. Проте зазначені дослідження здійснено
мистецтвознавцями, тож багато важливих для етнологічної науки відомостей
залишилисяпозаїхньоюувагою.

Перше етнологічне дослідження, значною мірою присвячене гончарному
шкільництву,належитькерамологуОлесюПошивайлу(1989),якийзосередивсвою
увагунагончарнихнавчальнихзакладах,щодіяливОпішномунаприкінціХІХ–
напочаткуХХстоліття[1549].Згодом,1993року,побачиласвітйогомонографія,
в основу якої було покладено матеріали докторської дисертації. У ній уперше
було вказано на основні шляхи передачі професійних гончарських знань і їх
значенняврозвиткупромислу[1551].ПитаннягончарногошкільництвавПоділлі
порушувала доктор історичних наук ЛідіяМельничук (2004) [489, арк. 76-78].
Першоюмонографією,присвяченоюпанорамномувисвітленнюмистецькоїосвіти
вУкраїнівідсерединиХІХдосерединиХХстоліттясталачерговапрацяРостислава
Шмагала (2005). Автор подав історичний аналіз функціонування художньо-
промисловоїосвітивгалузігончарства,художньогометалу,килимарства,ткацтва,
деревообробки,розглянувметодологіюмистецькоїосвітийхудожніособливості
їїтворчоїспадщини[1750;1754].2008рокупобачилосвіттрикнижжя«Гончарний 
здвиг Донбасу». Його складовими є дві монографії та збірник документальних
матеріалів. Автор першої книги «Гончарна велич і трагедія Макарового Яру 
доби Розстріляного Відродження» – Олесь Пошивайло – порушив актуальні
проблеми гончарного шкільництва в Україні 1920-х – початку 2000-х років,
визначивйогодосягнення,недолікийпроблеми;подавґрунтовнуісторіографію
діяльності Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

18

вЛуганщині;охарактеризувавпостатьїїкерівника;проаналізувавконцептуальні
напрацюваннягончарноїосвіти1920-хроківтаїхзначеннядлясьогодення[1553].
Другакнига,авторомякоїєЛюдмилаОвчаренко,–першавУкраїнімонографія,
цілком присвячена одному осередку гончарної освіти в Україні [1440]. 2010
року в кількох підрозділах дисертаційного дослідження Людмили Овчаренко
було проаналізовано діяльність гончарних навчальних закладів у с. Макарів
Яр (Луганщина) [530; 1449]. Ці матеріали побачили світ у монографії цієї ж
дослідниці, де, окрім питань, які стосуються причин виникнення, історичного
розвиткуйзанепадугончарствавс.МакарівЯр,з’ясованообставинизаснування,
аспекти діяльності, вплив на промисел місцевої гончарної школи (1927–1935)
[1434].2012рокуОленаЩербаньзахистилакандидатськудисертацію,присвячену
опішненському гончарному шкільництву [1779]. 2015 року побачила світ
монографіяЛюдмилиОвчаренко,якасталапершимкомплекснимкерамологічним
дослідженнямгончарнихнавчальнихзакладівКам’янця-Подільськоговпродовж
першоїтретиниХХстоліттязаархівнимийлітературнимиджерелами,польовими
матеріалами.Укнизіпроаналізованопередумовизаснування,основнінапрямки
діяльності спеціалізованих гончарних закладів, охарактеризовано персоналії,
відтвореноунікальнувмежахУкраїнисистемукомплексногоформуваннятворчого
майстра[1438].

Однакпозаувагоюдослідниківзалишилисяпринципововажливіпитання:
шляхи передачі професійних гончарських знань, які були поширеними на
території Наддніпрянської України впродовж другої половини ХІХ – першої
половиниХХ століття; передумови виникнення, розвиток і причини ліквідації
осередків гончарного шкільництва; дослідницька, збирацька, виставкова,
музейницька, краєзнавча, видавнича, науково-пошукова діяльність гончарних
навчальних закладів, спрямована на вивчення й популяризацію традиційного
гончарства; запровадження в навчально-виховний процес етнографічних
матеріалів, віднайдених під час науково-пошукових експедицій; виготовлення
в навчальних майстернях глиняних виробів традиційних гончарних форм і їх
декоруваннявластивимидляукраїнськогогончарстваорнаментамиймальовкою;
роль керівників у спрямуванні діяльності гончарних майстерень і художньо-
промислових шкіл на вивчення особливостей місцевого гончарства; склад
педагогічних і учнівських колективів; авторські навчальні плани й програми;
опануваннявихованцямицихзакладівпрофесійнимигончарськимизнаннями;
вплив гончарних навчальних закладів на творчий розвиток традиційного
українського гончарства; з’ясування причин закриття гончарних закладів
звиготовленнятрадиційноїхудожньоїкераміки.

МонографіяєскладовоювідомчихнауковихпроектівНаціональноїакадемії
наук України «Гончарство України ХІХ – початку ХХІ століття: історія, 
сучасність, перспективи» (держ.реєстр.№0103U001998)  «Гончарство і проблеми 
збереження національної ідентичності в Україні (ХІХ – початок ХХІ століття)»
(держ. реєстр.№ 0107U007039) та відповідних наукових студій Національного
музею-заповідникаукраїнськогогончарствавОпішному.
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Мета дослідження полягає в комплексному вивченні способів передачі
професійних гончарських знань, які є головною умовою успішної діяльності
гончарного промислу й з’ясування визначальної ролі гончарних навчальних
закладівутворчомурозвиткуукраїнськоготрадиційногогончарства.

Досягненняпоставленоїметипередбачаловирішеннятакихдослідницьких
завдань:

●● охарактеризуватиісторіюдослідженняролігончарнихнавчальних
закладівутворчомурозвиткутрадиційногогончарства;
●● з’ясуватиосновніспособипередачіпрофесійнихгончарськихзнань;
●● виявитиобставини,якіпередувализапочаткуваннюгончарного
шкільництванатериторіїНаддніпрянськоїУкраїни;
●● проаналізуватиконцепціїорганізаціїфаховоїосвітивкустарному
гончарномупромислі;
●● простежитирозвитокгончарногошкільництваузв’язкуізсоціально-
економічнимитаполітичнимиумовами;
●● дослідитиосновнінапрямкидіяльностігончарнихнавчальнихзакладів
тамісцетрадиційногогончарствавїхнавчально-виховнійдіяльності;
●● з’ясуватирольорганіввладитамісцевогосамоврядуваннявстановленні,
розвиткуйліквідаціїгончарногошкільництва;
●● виявитиосновнінапрямкивпливуфаховихнавчальнихзакладів
натворчийрозвитокукраїнськоготрадиційногогончарства.

Об’єктом дослідження є традиційне гончарство України, предметом –
гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку цього виду
народногохудожньогопромислу.

Хронологічнимимежамидослідженняє1894–1941роки,тобтопроміжокчасу
допочаткурадянсько-німецькоївійни,упродовжякогонадосліджуванійтериторії
діялигончарнінавчальнізаклади:нижньоюхронологічноюмежеюєріквідкриття
першоївНаддніпрянськійУкраїніОпішнянськоїзразковоїгончарноїнавчальної
майстерні Полтавського губернського земства, а верхньою – рік закриття
останнього спеціалізованого гончарного навчального закладу – Опішнянської
школимайстрівхудожньоїкераміки.

Територіальні межі охоплюютьНаддніпрянську Україну, тобто ту частину
України, яка в умовахподілу української етнографічної територіїміжкількома
державамивходиладоскладуРосійськоїімперіїтаСРСР(до1939року).Упродовж
1894–1941 років у Полтавщині, УкраїнськомуПоліссі, Слобожанщині, Середній
НаддніпрянщинійПоділлідіялигончарнінавчальнізаклади,більшістьзяких
відіграли визначальну роль у збереженні й плідному розвитку українського
гончарства.СамезавдякиїхнійдіяльностінатериторіїНаддніпрянськоїУкраїни
втілювалася система заходів, які сприяли налагодженню зв’язків держави
з кустарями, впливалина художні та якісні характеристики глиняних виробів,
популяризувалиновітніприйомироботивгончарномувиробництві,стримували
стрімкийзанепадпромислу.
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Поставлені перед науковою працею завдання вдалося реалізувати
завдяки комплексному застосуванню порівняльно-історичного, структурно-
функціонального, історико-генетичного, типологічного, статистичного,
хронологічного, історико-культурного, персоналістично-біографічного,
соціологічного,компонентногоаналізутаіншихметодівдослідження,властивих
етнологічнійнауцітасуміжнимнауковимдисциплінам.

Методологічноюосновоюроботиєсукупнезастосуваннязазначенихметодів
доджерельноїбазидослідження,якаскладаєтьсязкомплексуархівних,музейних,
польовихматеріалів,друкованихпраць,щодопомоглиувирішенніпоставлених
завдань.

Джерельну основу праці становлять архівні матеріали Центрального
державногоісторичногоархівуУкраїни,Центральногодержавногоархівувищих
органіввладитауправлінняУкраїни,Центральногодержавногоархівугромадських
об’єднаньУкраїни,Центральногодержавногоархіву-музеюлітературиімистецтва
України,ІнститутурукописівНаціональноїбібліотекиУкраїниіменіВолодимира
Вернадського; державних архівівПолтави,Чернігова, Хмельницького, Харкова,
Сум,Луганська,Вінниці;ГалузевогодержавногоархівуСлужбибезпекиУкраїни,
архівівУправлінняСлужбибезпекиУкраїнивЛуганській,Полтавській,Сумській
областях;Національногоархіву українського гончарстваНаціональногомузею-
заповідника українського гончарства в Опішному, Кам’янець-Подільського,
Миргородського, Роменського міських архівів; архівів Національного історико-
архітектурного заповідника «Кам’янець», Кам’янець-Подільського державного
історичного музею-заповідника, Національного музею українського народного
декоративногомистецтва,Миргородськогохудожньо-промисловогоколеджуімені
МиколиГоголяПолтавськогонаціональноготехнічногоуніверситетуіменіЮрія
Кондратюка; родинних архівів Дубинських (Вінниця), Трегубових (Луганськ),
Зінов’євих(Москва),ОльгиЕрн(Гагенмейстер-Корецької)(Львів).

Для обґрунтування результатів наукового дослідження суттєвим стало
опрацювання фондових колекцій Луганського обласного краєзнавчого
музею, Історико-меморіального музею Олександра Пархоменка (Луганщина),
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, Полтавського
художнього музею (Галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка, Сумського
художньогомузеюіменіНиканораОнацького,Сумськогообласногокраєзнавчого
музею,Роменськогокраєзнавчогомузею,Миргородськогохудожньо-промислового
коледжуіменіМиколиГоголяПолтавськогонаціональноготехнічногоуніверситету
іменіЮріяКондратюка,Вінницькогообласногокраєзнавчогомузею,Вінницького
обласного художнього музею, Кам’янець-Подільського державного історичного
музею-заповідника, Національного історико-архітектурного заповідника
«Кам’янець», Кам’янець-Подільської міської художньої школи, Національного
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Чернігівського
державногоісторичногомузеюіменіВасиляТарновського.Важливимджерелом
інформації про гончарне шкільництво України є глиняні вироби, документи,



21

В С Т У П

фотографії, особисто зібрані автором упродовж 2001–2016 років під час
керамологічнихекспедицій.

Заземськимипублікаціями,віднайденимивНаціональнійбібліотеціУкраїни
імені Володимира Вернадського, в обласних наукових бібліотеках Харкова,
Луганська, Сум, Полтави, Чернігова, Вінниці, Хмельницького, у Гончарській
книгозбірніУкраїниНаціональногомузею-заповідникаукраїнськогогончарства
в Опішному, книгозбірнях музеїв Полтави, Вінниці, Сум, Миргорода, Ромен,
Кам’янця-Подільського, Луганська, Харкова, Чернігова було проаналізовано
заходи губернських і повітових земств, спрямовані на підтримку й розвиток
гончарних навчальних закладів у Наддніпрянській Україні, визначено їхній
зв’язокзмісцевимигончарями,з’ясованодинамікучисельностігончарівурізний
час, віднайдено факти, які свідчать про різні способи передачі професійних
гончарськихзнань.

Науковановизнароботиполягаєвтому,щовпершевукраїнськійетнології
йкерамології,наосновіархівних,етнографічних,літературнихікерамологічних
джерелкомплекснодослідженорольгончарногошкільництваутворчомурозвитку
українського традиційного гончарства. Зокрема, уперше здійснено детальний
аналіз історіографії порушеної проблематики; з’ясовано способи передачі
професійнихгончарськихзнань,поширенінатериторіїНаддніпрянськоїУкраїни
впродовж ХІХ – першої третини XX століття; досліджено основні концепції
організації гончарного шкільництва. У розвитку гончарного шкільництва
виділено чотири основні періоди; проаналізовано передумови виникнення,
особливостірозвиткуйпричиниліквідаціїгончарнихшкілузв’язкузсоціально-
економічнимийполітичнимиумовами,якісклалисянадосліджуванійтериторії;
з’ясовано зміст діяльності гончарних навчальних закладів, спрямованої на
вивченняй популяризацію традиційного гончарства; встановлено визначальну
роль керівників у спрямуванні діяльності навчальних закладів на вивчення
особливостей місцевого гончарства; проаналізовано склад педагогічних та
учнівськихколективів, авторськінавчальніпланийпрограми; виявленовплив
окремихзакладівнатворчийрозвитоктрадиційногогончарстваУкраїни;виявлено
непричетністьнавчальнихзакладівуМежигір’їдотворчогорозвиткутрадиційного
гончарства в Україні; доведено, що фахові гончарні школи у Макаровому Яру,
Опішному й Кам’янці-Подільському перетворилися на осередки українського
національноговідродження,аполітикатоталітарногорежиму1930-хроківбула
спрямовананазнищеннягончарнихзакладів,якіспеціалізувалисянапідготовці
фахівців з виготовлення традиційної художньої кераміки. У ході дослідження
розширенознанняпрогончарнешкільництвоОпішноготаперсоналіїгончарного
шкільництваУкраїни.

Практичне, культурно-історичне й наукове значення роботи полягає
у введенні до наукового обігу численних унікальних архівних і літературних
джерел,глинянихвиробівіпольовихматеріалів,зібранихпідчаскерамологічних
експедицій.Результатидослідженнязможутьвикористатикерамологи,етнологи,



22

Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

історики,етнопедагоги,мистецтвознавцітакраєзнавці,яківсуперечливихумовах
2010-хроківнамагаютьсянелишерозвиватиукраїнськунауку,айвідроджувати
самобутнєявищенаціональноїкультури,якимєгончарство.

Криза сучасногонародногомистецтвапотребуєдіалектичногоосмислення
того історичного періоду, коли кустарні (художні) промисли розвивалися
й були об’єктами пильної уваги земських органів самоврядування. Тогочасні
крокидержави,спрямованінавивченняйпідтримкукустарнихпромислів,нині
можутьстативнагодітим,хтопрагненедопуститиповногозникненнянародного
мистецтва.Суттєвимєітойфакт,щогончарство–однеізнайважливішихджерел
для вирішення багатьох сучасних наукових проблем, починаючи з етногенезу,
етнічноїісторії,генетичнихіетнокультурнихзв’язківміжнародами,сімейногота
громадськогопобуту,ізавершуючирозмаїтимипроблемамитрадиційноїкультури.
Йоговивченняперетворилосявсамобутнюгалузьзнання,щоприваблюєувагу
істориків, етнографів, археологів, педагогів, соціологів, учених природничих
наук.Матеріалидослідження такожважливі длярозробкинавчальнихпланів,
програмзнародноїхудожньоїтворчості,длянаписанняузагальнюючихнаукових
праць, енциклопедій, посібників з проблематики українського народознавства
йкраєзнавства.

Досвід становленняпрофесійної гончарної освіти вУкраїні впродовж 1894
–1941роківмаєпрактичнезначеннязоглядунарізноманітністьформіметодів
їївпровадженнявжиттятаефективністьрезультатів.

Z
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1.1. 
ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО  

У ПУБЛІКАЦІЯХ 1879−2017 РОКІВ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Г
ончарне шкільництво 1894–1941 років ще не було об’єктом комплексного
наукового етнологічного дослідження в якості визначального фактора
творчогорозвиткутрадиційногогончарстваУкраїни.Зокрема,маловивченою

ділянкоюетнологічнихікерамологічнихстудійбулизаходиземствтадержавних
органів влади, які передували заснуванню гончарних навчальних закладів на
територіїпідросійськихукраїнськихземель;ґрунтовноневивчалосяуспадкування
професійних гончарських знань та їх передача в межах сім’ї гончаря чи цеху;
нез’ясованоюзалишиласяйґенезаконцепціїгончарногошкільництвавпродовж
першої третини ХХ століття; вповні не досліджено державне регулювання
гончарногошкільництваУкраїни,якевідбувалосязановихполітико-економічних
умов(1918–1941);усебічнонебулорозглянутопередумовивиникненнягончарних
навчальних закладів, не досліджувалася їх експериментальна, виробнича,
виставкова, музейницька, краєзнавча, видавнича й науково-пошукова
діяльність;неповністюз’ясованоскладпедагогічногойучнівськогоколективів;
не проаналізовано навчальні плани й програми; досконально не з’ясовано
закономірності історичногорозвиткугончарногошкільництванапідросійських
українських територіях; не виявлено загальнодержавні причини ліквідації
гончарного шкільництва; не вивчено вплив гончарних навчальних закладів
нарозвитокукраїнськогогончарства;їхдіяльністьнерозглянутовякостічинника
творчого розвитку традиційного гончарства. Лише в окремих дослідженнях
з’ясовано загальні або окремі питання функціонування гончарних навчальних
закладів.Алевмежахдержави–целишеокреміепізоди,якінедаютьможливості
зробитиузагальнюючівисновкищодогончарногошкільництватайогозначення
длятрадиційногогончарстваУкраїни.

Вивчення джерел та літератури з питання гончарного шкільництва
яквизначальногофакторатворчогорозвиткутрадиційного гончарстваУкраїни
впродовж1894–1941роківдозволиловиділитив історіографіїдослідженої теми
п’ять періодів: І – 1879–1919; ІІ – 1922–1931; ІІІ – 1932–1951; ІV – 1952–1999;
V–2000–2017.

З’ясовано,щозацікавленнярозвиткомгончарногошкільництвавідбувалося
в руслі загальнодержавного вивчення кустарних промислів. Перший досвід їх
польовогодослідженняприпавнапочаток1850-хроків,колиособливікомісіїпочали
збиратиточнівідомостіпроселянськіпромислийкустарнупромисловість[1284,
с.1;1738,с.1].1871рокуІмператорськеросійськегеографічнетоваристворозпочало
підготовку«Свода материалов по кустарной промышленности», вякомубуло
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систематизовановсінаявні відомостіпрокустарніпромислиРосійської імперії,
утомучислійзібранінатериторіїУкраїни[1738,с.2].ТогожрокуЦентральний
статистичнийкомітетпідчаспідготовкидопроведенняполітехнічноївиставки
вМоскві(1872)зібраввідомостіпростанкустарнихпромислівінаосновіотриманих
матеріаліввидавкількамонографій,якізгодомпобачилисвітокремимвипуском
Центрального статистичного комітету «Временник Российской Империи» [1104,
с.2].21грудня1872рокузанаказомімператораОлександраІІІбулоствореноКомісію,
доскладуякоїувійшлипредставникиМіністерствфінансівтавнутрішніхсправ,
Імператорськоговільногоекономічноготовариства,Імператорськогомосковського
товариства сільського господарства, Імператорськогоросійського географічного
товариства,Товариствадлясприянняросійськійпромисловості,Імператорського
російськоготехнічноготовариства [1284, с. 5-7].Комісіяздійсниладослідження
23губерній,середякихбулийукраїнські[1104,с.8].Зарезультатамипроведеної
роботи надруковано 16 томів «Трудов комиссии по исследованию кустарной 
промышленности в России»[1738,с.2-3].Учисліпершихбулообстеженокустарну
промисловість Полтавської губернії й опубліковано звіт губернської земської
управи «Исследование кустарной промышленности в Полтавской губернии»
[1238,с.31-39].Комісіязробилаузагальнюючийвисновокпроте,щовціломуна
територіїпідросійськихукраїнськихгубернійгончарствоналежалодокустарних
промислів,якізаслуговувалинапершочерговуувагу[1481,с.13].Підтвердженням
тому були подальші випуски «Трудов комиссии...». Відомості про поширеність
гончарного промислу містить географічний опис А. Воронецького «Кустарная 
промышленность Черниговской губернии» [1087, с. 319-325]. 1880 року було
опубліковано«Сведения о кустарных промыслах в Харьковской губернии»,деє
згадкипрогончарство[1619,с.56-59].ЦіннуінформаціюпрогончарівКуп’янського
повітуцієїжгуберніїтаучнівствовїхньомусередовищізафіксувавЛ.Соколовський
[1645,с.33-35].ЕтнографОлександрТвердохлібовнадрукувавкількапрацьпро
дослідженийнимгончарнийпромиселвОхтирськомуповіті [1667] тав слободі
Котельвацьогожповіту(Харківськагубернія)[1668],якітакожінформуютьщодо
учнівствавгончарстві.ВажливівідомостіпрогончарнийпромиселХерсонської
губернії,рольмайстрівзіншихукраїнськихгубернійуйогопоширенні,спадкову
передачу професійних гончарських знань та заводське учнівствомістять статті
«Кустарная промышленность в Херсонской губернии (Одесский уезд). Гончарное 
производство» та «Кустарная промышленность в Херсонской губернии 
(Александрийский уезд). Гончарное (горшечное) производство»[1298;1297].

1889рокуетнографістатистВікторВасиленкооприлюднивсвоєспеціальне
монографічнедослідження«Местечко Опошня Зеньковского уезда Полтавской 
губернии: Статистико-экономический очерк», в якому подав характеристику
економічногостановищамісцевогонаселення,виклавосновніподії історичного
розвиткумісцевості,урізноманіттіремеселзвернувувагунаособливостімісцевого
гончарства [1066].ДослідженнямкустарнихпромислівтакожзаймавсяМикола
Пономарьов.Вінопублікувавстатті«Кустарные промыслы Курской и Киевской 
губернии. Исследование 1889–1890 гг.»,«Кустарные промыслы Екатеринославской 
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и Калужской губернии. Отчёты 1891–1892 гг.»,«Кустарные промыслы Волынской 
губернии»,уякихз-поміжіншогоз’ясувавумовипрацігончарів,подавописокремих
процесів виробництва, дійшов до висновкупро входження гончарства в стадію
занепаду й необхідність впливу на його якість через спеціалізовані навчальні
заклади [1526; 1527; 1528]. Про приклади учнівства в гончарному промислі
Катеринославської губернії повідомив педагог і письменник О. Альмединген
устатті«Павел Мищенко, основатель гончарного производств в селе Гуляйполе»
[1036,с.82].1892рокуВ.Каталейоприлюдниврезультатиобстеженнякустарної
промисловості, проведеного на території Полтавської й Чернігівської губерній
(1889) [1250]. Упродовж 1888–1892 років гончарство на території Полтавської,
Харківської,Чернігівської таКиївської губернійвивчавчленрадиМіністерства
державногомайнаПилипКорольов.Результатисвоїхекспедиційвінузагальнив
укількохстаттях,денафонізагальноїхарактеристикипромислурозмірковував
проможливішляхийоговдосконалення,розглянувпитаннянавчаннягончарів
назаводіФока[1277,с.411;1278,с.436-437;1279;1275].Авторпублікаційвважав,
щозаводськенавчаннядлягончарівєважливимінеобхідним[1276,с.107].Інший
дослідниккустарнихпромислів–С.Лисенко–устатті,спричиненійдискусією
зцьогоприводуізПилипомКорольовим,навпакинаголосивнанеефективності
навчаннягончарівназаводіФокавпитанніподальшогопоширенняотриманих
ниминовітніхпрофесійнихгончарськихзнаньусередовищікустарів[1323,с.115].

1894 року побачила світ перша й досі єдина монографія про опішненське
гончарство – «Гончарный промысел в Полтавской губернии», автором якої є
етнограф, археолог і колекціонер старожитностей, член Імператорського
Московськоготовариствалюбителівприродознавства,антропологіїйетнографії
таМосковськогоархеологічноготовариства,співробітникПриродничо-історичного
музеюПолтавськогогубернськогоземстваІванЗарецький.Дляцьогонаукового
дослідження вона важлива як носій інформації щодо поділу праці в родинах
гончарівйпередачіфаховихзнаньдітям.Окрімтого,дослідникзробиввисновок
про те, що відсутність у гончарів учнів була свідченням занепаду гончарного
промислу[1210,с.115-116].

ЗарікдопоявицієїмонографіїгласнийГороднянськихповітовихземських
зборівЧернігівськоїгуберніїПетроСолонинаопублікувавуземськомузбірнику
свою доповідну записку, в якій інформував про дослідження гончарних глин
навколоОлешні[1160,с.117].Маючибажаннярозвиватигончарнешкільництво
в Чернігівщині, Петро Солонина в червні 1895 року прибув до Опішного за
досвідомзорганізаціїгончарнихнавчальнихмайстерень,подавописприміщення
й обладнання, зауважив, що в Опішнянській зразковій гончарній навчальній
майстернівиробництвопереважалонаднавчальнимпроцесом,томувонанабула
ознакпромисловогопідприємства,вякому,дотогож,земськідіячізапроваджували
виготовленняпродукції,невластивоїнародномугончарству[1648].Цебулаперша
повнахарактеристикадіяльностіцьогонавчальногозакладу.Тодіжнасторінках
«Очерка деятельности Полтавской губернской земской управы в 1894 г.» було
згаданопророботи,яківиконувалиїїучнівмайстернях[1482,с.20-22].Аналітичні
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матеріалищододіяльностіцьогогончарногонавчальногозакладу,йоговпливуна
технологіюмісцевогогончарствайрезультативностізапровадженихнововведень
булоопубліковано1896рокувдодаткудозвітуПолтавськоїгубернськоїземської
управи«Образцовые мастерские Полтавского губернского земства: Гончарная 
мастерская Полтавского губернского земства в м. Опошне Зеньковского уезда. 
1895 год» [1108]. Висновки ревізійної комісії, яка 1896 року відвідала гончарну
навчальнумайстернювОпішному,булонадруковановматеріалахПолтавських
губернськихземськихзборів[1520;1152].Прозміни,яківідбулисявнавчальній,
виробничій та експериментальній діяльності, про співпрацю цієї майстерні
з опішненськими гончарями, працевлаштування випускників та причини
закриттязакладувідомоіздоповідей«Учебная гончарная мастерская в м. Опошне 
Зеньковского уезда», «Гончарная мастерская в м. Опошне», опублікованих
у матеріалах Полтавської губернської земської управи (1897, 1899, 1900) та
Полтавських губернських земських зборів (1899) [1685; 1105; 1106; 1521, с. 57-58,
61-62,216-217].

1895 року Чернігівське губернське земство оприлюднило результати
дослідженнягончарногопромислу,дезгадалопронавчальнугончарнювОлешні
[1513, с.54-121].Протенайповнішу інформаціющодофункціонуваннявідкритої
1895 року Олешнянської земської гончарної майстерні, запроваджуваних нею
новітніхтехнологічнихпроцесівтамеханізмів,особливостейекспериментальної
діяльності вдалося віднайти в статтях «Освящение здания первой земской 
сельской ремесленной школы в Черниговской губернии» (1895), «Земская 
гончарная мастерская в с. Алешне» дослідника С. Лисенка (1896), у звітах
завідувачамайстерніПетраПашутинського«Отчет о деятельности гончарной 
мастерской Губернского Земства в селе Алешне Городнянского уезда» (1896)
тачленагубернськоїуправиС.Лашкевича«Отчет по командировке в с. Алешню 
для осмотра гончарной мастерской» (1897) [1459, с. 150-152; 1322; 1498; 1314].
1897 року український земський статист, етнограф, фольклорист і суспільний
діячОлександрРусовоприлюднив«Описание Черниговской губернии»,вякому
коротко охарактеризував гончарний промисел Чернігівщини [1603]. Видатний
учений,професормінералогіїПетроЗемятченськийодночаснодослідивпоклади
гончарнихглинуЧернігівщині,виділивнаїїтериторіїкількагончарнихрайонів
таохарактеризувавспособивидобуванняглинигончарямиОлешні[1220].Зарік
доцьогопобачиласвітйогопраця«Каолинитовые образования Южной России 
(Каолин, фарфоровые, фаянсовые и другие глины)»,уякійученийподаврезультати
обстеження глинна території кількох українських губерній, а також зосередив
увагунапокладахглиннавколоокремихгончарнихосередків.Зокрема,дослідник
обстежив глиниМакарового Яру (Катеринославська губернія); зазначив про їх
високуякістьіподаврекомендаціїщодоможливоговиготовленнязнихпорцеляни
йфаянсу[1218,с.30,169,203].

1899 року етнолог Петро Олейников у статті «Гончарное производство  
в Нижегородской, Киевской и некоторых других губерниях (Отчет 1899 г.)» описав
основнітехнологічніпроцесигончарноговиробництвавОлешні,охарактеризував
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діяльність тамтешньої артілі [1454, с. 253]. Два роки поспіль (1898, 1899) він
публікував свої звіти про гончарство Харківської й Київської губерній [1453;
1454],вякихосновнимзасобомрозширеннятехнологічнихзнаньгончаріввважав
навчальнумайстерню.ДослідниккустарнихпромислівМ.Пакульськийупраці
«Краткие очерки кустарных промыслов Черниговской губернии» серед інших
опублікувавматеріалипровнутрішньосімейнийрозподілпрацівродинігончаря
тапрогончарнеучнівство [1487, с.95, 100]. 1899рокусвоюстаттюздетальним
описомгончарствавс.ОлешняопублікувавМ.Могильченко.Вонадаламожливість
порівняти технологію традиційного гончарного виробництва з виробничими
процесами,якізапроваджувалатамтешнянавчальнамайстерня[1376].

Загальнодержавніініціативисталиспонукоюдлябагатьохземств,якіпочали
самостійноздійснюватиобстеженнямісцевихкустарнихпромислів [1273, с. 74].
Результатом таких досліджень уПолтавській губернії 1884 року став«Сборник 
по хозяйственной статистике Полтавской губернии. Миргородский уезд»,
1893 року – «Сборник по хозяйственной статистике Полтавской губернии. 
Роменский уезд», 1901 – «Кустари и ремесленники Полтавской губернии:  
По сведениям, собранным в 1898 и 1900 гг.»,вякихподанозагальнухарактеристику
господарського розвитку повітів, зазначено про заняття населення гончарним
промислом,поданостатистичнівідомостіпрогончарів[1616,с.200-201;1615;1292].
НазасіданняхПолтавськогогубернськогоземстванеодноразовообговорювалося
питання впливу на промисли через мережу закладів професійної освіти для
кустарів.1887рокуційтематицібулоприуроченодоповідьПолтавськоїгубернської
земської управи «О развитии профессионального образования в Полтавской 
губернии»,деназваноможливішляхипоширенняпрофесійнихзнаньусередовищі
майстрів[1401].Питаннязапочаткуваннягончарногонавчальногозакладуімені
МиколиГоголяпорушеновдоповіді«По вопросу об учреждении в с. Васильевке, 
Миргородского уездного земства, училища имени Н. В. Гоголя»[1506].1896року
детальну інформацію про передумови заснування й відкриття Миргородської
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя було розміщено в статті
«Освящение художественно-промышленного училища имени Н. В. Гоголя  
в Миргороде»[1460].

Активізаціяповітовихуправунапрямкусприяннягончарномушкільництву
зазвичай відбувалася під впливом губернських ініціатив, обумовлених
заснуванням на території повітів гончарних навчальних закладів. Оскільки
першітакіустановибуловідкритонатериторіїПолтавщини, їїповітовіземства
систематично порушували питання сприяння їхньому розвитку. З цього
приводу на засіданнях Лохвицької повітової земської управи обговорювали
доповіді«Гончарный промысел»(1898,1901)[1113;1114],«Заключение Управы на 
ходатайство Кустарного Комитета относительно ассигнования на содержание 
учебной гончарной мастерской в с. Поставмуках» (1898), «Заключение 
Управы по ходатайству Кустарного Комитета об ассигновании средств  
на производство изследования промыслов» (1898), «Об ассигновании средств  
на ежегодное содержание предполагающейся гончарной учебной мастерской»
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(1898), «Гончарная мастерская в с. Поставмуки» (1899), «По ходатайству 
Лохвицкого кустарного комитета о субсидии Поставмукской гончарной 
мастерской» (1900),«Отчёт по ревизии Поставмукской гончарной мастерской»
(1900) [1404; 1207; 1508; 1207; 1208; 1107; 1468; 1336].Ці публікації є важливим
джерелом відомостей про діяльність гончарної навчальної майстерні в селі
Поставмуки. У друкованому виданні «Естественно-исторический музей 
Полтавского губернского земства. Описание коллекций» (1899), уперше було
подано асортимент виробів Опішнянської зразкової гончарної навчальної
майстерніПолтавськогогубернськогоземства[1183,с.88].

Окрему групу історіографічних джерел складають звіти про діяльність
Миргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя,якіпублікували
окремимизбірникамиабовматеріалахдрукованихзвітівПолтавськоїгубернської
управивпродовж1901,1905–1915років[1465;1466;1150;1356;1361;1362;1357;1358;
1363;1364;1457].

Цінна інформація щодо стану гончарного промислу в Катеринославщині
міститьсянасторінках«Сборника статистических сведений по Екатеринославской 
губернии. Славяносербский уезд» (1886). Зокрема, у ньому з’ясовано умови
заселенняцієїмісцевості, забезпеченість селян землею,подано характеристику
ґрунтів. У публікації вперше зібрано інформаціющодо виникнення гончарства
натериторіїмайбутньогоосередкугончарногошкільництва–вселіМакарівЯр
– та чисельності гончарів; детально описано технологічнийпроцес гончарства,
гончарнийкругтагорно,способиреалізаціїглинянихвиробів[1618].

Статистичнаінформаціящодоподільськихгончарівтакороткахарактеристика
збуту їхглиняноїпродукціїміститьсявкнизі«Справочная книжка Подольской 
губернии»(1888),укладенійВ.Гульдманом[1122,с.356].Відомостіпрокількість
гончарів та їхніх учнів систематично друкував часопис «Обзор Подольской 
губернии». Віднайдено видання за 1886, 1891–1894, 1896–1898, 1901, 1903 роки
[1070-1079].

Упродовж1890–1898років,опікуючиськустарнимипромислами,Чернігівські
губернські земські збори заслухали такі доповіді Земської управи: «Доклад 
губернской управы о поднятии кустарных промыслов в губернии» (1890),
«Об ассигновании суммы в размере до 1000 руб. на меры к улучшению в губернии 
производств гончарного, ткацкого и сапожного. Гончарный промысел» (1891),
«О мерах к содействию кустарным промыслам Черниговской губернии» (1892,
1896),«Доклад управы №6 о содействии кустарной промышленности» (1898),
«По вопросу о содействии ремесленным мастерским, сельскохозяйственным 
школам и кустарным промыслам»(1900),«По вопросу о содействии ремесленным 
мастерским, сельскохозяйственным школам и кустарным промыслам» (1898).
Їхбулоопубліковановземськихзбірниках[1140;1390;1391;1141;1159;1503;1504].

1901 року побачив світ «Статистический ежегодник Полтавского 
Губернского Земства», де в частині «Главные экономические мероприятия 
Полтавского земства в 1898 и 1899 гг. в связи с экономическою его деятельностью 
за все время существования земства» проаналізованозаходиземства,спрямовані
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на розвиток та підтримку гончарного шкільництва в Поставмуках, Глинську,
Опішному, Миргороді [1102, с. 59, 61]. Про відновлення діяльності гончарного
навчальногозакладувОпішномузазначеновматеріалахЗіньківськихповітових
таПолтавськихгубернськихземськихзборів(1901)[1221,с.17-18;1507].Гончарному
виробництвутаорнаментиціглинянихвиробівуПолтавськійгуберніїприсвятив
своюдоповідьІванЗарецький,якувиголосивнаХІІАрхеологічномуз’їзді(1902)
[1209]. Тоді ж Микола Пономарьов подав огляд діяльності уряду, спрямованої
напідтримку кустарної промисловості впродовж 1888–1902років, у томучислі
йгончарногопромислу[1530].

Упродовж 1900–1904 років етнограф і статист С. Лисенко опублікував
монографіїпровивченінимдомашніпромислийремеслаПолтавщини,з-поміж
яких і гончарний [1325; 1326; 1324]. Зокрема, дослідник зафіксував спадкову
передачугончарськихзнань,залученнядітейкустарівдогончарноговиробництва,
домашнєучнівствовродинахгончарівіпроявикризовихознакугончарстві[1326;
1324,с.64].Окрімтого,С.ЛисенковказавнаготовністьРоменськогоповітового
земствавідкритигончарнунавчальнумайстернювзаштатномумістечкуГлинськ
та підтвердив власні песимістичні погляди з приводу користі її діяльності для
вдосконалення гончарного промислу [1326, с. 347]. Також етнограф наголосив
на помилках, допущених Опішнянською зразковою гончарною навчальною
майстернеютаПоставмуцькоюгончарноюнавчальноюмайстернею,якізавадили
здійснити суттєвий вплив на місцеве гончарство [1325, с. 5, 126; 1324, с. 54].
Про гончарство Харківщини писав у своїй праці «Очерки народного быта (из 
этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии)» 
етнографМиколаСумцов[1661,с.35].ОленаРадаковаопублікуваластаттю«Отчет 
о поездке по Старобельскому уезду» [1581].Дослідниккустарноїпромисловості
Волині Михайло Гродецький у монографії «Кустарная промышленность 
Волынской губернии. Ея настоящее и возможное будущее»(1901)зробиввисновок
прозначнепоширеннягончарстванаозначенійтериторії[1118,с.21,27,30,32].

1901рокувідомийгромадськийіполітичнийдіяч,етнографМихайлоРусов
у часописі «Журнал для всех» опублікував статтю про роботу обласного з’їзду
діячівзкустарнихпромислів(Полтава),уякійзвернувувагунакризугончарства
й на те, що причиною закриття Опішнянської зразкової гончарної навчальної
майстерні була недосконалість земської програми сприяння кустарництву та
відсутністьочевиднихшвидкихрезультатів [1605].Черезтрирокинасторінках
«Материялів до українсько-руської етнольогії»побачиласвітчерговапублікація
цьогодослідника«Ганчарство у с. Опошні, у Полтавщині»[1604].УнійМихайло
Русовзробиввисновок,щоуспадкованіпрофесійнігончарськізнання«з великою 
трудністю відповідають сучасним технічним потребам та обставинам»,вказав
на вплив «гончарської земської школи» на творчість відомого опішнянського
гончаряФедораЧирвенка[1604,с.43,56].

1903 року побачив світ сьомий том «Полного географического описания 
нашего Отечества»,уякомуВ.Морачевськийоприлюдниврезультатививчення
гончарствавпідросійськихукраїнськихгуберніях.Зокрема,авторохарактеризував
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поширеннягончарногопромислувукраїнськихгуберніяхізазначивпроіснування
з1894рокуОпішнянськоїгончарноїмайстерні,йподавінформаціюпропередачу
інвентарюпісляїїзакриттядо«Миргородской Гоголевской ремесленной школы»
[1377, с. 182]. Цінною є інформація дослідника про глиняну продукцію артілі,
організованоїприОлешнянськійгончарнійнавчальніймайстернівЧернігівській
губернії[1377,с.183].Упраці«Гончарные кустарные учебные заведения. (Отчёт 
1900–1901 гг.)»(1903)професоркерамікиПетербурзькоготехнологічногоінституту,
кустарнийтехнікОлександрСоколовподаввідомостіпрозаснуванняйдіяльність
гончарнихнавчальнихзакладівнатериторіїПолтавщини:Опішнянськоїзразкової
гончарної навчальної майстерні, Глинської гончарної навчальної майстерні,
Поставмуцької гончарної навчальної майстерні – та їхній вплив на місцеве
гончарство[1642].

Діяльність цехів у Поділлі вивчав історик, археолог і етнограф, директор
Кам’янець-Подільськогоісторичногомузею-заповідника,дійснийчленнаукового
товаристваТарасаШевченкауЛьвовійМосковськогоархеологічноготовариства
Юхим Сіцінський. 1904 року результати його дослідження було надруковано
вмонографії«Материалы для истории цехов в Подолии»,якаміститьвідомості
про учнівство в гончарних цехах. Частково ці матеріали було опубліковано
вчасопису«Труды Подольского церковного историко-археологического общества» 
[1624].1904рокухімік-технологтахудожник-керамістПетроВаулінопублікував
свою доповідь «О постройке земского дома», в якій обґрунтував необхідність
відновлення гончарного шкільництва в Опішному, наголосив на важливості
вивченнятрадиційноїорнаментикийформ,інформувавпродіяльністьочолюваної
нимОпішненськоїгончарноїмайстерні[1067].

Упродовж 1904–1905 років кустарні промисли Катеринославської губернії,
побутітрадиційніпромислитамтешніхжителівдослідиветнографВасильБабенко,
якийзбираветнографічніматеріалидляХІІІАрхеологічногоз’їзду.Зарезультатами
польовихстудійученийопублікував«Этнографический очерк народного быта 
Екатеринославского края», в якомуподав загальну характеристику гончарства
Катеринославської губернії (виготовлення глиняних виробів та їх скління,
асортиментгончарноїпродукції,шкідливістьгончарноговиробництва).Етнограф
звернув увагу на те, що на території Катеринославської губернії гончарний
промисел зосереджувався в Слов’яносербському й Катеринославському повітах
[1039,с.86-90].

1900рокубуловідкритоГлинськугончарнунавчальнумайстерню.Повнізвіти
проїїщорічнунавчальну,виставковуйгосподарськудіяльністьбулоопубліковано
вземськихвиданняхза1902,1903,1904,1905,1908роки[1474,с.86-87;1475,с.71;
1476,с.79;1185,с.229;1477,с.107-109;1103].ПрореорганізаціюГлинськоїгончарної
навчальної майстерні 1908 року, цільові завдання закладу та його подальшу
діяльністьйдетьсяв«Журналах и докладах 44-го очередного Роменского Уездного 
Земского Собрания 1908 года», звіті майстерні за 1908 рік, праці Н. Галафре
«Гончарная инструкторская школа в г. Глинске Роменского уезда Полтавской 
губернии», публікації «Общие центральные организации по кустарной 
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промышленности. Главное Управление Землеустройства и Земледелия» [1186,
с.59,220-227;1093;1461;1414,с.105].Питанняфінансуванняйдіяльностієдиної
в Російській імперіїшколи інструкторів з гончарного виробництва та її впливу
натрадиційнегончарствозаслуханонаПолтавськихгубернськихтаРоменських
повітовихземськихзборахупродовж1910–1915років,іціматеріалиопубліковано
в земськихзбірниках [1470, с. 148; 1471, с. 156; 1188, с.223-224; 1189, с.66; 1190,
с.111;1472,с.127;1191,с.55].Промайстер-класизгончарства,якідемонстрували
наДругійВсеросійськійкустарнійвиставцівСанкт-Петербурзі(1913)майстрита
вихованціцьогонавчальногозакладу,повідомляєтьсявстатті«Український відділ 
на Другій Всеросійській кустарній виставці в Санкт-Петербурзі в 1913 році»,
надрукованійучасопису«Ілюстрована Україна»[1681,с.5].

1909 року на 44 черговій сесії Слов’яносербських повітових земських
зборів (Катеринославщина) було заслухано «Доклад о мерах к улучшению 
гончарного промысла в уезде», вякомуйшлосяпроперебуваннявМакаровому
Яру опішненського гончаря Федора Чирвенка та відрядженого Відділом
сільської економії й сільськогосподарської статистики Головного управління
землевпорядкуваннятаземлеробства,професоракерамікиСанкт-Петербурзького
технологічного інституту Олександра Соколова [1143]. В іншому земському
документі –«Докладе об исследовании глин в уезде» – було звернено увагу на
необхідність лабораторного обстеження макарово-ярівських глин у Відділі
сільської економії та сільськогосподарської статистики Головного управління
землевпорядкуванняйземлеробства[1145].Окрімцього,взбірникуматеріалівцієї
жсесіїбуловміщено«Доклад к вопросу о Южно-Русской Областной выставке»,
якупланувалипровестивпродовж1липня–25вересня1910рокуйпередбачали
організувати там показ кустарних виробів, у тому числі й гончарних [1142].
Наступного року гончарний промисел у Макаровому Яру теж був предметом
обговорення на чергових зборах Слов’яносербського повітового земства.
Учасники зборів заслухали «Доклад об улучшении гончарного производства  
в селе Макаровом Яре»,уякомубуловикладенонапрацьованіземствомзаходи,
спрямованінарозвитокмакарово-ярівськогогончарства,окресленопершочергові
дії земства в цьомунапрямку [1147]. У«Докладе об исследовании глин в уезде» 
мовайшлапронеобхідністьвивченнямакарово-ярівськихглинтавідправкуїхдо
спеціалізованоїкерамічноїлабораторіївСанкт-Петербурзі[1146].Нацихжезборах
відбулосяобговоренняпитаннящодорозвиткувповітічерепичногойцегельного
виробництва[1148].

Унаступнірокиврізнихдрукованихвиданняхбулоопублікованодоповіді
«Об обсследовании кустарных промыслов в Киевской губернии» (1911),
«Об исследовании кустарных промыслов в Подольской губернии» (1912),
«По ходатайству Подольского Общества сельского хозяйства и сельско-
хозяйственной промышленности о выдаче субсидии на кустарное дело» (1913),
«Доклад Славяносербской Уездной Земской Управы о развитии гончарного 
промысла»(1914)[205;1156;1405;1153].
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1911рокуукраїнськаписьменниця,етнограф,громадськадіячка,перекладачка,
у майбутньому – член-кореспондент Всеукраїнської академії наук (1925) Ольга
Косач під псевдонімом Олена Пчілка опублікувала в журналі «Рідний край»
статтю«Непевна путь Миргородської школи»–критичніроздумищододіяльності
Миргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя[1484].Авторка
вказала на відсутність фахово підготовленого керівника й на послаблення
національнихпорухівнавчальногозакладу,якійтакбулиненадтосильнимичерез
неукраїнськістьйогозавідувачів.Такожустаттіподанохарактеристикуглиняних
виробів,якішколаекспонуваланаКатеринославськійпівденно-руськійобласній
виставці (1911), де, за оцінкою авторки, переважало не традиційне українське
гончарство,а«московсько-кузнєцовський»та«декадентський»стилі.

ДосьогоднінайповнішимдослідженнямгончарстванатериторіїКиївської
губерніїєпрацяМиколиІонова,вякійнатлідетальногоописустанупромислу
подано відомості про гончарні «братство» й артіль у Дибинцях, а також
поінформованопроспадковупередачупрофесійнихгончарськихзнаньуКиївській
губернії,участьдітейувиробництві,планищодорозвиткугончарногошкільництва
в найбільших гончарних осередках регіону [1237, с. 6, 14, 17]. Того ж 1912 року
було опубліковано працю В. Родзевич-Белевич «Кустарная промышленность 
в Киевской губернии (Общие итоги земского анкетного и экспедиционного 
обследования. 01.12.1912)»[1597;1240].Одночаснопобачиласвітстаття«Кустарные 
промыслы в Харьковской губернии по данным исследования 1912 года»[1307,с.3].
Умонографії«Прогресс кустарной промышленности»МиколаБєляєвздійснив
огляд кустарної промисловості, згадав про намагання Російського товариства
з розвитку національної художньої промисловості привнести в промислове
виробництво елементи національних художніх зразків [1043, с. 53-55]. Тоді ж
устатті«Художественно-керамическая промышленность в России»ПетроВаулін
наголосивнанеобхідностіформуватипопитнанаціональну художнюкераміку
й провідну роль у цьому питанні відводив гончарним навчальним закладам,
розкритикував Миргородську художньо-промислову школу імені Миколи
Гоголя за неякісну підготовку випускників [1068, с. 359-360]. Про заснування
йфункціонуванняОпішнянськогогончарногопоказовогопунктуповідомляється
в доповіді губернської земської управи «О приобретении участка земли в  
м. Опошне для гончарного показательного пункта» (1912) та «Об учреждении 
гончарного показательного пункта в м. Опошне»(1913)[1399;1408].Упублікації
«Гончарное производство» (1913) Олександр Соколов зазначив про недостатню
фаховупідготовкукерівників гончарнихнавчальних закладів, охарактеризував
діяльність Глинської школи інструкторів з гончарного виробництва
[1641,с.174].

1912рокупобачилисвітдваземськізбірники,уякихбуловміщеноматеріали
зпроблематикирозвиткугончарстванатериторіїСлов’яносербськогоповіту.Так,
в«Обзоре экономических мероприятий Славяносербского уездного земства за 1911 
год» опублікованоземськийзвітпросприяннягончарномупромислуМакарового
Яру1911року;названомайстернізвиробництвачерепиці;опубліковано«Отчет 
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о деятельности Макаро-Яровского сельскохозяйственного общества за 1911 год»,
вякомуакцентованоувагунанеобхідностібудівництвазразковогогорна,атакож
поданорезультатидослідженнякустарнихпромислівСлов’яносербськогоповіту,
здійсненогоВ.Б.Знамеровським [1412; 1462; 1222].Удругому збірнику–«Свод 
экономических мероприятий Славяносербского уездного земства с 1866 по 1911 гг.»
–булопідсумованодіяльністьземствазрозвиткукустарнихпромислівупродовж
1866–1911років.ІнформаціюпросприяннягончарствуМакаровогоЯру(1902–1911)
тамподанодокладно.Унійзазначеноосновнінапрямкивпливу:вивченнямісцевих
глин; запрошення в село майстрів-інструкторів з інших гончарних осередків;
облаштування горна; відрядженнямакарово-ярівських гончарів на професійне
навчання[1621].Ціннуінформаціющодовиробівземськихнавчальнихмайстерень
містить«Каталог изделий, вырабатываемых кустарями Полтавской губернии  
и в Земских учебных мастерских и продаваемых через земский склад» [1253].

1913 року було надруковано аналітичну працю завідувача Кам’янець-
Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстерніМиколиРоота«Ежегодник 
Министерства торговли и промышленности по вопросам художественно-
промышленного образования». Два розділи монографії присвячено аналізу
діяльності цього навчального закладу впродовж 1909–1913 років. Уперше на
сторінкахдрукованоговиданнябулообґрунтованонеобхідністьйогодіяльності
в Подільській губернії, подано відомості про фінансування, навчальний план
та програми, роботу в майстернях та виставкову діяльність. Микола Роот
охарактеризувавучнівськіроботийінформувавпропланинаподальшуспівпрацю
випускників з гончарями, їхній вплив на промисел. Працю проілюстровано
фотографіямиприміщеннямайстерні,практичнихзанять,щопроходиливних,
атакожуРисувальнихкласах,виробівучнів[1601].Цепершавідомамонографія,
якаміститьґрунтовнівідомостіпродіяльністьКам’янець-Подільськоїхудожньо-
ремісничоїнавчальноїмайстернітаМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколи
іменіМиколиГоголя.Одночаснобулонадрукованощеоднуунікальнупрацю,яка
інформуєпроцейнавчальнийзаклад–«Очерк деятельности Каменец-Подольской 
художественно-ремесленной учебной мастерской: ученические работы (1909–
1913)» [1491], яка особливо цінна ілюстративними матеріалами: фотографіями
учнівських виробів та виробничихпроцесів унавчальнихмайстернях.Завдяки
цимсвітлинамвідомостіпрофункціонуванняКам’янець-Подільськоїхудожньо-
ремісничої навчальноїмайстерні набули більшнаочного характеру. Саме в цей
час побачив світ «Отчет о состоянии Каменец-Подольской художественно-
ремесленной учебной мастерской за 1912/1913 учебный год», який містить
інформацію про функціонування єдиного на території Правобережної України
гончарногонавчальногозакладувзазначенийперіод[1464].

Тим часом, економік-географ Олександр Рибніков опублікував працю,
вякійз’ясуваврольземствупідтримцікустарнихпромислівіназвавукраїнські
землі,вякихгончарствонабулонайбільшогопоширення.Доїхчислаувійшливсі
досліджувані в ціймонографії території [1608, с. 99-100]. Результати анкетного
опитуваннянаселенняПодільськоїгуберніїщодопоширеннякустарнихпромислів,
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організованогогубернськоюземськоюуправоюйпроведеногоГ.Слоницьким,1913
рокубулонадрукованонасторінкахжурналу«Экономическая жизнь Подолии» 
[1636].

1914 року побачила світ праця агронома П. Скачкова «Обзор гончарного 
промысла в с. Макаров-Яр», яка є першимнайбільшповнимописоммакарово-
ярівського гончарства кінця ХІХ століття – першої половини 1910-х років.
Унійавторподаврозгорнутухарактеристикутехнологіїгончарноговиробництва,
асортименту виробів та ринків збуту, проаналізував заходи Слов’яносербського
повітовогоземства,спрямованінарозвитокпромислу(співпрацязПолтавським
губернським земством, організація навчально-показової гончарної майстерні,
дослідженнямісцевих глин), розробиврекомендаціїщодоперспектив розвитку
гончарства [1627]. Цього ж року в збірнику «Доклады об агрономических 
мероприятиях Славяносербского земства 49-му очередному Славяносербскому 
уездному земскому собранию сессии 1914 года»,зокремавдоповіді«О развитии 
гончарного промысла», було розміщено інформацію про розвиток гончарства,
порушено клопотання перед губернськими земськими зборами про виділення
асигнуваньнарозвитокпромислу,упершепорушенопроблемивпливугончарної
майстернінамісцевегончарневиробництво[1400].ТимчасомуЧерніговіЛ.Плавтов
опублікував «Краткий обзор кустарных промыслов Черниговской губернии»,
вякомувиділивосновнітериторіїпоширеннягончарногопромислу,утомучислі
і в Городнянському повіті, де наприкінці ХІХ ст. діяла Олешнянська земська
гончарнанавчальнамайстерня[1500].

Відомості щодо діяльності Опішнянського гончарного показового пункту
упродовж1912–1914роківтаасортиментногоскладуглинянихвиробівмістяться
узвітах,якібулоопубліковано1915року[1479].І.Урбанськийустатті«О кустарной 
промышленности вообще и в частности о современном положении кустарных 
промыслов в Подолии» (1915) подав узагальнену характеристику кустарних
промислів Поділля, оперуючи переважно статистичними даними, наголосив
наетнографічнійскладовійкустарноговиробництва[1683].

Інформація про Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу навчальну
майстернюміститьсявопублікованомукомплексномудослідженніподільського
гончарства «Гончарный промысел в Подольской губернии» (1916), здійсненому
відомиметнографомОлександромПрусевичем.УзазначенійпраціподаноСтатут
Художньо-ремісничої навчальної майстерені, її завдання й навчальний план,
згаданопросімейненавчаннягончарствутаохарактеризованогончарнийпромисел
як«сімейний»[1576,с.33,101-103].Уцьомужвиданнінадруковано«Ремесленное 
положение Смотрицкого гончарского цеха с прилученными к нему ремеслами 
резничьим, кушнирским и кузнечьим»,якеінформуєпроцеховеучнівство[1583].

Упісляжовтневийперіодпублікацій,яківисвітлювалибпитаннягончарства
та гончарного шкільництва на території підросійських українських губерній,
суттєво поменшало. Очевидячки, у період бурхливих політичних, економічних
і соціальних змін зацікавлення цією сферою діяльності збереглося лише в тих
губерніях, де на той момент діяли гончарні навчальні заклади. На черговому
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зібранні Полтавського губернського земства (1917) було виголошено аналітичні
матеріалищодо25-річноїдопомогиопішненськомугончарномупромислузбоку
Полтавськогогубернськогоземства.Тодіжбулоприйнятопевногородупрограму
заходів,спрямованунапідтримкуйрозвитокгончарстваОпішного.Середнихбуло
сприяннягончарномушкільництвувОпішному[1392].Зокрема,удоповідях«Про 
покриття видатків на улаштування гончарної майстерні в м. Опішні», «О мерах 
содействия гончарному промыслу в м. Опошне»,якібулонадруковановматеріалах
цього зібрання, є інформація щодо будівництва майстерні для Опішнянського
гончарногопоказовогопунктутавідомостіпроскладйоговикладачів[1566;1392].
УмонографічномувиданніГригор’єва-Наша«Поділля. Географично-історичний 
нарис»виокремленофактори,щопозитивновпливалинапоширеннягончарства,та
вказанонайогоперспективи,виділенорайонинайбільшогопоширенняпромислу
[1117].Водночас,хімік-технолог,професорКиївськогополітехнічногоуніверситету
БорисЛисін, намагаючись привернути увагу влади до гончарства, опублікував
працю «Глини і глиняна промисловість на Україні. (Цегла, черепиця, звончак для 
шляхів, труби, фарфор, фаянс, цемент, шкло)»,вякійохарактеризувавпоклади
гончарнихглинтакаолінів,подавописгончарноїпромисловостіУкраїнизагалом
ікустарногопромислузокрема.Такожвінповідомивпрорезультатиперебування
1914рокуінструкторазгончарствауЦвітній(Київщина)івказавнаперспективи
гончарствавУкраїні[1327].Ученийнаполягавнаактивізаціїдержавноїполітики
впитаннісприяннягончарствуйпоширенніфаховихгончарськихзнань,розвитку
мережіспеціалізованихнавчальнихзакладівіпопуляризаціїгончарногоучнівства
[1327,с.69,115,146-147].

Ще однією паралеллю в публікаціях 1880-х – 1910-х років були статті,
присвячені розробці концепції гончарного шкільництва. Питання заснування
гончарнихнавчальнихзакладівпочалипорушуватиз1870року,колинаДругому
Всеросійському з’їзді фабрикантів, власників заводів та осіб, що переймалися
розвитком кустарної промисловості (Москва) було ухвалено рішення щодо
влаштуванняземствамиспеціалізованихшкілдлякустарівупровіднихцентрах
кустарних промислів. У публікації 1885 року було оприлюднено порядок
завідуваннятакимиустановами[1144].Упродовж1890-хроківвласнийпоглядна
започаткуванняйосновніпринципидіяльностігончарнихнавчальнихмайстерень
та шкіл оприлюднили Пилип Корольов [1277, с. 409], Петро Олейников [1453,
с.221],МиколаПономарьов[1525;1529],ВікторВасиленко[74,с.8].Протеоретичні
засадидіяльностінавчальнихмайстереньтаїхпрактичневпровадженняйдетьсяу
звітіПолтавськоїгубернськоїземськоїуправи«Улучшение кустарных промыслов:  
а) учебные мастерские»(1897)[1682].Цьомужпитаннюприсвяченосеріюстатей
«К вопросу об устройстве школ керамики», опублікованих у часопису
«Керамическое обозрение» (1901), за якою простежується позиція державних
ігромадськихдіячівупитаннівлаштуваннягончарнихшкіл.Окрімтого,публікації
містятьвідомостіпроєвропейськігончарнішколи[1243;1244;1245].Наступного
рокуЧернігівськегубернськеземстворозробило«Правила о субсидии со стороны 
губернского земства ремесленным мастерским» [1561]. 1903 року фахівець
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ізгончарногошкільництваОлександрСоколовузвіті«Гончарные кустарные учебные 
заведения. (Отчёт 1900–1901 гг.)» проаналізував досвід українських губерній
упитанніорганізаціїгончарнихнавчальнихмайстерень,подаврекомендаціїщодо
їхорганізаціїтадіяльності[1642].Своєбаченняосновнихпринципіворганізації
навчальних закладів для кустарів також висловили С. Лисенко [1324, с. 181]
таФ.Голіцин[1104,с.215-216].

1910 року побачив світ збірник доповідей «Труды съезда деятелей  
по кустарной промышленности в Санкт-Петербурге», виголошених на
ІІВсеросійськомуз’їздідіячівкустарнихпромислів,наякомупроблематехнічної
освіти в середовищі кустарів була провідною. У переважній більшості статей
увагуучасниківзібраннябулозосередженонаорганізаційнихмоментахфахової
освітидлякустарів[1674].УдоповідізавідувачаземськихмайстереньПолтавської
губернії В. Коберського здійснено загальний аналіз їхньої діяльності й подано
пропозиціїщодоподальшоїпідтримкивипускниківцихзакладівземствами[1502].
У статті Н. Галафре «Земские учебные и учебно-показательные мастерские»,
опублікованій 1912року в«Ежегоднике кустарной промышленности», йдеться
прозагальніправиладіяльностійвимогидонавчальнихінавчально-показових
земських закладів, специфіку навчання в приватних майстернях [1094, с. 273].
На питанні розвитку мережі навчальних закладів для кустарів, а також на
важливості вивчення етнографічнихособливостейрегіонівнаголошеновпраці
М. Слобожаніна [1633, с. 120-121] та в монографіїМ. Бєляєва [1043, с. 28]. Про
навчально-показовімайстерніякформупередачіпрофесійнихзнаньукустарній
промисловості згадано в праці «Кустарные промыслы и сельское огнестойкое 
строительство. Кустарные промыслы. Обзор деятельности за 1912 год»[1308,
с. 164]. Ґрунтовною з питань художньо-промислової освіти є вже згадувана
монографія теоретика гончарного шкільництва Миколи Роота «Ежегодник 
Министерства Торговли и Промышленности по вопросам художественно-
промышленного образования». Видання містить аналітичні міркування автора
проперспективифаховоїосвітидлякустарів[1601,c.25].Напроблемізабезпечення
гончарнихнавчальнихзакладівфаховопідготовленимикерівникаминаголосив
усвоїйстаттіОлександрСоколов[1641,с.172].Своїмироздумамипротехнічний,
художній та економічний вплив навчальної майстерні на місцеве населення
поділивсяізчитачемавторстатті«Что такое учебная мастерская?»,опублікованої
1914рокунасторінкахчасопису«Вестник кустарной промышленности» [1031].
Дослідник гончарного промислу Поділля І. С. Урбанський вважав навчально-
показовімайстернідієвимзасобомвпливунатехнологіютахудожніхарактеристики
глинянихвиробів.Процемовайдевйогопраці«О кустарной промышленности 
вообще и в частности о современном положении кустарных промыслов в Подолии»
(1915) [1683, с. 6-7]. У публікації Н. Кулєпєтова розміщено схему стандартної
гончарноїмайстернітакошторисвитратнаїїбудівництвойутримання,іхочаці
відомостістосуютьсяНовгородськоїгубернії,можнаприпустити,щонатериторії
Російськоїімперіївонибулисхожими[1288,с.58-59].
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ПродовжуючидосліджуватиХарківськугубернію,умонографії«Слобожани: 
історично-етнографічна розвідка» Микола Сумцов звернув увагу на занепад
гончарного промислу й необхідність поширення серед майстрів спеціальних
художніх знань [1660, с. 64]. Про значення художньо-промислових шкіл
танавчальнихмайстереньупитанніпосиленнянаціональноїскладовоївпродукції
кустарних промислів, про їхню допомогу майстрам йдеться в статті Опанаса
Сластьона«Художньо-промислові школи і майстерні для допомоги кустарям»
[1630].Цяпублікаціязавершуєпершийісторіографічнийперіодудослідженніцієї
проблематики.

Початокдругогоперіодузбігсявчасізуведеннямдержавоюкооперування
гончарів.1922рокунаПершомуВсеукраїнськомуз’їздікустарноїпромисловості
і промислової кооперації було створено центральний керівний орган –
Українкустарспілку.Дляроз’яснення її діяльностійрозширення сферивпливу,
очевидячки,назамовленнядержавнихорганіввлади,почалидрукуватичимало
статей,уякихавторимаксимальнообґрунтовувалиохопленнякооперацієювсіх
галузейкустарноговиробництва,утомучислійгончарного.Тогожрокупобачила
світкнигаД.Каплан«Кустарная промышленность Украины»,вякійподаноогляд
кустарноїпромисловостівід1890-хроківтадержавнихзаходів,спрямованихнаїї
підтримку[1247].Унаступнірокивийшлиздрукузбірникистатейзаредакцією
СергіяЗарудного«Кустарна промисловість та куст.-пром. кооперація на Україні»,
дезазначенокількістьгончарівнапідросійськихукраїнськихземляхвід1910року
[1294], В. Целларіуса «Українська кооперація» [1680] та С. Середи «Кустарная 
промышленность СССР» [1301]. Для приведення всіх гончарних навчальних
закладівувідповідністьдоєдинихдержавнихвимогузбірнику«Законы о кустарях 
и их артелях: сборник декретов, постановлений, инструкций, циркуляров 
и пр.» було опубліковано «Постановление Совета Народных Комиссаров 
РСФСР о заведывании учебно-показательными учреждениями по кустарной 
промышленности» [1539]. Там само було опубліковано ще один важливий
для гончарного шкільництва документ – «Правила об ученичестве в мелкой, 
ремесленной и кустарной промышленности и промысловых кооперативах»,який
регламентувавучнівствовгончарстві[1562].

Про виготовлення «Опішнянською майстернею» виробів для Всесоюзної
сільськогосподарської виставки згадано в статті «Виробнича діяльність 
Полтавського союз-кустаря» [1083]. 1924 року на сторінках журналу «Путь 
Просвещения» побачиласвітстаттяВ.СедляратаП.Горбенка«До питання про 
будову мистецько-індустріальної школи (Міркування й факти)». У ній автори
на прикладі Межигірського художньо-керамічного технікуму проаналізували
основні принципи розвою спеціалізованого мистецького навчального закладу,
вякомуосновноюметоюбулапідготовкахудожниківдлягончарнихпідприємств.
Публікація містить цінні відомості щодо структури, навчальних дисциплін
таметодикиїхвикладання,матеріально-технічногозабезпеченнязакладу,його
викладачів та студентів, громадську й позакласну роботу, а також резолюцію
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Всеукраїнської конференції з проблем мистецької освіти (Київ, 1924) щодо
мистецькихзакладівУкраїнизагаломітехнікумувМежигір’їзокрема[201].

1926 рік позначився кількома публікаціями, які засвідчили інтерес до
опішненськогогончарства.1920рокугеологА.РозановобстеживОпішненський
гончарний район, з’ясував стан промислу, дослідив поклади вогнетривких
і гончарних глин, стисло охарактеризував «гончарну навчально-показову 
майстерню», зазначивши склад учнів та вчителів, навчальні предмети
йасортиментглинянихвиробів.Усіцівідомостіміститьйогозвіт«О гончарных 
и огнеупорных глинах окрестностей местечка Опошни (Полтавской губ.)  
и о состоянии Опошнянского гончарного промысла в 1920 г.» (1926) [1619].
У часопису «Всесвіт» Григорій Гавриленко опублікував статтю «Опішнянські 
гончарі»,дезгадавпронеобхідністьрозвитку«гончарної майстерні»[1090].Устатті
«Гончарство на юге Черниговщины»(1926)етнографМаріяФрідеповідомлялапро
відсутністьучнівуніжинськихгончарів[1695,с.46].

Етнограф Яків Риженко під час обстеження гончарства на території
Полтавщинизафіксувавучастьдітейугончарномувиробництві,прощоповідомив
на сторінках збірника «Полтавщина» [1585, с. 263]. На думку дослідника,
завдякитому,щовиробництвоміграшокзаймалисяпереважнодіти,«виграшки 
по-дитячому наївно трактують і закони пропорції, і зміст, і форму» [1585,
с. 271]. У зв’язку із прискоренням централізації влади, посилився наступ на
гончарівінамагання«вплести в державну господарчу тканину»самогокустаря
[1211, с. 4]. 1927 року побачив світ збірник статей «Кустарна промисловість 
та промислова кооперація УСРР»,авторамиякихбулитеоретикикооперування
кустарівО.Балинський,С.Зарудний,М.Кротенко,С.Лимар,М.Моравинський,
С.Нефедов,В.Пишньов,П.РівнийтаФ.Шевцов[1296].УцьомузбірникуСергій
Заруднийопублікувавстаттю«Професійна освіта в кустарній промисловості на 
Україні»,вякійзпозиціїрадянськоїнаукипорівнювавучнівствовродинікустаря
в дожовтневий та післяжовтневий періоди, наголошував на необхідності
влаштуваннямандрівнихшкіл-майстерень,кустарнихтаінструкторськихшкіл,
розробивтеоретичнізасадиїхньоїдіяльності[1212].Ційсамійтематиціприсвячено
статтю С. Порятуя «Учеництво в кустарній промисловості та промисловій 
кооперації»[1532].Зокрема,авторпублікаціїучнівствовбачавважливимшляхом
підготовки майстрів для кустарних промислів, наголосив на державному
врегулюванніїхньогостатусу.ДіячіполтавськогокооперативногорухуКозиненко
(нажаль,встановитиім’яневдалося)таМ.Леонтовичозначилироль«опішнянської 
гончарної школи» в процесі впровадження новітніх технологічних прийомів
у підготовціфахівців для гончарного виробництва [1271, с. 52; 1321, с. 44].Про
експорт виробів кустарної промисловості та участь у цьому процесі гончарних
навчальних закладів, про їхню виставкову діяльність та основні завдання,
покладенінаціустанови,згадановмонографіїЛ.Оршанського«Художественная 
и кустарная промышленность СССР. 1917–1927» (1927) [1458, с. 61]. З нагоди
святкування 10-річчя Жовтня 1928 року Межигірський художньо-керамічний
технікумпідготувавбуклет,уякомуподаноінформаціюпродіяльністьзакладу
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впродовж1920–1927років,охарактеризованоосновнінапрямкифункціонування,
проаналізовано причини невдач та окреслено здобутки, названо імена
викладачівтавипускників,зазначеносфериїхньогопрацевлаштування.Видання
проілюстровано світлинами студентів та викладачів умайстернях, лабораторії,
підчасвідпочинку.Окремоподанофотографіїприйомівдекоруванняглиняних
виробів[487].

1929 рік видався одним із найбільш плідних щодо появи публікацій із
порушеної в цьому дослідженні проблематики. Побачила світ збірка наукових
праць«Матеріяли до етнології»,уякійопублікованорезультатинауковихстудій
етнологаЄвгеніїСпаської«Шльонський ганчарний круг» та«Орнамент бубнівського 
посуду» [1651;1653].Ціпраціважливітим,щовнихподаноціннийетнографічний
матеріал про успадкування гончарських знань та пристроїв, проаналізовано
еволюціюформтаорнаментикиглинянихвиробівумежахгончарськоїродини.
Унауковомудослідженні етнографаЛідіїШульгиної«Ганчарство в с. Бубнівці 
на Поділлі» [1756] проаналізовано стан гончарства цього потужного осередку
гончарства в Поділлі: детально описано всі етапи гончарного виробництва,
знаряддяпраційпристрої,сировинніматеріали,з’ясованопричининевдачпідчас
випалювання,зафіксованоформиглинянихвиробів,поданоїхназвийметрологію,
шляхи реалізації продукції. Важливою є інформаціящодо участі сім’ї гончаря
впроцесівиробництва,проучнівствотайогокризу,успадкуванняпрофесійних
гончарськихзнань,персоналіїгончарів.Етнографдослідилавитратийприбутки
кустарів,умовиїхньоїпраційнедуги,пов’язанізцим,вірування,звичаїйзабобони,
зробилависновкищодобубнівськогогончарстванаосновіпорівняльногоаналізу
з гончарством Київщини, Чернігівщини, Катеринославщини, Полтавщини,
Галичини[1756,с.111-190].Ілюстраціїдостаттімістятьфото,наякихбубнівський
гончарразомзісвоєюсім’єювиконуєрізніпроцесигончарноговиробництва[1756,
с.191,192,198].

Працю«Подольские гончары»Юрій Самарін також опублікував 1929 року
за результатами досліджень гончарства на території колишньої Подільської
губернії,якібулопроведенозадорученнямЦентральногомузеюнародознавства.
Вона важлива короткою характеристикою гончарських цехів, інформацією про
участь сім’ї кустаря, зокрема дітей, у гончарному виробництві, успадкування
гончарськихзнань[1613].Тодіжпобачилосвітдосіоднеізнайбільшґрунтовних
досліджень, присвячене цеховому устрою в Україні, автором якого є історик,
архівознавецьтаджерелознавецьПилипКлименко.Монографіяміститьважливу
інформацію про діяльність гончарних цехів та цехове учнівство на території
підросійських українських земель [1262]. 1929 року вийшов з друку «Нарис 
передвоєнного та сучасного стану кустарно-ремісничої промисловості України»,
в якомумістяться відомостіпрообстеження гончарства в окремих українських
губерніяхупродовж1911–1914років,земськівидаткиназаходизпідтримкикустарної
промисловості, які передбачали й відкриття гончарних навчальних закладів
(1911–1913) [1303]. Положення, плани й програми для гончарних навчальних
закладів, план розгортання їх мережі й напрацювання з організації кустарно-
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промислових шкіл, навчальних майстерень та інструкторських курсів було
опубліковано в збірнику «Кустпромосвіта: Матеріали (положення, плани, 
програми)» [1310]. У руслі потужної боротьби владних структур із полив’яною
керамікою українських гончарів відбувалося залучення гончарних навчальних
закладів до популяризації ідеї «шкідливості свинцевої поливи», а кустарів –
до використання в гончарному виробництві безсвинцевої поливи. Цьому
присвяченозбірникстатей«Ганчарне виробництво, його шкідливості та шляхи 
оздоровлення»(1929)[1033].Проучнівствовгончарствінаприкінці1920-хзгадано
встаттіВ.Крюкова«Опис Опішнянського району»[1286,с.17].

1930 року етнограф Яків Риженко опублікував кілька праць, у яких
охарактеризувавгончарствоПолтавщини.Воднійзнихнаприкладіопішнянського
промислуподаноопистехнологіїгончарноговиробництвайзробленовисновок,
що «в справі відродження та удосконалення керамічного виробництва, як  
і спрямування його на високо-мистецькі шляхи, велику ролю відограє наша 
молода зміна, що її готують Опішнянська керамічна Профшкола та Полтавський 
Технікум Промкооперації» [1584, с. 16], у другій охарактеризовано форми
гончарнихвиробівПолтавщиний зауваженона тому,щонавчальнамайстерня
вОпішному«запроваджує форми античного посуду, а часом переносить у своє 
виробництво форми давнього минулого. Ці форми, через керамічну майстерню, 
проникали в ганчарську гущу і ставали там широко вживаними»[1586,с.24].
Тоді ж у публікації «Вся Полтавщина» серед навчальних закладів, які діяли
на території області,названоОпішнянськукерамічнупрофшколу [1088, с. 150].
Згаданіпублікаціїдозволилиз’ясувативпливнавчальнихзакладівнагончарний
промисел,атакожуточнитиназвушколи,якадіялавОпішному1930року.

У книзі П. Василевського та Є. Шлифштейна «Очерки кустарной 
промышленности в СССР» йдеться про остаточне зорієнтування гончарних
навчальнихзакладівнапідготовкупрацівниківсутодляпромисловоговиробництва
таїхнедостатнєфінансовезабезпечення[1062,с.ІІІ-V].Обґрунтуваннярозвиткуна
територіїДонбасусилікатноїпромисловостійпотребивпідготовцінавчальними
закладами технологів уже не гончарного, а індустріального спрямування
знаходимовстатті«Донбасу нужен керамический техникум»[1168].

ПершустатистичнуінформаціюпроМакарово-ярівськукерамічнукустарно-
промисловушколуопублікувавінспекторпрофесійноїосвітиЛуганськоїокругової
інспектури народної освіти А. Селіверстов ужурналі«Радянська школа» (1929)
[1622]. Через два роки московський інженер-художник А. В. Соловйов у книзі
«Производство гончарных изделий» назвав цю школу серед тих навчальних
закладів, що готували в СРСР фахівців гончарного виробництва. При цьому
вінприпустивсяпомилок уназвішколи тамісці її розташування:«Макарьево-
Яривская профтехническая школа (Луганщина, гор. Макарьев)»[1647,с.97].Досі
цеєдинапублікація,проілюстрованафотографіямиокремихвиробничихпроцесів,
відзнятих у майстернях Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової
школи:виготовленняпосудинизагончарнимкругом,декоруваннявазиліпленим
орнаментом,формуваннявгіпсовійформі,мальовкаангобами[1647,с.39,рис.23;
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с.41,рис.26;с.45,рис.32;с.47,рис.33;с.69,рис.40;с.73,рис.41].Тамсамоз-поміж
шестипровіднихгончарнихнавчальнихзакладівСРСР,наякімаливпливатина
подальший розвиток гончарного виробництва на науковій основі, згадано про
Опішнянську керамічну промисловушколу [1647, с. 97].Це остання публікація
другогоперіодувісторіографіїдосліджуваноїпроблематики.

Впродовжнаступного21рокутривавтретійісторіографічнийперіод(1932–
1951), характерний тим,що зацікавлення гончарством, передачею професійних
гончарськихзнаньігончарниминавчальнимизакладамибулофактичновідсутнє.
Тоталітарний сталінський режим, голодомор, політичні репресії 1930-х, участь
СРСРуДругійсвітовійвійнітапіслявоєннавідбудовапоставилинапорядокденний
українськогонародупитанняйоговиживання.Уцейчасфізичнобуловинищено
тих учених, хто виявляв інтерес до традиційно-побутової культури українців
іпрагнувдослідитихудожнінародніпромисли,аті,хтовижив,намагалисябути
непомітними.Осібновційісторіографічнійтишівиділяєтьсястаттяукраїнського,
а пізніше – американського архітектора, графіка та мистецтвознавця, доктора
філософії Володимира Січинського – «Видання мистецько-промислової школи 
в Кам’янці» (1937). У грудні того ж року Володимира Гагенмейстера, який
упродовж 1916–1933років керував єдиноювПравобережнійУкраїні гончарною
школою – Кам’янець-Подільською художньо-промисловою профшколою
іменіГригоріяСковороди,булозаарештованойрозстріляновсічні1938року[129].
Проте Володимир Січинський встиг уперше розповісти світу про унікальність
і мистецьку довершеність друкованих видань цього навчального закладу,
професійнумайстерністьзавідувача,якийбувавторомчисленнихлітографійта
керівником видавництва [1626]. Значноюмірою на рішучість автора публікації
вплинуло те, що він жив і працював у Празі, а публікацію було надруковано
уЛьвові,тожкаральнісанкціїНКВСдоньогодістатисянемогли.

Четвертий історіографічний період (1952 – 1990-ті роки) розпочала
монографія живописця й майстра декоративно-ужиткового мистецтва Євгенії
Дмитрієвої«Мистецтво Опішні», в якійповерхово згаданопро відкриття 1894
рокувОпішному«гончарної школи-майстерні»(правильнаназва–Опішнянська
зразкова гончарна навчальна майстерня Полтавського губернського земства,
1894–1899)[1137,с.7].Опішнянську«профтехшколу з виробничою майстернею» 
(правильна назва – «Опішнянська керамічна кустарно-промислова школа»,
1925–1927)авторкахарактеризувалаякцентр,«навколо якого почали збиратися 
гончарі»[1137,с.26].Удусірадянськогомистецтвознавствавоназробилависновок
проте,що«стара професіонально-технічна школа вже не могла задовольнити 
нові всезростаючі вимоги в галузі підготовки майстрів», тому виникла
необхідністьувідкриттігончарноїшколи[1137,с.28].ЄвгеніяДмитрієвазазначила,
що випускникиОпішнянськоїшколимайстрів художньої кераміки (1936–1941),
яку вона назвала «дворічною керамічною художньою школою», «виходили 
з хорошими знаннями в справі обробки і формування глини, із знаннями 
технологічного процесу виробництва»[1137,с.28].НахибністьвисновківЄвгенії
Дмитрієвої щодо негативного впливу діяльності Полтавського губернського
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земстванаопішненськегончарство,атакожнаїїнефаховийпідхіддовисвітлення
реалій історичного буття гончарства Опішного вказав у своїх дослідженнях
керамологОлесьПошивайло[1549,с.43;1558,с.114-116].

1958 року було опубліковано статтю тоді ще початківця-мистецтвознавця,
технолога-кераміста Олександра Тищенка, в якій автор охарактеризував глини
й гончарство Луганщини, у порівняльному аспекті проаналізував асортимент
глиняноїпродукціїкустарівЛуганщини,ВасильковайОпішного,подавзагальні
відомості про діяльність Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової
школийпорушивпроблемувпливугончарноїшколинамісцевегончарство.Проте,
послуговуючисьдеякимивигаданимифактами,дослідникзробивхибні,поверхові
висновкищодовиникненняневластивихдляцьогорегіонуспособівдекорування
кераміки,схожостійвідмінностіглинянихформрізнихрегіонів,впливугончарної
школи, її вихованців та викладачів на формування художньої кераміки інших
регіонів та республік СРСР [1672]. Так само помилково вчений вважав, що
Макарово-ярівськукерамічнукустарно-промисловушколубулопідпорядковано
Донецькій промкооперації, і звинувачував цю структуру в ліквідації закладу
[1672,с.117].ОднакматеріалиДержавногоархівуЛуганськоїобластісвідчатьпро
те,щоцейнавчальнийзакладперебувавупідпорядкуванніЛуганськоїокругової
інспектури народної освіти, а його закриття відбулося за рішеннямЛуганської
міськоїрадитаДонецькогообласноговиконкому.Наступногорокупобачилосвіт
першезадобиСРСРісторико-етнографічнемонографічнедослідженнягончарства
України Катерини Матейко, у якому з’ясовано історичний розвиток промислу,
проаналізовано особливості технологічного процесу гончарного виробництва.
ХочавціломупрацюйприсвяченогончарствузахіднихобластейУкраїни,авторка
побіжноназваладеякігончарніосередкиСлобідськоїУкраїнийприлеглихдонеї
територій,дезнаходилисяоб’єктицьогодослідження[1341].

1960 року мистецтвознавець Пантелеймон Мусієнко закінчив працю
«Художня керамічна промисловість та народні кустарні промисли 1917–1941 рр.»,
в якій інформував про відкриття Межигірської керамічної школи-майстерні
(1920),складїївикладачів,основнінапрямкидіяльності,подавмистецтвознавчу
характеристикувиробівВасиляСедляра,ІванаПадалки,ОксаниПавленко,Павла
Іванченка.АвторназвавгончарніосередкийіменамайстрівзДибинців,Цвітного
(Київщина),Опішного(Полтавщина),Адамівки,Бубнівки,Жерденівки(Поділля).
Окремо дослідник приділив увагу виставці українського народного мистецтва
(1936), розвиткуфарфорової та порцелянової промисловості впродовж 1920-х –
1930-хроків[502].НевдовзімистецтвознавецьікерамологЮрійЛащукопублікував
статтю,вякійнамагавсяпростежитирозвитокорнаментуопішненськоїкераміки
впродовж ХІХ – першої половини ХХ століття й вплив на цей процес з боку
майстрівтавикладачівмісцевоїгончарноїшколи[1317].

1966 року побачила світ монографія мистецтвознавця Бориса Бутника-
Сіверського, в якій подано історію й мистецтвознавчий аналіз українського
народногомистецтва[1057].Книгаміститьстислівідомостіпродержавнізаходи
1910-хроків,якібулиспрямованінасприяннякустарнійпромисловості.Опираючись
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напозиціїрадянськогомистецтвознавства,авторвважав,щохудожньо-промислові
майстерні були покликані«перебороти все старе і повністю поставить його 
на службу новому, радянському побуту…», але їх робота мала ґрунтуватися
на місцевих традиціях народного мистецтва [1057, c. 30]. Дослідник приділив
увагунайбільшвідомимспеціалізованимзгончарстванавчальнимзакладам,які
діялинатериторіїпідросійськоїУкраїни,алечерезбракінформаціїприпустився
численнихпомилокінеточностей.Зокрема,вінзгадавпровідкриттявчервні1919
року«художньо-інструкторських шкіл» у Глинську таМиргороді [1057, c. 30].
Насправді школу інструкторів з гончарного виробництва було відкрито лише
вГлинську,іцяподіявідбуласязначнораніше–1908року.ЗнищенняГлинської
художньо-керамічноїшколи(1920)дослідникпояснивтим,щодлявідновлення
зруйнованогобілогвардійцямий інтервентамизакладунеобхіднобуло200тис.
крб., а«школа фактично була позбавлена матеріально-технічної бази» [1057,
c.30-31].Однаквідомо,щогончарнашколавГлинськупостраждаланестількивід
війни, скількивіддійвлади:дляорганізаціїЦентральноїдержавноїхудожньо-
продукційноїкерамічноїмайстернівМежигір’їізГлинськабуловивезеночастину
майна,переведенокількохпедагогівтабільшістьучнів[1057,c.30-31].БорисБутник-
Сіверський вважав,що відродження гончарного промислу в Глинську в 1920-х
рокахвідбувалосязарахунокгончарів-одинаків,якізбереглимісцевутрадицію,
«бо, як відомо, педагоги й учні школи ще 1920 р. переїхали до Межигір’я» [1057,
c.95].Справді,уГлинськупрацювалийкустарі,івихованцігончарнихнавчальних
закладівпопередніхроківвипуску,протевартопам’ятати,щовпродовж1920–1929
роківуГлинськудіялаорганізованавчителямийгромадоюПрофесійно-технічна
керамічнашкола,якатаксамопопуляризувалатрадиційнегончарство.

МистецтвознавецьокремозупинивсянагончарномушкільництвіКам’янця-
Подільського, зокрема згадав про діяльність В’ячеслава Розвадовського
з організації перших українських народних пересувних художніх виставок,
які начебтомандрувалипо селах тамістах«всієї України» [1057, с. 69].Відомо,
що ці виставки розгорталися в підросійських українських губерніях.Що ж до
західноукраїнськихтериторій,ранішепідпорядкованихАвстро-Угорськійімперії,
то ніякої інформації з цього питання немає. Дослідник помилково вважав,
що«рисувальні класи»–ценазваКам’янець-Подільськоїхудожньо-промислової
школи [1057, с. 69]. Надалі він оперував терміном «школа». За переконанням
Бориса Бутника-Сіверського, подальші перетворення навчального закладу на
художньо-ремісничу майстерню відбувалися 1909 року. Насправді ця подія
сталася1908року[1438].Мистецтвознавецьзазначив,щозавідувачемшколистав
ВолодимирГагенмейстер[1057,с.69].Автормонографіїдавзагальнувисокуоцінку
друкованимвиданнямКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколи,
охарактеризував ілюстративніматеріали, опубліковані 1927 року в праціКостя
Кржемінського«Стінні розписи на Уманщині»[1057,c.20,69-70].Невіднайшовши
зразківглиняноїпродукціїцьогонавчальногозакладу,стверджував,щобуцімто
всівонибулизнищеніврокинімецько-фашистськоїокупації[1057,c.70].Однак
нині відомо кілька таких робіт як у приватних, так і в державних колекціях.
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Дослідникоптимістичнонаголосивнаконсолідуючійролі«Кам’янець-Подільського 
художньо-промислового технікуму» для місцевих гончарів [1057, c. 98]. Але
з1930рокувКам’янці-Подільськомудіявкерамічнийтехнікум,який,ймовірно,
впродовж1931/1932навчальногорокубулореорганізовановскло-порцеляновий
або індустріальний технікум, і цим було остаточно знищено його гончарну
спеціалізацію.Близько1936рокутехнікумбулоостаточноліквідовано,більшість
викладачів–репресовано,томунезовсімзрозуміло,проякуконсолідуючуроль
йдеться.ІнформуючипроМиргородськухудожньо-промисловупрофшколуімені
МиколиГоголя,БорисБутник-Сіверськийназвавїї«Миргородським керамічним 
училищем», хоча за весь час існування гончарного шкільництва в Миргороді
жоден заклад такої назви немав [1057, c. 69].Мистецтвознавець подав короткі
відомості й про діяльність Межигірської гончарної школи (правильна назва –
Межигірська художньо-керамічна профшкола /1920–1922/, або Межигірський
художньо-керамічний технікум /1923–1930/), стверджуючи, що її утворено
шляхомзлиттязглинськоюшколою.Насправді,безналежноїпідготовки,їїбуло
організовановольовимрішеннямвладизарахунокгончарноїшколивГлинську
[1057,c.30,70].Проаналізувавшипонад50глинянихвиробівцієїшколи,Борис
Бутник-Сіверський намагався показати становлення межигірського колективу,
віднайтиокремілініїрозвиткуглинськихтакиївськихкерамістівумежаходного
мистецькогонавчальногозакладу.Протевченийнезмігвідступитивідосновної
концепції, яку сповідувало радянське мистецтвознавство 1960-х років: народне
мистецтво обов’язково повинне бути радянським, а все радянське бере початок
ізнародного.Томуокремівисновкимистецтвознавця,зокремащодоспрямування
і впливу навчального закладу в Межигір’ї на розвиток народного гончарства,
єхибними,йпроцемовайтимеводномузнаступнихрозділів[1057,c.71-77].

Борис Бутник-Сіверський охарактеризував творчі роботи, виготовлені
вопішненськихгончарнихнавчальнихзакладах.Першоювінназвав«зразково-
навчальну майстерню»,яканібиторозпочаласвоюдіяльність1922року,а«для 
керівництва нею запрошено відомого кераміста Лебіщака… і двох художників-
керамістів Бабицького та Назаренка» [1057, c. 79]. Насправді, Опішнянська
зразкова гончарна навчальна майстерня діяла впродовж 1894–1899 років,
потім, із 1912до 1924року,функціонувавОпішнянськийгончарнийнавчально-
показовий пункт, а в архівних джерелах 1923 року міститься згадка про
Опішнянську навчально-показову гончарну майстерню, яка, очевидячки, діяла
припункті[929;419;1611].Мистецтвознавецьзазначив,що1926рокумайстерню
було реорганізовано в Опішнянську керамічну профтехшколу із виробничою
майстернею,інформувавпровикладачівтагончарів,якіпройшлиїївишкіл[1057,
c.81],зробиввисновокпрорізноманітністьпродукціїнавчальногозакладу[1057,
c. 82], упершепроаналізував творчістьмайстрів закладу [1057, c. 83-88].Однак
БорисБутник-Cіверськийприпустивсяпомилки,вважаючи,щовпродовж1926–
1929роківуОпішномудіялаОпішнянськакерамічнапрофтехшкола.Насправді
уцейперіодпочерзіфункціонувалиОпішнянськакерамічнакустарно-промислова
школа(1925–1927)[86;1003,арк.2]таОпішнянськакерамічнапромисловашкола
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(1927–1931)[1084].Ізназвизакладувилучили«кустарна»іцимпозначилийого
навчальніпріоритети.Окрімтого,БорисБутник-Сіверськийнеправильноподав
прізвищаопішненськихмайстрів:ФедораЧирвенкавінназвав«Червенком»[1057,
c.80,86],МихайлаКирячка–«М. Корячком» [1057,c.81,86].Автормонографії
порушивпитаннявпливугончарногошкільництваназапровадженняінновацій
утрадиційномуопішненськомугончарстві,зробиввисновок,щовідсередини1920-х
роківутамтешнійглинянійпродукціїпочалипереважативиробидекоративного
призначення [1057, с. 69,81-87].Більшрозлогухарактеристикуцієїпраціподав
ОлесьПошивайло[1558,с.119-120].

У січні 1967рокузакінчивсвіймашинописз історіїОпішнянськогозаводу
«Художній керамік»краєзнавецьГригорійМаксимович,дезгадавпродіяльність
гончарнихнавчальнихзакладівуОпішномувпродовж1912–1941років.Дослідник,
не зазначаючи їх повні назви і допускаючи неточності в датуванні, подав
загальнийрозвитокгончарногошкільництванатліподійсоціально-економічного
йполітичногохарактеру[472].

Авторомпіонерськогойнайповнішогонауковогодослідження1960-хроків,
присвяченогохудожнійосвітівКам’янці-Подільському,єукраїнськийкраєзнавець
ібібліографАндрійПаравійчук.ВінподаввідомостіпродіяльністьРисувальних
класів, організованих В’ячеславом Розвадовським. Уперше в українській
керамологічнійнауці було зазначенопро виготовленняКам’янець-Подільською
художньо-ремісничою навчальною майстернею, що діяла під керівництвом
Миколи Роота, традиційних для Поділля за формою й мальовкою глиняних
виробів та її успішну участь у виставках. На момент публікації (липень 1967
року) репресований Володимир Гагенмейстер ще не був реабілітований, проте
Андрій Паравійчук не побоявся розповісти про організовану в школі значну
експедиційну, краєзнавчу й видавничу діяльність, визнати визначальну роль
у цьому поступі завідувача навчального закладу. У дослідженні опубліковано
першийзведенийперелікдрукованихвиданьКам’янець-Подільської художньо-
промисловоїпрофшколиіменіГригоріяСковороди,якіпобачилисвітупродовж
1921–1931років(усього41позиція)[1494].

ПродіяльністьуОпішному«школи-майстерні гончарів»упродовж1894–1910
років згадано в Полтавському томі багатотомної узагальнюючої «Історії міст 
і сіл Української РСР», наскрізь просякнутої ідеологією радянської доби [1741,
с.356].Очевидячки,такуназвудалиОпішнянськійзразковійгончарнійнавчальній
майстерніПолтавськогогубернськогоземства(1894–1899)згідноздослідженням
ЄвгеніїДмитрієвої.Увиданнітакожподаноінформаціюпровідкриття1926року
«профтехшколи з керамічною виробничою майстернею»,якубулореорганізовано
1938 року, та про заснування школи фабрично-заводського учнівства (ФЗУ),
де навчали «мистецтву художньої кераміки» [1741, с. 358]. Насправді 1927
року було заснованоОпішнянську керамічну промисловушколу, а 1936 року –
Опішнянськушколу майстрів художньої кераміки. У цьому ж томі є відомості
йпроМиргородськухудожньо-промисловушколуіменіМиколиГоголя,алеавтори
статті помилково зазначили, що ініціатива її заснування належала народним



Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДИКА ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 

47

майстрам [1032, с. 635]. Насправді зусилля до заснування цього навчального
закладу докладали Полтавське губернське й Миргородське повітове земства,
коштинавідкриттязбирализавсеросійськоюпідпискою[1614;1620,с.17].Оскільки
серію «Історія міст і сіл Української РСР» написано в дусі радянського часу
і«класової боротьби», більшістьматеріалів присвячено революційнимподіям.
ЗцієїжпозиціїподаноінформаціющодоМиргородськоїхудожньо-промислової
школиіменіМиколиГоголя,зокремапроучастьїїучнівустрайковомурусі1911–
1912років[1032,с.636].

1968рокув«луганському»томі«Історії міст і сіл Української РСР»вийшло
стисле повідомлення про Макарово-ярівську керамічну кустарно-промислову
школу, зокрема поінформовано про єдиний випуск школи 1931 року, згадано
наставників–МихайлаКирячка,ІванаШкуркатаМиколуЗвіряку[1035,с.377].
1976рокупобачилосвітросійськомовневиданнябагатотомника,вякомумістилися
тіжвідомості[1034].

1969рокумистецтвознавецьЮрійЛащукзахистивдокторськудисертацію,
вякійнатліґрунтовноїмистецтвознавчоїхарактеристикиукраїнськоїнародної
кераміки дотично до предмета дослідження, поверхово висвітлив діяльність
гончарних навчальних майстерень в Опішному, Глинську, Поставмуках,
Миргороді (Полтавщина),Олешні(Чернігівщина),НовійВодолазі (Харківщина)
таМакаровомуЯру (Катеринославщина) [438].Зокрема, вченийз’ясувавокремі
напрямки виставкової та навчальної діяльності Миргородської художньо-
промислової школи імені Миколи Гоголя впродовж 1896–1912 років, склад
викладачівтаучнів,зауваживнаїїкомерційномухарактері.Дослідникзазначив,що
внавчальномупроцесінедостатньоувагибулоприділенонародномугончарству
й знанням технології виробництва [438, арк. 140-146]. Він простежив зміни,
які відбулися в структурі та організації навчального процесу школи після її
реорганізаціївхудожньо-промисловийінститут(1918),азгодом–упрофтехшколу
йтехнікум,навівприкладиучастігончарногозакладуувиставках,наголосивна
вагомомувнескувикладачівмистецькихдисциплінуйогорозвиток[438,арк.366-
368].ЮрійЛащукдавпозитивнухарактеристикудіяльностігончарнихнавчальних
закладівуГлинську,невиокремлюючинавчальнугончарнумайстерню(1900–1907)
йшколуінструкторівзгончарноговиробництва(1908–1918),зауважив,щозавдяки
впливуАльбертаРеріха,АльбертаГофманайОсипаБілоскурськоговдекоруванні
глиняних виробів з’явилися нові стилістичні рішення, які ґрунтувалися на
місцевихтрадиціях[438,арк.146-147].Глинськатехнічно-керамічнапрофшкола,
яка,надумкуЮріяЛащука,діяланез1920-го,аз1924року,малапрофесійний
складвикладачів,які«намагалися по-новому підійти до використання класики 
народного мистецтва» [438,арк.371].Вченийпростеживреформуваннягончарної
профшколи до скло-порцелянового технікуму [438, арк. 371-372]. На думку
ЮріяЛащука,відсутністькваліфікованогокерівникавОпішнянськійзразковій
гончарнійнавчальніймайстерні,відкритій1894року,булапричиноюїїнетривалого
існування[438,арк.172].Протецетвердженняневідповідаєдійсності,щодоведено
керамологамиОлесемПошивайломтаНаталеюВизір[1558,с.108-111;1082].Юрія



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

48

Лебіщака, якийприбувдоОпішного 1912року,ЮрійЛащук характеризувавяк
«…відданого справі, уважного до людей спеціаліста… вповні вишколеного, науково  
і практично підготовленого інструктора»[438,арк.173].Дослідникзазначивпро
впливгончарногонавчальногозакладунакустарів,які«виробили нову систему 
розпису, творчо пов’язану з існуючим традиційним орнаментом»[438,арк.174].
НапідтвердженняцієїдумкивченийохарактеризувавтворчістьФедораЧирвенка,
Івана Бережного, Юхима Різника, Федора Карикова, Василя Поросного [438,
арк.175-182].ЮрійЛащукзгадавіпроОпішнянськукерамічнупрофтехшколу,якою
керувавІванБойченко,алевважав,щоїїдіяльністьтривалаіз1924до1932року
[438,арк.374].Насправдівціхронологічнірамкивписуєтьсядіяльністькількох
гончарнихнавчальнихзакладівОпішного(цьомупитаннюприсвяченоокремий
підпунктцієїмонографії).Опішнянськушколумайстрівхудожньоїкераміки,яку
було відкрито 1936року очолювавне ІванБойченко, як інформуєЮрійЛащук
[438,арк.382],аЯківІвановичКорицький[397,с.374].УдисертаціїЮріяЛащука
також згадано й про кам’янець-подільські гончарні навчальні заклади [438,
арк.208-209,403-405].Зокрема,вченийподавкороткийописдіяльностіКам’янець-
Подільських рисувальних класів із гончарним відділенням, які він помилково
назвав«художньо-промисловими класами при існуючій в Камянці-Подільському 
рисувальній школі»,аХудожньо-ремісничунавчальнумайстерню–«художньо-
ремісничою майстернею»[438,арк.208-209].Характеризуючиучнівськівироби,
виконані під керівництвом Миколи Роота, мистецтвознавець чомусь назвав
«куманці, вазки, глечики» «предметами псевдонародного характеру» [438,
арк. 208]. Автор наукової праці хибно вважав,що зусиллями художника Івана
Мозалевського Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу було
«розширено, відкрито нові відділи. На печатці 1920 року читаємо: «Мистецько-
промислова школа Ів. Мозалевського. 1920» [438, арк. 403]. Насправді ніяких
документальних підтверджень зв’язків Художньо-промислової школи Івана
МозалевськогоізКам’янець-Подільськоюхудожньо-промисловоюпрофшколоюне
віднайдено.Ймовірно,щоІванМозалевський,переконавшисьупопитінавироби
подільськогостилю,якіпродукувалаХудожньо-промисловапрофшкола,створив
приватнийнавчальнийзаклад,уякомувивчалинароднемистецтво.Інформуючи
про викладачів Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи,
Юрій Лащук зауважив, що «від 1920 р. тут працювали К. І. Кремінський та  
М. Г. Митін» [438,арк.403].УдійсностіКостьІполітовичКржемінськийрозпочав
своювикладацькудіяльністьускладіпедагогічногоколективуз1923року[422].
Підтвердження відомостей про викладача М. Г. Митіна в численних архівних
документах віднайдено не було [1438]. Науковець згадав про екскурсії, які
здійснювалиучнітапедагогидогончарнихосередківАдамівкайЗіньків,повідомив
проучасть200учнівськихробіт,виконанихуподільськомустилі,уМосковській
сільськогосподарськійвиставцітапророзпорядженняГоловпрофосущодоучасті
навчального закладу у виставці художніхшкіл уХаркові, зробив висновок про
те,що 1925 року художньо-промисловашкола була зорієнтована на підготовку
спеціалістів, здатних випускати ужиткові речі в заводських умовах. «В цілому 
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Кам’янець-Подільська школа побудувала свій навчальний процес та програми 
правильно. Її випускники отримували належні знання, а школу нагороджували 
преміями»[438,арк.404-405].ПодальшірокидіяльностіКам’янець-Подільської
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди Юрій Лащук не
дослідив.Усвоємудисертаційномудослідженнівченийупершеввівунауковий
обігдеякіархівнідокументипрофункціонуванняМакарово-ярівськоїкерамічної
кустарно-промисловоїшколи,охарактеризувавосновніетапиїїдіяльності,коротко
описав місцеве гончарство. При цьому він припустився певних неточностей.
Наприклад, учений стверджував, немовби перший випуск гончарної школи
відбувся 1930 року (насправді ця подія відбулася 1931 року), а також спершу
вона називалася «керамічна профтехшкола» (насправді – Макарово-ярівська
керамічна кустарно-промислова школа) і проіснувала до 1934 року (насправді
їїзакрили1935року)[438,арк.369-370].Згадавученийіпродіяльністьу1920-х–
1930-хрокахіншихгончарнихнавчальнихзакладів.Зокрема,назваввикладачів,
проаналізував творчий доробок вихованців Межигірської керамічної школи-
майстерні (правильна назва – Межигірська художньо-керамічна профшкола),
згодом реорганізованої в технікум (1923), а за кілька років – в інститут [438,
арк.325-330].ЮрійЛащукпобіжноохарактеризувавдіяльністьУманськоїшколи
народнихмистецтв,якуназвавкоротко«Уманська школа»(1920–1925),спрямовану
на замальовки настінних розписів. Учений наголосив, що в основі навчання
взакладібулопокладеновивчення«народної класики»,алеприпустивсяпомилки,
стверджуючи,щокерівникомнавчальногозакладубув«Кремінський»(правильно
– Кость Кржемінський) [438, арк. 331]. Дослідник зробив висновок про масове
закриттягончарнихнавчальнихзакладіввУкраїнівпродовж1933–1936років[438,
арк.374].

Невдовзі, у багатотомній «Історії українського мистецтва» Юрій Лащук
опублікував статтю «Кераміка» (1970), в якій згадав про Макарово-ярівську
навчальнугончарнумайстерню(майстернявпродовж1913–1915роківзахарактером
своєї діяльності була більше показово-виробничою, аніж навчальною. –Л. О.).
Авторстверджував,немовбидлямакарово-ярівськихгончарівкінцяХІХ–початку
ХХстоліттябуловластивевиготовлення «дотепних скульптур у вигляді левів, 
бугаїв і баранів» [1316, с. 340, 350]; як іОлександрТищенко, запевнявнемовби
«народні майстри Луганщини для декорування виробів вміло поєднували ліпний 
та гравірований орнамент з кольоровою поливою»[1672,с.114].Насправдіжані
уфондовихколекціяхмузеївЛуганщини,аніпідчаскерамологічнихекспедицій
дос.Пархоменконевдалосявіднайтижодноїтакоїроботи.

1972 року побачив світ черговий том«Історії міст і сіл Української РСР»,
присвяченийСумськійобласті.Уньомузгаданопровідкриття1899рокуГлинської
школигончарноговиробництва[1171,с.501].ПротеГлинськанавчальнагончарна
майстернярозпочаласвоюдіяльність1900року.Наступногорокувмашинописі
ЛеонідаБорисенказпозиційколишньоговикладачавідтвореноісторіюГлинського
гончарногонавчальногозакладу[1055].
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За кілька років Українська Вільна Академія Наук у США видала друком
монографіюВадимаПавловського(1974),уякійідетьсяпровидатногоукраїнського
архітектора, мистця, громадського діяча Василя Григоровича Кричевського.
Окремоувагуприділеномиргородськомуперіодувйогожитті,коливнавчально-
виховномупроцесібулозапровадженоукраїнськумову,довикладаннязапрошено
проукраїнськихлекторів,укладеноновінавчальніпрограми[1485,с.43-45].1974
рікпозначивсящеоднієюмонографією,авторомякоїбуламистецтвознавецьЛеся
Данченко[1129].Укнизінаприкладікиївськогогончарськогоцехустислоописано
передачупрофесійнихгончарськихзнаньвумовахцеховоїорганізаціїпраці[1129,
с. 26-27].Авторка вперше в керамологічнійнауці на основі архівнихматеріалів
охарактеризувала діяльність пересувної майстерні, очолюваноїМ. Бібіком, яка
діяла на території Київської губернії впродовж 1913–1915 років [1129, с. 59-60].
Зокрема,ЛесяДанченкозауважилапро їїфункціонуваннявСунках(20травня
–10жовтня1913року),Цвітній(15жовтня1913року–15жовтня1914року)[1129,
с.93-94,172-173].Такождослідницязгадалапровідкриттяхудожньо-промислових
шкілвУмані(1920),Черкасах(1925),Дибинцях(1931),подалабіографічнівідомості
продибинецькихгончарівКаленикаМасюкайАндріяРодака,якібулимайстрами
втамтешнійгончарнійшколі[1129,с.61-62,109-110,114].

Частково результати своїх багаторічних наукових пошуків опублікував
у кам’янець-подільській газеті «Прапор Жовтня» подільський краєзнавець
АндрійПаравійчук.Донаписанняцієї статті автора спонукала виставка творів
художникаВолодимираГагенмейстера «Пам’ятки і види Кам’янця-Подільського 
та народне мистецтво Поділля»[1490].Авторподавкороткібіографічнівідомості
прожиттєвийшляххудожника,зауваживши,що«помер художник у 1938 році».
Частинупублікаціїприсвяченоаналізувидавничоїдіяльностіпрофшколи.

ДопроблематикигончарногошкільництваЮрійЛащукповернувсявстатті,
написаній спільно з Володимиром Перепадею, яка побачила світ 1975 року.
ЦедослідженняпродовжиловивченнягончарнихнавчальнихзакладівКам’янця-
Подільського й ґрунтувалося на матеріалах Державного архіву Хмельницької
області.Упраціподанокороткийоглядісторіїгончарнихзакладів,зафіксовано
роки, упродовж яких ними завідували В’ячеслав Розвадовський, Микола Роот,
Григорій Журман, Надія Вишневська, Володимир Гагенмейстер, названо
хронологію основних подій. Роботамістить відомості про час, колиКам’янець-
Подільською художньо-ремісничою навчальною майстернею керував Микола
Роот [1315].Проте автори статті припустилися помилки, зазначивши,що після
закриттяХудожньо-промисловоїшколи1933рокустудентівбулопереведеновмісто
БалахниГорьківськоїобласті[1315,с.109].Авторуцьогонауковогодослідження
на основі архівних документів вдалося довести, що реформування Кам’янець-
Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколивкерамічнийтехнікумвідбулося
1930року.Пізнішейого,ймовірно,булореорганізовановКам’янець-Подільський
індустріальний або скло-порцеляновий технікум, а 1933 року учні продовжили
своєнавчаннявБудянськомукерамічномутехнікуміХарківськоїобласті[15].
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1975 рік позначився досить ґрунтовною монографією краєзнавця Юхима
Попсуя – директора Кам’янець-Подільської міської дитячої художньої школи.
Упродовж багатьох років він збирав матеріали з історії художньої освіти
в Кам’янці-Подільському, спілкувався з вихованцями Художньо-промислової
профшколи. Результатом цієї пошукової діяльності став машинопис, у якому
дослідник подав загальну характеристику подільського гончарства, стисло
інформувавпроРисувальнікласиВ’ячеславаРозвадовськоготадіяльністьМиколи
Роота. Основну увагу автор приділив діяльності Володимира Гагенмейстера
й очолюваній ним Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі.
Зокрема,ЮхимПопсуйподавінформаціюпроособливостінавчаннямистецьким
дисциплінам та дослідницьку роботу завідувача Профшколи, спрямовану на
вивчення декоративно-ужитковогомистецтваПоділля, охарактеризував окремі
мистецтвознавчівиданнянавчальногозакладуйграфічнийдоробокВолодимира
Гагенмейстера.ОкремозгаданопронастіннумальовкувселахКам’янеччини.Працю
проілюстровано фотокопіями поштівок та обкладинок шкільних видань [615].
Заумовидрукукнигамоглабслугувативихідноюточкоюдлябільшсерйозного
науковогодослідженнягончарногошкільництвавКам’янці-Подільському.

Вусіхвищезгаданихпублікаціяхпобіжнозгаданопроперсоналії,якізначною
мірою визначали розвиток гончарних навчальних закладів на досліджуваній
території.Водночас,вукраїнськійнауковійтанауково-публіцистичнійлітературі
є статті, в яких об’єктами дослідження стали такі постаті. Першу студіющодо
особистостіВолодимираГагенмейстера1976рокуздійснивукраїнськийетнограф,
географ-краєзнавець,музеологАрхипДанилюк.Урезультатібулоподанодосить
розлогубіографіюмитця,охарактеризованойоговидавничуйнауково-мистецьку
діяльність на посаді завідувача Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи,наголошенонахудожньомуйісторико-культурномузначеннішкільних
видань [1128]. Фахову підготовку Володимира Гагенмейстера охарактеризувала
у своїй монографії К. Прусліна [1580]. Про В’ячеслава Розвадовського відомо
кількапублікацій.1971рокубулоопублікованостаттюОлексіяВахрамеєва,вякій
подановідомостіпробіографіютазасадничудіяльністьхудожника,спрямовану
на відкриття художнього навчального закладу в Кам’янці-Подільському [1069].
УпублікаціїАндріяПаравійчука(1975)поданоінформаціюпрожиттєвийітворчий
шляхВ’ячеславаРозвадовського,йогодіяльністьуКам’янці-Подільському[1490].

У публікації критика мистецтва Віталія Ханка, надрукованій у журналі
«Народна творчість та етнографія», йдеться про ювілей Миргородського
керамічноготехнікумуіменіМиколиГоголятайогоісторичнеминуле.Зокрема,
авторназваввикладачів,якідолучилисядорозвиткунавчальногозакладу,коротко
охарактеризувавйоговиробничуйвиставковудіяльність упродовжвісімдесяти
років,звернувувагунаособистіснийвнесоквипускниківурозвитоккерамічних
підприємств СРСР. Але дослідник припустився помилки в прізвищі Петра
Вауліна,зазначившийогояк«Вакулін».Окрімтогоспірнимєтвердженняпроте,
що«це був перший навчальний керамічно-мистецький осередок на Лівобережжі  
(на Західній Україні з 1876 року діяла Коломийська гончарна школа) для підготовки 
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спеціалістів: художників, керамістів, технологів, а також учителів графічних 
мистецтв»[1716].Відомо,щопершимосередкомгончарноїосвітивЛівобережній
Україні є Опішне, де 1894 року було відкрито Опішнянську зразкову гончарну
навчальнумайстернюПолтавськогогубернськогоземства[1108,с.31].

Для 1980-х років характерні поодинокі публікації, присвячені переважно
двомосередкамгончарногошкільництва:Кам’янцю-ПодільськомуйОпішному.
У своїх подальших статтях, опублікованих у журналі «Жовтень» (1983)
ічасописі«Народна творчість та етнографія»(1984),АндрійПаравійчук,окрім
загальних відомостей, подав важливу інформацію промаловивчену на той час
видавничудіяльністьКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколи
іменіГригоріяСковороди[1492;1493].Доволідетальноописаножиттєвийітворчий
шляхїїзавідувача–ВолодимираГагенмейстера–впублікаціїАрхипаДанилюка
таОльгиЕрн(1986)[1127],заступниказнауковоїроботиКам’янець-Подільського
історичногомузеюНіниКозлової[1272],публіцистаОлександраКлимчука[1264].
1982 року керамолог Юрій Лащук опублікував статтю, присвячену питанням
учнівства в народному мистецтві, зазначивши, що деякі гончарі прагнули
влаштуватисвоїхсинівучнямидокращихмайстрів[1318].

З-поміж публікацій цього часу вирізняється об’ємна стаття доктора
історичнихнаук,керамологаОлесяПошивайла«Джерела народного таланту»,
надрукованасерієюпублікаційуЗіньківськійрайоннійгазеті «Прапор комунізму»,
де проаналізовано заходи Полтавського губернського земства, спрямовані
на підтримку опішненського гончарства, згадано про відкриття й діяльність
Опішнянської зразкової гончарної навчальноїмайстерні [1544; 1545; 1546; 1547;
1548].Ученийґрунтовнодослідивозначенупроблематикуй1989рокуопублікував
працю«З досвіду роботи по підтримці й розвитку гончарства Опішні в другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст.» [1549]. Автор проаналізував результати
обстеження промислу, здійснені Анастасієм Зайкевичем, Віктором Василенком
таІваномЗарецьким,якіпередуваливідкриттювОпішномузразковоїгончарної
навчальної майстерні; вперше в українській керамологічній науці відтворив
процес становлення гончарногошкільництва вОпішному впродовж кінцяХІХ
– початку ХХ століття [1558, с. 126], подав детальний аналітичний матеріал
продіяльністьвОпішномугончарноїнавчальноїмайстернівпродовж1894–1899
роківізробиввисновок,що«головним підсумком діяльності земської зразкової 
гончарної майстерні слід вважати пожвавлення інтересу земства до гончарного 
промислу Опішні, поліпшення деякими гончарями техніки виробництва…  
в її роботі намітилося прагнення земців скерувати, спрямувати гончарів на 
виготовлення декоративних речей» [1549,с.17].Керамологзауваживнатворчій
співпрацізопішненськимимайстрамимистцяйархітектораВасиляКричевського,
художника й етнографа Опанаса Сластьона, кераміста Петра Вауліна [1549,
с.18-21,27-30].Усівонибулипричетнимидорозвиткугончарногошкільництва
вПолтавщині.Дослідникокресливвиставковуйвидавничудіяльністьгубернського
земства,згадавпростворенняйдіяльністькустарногоскладу.Вінзвернувувагу
на вивчення традиційних українських форм і орнаментів у Миргородській
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художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя, поширення підполив’яної
мальовки з бароковими рослинними орнаментами серед опішненських
гончарів, виникнення нового художнього напрямку в місцевому гончарстві.
Другим гончарним навчальним закладом Опішного, діяльність якого вперше
вкерамологічнійлітературіпроаналізувавОлесьПошивайло,бувОпішнянський
гончарний показовий пункт, названий у дослідженні «навчально-показовою 
гончарною майстернею» [1549, с. 37]. Автор описав заснування цього
навчального закладу 1912 року, охарактеризував діяльність Андрія Сидоренка
таЮріяЛебіщака,навчальнийплантаасортиментнийскладпродукції,лабораторні
експерименти й технологію виробництва, а також зробив висновок про його
значення для популяризації в середовищі кустарів декоративного мальованого
посуду[1549,с.36-41].

ЖурналістіпубліцистОлександрКлимчукнасторінкахчасопису«Україна»
1990 року подав розлогу інформацію про художника, українського патріота,
громадського діяча В’ячеслава Розвадовського. Статтю рясно ілюстровано
документальними фотографіями й репродукціями картин мистця [1263].
До питання діяльності гончарних навчальних закладів у Глинську звернувся
у своїй статті Є. І. Кочерженко, поверхово розглянувши історію їх розвитку від
1900до1933року[1282].Короткаінформаціядовідковогохарактерупрогончарні
майстерніташколинатериторіїПолтавщиниміститьсявпублікації«Наш рідний 
край (З історії освіти на Полтавщині в дореволюційний період)»[1713].

1992 року мистецтвознавець Ростислав Шмагало захистив дисертацію
«Гончарные промыслы Украины конца ХІХ – начала ХХ веков (Исследование 
организационно-тврческих процессов)». У розділі, присвяченому організації
роботи зі збереження й відродження гончарного промислу в окремому пункті,
йдеться про підготовку кадрів у спеціалізованих навчальних закладах [1019,
арк. 41-99]. Автор дослідження зазначив, що «подробное освещение системы 
подготовки специалистов в настоящем исследовании базируется на основе 
изучения деятельности отдельно взятых учебных заведений с момента их 
появления во всех рассматриваемых регионах Украины в целях выявления 
стадиальной эволюции их развития. Вне поля зрения исследования остались те 
керамические учебные заведения, которые существовали недолго (до 1 года)  
и деятельность которых вследствие различных причин не отыграла 
существенной роли в охваченных данной работой процессах» [1019, арк. 42].
Учений подав поверхову характеристику діяльності навчальної гончарної
майстерні,якадіялавОпішномудо1899року,зробиввисновокпроїїзначеннята
причининевдач.РостиславШмагалоприпустивсяпомилки,зазначивши,щодля
знайомства з виробництвомна заводіФока було відправлено«В. Пушинского»,
а«после его возвращения Черниговское земство 26 января 1895 года открыло  
в Опошне учебную гончарную мастерскую – «земский завод»» [1019, арк. 44].
Насправді,ГончарнунавчальнумайстернювОпішномубуловідкрито1894року
за ініціативоюПолтавського губернського земства [1108, с. 32-34].ЩодоПетра
Пашутинського,ане«В. Пушинського»,зазначу,щойогозусиллябулизосереджені
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наорганізаціїдіяльностіОлешнянськоїземськоїгончарноїнавчальноїмайстерні
(Чернігівщина), яку було відкрито 26 лютого 1895 року [1610, с. 138].
Мистецтвознавець окреслив роль випускників Коломийської гончарної школи
в покращенні фахової підготовки майстрів у гончарних закладах Опішного,
Миргорода, Глинська, зазначив, що 1924 року в Опішному діяла «учебно-
показательная мастерская», а 1926 року було відкрито профтехшколу
з виробничою майстернею, на базі якої 1936 року створили «двухгодичную 
керамическую художественную школу» [1019, арк. 47]. Варто зазначити,
щовпродовж1894–1941роківуОпішномуфункціонувалиОпішнянськазразкова
гончарнанавчальнамайстерня(1894–1899),Опішнянськийгончарнийпоказовий
пункт(1912–1922),гончарнішколидругоїполовини1920-х–початку1930-хроків,
Опішнянськашколамайстрівхудожньоїкераміки(1936–1941).РостиславШмагало
стисло охарактеризував передумови відкриття та діяльність Миргородської
художньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя,складїївикладачівтаучнів,
назвавнавчальнідисципліни,описавроботу,спрямованунавиконаннязамовлень
тавиставковудіяльність,звернувувагунауспіхийпричининевдач,давоцінку
діяльностіОпанасаСластьонатайоговихованців(М.Гаврилка,І.Северина)[1019,
арк.49-55].Вченийзазначив,що1917рокувМиргородібуловідкритохудожньо-
промисловийінститут,якийочоливВасильКричевський,а1920рокунайогобазі
організувалихудожньо-керамічнийтехнікумізтрьомавідділамийпрофтехшколою.
Дослідникпростеживзміни,щовідбувалисявзакладідо1936року[1019,арк.58-
60].ІсторіюГлинськоїшколиРостиславШмагалопочавіз«навчально-показової 
майстерні» (1900) [1019, арк. 60] (правильна назва якої –«Глинська навчальна 
гончарна майстерня» [1461, с. 7; 1642, с. 51]), яку було реорганізовано
в «инструкторскую гончарную школу Министерства земледелия  
и землеустройства» [1019, арк. 60] (правильна назва – Глинська школа
інструкторівзгончарноговиробництва).Вченийкороткоохарактеризувавосновні
напрямки їїдіяльності,прийоми,якізастосовувалидлядекоруванняглиняних
виробів,результатиучастіувиставках.ПомилковоАльбертаРеріхаавтордисертації
назвав «А. Раріх»[1019,арк.60].Такожвінзгадавпрореорганізації,яківідбулися
в1918,1920,1929й1930роках,працівниківтавихованцівновостворенихзакладів
[1019,арк.62-64].РозповідаючипрогончарнийнавчальнийзакладуМакаровому
ЯрувЛуганщині,мистецтвознавецьзауваживнаактивнійдіяльностіСлов’яно-
сербськоїповітовоїуправи,атакожзгадавпроперебуваннявосередкуінструктора
гончарної справи з Полтави [1019, арк. 65]. Насправді цим майстром був
опішненськийгончарФедірЧирвенко [1147, с. 161].РостиславШмагалокоротко
охарактеризувавгончарствовс.МакарівЯр,стислоописавдіяльністьМакарово-
ярівської керамічної кустарно-промислової школи, назвав ім’я завідувача та
кількохвикладачів[1019,арк.64-66].Такожученийзгадавпрогончарнізаклади
вОріховіЗапорізькоїобласті,БудахХарківськоїобласті,Постав-МуціПолтавської
області [1019, арк. 66-67]. Описуючи фахові з гончарства навчальні заклади
на території Правобережної України, дослідник описав діяльність пересувної
зразкової школи-майстерні, яка діяла у Цвітному, та навчальної гончарної
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майстерні в Дибинцях Київської губернії [1019, арк. 68]. Окремо увагу вчений
приділив Межигірській керамічній школі-майстерні (правильна назва –
Межигірська художньо-керамічна профшкола), її викладачам, вихованцям,
виставковійдіяльностітареорганізованому1929рокуМежигірському інституту
керамікиіскла[1019,арк.69-72].ЗгадавРостиславШмагалоіпроУманськушколу
народного мистецтва, відзначивши збирацьку діяльність, спрямовану на
замальовки настінної мальовки Уманщини, орнаментики глиняних виробів із
осередківгончарногопромислу.Такожмистецтвознавецьзазначивпродіяльність
КостяКржемінського,хочатаксамо,якіЮрійЛащук,припустивсяпомилкивйого
прізвищі [1019, арк. 74]. Значну увагу приділено функціонуванню кам’янець-
подільских гончарних навчальних закладів [1019, арк. 32-33, 76-85]. У праці
наголошенонапослідовнійдіяльностіКамянець-Подільського земства в справі
розвиткугончарногопромислу,подановідомостіпрозаснуванняйфункціонування
гончарних навчальних закладів. Зокрема, дослідник зазначив, що 1905 року
В’ячеславРозвадовськийорганізуваввиставку«своїх картин та художніх класів» 
[1019, арк. 76]. Однак це твердження є сумнівним, оскільки Народну виставку
картинхудожникорганізував1904року–зарікдовідкриттяРисувальнихкласів
(1905) – із більш ніж 120 картин історичного, релігійного й побутового змісту,
атакож100-150етюдівтаескізівхудожниківІванаБолдирєва,МиколиБогданова-
Більського,В.Астаф’євої,МиколиВерхотурова,КостянтинаВещилова,Олександра
Вальтера,ГригоріяГуркіна,СергіяЗайденберга,ВолодимираЗарубіна,Михайла
Іванова, ГанниКаринської,ОлександраЛажечнікова,ВасиляМаксимова, Івана
Рєпіна,МиколиРеріха,В’ячеславаРозвадовськоготаін.[838,арк.50].Ростислав
Шмагало коротко охарактеризувавнавчальні програмиКам’янець-Подільських
рисувальнихкласів;інформувавпродіяльністьКам’янець-Подільськоїхудожньо-
ремісничоїнавчальноїмайстернітаініціативиїїзавідувачаМиколиРоота;стисло
розглянуввиставкову,краєзнавчу,музейницькуйвидавничудіяльністьКам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи, організовану Володимиром
Гагенмейстером, згадавпро створення 1920рокупідйогокерівництвомМузею
художньої промисловості [1019, арк. 81]; зауважив, що вихованців навчального
закладубулозорієнтованонароботувзаводськихумовах,підтвердженнямчого
єдипломніроботиувиглядікавовогойчайногосервізів[1019,арк.76-85].Учений
відзначив популяризацію кам’янець-подільськими гончарними навчальними
закладами глиняних виробів подільських форм та орнаментів. Водночас,
унауковомудослідженнімістятьсяпевнінеточностівназвіКам’янець-Подільської
художньо-ремісничоїнавчальноїмайстерні:«учебно-ремесленная мастерская» 
[1019, арк. 32], «учебно-художественная мастерская» [1019, арк. 79],
«художественно-ремесленная мастерская» [1019, арк. 77-78], «Каменец-
Подольская художественно-ремесленная просветительская мастерская»[1019,
арк.82].РостиславШмагалостверджує:«В 1909 году керамический отдел классов 
был реорганизован в художественно-ремесленную майстерскую» [1019,
арк.77-78].Насправдіцяподіясталася15грудня1908року[1601,с.12].Наслідуючи
хибнийпоглядЮріяЛащука,дослідникпомилкововважавприватнушколуІвана
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Мозалевського новими відділеннями Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи із платноюформоюнавчання. Розвиваючи цю думку,
мистецтвознавецьприпустивсячерговоїпомилки,вважаючи,щосамецюшколу
1922рокубулоперейменованов«Техникум им. Г. Сковороды»[1019,арк.83].Учислі
викладачів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні
працював Григорій ДавидовичЖурман, а не «Г. Д. Шурман», як це зазначено
вдисертації[1019,арк.78,83].Вченийстверджує,щоХудожньо-промисловушколу
1930рокубулоперейменовановскло-керамічнийтехнікум.Ідалі:«В 1930 году 
техникум был ликвидирован, а студентов перевели в техникум в г. Балахно 
Горьковской области» [1019, арк. 85]. На думку автора цього дисертаційного
дослідження,черговуреорганізаціюКам’янець-Подільськоїхудожньо-промислової
профшколи в технікум справді було проведено 1930 року, а от його ліквідація
відбулася1933року. (Аргументизцьогопитанняподаноувідповідномурозділі
цієїмонографії[174,арк.7]).УнауковомудослідженніРостиславаШмагалатакож
містяться відомості про трагічну долю Володимира Гагенмейстера й зроблено
короткийвисновокпро значенняКам’янець-Подільської художньо-промислової
школи для гончарної освіти краю [1019, арк. 85].Насамкінець, учений виділив
удіяльностігончарнихнавчальнихзакладівдванапрямкиврозвиткугончарства:
1) лише у взаємодії з професійним мистецтвом та промисловістю; 2) на основі
регіональних художніх та технологічних особливостей. Гончарні школи
не обмежувалися сліпим запозиченням та копіюванням зразків традиційного
народногомистецтвайпоступово акумулювали творчийдосвід іншихрегіонів,
синтезувалихудожніелементиформотворчостійдекоруіншихвидівдекоративно-
ужитковогойобразотворчогомистецтва.Негативнимявищемуїхнійдіяльності,
напереконанняРостиславаШмагала,булосліпезапозиченнянавчальнихпрограм
західноєвропейськихгончарнихшкіл,використаннянепритаманнихукраїнському
гончарствупромисловихтехнологій,орієнтуваннятількинадосвідзахіднихкраїн,
вякихуженебулотакогоґрунтудлярозвиткународнихпромислів,яквУкраїні
[1019,арк.96-98].Насправдібільшістьгончарнихнавчальнихзакладівпрацювали
завласнимиавторськимипрограмами,укладенимиїхнімивикладачами.Стисло
результатисвогонауковогодослідженнявченийопублікувавнасторінках«Вісника 
Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва»
[1749].

Тогож1992рокупобачивсвітенциклопедичнийдовідник«Полтавщина»,
в якому окрему статтю присвячено діяльності Миргородського керамічного
технікуму імені Миколи Гоголя, коротко подано відомості щодо гончарних
закладів,якідіяливМиргородівпродовж1896–1933роківістворилипідґрунтя
дляфункціонуваннятехнікуму[1367].

УстаттіОльгиЕрн-Гагенмейстер«Батьки живуть у пам’яті моїй»мовайде
прожиттяйтрагедіювикладачівКам’янець-Подільськоїхудожньо-промислової
профшколиВолодимираГагенмейстерайВарвариКорецької [1179].Тогож1992
рокупобачиласвітпублікаціяВіриШпильової,уякійстисловисвітленодіяльність
ВолодимираГагенмейстеравКам’янець-Подільськійхудожньо-промисловійшколі



Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДИКА ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 

57

(такууніфіковануназвузастосувалаавтордослідження)тавІнститутінародної
освітиКам’янця-Подільського[1755].

1993 року побачила світ монографія керамолога, доктора історичних наук
ОлесяПошивайла,якайдонинієнайбільшповнимузагальнюючимкомплексним
науковимдослідженнямгончарстваЛівобережноїУкраїни[1551].Уплощиніцього
науковогодослідженнявченийпроаналізувавдіяльністьгончарнихцехів(ХVІІ–
початкуХХстоліття),з’ясувавпроцедурупрофесійногозростаннявід«хлопця» до
підмайстраімайстра[1551,с.74-98],розглянувпередачугончарськихзнаньпоза
межами родини, зазначив про утвердження наприкінці ХІХ століття новітньої
формипередачіпрофесійноїмайстерностічерездіяльністьпоказовихгончарних
майстереньнавчально-виробничогохарактеру:першоївЛівобережжіЗразкової
гончарної майстерні в Опішному (1894), гончарних навчальних майстерень
вОлешніЧернігівськоїгубернії,ПоставмукахтаГлинськуПолтавськоїгубернії,
Новій Водолазі та Межирічі Харківської губернії. Проте Олесь Пошивайло
припустився помилки, вважаючи, що Миргородську художньо-промислову
школу імені Миколи Гоголя було відкрито 1895 року [1551, с. 181]. Насправді
ця подія сталася 1896 року [1174, с. 34]. Вчений звернув увагу і на не завжди
результативне навчання гончарів на заводі Фока, які «після повернення  
до рідних місць не поспішали ділитися здобутими знаннями з односельчанами»,
бопрагнулитриматиїхутаємницііцимзберігатисвоюконкурентоспроможність
[1551, с. 182]. Керамолог звернув увагу на внутрішньосімейний розподіл праці
вродинахгончарів,залученнядозаняттяремесломдітейтауспадкуванняними
гончарських знань, дійшов висновку,що скорочення кількості учнів у гончарів
аждо їхповного зникненнябулоознакоюпрогресуючого занепаду гончарства,
поступового руйнування професійно-родинної замкнутості й наступності
в передачі професійних знань [1551, с. 190-194]. Ролі гончарних навчальних
закладівузбереженнінадбаньукраїнськогогончарствавченийприсвятивокрему
публікацію[1556].

Стаття випускниці Межигірського художньо-керамічного технікуму Ніни
Федорової складається із трьох частин і важлива тим, що містить спогади
авторки про навчально-виховну концепцію закладу вМежигір’ї, викладачів та
їхню методику навчання мистецьким дисциплінам, рівень фахової підготовки
вихованців.ОднузчастинстаттіприсвяченоописудіяльностіЛаврськоїшколи
–Експериментальнихмайстерень,що діялиприКиївському державномумузеї
українськогомистецтвана територіїПечерськоїлаври.У зв’язку зцимзгадано,
що «керівником лаврської школи був Володимир Миколайович Гагенмейстер, 
колишній директор реорганізованої Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
школи, графік та мистецтвознавець за освітою, тонкий знавець народного 
мистецтва»[1691].

Зацікавлення львівського мистецтвознавця Василя Гудака гончарством
Поділля позначилося статтею в Національному культурологічному щорічнику
«Українське гончарство»пророзвитокцьогопромислувселіБерлинціЛісові[1121].
Упублікаціїнатлізагальноїхарактеристикигончарствастислопоінформовано
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про гончарнушколу, яка діяла в селі із травня 1906 року до травня 1908року,
зазначенопроїїнедостатнєфінансуванняйвідірваністьнавчальногопроцесу«від 
вивчення народних типів і форм місцевого гончарства»,відсутністьдосвідченого
фахівця,який«зміг би надати навчальному процесові вірного напрямку» [1121,
с. 305].УцьомужщорічникумистецтвознавецьОленаКлименкоопублікувала
статтю,присвяченузаходамПолтавськогогубернськогоземства,спрямованимна
підтримкуопішненськогогончарства[1256].Дослідницякороткоохарактеризувала
діяльність Опішнянської гончарної майстерні (малася на увазі Опішнянська
зразковагончарнанавчальнамайстерня)таОпішнянськогогончарногопоказового
пункту,складучнівськогойвикладацькогоколективів,основнінапрямкиїхньої
співпраці з гончарями. Дослідниця зробила висновок про позитивне значення
майстерні для кустарів через здійснення замовлень та постачання якісними
матеріалами, констатувала про цілеспрямований вплив Гончарного показового
пунктунагончарнийпромиселтайогосприянняпроникненнюрізнихнововведень,
але,водночас,зауважила,що«постачання зразками призвело до створення на 
першому етапі антихудожніх наслідувальних виробів, що руйнували традицію»
[1256, с. 421]. У радянському мистецтвознавстві неприйнятною була позитивна
оцінкадіяльностіземств,томуцієїпозиціїзаінерцієютривалийчасдотримувалися
більшістьучених.Справді,першіекспериментальніроботимайстрівне завжди
були вдалими, але саме під впливом земства, завдяки діяльності гончарних
навчальнихзакладівуОпішномуз’явивсяновийхудожнійстильувиготовленні
мальованоїкераміки.

Про взаємозв’язки гончарних навчальних закладів, які знаходилися на
території Російської й Австро-Угорської імперій, згадано в книзі Ростислава
ШмагалайОлесяНоги«Між Сходом і Заходом. Кераміка Галичини кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. в контексті міжнародних зв’язків. Контакти і взаємовпливи»
(1994)[1388].

1995 року Олена Клименко захистила дисертацію на здобуття наукового
ступенякандидатамистецтвознавства«Народна кераміка Опішні (до проблеми 
традицій та інновацій в народних художніх промислах)» [392], у розділі якої,
присвяченомуісторіїгончарногопромислу,згаданопроуспадкуванняпрофесійних
гончарських знань в Опішному, подано стислі відомості про роки діяльності
спеціалізованих з гончарстванавчальних закладів, їхметуй завдання, основні
аспекти функціонування й значення керівників, окремих викладачів та учнів.
Мистецтвознавець не вдавалася в деталізацію інформації, тож застосовувала
спрощені назви цих закладів: «опішнянська майстерня» (1894) [392, арк. 33],
«гончарний учбово-показовий пункт»(1912)[392,арк.40],«гончарний пункт»[392,
арк.41],«показовий пункт»[392,арк.42],«опішнянська керамічна майстерня» 
(1923)[392,арк.47],«опішнянська майстерня»[392,арк.48],«керамічна школа» 
(1927)[392,арк.49],«дворічна керамічна школа»(1936)[392,арк.52],«керамічна 
школа»[392,арк.55].ОленаКлименкозробилависновок,щозавдякидіяльності
майстернівопішнянськихглинянихвиробахзародивсяінноваційнийнапрямок,
поглибиласяспеціалізаціяувиробництві,змінивсяасортиментпродукціїокремих
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майстрів,«…через кілька десятиліть привнесені форми й орнаменти… частково 
збагатили місцеву традицію…»[392,арк.38].Вонанаголосила,щов1930-тіроки
інноваційнийнапрямокпосідавчільнемісцевгончарствіОпішногойрозвивався
винятково в артілі «Художній керамік» [392, арк. 55]. Дослідниця з’ясувала
персоналії близько 70 гончарів та малювальниць, які здобули фахову освіту
внавчальнихзакладахОпішного[393,арк.219-342].

Тогожрокубулоопублікованокількастатеймузейнихспівробітників:Аліси
Антонюк(Кам’янець-Подільськийдержавнийісторико-архітектурнийзаповідник
«Кам’янець»),уякіймістятьсябіографічнівідомості,проаналізованомистецький,
громадськийіпедагогічнийдоробокВ’ячеславаРозвадовського[1038];Анатолія
ГейкатаСвітланиКозачої(Державниймузей-заповідникукраїнськогогончарства
вОпішному),вякійподаностислуінформаціюпровикладачівГлинськогоскло-
порцелянового технікуму (1930–1933) [1098]. Однією із перших узагальнюючих
публікацій про Олешнянську земську гончарну майстерню як засіб земського
впливу на гончарство Чернігівщини ХІХ – початку ХХ століття стала стаття
ТетяниКуценко.УнійрозглянутодіяльністьродиниЛіндфорсів,спрямовануна
розвитокОлешнізагаломіпідтримкугончарногопромислузокрема;висвітлено
окреміпитаннявідкриттяйфункціонуванняпершоїземськоїгончарноїмайстерні
в Чернігівській губернії; подано факти із життя завідувача гончарні Петра
Пашутинського[1311].

1995 року в Національному культурологічному щорічнику «Українське 
гончарство» було опубліковано кілька вкрай важливих документів,
що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України,
акопії–уНаціональномуархівіукраїнськогогончарства.УзверненніПолтавської
губернськоїземськоїуправидоВідділусільськоїекономіїісільськогосподарської
статистикиГоловногоуправлінняземлеробстватаземлеустроювід12квітня1904
рокузазначенопровідкриття1894рокувОпішномуЗразковоїгончарноїмайстерні,
окреслено її завдання, спрямовані на ліквідацію недоліків у опішненському
гончарстві, та закриття через «невозможность подыскать соответствующие 
силы для ведения дела». Також у публікації йдеться про невдалі експерименти
зопішненськимиглинамивМиргородськійхудожньо-промисловійшколі імені
Миколи Гоголя та необхідність відрядження до Опішного Більфельда, який
провівуспішнідослідженнявГлинськійгончарнійнавчальніймайстерні [1058,
с. 406]. Наступним опублікованим документом є «Отчёт в отдел сельской 
экономии и сельскохозяйственной статистики Министерства земледелия  
и государственных имуществ»професоракерамікиОлександраСоколова(1902),
вякомуміститьсяінформаціяпровідкриття1884рокувс.ЧінішеуциОргіївського
повітуБессарабськоїгуберніїгончарноїмайстерніізтрирічнимкурсомнавчання
й зазначено, що впродовж дев’яти років кількість учнів у цьому закладі була
незначноючерезнебажаннягончаріввідпускатинанавчаннясвоїхдітей,оскільки
вони були важливою робочою силою. Тільки після запровадження 1894 року
стипендійзанавчаннякількістьучнівзрослаі1897рокустановила15чоловік,1902
року–7.Налагодивсязв’язокізмісцевимигончарями,алебракувалофінансової
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підтримки від губернського земства. Олександр Соколов охарактеризував
асортимент глиняної продукції навчальної майстерні. Також дослідник стисло
повідомивпродіяльністьнавчальнихгончареньус.НоваВодолага(Харківська
губернія), с. Поставмуки та м. Глинськ (Полтавська губернія) [1643]. Цінні
йбільшрозлогівідомостіпродіяльність,фінансування,бракфаховопідготовлених
завідувачів,технологіювиробництваглинянихвиробівтапошукиновихрецептів
поливіформувальноїмасиувищеназванихгончарнихнавчальнихмайстернях,
окрім тієї,що була в Бессарабії, Олександр Соколов повідомив у звіті«Учебно-
гончарные мастерские в с. Постав Муках, г. Глинске и с. Новая Водолага»,яку
теж оприлюднено в Національному культурологічному щорічнику «Українське 
гончарство»[1644].

ІсторіїгончарногошкільництвавМиргородіприсвяченопублікаціїдослідника
мистецькоїспадщиниПолтавщиниВіталіяХанка,якийохарактеризувавосновні
етапиїїстановлення[1723;1718].100-річчюМиргородськогодержавногокерамічного
технікумуіменіМиколиГоголябулоприсвяченоювілейнуконференцію,матеріали
якоїувійшлидозбірника«Миргородський керамічний технікум: історія, діячі, 
навчальний процес». У наукових доповідях і повідомленнях мистецтвознавців,
дослідників народного гончарства й професійної кераміки, краєзнавців
та педагогів зі Львова, Києва, Полтави, Миргорода порушено певні локальні
питання діяльності миргородських гончарних навчальних закладів, висвітлено
історичні,мистецтвознавчі,педагогічніаспекти їхфункціонування,біографічні
відомостідіячівмистецтва,педагогівтавихованців;надрукованоціннідокументи
до життєписів Василя Кричевського й Опанаса Сластьона, спогади колишніх
гоголян[1368].Ційсамійподіїприуроченодрукісторичногонарису,авторамиякого
єВіталійХанкотаВолодимирКовган[1269].

1999 року побачила світ колективна історико-етнографічна монографія
вдвохкнигах«Українці».Упершійкнизіцьоговиданняопублікованоґрунтовне
дослідження Олеся Пошивайла «Гончарство в системі традиційно-побутової 
культури українців» [1554], в якій автор значною мірою повторив матеріали
монографії«Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна»щодо
спадкової передачі професійних гончарських знань та учнівства в гончарів,
взаємозв’язку його кризи із кризою в гончарстві, а також відкриття в Україні
перших гончарних навчальних закладів [1554, с. 319-320]. Тогож року вийшла
з друку ґрунтовна праця керамолога Віктора Міщанина «Словник гончарів 
Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки»–унікальнедовідникове
видання,якеміститьблизько300статейпроперсоналіїгончарів,малювальниць
та дослідників гончарства. Більшість із них інформують про успадкування
майстрамипрофесійних гончарських знань. Автор з’ясував прізвища колишніх
вихованців гончарних навчальних закладів Опішного різних років [1374]. Тоді
ж у Національному культурологічному щорічнику «Українське гончарство»
булонадруковано дві статті львівськихмистецтвознавців: РостиславаШмагала
про становленнямережі гончарних навчальних закладів у Галичині йПоділлі
(ціматеріалиєчастиноюкандидатськоїдисертаціїавтора,ізауваженнязприводу
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допущених ним неточностей з цієї тематики зазначено вище) [1753] та Юрія
Лащука, де автор порушив питання щодо діяльності гончарних навчальних
закладівуГлинську[1320].ВокремійстаттіРостиславШмагалорозглянувроль
музеїв, зокрематих,щодіялипригончарнихнавчальнихзакладахМиргорода,
Кам’янця-ПодільськогойОпішного,установленніхудожньо-промисловоїосвіти
УкраїнинаприкінціХІХ–напочаткуХХстоліття[1748].Цяпублікаціязавершила
четвертийісторіографічнийперіодудослідженнітеми.

П’ятийперіод(2000–2017)прикметнийзначнимпожвавленнямдосліджень
українськогогончарства.Визначальнимфактором,якийвплинувнацейпроцес,
стало відкриття 2000 року Інституту керамології – відділення Інституту
народознавстваНАН України. Вчені цієї наукової установи, а такожЛьвівської
національної академії мистецтв, Кам’янець-Подільського національного
університетуіменіІванаОгієнка,Інститутумистецтвознавства,фольклористики
та етнології імені Максима Рильського НАН України, Харківської державної
академії дизайну і мистецтв, наукові співробітники Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, Російського етнографічного
музею,Луганськогообласногокраєзнавчогомузею,Сумськогохудожньогомузею,
Львівського історичного музею, Хмельницького обласного художнього музею,
директорМиргородськогохудожньо-промисловогоколеджуіменіМиколиГоголя
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
об’єктомнауковихстудійобралипозашкільнупередачупрофесійнихгончарських
знань,абождіяльністьгончарнихнавчальнихзакладів,протепредметвивчення
буврізним.

ПочинаєцейперіодпублікаціяОлениКлименко,уякійавторказгадалапро
спадковупередачугончарськихзнань,розглядаючипитаннянаціоналізаціїстилю,
коротко охарактеризувала діяльність в Опішному впродовж 1894–1899 років
Гончарноїнавчальноїмайстернітаз1912-годо1916року–Гончарногопоказового
пункту, вказала на вплив Полтавського губернського земства на виникнення
інноваційногонапрямкувопішненськомугончарстві[1258].

Оскільки двоє з трьох директорів Кам’янець-Подільських мистецьких
навчальних закладів були репресовані, природно, що їхніми персоналіями
зацікавивсявідомийвУкраїніісторик,джерелознавець,докторісторичнихнаук
СергійБілокінь.2000рокупобачиласвітйогостаття«Білі круки» Подільського 
друкарства»,уякійкоротковисвітленожиттєписийтворчудіяльністьВ’ячеслава
Розвадовського,ВолодимираГагенмейстерайМиколиРоота,проаналізованоїхній
внесокусправузбереженняйрозвиткуукраїнськогонародногомистецтва,вказано
нарепресії,застосованідоцихмитців[1046].

2001рокувийшовздрукубібліографічнийпокажчикНаціональноїбібліотеки
УкраїниіменіВолодимираВернадського,вякомувпершевукраїнськійісторичній
науці згадано про видавничу діяльність В’ячеслава Розвадовського впродовж
1904–1909 років, коли він видав кольорові картки з репродукціями кращих
картин,якіекспонувалисянаорганізованихнимпересувниххудожніхвиставках,
щопроходиливозначенийперіодумістахіселахУкраїни.Упраціподаноповний
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бібліографічний опис цих видань [1694, с. 17]. Того ж року в «Українському 
керамологічному журналі»булоопублікованостаттюкераміста,нинікандидата
мистецтвознавства Володимира Хижинського, який подав короткий огляд
діяльностігончарноїосвітивКам’янці-Подільськомувпродовж1905–1933років,
охарактеризував участь гончарних навчальних закладів у виставках. Значну
частину публікації займають матеріали щодо асортименту й декорування
виготовленихугончарнихмайстерняхвиробівтавивченняспеціальниххудожніх
дисциплін[1726].УстаттікерамологаВіктораМіщанина «Гончарський рід Різників 
(До сторіччя від дня народження опішнянського гончаря Демида Антоновича 
Різника)»зафіксованоспадковупередачупрофесійнихгончарськихзнаньуродині
опішненськогогончаряДемидаРізника,подановідомостіпроХомуСакуна,який
у1930-хрокахочолювавгончарнушколувОпішному[1371].Окремівідомостіпро
діяльність опішненських гончарних навчальних закладів, які діяли впродовж
1930-х років, та їх вихованців подано в статті «Мотрона Назарчук: спогади  
(до 90-ліття від дня народження Мисткині)»керамологаСвітланиПошивайло
[1560].ЦьогожрокукерамологЛідіяМельничукзвернулаувагунаетнопедагогічні
традиціїподільськогогончарства,зокремарозглянулаявищеучнівствавродинах
гончарів[1347].

2001рокукандидатмистецтвознавстваВасильГудаку«Віснику Львівської 
академії мистецтв» опублікував статтю «Гончарство Луганської області»
[1120], в якійпроаналізувавдеякіматеріалипромакарово-ярівське гончарство,
тамтешню гончарну школу й майстрів, які проводили заняття з гончарства
[1120, с. 174-179]. Проте, описуючи макарово-ярівське гончарство, автор статті
припустивсячисленнихпомилокінеточностей:стверджувавнемовбивЛуганщині
таку форму глиняного посуду, як «барильце», виготовляли не на гончарному
крузі [1120, с. 172] (насправді ж це різновид гончарного посуду); тикву, яка
мала місцеву назву «кубушка», називав «барильчиком на вино» [1120, с. 173];
походження словосполучення «рашківські свистуни», яке застосовували до
макарово-ярівськихгончарів,записавяк«ражківські свистуни»йпояснивтим,
що начебто колись Макарів Яр належав до складу Рашківського району [1120,
с. 173-174] (направді такого району ніколи не існувало, а ця назва походить від
однієї ізназвМакаровогоЯру–Рашків); стверджував,немовби«у Макаровому 
Яру в 1950-х роках було близько 100 гончарів» [1120,с. 174] (насправдіуцейчас
гончарствоМакаровогоЯруостаточнозанепало,іцяінформаціянеєправдивою);
стверджував,немовбигончарнашколадіялауМакаровомуЯру«від 1926–27 рр. 
до 1934»[1120,с.175](насправдішколадіялавпродовж1927–1935років),немовби
до числа її учнів належали ІванШкурко таАнтонДудак (насправді вони були
майстрами школи); за Олександром Тищенком повторив помилку щодо імені
учня гончарної школи Тимофія Бойка, записавши його як «П. Бойко» [1120,
с.175].Чималодетальнихаргументованихзауваженьдоматеріалів,розміщених
у цій статті про українське гончарство загалом і макарово-ярівське зокрема,
зробивкерамологОлесьПошивайло[1553,с.43-47].Зоглядунавказаніобставини
публікаціяВасиляГудака«Гончарство Луганської області»,якаміститьчимало
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неточностей, хибних тверджень та оціночних суджень, не може слугувати
правдивим науковим джерелом для вивчення макарово-ярівського гончарства
йдіяльностімісцевоїгончарноїшколи.

Питання важливості збереження спадкоємності гончарських традицій,
традиційних форм передачі професійної майстерності в середовищі гончарів
другоїполовиниХІХ–початкуХХстоліттяпорушеновпершійнауковійстатті
Людмили Овчаренко з означеної проблематики [1447]. Також у публікації
проаналізованозусилляземств,спрямованінарозвитокгончарногошкільництва
в Україні, визначено недоліки в діяльності гончарнихшкіл тамайстерень.Цій
самій проблематиці присвячено статтю Олеся Пошивайла «Спадкоємність 
гончаротворення України» (2002) [1557]. Автор вказав на спадкову передачу
гончарськихзнань,атакожнанавчанняугончарнихцехах,навчальнихзакладах
тавгончарнихпідприємствах,зробиввисновокпроте,щопричиноюзгортання
гончарного шкільництва в Україні стали радянські ідеологічні настанови,
бо«відпала необхідність у підготовці кадрів художньої інтелігенції, у тому числі 
й для роботи в осередках традиційних художніх промислів»[1557,с.6].

Тим часом керамолог Людмила Метка поповнила когорту українських
дослідників гончарства Слобідської України й деяких суміжних територій.
Упродовж2001–2007років вона здійснювалапольові керамологічні експедиції,
узагальнюючим результатом яких стала кандидатська дисертація на здобуття
науковогоступенякандидатаісторичнихнаук«Гончарство Слобожанщини в другій 
половині ХІХ – першій половині ХХ століття»[492;1353].Проміжнірезультати
керамологічних студій науковець опублікувала в численних статтях. В одній
знихбулоохарактеризованоокремізаходиСлов’яносербськогоповітовогоземства
щодо сприяння гончарству, а також згаданопродіяльністьМакарово-ярівської
керамічної кустарно-промислової школи та про її співпрацю зМиргородською
художньо-промисловоюпрофшколоюіменіМиколиГоголя[1352].Тодіжрозпочала
системневивченняопішненськогогончарствакерамологОленаЩербань.Їїперші
публікаціїзцієїтемиприсвяченоОпішнянськійзразковійгончарнійнавчальній
майстерніПолтавськогогубернськогоземства[1771;1800].

5березня2002рокупобачиласвітпершанауково-популярнастаття,цілком
присвячена Макарово-ярівській керамічній кустарно-промисловій школі.
Їїавтор–керамологСвітланаЛитвиненко[1332].Тогожрокувжурналі«Народне 
мистецтво»вонаопублікувалащеоднустаттюпроМакарово-ярівськукерамічну
кустарно-промисловушколу [1333]. В обох розвідках авторка подаламатеріали
про вже відомі сторінки діяльності цього навчального закладу. Одночасно
в«Українському керамологічному журналі»(2002)з’явиласяйстаття«Макарово-
ярівська керамічна кустарно-промислова школа (1927–1935)»авторкимонографії.
Унійбулоузагальненойпроаналізованонайповнішийнатойчаскорпусархівних
матеріалів щодо історії становлення й діяльності гончарної школи, з’ясовано
прізвищавикладачівтабільшостіучнів,акцентованоувагуназначенніМакарово-
ярівської керамічної кустарно-промислової школи для гончарства Луганщини
[1439].ПроміжнірезультатиподальшихнауковихстудійЛюдмилиОвчаренкощодо
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персоналій гончарноїшколи вМакаровомуЯру такожопубліковано в науковій
статті «Васильєва Валентина Федорівна» – перша в Україні енциклопедична
публікаціяпровикладачкуцієїжгончарноїшколи(2005)[1416].

Про кам’янець-подільське гончарне шкільництво йдеться в науковому
дослідженні доктора мистецтвознавства Наталії Урсу (2002): розглянуто
педагогікумистецтвавспадщиніВолодимираГагенмейстера,поданойогокороткі
біографічнівідомості.Дослідницянавелаприкладиосновнихметодівтаприйомів
навчання, які застосовували в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій
профшколі й гарантували якісну художню освіту: більш досконале вивчення
рисунка,поширеннязнань,вміньінавичоквакварельномуживописі,студіювання
народного мистецтва, розвиток зорової пам’яті, запровадження в навчальному
процесітворчогорисунка,вивченнятермінологіїталексики,вживаноївнародному
мистецтві, застосування педагогічного малюнка на дошці, спостереження
природних форм та їх трансформація в ужитку, зацікавлення архітектурними
пейзажамиміста,фаховийскладпедагогів[1684].

Стислібіографічніданіенциклопедичногохарактерупро45митців-педагогів
гончарнихшкіл,майстерень,технікумів,якідіялинатериторіїУкраїнивпродовж
1850-х–1950-хроківмістятьсяв«Словнику митців-педагогів України та з України 
у світі (1850–1950)»мистецтвознавцяРостиславаШмагала.Упрацізгаданопро
викладачів гончарних навчальних закладів Миргорода, Глинська, Межигір’я,
Кам’янця-Подільського [1751]. Автором ще одного енциклопедичного видання,
вякомузібранокороткістаттіпрожиттєвийітворчийдоробокмистцівПолтавщини,
є Віталій Ханко [1711]. У числі персоналій, яким приділено увагу, – викладачі
йвихованцігончарнихнавчальнихзакладів,якідіялинатериторіїПолтавщини
впродовж1894–1941років.ЖиттєвомуйтворчомушляхувихованкиОпішнянської
школимайстрів художньої керамікиМотроніНазарчукприсвяченопублікацію
Олени Клименко [1261]. Про Глинську гончарну майстерню та Глинськушколу
інструкторівзгончарноговиробництваінформуєусвоїйстаттіГригорійДіброва
[1136]. Автор стисло повідомив про передумови їхнього відкриття, кількість
та склад учнів, про асортимент глиняних виробів і виставкову діяльність.
АлеГригорійДібровапомилкововважає,щостворенанабазіГлинськоїхудожньо-
керамічної школи майстерня Всеукраїнського комітету мистецтв упродовж
кількох років діяла в Глинську [1136, с.111]. Насправді вона була організована
у Межигір’ї, на території Київщини, й основою для її заснування слугували
часткововивезене ізГлинськаобладнання, а такожучнійвикладачіГлинська.
З 2002 року побіжні згадки про гончарні навчальні закладиОпішного почали
з’являтисявнауковихпублікаціяхопішненськогокерамологаВіктораМіщанина.
У його статті «Хижняківські університети Івана Білика» до наукового обігу
введеноджерелазісторіїгончарнихшкілвОпішному[1375].

2003 рік позначився кількома публікаціями з порушеної проблеми. Автор
цього наукового дослідження керамолог Людмила Овчаренко, опублікувала
в«Українському керамологічному журналі»статтю,якаєпосвятоюВолодимиру
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Гагенмейстеру. В ній відображено його життєвий і творчий шлях, активну
громадську позицію й трагедію репресованого митця. Працю проілюстровано
біографічними документами завідувача Кам’янець-Подільської художньо-
промисловоїпрофшколи.Упершебулоопублікованотекстекскурсіїпрогончаря
Бацуцу із села Адамівка, яку проводив Володимир Гагенмейстер [1431]. Друга
статтяЛюдмилиОвчаренкомістить огляд різноманітних напрямків діяльності
функціонування гончарних навчальних закладів Кам’янця-Подільського
впродовж1905–1933років,характеристикудіяльностіВ’ячеславаРозвадовського,
Миколи Роота й Володимира Гагенмейстера [1420]. Події з життя й творчості
ВолодимираГагенмейстерастисловисвітленовісторичнихнарисахО.Завальнюка
йО.Комарніцького«Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, 
підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини»[1203].Процеховеучнівство
й учнів уподільських гончарів, успадкуванняними гончарських знань згадано
встаттіЛідіїМельничук[1345].Унікальніархівніматеріалищодотакзваної«Спілки 
визволення України»йглинської«анархістської групи»міститьстаттязавідувача
Відділу історії сучасностіПолтавського краєзнавчогомузеюВалентиниКлочко
[1265].Авторкапроаналізувалайупершеопублікувалафрагментикримінальної
справи з архівуУправлінняСБУ вСумській області, з-поміж яких єматеріали,
щостосуютьсядіяльностізавідувачаГлинськоїпрофесійно-технічноїкерамічної
школиСергіяЗінов’єва.

Цікава й новітня інформація про діяльність Миргородського художньо-
промислового інституту та його директора Василя Кричевського міститься
вмонографіїукраїнськоїхудожницідекоративногомистецтва,мистецтвознавця,
членаНаціональноїспілкихудожниківУкраїни іНаціональноїспілкимайстрів
народного мистецтва України Ніни Саєнко, у якій авторка розповідає про
життєвийітворчийшляхсвогобатькаОлександраСаєнка–народногохудожника
України,зокремапройогонавчаннявМиргородськомухудожньо-промисловому
інституті[1612].Але,подаючивідомостіщодоМежигірськоїхудожньо-керамічної
профшколи, дослідниця припустилася кількох неточностей: 1) 1919 року було
прийнятоПостановуНаркомаосвітиУкраїнипровідкриттяЦентральноїдержавної
художньо-продукційної керамічної майстерні Всеукраїнського комітету штуки
[625, арк. 19], і розпочала вона свою діяльність 1920 року якшкола-майстерня,
апотім–художньо-керамічнапрофшкола,анеяктехнікум;2)вихованціМихайла
БойчукаприїхалидоМежигір’яне1919-го[1612,с.52-53],а1921року[1691,с.337].

2003 року в збірнику «Проблеми історії та археології України» Олена
Щербаньопублікуваластаттю«Навчання гончарству в Опішному в кінці ХІХ – 
ХХ століттях», у якій здійснила огляд заявленої тематики [1773].Наступного
2004 року вона опублікувала свою чергову статтю, присвячену гончарному
шкільництву Опішного, у якій на основі архівних джерел та керамологічних
матеріалівпроаналізованодіяльністьОпішнянськоїшколимайстрів художньої
кераміки(1936–1941),подановідомостіпровчителівтаучнів,розглянутометодику
викладання, організацію навчального процесу, вказано на вплив навчального
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закладу на розвиток народного гончарства в Опішному й інших гончарних
осередкахУкраїнитазарубіжжя.Працюпроілюстрованофотографіямивипусків
1939 й 1940 років, замальовками вихованців, копіями документів про здобуту
освіту. ОленаЩербань застосовує до створеного 1936 року гончарного закладу
назву: «Опішнянська дворічна художня керамічна школа-майстерня» [1775].
Цяпозиціяєхибною,оскількинафотографіїпершоговипуску,якийрозпочавсвоє
навчання 1936 року, написано: «1-й випуск Опішнянської художньо-керамічної 
школи-майстерні. 1936-1938-й рік» [572].Уцій самій статті авторказауважила,
що«у 1938 році курс навчання закінчили 32 учні».Водночас,статтяміститьдіаграму
«Чисельність учнів Опішнянської школи майстрів художньої кераміки впродовж 
1936–1941 років»,згіднозякоювпродовж1936–1938роківушколінавчалося32
учні [1775, с. 125]. Якщо перше твердження відповідає дійсності, то виходить,
що 1938рокувсіх учнівбуловипущено зішколи,щонеможебутиправдивим.
ТакождослідницяприпустиласяпомилкивіменівчителькиПарасковіїПетрівни
Ширай,назвавшиїїНіноюПетрівною,атакожвказаланеправильнірокироботи
СергіяМикитовичаРеви–«1939–1937»[1775,с.127].Оскільки15вересня1937року
його було заарештовано, то пропрацювати він встиг лише впродовж 1936–1937
навчальногороку[1373,с.539].

У дисертаційному дослідженні Лідії Мельничук «Гончарство Поділля  
в системі етнокультури українців (друга половина XIX – XX століття)»(2004)
згадано про художні заклади, які функціонували в Кам’янці-Подільському
впродовж 1905–1933 років. Зокрема, етнолог зауважила на активній співпраці
В’ячеслава Розвадовського з Імператорською академією мистецтв, спрямованій
назаснуваннярисувальнихкласівзвідділомужитковихмистецтвтаінтернатом
для сільських дітей. Причину звільнення завідувача науковець вбачала
вдемократичнихпорядках,запровадженихузакладі,танадмірномузацікавленні
народним мистецтвом. Лідія Мельничук коротко охарактеризувала діяльність
Художньо-ремісничої навчальної майстерні, педагогічного й учнівського
колективів. Окремо увагу приділено Володимиру Гагенмейстеру та Кам’янець-
Подільській художньо-промисловій профшколі, її реорганізаціям, практичним
заняттямумайстернях,екскурсійнійтавиставковійдіяльності,зробленовисновок
щодо ролі навчального закладу в збереженні художніх традицій Поділля
тарозвиткупрофесійногоукраїнськогомистецтва[489].Ціжматеріалипокладено
восновумонографії«Гончарство Поділля в другій половині ХІХ – ХХ століттях: 
історико-етнографічне дослідження»[1346].Зокрема,удругомурозділійдеться
про становлення цехового устрою на території Поділля, згадано гончарні цехи
йцеховеучнівство[1346,с.120,123-124,127,129-130].Умонографіїназваногончарні
навчальнізаклади,якідіяливс.БерлинціЛісовіМогилівськогоповіту(1906–1908),
Кам’янці-Подільському (1905–1933), Василівці Вінницького повіту (1913–1914),
алеавторпомилкововважає,щоцебули«гончарські школи»[1346,с.158].Насправді
статусшколимавлишезаклад,якийдіявуКам’янці-Подільськомувпродовж1919–
1930років [1438, с. 164-286].Дослідницяохарактеризувала зазначенімайстерні
(здебільшогоповтореноматеріали її дисертаційного дослідження) [1346, с. 158-
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163,171-174],алеприпустиласядеякихпомилок:1)селоБерлинціЛісовіназвано
як «Берлинці-Лісові», а функціонування тамтешньої навчальної майстерні
обмежено 1907роком, хоча авторка самаж стверджує,щорішенняПодільської
губернської управищодо тимчасовогоприпинення її діяльності булоприйнято
втравні1908року[1346,с.158-159];2)уназвіКам’янець-Подільськоїхудожньо-
ремісничоїнавчальноїмайстерні відсутнє слово«навчальна», яке характеризує
їїосновнепризначення[1346,с.160,161].

УстаттіісторикаОлегаБелька,опублікованійв«Українському керамологічному 
журналі», стисло подано відомості про передумови відкриття та діяльність
Миргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголявпродовж1896–
1915років,зазначенометуйзавданнязакладу,особливостіорганізаціїнавчального
процесу,розглянутоспецифікулабораторнихекспериментів,поінформованопро
працевлаштування випускників (1906–1915) [1042]. Репресованому бухгалтеру
Опішнянської художньо-керамічної школи-майстерні Григорію Максимовичу
КремпосіприсвяченочерговупублікаціюВіктораМіщанина[1370].

Упершеоб’єктомґрунтовногонауковогодослідженнягончарнешкільництво
Глинськасталов статтіавторацьогонауковогодослідження,якапобачиласвіт
2004року.ВнійбулопроаналізованодіяльністьГлинськоїнавчальноїгончарної
майстерні(1900–1908)таГлинськоїшколиінструкторівзгончарноговиробництва
(1909–1918), з’ясовано особливості співпраці навчальних закладів і місцевих
гончарів,охарактеризовановластивідлянавчально-виробничогопроцесупроблеми
йнедоліки,здійсненоаналізнавчальнихпланівтаскладуучнів[1433].Унаступній
статтідослідницястудіювалаМакарово-ярівськукерамічнукустарно-промислову
школу (1927–1935) вЛуганщині: на основі архівних та польових етнографічних
матеріалівпроаналізованодіяльністьзакладу,досліденокошторисийнавчальні
плани,складучнівськогойпедагогічногоколективів,простеженовпливорганів
державноївладинарозвитокшколитаїїліквідацію[1436].

Діяльності Олешнянської земської гончарної навчальної майстерні
присвяченостаттідвохкерамологів–ЛюдмилиОвчаренкойОлесяПошивайла.
Уцихпублікаціяхузагальнихрисахвідтворенонароднутехнологіювиготовлення
глиняних виробів у Олешнянському гончарному районі Чернігівської губернії
наприкінціХІХ–напочаткуХХстоліття;з’ясованоособливостітехнологічного
процесу та охарактеризовано експериментальну діяльність земської гончарної
навчальної майстерні, відкритої в Олешні 1895 року; подано відомості про
дослідження глин, проведені земськими фахівцями на околицях гончарного
осередку,атакожпрозапроваджуванівнавчальніймайстерніновітнітехнологічні
процеси, механізми й інструменти; проаналізовано намагання навчального
закладумодернізуватитрадиційнуврегіонітехнологіюгончарноговиробництва
йзробленовисновкипропричининевдачуційсправі[1437;1444].Діяльністьцієїж
гончарноїнавчальноїмайстернірозглянутовстаттіРостиславаШмагала[1747].

Результати дослідження науковців Луганського обласного краєзнавчого
музею Наталі Каплун та Наталі Смілянської було узагальнено в статті
«До історії гончарного промислу села Макарів Яр»,опублікованійв«Українському 
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керамологічному журналі» (2004) [1248].Цебулапершаузагальнюючанаукова
працязісторіїмакарово-ярівськогогончарства.Унійавториз’ясувалиособливості
історичногорозвиткугончарногопромислувс.МакарівЯр;часткововідтворили
технологіюгончарноговиробництва;проаналізувалидіяльністьСлов’яносербського
повітовогоземства,спрямованунарозвитокгончарства,стислоокреслилиосновні
аспекти функціонування Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової
школи; описали роботи її вихованців та викладачів. При цьому, дослідниці
допустили помилку щодо біографії директора Макарово-ярівської керамічної
кустарно-промислової школи Павла Дубинського. Вони стверджували, що він
народивсявм.Короп,щовЧернігівщині[1248,с.54].Насправдіжвінбувродом
ізс.АлтинівкаКролевецькогоповітуЧернігівськоїгубернії[30,арк.44,45,47].

Фундаментальною науковою працею про видатну майстриню української
іграшки–ОлександруСелюченко,яка1939рокузакінчилаОпішнянськушколу
майстрівхудожньоїкераміки,ємонографіядокторафілософськихнаук,професора
ЛеонідаСморжа«Гончарівна (одержима керамікою)»[1638].

2005рокупобачиласвітмонографіямистецтвознавця,професораРостислава
Шмагала «Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.: 
структурування, методологія, художні позиції»,вякійкороткоохарактеризовано
діяльність Полтавського, Чернігівського, Київського й Кам’янець-Подільського
губернськихземств,спрямованунадопомогукустарнимпромислам,узагальнено
й проаналізовано діяльність гончарних навчальних закладів України [1750].
Матеріали книги значною мірою повторили кандидатську дисертацію автора.
Зокрема, в ній стисло охарактеризовано навчальні програми Кам’янець-
ПодільськихрисувальнихкласівтаХудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстерні,
значну увагу приділено краєзнавчій діяльності Володимира Гагенмейстера:
збираннюетнографічнихматеріалів,створеннюМузеюхудожньоїпромисловості,
виданню альбомів і брошур. У числі загальних відомостей уперше подано
інформацію прожиттєпис ВарвариКорецької. Вчений зробив висновок про те,
що в основі творчого розвитку Кам’янець-Подільської художньо-промислової
школи «було вивчення народного мистецтва та пошуки якісно нових форм 
вираження нагромадженого традиціями художнього досвіду»[1750,с.139].Проте
автормонографіїприпустивсяпевнихнеточностейуназві закладу [1750, с. 134,
135]тапрізвищівикладачаГригоріяЖурмана[1750,с.134,137],зазначивнеточну
дату початку експонування Народної виставки картин та її наповнення [1772,
с. 133], адже, як уже зазначалося, пересувну виставку було сформовано 1904
року із більше ніж 120 картин історичного, релігійного й побутового змісту,
а також 100-150 етюдів та ескізів інших художників [838, арк. 50]. Для певної
категоріїучнівнавчаннявКам’янець-Подільськійхудожньо-промисловійшколі
булоплатним,томутвердженняпроте,щовКам’янці-Подільськомубуловідкрито
відділення цієї школи із платною формою навчання [1750, с. 138] видається
хибним. Як уже зазначалося, ніяких документальних підтверджень зв’язків
Художньо-промислової школи Івана Мозалевського із Кам’янець-Подільською
художньо-промисловою профшколою не віднайдено. У прикінцевих висновках
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до цього підпункту монографії Ростислав Шмагало стверджує, що «творчий 
шлях школи завершив хронологічний ряд розвитку художньо-промислової освіти  
у східних областях України на початку ХХ століття»[1750,с.139].Такадумка
єхибною,оскількиКам’янець-Подільський–ценесхіднаУкраїна,інатериторії
Лівобережжя гончарні навчальні заклади в Макаровому Яру (Луганщина),
Миргороді й Глинську (Полтавщина) діяли до середини 1930-х, а в Опішному
(Полтавщина)–Опішнянськашколамайстрівхудожньоїкераміки–до1941року.

Ростислав Шмагало стисло охарактеризував опішненське гончарне
шкільництво,окресливцілітапомилки,якихприпустилосяПолтавськегубернське
земство в керівництві гончарною майстернею, наголосив на ролі випускників
Коломийської гончарноїшколи в діяльності опішненських закладів, повідомив
проїхнюучастьуДругійвсеросійськійкустарнійвиставці(1913)[1750,с.119-122].
Алеавторпомилковоподії,яківідбувалисянапередоднівідкриттяОлешнянської
земськоїгончарноїнавчальноїмайстерніуЧернігівськійгубернії,подавяктакі,
щовідбувалисявОпішному[1750,с.119-120].Прицьомувінпомиливсявпрізвищі
ПетраПашутинського, назвавши його «В.Пушинський», та вказав неправильну
дату відкриття цього гончарного навчального закладу: «26 січня 1885 року»,
ане26лютого1895року[1610,с.138].

Учений приділив увагу передумовам відкриття, основним статутним
і програмним засадам та діяльності (виробничій, виставковій) Миргородської
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя, підкреслив роль Опанаса
Сластьона,ОсипайМиколиБілоскурських,СтаніславаПатковськоговспрямуванні
навчальногопроцесунасамобутністьмісцевихтрадицій,гончарстватаукраїнської
орнаментики,зробиввисновокпроізольованістьзакладувід«численних гончарних 
центрів Полтавщини»,що«негативно позначилася і на спрямованості навчання, 
і на художньому рівні виробів, і на здійсненні поставлених завдань»[1750,с.122-
123].Аленезрозумілимєпідсумок,якийРостиславШмагалозробивдоцієїчастини
розділу:«А. Соколов»(правильно«О. Соколов»)зробиввисновокпроте,що15-річна
діяльність школи через неправильне ведення справ і недосконалі програми
несприяларозвиткународногомистецтва,аце«спричинило перетворення школи 
в Глинську (тепер Сумської області) «в інструкторську школу, котра, існуючи 
вже чотири роки, більше задовольняє вищезгадані потреби»[1750,с.124].

За схожою схемою – відкриття, діяльність окремих викладачів, участь
увиставках,допущеніпомилкитазначенняустановидлякустарів–автормонографії
охарактеризувавгончарнінавчальнізакладивГлинську,Постав-Муці,Олешні[1750,
с.124-128].Вартозауважити,щоім’ядослідникачернігівськогогончарстваКорольова
–Пилип,томуабревіатурнепозначенняйогоіменіне«Ф.»,якзазначеновмонографії,
а«П.» [1750, с. 127].РостиславШмагалоозначивдіяльністьМакарово-ярівської
земської гончарної навчально-показової майстерні як перший історичний етап
функціонуваннягончарноїМакарово-Ярівськоїшколизхронологічнимимежами
1909–1915роки[1750,с.125,504].Протецевизначенняневідповідаєісторичним
реаліям, що переконливо з’ясував керамолог Олесь Пошивайло в монографії
«Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження» 



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

70

[1553]. Окрім того, що земська майстерня почала діяти тільки з 1913 року,
з керамічною кустарно-промисловою школою вона мала дуже мало спільного
[1553, с. 36]. Мистецтвознавець охарактеризував пересувні гончарні навчальні
майстерні, які були організовані Київським губернським земством, і дійшов
висновку,щосаметакаформафаховоїосвітидлякустарівбуланайраціональнішою
і найоптимальнішою, оскільки практично вдосконалювала технічні прийоми
ремесла,якимиволоділивжесформованіетнокультурнимсередовищеммайстри.
Підсумовуючи діяльность навчальних майстерень і художньо-промислових
шкіл,ученийвідзначивїхнюкраєзнавчу,видавничуймузейнуроботу;зауважив
на компромісному або нав’язаному співіснуванні професійних мистців, які
популяризували найновіші течії, й народних майстрів, які дотримувалися
усталенихнормтрадиційногокустарногопромислу;відмітиввпливтоталітарного
режиму на згортання їхнього функціонування [1750, с. 130-132]. Окремий
розділ монографії присвячено мистецькимшколам, які діяли в Києві, Харкові
та Одесі впродовж 1917–1930 років. Із числа гончарних навчальних закладів
автордослідженнястислоохарактеризувавїхнюдіяльністьуМежигір’їтаУмані,
зробивузагальнюючівисновкипронищівнуполітикутоталітарногорежимущодо
національногохарактерудекоративно-ужитковогомистецтватайогодіячів[1750,
с.156-158].

ІсторіюмістечкаГлинськ,якедо 1939рокувходилодо складуПолтавської
губернії (нині Сумська область) вивчали краєзнавці Володимир та Олександр
Пархоменки.Пробнийвипусккнигипобачивсвіт2003року[1497].Аленаступний
варіантпраці,значнодоповненийстаномна2005рік,єнайповнішимвикладом
матеріалів[1495].Натлізагальногоісторичногорозвиткуселапоказанорозвиток
гончарноїосвітиГлинськавпродовж1900–1933років,поверховоохарактеризовано
діяльність Глинської гончарної навчальної майстерні Роменського земства,
Глинськоїшколи інструкторів з гончарного виробництва, Глинської художньо-
керамічноїшколи,Глинськоїтехнічно-керамічноїпрофшколи,Глинськогоскло-
порцелянового технікуму. Монографія носить переважно описовий характер
інеміститьпоясненьщодонавчальнихпланів,причинреорганізацій,діяльності
окремих персоналій. Автори припустили хибних висновків щодо приватного
статусузакладувпродовж1920–1923роківіплатногохарактерунавчання[1495,
с.181-183,329-333,476].

ВенциклопедичномусловникуВіталіяХанка«Миргородський мистецький 
словник (кінець ХVІІ – початок ХХІ сторіччя): Персоналії»,якийвийшовздруку
2005року,подановідомостіпродіячівархітектури,народноготаобразотворчого
мистецтвамиргородськогокраю.Найогосторінкахмістятьсябіографічністаттіпро
персоналії,причетнідорозвиткугончарногошкільництвавУкраїні[1720].Окрімтого,
укнизіподано«Реєстр навчальних закладів, майстерень, артілей, підприємств, 
цехів на Миргородщині», в якому стисло охарактеризовано й гончарні заклади
тапідприємстваМиргорода,Комишні,Хомутця[1720,с.328-344].Хронологічні
межіцьогореєструзаявленовідкінцяХVІІдопочаткуХХстоліття,алебільшість
описаних установ діяли упродовж ХХ століття, а окремі (Миргородський
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керамічнийтехнікуміменіМиколиГоголя)–продовжувалифункціонуватийна
моментвиходу«Словника», томуцімежімалибохопитипочатокХХІстоліття.
У монографії керамолога Віктора Міщанина «Північна група малих осередків 
гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ – ХХ 
століття)» міститься інформація про участь дітей гончарів Опішнянського
гончарногорайонуувиготовленнісвистунців[1372,с.244].

Тогожрокупобачилисвіткількастатей,присвяченихдіяльностідосліджуваних
гончарнихнавчальнихзакладів.УпублікаціїспівробітникаСумськогохудожнього
музеюЛюдмилиФедевичназваноп’ятьдіючихосередківтрадиційнихнародних
промислівПолтавщини,короткоохарактеризованогончарнінавчальнізаклади,
які діяли в Глинську в 1900-х роках [1689]. Авторка подала стислу інформацію
зісторіїГлинськоїхудожньо-керамічноїшколи(1918–1920)татехнічно-керамічної
профшколи (1920–1930), зауважила на реорганізації останньої в «Глинський 
стекольно-фарфоровий технікум», проте не зазначила основних причин
знищенняспеціалізованогонавчальногозакладуз30-річнимдосвідомпідготовки
майстрів з гончарного виробництва, не зробила висновківщодо значення його
діяльності.Цьогожрокув«Українському керамологічному журналі»надруковано
статтюЛюдмилиОвчаренкопроМиргородськухудожньо-промисловушколуімені
МиколиГоголя[1441].Унійрозглянутопередумовивідкриттяцьогогончарного
закладу,основніаспектийогофункціонуваннявпродовж1896–1902роківіпричини
першихневдач;проаналізованозаходикерівництвашколитаземства,спрямовані
наналагодженняїїефективноїроботи;простеженовпливфабричноїпродукціїна
асортиментвиробівучнівтамайстрів;з’ясованоспецифікудіяльностігончарних
майстерень; подано відомості про перші випуски учнів художньо-промислової
школи та її участь у Всеросійській кустарно-промисловій виставці (Санкт-
Петербург, 1902). В історичному нарисі «Полтавщина» згадано про відкриття
1894 року Опішнянської гончарної майстерні (мається на увазі Опішнянська
зразкова гончарна навчальна майстерня Полтавського губернського земства)
та Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя [1524,
с.183,184].ДіяльностіОпішнянськогогончарногопоказовогопункту(1912–1924)
присвяченопублікаціюОлениЩербань,уякійпроаналізованофункціонування
цьогозакладувпродовж1912–1924років,виокремленотриетапийогодіяльності
[1764].Одночасно вКам’янці-Подільському вийшло з друку видання«Художня 
школа від учора до сьогодні: літопис до 100-річчя художньої освіти на Поділлі 
(1905–2005)». Ця збірка заміток про В’ячеслава Розвадовського, Володимира
Гагенмейстера,вихованцівкам’янець-подільськиххудожніхнавчальнихзакладів
різнихроків[1734].

2006рокуРостиславШмагалозахистивдокторськудисертацію«Мистецька 
освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття: структурування, 
методологія, художні позиції», у якій об’єктом дослідження став «розвиток 
професійної мистецької освіти України в галузі декоративно-ужиткового 
мистецтва як системи якісно нового порядку, відмінного від форм вишколу  
у ремісничих цехах чи від принципів етнопедагогіки»[1754,с.5].Уроботівсебічно
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висвітлено зв’язок українського мистецько-освітнього процесу з європейським;
комплекснопроаналізованойсистематизованозначнийфактологічнийматеріал,
якийохоплюєстолітнійперіодстановленняйрозвиткумистецькоїосвітивусіх
регіонахУкраїни;створенохронологіюмистецько-освітньогопроцесу;виявлено
роль мистецької освіти в боротьбі культурно-мистецьких сфер за автономію
в умовах імперських і тоталітарних державних систем; комплексно розглянуто
розвиток української мистецької освіти в умовах еміграції поза Батьківщиною
та ін. Для даного наукового дослідження важливо те, що вчений розглянув
діяльність земств, спрямовану на розвиток і підтримку народних промислів,
у тому числі й гончарного, в якості «зв’язкової ланки між інтелігенцією та 
народом»,з’ясувавосновнінапрямкимузейноїдіяльностігончарнихнавчальних
закладів Миргорода, Опішного й Кам’янця-Подільського. Окремий підрозділ
присвяченохудожньо-ремісничійосвітінатериторіїПолтавського,Чернігівського,
Київського губернських земств, в якому стисло розглянуто«історію, локальні, 
міжрегіональні та міжнародні зв’язки художньо-ремісничих навчальних закладів 
Опішного, Миргороду, Києва, Глинського, Макарів-Яру, Олешні...» [1754,с.18-19].
ХарактеризуючиКам’янець-Подільськухудожньо-промисловупрофшколу,вчений
справедливозауваживнатому,що«основою її творчого розвитку було вивчення 
народного мистецтва та пошуки якісно нових форм вираження нагромадженого 
традиціями художнього досвіду» [1754, с. 18-19]. Проте він чомусь вважає,
що Подільське губернське земство пристосувало до умов розвитку кустарних
промислівПоділля«досвід та інструктивні напрацювання Київського земства 
по організації в промислах навчальних майстерень короткої дії» і заснування
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи було результатом
такогопристосування[1754,с.20].ГончарнешкільництвовКам’янці-Подільському
існуваловпродовж1905–1933років,малорізноманітнінапрямкидіяльностійформи
вияву, залишилопотужну спадщину, якайдонині єджереломнаукових студій
[1438], тому прирівнювати гончарні навчальні заклади Кам’янця-Подільського
до «досвіду й інструктивних напрацювань навчальних майстерень короткої 
дії» неправильно. РостиславШмагало зробив висновок,щомистецько-освітній
процессерединиХІХ–серединиХХстоліттявідбувавсянатлірадикальнихзмін
векономічному,суспільно-політичномуйкультурномужиттіЄвропиібувтісно
знимпов’язаний,щовдосліджуванийперіоднаукраїнськихземляхутворилися
розмаїті заклади промислового та художньо-промислового вишколу, у їх числі
булийхудожньо-промисловішколитафаховінавчальнімайстерні(утомучислі
йгончарні),щозахідноєвропейськийрух«мистецтво і ремесло»другоїполовини
ХІХ століття поширився по всій Україні і знайшов свій вияв у розробці нових
напрямів їхньоїдіяльності,визначальнимивцьомупроцесісталиутвердження
народногомистецтваяксамоцінногокультурногойхудожньогоявища,відродження
і цілеспрямована підтримка кустарного виробництва майже на всій території
України. Мистецтвознавець зауважив на збереженні в продукції промислів
та навчальних закладів традиційних стилетворчих принципів і паралельних
пошукахякіснонових,співзвучнихзестетичнимитахудожнімивіяннямичасу,
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навизначальномузначеннідекоративнихвластивостейпорівнянозужитковими.
Ростислав Шмагало довів, що «через залучення до ремесел та декоративно-
ужиткового мистецтва відбувалося самопізнання і водночас самовизначення 
систем національної мистецької освіти», яка «сприяла становленню нових 
форм розвитку мистецтва та художніх промислів як визначальних складових 
розвитку національної культури» [1754, с. 32-33].Захистдисертації відбувався
замонографією«Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.: 
структурування, методологія, художні позиції»,проякумовайшлавище[1750].

2006рокуна сторінках«Енциклопедії сучасної України» побачили світдві
статті:1)ЛюдмилиОвчаренкопроВолодимираГагенмейстераякпровидатного
популяризатора української народної творчості, талановитого кераміста,
неповторного графіка, науковця й видавця [1432]; 2) Людмили Федевич про
Глинську гончарну майстерню [1687]. Авторка другої статті вважає, що всі
гончарні навчальні заклади, які діяли в Глинську впродовж 1900–1966 років,
були, по суті, одним закладом, і їх можна об’єднати під заголовком «Глинська 
зразкова гончарна майстерня».Насправдіїхнямета,навчальнізавдання,основні
напрямкидіяльності,фінансуваннярізняться,тож,напереконанняавторацього
науковогодослідження,вониєокремимигончарнимизакладами.

 Результати досить грунтовного дослідження діяльності Опішнянської
керамічноїкустарно-промисловоїшколи,їїнавчальнихпланівтафінансування,
викладацького та учнівського складів, значення та причин закриття Олена
Щербань узагальнила в черговій науковій публікації [1770]. Проте авторка
помилкововважає,щоцякустарно-промисловашколадіялавпродовж1925–1932
років. Насправді, історія гончарного шкільництва Опішного другої половини
1920-х–початку1930-хроківпозначиласяфункціонуваннямкількохгончарних
навчальнихзакладів:1925–1927–Опішнянськоїкерамічноїкустарно-промислової
школи, 1927–1931 – Опішнянської керамічної промислової школи, 1931–1933 –
школиФЗН,пригончарнійартілі[392,арк.49;1713,с.55-56;472](цетвердження
доведено в окремому розділі цієї монографії). Також ОленаЩербань звернула
увагу на колекції глиняних виробів, які зберігалися в гончарних навчальних
закладахОпішного[1760].

2007рокупобачиласвітзбіркаВіталіяХанка,вякійвінопублікувавпонад
50вибранихвласнихнауковихпраць,написанихупродовж35роківдослідницької
діяльності.Зокрема, у статтіпродіяльністьПолтавськогогубернськогоземства
впродовж 1870–1910 років дослідник зазначив про дослідження гончарства
АнастасіємЗайкевичем,ВікторомВасиленком,ІваномЗарецьким,проаналізував
діяльністьземства,спрямованунапідтримкупромислу:відкриттяспеціалізованих
згончарстванавчальнихзакладівуОпішному,Миргороді,Глинську;їхзалучення
довиставковоїдіяльності;проведеннялабораторнихдослідженьглин[1705].Окремі
статтіприсвяченодіяльностіМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиімені
Миколи Гоголя (1896–1917) [1699] та Миргородського художньо-промислового
інституту(1918–1919)[1698].Єпублікаціїпрожиттяйтворчийдоробоквизначних
мистців,етнографів,педагогів,причетнихдорозвиткугончарногошкільництва
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вМиргороді–ОпанасаСластьона[1707;1706;1703;1710;1712],ВасиляКричевського
[1719], Івана Українця [1702], вихованців миргородських гончарних закладів:
художника Івана Северина [1700], скульптора Михайла Гаврилка [1709] та ін.
У статті «Осередки полтавського гончарства» Віталій Ханко назвав містечка,
вякихупродовжХVІІ–ХІХстолітьдіялигончарніцехи,охарактеризувавздобутки
майстрів найбільших гончарних осередків Полтавщини, асортиментний склад
та декорування глиняної продукції. Публікацію проілюстровано унікальною
світлиною початку 1910-х років, на якій зафіксовано родину та наймитів
опішненськогогончаряЯ.Оначкапідчасвиготовленняцегли[1708,с.293].Укнизі
згаданойпровиставковудіяльністьгончарнихнавчальнихзакладівуОпішному,
Глинську, Поставмуках, Миргороді до 1913 року [1701, с. 305]. Видання рясно
проілюстрованерідкіснимифотографіями.

З нагоди 110-ї річниці Миргородського керамічного технікуму Віталій
Ханко опублікував статтю, в якій подав короткі відомості про викладачів
тавихованцівМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя,
про запровадження української орнаментики, вивчення її традиційних основ
та осучаснення у виставкових роботах. Також у праці подано інформацію про
здобуткіинавчальнихзакладів,якіфункціонуваливМиргородівпродовж1896–
1986 років і заклали підґрунтя для діяльності Миргородського керамічного
технікуму.Окремуувагудослідникприділивмузейномузібраннютехнікуму[1721].
УстаттіОлениЩербань«Гончарные школы как эфективный способ сохранения 
гончарства (на примере известного гончарного центра Украины – Опошни)»
наголошено на впливі гончарних навчальних закладів Опішного на місцеве
гончарство[1758].

Максимальноповнопитання історії гончарствай гончарногошкільництва
в Макаровому Яру (Луганщина) як самобутнього явища гончарної культури
вУкраїнірозкритоукраїнськимивченими-керамологами–авторамитрикнижжя
підузагальнюючоюназвою«Гончарний здвиг Донбасу»(2008).Йогоскладовими
єдвімонографіїтаодинзбірникдокументальнихматеріалів.Авторомпершоїкниги
–«Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження»
–єкерамологОлесьПошивайло.Унійпорушеноактуальніпроблемигончарного
шкільництвавУкраїні1920-х–початку2000-хроків,визначенойогодосягнення,
недоліки й існуючі проблеми; подано ґрунтовну історіографію діяльності
Макарово-ярівської керамічної кустарно-промисловоїшколи; охарактеризовано
подвижницьку постать її завідувача, художника-кераміста Павла Дубинського
(1888–1938); виявленонапрямки творчої співпраціполтавського талуганського
гончарства [1553]. Друга книга, автором якої є Людмила Овчаренко, – перша
в Україні монографія, цілком присвячена одному гончарному навчальному
закладу й включає найповніший корпус аналітичних і архівних матеріалів
про заходи повітового земства й діяльність Макарово-ярівської керамічної
кустарно-промисловоїшколи (1927–1935), її місце в системі гончарної культури
України першої половини ХХ ст. та вплив на місцеве гончарство. Встановлено
прізвища учнів; відтворено життєвий шлях завідувача – Павла Дубинського,
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викладача Валентини Васильєвої, інших педагогів та вихованців закладу.
Проаналізовано навчальний план і навчальні програми, склад учнівського
й викладацького колективів, матеріально-технічне забезпечення навчального
процесуйкошторисигончарноїшколи[1440].Упершевукраїнськійкерамології
здійснено наукове дослідження ролі й місця єдиної в Луганщині гончарної
школи регіонального значення – Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промислової школи – у системі гончарної культури України першої половини
ХХстоліття.З’ясованопередумовивідкриттяспеціалізованогозакладутазаходи
Слов’яносербського повітового земства, спрямовані на підтримку гончарного
промислу в с. Макарів Яр (1902–1915). Книга містить спогади сучасників про
гончарнийнавчальнийзакладіпроілюстрованарідкіснимифотографіямиучнів,
викладачів та їх виробів.Дослідження здійсненона основі численних архівних
документів,польовихматеріалівавтора,яківпершевведенодонауковогообігу,
публікаційудрукованихорганахземств.Монографіязапочаткувалавидавничу
серію «Гончарні школи України», яка висвітлюватиме діяльність гончарних
навчальних майстерень та художньо-промислових шкіл, що функціонували
вУкраїнінаприкінціХІХ–впершійтретиніХХстоліття.Третякнигатрикнижжя
– найповніший корпус опублікованих польових, архівних і речових матеріалів
про крайній східний український гончарний осередок на межі Слобідської
України й Донщини – село Макарів Яр (нині Пархоменко Краснодонського
району Луганської області), перше у вітчизняній керамології документальне
видання,уякомувисвітленотривалийперіодрозвиткугончарстватадіяльність
регіональної гончарної школи в одному окремо взятому гончарному осередку.
ПоданопрепринтипублікаційкінцяХІХ–початкуХХстоліттязізгадкамипро
гончарствоМакаровогоЯру,архівніматеріалипродіяльністьМакарово-ярівської
керамічноїкустарно-промисловоїшколи,кримінальнусправу,особистідокументи
йрукописичленівродинизавідувачагончарноїшколиПавлаДубинськоготайого
вихованців.Упершеопублікованозначнучастинузбереженоїгончарноїспадщини
МакаровогоЯрузфондовихколекціймузеївУкраїнитадобіркуфотографій,що
відображаютьсучаснийстанколишньогогончарногоосередку[1115].

Того ж року вийшла з друку стаття Людмили Овчаренко, в якій уперше
ґрунтовно досліджено діяльністьПоставмуцької земської гончарної навчальної
майстерні,якадіялавПолтавськійгуберніївпродовж1898–1906років,детально
відтвореноісторичніпередумовиїїзаснування,поданонауковуоцінкудіяльності,
визначено вплив на народне гончарство. Розглянуто особливості гончарного
виробництвауПоставмуках,проаналізованоосновнінапрямкизусильПолтавського
губернського та Лохвицького повітового земств, спрямовані на підтримку
гончарного виробництва. Наголошено на проблемах, які виявилися спільними
длябільшостігончарнихнавчальнихмайстерень,щофункціонувалинатериторії
ЛівобережжянаприкінціХІХ–напочаткуХХстоліття.Поданохарактеристику
виставковоїдіяльностігончарноїмайстерні.Зверненоувагунановітніприйоми
йтехнології,якіпоширилисявпоставмуцькомугончарномувиробництвізавдяки
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діяльностінавчальноїмайстерні.Названоокремііменавикладачівтавипускників
гончарноїмайстерні[1426].

Доволі ґрунтовноюнауковоюстудієюєпраця етнологаЛарисиБожко, яку
2008 року було надруковано на сторінках збірника «Етнічна історія народів 
Європи» [1053]. У ній Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу навчальну
майстерню, пізніше – Художньо-промислову профшколу розглянуто як
важливий осередок збирання, вивчення, охорони й популяризації історико-
етнологічних і фольклорних матеріалів Поділля. Авторка коротко розглянула
відкриттятадіяльністьКам’янець-Подільськихрисувальнихкласівзгончарним
відділенням, організованих В’ячеславом Розвадовським, Кам’янець-Подільської
художньо-ремісничої навчальної майстерні Миколи Роота; окреслила основні
віхи в становленні Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи:
зауважила, що заклад було спрямовано на підготовку висококваліфікованих
майстрів.Зцієюметоюучнівивчалитехнологіюгончарноговиробництва,склади
полив,традиційніподільськіформиглинянихвиробів,івикладаннямистецьких
дисциплін слугувало досягненню поставлених завдань. Лариса Божко стисло
проаналізувалаекспедиційно-дослідницькуйвидавничудіяльністьнавчального
закладу.Протеприпустиласяпомилки,вважаючи,щозавдякивипускникамцього
навчальногозакладу,отримавшизїхчислаоднодумців,В’ячеславРозвадовський
«влаштував у різних губерніях України ряд виставок народних картин» [1053,
с.69].Ужезазначалося,щоорганізаціяНароднихвиставоккартинбулаініціативою
В’ячеслава Розвадовського та інших видатних і ще маловідомих художників,
які надали свої картини для показів. Відомостей про участь випускників
навчальноїмайстернівціймистецькійакціїниніневіднайдено,тайсумнівно,
щовониз’являтьсяпізніше,оскількипроведеннянароднихвиставокприпинилося
допершоговипускуучнівзакладу.

Тезисно тему«Навчальні керамічні заклади» викладено улекціях з історії
мистецтва Віталія Ханка. Зокрема, автор зосередив увагу на західноукраїнські
осередки гончарного шкільництва й зауважив, що на території Лівобережної
Українифаховугончарнуосвітунадаваливтакихнавчальнихзакладах:«гончарна 
майстерня в містечку Опішне з 1894 р. (закрита 1900 р., знову відкрита восени 
1912 р., діяла до 1932 р.), Миргородська художньо-промислова школа імені  
М. В. Гоголя (заснована 1896 р., діє й сьогодні), дві навчальні гончарні майстерні  
у Постав-Муках Лохвицького повіту (1898–1906 рр.) і в містечку Глинському (1899 
– поч. 1930-х рр.)»[1719,с.49-50].Насправдірокидіяльностігончарнихнавчальних
закладівуОпішномуінші:Опішнянськазразковагончарнанавчальнамайстерня
діяладо1899року,аостаннійопішненськийзакладпершоїполовиниХХстоліття–
Опішнянськашколамайстрівхудожньоїкераміки–функціонувавупродовж1936–
1941 років. Фактично Віталій Ханко зосередив увагу на гончарних навчальних
закладах,якідіяливПолтавщині,продовжуючидотримуватисяхибноїдумкипро
їхнюсталістьучасі.Насправді,уцьомунауковомудослідженнівстановленоточні
хронологічнірамкидіяльностіцихшкілтамайстерень,доведено,щовпродовж
роківзмінювалисянелишеїхніназви,айнавчальнізавдання,основнінапрямки
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функціонування та результативність, а отже, в одному гончарному осередку,
змінюючиодинодного,діялирізнінавчальнізаклади.

Того ж року в статті «Архітектурно-будівельна кераміка Опішненського 
гончарного навчально-показового пункту Полтавського губернського земства 
(1912–1925)» керамолог Олена Щербань ввела до наукового обігу зразки
архітектурно-будівельноїкераміки(облицювальніплиткитакахлі),виготовлені
в1913–1918рокахуОпішнянськомугончарномупоказовомупунктіПолтавського
губернського земства, подала їх детальний опис та атрибутування, зробила
висновок, що їх виготовлено під керівництвом західноукраїнського кераміста
Юрка Лебіщака. Досліджені плитки та кахлі є яскравим зразком українського
модерну [1759]. Але заявлена верхня межа існування гончарного показового
пункту є хибною, оскільки він діяв до 1924 року [1375, с. 31]. Результати
окремого наукового дослідження Олени Щербань, присвяченого життєвому
ітворчомушляхуІванаФедотовичаБойченка–завідувачаОпішнянськоїкерамічної
промисловоїшколи, опубліковано в«Сіверянському літописі» [1762].Це перше
вукраїнськійкерамологіїдослідженняжиттєпису ІванаБойченка.Авторстатті
зазначила, що хронологічні межі діяльності очолюваного ним навчального
закладу–1927–1932роки,алеєпідставивважати,щовпродовж1925–1933років
у Опішному почергово діяли кілька гончарних навчальних закладів, і про це
вжейшлосявище.Тодіжу«Київській старовині»ОленаЩербаньопублікувала
ґрунтовнустаттю,уякійпроаналізувалаісторіографіюпонадстолітньоговивчення
гончарногошкільництваОпішного,виділилайохарактеризувалачотириперіоди:
«земський» (1895–1918), «кооператорський» (1922–1931), «мистецтвознавчий»
(1952–1970),«етнологічний»(1985–2011).Устатті(ймовірно,цевидавничапомилка
журналу«Київська старовина»)вчених-керамологівназвано«керамікологами»;
до «Українського керамологічного журналу» застосовано назву «Український 
кераміколічний журнал»,аНаціональнийкультурологічнийщорічник«Українська 
керамологія»названо«Українська керамікологія»[1772,с.94,98].

2009рокуавторкамонографіїопублікуваластаттюпросприянняповітового
земства розвитку гончарства в с.МакарівЯр–«Діяльність Слов’яносербського 
повітового земства Катеринославської губернії, спрямована на розвиток 
найбільшого осередку гончарного промислу на межі Слобідської України й Донщини 
– с. Макарів Яр (1902–1915)».Зокрема,поданоінформаціюпрозаходиГоловного
управління землеустрою і землеробства, спрямовані на підтримку кустарних
промислівнатериторіїЛівобережноїУкраїни;з’ясованоознакиекономічноїкризи
тамтешньогогончарства;детальнопроаналізованодіяльністьСлов’яносербського
повітовогоземствазпідтримкигончарногопромислувМакаровомуЯрувпродовж
1902–1915 років; охарактеризовано діяльність Макарово-ярівської навчально-
показової гончарної майстерні [1435]. Тоді ж побачила світ її наступна стаття
«Технологічний процес домашнього гончарного виробництва в с. Макарів Яр  
на Луганщині наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття»,вякійподано
важливу народознавчу інформацію про успадкування гончарства від батьків,
домашнєнавчанняпромислуйрозподілпрацівмежахродинимайстра;відтворено
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традиційну технологію домашнього виготовлення глиняних виробів, основні
технологічні ланки виробництва, гончарські знаряддя праці й технологічні
споруди;встановленопевнілокальніособливостімакарово-ярівськогогончарства,
зумовлені історичними, природно-географічними й соціально-економічними
умовами[1448].

Характеризуючиглинянівиробимиргородцівнавиставкахпершоїполовини
ХХ століття, Віталій Ханко подав коротку історію становлення Миргородської
художньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя,Миргородськогохудожньо-
промислового інституту та Миргородського художньо-керамічного технікуму,
назвавнайбільшвідомихвихованців,давоцінкудіяльностіОпанасаСластьона,
Петра Вауліна, Станіслава Патковського, Василя Кричевського, Івана Українця
[1717]. Діяльності Глинських гончарних навчальних закладів та характеристиці
художніх особливостей творчих робіт їх вихованців присвячено публікацію
ЛюдмилиФедевич.Такожвиданняміститькаталогглинянихвиробівізколекцій
РоменськогокраєзнавчогойСумськогохудожньогомузеївтаспогадивикладачів
[1690].

2010 року керамолог Людмила Овчаренко захистила кандидатську
дисертацію«Макарово-ярівський осередок народного гончарства в Україні (друга 
половина ХІХ – перша половина ХХ століття)», у якій вперше в українській
етнологіїйкерамологіїздійсненокомплекснеісторико-етнографічнедослідження
найпотужнішогоцентругончарноїкультуривЛуганщині,з’ясованоособливості
його розвитку. Значну частину дослідження присвячено з’ясуванню обставин
заснування,аспектівфункціонування,впливунамісцевегончарствотаперсоналіям
Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи (1927–1935);
до наукового обігу введено численні польові керамологічні й архівніматеріали
продіяльністьзакладу;здійсненонауковуатрибуціюзбереженихфотоматеріалів,
гончарноїспадщинимакарово-ярівців;дослідженопроцесформуванняйзнищення
більшовицькимрежимомунікальногоосередкутвореннянаціональноїхудожньої
культуринасходіУкраїни[1449].

Того ж року побачив світ унікальний альбом «Опішнянська мальована 
миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття»,присвяченийнайбільшій
і найкоштовнішій у світі колекції глиняних мисок, виготовлених гончарями
Опішного та навколишніх сіл [1456]. Представлені в ньому твори постають
вершинним явищем української мальованої кераміки другої половини ХІХ –
початкуХХстоліття.Більшістьізнихопубліковановперше.Колекцію,щоналічує
понад250мисок,сформовановпродовж1902–1910роківвидатнимукраїнським
керамологом,полтавцем,колишнімзавідувачемОпішнянськоїзразковоїгончарної
навчальноїмайстерніПолтавського губернського земства ІваномЗарецькимна
замовленняРуськогомузеюімператораОлександраІІІвСанкт-Петербурзі(нині
–Російськийетнографічниймузей).Удодаткахупершеопублікованорукописні
матеріали збирача. На початку видання містяться дві статті, присвячені Івану
Зарецькому.АвторомпершоїєпровіднийнауковийспівробітникВідділуетнографії
України, Білорусі та Молдови Російського етнографічного музею, кандидат
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історичнихнаукОльгаКарпова,яканаосновіархівнихдокументівпроаналізувала
науково-пошукову діяльність Івана Зарецького [1249]. У статті старшого
наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного
музею-заповідника українського гончарства вОпішному,молодшого наукового
співробітникаІнститутукерамології–відділенняІнститутународознавстваНАН
УкраїниНаталіВизірподанобіографічнівідомостійрозлогийаналітичнийматеріал
щодофундаментальноїнауково-дослідницькоїтапошуковоїдіяльностіфахівця-
керамолога, спрямованої, передовсім, на дослідження гончарства на території
Полтавської губернії й формування музейних колекцій. Після від’їзду Івана
ЗарецькогодоВоронежа1913рокуйогодіяльністьбулазосередженанаукладанні
програм для навчально-показових майстерень та організації їх діяльності,
завідуванні фаянсовим заводом, проведенні етнографічних і археологічних
експедицій,музеєтворчості,просвітництвітагеологічнихрозвідках.Публікацію
проілюстрованоунікальнимисвітлинами,відзнятимиІваномЗарецькимнамежі
ХІХ–ХХ століть у Полтавщині [1082]. Огляду студій опішненського гончарства
присвяченоокремийрозділ(авторОлесьПошивайло),вякомузокрема,зазначено,
що Іван Зарецький був ініціатором відкриття першої в Україні Опішнянської
зразковоїнавчальноїгончарноїмайстерні,якуйочолив[1558,с.110].

ІсторіїстановленнямистецькоїосвітивКам’янці-Подільськомуприсвячено
наступну публікацію Людмили Овчаренко, в якій з’ясовано передумови
відкриттянавчальногозакладу;проаналізованозусиллязавідувачівВ’ячеслава
Розвадовського (1905–1909), Миколи Роота (1909–1913), спрямовані на його
розвиток;охарактеризованонавчальніплани,складучнівськогойпедагогічного
колективів, працевлаштування випускників; досліджено виставкову діяльність
упродовж1911–1913років;зробленовисновкипрозацікавленнядержавидіяльністю
спеціалізованого з гончарства навчального закладу [1419]. Проте слідом за
попереднімидослідникамиавторкаприпустиласяпомилки,вважаючидіяльність
гончарних навчальних закладів – Кам’янець-Подільських рисувальних класів
згончарнимвідділеннямтаКам’янець-Подільськоїгончарноїнавчальноїмайстерні
– етапом розвитку Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи.
Насправді вони були абсолютно самодостатніми й створили підґрунтя для
їївідкриття.

Монографію старшого наукового співробітника Відділу декоративно-
прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики
таетнологіїіменіМаксимаРильськогоНАНУкраїни,кандидатамистецтвознавства
Наталії Студенець (2010) присвячено традиційному стінопису Поділля кінця
ХІХ–першоїполовиниХХстоліття.ОскількиКам’янець-Подільськахудожньо-
промисловапрофшколапершоюзвернулаувагунацейвиднародногомистецтва,
надрукувавши 1930 року альбом «Селянські настінні розписи Кам’янеччини. 
Матеріали до вивчення українського селянського мистецтва 1917–1927»,
ці матеріали було використано в згаданій книзі. Авторка звернула увагу на те,
що зусиллями Володимира Гагенмейстера, викладачів та учнів літографського
відділеннябулоорганізовановиданнязбірок,альбомів,буклетів,листівок.Наталія
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СтуденецьзауважилананауковійзначущостіпошуковоїдіяльностіВолодимира
Гагенмейстера, Костя Кржемінського та їхніх вихованців упродовж 1921–1930-
х років у селах Кам’янеччини й Уманщини. У монографії охарактеризовано
друковані видання Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи
[1658]. Книгу проілюстровано фотографіями обкладинок шкільних видань
талітографіями,щопобачилисвітна їх сторінках [1658, с. 16-22, 73-74,88, 112,
119, 142]. Продовженням кам’янецької теми стала стаття правнука Володимира
Гагенмейстера та Варвари Корецької – старшого наукового співробітника
Львівського історичногомузеюЯрославаБишкевича, присвячена 105-й річниці
зднязаснуванняКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколи.

Авторзауважуєнаосновнихнапрямкахдіяльностізакладу,якізапровадив
тарозвинувВолодимирГагенмейстер:поглибленевивченняспеціальниххудожніх
предметів,дослідницькароботазвивченнядекоративно-ужитковогомистецтва
Поділля, укладання й друк 43 альбомів та численних поштівок, присвячених
історичним пам’яткам Кам’янця-Подільського й Поділля, створення серії
автолітографій;формуванняміцногойфаховогоколективупедагогів;проведення
експедиційтаучастьувиставках.Удослідженніподанобіографічнівідомостіпро
трагічнудолюестонцяВолодимираКарлаГагенмейстера,якогобулорозстріляноза
«український буржуазний націоналізм»,розповідаєтьсяпрорепресіїпротичастини
викладачів.СтаттюпроілюстрованофотографіямиВолодимираГагенмейстерата
Варвари Корецької [1045]. Дослідженню видавничої й поліграфічної діяльності
ВолодимираГагенмейстераякхарактерногопослідовникавиготовленнякнижок
у французькій манері «livre d’artiste» присвячено публікацію Юлії Табенської
«Традиції жанру «livre d’artiste» у видавничій діяльності В. М. Гагенмейстера»
[1665]. Авторка обґрунтувала власні висновки щодо внеску художника-графіка
у формування вітчизняної видавничої справи, а також припустила,
що,ймовірно,він–єдинийвУкраїні,хтонаслідувавтрадиціїжанру«livre d’artiste»
(з фр. «книга художника»), який виник у Франції на межі ХІХ–ХХ століть.
ТогожрокувІсторико-біографічномудовіднику«Українська академія друкарства»
булорозміщенокороткубіографічнустаттюпроВолодимираГагенмейстера[1679,
с.96].

2010 року побачило світ унікальне видання кандидата мистецтвознавства
ЯрославаКравченка,вякомувпершезібраноматеріалипрожиттєвийтатворчий
шляхтридцятисемихудожників-бойчукістів–МихайлаБойчука,йогооднодумців
таучнів–іподанойогонатліісторичнихподійХХст.Учисліцихперсоналій–
викладачійвихованцігончарнихнавчальнихзакладівМиргородатаМежигір’я:
ІванПадалка, ВасильСедляр,МиколаКасперович, СофіяНалепінська-Бойчук,
Павло Іванченко, Оксана Павленко, Євген Сагайдачний. Книга містить понад
400ілюстрацій:твори,щозбереглисявмузеяхчиприватнихколекціях,атакож
фотографії знищених робіт. У монографії опубліковано епістолярну спадщину
бойчукістів,проаналізованобібліографіюпорушеногопитання[1283,с.78-105].

Діяльності Глинської гончарної навчальної майстерні присвячено статтю
ЛюдмилиФедевич[1688].Авторканазвалахронологіюдіяльностівсіхгончарних
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навчальнихзакладів,якідіяливГлинську,йохарактеризувалаглинянівироби
гончарноїнавчальноїмайстерніташколиінструкторівзгончарноговиробництва
зколекційСумськогохудожньоготаРоменськогокраєзнавчогомузеїв.

2010 рік позначився значною активністю дослідження опішненського
гончарногошкільництва,здійсненогоОленоюЩербань.Керамологоприлюднила
низкустатейізпорушеноїпроблематики:«Атрибуція опішнянських глиняних виробів 
з колекції Музею українського народного декоративного мистецтва (м. Київ)»
(атрибутованоглинянівироби,виготовленіучнямийвикладачамиопішненських
гончарнихнавчальнихзакладів)[1768],«Взаємовплив опішнянського гончарства 
і Полтавського губернського земства в 1893–1918 рр.: етнологічний аспект»
(досліджено вплив заходів Полтавського губернського земства на гончарство
Опішного,атакожте,якзмінювалисяуявленняземцівщодоспособівпідтримки
йрозвиткупромислу)[1769],«Елементи станкового малярства в опішнянському 
гончарстві (1926 – кінець 1930-х років)» (проаналізовано нетрадиційні для
опішненського гончарства глинянівиробизелементамистанковогомалярства,
виготовлені вопішненських гончарнихнавчальнихзакладах) [1763],«Стильові 
метаморфози в опішнянському гончарстві як результат впливу діяльності 
гончарних навчальних закладів другої половини 1920-х – початку 1940-х років 
ХХ ст.» (здійснено характеристику виробів викладачів та учнів опішненських
гончарнихнавчальнихзакладів,зробленовисновокпроїхвпливнадекорування
таформотвореннявопішненськомугончарстві)[1765],«Опішнянське гончарство 
та функція передачі професійних гончарських знань у 1919–1941 рр.: етнологічний 
аспект»(з’ясовановпливпередачіпрофесійнихгончарськихзнаньнаеволюцію
місцевоїгончарськоїтрадиції)[1776].НаступногорокуОленаЩербаньопублікувала
двінауковістатті–«Східна й західна традиції передання професійної гончарської 
майстерності на прикладі Полтавщини та Івано-Франківщини (кінець ХІХ 
– початок ХХІ ст.)», у якій уперше здійснено порівняльний аналіз передачі
професійнихгончарськихзнаньусхіднихізахіднихгончарнихосередкахУкраїни,
виявленовзаємозв’язоківзаємовпливурозвиткугончарноїтрадиціїПолтавського
та Івано-Франківського регіонів народної художньої культури України [1778],
«Якісна передача професійних знань як фактор розвитку сучасного гончарства»,
денаголошено,щопонадстолітнєфункціонуванняопішненськихгончарнихшкіл
є визначальною особливістюрозвитку гончарстваОпішного, звернено увагу на
унікальностірозвиткугончарстваОпішногопідвпливомсистемногоопанування
професійнимизнаннями[1766].

2011 рік позначився кількома публікаціями, присвяченими творчості
Володимира Гагенмейстера. Викладач Кафедри образотворчого і декоративно-
прикладногомистецтватареставраціїтворівмистецтваКам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка А. Г. Шулик у матеріалах
статті «Графічна діяльність В. Гагенмейстера на тлі існування художньо-
промислової школи у Кам’янці-Подільському» проаналізував особливості
творчої діяльності художника-графіка [1790], розглянув графічний доробок
ВолодимираГагенмейстеравконтекстійогополіграфічноїдіяльності.Надумку
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автора,становленняйрозвитокграфічноїшколинаКам’янеччиніможнаумовно
поділитинатриосновніетапи.ПершийзнихтривавупродовжпершоїтретиниХХ
століттяйпов’язанийізтворчістюВолодимираГагенмейстера.Своєювидавничою
діяльністю він дав поштовх до виникнення на Кам’янеччині осередку графіки.
УстаттістислоподаноранішеопублікованібіографічнівідомостіпроВолодимира
Гагенмейстера й окремі аспекти діяльності Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи, зроблено висновок про вагомий внесок художника
в розвиток книжкової культури України. Завідувач Експозиційного відділу
ХмельницькогообласногохудожньогомузеюГалинаГірникустатті«Володимир 
Гагенмейстер і культура Поділля» (2011) подала біографічні відомості про
Володимира Гагенмейстера, а також інформацію про діяльність художніх
навчальнихзакладів.АвторохарактеризуваладрукованупродукціюКам’янець-
Подільськоїхудожньо-промисловоїшколивекспозиціїмузею.Протедослідниця
помилилася,вважаючи,щопершиймистецькийзакладуКам’янці-Подільському
розпочавсвоюдіяльність1906року.Насправдіцяподіясталася1905року.Також
вонаприпустиласяпомилки, стверджуючи,щонібитопісля від’їздуВ’ячеслава
Розвадовського«діяльність школи заникла і пожвавилася лише з приходом нового 
директора, вже по громадянській війні» [1100]. Функціонування закладу було
відновлено15грудня1908року[1601,с.12].

Про відкриття та основні напрямки діяльності Миргородської художньо-
промислової школи імені Миколи Гоголя впродовж 1896–1925 років йдеться
учерговійстаттіЛюдмилиОвчаренко.Авторкаохарактеризуваланавчальніплани,
склад учнівського й педагогічного колективів, проаналізувала причининевдач
тауспіхиуфункціонуваннізакладу,з’ясувалазаходи,якісприялиутвердженню
вньомутрадиційногогончарства.ТакожповідомилапроОпанасаСластьона,Петра
Вауліна, Василя Кричевського та їхній вплив на розвиток одного із провідних
гончарних закладівУкраїни [1429].Цьогожрокупобачила світще одна стаття
ЛюдмилиОвчаренко,вякійпродовженодослідженнягончарноїосвітивмістечку
Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії, але вже вивчено наступні
1918–1933роки.Мовайдепродіяльністьтаособливостіорганізаціїнавчального
процесувГлинськійхудожньо-керамічнійшколі(1918–1920),Глинськійтехнічно-
керамічнійпрофшколі(1920–1930)таГлинськомускло-порцеляновомутехнікумі
(1930–1933).Удослідженніз’ясованопричиниреорганізаційгончарногозакладу
в Глинську, подано відомості щодо його матеріально-технічного забезпечення,
про учнів та викладачів, вказанона зв’язок закладу з кустарями тайого вплив
нагончарстворегіону[1418].

ОкремовартозауважитинаматеріалахВсеукраїнськогонауково-практичного
керамологічного семінару «Сучасні проблеми атрибутування керамологічних 
колекцій в Україні» (Опішне,2007),оприлюдненихудругомутоміНаціонального
науковогощорічника«Українська керамологія»(2011).Участині«Атрибутивний 
рух опісля Всеукраїнського семінару» свогопередньогословадовиданняОлесь
Пошивайло наголосив на важливості атрибуції для встановлення правдивої
історіїукраїнськогогончарства,здійснившикритичнийоглядпублікаційОлени
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Щербань [1790] щодо атрибутування глиняних виробів учнів та викладачів
опішненськихгончарнихнавчальнихзакладів[1552,с.38-51].УстаттіЛюдмили
Овчаренко вперше подано науково обґрунтоване атрибутування глиняних
виробів на прикладі учнівських робітМакарово-ярівської керамічної кустарно-
промисловоїшколи;з’ясованонедолікивінвентарнихкарткахмузеївЛуганщини,
допущеніватрибутуванніглинянихвиробівгончарноїшколи;вказаноназначення
достовірного атрибутування глиняних виробів для встановлення конкретно-
історичних обставин, обґрунтуваннянаукових висновків [1430]. РоманЛуговий
окресливширокийспектрдослідницькихзацікавленьзавідувачаОпішнянської
зразкової гончарної навчальної майстерні Полтавського губернського земства,
відомогонауковцяйгромадськогодіячаІванаЗарецького,результатомякихстали
археологічнірозвідки,етнографічніекспедиції,колекціїстарожитностей,зібрані
підчасподорожей,науковеопрацювання теми гончарства, численніпублікації
й монографія «Гончарный промысел Полтавской губернии» [1337]. У першому
томі цього видання керамолог, кандидат історичних наук Оксана Коваленко
проаналізуваладинамікузміничисельностігончарнихцехівПолтавськогополку
на межі другого десятиліття ХVІІІ століття, визначила основні аспекти їхньої
видатковоїполітики[1267].

Результатомкомплексногокерамологічногодослідженнякрайньогосхідного
гончарногоосередкуУкраїнисталамонографіяЛюдмилиОвчаренко«Гончарство 
Макарового Яру (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)», яка
побачиласвіт2011року [1434].Упраціпроаналізованорольповітовогоземства
в розвитку гончарного осередку загалом і гончарного шкільництва зокрема;
вивченообставинизаснування,аспектидіяльності,впливнапромиселмісцевої
гончарноїшколи;особистістькерівникарозглянутовякостіфакторурозбудови
гончарногонавчальногозакладувМакаровомуЯру.Окрімтого,охарактеризовано
джерелайлітературузпитаньгончарствавс.МакарівЯр;відтвореноісторичний
розвитокмісцевогопромислу,з’ясованопричинийогозанепаду;реконструйовано
технологічний процес кустарного виробництва глиняних виробів; вивчено
їхасортимент,функції,художніознакитаспособизбуту.

2011 рік ознаменувався ще кількома монографіями, які слід включити
до історіографії з порушеного питання. Одна має назву «Михайло Гаврилко:  
і стеком, і шаблею. Історичний нарис».ЇїавторРоманКоваль–громадськийдіяч,
письменник, краєзнавець, дослідник історії Визвольної боротьби українського
народупершоїполовиниXXстоліття,написавпроМихайлаОмеляновичаГаврилка
– громадського й військового діяча, скульптора, художника, поета, який свою
першу мистецьку освіту здобув у Миргородській художньо-промисловій школі
іменіМиколиГоголя (1904).Книгамістить унікальніматеріалипро гончарний
навчальний у часи його навчання, а також про його викладача – Опанаса
Сластьона[1268].Другамонографія,авторомякоїсталадоктормистецтвознавства
ОльгаШкольна,міститьрозпорошенівідомостіздіяльностіокремихгончарних
навчальнихзакладівуГлинську,Межигір’їтаМиргороді,щомаютьепізодичний
характерудослідженні,присвяченомуаналізуполітико-економічногорозвитку
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галузіфарфору-фаянсуХХстоліття.Кількаілюстрацій,якістосуютьсягончарного
шкільництванатериторіїпідросійськихукраїнськихтериторій,зовсімнеприв’язані
дотекстовоїчастини[1746,с.26-27,34,61-62,68-77,90,95,98,107,169,].

Учетвертомутомі«Історії декоративного мистецтва України»висвітлено
історіюнародногомистецтваХХстоліття, охарактеризованоосновнійоговиди,
розглянуто творчість окремих майстрів та згадано про діяльність фахових
навчальнихзакладів.Зокрема,урозділі,присвяченомугончарству,наголошено
на позитивній ролі, яку відіграли в справі збереження й розвитку цього
промислу організовані земствами навчальні гончарні майстерні в Опішному й
Поставмуках(Полтавщина),Олешні(УкраїнськеПолісся),ВасилівційБерлинцях
Лісових (Поділля), «керамічні» школи в Миргороді й Глинську (Полтавщина),
Кам’янці-Подільському(Поділля).Акцентованоувагунатому,щосаменапочатку
ХХстоліттядіяльністьземствпомітновплинула«на стилістику форм і декору»
[1257, с. 121]. У статті, присвяченій гончарству, зазначено, що в 1920-х роках,
нафонізагальнодержавної тенденціїдозростаннякількості гончарів,передача
професійнихгончарськихзнаньвідбуваласяспадковоабочерезучнівство,коли
«хлопчика тримали учнем, а потім він працював разом з гончарем, беручи 
участь у розподілі прибутку» [1257, с. 121-122]. Характеризуючи гончарство
окремихгончарнихосередків,авторизгадалипровідкриття1931року«керамічної 
школи» вДибинцях [1257, с. 126].УкнизізазначенопродіяльністьвОпішному
Зразкової гончарної навчальної майстерні Полтавського губернського земства
(1894–1899), стисло проаналізовано діяльність Гончарного показового пункту,
відкритого 1912 року, розрахованого на навчання дорослих майстрів та дітей,
названокерівникаЮріяЛебіщакайінструктораАндріяСидоренка(доречі,він
фахову освіту здобув не в «Глинській гончарно-інструкторській школі» [1257,
с.132],авГлинськійшколіінструкторівзгончарноговиробництва),вихованців
Івана Задорожного, Омеляна Ковпака, Гната Гладиревського, Феодосію Гриб,
ФедораПошивайла,ОлексіяОздобу, СергіяХлоня,ЮхимаМотренка,Феодосія
М’якоступа,СимонаГорілея[1257,с.132].УпраціпобіжнозгаданопроГончарну
навчальнумайстерню,відкритувПоставмукахнапочаткуХХстоліття,відміченоїї
позитивнийвпливнарозвитокмісцевогопромислу,підкреслено,щоОлешнянська
земська гончарна навчальна майстерня (Чернігівщина) суттєво вплинула на
технологію й урізноманітнення асортименту глиняних виробів у місцевому
виробництві [1257, с. 137]. Також у дослідженні згадано гончарну майстерню
вНовійВодолазі(Слобожанщина)таасортиментїїпродукції,навчальнумайстерню
вМежирічі(Слобожанщина),Макарово-ярівськукерамічнукустарно-промислову
школу (1927–1935) (Донбас) [1257, с. 142]. Проте автори статті некоректно
назвали гончарний промисел «керамічним промислом» [1257, с. 122], оскільки
всловникахтермін«кераміка»означає«вироби і матеріали, що отримуються 
спіканням глин і їх сумішей з мінеральними добавками, а також оксидів і інших 
неорганічних з’єднань»[1254],«Кераміка — вироби з випаленої глини побутових 
речей (переважно посуду), а також обличкувальних матеріалів стін, підлоги та 
ін. в архітектурних спорудах» [1635].Отже,кераміка–цевжевипаленівироби
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зглини,томуправильнобудезастосовуватитермін«гончарний промисел».
2012рокуминало125роківвідднянародженняВолодимираГагенмейстера.

Цяподіяспонукаланауковцівповернутисядотворчоїспадщиниювіляра.Викладач
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Іван
Гуцулопублікувавкороткийогляд історіографіїпитаннякультурно-мистецької
діяльності Володимира Гагенмейстера [1126]. Ще одна стаття цього ж автора
побачиласвітнаступногороку.Внійрозглянутотипологіюоб’єктівзображення
та художньо-композиційні особливості творчих композицій подільського
художника. Зроблено висновок про те,що в цілому творчі роботи Володимира
Гагенмейстера «мають величезну інформативно-пізнавальну вартість… для 
сучасної культурологічної та історико-мистецтвознавчої науки», оскільки
містять відомості про загальний вигляд і організацію міського архітектурно-
просторовогосередовищаХІХстоліття,дозволяютьпрослідкуватизмінивзабудові
та плануванні міського середовища, окремих об’єктів української архітектури.
Основноютехнікоютиражуваннястворенихобразівхудожникобравлітографію
–графічнутехніку,якоюволодівдосконало[1124].

Тоді ж директор Миргородського художньо-промислового коледжу імені
МиколиГоголяПолтавськогонаціональноготехнічногоуніверситетуіменіЮрія
КондратюкаСвітланаКіктоопублікуваластаттю,вякійнаосновіаналізудіяльності
Полтавського губернського земства визначила особливості розвитку системи
освіти наприкінці ХІХ – напочатку ХХ століття; встановила, що збільшення
кількостіземськихпочатковихшкіл,середніхнавчальнихзакладівтафаховихшкіл
сприялопокращеннюосвітньогорівнянаселення тапожвавленнюкультурного
імистецькогожиттяПолтавщини;стислорозглянуладіяльністьМиргородської
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя і зробила висновок, що
становлення закладу було яскравим свідченням прогресивної освітянської
діяльності земств, а організація й планування навчально-виховного процесу,
підбір викладачів сприяли підвищенню іміджуфаховихшкіл та пожвавленню
культурногоймистецькогожиттяПолтавщини[1255].

2012 року керамолог ОленаЩербань захистила кандидатську дисертацію
«Гончарні школи Опішні: збереження й розвиток професійних знань і традицій 
(1894–2000)»[1779].Предметомнауковихстудійсталоз’ясуваннязакономірностей
формування гончарного шкільництва та його ролі в збереженні й розвитку
фаховихзнаньітрадиційгончарстваОпішного.Упершевукраїнськійкерамології
ґрунтовнодослідженовизначальнийвпливнавчальнихзакладівна гончарство
найпотужнішого в Україні осередку, проаналізовано історію опішненських
гончарних шкіл, з’ясовано передумови їх відкриття, наслідки діяльності
та вплив на місцеве гончарство, окреслено чинники, які істотно вплинули
нафункціонуваннярізнихтипівшкіл.Однакавторкадослідженняприпустилася
деяких неточностей. Зокрема, у праці подано історіографію порушеного
питанняйвиокремленочотириперіоди:1)1893–1918,2)1919–1951,3)1952–1982,
4)1983–2011роки[1779,с.6,12].Водночасдослідницязауважила:«Відсутність  
у 1932-1951 роках наукових публікацій, що стосуються досліджуваної теми, пов’язана  
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зі складними суспільно-політичними процесами в державі» [1779, с. 6]. Отже,
1932–1951 роки не можуть бути включеними до другого історіографічного
періоду. Правильніше було б виділити їх в окремий період. Розглянувши
ініціативи Полтавського губернського земства з підтримки гончарного
промислувОпішному,ОленаЩербаньзробиласуперечливийвисновокщодоїх
неефективностійводночассуттєвогозначення«для появи інноваційного напрямку 
в формотворенні й оздобленні кераміки»[1779,с.8].Дослідницяохарактеризувала
діяльністьОпішнянськоїзразковоїгончарноїнавчальноїмайстерніПолтавського
губернського земства (1894–1899), виокремила в її роботі два періоди, зробила
висновок, що цей заклад є невдалим «експериментом діячів Полтавського 
губернського земства щодо можливості заснування в Опішному фаянсового 
виробництва»[1779,с.9],алеразомзтимзауважила,щонаслідкомйогодіяльності
єзакладення«основ для формування нового художнього напрямку в оздобленні 
гончарних виробів», «розширення технологічних знань окремих гончарів» та 
«започаткування в Опішному гончарного шкільництва» [1779, с. 9]. Зважаючи
нате,щоЗразковагончарнанавчальнамайстерняфункціонувалавсього6років,
наслідкиїїдіяльностідоситьсуттєвійакцентивоцінціїїрезультативностіварто
переглянути.Окреміпідрозділиприсвяченовисвітленнюфункціонуваннятаких
гончарних навчальних закладів: 1) Опішнянський гончарний показовий пункт
(1912–1924);2)Опішнянськакерамічнакустарно-промисловашкола (1925–1926),
але, на думку автора цього наукового дослідження, верхньою хронологічною
межею його існування є 1927 рік [1003, арк. 2, 24]; 3) Опішнянська керамічна
промисловашкола(1927–1931);4)ОпішнянськакерамічнашколаФЗУ(1931–1933).
Правильно буде ФЗН (фабрично-заводське навчання), бо «ФЗУ» – абревіатура
на позначення російськомовного варіанта: «фабрично-заводское ученичество».
Спірнимєтвердженняавторкищодопоявипротягом1925–1933роківтакої«нової 
форми учнівства»,як«навчання в майстерні, що діяла при школі»,оскількиїївже
практикуваливбагатьохгончарнихнавчальнихзакладахпідросійськоїУкраїни
[1779, с. 10-11]; 5)Опішнянськашколамайстрів художньої кераміки (1936–1941),
яку Олена Щербань оцінила як «найкращу за рівнем організації навчального 
процесу гончарну школу»,водночаспідкреслюючи,щовонабулаєдиноювУРСР
[1779,с.10].Очевидячки,вартобулозазначити,що,надумкуавторкидисертації
найкращоювонабула з числа всіх гончарнихнавчальних закладів, які діялив
Опішномувпродовж1894–1941років.ДослідженняОлениЩербаньпростягається
до2000року,алехронологічнірамкицьогодослідженняобмежуються1941роком,
тожгончарнешкільництвоподальшихроківнеєйогопредметомвивчення.

Першим ґрунтовним дослідженням репресивних заходів радянського
тоталітарногорежимувгалузітрадиційногогончарстваУкраїнивпродовж1930-х
– 1950-х років є монографія керамолога, кандидата історичних наук Віктора
Міщанина (2013). В основу книги покладено архівні документи, літературні
йпольовіджерела,щостосуютьсярепресованихгончарів,працівниківгончарних
підприємств та навчальних закладів Опішного й навколишніх сіл. Подано
їх життєписи й матеріали фальсифікованих кримінальних справ. Для цього
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науковогодослідженнязгаданапрацяважливатим,щовпершеувагунауковців
було звернено на репресоване гончарне шкільництво Опішного: директорів,
працівників та випускників гончарнихшкіл, які зазнали гонінь абожфізично
булизнищенітоталітарнимкомуністичнимрежимом[1373,с.367-626].

Щодопублікаційзпроблематикипередачіпрофесійнихгончарськихзнань
та розвитку гончарного шкільництва на території підросійських українських
губерній 2014 рік був доволі плідним, передовсім завдячуючи науковим
дослідженням Людмили Овчаренко. Уперше в українській керамології було
розглянуто генезу концепцій професійної освіти гончарів у Російській імперії
(1870–1913), через впровадження яких намагалися вплинути на гончарство,
вдосконалити технологію виробництва й покращити якість глиняних виробів.
У статті подано інформацію про досвід діяльності в цьому напрямку окремих
українських губернських земств, зроблено висновки щодо результативності
йперспективностіфункціонуваннягончарнихнавчальнихзакладів[1421].Наступні
двінауковістудіївченої–«Успадкування гончарських знань у підросійській Україні 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.»та«Внутрисемейное распределение труда  
и семейное обучение гончарству – один из способов передачи гончарного 
мастерства в украинских губерниях Российской империи (конец ХІХ – начало 
ХХ века)» – зосереджені на успадкуванні гончарських знань у підросійській
Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, участі родин гончарів
укустарномувиробництві,окремихаспектахсімейногонавчанняйроліспадковості
впродовженнізаняттяпромислом,з’ясуванніознаккризигончарногопромислу
удомашньомунавчанні[1427;1451].Упершевукраїнськійкерамологічнійнауці
в статті «Народні виставки картин В’ячеслава Розвадовського (1904–1906)»
керамологпроаналізувалаподвижницькудіяльністьВ’ячеславаРозвадовського,
спрямованунаорганізаціютапроведеннянатериторіїпідросійськихукраїнських
губерній пересувних Народних виставок картин, зауважила на значенні цих
мистецькихакційдлязапочаткуваннягончарноїосвітивКам’янці-Подільському,
довелароль виставокв утвердженнінаціональної культури.Донауковогообігу
введено нові архівні матеріали [1443]. У наступній публікації – «Передача 
професійних гончарських знань в умовах цехової організації праці на території 
підросійських українських земель» – знову ж таки вперше в українській
керамології, наприкладі гончарнихцехів, які діялина території підросійських
українських земель, проаналізовано передачу професійних гончарських знань
від майстрів до учнів та підмайстрів; розглянуто цехову систему професійного
зростаннягончарів;зазначенонаправайобов’язкиучнів,підмайстрівтамайстрів
вукраїнськихгончарнихцехах;з’ясованообставиниперешкоджанняпоширенню
учнівства,прослідкованопричинизгортанняцеховогоучнівствасередгончарів
[1445].ПродовжуючививченнягончарногошкільництвавМиргороді,Людмила
Овчаренко опублікувала статтю «Утвердження традиційного гончарства  
в гончарних навчальних закладах Миргорода впродовж кінця ХІХ – першої 
чверті ХХ століття: уроки й проблеми», в якій простежила діяльність
тамтешніхнавчальнихзакладівупродовжкінцяХІХ–першоїчвертіХХстоліття,
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спрямовану на вивчення й популяризацію українського гончарства. У роботі
проаналізовано їхню навчальну, виставкову, виробничу діяльність, з’ясовано,
якемісцевцьомупроцесібуловідведеностудіюваннютрадиційногогончарства;
встановленовпливперсоналійнапроцесукраїнізаціїзмістунавчальногоматеріалу
з мистецьких дисциплін [1428]. Ще одне дослідження Людмили Овчаренко
«О некоторых мерах Полтавского губернского земства, направленных на 
поддержку гончарного промысла и совершенствование его технологии (1877–
1909)» зосереджено на заходах Полтавського губернського земства, які мали
на меті підтримку гончарства, вдосконалення його технології й передували
відкриттю гончарних навчальних закладів. У статті подано перелік гончарних
шкіл та майстерень, які було засновано губернським та повітовими земствами
впродовж1890-х–1900-хроків,визначеноїхосновнізавдання,зробленовисновок
проте,щозчиславсіх земськихзаходів, спрямованихнадопомогу гончарству,
відкриттягончарнихнавчальнихзакладівбулонайбільшдовготривалим[1452].

2014рокувийшлаздрукумонографіядокторамистецтвознавства,професора
ХарківськоїдержавноїакадеміїдизайнуімистецтвЛюдмилиСоколюк«Михайло 
Бойчук та його школа»,якаєпершимглибокимідокладнимдослідженнямтворчості
МихайлаБойчукатапредставниківйогошколиякодногознайяскравішихявищ
українського«розстріляного Відродження».Новоствореніхудожнійпедагогічні
принципибойчукізмурозглянуто у зв’язку змистецькоюпроблематикоюдоби,
історико-культурними й політичними подіями в Україні з кінця ХІХ століття
до знищення бойчукістів 1937 року [1646]. Задля з’ясування функціонування
гончарногонавчальногозакладувМежигір’їокремоїувагизаслуговуютьрозділи,
присвяченіжиттютатворчостіВасиляСедляра,СофіїНалепінської-Бойчук,Івана
Падалки[1646,с.133-214].Авторкаподалавідоміфактипродіяльністьхудожньо-
керамічноїшколи,азгодом–художньо-керамічноготехнікуму,хронологіюїхнього
існування,наголосиланаособливостяхметодикивикладаннямистецькихдисциплін,
короткоохарактеризувалавиставковудіяльність,вказаланазначенняцихзакладів
дляподальшогорозвиткуукраїнськогодекоративно-ужитковогомистецтва[1646,
с. 133-138]. Проте в монографії діяльність межигірських навчальних закладів
розглянуто з усталеного загальноприйнятого в радянськомумистецтвознавстві
точкипогляду:межигірці творчорозвивалитрадиційне гончарство,«керамічні 
вироби межигірців, що з’являлися на виставках другої половини 1920-х років, 
відзначалися, перш за все, високим професіоналізмом і разом з тим винятково 
шанобливим ставленням до народного мистецтва, тонким розумінням його 
глибинних основ»[1646,с.135].Дослідницястверджує,що«межигірці, пройшовши 
«через глибоку аналізу народної творчости до органічного втілення її в машинні 
вироби», працювали не тільки у відповідності з потребами широких мас,  
а й виконували спеціальні урядові замовлення»[1646,с.137].Насправдіцізаклади
малиорієнтиринавипусксутопромисловоїпродукціїйувиробахїхніхвихованців
доситьскладновіднайтивпливинародногомистецтва(процейдетьсявокремому
розділі цього наукового дослідження). В альбомах «В творческой мастерской  
П. К. Ваулина», «Архитектурная керамика Кикеринских мастерских в Нижнем 
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Новгороде и Пензе»,якіпобачилисвіт2013й2015року,поданобіографічнівідомості
таунікальніескізикамінів іпечей,декорованихмальованоюплиткоювідомого
художника-керамістаПетраВауліна[1335;1596].

Неменшрезультативнимзапопереднірокинанауковідослідженнягончарного
шкільництва в Україні був і 2015 рік. Серію публікацій Людмили Овчаренко
присвячено навчальним закладам Опішного, які почергово діяли в одному
з найбільших гончарних осередків. У статті «Опішнянська зразкова гончарна 
навчальна майстерня у 1894–1899 роках» з’ясовано обставини, які передували
заснуванню першої в Лівобережній Україні зразкової гончарної навчальної
майстерні; визначено основні завдання й напрямки її діяльності; з’ясовано,
щомайстернеюбулопроведеноуспішнідослідженняглинтачисленніексперименти
зпошукуновихрецептівдляприготуванняангобів,полив,формувальноїмаси;
у числі причин закриття гончарної майстерні названо перевагу виробничої
функції наднавчальною, надмірне захоплення експериментальноюдіяльністю,
запровадження виробництва, невластивого для кустарництва, відсутність
досвідченого керівника, здатного поєднати свої фахові знання й пропоновані
нововведення з навчальним процесом та місцевими умовами гончарного
виробництва;зробленовисновкипроте,щогончарнамайстерняспонукаламайстрів
запровадитиусвоємудомашньомувиробництвідеякітехнологічніновинкийцим
суттєво вплинула на якість та асортиментний склад їхньої глиняної продукції,
заклала в опішненське гончарство основи для формування нового художнього
стилювоздобленніглинянихвиробів[1425].Удругій–«Передумови відкриття, 
діяльність та значення Опішнянського гончарного навчально-показового пункту 
(1912–1923)»–з’ясованопередумовивідкриттяйпроаналізованоосновнінапрямки
функціонування Опішнянського гончарного показового пункту Полтавського
губернськогоземства,упершевйогодіяльностівиділенодваперіоди,визначено
впливзакладунаопішненськегончарство,розглянутоподвижницькудіяльність
ЮріяЛебіщака [1446]. Пізніше авторка статті зробить висновок,що діяльність
Опішнянського гончарного показового пункту тривала до 1924 року. У третій
статті – «Опошнянская керамическая кустарно-промышленная школа (1925–
1933)»–розглянутоокремінапрямкифункціонуванняОпішнянськоїкерамічної
кустарно-промислової школи (1925–1933), зауважено на певній спадкоємності
в діяльності гончарних навчальних закладів у Опішному впродовж 1894–1933
років, з’ясовано причини закриття кустарно-промислової школи і фактори її
впливунамісцеве гончарство [1425]. Ужепісляпублікації цієї статті, на основі
опрацьованих архівних матеріалів, Людмила Овчаренко зробила висновок,
якийдещо суперечитьпідсумковимпозиціям статті: упродовж 1925–1933 років
у Опішному діяли Опішнянська керамічна кустарно-промислова школа (1925–
1927), Опішнянська керамічна промислова школа (1927–1931), гончарна школа
ФЗН (1931–1933). Зацією хронологієюможначітко відстежитимісценародного
гончарства в навчальних завданнях гончарного шкільництва України і те,
якзмінювалисядержавніпріоритетивпередачіпрофесійнихгончарськихзнань.
Цьомуприсвяченоодинзрозділівцієїмонографії.
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Новітньою з погляду предмета дослідження є статтяЛюдмилиОвчаренко
«Обучение гончарству в Каменец-Подольской художественно-ремесленной 
учебной мастерской на протяжении 1908–1914 годов»,уякійупершедосліджено
процес навчання гончарству в Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій
навчальній майстерні, проаналізовано навчальний план, програми й роботу
вмайстернях,з’ясовано,щовивченнютрадиційногогончарстваприділялиналежну
увагуйдляцьогобулоствореноціліснуструктуру,якавєдностізпрофесійним
педагогічнимсупроводомтапотужноюматеріально-технічноюбазоюзабезпечила
підготовкукадрівдлягончарногопромислу,встановлено,щонавчальнийзаклад
здійснював значну лабораторну й експериментальну роботу [1422; 1423]. Того
жрокупобачиласвітщеоднанауковапрацяЛюдмилиОвчаренко–«Навчання 
українському гончарству в умовах домашнього учнівства упродовж другої половини 
ХІХ – на початку ХХ століття», в якій здійснено комплексне дослідження
передачіпрофесійнихгончарськихзнаньвумовахдомашньогоучнівствавпродовж
другоїполовиниХІХ–напочаткуХХстоліття,подановідомостіпронавчання
гончарству дітей-сиріт, чужих дітей та дорослих майстрів у родинах гончарів,
з’ясованоумовийобставини,заякихвідбувалосяценавчання,визначенопричини
його згортання, до наукового обігу введено унікальні архівні матеріали про
учнівствовгончарстві[1442].

РезультатомнауковогодослідженняжиттєвогойтворчогошляхуВолодимира
Гагенмейстера, здійсненого доктором мистецтвознавства Наталією Урсу
такандидатоммистецтвознавстваІваномГуцулом,сталаїхняспільнамонографія,
яка побачила світ 2015 року [1125]. У праці розглянуто життєвий та творчо-
педагогічнийдоробокВолодимираГагенмейстера,наголошенонайогозначенні
длякультурно-мистецькоїйпам’яткоохоронноїсправивУкраїні.Зокрема,упраці
проаналізовано окремі історичні, літературні й архівні джерела, які поділено
нашість груп, що містять відомості про мистця, його життя й діяльність, про
культурні надбання й мистецьку освіту краю; описано здобутки національно-
культурного розвитку Кам’янеччини й мистецьке оточення напередодні
заснування художніх навчальних закладів та в перші десятиліттяХХ століття;
подано життєпис Володимира Гагенмейстера, Костя Кржемінського, Варвари
Корецької; поінформовано про діяльність Кам’янець-Подільської художньо-
промисловоїшколи;особливуувагуприділеновидавничійтакраєзнавчійроботі;
здійснено класифікацію об’єктів зображення і подано художньо-композиційні
характеристики творів Володимира Гагенмейстера; з’ясовано значення його
культурно-мистецькоїдіяльностідля«сучасного краєзнавства, регіонознавства 
та пам’яткоохоронної справи». Книга має ґрунтовну ілюстративну частину
[1125, с. 153-208].Проте авторимонографії допустили певні хиби й неточності:
1. Зазначили неправильну назву Державного архіву Хмельницької області
– «Державний історичний архів Хмельницької області» [1125, с. 19]. 2. Весь
процес розвитку художньої освіти в Кам’янці-Подільському розглянули
якстановленняхудожньо-промисловоїшколи[1125,с.27].НасправдіуКам’янці-
Подільськомуврізнийчасфункціонувалокільканавчальнихзакладівзрізними
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назвами, статутами, керівниками, дещо відмінними принципами діяльності.
Беззаперечнимєфактїхньоїпослідовностійпевноїспадковості:діялипочергово,
фактичнобезперерви,базувалисянаматеріально-технічнійбазійвикладацькому
складі попередньо діючого навчального закладу. Діяльність Кам’янець-
Подільськоїхудожньо-промисловоїшколибуланайдовготривалішоюйнайбільш
результативною з їх числа. Відштовхуючись від своєї концепції, Іван Гуцул
та Наталія Урсу спочатку стверджують, що «Кам’янець-Подільська художньо-
промислова школа почала діяти з 1905 року» [1125, с. 66], далі, без будь-яких
пояснень, вони пишуть – «Спочатку майстерні були засновані як рисувальні 
класи…» [1125, с. 66]. 3. Автори стверджують: «у 1905 році В. Розвадовський 
влаштував виставку своїх картин у Кам’янці-Подільському», але зауваження
зцьогоприводуявжевисловилараніше.4.Авторикнигипогодилисяіздумкою
РостиславаШмагалапроте,що«Творчий шлях школи завершив хронологічний 
розвиток художньо-промислової освіти у східних областях України на 
початку ХХ ст.» [1125, с. 28]. Хибність цього твердження доведено вище.
5.Незовсімзрозуміло,якимчиномВ’ячеславРозвадовськийвпливав «на суспільну 
діяльність свого наступника В. Гагенмейстера»,якщовонипрацюваливрізний
час інавітьнебулизнайомі[1125,с.36].6.ПідсумовуючидіяльністьВ’ячеслава
Розвадовського, автори монографії стверджують: «Проповідування народного 
мистецтва, народної культури підтримувало дух українського народу, кріпило 
у нього віру в себе, свої можливості і свою значущість. Україна – це не лише 
частина Росії, Малоросія, а повноцінна, самодостатня держава, що має свою 
мову, культуру, традиції, мистецтво, має свою душу» [1125, с.66].Цюцитату
складно коментувати. Зауважу лишень, що Україна певний час перебувала
вскладіРосійськоїімперії,аленіколинебулачастиноюРосії.7.ТамараСиснемогла
пам’ятати,«коли Володимир Гагенмейстер вперше прийшов до школи»[1125,с.48],
бобулаученицеюКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколиімені
Григорія Сковороди наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років. Очевидячки,
вонапереповіларанішепочутийпереказ.8.Недоведенимєфактпереведення1933
року кам’янець-подільських учнів до міста Балахни Горьківської області [1125,
с.77,78].9.Спірнимєтвердженнящодонедостатньоїфаховоїпідготовкивикладачів
кам’янець-подільськихгончарнихнавчальнихзакладів[1125,с.88],оскількисеред
нихбулочималозіспеціальноютавищоюосвітою,прицьомувартопам’ятати,що
нелишевипускникиСанкт-Петербурзькогоучилищатехнічногорисункубарона
Штігліца прирівнювалися до спеціалістів з вищою освітою. У числі викладачів
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи були вихованці
різного роду інститутів, Строганівського центрального художньо-промислового
училища,фаховихшкілПольщітаАвстро-Угорщини[1438,с.190-197].10.Серед
колег Володимира Гагенмейстера «К. Адамовича» [1125, с. 96, 209] не було.
З 1912 до 1933 року в кам’янець-подільських гончарних навчальних закладах
працювавОттоМаксовичАдамович[1438].Монографія«Володимир Гагенмейстер. 
Життя і творчість»єнауково-популярнимвиданням,вякомубажанимибулиб
частішіпосиланняналітературутаджерела.Такожукнизі,зякоюменідовелося
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працювати, трапилася серйозна типографськапомилка: двічі вклеєно с.113-128,
натомість відсутні ключові с. 129-136, на якихмали бути висновки до наукової
роботийсписоклітературивід№1до№97.

Упродовж 2014–2015 років було надруковано двотомну «Енциклопедію 
мистецтва Полтавщини», автором якої є мистецтвознавець, бібліограф,
музейник, краєзнавець, історик мистецтва Віталій Ханко. У праці охоплено
мистецькі процеси, які відбувалися на території краю від давнішніх часів до
початку ХХІ століття: подано відомості про діячів мистецтва, меценатів
іфундаторівхрамів,осередкирозвиткумистецтва,мистецькінавчальнізаклади,
музеїймистецькізбірки,промисловіартілійфабрикихудожніхвиробів[1714;1715].
Автор опублікував коротку інформацію про діяльність гончарних навчальних
закладівПолтавщини,окремихвикладачівтавихованців.СпочаткуВіталійХанко
подавхронологіюфункціонуваннятакихустановуГлинськуРоменськогоповіту:
Глинськанавчальнагончарськамайстерня(з06.12.1898), Інструкторськашкола
згончарноговиробництва(з1909),Художньо-керамічнашкола(з1918),Технічно-
керамічнапрофшкола(1923–1928),Скло-порцеляновийтехнікум(1930–1933),але
чомусьоб’єднавцюпозиціюсвоєїроботиоднимзаголовком:«Глинська навчальна 
гончарська майстерня» [1714, с. 225-226]. У дослідженні Людмили Овчаренко
водномузрозділівцієїмонографії,доведено,щоосібнадіяльністьцихнавчальних
закладівтривала,відповідно,впродовж1900–1907,1908–1918,1918–1920,1920–1929,
1930–1933років.ТакожВіталійХанкозауваживнанаявностівшколійтехнікумі
музеюглинянихвиробівтанавиставковійдіяльностізакладів.Протедослідник
помилковостверджує,щовчислізавідувачівбув«О. Гофман»,аленасправдіім’я
Гофмана – Альберт [1489, с. 468]. Не оминув дослідник своєю увагоюПостав-
муцькунавчальну гончарнумайстерню,назвавшироки її діяльності, виставки,
вякихвонабралаучасть,атакож,зазначившиасортиментглинянихвиробів[1715,
с.170-171].РозглядаючиісторіюгончарногошкільництваОпішного,авторвизначив
періодом діяльності Опішнянської зразкової гончарної навчальної майстерні
1894–1900 роки [1715, с. 106], хоча насправді верхньоюмежею є 1899 рік [1106,
с.37;1784].Дослідникзробиввисновокпроте,що«перший директор майстерні  
І. Зарецький був далекий від розуміння особливостей народного гончарства  
і так модернізував процес, що це завдало шкоди на багато десятиліть розвитку 
місцевого виробництва» [1715,с.106].ЦюдумкуВіталійХанкоаргументуєтим,
щопідвпливомнавчальноїмайстерніопішненськігончарі«почали виготовляти 
глиняні статуетки із гіпсових форм, що було типово для фаянсу», і зпочатку
ХХ століття в оздобленні перестали застосовувати старі техніки, у результаті
чогопоширилисявжитковійдекоративніречі«під значним впливом еклектики, 
модерну, неокласицистичних ремінісценцій»[1715,с.106].Протевартопам’ятати,
що наприкінці ХІХ століття Іван Зарецький був найбільшим знавцем умов
побутування промислу, технології й особливостей гончарного виробництва
вОпішному,розумівсянапроблемахіпотребахтамтешніхгончарівбільшезаінших
танаписавзцьогоприводумонографію,якайдонинієєдиноюпроопішненське
гончарство[1210].ТакоїждумкищодовисокофаховогопідходуІванаЗарецького
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до справи дотримуються керамологи Олесь Пошивайло та Наталя Визір, які
в альбомі«Опішнянська мальована миска (другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття)» опублікувалисвоїаргументованіміркуваннязцьогоприводу[1558;
1082].Оскількинавчальнамайстернябулаземськоюйдосвідудіяльностізакладу
подібного типу в Лівобережжі ще не було, то природно, що її діяльність була
до певної міри експериментальною та керованою засновником – Полтавським
губернськимземством.Невсіопішненськімайстризмінилитрадиційнімальовку
йприйомиформування глинянихвиробівна ті, якіпопуляризуваланавчальна
майстерня.Більшістьгончарівзбереглисвоювірністьдідівськомуремеслу,іпро
нихнеписаливземськихзбірниках,їхніроботинеекспонувалинаміжнародних
виставках, адже були інші кустарі, які засвідчили певну результативність
новітньоїземськоїполітикивгончарстві,пов’язаноїіззастосуваннямгончарного
шкільництва.Мистецтвознавецьповідомляє,що1912рокумайстернявідновила
свою діяльність «під назвою гончарного навчально-показового пункту» [1715,
с.106].Насправдіновостворенийгончарнийзакладмаєповнеправонаавтономне
місцев історіїопішненськогогончарногошкільництва,оскількийогоочолював
іншийфахівець,якийвизначивіншіпріоритетиуфункціонуванніустанови.Вона
діяла в інших умовах і мала інші результати. Те,що заклад діяв до 1924 року,
доведеноувідповідномурозділіцієїмонографії.ЧомусьВіталійХанкопоставив
під сумнів доведений факт – архітектором будівлі, в якій діяв Опішнянський
гончарнийпоказовийпункт,бувВасильКричевський[1549,с.39].Такождослідник
стисло інформувавпроОпішнянськушколумайстрівхудожньоїкераміки [1715,
с.108].ФункціонуваннягончарнихнавчальнихзакладівуМиргородіВіталійХанко
розглянувбільшретельно,оскількибагатороківвивчавїхнюдіяльність,персоналії
педагогівівихованців.ДостаттіпроМиргородськухудожньо-промисловушколу
іменіМиколиГоголяавторподаврозлогубібліографію.Дослідникназвавдеяких
викладачівтавипускниківзакладу,охарактеризувавйоговиставковудіяльність.
Дехтозукраїнськихученихнерозрізняєнавчальнізаклади,яківрізнийчасдіяли
водномунаселеномупункті,йхарактеризуєїхнюдіяльністьякфункціонування
однієїустанови.СлідомзанимиВіталійХанковважає,щовсінавчальнізаклади,
які діяли в Миргороді від 1918 року (Художньо-промисловий інститут – 1918–
1919, Художньо-керамічний технікум з профтехшколою – 1920–1929, Інститут
будівельних матеріалів із робітфаком і керамічно-індустріальним технікумом
– 1929–1933, Технікум будматеріалів – 1933–1936, Керамічний технікум імені
Миколи Гоголя, Художньо-промисловий коледж імені Миколи Гоголя), –
цеоднайтажМиргородськахудожньо-промисловашколаіменіМиколиГоголя,
але під різними назвами [1715, с. 38-39]. Такий хибний підхід до трактування
діяльності різних навчальних закладів спростовано автором цієї монографії.
Інформацію подібного змісту (роки функціонування, викладачі, виставкова
діяльність, вихованці, бібліографія дослідження) Віталій Ханко також подав
проМиргородськийхудожньо-керамічнийтехнікумтаМиргородськийхудожньо-
промисловийінститут[1715,с.44].
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2015рокубулоопублікованомонографіюЛюдмилиОвчаренко«Кам’янець-
Подільський осередок гончарної освіти в Україні» – перше в українській
керамології комплексне дослідження розвитку гончарного шкільництва
в місті Кам’янець-Подільський упродовж першої третини ХХ століття. У книзі
заархівнимийлітературнимиджерелами,польовимиматеріаламипроаналізовано
передумови заснування, основні напрямки діяльності, учнівський склад,
навчальніпрограми,технологічніаспектиопануваннягончарства,етнопедагогічні
засади функціонування й персоналії викладачів різночасових навчальних
закладів: Кам’янець-Подільських рисувальних класів з гончарним відділенням
(1905–1908), Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні
(1908–1919), Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені
ГригоріяСковороди(1919–1933).УвиданнівідтвореноунікальнувмежахУкраїни
системукомплексногоформуваннятворчогомайстра,щопередбачалапрактику
увиробничихмайстернях,участьветнографічнихекспедиціяхіфаховихгуртках,
видавничу, музейну, й виставкову діяльність; з’ясовано визначальну роль
керівниківгончарнихнавчальнихзакладіввуспадкуваннійпередачіпрофесійних
знань(В’ячеславРозвадовський,МиколаРоот,ВолодимирГагенмейстер);вивчено
трагічністорінкиісторії,пов’язанізізнищеннямросійськоюокупаційноювладою
цього самобутнього осередку збереження, розвитку й популяризації народного
мистецтва.Умонографіїопублікованоунікальніархівнійкерамологічніматеріали
зісторіїгончарнихшкілКам’янця-Подільського[1438].

2016рокупобачиласвітґрунтовнамонографіяАнатоліяЗаїкипроісторичні
події та мистецькі здобутки Межигір’я. Окремі розділи книги присвячено
життєвому і творчому шляху викладача Межигірського художньо-керамічного
технікуму Павла Іванченка та вихованця цього закладу кераміста Ілька Заїки
[1206,с.90-402].

НаступногорокупобачиласвітчерговастаттяЛюдмилиОвчаренко,вякій
проаналізованоподвижницькіініціативиВ’ячеславаРозвадовського,спрямовані
на поширення спеціальних мистецьких знань у селянському середовищі;
розглянуто діяльність пересувних Народних виставок картин і Кам’янець-
Подільськихрисувальнихкласівзгончарнимвідділенням;доведено,щоВ’ячеслав
Розвадовський є засновником Кам’янець-Подільського осередку гончарного
шкільництвавУкраїні.Підчаспідготовкистаттідодрукувидавцембулозмінено
їїпочатковуназву«В’ячеслав Розвадовський – засновник Кам’янець-Подільського 
осередку гончарного шкільництва в Україні на початку ХХ століття»
на «В’ячеслав Розвадовський – засновник Кам’янець-Подільського гончарного 
осередку в Україні на початку ХХ століття» [1417]. Така назва не розкриває
основного змісту статті й не відповідає дійсності, адже кам’янець-подільське
гончарство виникло значно раніше. Дана публікація завершує п’ятий період
вісторіографіїпорушеноїпроблематики.

Таким чином, упродовж першого періоду (1879–1919) з’явилися публікації,
присвячені кустарним промислам підросійських українських губерній.
Увагу дослідників було спрямовано на Полтавську, Чернігівську, Харківську,
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Катеринославську,Київську,Херсонськугубернії.Самевцихстаттяхзафіксовано
відомостіщодопозашкільнихшляхівпередачіпрофесійнихгончарськихзнань,
названо заходи, спрямовані на покращення гончарства, охарактеризовано
обставини, які передували відкриттю фахових з гончарства навчальних
майстерень ташкіл (поданоопис гончарногопромислу тарезультатививчення
покладів глин), розглянуто перший досвід гончарногошкільництва. У цей час
оприлюдненоунікальніфактицеховогоучнівства.Упродовж1911–1913роківбуло
доскональновивченостангончарствавКиївськійтаПодільськійгуберніях.Окремі
публікації,переважноописовогохарактеру, інформуютьпроспадковупередачу
фахових знань гончарів, внутрішньосімейний розподіл праці та діяльність
гончарних навчальних закладів у Полтавщині, Українському Поліссі, Поділлі,
Слобожанщині, Середньому Наддніпров’ї. В окремих публікаціях наголошено
на необхідності посилити національну складову в гончарному виробництві
та в навчанні гончарству.Статистичніматеріали, звітиповітових і губернських
земськихуправ,ревізійнихкомісій,відвідувачівгончарнихнавчальнихзакладів,
каталогивиробівмістятьвідомостіпропередумовизаснування,основнінапрямки
діяльності й можливі причини закриття гончарних установ на території
Полтавщини,Чернігівщини, Катеринославщини, Київщини. В умовах суттєвих
воєнно-політичних і економічних змін та суспільних катаклізмів зацікавлення
гончарнимшкільництвомзбереглосявПолтавщині,дедіялигончарнінавчальні
заклади.Осібноюгрупоювцьомуісторіографічномуперіодівиокремленостатті,
вякихпоступовонапрацьовуваласязагальнаконцепціягончарногошкільництва.
Окремі публікації містять певні теоретичні засади щодо діяльності гончарних
навчальнихмайстерень.

Другий історіографічний період (1922–1931) характерний публікаціями,
в яких обґрунтовано державну політику насильницької суцільної кооперації
гончарів.Владазалучилагончарнінавчальнізакладидоборотьбиіззастосуванням
у кустарному виробництві свинцевої поливи. У цей період побачили світ перші
статті про діяльність гончарного навчального закладу в Межигір’ї (Київщина)
тастатистичнаінформаціяпроМакарово-ярівськукерамічнукустарно-промислову
школу(Луганщина),булоопублікованофотографіїокремихвиробничихпроцесів,
відзнятих у майстернях цих закладів. Зберігалося зацікавлення опішненським
гончарством дослідників, які зафіксували окремі відомості щодо тамтешнього
гончарногошкільництва.Увагу етнографівбуло спрямованонавивчення стану
гончарства в Поділлі й Поліссі. Їхні публікації містять цінні відомості щодо
учнівства й спадкової передачі професійних гончарських знань у середовищі
тамтешніх гончарів. Важливим у питанні висвітлення цехового учнівства
ємонографічнедослідженняПилипаКлименка.

Основнізасадирадянськогогончарногошкільництвабільшовицькітеоретики
розвиваливпрацях із 1927року.Уцейчаспочалиоприлюднюватинормативні
документи,якимималорегулюватисяучнівствота гончарнешкільництво.Тоді
ж уперше згадано про роль гончарних навчальних закладів в експорті виробів
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кустарної промисловості. З’явилися публікації, в яких ці заклади остаточно
орієнтувалинапідготовкупрацівниківсутодляпромисловоговиробництва.

Несприятливі об’єктивні обставини політичного й соціально-економічного
характеру(тоталітарнийсталінськийрежим,голодомор,політичнірепресії1930-х
років, у тому числі проти тих, хто виявляв інтерес до традиційно-побутової
культуриукраїнців,участьСРСРуДругійсвітовійвійнітаін.)упродовжтретього
періоду (1932–1951) спричинили відсутність досліджень гончарства і гончарних
навчальнихзакладів,щовідповідномалонаслідкомісторіографічнутишу.

Четвертий історіографічнийперіод(1952–1999)прикметнийпожвавленням
мистецтвознавчих досліджень, об’єктом яких було українське гончарство,
а гончарне шкільництво розглядалося в якості одного зі складових сегментів.
Очевидячки, причиною було зацікавлення держави в утвердженні радянських
штампів щодо безрезультативності «старої професійно-технічної школи»,
у насаджуванні думки щодо народного походження радянського мистецтва.
Упродовж означеного проміжку часу побачили світ перші мистецтвознавчі
монографії,з’явилисякраєзнавчідослідженнягончарногошкільництваОпішного,
Кам’янця-Подільського,Глинська,Межигір’я.

Цей період характерний появою низки наукових публікацій, які були
першими у своєму роді: біографічна монографія; машинописна монографія
про гончарні навчальні заклади Кам’янця-Подільського; статті, присвячені
персоналіям гончарного шкільництва; словник гончарів; наукові статті
співробітниківмузеїв;публікаціяархівнихдокументівпрогончарнешкільництво
Полтавщини. Упродовж цього періоду було захищено перші дисертації (Юрія
Лащука, Ростислава Шмагала, Олени Клименко), в яких на фоні розкриття
порушеної проблематики подано стислі характеристики діяльності гончарних
навчальних закладів на підросійських українських землях. На загальному
мистецтвознавчомутлівирізняютьсяпублікаціїкерамолога,доктораісторичних
наукОлесяПошивайла,яківпершерозглядаютьгончарствовсистемітрадиційно-
побутовоїкультуриУкраїни.Матеріалийогомонографії«Етнографія українського 
гончарства: Лівобережна Україна»(1993)єосновоюпершоївУкраїніетнологічної
докторської дисертації, цілком присвяченої гончарству Лівобережної України,
уякійрозглянутоосновнішляхипередачіпрофесійнихгончарськихзнань.Уході
дослідження з’ясовано, що окремі публікації містять певні неточності й хибні
твердження,атомунеможутьслугуватидостовірнимджереломісторичнихзнань.

Упродовжп’ятогоперіоду(2000–2017)дослідженняукраїнськогогончарства
значнопожвавилися.Визначальнимфактором,якийвплинувнацейпроцес,стало
відкриття2000рокуІнститутукерамології–відділенняІнститутународознавства
НАНУкраїни.Впродовжнаступних16роківученіцієїтаіншихнауковихімузейних
установ об’єктом наукових студій обрали позашкільну передачу професійних
гончарськихзнаньабождіяльністьгончарнихнавчальнихзакладів,протепредмет
вивченнябуврізним.

Найчисельнішугрупупублікаційцьогоісторіографічногоперіодустановлять
статтікерамологівЛюдмилиОвчаренко,ОлениЩербань,СвітланиЛитвиненко,
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ОлесяПошивайла,ЛідіїМельничук,ОлегаБелька, етнологаЛарисиБожко,які
повністюприсвяченопитаннюпередачіпрофесійнихгончарськихзнань.Окремі
згадкипронавчаннягончарствунатериторіїпідросійськихукраїнськихземель
подановпублікаціяхкерамологівВіктораМіщанина,ЛідіїМельничук,Людмили
Меткої.Учислімистецтвознавчихстудій,присвяченихпорушенійпроблематиці,–
статтіВолодимираХижинського,НаталіїУрсу,ІванаГуцула,РостиславаШмагала,
Віталія Ханка,Юлії Табенської, А.Шулик. Про актуальні для цього наукового
дослідженняпитаннязгадановстаттяхОлениКлименко,ВасиляГудака,Віталія
Ханка. Авторами окремої групи публікацій є музейні співробітники Наталя
Каплун, Наталя Смілянська, Валентина Клочко, Людмила Федевич, Ярослав
Бишкевич.Учислікраєзнавчихдосліджень–тримонографії,вякихепізодично
згаданопродіяльністьгончарнихнавчальнихзакладів.Осібнугрупуформують
статті ймонографії, в яких подано біографічні відомості про окремі персоналії
гончарного шкільництва. У публікаціях історика Сергія Білоконя, краєзнавця
Валентини Клочко, керамологів Віктора Міщанина та Людмили Овчаренко
вперше в українській керамології предметом дослідження стало репресоване
гончарнешкільництвоУкраїни.З’явилисявиданняенциклопедичногохарактеру
(Ростислава Шмагала та Віталія Ханка), в яких розміщено короткі статті про
діяльністьгончарнихнавчальнихзакладів,їхвикладачівтавихованців.

Цей історіографічний період позначився численними монографіями,
більшість з яких має окремі згадки або ж розділи про діяльність гончарних
навчальних майстерень, шкіл та їхні персоналії. Серед таких видань – книги
мистецтвознавців Ніни Саєнко, Ростислава Шмагала, Віталія Ханка, Наталі
Студенець, Ольги Школьної, Наталі Урсу та Івана Гуцула; керамологів Лідії
Мельничук, ВіктораМіщанина, ЛюдмилиОвчаренко; історика Романа Коваля,
філософаЛеонідаСморжа,музейникаАнатолія Заїки.Цейперіод характерний
першими монографіями, присвяченими винятково гончарному шкільництву
України:2008рокупобачилосвіттрикнижжя«Гончарний здвиг Донбасу»Олеся
Пошивайла і Людмили Овчаренко; 2015 року було опубліковано монографію
ЛюдмилиОвчаренко«Кам’янець-Подільський осередок гончарної освіти в Україні 
(1905–1933)».

Упродовж п’ятого історіографічного періоду керамологи ЛідіяМельничук,
ЛюдмилаОвчаренко,мистецтвознавецьРостиславШмагалозахистилидисертації,
вякихнафоніосновногодослідженняєзгадкипроокреміявищаабожчастково
висвітлено деякі питання гончарного шкільництва в Україні. Кандидатська
дисертація Олени Щербань – перше в українській керамології дослідження,
присвяченевинятковогончарномушкільництвуОпішного.

Таким чином, історіографія питання гончарного шкільництва, його місця
йроліутворчомурозвиткутрадиційногогончарстванатериторіїпідросійських
українських земель (1894–1941) базується на публікаціях, які можна об’єднати
вчотириосновнігрупи:1)ті,щомістятьзгадкиабозагальнівідомостіпроучнівство,
гончарне шкільництво; 2) ті, в яких висвітлено окремі напрямки діяльності
гончарнихнавчальнихзакладів;3)ті,змістякихінформуєпрожиття,творчість
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ігромадськуактивністьокремихдіячівгончарногошкільництва;4)ті,якіповністю
присвячено висвітленню питання учнівства, діяльності гончарних навчальних
закладів. З-поміж досліджених публікацій вирізняються: а) публіцистичні
(поверхово висвітлюють порушені питання); б) науково-популярні (стисло
інформують про передачу професійних гончарських знань, загальновідомі
факти діяльності гончарних навчальнихмайстерень та художньо-промислових
шкілнатліісторичногорозвиткуукраїнськогогончарства);в)науковіпублікації
(перші спроби наукового аналізу діяльності гончарних навчальних закладів,
що ґрунтуються на архівних матеріалах, є найменш чисельними, проте вповні
розкриваютьдіяльністьокремихгончарнихнавчальнихзакладів).

Упродовж останніх років українська етнологія збагатилася результатами
нових студій про вітчизняне гончарнешкільництво. Проте їх недостатньо для
того, щоб скласти об’єктивне уявлення про його вплив на творчий розвиток
традиційногогончарствавУкраїні.Відоміниніпублікаціїможнасистематизувати
за п’ятьма періодами: І – 1879–1919; ІІ – 1922–1931; ІІІ – 1932–1951; ІV – 1952–
1999; V – 2000–2017 роки. Однак, зважаючи нашироку географію гончарного
шкільництва на території підросійської України, за результатами здійснених
на сьогодні досліджень осередків гончарного шкільництва неможливо вповні
з’ясуватимісцейрольгончарнихнавчальнихзакладівусистемігончарноїкультури
України до початку Другої світової війни. Залишилися нез’ясованими заходи
губернських і повітових земств, спрямовані на підтримку й розвиток місцевих
гончарнихнавчальнихмайстерень ішкіл,поза увагоюдослідниківперебували
позашкільнішляхипередачіпрофесійнихгончарськихзнань,невивченопричини
їхньоговідкриття,недослідженоролідержавитаокремихперсоналійгончарного
шкільництвауйогорозвиткуабознищенні,непроаналізованоосновнінапрямки
діяльності гончарних навчальних закладів, їхні навчальні плани, програми
й причини закриття. Усі публікації прикметні висвітленням окремих аспектів
гончарногошкільництва,виявляютьактуальнупотребувздійсненнікомплексного
дослідженнядіяльностігончарнихнавчальнихзакладівнатериторіїпідросійської
України та їхньої вирішальної ролі в системі творчого розвитку традиційного
українськогогончарства.
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1.2. 
НАУКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  

ДОСЯГНЕННЯ  
МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

К
омплекс наукових методів, які запроваджено вченими для досягнення
відповідних результатів, виражених числовими, вербальними й іншими
показникамийтермінами,–становитьметодикунауковоїгалузі.Етнологія

яксинтетичнацілісністьідоказовасистемністьзастосовуєнауковийінструментарій
уформіметодів,колиетнологічніявищапідлягаютьвидовій,родовій,типологічній
класифікації [1339, с. 340]. Із числа загальнонауковихметодів етнологія віддає
перевагу історичному, порівняльно-історичному, структурно-функціональному,
типологічному, комплексному, компонентному, соціологічному та ін., а зі
спеціальних – методу польових досліджень. У результаті їхнього застосування
відбуваєтьсясукупнезалученнявсіхсфернаукидляз’ясуваннясутіпредмета.

Уцьомунауковомудослідженніісторичнийметод,передовсім,ґрунтується
на таких методах збору інформації, як вивчення керамологічних і писемних
джерел.ЗначниймасивемпіричнихматеріалівбуловіднайденовЦентральному
державному історичному архіві України, Центральному державному архіві
вищих органів влади та управлінняУкраїни, Інституті рукописівНаціональної
бібліотекиУкраїниіменіВолодимираВернадського,ДержавномуархівіЛуганської
області, Державному архіві Полтавської області, Державному архіві Сумської
області,ДержавномуархівіЧернігівськоїобласті,ДержавномуархівіВінницької
області,ДержавномуархівіХмельницькоїобласті,Галузевомудержавномуархіві
СБУ, архіві Управління служби безпеки України в Луганській області, архіві
Управління служби безпеки України в Полтавській області, архіві Управління
служби безпеки України в Сумській області, Центральному державному архіві
громадських об’єднань України, Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України,Національному архіві українського гончарства
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному,
архіві Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,
Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець», Кам’янець-
Подільському державному історичному музеї-заповіднику, Національному
музеї українського народного декоративного мистецтва, Національному музеї-
заповіднику українського гончарства в Опішному, Полтавському краєзнавчому
музеї імені Василя Кричевського, Полтавському художньому музеї (Галерея
мистецтв)іменіМиколиЯрошенка,СумськомухудожньомумузеїіменіНиканора
Онацького,Сумськомуобласномукраєзнавчомумузеї,Роменськомукраєзнавчому
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музеї, Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, Вінницькому обласному
художньомумузеї,родиннихархівахДубинських(Вінниця),Трегубових(Луганськ),
ОльгиЕрн(Гагенмейстер-Корецької) (Львів),атакожукнигозбірняхЛуганська,
Києва, Опішного, Полтави, Харкова, Чернігова, Сум, Кам’янця-Подільського,
Хмельницького, Вінниці. Для його опрацювання було використано історико-
генетичнийтапорівняльно-історичнийметодивпросторовомуйхронологічному
вимірах, що дозволило вивчити загальне й особливе на різних синхронних
стадіях етноісторичного буття гончарного шкільництва; простежити розвиток
традиційних для гончарства етнопедагогічних стереотипів; проаналізувати
особливостістановленняйдіяльностігончарнихнавчальнихзакладівнатериторії
підросійськихукраїнськихземель;зосередитиувагунаперсоналіяхгончарного
шкільництва, максимально повно зафіксувати їх біографічні дані. Оскільки
впродовжпершогоісторіографічногоперіодувземськихвиданняхзустрічаються
статистичнівідомостіпрокількістьгончарівтаучнів,дляїхньогоопрацювання
булозастосованометоданалізустатистичнихджерел,якийдозволиввідстежити
змінивдинаміціучнівствавгончарствінапочаткуХХстоліття.

Сучасні процеси взаємної інтеграції різних сфер наукового знання все
частіше призводять до використання в етнології наукових методів різних
суміжних дисциплін. Зважаючи на те, що етнологія є гуманітарною науковою
дисципліною,вонаоперуєнизкоюметодів,запозиченихізгалузейісторії,філософії,
мистецтвознавстватамовознавства.Звідсиметодологічноюосновоюцієїнаукової
роботи стали принципи об’єктивності, системності й історизму в поєднанні
зпроблемно-історичнимпідходом,якіпередбачаютькритичнийаналізматеріалів,
отриманихурезультатідослідження.Відповіднодометийзавданьдослідження
для реалізації цих принципів слугували загальнонаукові й спеціальні методи
історичногопізнання.Усі структурні компонентий комплексинаукової роботи
розглядаються як складові мегасистем, систем чи мікросистем, де кожний
компонент або явище співіснує з іншими. Осередки гончарного шкільництва
досліджуютьсяякневід’ємнійводночасосібнічастиниукраїнськогогончарного
шкільництвакінцяХІХ–першої третиниХХ століття, яккультурно-історичне
явищевсистемізагальнодержавнихзаходівполітичногойсоціально-економічного
характеру.Вінтерпретаціїісторичних,етнографічнихікерамологічнихматеріалів
застосовано також комплексний аналіз та структурно-функціональний метод,
якийзаймаєчільнемісцеусферітеоретичногозабезпеченняетнологічноїнауки
[1339,с.341].

Соціологічнийметодвключаєвсебегрупуметодів,якіслугуютьотриманню
етносоціологічної інформації, серед яких найбільш поширеними є опитування
(анкетування та інтерв’ювання), вибіркове обстеження, спостереження. Для
етнологіїважливимєметодбезпосередньогоспостереженняйфіксаціїявищачерез
збірповноїінформації[1339,с.340].Матеріалидлянауковоїроботиздобутопідчас
польовихкерамологічнихтаархівнихдосліджень.Уроботіширокозастосовувалися
простей включене спостереження, опитування, відкриті інтерв’ю, під час яких
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в якості інформаторів були гончарі, вихованці гончарних навчальних закладів
першої третиниХХ століття та їхні родини.У результаті було зібрано важливу
етнологічнуінформаціюпротімоментидіяльностігончарнихнавчальнихзакладів,
якінебулизафіксованівдокументальнихджерелах.Дляпроведенняцієїроботи
авторпослуговуваласяспеціальнонапрацьованоюйопублікованоюкерамологом
ОлесемПошивайлом«Програмою-запитальником для дослідження традиційного 
гончарства та збирання етнографічних матеріалів», у якій частина питань
стосуєтьсяпередачіпрофесійнихгончарськихзнань[1550].Підчаспольовоїроботи
виявлено й описано значну кількість зображувальних матеріалів (фотографій)
та глиняні вироби, що є важливими пам’ятками гончарного шкільництва.
Отримануінформаціюпрочисленніглинянівиробиопрацьованойпроаналізовано
задопомогоютипологічногойстатистичногометодів.Такожметодтипологічного
аналізу дозволив укласти періодизацію як в історіографії проблематики, так
івдіяльностіокремихгончарнихнавчальнихзакладів.Нинівінєзагальноприйнятим
іуніверсальнимметодомсистематизаціїйаналізуемпіричногоматеріалу.

Безсумнівно,гончарнешкільництвоєконкретниметноісторичнимявищем,
тому в науковому дослідженні використано метод комплексного аналізу, який
дозволивнаосновівисновківісторичноїнаукищодосуспільно-політичнихявищ
першоїполовиниХХстоліттядатиоцінкугенезигончарногошкільництвавУкраїні
означеного періоду. Порівняння віднайдених фактів з усталеними висновками
мистецтвознавстващодо гончарногошкільництвавМежигір’ї даломожливість
тлумачитицеявищезовсімзіншої,ранішенеозвучуваної,позиції.

Удослідженнітакожзастосовано історико-культурнийметод,щодозволив
виявити основні фактори виникнення, розвитку й занепаду гончарського
шкільництва в Україні. За допомогою хронологічного методу відтворено
передачу професійних гончарських знань у різних осередках на підросійських
українськихтериторіяхтарозвитокгончарногошкільництваокремовкожному
знихудинаміці,змінахічасовійпослідовності.Длявиявленняроліособистості
керівниківустановленнійрозвиткугончарнихнавчальнихзакладів,організації
творчого процесу в гончарному осередку та спрямуванні педагогічної роботи
на розвиток місцевих художньо-ремісничих традицій як зрілими майстрами,
так і молоддю, автор дисертації послуговувався персоналістично-біографічним
та біобібліографічним методами. Під час вивчення окремих джерел було
виявлено документи й матеріали, факти й дані, опрацювання яких стало
можливимпіслязастосуваннятакихметодів:логіко-аналітичного,узагальнення,
синтезуйсистематизації.Висновкизробленозадопомогоюметодукомпонентного
(системного)аналізу,колибуловраховановсідослідженівпопередніхрозділах
наукової праці аспекти. Такий аналіз не лише допоміг виявити всю систему
внутрішніх взаємозв’язків між окремими складовими суспільно-політичного,
економічногойкультурно-мистецькогожиттяукраїнців,айвстановитипричинно-
наслідкові зв’язкипоміжними та гончарнимшкільництвом у системі творчого
розвиткутрадиційногогончарства.
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Для досягнення мети дослідження авторка послуговується методикою
керамологічних студій, ґрунтовно розробленою й апробованою відомими
українськими дослідниками гончарства: Іваном Зарецьким [1210], Євгенією
Спаською [1651; 1652; 1653], Катериною Матейко [1340], Юрієм Лащуком [438;
1319],ОлесемПошивайлом[1551;1559;1553],ЛесеюДанченко[1129],Ростиславом
Шмагалом[1019;1750;1754],ІгоремПошивайлом[1543],ОленоюКлименко[392;
393],АгнієюКолупаєвою[1274],ОлегомСлободяном[1631;1632],ЛюдмилоюМеткою
[492],ВікторомМіщанином[497;1372],ЛюдмилоюОвчаренко[1449;530;1440;1438],
КостянтиномРахном[816;1582],ОленоюЩербань[1779].Узагальнотеоретичному
плані,задляетнологічногоосмисленняпроблематикидослідженнявикористано
узагальнюючі,концептуальніетнологічніймистецтвознавчіпраціФедораВовка
[1085],МиколиСумцова[1662],ВадимаЩербаківського[1757],СтепанаПавлюка
[1339]таіншихучених.

Z
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1.3. 
ПЕРШОДЖЕРЕЛА  

КОМПЛЕКСНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

О
сновоюдлядослідженнясталичисельніархівніматеріали,зібраніпідчас
архівних експедицій упродовж 2001–2015 років. Вирішення поставлених
завданьсталоможливимзавдякивсебічномуаналізуйвведеннюдонаукового

обігузначногомасивуархівнихматеріалів.Зокрема,уЦентральномудержавному
історичномуархівіУкраїнивиявленодокументипроподії,якіпередуваливідкриттю
Миргородськоїхудожньо-промисловоїпрофшколинаприкінці1880-хроків,атакож 
«Справу про відкриття у м. Глухові керамічної школи» (1908)[Ф.707.–Оп.249.–
Од.зб.57].УЦентральномудержавномуархівівищихорганіввладитауправління
України віднайдено понад 500 документів, пов’язаних з історією становлення
та діяльністю гончарних навчальних закладів у Миргороді, Межигір’ї,
Опішному, Глинську, Макаровому Ярі, розпорядчі документи вищих органів
влади[Ф.166.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5795-5815,6963,6990-6997;Ф.166.–Оп.3.–
Од.зб.271;Ф. 166.–Оп.4.–Од.зб.587,586,602;Ф. 166.–Оп.6.–Од.зб.465,
476, 1529, 1539, 1594, 1655; Ф. 166. – Оп. 6/ІІ. – Од. зб. 2426; Ф. 166. – Оп. І. –
Од.зб.230;Ф.166.–Оп.6/V.–Од.зб.7418-7420;Ф.166.–Оп.6/VІ.–Од.зб.10039,
10042].УДержавномуархівіЛуганськоїобластівіднайденоунікальніматеріали,
якізасвідчуютьпередумовивідкриттяйосновнінапрямкидіяльностіМакарово-
ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколи(1927–1935);постановипрезидії
Луганськогоокружноговиконкомущодогончарноїшколи,документиокружної
інспектурипрофесійноїосвітитаін.[Ф.1067,821,786,689,693,643,628,541,401,
395,243,230,170,165,61,60].УДержавномуархівіПолтавськоїобластівиявлено
матеріали,якісуттєводоповнюютьвідомостіпродіяльністьгончарнихнавчальних
закладівуОпішномуйМиргороді[Ф.837.–Оп.1.–Од.зб.1,3,6,7,9-11,15,17,19,20,
25,26,28,32,35,38,41;Ф.Р.363.–Оп.1.–Од.зб.154,252,504].Державнийархів
Сумської області збагатив монографію численними відомостями про учнівство
вгончарствійпродіяльністьгончарнихнавчальнихзакладівуГлинську[Ф.251,
750, 961, 5577, 5600, 5611, 5698, 5699, 5704]. У Державному архіві Чернігівської
області містяться нечисленні відомості про діяльність Олешнянської земської
гончарноїнавчальноїмайстерні[Ф.140].Значноінформативнішоювцьомупитанні
виявиласякнигозбірняархіву,вякійзберігаютьсядрукованізвітиЧернігівських
губернськихземськихзборівтадоповідігубернськоїземськоїуправи.УДержавному
архівіВінницькоїобластівдалосявиявитилишедоповіднупродіяльністьгончарної
майстернівс.ВасилівкаВінницькогоповіту[Ф.Д.255.–Оп.1.–Од.зб.306]та
інформацію щодо кооперування гончарів у 1920-х роках. У Державному архіві
Хмельницькоїобластібуловіднайденопонад400документівзісторіїгончарного
шкільництва Кам’янця-Подільського [Ф. Р. 1492. – Оп. 1. – Од. зб. 1-4, 7-9, 11,
13, 15-23,26,29-31,34,37-41,45,50,54-57,62,63,65,69,72-77;Ф.63.–Оп. 1.–
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Од. зб. 1-3, 6-12, 17, 20, 21, 24, 27-29]. Більшість документів було передано
із Кам’янець-Подільського міського архіву після пожежі 10 квітня 2003 року,
протедеякіфондивідновленнювженепідлягають [Кам’янецькаміськауправа
(1875–1920рр.).–Ф.249.–Оп.1.–Од.зб.8044;Ф.430].Оскількиавторкамонографії
опрацювалаїхще2001року,податиповнийбібліографічнийописдокументівнині
неможливо.

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України
опрацьовано фонди українського мистецтвознавця Пантелеймона Мусієнка
[Ф. 990. – Оп. 1.], в якому віднайдено матеріали про діяльністьМежигірського
художньо-керамічноготехнікуму,фотографіївикладачівтастудентів[Од.зб.1015,
1016, 1017, 785;Од. зб.866]; уфондікерамістаПавла Іванченка [Ф.389.–Оп. 1]
містяться матеріали про гончарні заклади Глинська й Межигір’я, фотографії
глинянихвиробівучнівМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікуму(1924–
1928) [Од. зб. 1-7, 32, 41-43, 47, 57-59, 63]; у фонді художниці ОксаниПавленко
[Ф. 356. – Оп. 1] виявлено документи, фотографії, ескізи викладачів та групові
фото вихованців Межигірського художньо-керамічного технікуму [Од. зб. 3,
4, 9, 12, 57-59, 76, 110, 118, 119, 80, 332, 333, 346, 349-351, 359, 364, 378, 385].
УфондахНаціональногоархівуукраїнського гончарстваНаціональногомузею-
заповідникаукраїнськогогончарствавОпішномуопрацьованофондкерамолога
ЮріяЛащука,якийувересні1973рокудослідиврукописніматеріалиДержавного
архівуВорошиловградськоїобласті,щостосувалисягончарноїшколивс.Макарів
Яр.Нинівонивідсутнівархіві,тожнедоступнідлясучаснихнауковихстудій,тому
їхконспектиєунікальнимиісторичнимидокументами[437].Дляцьогонаукового
дослідженняважливимиєкопії звітівкустарноготехнікаОлександраСоколова
щододіяльностігончарнихнавчальнихзакладівус.НоваВодолага(Харківська
губернія),с.Поставмуки,м.Глинськ(Полтавськагубернія),якітакожзберігаються
в Національному архіві українського гончарства в Опішному [915; 916]. Для
об’єктивного з’ясування діяльності опішненських гончарних закладів стануть
унагодіфонди,вякихзберігаютьсясвідоцтвапроосвіту,фотографіївипускників,
викладачівтаїхніхвиробів,ескізитворчихробіт[Ф.1.–Оп.3.–Од.зб.171,172;Ф.4.–
Оп.3.–Од.зб.34;Ф.5.–Оп.10.–Од.зб.216].ЦінноюєдобіркасвітлинкінцяХІХ–початку
ХХстоліття,наякихзафіксованогончарівтаїхніродини.Суттєвимуцьомуархіві
єфонддисертацій,вякихзгаданоабочастковорозглянутогончарнешкільництво
натериторіїпідросійськихукраїнськихземель[438;392;1019;489;530].

Унікальніфотокопії листів та газетних замітокВ’ячеслава Розвадовського,
які було надіслано із Санкт-Петербурзького державного історичного архіву до
Кам’янець-Подільського державного історичногомузею-заповідника [Д/п. 556],
дозволилиз’ясуватиобставиниорганізаціїтапроведенняпересувнихНародних
виставок картин, уточнити відомості про історичний розвиток Кам’янець-
Подільських рисувальних класів та біографію завідувача. Музей-заповідник
такожволодієоригіналамиокремихраритетнихдрукованихвиданьКам’янець-
Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколиіменіГригоріяСковороди.Певні
архівніматеріализісторіїцієїпрофшколимістятьсявархівіКам’янець-Подільської
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міськоїдитячоїхудожньоїшколи.Окремідокументищодогончарногошкільництва
Миргорода, Глинська виявлено в Російському державному історичному архіві
[Ф.395.–Оп.1.–Д.2394д].

Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені Володимира
Вернадського зберігає епістолярну спадщину організаторів гончарного
шкільництвавУкраїніОпанасаСластьонайВ’ячеславаРозвадовського[Ф.ІІІ.–
Од.зб.65677,65679].ВархівіМиргородськогохудожньо-промисловогоколеджуімені
МиколиГоголяПолтавськогонаціональноготехнічногоуніверситетуіменіЮрія
Кондратюказберігаютьсяоригіналидокументівз історіїгончарнихнавчальних
закладівМиргорода,алевониналежнимчиномнеописані,томубібліографічний
опис є неповним. Книгозбірня Національного музею українського народного
декоративного мистецтва володіє раритетними друкованими виданнями 1910-х
років,уякихзафіксовановажливівідомостіщододіяльностіКам’янець-Подільської
художньо-ремісничої навчальної майстерні. Після розстрілу Володимира
Гагенмейстера художні заготовкидо друкованих виданьКам’янець-Подільської
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди було передано до
цьогожмузею,йнинівониєскладовоюйогоколекції.Опрацюваннязазначених
матеріалів дозволило частково з’ясувати географію етнографічних експедицій,
проведених викладачами й учнями закладу. Деякі фотографії та публікації до
життєписуВ’ячеславаРозвадовськогобуловіднайденовНаціональномуісторико-
архітектурномузаповіднику«Кам’янець».

Матеріали кримінальних справ дозволилидетально відтворити обставини
трагічної долі репресованих завідувачів, викладачів та вихованців гончарних
навчальних закладів на території підросійських українських земель, з’ясувати
причинизагальнодержавноїполітикирепресійтапідтвердилицілеспрямованудію
репресивнихдержавнихзаходівзадлязнищенняпрогресивноїмистецькоїеліти
вУкраїні. Зокрема,матеріали кримінальної справиВолодимираГагенмейстера
опрацьовановГалузевомудержавномуархівіСБУ[Ф.П.58040],ОттоАдамовича
– вЦентральномудержавному архіві громадських об’єднаньУкраїни [Ф. 263.–
Оп.1.–Од.зб.59083.–Т.1,2],ПавлаДубинського–вархівіУправлінняслужби
безпекиУкраїнивЛуганськійобласті[Од.зб.6285-р.],СергіяЗінов’єва–вархіві
УправлінняслужбибезпекиУкраїнивСумськійобласті[Ф.ІІ-11958.–Т.Т.1-17],
репресованихпрацівниківтавипускниківопішненськихгончарнихнавчальних
закладів – в архіві Управління служби безпеки України вПолтавській області
[№№9745-с, 5519-с; 12091-с, 12624-с,9304-с, 18376-с, 11924-с, 13642-с, 13416-с,
307-с,2960-с,12624-с].

Систематизованіавторомкопіїархівнихматеріалів(понад2300документів)
переданонапостійнезберіганнядоНаціональногоархівуукраїнськогогончарства
Національногомузею-заповідникаукраїнськогогончарствавОпішному.

Відомості про земські та державні ініціативищодо кустарного гончарства
й гончарного шкільництва було віднайдено в Національній бібліотеці України
імені Володимира Вернадського, обласних наукових бібліотеках Харкова,
Луганська, Сум, Чернігова, Вінниці, Хмельницького, Гончарській книгозбірні
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УкраїниНаціональногомузею-заповідникаукраїнськогогончарствавОпішному,
книгозбірнях музеїв Полтави, Вінниці, Сум, Миргорода, Ромен, Кам’янця-
Подільського, Луганська, Чернігова. На основі віднайдених публікацій було
проаналізованоматеріалипрозаходигубернськихтаповітовихземств,спрямовані
на підтримку й розвиток гончарних навчальних закладів у підросійських
українськихгуберніях, їхнійзв’язокзмісцевимигончарями,з’ясованодинаміку
чисельності гончарів у різний час, віднайдено факти, які підтверджують різні
шляхипередачіпрофесійнихгончарськихзнань.Окрему,достатньоінформативну
групуджерелскладаютьзвітитадоповідіпродіяльністьгончарнихнавчальних
закладів,статистичнідані,надрукованівземськихвиданнях[1193;1194;1657;1685;
1103;1105;1106;1107;1521;1481;1520;1152;1479;1498;1314;1404;1208;1508;1207;
1208;1468;1336;1461;1464-1467;1150;1355-1364;1469-1477;1093;1161-1164;1185-
1191;1414;1070-1079].

Для обґрунтування наукових результатів дослідження суттєвим було
опрацювання керамологічної спадщини гончарних закладів: Кам’янця-
Подільського (в Кам’янець-Подільській міській дитячій художній школі,
Кам’янець-Подільськомудержавномуісторичномумузеї-заповіднику,приватній
збірціОльгиЕрн-ГагенмейстертаколекціонераГеоргіяБраїловського),Миргорода
(вмузеїМиргородськогохудожньо-промисловогоколеджуіменіМиколиГоголя
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,
Миргородському краєзнавчому музеї, Полтавському краєзнавчому музеї імені
ВасиляКричевського),Глинська(уРоменськомукраєзнавчомумузеї,Сумському
художньомумузеїіменіНиканораОнацького,Сумськомуобласномукраєзнавчому
музеї),Опішного(вПолтавськомукраєзнавчомумузеїіменіВасиляКричевського,
Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному,
Полтавському художньому музеї (Галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка,
Художньо-етнографічному музеї «Відродження» Державної спеціалізованої
художньоїшколи-інтернатуІ-ІІІступенів«Колегіум мистецтв у Опішному»імені
ВасиляКричевського),Межигір’я(уНаціональномумузеїукраїнськогонародного
декоративногомистецтва),МакаровогоЯру(вЛуганськомуобласномукраєзнавчому
музеї, Історико-меморіальному музеї Олександра Пархоменка, Національному
музеї-заповідникуукраїнськогогончарствавОпішному).УВінницькомуобласному
краєзнавчомумузеївиявлено«цішку»цехмістрагончарногоцехузм.БарЯкуба
Волянського,датовану1845роком.

Важливимидлямонографічногодослідженняєйпольовіматеріали,зібрані
впродовж 2001–2002 років молодшими науковими співробітниками Інституту
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Людмилою
МеткоютаСвітланоюЛитвиненко[354;355].Суттєвимиєрезультатичисленних
керамологічних експедицій дисертантки доЛуганська, с. Пархоменко, Вінниці,
Львова,Кам’янця-Подільськоговпродовж2001–2014років[356;357].Листування
авторкизродинамиколишніхвикладачівівихованцівгончарнихшкілуМакаровому
Яру,Кам’янці-ПодільськомуйГлинськутежсталоваговимджереломінформації
для вивчення тамтешнього гончарного шкільництва. Матеріали родинних
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архівівДубинських(Вінниця)іТрегубових(Луганськ)доповнюютьвідомостіпро
Макарово-ярівськукерамічнукустарно-промисловушколу.Уприватномуархіві
ОльгиЕрн(Гагенмейстер-Корецької)(Львів)зберігаютьсяунікальнідокументальні
й фотоматеріали до історії Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи та родоводу її завідувача Володимира Гагенмейстера й викладача
Варвари Корецької. Зібрані матеріали стали для монографії фундаментальною
джерельноюбазою.

ВажливимджереломінформаціїпрогончарнешкільництвоУкраїниєглиняні
вироби, документи,фотографії, особисто зібрані авторкоюмонографії впродовж
2001–2015роківпідчаскерамологічнихекспедиційіпереданінапостійнезберігання
доНаціональногомузею-заповідникаукраїнськогогончарствавОпішному.

Зазначені вище групи джерел дозволили комплексно дослідити гончарне
шкільництвонатериторіїпідросійськихукраїнськихземель,відтворитиосновні
етапийогостановлення,виявитинаціозначущурольспеціалізованихзгончарства
навчальних закладів в утвердженні української культури, з’ясувати їхню роль
імісцевсистемітворчогорозвиткутрадиційногогончарстваУкраїни.

Таким чином, аналіз історії вивчення передачі професійних гончарських
знаньупродовждругоїполовиниХІХ–початкуХХІстоліттядозволяєзанаявними
публікаціямивиділитип’ятьперіодівуісторіографіїпроблематикимонографії:

•● перший–1879–1919роки,коливдрукованихвиданняхз’явилися
перші праці фахівців – етнографів, статистів, економістів, агрономів,
присвячені кустарним промислам Російської імперії, гончарству
впідросійськихукраїнськихгуберніяхзагалом;

•● другий–1922–1931роки–прикметнийформуваннямзначноїбази
архівнихматеріалівпродіяльністьгончарнихнавчальнихзакладів,утому
числірозпорядженьрадянськихорганіввладирізнихрівнівщодогончарного
шкільництва;

•● третій – 1932–1951 роки – час історіографічної тиші, коли через
суспільно-політичні репресії з боку тоталітарного режиму будь-які успіхи
українськогогончарногошкільництваумиснозамовчувалися,асвітпобачила
лишеодназакордоннапублікація,щопорушуваладосліджуванепитання;

•● четвертий–1952–1999роки,колибулоопублікованоузагальнюючі
праціетнографів,мистецтвознавців,істориків,якімістилиокремівідомості
прогончарнешкільництво;

•● п’ятий – 2000–2017 роки – найбільш плідний, коли з’явилися
ґрунтовніпублікаціївітчизнянихученихпроукраїнськегончарнешкільництво,
пов’язані,головнимчином,іздіяльністюНаціональногомузею-заповідника
українського гончарства в Опішному, Інституту керамології – відділення
Інституту народознавства НАН України, Львівської національної академії
мистецтв, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
МаксимаРильськогоНАНУкраїни,Харківськоїдержавноїакадеміїдизайну
і мистецтв, Луганського обласного краєзнавчого музею, Сумського
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художньогомузеюіменіНиканораОнацького,Львівськогоісторичногомузею,
Хмельницького обласного художнього музею та Луганського обласного
краєзнавчогомузею.
Таким чином, поставлені перед науковою працею завдання вдалося

реалізувати завдяки комплексному застосуванню порівняльно-історичного,
структурно-функціонального,комплексного,історико-генетичного,типологічного,
статистичного, хронологічного, історико-культурного, персоналістично-
біографічного, соціологічного, компонентного аналізу та інших методів
дослідження,властивихетнологічнійнауці(польовихдосліджень,інтерв’ювання,
опитування,безпосереднього,простогоівключеногоспостереження)тасуміжним
науковимдисциплінам.

Джерельнубазудослідженняскладаєкомплексархівних,музейних,польових
матеріалів, друкованих праць, які допомогли у вирішенні завдань наукової
монографії.ДжерельнуосновупрацістановлятьархівніматеріалиізЦентрального
державного історичного архіву України, Центрального державного архіву
вищихорганіввладитауправлінняУкраїни, ІнститутурукописівНаціональної
бібліотекиУкраїниіменіВолодимираВернадського,державнихархівівПолтави,
Чернігова,Хмельницького,Сум,Луганська,Вінниці,Галузевогодержавногоархіву
СБУ, архівів Управління служби безпеки України в Луганській, Полтавській,
Сумській областях, Центрального державного архіву громадських об’єднань
України,Центральногодержавногоархіву-музеюлітературиімистецтваУкраїни,
НаціональногоархівуукраїнськогогончарстваНаціональногомузею-заповідника
українського гончарства в Опішному, Національного історико-архітектурного
заповідника «Кам’янець», Кам’янець-Подільського державного історичного
музею-заповідника,Національногомузеюукраїнськогонародногодекоративного
мистецтва,Російськогодержавногоісторичногоархіву,Миргородськогохудожньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного
технічного університету іменіЮріяКондратюка, родинних архівівДубинських
(Вінниця), Трегубових (Луганськ), Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів),
Зінов’євих(Москва,РосійськаФедерація).СистематизованіЛюдмилоюОвчаренко
копіїархівнихматеріалів(понад2300документів)переданонапостійнезберігання
доНаціональногомузею-заповідникаукраїнськогогончарствавОпішному.

Для обґрунтування результатів наукового дослідження суттєвим стало
опрацювання фондових колекцій Луганського обласного краєзнавчого музею,
Історико-меморіального музею Олександра Пархоменка, Полтавського
краєзнавчогомузеюіменіВасиляКричевського,Полтавськогохудожньогомузею
(Галереямистецтв)іменіМиколиЯрошенка,Сумськогохудожньогомузеюімені
Никанора Онацького, Сумського обласного краєзнавчого музею, Роменського
краєзнавчого музею, Миргородського художньо-промислового коледжу імені
МиколиГоголяПолтавськогонаціональноготехнічногоуніверситетуіменіЮрія
Кондратюка,Вінницькогообласногокраєзнавчогомузею,Вінницькогообласного



Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДИКА ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 

109

художнього музею, Кам’янець-Подільського державного історичного музею-
заповідника, Кам’янець-Подільської міської художньої школи, Національного
музею-заповідникаукраїнськогогончарствавОпішному,Художньо-етнографічного
музею«Відродження»Державноїспеціалізованоїхудожньоїшколи-інтернатуІ-ІІІ
ступенів«Колегіум мистецтв у Опішному»іменіВасиляКричевського.

За земськими публікаціями, віднайденими в Національній бібліотеці
УкраїниіменіВолодимираВернадського,обласнихнауковихбібліотекахХаркова,
Полтави, Луганська, Сум, Чернігова, Вінниці, Хмельницького, у Гончарській
книгозбірніУкраїниНаціональногомузею-заповідникаукраїнськогогончарства
в Опішному, книгозбірнях музеїв Полтави, Вінниці, Сум, Миргорода, Ромен,
Кам’янця-Подільського, Луганська, Чернігова було проаналізовано заходи
губернськихтаповітовихземств,спрямованінапідтримкуйрозвитокгончарних
навчальних закладів у підросійських українських губерніях, визначено їхній
зв’язокізмісцевимигончарями,з’ясованодинамікучисельностігончарівурізний
час, віднайдено факти, які підтверджують різні шляхи передачі професійних
гончарськихзнань.

Z
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2.1. 
ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ  

ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ  
ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ  

ТРАДИЦІЙНОСТІ  
ГОНЧАРНОЇ КУЛЬТУРИ

У
продовж тисячоліть сформувалися певні «неписані» правила навчання
професії гончаря [1557, с. 5]. В Україні характерними є такі традиційні
шляхипередачігончарноїмайстерності,яківрізнийісторичнийчасбули

поширениминадосліджуванійтериторії: 1)передачапрофесійнихгончарських
знань у спадок; 2) підготовка майстрів в умовах цехової організації праці;
3)домашнєучнівство.

 Спадкова передача гончарських знань. Гончарство є виявом
самобутньої культури українського народу, який століттями тримався завдяки
первісному шляху опанування ремісничою майстерністю – спадковій передачі
професійних знань. Із покоління в покоління успадковувалися й поступово
вдосконалювалися професійні навички й прийоми виготовлення гончарних
виробів[1557,с.5].

НатериторіїукраїнськихгубернійуХІХ–напочаткуХХстоліттякустарна
промисловістьмалахарактерсімейнихпромислів.Сімейнийелементворганізації
праці в ремісничіймайстерні відігрававпровіднуроль. Голова сім’ї одноосібно
керуваввиробництвом[1634,с.3,7,11].Зазвичай,дітикустарівнавчалисяремеслу
своїх батьків у їхніх майстернях, починаючи з виконання другорядних робіт.
Зрокамироботи, які вонивиконували, ускладнювалися.Сім’я гончаряберегла
йпередавалазпоколіннявпоколіннятіприйомивиробництва,яківирізнялиїї
з-поміжінших[1738,с.125-126].Такимчиномпромиселмігтриматисявмежаходнієї
родини[1486,с.13].У1880-хрокахуХарківськійгуберніїучнямибулиздебільшого
підлітки з власної сім’ї. Відомості, які це підтверджують, подали дослідники
тамтешньогогончарстваОлександрТвердохлібов іЛ.Соколовський[1667, с.27;
1645]. У гончарному виробництві брали участь усі члени родини, в тому числі
й8-річніхлопчики,якихучилим’ятиглинуйгончарювати[1453,с.230].

У Чернігівській губернії гончарним промислом теж займалися спадково
[1377,с.183].Жіноктадітейзалучалилишедовимішуванняглини,приготування
поливи, перенесенняпосуду, загладжуваннянерівностейна поверхні глиняних
виробів[1487,с.95,100].Технологіївиготовленняпосудунавчалитількихлопчиків.
Жінки декорували глиняні вироби мальовкою [1695, с. 46]. В Олешнянському
гончарномурайоніхлопчики10-12роківвиготовлялималенькігорщики,такзвані
«питуни»,таіграшку(коники,свистунці)[1459,с.152].
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У Полтавщині гончарська майстерність також передавалася від батька
досина.1893рокуз67опитанихІваномЗарецькиммайстрів53займалисясвоєю
справоюспадково[1326,с.348].Більшістьзнихжиливиключновідгончарства
йнамагалисяпривчитидоцьогойсвоїхсинів[1551,с.179;1309,с.12].Залучати
хлопчиків до гончарства починали з 10 років: вчили різати глину, вибирати
камінці, виготовляти різний«дріб’язок» (горщечки, коників) [1326, с. 352; 1371,
с.128].Залежновідвікуйздібностей,дітиробиличайнічашки,разомізжінками
обрізали й малювали миски, поливали та обсипали поливом глиняні вироби;
дівчатка від 12 до 16 років малювали, поливали вироби поливою, крайкували.
Завантажуватичирозвантажувати горно гончарюдопомагала всяродина, а от
випалюванняпроводивлишегосподар.Глинудлявиробництвапосудузамішував
майстерабостаршийсин.Цеглу-сирецьпереверталидружинагончаряабодіти-
підлітки[1210,с.115-116].

Зазвичай, роботу за гончарним кругом хлопчики починали з 10-13 років
[1292,с.42;1371,с. 129].Протебулий іншіобставини,яківпливалинапочаток
роботи за гончарним кругом – зріст хлопця, його здібності й старанність,

 Гончар за роботою. Син допомагає знімати горщики з круга. Полтавська губернія. 1893.  
Фото Івана Зарецького, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-48;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

114

 Група дітей біля хати гончаря. Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-52;  

копія –Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Група дітей гончарів. Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича [1554, с. 319]
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 Обливка поливою.  
Київська губернія. 1910-ті  
[1237, с. 51]

 Завантаження горна. 
Дибинці, Київська губернія. 

1910-ті  [1237, с. 54]
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 Замішування глини для обмазування хати. Лубенський повіт, Полтавська губернія. Близько 1902.  
Фото А. Завадського. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 135-138;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Виготовлення «саману» – невипаленої цегли з глини, соломи і гною.  
Станиця Полтавська, Кубанський округ. 1928.  Фото Марія Фріде.  

Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 4822-31;  
копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства
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 Сім’я опішненського гончаря (Федора Чирвенка?). 1893.  
Фото Івана Зарецького. Полтавський краєзнавчий музей 
імені Василя Кричевського, І-59; копія – Національний 
музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства

 Сім’я опішненського гончаря.  
Опішне, Полтавська губернія. 1916. 
Автор фото невідомий.  
Приватний архів родини Пошивайлів (Опішне)

 Селянин-гончар  
з дружиною.  

Олешня, Чернігівська 
губернія. 1908.  

Фото О. М. Павловича.  
Російський етнографічний 

музей (Санкт-Петербург, 
Російська Федерація),  

1514-66;  
копія – Національний  

музей-заповідник 
українського гончарства  

в Опішному,  
Національний архів 

українського гончарства
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 У гончарні. Опішне, Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-55; копія – Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Гончар з дитям біля горна. Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-9; копія – Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Розвантажування горна.  
Катеринославщина. Початок ХХ століття.  [1039, с. 88]

 Гончар формує  
глиняний виріб  

на гончарному крузі. 
Катеринославщина.  
Початок ХХ століття  

[1039, с. 87]
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 Родина гончаря Я.Оначка та наймити виготовляють цеглу.  
Опішне, Полтавська губернія. Початок 1910-х.  

Автор фото невідомий [1708, с. 293, 298]
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 Родина гончаря біля горна.  
Київська губернія.  

Початок ХХ століття  
[1554, с. 318]

 Гончарний ряд на ярмарку. 
Полтава. 1920-ті.   
Автор фото невідомий.  
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, І-4716; 
копія – Національний  
музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному,  
Національний архів  
українського гончарства
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вид посуду, який потрібно було навчитися виготовляти. У с. Поставмуки
Лохвицькогоповітухлопчикипочиналивиготовлятипосудіз13-14років[1114,с.8],
ауСенчі(Полтавськагубернія)з15-ти,колихлопець,сідаючи,дістававногами
до нижнього диска («спідняка») [1324]. Склад глинських майстрів (Роменський
повіт)такожпоповнювавсяспадковимигончарями[1326,с.352].Засвоєннявсіх
процесів гончарноговиробництватривалокількароків, упродовжякихгончарі
набували майстерності. Тобто на початку ХХ століття в Полтавській губернії
професійні знання передавалися в спадок [1292, с. 42]. Через майже тридцять
роківпотому,описуючиОпішнянськийрайон,В.КрюковіЯ.Риженкозазначили,
що тамтешні гончарі широко використовували працю дітей і підлітків своєї
родини[1286,с.17;1585,с.263].Насімейномунавчаннігончарствунаголошувала
дослідницяопішненськогогончарстваОленаКлименко[393].КерамологВіктор
Міщанин уклав родоводидинастій гончарівОпішнянського гончарного району
інаосновіцихданихможнастверджувати,щоспадковапередачапрофесійних
знаньгончарівбулапоширеноювпродовждругоїполовиниХІХ–першоїполовини
ХХстоліття[1374,с.313-328].

Зазвичай майстерність гончарювання кустарі Катеринославщини також
успадковуваливідбатьківіпередавалисвоїмдітям,майжевинятковохлопчикам.
Продітейказали:«…родилося – вже горшколєп»[354,арк.51-52].Спершудітей
з12-15-річноговікувчиливиготовлятисвистунці,«монетку»,азгодом–більш
складнівироби[1434,с.135].Досягнувши18-ліття,юнакиставалисамостійними
кустарями [1618, c. 303]. В усіх виробничих процесах майстру допомагала його
родина.

У Київській губернії професійні гончарські знання так само передавали
спадково[1237,с.6].УДибинцяххлопчиківужез10-12роківпривчалипрацювати
закругом, інавчаннятривало4-6років,залежновід їхздібностей.Такожвони
місили глину, перепалювали свинець, поливували [1237, с. 14, 17]. У більшості
випадківдорослісини,аінодійхлопчики,працювализакругомразомізбатьком.
Глинуготувалинайбільшсильнічлениродини.Жінкийдівчатадекорувалипосуд
тавиконуваливсідопоміжніроботи[1237,с.17;1129,с.54-55].

УХерсонськійгуберніїнаприкінціХІХстоліттяв гончарномувиробництві
брали участь усі члени родини гончарів [1297, с. 1584]. Виготовленням навіть
найдрібнішогопосудузаймалисявинятководорослічоловіки.Зазвичай,батько-
гончар починав привчати свого сина до ремесла із 12-річного віку. Спочатку
хлопчиків навчали виготовляти іграшку, потім − формувати дрібний посуд
на гончарному крузі, і, досягнувши 14 років, такі діти вже були корисними
всімейномувиробництвігончаря[1297,с.1553].

Успадковування ремесла в межах сім’ї було характерним і для гончарів
Поділля. Олександр Прусевич характеризував промисел як «единоличный» 
і«семейный»[1576,с.33].Узимкуменшідітимайстрівліпилирізноманітнііграшки
[1576,с.66;1613,с.39].Працюватинагончарномукрузіпочинализ18років[1576,
с.33].Усередині1920-хроківмайстризБубнівкирозповідалиЛідіїШульгиній,
щозазвичайдітидопомагалиносититадоглядатипосудпідчасйоговисушування
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[1756,с.154,185].УдругійполовиніХІХстоліттяводнійсім’їмоглобутикілька
гончарів [1756, с. 158].ЮрійСамарін, який відвідав гончарні осередкиПоділля
наприкінці 1920-хроків,повідомивпро участьдітей у гончарномувиробництві
[1613 с. 19]. 1987 року майстри зі Смотрича згадували про те, як із покоління
впоколінняпередавалигончарісвоїпрофесійнізнання[861,арк.1-4].

Успадокпередавалинелишезнання,айзнаряддягончарноговиробництва.
Євгенія Спаська, яка 1926 року вивчала чернігівське гончарство, зафіксувала
успадкування кролевецькими гончарями гончарного круга [1653, с. 106].
Наслідувався й певний асортиментний склад гончарської продукції, особливо,
якщо він чимось різнився від пропонованого товару інших майстрів, і ця
відмінність давала переваги на ринку. У родинах «затримувалися» улюблені
форми й орнаментальні мотиви, проте кожне наступне покоління гончарів
намагалосязробитивласнийвнесокуродиннийспадок[1613,с.30-31].Простежити
приклад такого процесу вдалосяЛідіїШульгиній під час вивчення гончарства
в Бубнівці (Поділля). У творчості трьох поколінь гончарів родини Степана
Гончарядослідницявиявилаудосконаленнявдекоруваннімисокстилізованим
орнаментом [1756, с. 219]. Опішненський майстер Антон Різник пригадував,
як з дитинства мріяв бути гончарем, але хотів виготовляти «не такі черепки,  
… а красиві вази»[1371,с.131].

Спадкова передача майстерності в межах родини була основною формою
збереження наступності й національних традицій у гончарстві, але вона
не гарантувала його розвитку, часто будь-які зміни в дідівському промислі
рахувалисяпевним«святотатством»[1576,с.63].Траплялося,щодітинетільки
невдосконалювалигончарневиробництво,алейзабувалиякісьйогоаспекти,тим
самим погіршуючи промисел. Таку ситуацію описано на території Харківської
губернії[1724].НамежіХІХ–ХХстолітьугончарствівсечастішевиявлялисяознаки
кризи.Однимізтакихпоказниківбулонебажаннядітейгончарівпродовжувати
батьківську справу.Якщоранішеце було обов’язковим, то з кінцяХІХ століття
все частіше траплялися випадки, коли діти гончарів відходили в інші ремесла
йпромисли,яківтогочаснихсоціально-економічнихумовахотримувалистимули
до подальшого розвитку.Широко про такі процеси в подільському гончарстві
інформуєЛідіяШульгина[1756,с.157].НапочаткуХХстоліттянавітьутихсім’ях,
якінемалиорноїземлійжиливинятковозгончарства,дітимоглинеобирати
ремеслосвоїмжиттєвимкредо[1756,с.157;861,арк.8].Нерідкогончарівіддавали
своїхдітейвучнідочоботарівабожпростовнайми,бозаняттягончарствомстало
невигідним[1210,с.115].Погіршенняумовжиттямайстрів,їхнємасовезубожіння
сталипричиноюрегулярногощорічноговідходудружин,дітей,аінколийсамих
гончарівнатимчасовіроботивнавколишнітадалекікраї[1551,с.194].

Таким чином, успадкування навиків гончарного виробництва було
найдавнішим способом передачі гончарських знань. Упродовж багатьох віків
воно було основою системивихованняновогопоколіннямайстрів у гончарстві.
Успадкування традиційних гончарських знань було до певної міри запорукою
того,щогончарнийосередокіснувавучасідещодовшезаінші.Уродинахгончарів
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накопичувалисяйудосконалювалисяфаховізнання,якіробилиїхнюпродукцію
наринкузбутубільшконкурентною.Природно,щомайстринамагалисятримати
успадкованізнаннявмежахсім’їйпередавалиїхпереважночленамсвоєїродини.
Віддавнанавчаннягончарствувідбувалосявумовахвнутрішньосімейногоподілу
праці,підчасякого,здебільшого,хлопчиківпривчалидоремесла.НапочаткуХХ
століттявгончарствіпочализагострюватисякризовіявища,врезультатічогодіти
гончарівусерідшевиявлялибажанняуспадковуватизаняттяпромислом.Падіння
його популярності й престижності, повсюдне зубожіння гончарів спричинили
кризувуспадкуваннігончарства,щоусвоючергумалонаслідкомпереривання
спадково-сімейнихтрадицій,руйнування сімейноїкорпоративності гончарства,
втратусамобутностіодногоізнайвиразнішихукраїнськихнароднихремесел.

 Цехове учнівство. ВУкраїніцехиз’явилисянаприкінціХІІІ–ХІVстоліття
[1262, с. 1]. І не зважаючи на те,що українські землі перебували в складі двох
різнихімперій,процесвиникненняйдіяльностігончарнихцехівнацихтериторіях
суттєво не різнився. Відсутність в Україні спеціального законодавства, що
регламентувалобправацехів,атакожшвидкийрозвитоквиробництвупанських
маєткахнедалицехамможливостінабутистабільнихформекономічнихоб’єднань,
однак саме вони стали основним місцем передачі гончарної майстерності.
З ХVІ століття бере початок поетапна система підготовки майстрів у мережі
гончарнихремісничихцехів[1551,с.74-98].1783рокуРосійськаімперіяпозбавила
Лівобережну Україну автономії, адміністративний поділ було здійснено за
російським зразком, цеховий устрій став загальнообов’язковим, і на українські
цехи поширилися імперські правові норми. На Правобережжі запровадження
російськогоцеховогоустроювідбулося1840року,колибулоскасованодіючідоти
польськейлитовськеправо[1262,с.1].УперіодзпершоїполовиниХVІІдопочатку
ХХ століття гончарні цехи діяли в Ніжині, Любечі, Чернігові (Чернігівщина),
Кам’янці, Смотричі, Зінькові, Сатанові, Меджибожі, Барі, Купині, Шаргороді,
Летичеві(Поділля),Гадячі,Лохвиці,Хомутці,Глинську,Опішному(Полтавщина),
Києві,Дибинцях(Київщина)таін.[1551,с.74-78;1744,с.483,547,597,600,631;1653,
с.106-107;1576,с.16-18;1695,с.45;1313,с.278-292].Недивлячисьнате,щоцеховий
устрій було офіційно скасовано 1901 року, наприкінці 1920-х років у багатьох
місцевостяхусередовищігончарівщеможнабулозустрітидеякіцеховітрадиції
йреліквії,якимпідчасцерковнихцеремоніальнихпроцесійвідводилосяособливе
почеснемісце[1613,с.13;1454,с.247].

Цех виконував багато функцій, з-поміж яких – навчальна, пов’язана
з передачею гончарного ремесла. Метою цехової діяльності, окрім знищення
конкурентів,боротьбизпозацеховимгончарнимвиробництвомтагарантування
збуту власних виробів, також було максимальне обмеження доступу учнів
і підмайстрів до статусу майстрів, що заважало учнівству відігравати роль
популяризатораремісництва[1343,с.4].Упродовжсотеньроківцеховіремісники
булимонополістамигончарноговиробництва,ацехи–замкненимиорганізаціями
кастового характеру, внутрішнєжиття яких суворо регламентував статут [1624,
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с.28].Кожнийцехскладавсяізцехмістра,учнів,підмайстрів,майстрівтаін.[1613].
Однак повноправними членами вважалися лише майстри. Наприкінці ХVІІІ
століттякількістьучнівумайстранеобмежувалася[1262,с.7].ВУкраїнінавчання
вмайстразалежаловідздібностейучняйтриваловід2до5років[1300,с.2496],
авокремихгуберніях,наприкладКиївській,–до9років[1262,с.54].

Привступівучнівствобатькиучняймайстерукладалиугоду,вякійбуло
обумовлено зобов’язання сторін.Майстер відповідав не лише за навчання, але
йзавихованняучня,оскількиостаннійпереходивжитидойогородини.Вікучнів
коливався від 10 до 18 років.Навчання учнямайстерміг передатипідмайстру.
Спочаткудлябажаючихнавчатисязапроваджуваливипробувниймісяць,після
закінченняякоговониофіційноотримувалистатусучнів[438,арк.90;1262,с.54].
В урочистій обстановці «хлопця», іноді так називали учня, записували
до«записової книги учнів»ітакимчиномцехукотреврегульовувавкількістьучнів
умайстрів та визначав умови їх навчання [1551, с. 78].Наприклад, запис учнів
Київськогогончарногоцехурозпочато1786рокузатакоюсхемою:1)дата,2)ім’я
майстратаучня,3)вікучняйтермінйогонавчання,4)замітка,чийодяг,взуття,

 Цішка цехмістра гончарного цеху Якуба Волянського. Бар, Подільська губернія. 1845.  
Дерево, різьблення, 11х24,3 см. Вінницький обласний краєзнавчий музей, Кв-23499/ДК-744.  

Фото Людмили Овчаренко. Публікується вперше
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 Свідоцтво Брацлавської цехової управи, видане тульчинському гончарю. 13.03.1852.  
Державний архів Вінницької області. Фото Людмили Овчаренко. Публікується вперше [1788, арк. 45]
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подушне,5)визначеннявинагородиучневіпіслянаукийчийвизвілок,6)свідки
[1262,с.50].УчнівськакнигаСмотрицькогогончарногоцехумістилатаківідомості
про учнів: ім’я та прізвисько, вік, звідки родом [1583, с. 27]. У Смотрицькому
гончарномуцехубулотрикниги,вякіокремозаписувалимайстрів,підмайстрів
таучнів[1583,с.23].НаПоділліцеховістатутизобов’язувалинепізніше,ніжза
два тижні здійснювати запис учнів до реєстраційної книги. Обов’язковим було
визволенняізцехузакоштиучняабомайстра[1262,с.9].

Традиційновпродовж2-3років учень гончарногоцеху засвоювавремесло,
арештучасубувдармовимробітником[438,арк.90;1262,с.54].«Хлопець»немав
правасамовільнопітивідмайстра–втікачівцеховийсудповертавдовчатися[1551,
с.78].Окрімтого,їхзмушувалисплачуватиштрафийпродовжувалиутримувати
вцеху.Доступдостатусумайстрабувдужеобмеженим,ібільшістьучнів,ставши
підмайстрами, довічно залишалися другорядними робітниками. Зрозуміло,
що основною метою утримування учнів було безкоштовне застосування їхньої
праці[1343,с.5].Зустрічалисятакіцехи,вякихучнівнебуловзагалі.Наприклад,
у Чернігові в описі гончарного цеху згадано лише дев’ятьох майстрів та трьох
підмайстрів[1744,с.301].

Уставленнідопідмайстрівтаучнівмайстерповиненбувбутисправедливим;
підмайстертаучнідомайстраійогосім’їмалиставитисязповагою.Підмайстер
виконував лише гончарські роботи і за це отримував платню. Щодо учня
майстерзобов’язувався:«1) учить порядочно, 2) обходиться с ним человеколюбиво  
и сходственно здравому рассудку, 3) без причины не наказывать, 4) излишней  
и необыкновенной не по ремеслу работы на него не налагать самому и семье своей 
не дозволять налагать»[1583,с.23].Замайстромнаглядалиуправнийстаршина
і старшинський товариш [1583, с. 26]. Після присвоєння звання підмайстра,
колишній учень зобов’язаний був внести певні кошти до цехової скриньки за
«визвілок» та пригостити цех пивом і горілкою [1576, с. 16]. У Лівобережних
українських губерніях «хлопець», який з поважних причин не міг закінчити
навчання,мусивсплатитипевнусумугрошейзакожнийнедобутийрік[1551,с.78].

Післязакінченнянавчаннямайстерзвітувавпронавченістьсвогоучня[1624,
с.47],аученьпоказуваврівеньсвоєїгончарноїпідготовкивсімчленамцеху[1551,
с.79].Якщорівеньфаховоїпідготовкиучнябувнедостатнім,йогопримушували
довчатисявіншогомайстра[1551,с.78;1624,с.30].Лишепісляцьоговінотримував
правосамостійнозайматисягончарством.НатериторіїКам’янець-Подільського
повітуцеховеучнівстворегламентувалосястатутнимиправилами[1262,с.10].

Підмайстер,щопрагнувстатимайстром,повиненбувпройтипевнийкурс
навчання в цехового майстра. У Поділлі він складав три роки [1583, с. 27].
Перед вступом до шлюбу підмайстер пригощав цех пивом, давав 12 грошей
до цехової каси та 3 фунти воску. Окрім того, він повинен був відпрацювати
2тижнінавласномуматеріалі[1576,с.16].Післязакінченнянавчанняпідмайстер:
1) отримував від майстра свідоцтво про закінчення навчання, 2) виконував
роботу,вякійнамагавсяпоказатисвоюмайстерністьіякуоцінювалипризначені
цехомтримолодшімайстри,3)отримуваввідуправи«урок по ремеслу»–мусив
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 Свідоцтво Брацлавської цехової управи,  
видане тульчинському майстру з виготовлення свічок. 27.03.1852. 
Державний архів Вінницької області. Фото Людмили Овчаренко.  
Публікується вперше [1788, арк. 13]

 Печатка Брацлавської цехової управи. 1952.  
Державний архів Вінницької області.  

Фото Людмили Овчаренко. Публікується вперше [1788] 
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виготовити певні глиняні вироби [1583, с. 27; 1551, с. 79; 1624, с. 30]. Також
підмайстермусивчастуватицехобідомізпивомтагорілкою,датигрошідоцехової
каси[1576,с.16].Потім,черезтримісяці,запрошувавусіхцеховиківнасніданок
із пивом та горілкою. Упродовж одного року та шести місяців він рахувався
молодшиммайстром,щоденно отримував від цехмістра«на сапоги» із цехової
каси[1576,с.16].Якщопідмайстерпроходивусівипробуванняйбувнемолодше
24років,тойомувручалисвідоцтвомайстра.Конфліктніситуаціїміжмайстром
тапідмайстромвирішувалацеховауправа.

ВУкраїні учнівствобулоневигіднимдляаграріїв,оскількивонивтрачали
робочусилу,томувідхідвучнімаксимальнообмежувавсяізїхньогобоку.Дочисла
учнівзараховувализдебільшогозаконнонародженихдітеймайстрів[1624,с.30],
вихідцівізміщанськогостану[1551,с.78].Приміром,наприкінціХVІІІ–напочатку
ХІХстоліттябільшістьучнівКиївськогогончарногоцехупоходилизміщан[1262,
с.54].Терміннавчанняколивавсявід4до9років,іймовірнапричинацьогополягала
в сезонності гончарської роботи. У цеху до 1809 року рахувалося 14-18 учнів,
апізнішеїхбуло9-12.Хочакількістьучнівзменшувалася,винагородазаучнівську
працюзросталайдоговірніумовинавчанняпокращувалися[1262,с.54].Навчання
учнівуСмотрицькомугончарномуцехутривалобезперервновід3до5років.Після
смертінаставникаопіканадучнемпереходиладовдовитаїїпідмайстрів.Таким
чином учень гарантовано отримував професійні гончарські знання. Через три
рокипісляуспішногозасвоєннягончарствавінмігвідійтивідмайстра.Ученьмав
правоперейтинанавчаннядоіншогомайстра,алезаписьмовоюзгодоюсторін
[1583,с.28].Економічнийзанепадгончарстваспричинивпоявутакоївимогицеху
домайстра,якгрошовийвнесокзаучня.Націвиплатимайстрипогоджувалися
неохочеі«вообще избегали цехового контроля над ученичеством»[1262,с.52].

ОскількивдругійполовиніХVІІІстоліттяцеховийустрійнатериторіїУкраїни
поволі починав зникати, на його зміну приходили інші професійні об’єднання
ремісників,якіпристосовувалисядоновихумовекономічногорозвиткутериторії.
ОдинізпершихприкладівдіяльностітакоготовариствавідомийуКоломиї,яка
територіально належала Австрії. 1884 року в місті було створено промислову
спілку,доскладуякоїувійшлимайстриспорідненихремесел,ігончарібуливїх
числі[958,с.74-75].Цяспілкаорганізовуваласвоюдіяльністьназасадах,значною
міроюсхожихнацехові,алевжезорієнтованихнапромисловевиробництво.Схожа
організація, але релігійно-цехового характеру, під назвою «братство», діяла
в Дибинцях (Київщина). Хоча письмового статуту братства не збереглося,
з переказів відомо, що воно мало риси цехового устрою. З-поміж джерел
надходжень до «братської скриньки» записано про плату «за визвелок», – 
вносимая за обучение гончарному делу»[1237,с.5].Метоюбратствабулапідтримка
моральної чистоти серед своїх членів, допомога під час поховань, надання
безпроцентноїпозики,атакожнавчанняграмотійгончарнійсправі [1237,с.5].
У1910-хрокахпроучнівствовДибинецькомубратствівженезгадували [1237,с.6]. 

Такимчином,опануваннягончарськоюмайстерністювцехахтапохіднихвід
них спілках здійснювалося послідовно, з набуттям нового соціально-правового
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статусу.Цехивиробилидоволіскладнупроцедурупрофесійногозростання,яка
забезпечувала високу ефективність навчання, що завершувалося показовим
виготовленнямвиробів,якіпідтверджувалинабутіучнемзнанняівміння[1557,
с. 5-6]. У період найбільшої активності цехів родинне навчання гончарству
тимчасово втратило свою значущість, оскільки гончар-одноосібник рахувався
партачем.Заумовцеховоїорганізаціїпраці,учнівствоперетворилосяусвоєрідну
ізольованукасту,але,позбавленепритокуновихсил,почаловтрачатисуспільну
значущість.УдругійполовиніХVІІІстоліттяпочалосявідокремленняремеславід
сільського господарства. Еволюційні зміни в економіці українських земель, які
відбувалисянаприкінціХVІІІ–напочаткуХІХстоліттяпоступовозруйнували
класичнуцеховуорганізаціюпраці.Наринкахцеховийтоварпоступивсямісцем
кустарнимвиробам.Крахремісництваобумовивзникненняремісничогоучнівства.
Поволігончарніцехиприпинилисвоюдіяльність ілишеокремізних,швидше
з традиції, аніж з необхідності, проіснували до 1920-х років, маючи ознаки
побутово-релігійних об’єднань [1551, с. 92-94; 1585, с. 259]. Власне навчальну
функцію вони припинили виконувати вже на початку ХІХ століття. Гончарне
виробництвопочалоконцентруватисявселахтамістечках, івідтодівонистали
провідними осередками промислу. Нова система господарювання призвела
до появи кустарництва й нових способів передачі професійної гончарської
майстерності.

 Майстерня в Дибинецькій гончарній артілі. Київська губернія. 1910-ті [1237, с. 73]
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 Домашнє учнівство. Однією з форм передачі гончарної майстерності
було домашнє учнівство, коли гончарству в родині гончаря навчалася дитина
незгончарськоїсім’ї.Утриманняучніввідбувалосязарахуноккустарів[1292,с.42].
Хочаданаформанавчанняремеслунекористуваласяповсюдноюпопулярністю
[1453,с.230],вокремихгончарнихосередкахвонаіснуваладокінця1920-х[392,
арк.22].Працядітейзасвоєюсуттюбуладопоміжною,позбавленоюсамостійного
значення й носила навчально-підготовчий характер. Одночасно з навчанням
гончарству учні завжди були дешевою робочою силою, і час їх експлуатації
залежаввідтривалостіпрактики,необхідноїдлязасвоєнняпевнихприйомівта
навичок.Укустарнійпромисловостіпрацядітейзастосовуваласяразомізпрацею
дорослих. Базуючись на технології домашнього виробництва, нічого нового
уформийметодипідготовкиучніввонанепринесла.

УдругійполовиніХІХ століття вХарківській губернії учнямидо гончарів
йшлихлопчики8-14років.Терміннавчаннязалежаввідумовтаздібностейучня
й тривав 3-7 років. Гончар забезпечував свого вихованця їжеюй одягом.Учнів

 Гончарня. В центрі – посудник Федір Чирвенко(?). Опішне, Полтавська губернія. 1893.  
Фото Івана Зарецького. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-57;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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починали вчити гончарству через 1-2 [1667, с. 27] або 2-3 роки після початку
термінунавчання.Спочаткувонивиконувалироботуна«послухи»:рубалидрова,
топилипіч,доглядалидітей,випасалихудобу,ілишечерезрік-дваїхпоступово
привчалидогончарства [1663,с.35].Спершувониготувалиглину,вимішували
не дуже важкі вальки [1667, с. 7, 14]. Згодом, починаючи із дрібних форм,
вчилисявиготовлятипосуд, вироблялицеглу,разом ізжінкамим’яли свинець,
перетиралижорнамипісок, готували ангоби длямальовки полив’яних виробів
[1667, с. 27].Л.Соколовськийназвавпрізвища гончарівКуп’янськогоповіту, які
навчилися гончарству в умовах домашнього учнівства [1645, с. 33-35]. Сільські
громади,зацікавленіврозвиткумісцевогогончарствайстурбованіпоступовим
зменшеннямкількостіучнів,направлялимолодьдонайбільшвправнихмайстрів.
ПідтвердженнятомузаписавОлександрТвердохлібов[1667,с.1-2].

Підчасдослідженнявиявленоархівнідокументи,щостосуютьсядіяльності
Межиріцького волосного правління, яке опікувалося долею дітей-сиріт
івіддавалоїхдоремісниківнанавчання.Удокументі,датованому12.06.1859року,
зафіксовано,щовиготовленнюглиняногопосудувгончарівучилися15хлопців
віком11-14років[369].Такожучніввчиливиготовлятикахлітабудуватиізних
печі [289]. В угоді між гончарем і сільським старостою зазначалося,що згідно
звирокомсільськоготовариства,староставіддававхлопцівна5-річненавчання
з метою опанування майстерністю виготовлення глиняного посуду. За надані
послуги гончар отримував право користуватися наділеною учневі земельною
ділянкоюізобов’язувавсяпередативідомійомупрофесійнізнаннятанаглядати
заповедінкоюсвоговихованця[290].Майстервідповідавпередгромадоюзатой
рівень знань, які він передавав вихованцю, одягав його й харчував [369; 1756,
с. 156]. У випадку прояву лінощів чи ганебної поведінки майстер повинен був
звернутисядостаростизтим,щобпорушникабулосправедливопокарано.Таким
чиномучнівоберігаливідзнущаньчисамосудузбокугончарів[290].

Дітей-сиріт на навчання до гончарів віддавали і в Чернігівській губернії.
Обов’язковоюумовоюбулоналежнефінансовезабезпеченнямайстра.Ученьжив
уньогонаправахчленасім’їйза3-5роківопановувавгончарнеремесло.Вжечерез
3рокивінмігвимагативідсвоговчителяпевнийзаробіток,якийперераховувався
вкасугубернськоїуправийзберігавсядодосягненняпідлітком18-річноговіку.
Після закінчення терміну навчання в присутності ремісничої управи учень
складавіспит(виготовляврізноманітніглинянівироби)і,вразіуспіху,отримував
свідоцтво на звання підмайстра. За кожного вивченого учня-сироту гончар
отримував від земства певну грошову винагороду [1139, с. 437]. Учні мусили
віддячуватизанаукудопомогоюпогосподарству,тому їхнєжиттябулосхожим
дожиттянаймита,якепогіршувалосяабопокращувалосязалежновідхарактеру
членів родини гончаря. У Російській імперії не було закону, який захищав би
малолітніхучніввідтяжкоїбезмірноїпраці,томувпершірокидіти,якіперебували
«в ученні»,частобулипросто«попихачами»,якихнебивтількитой,хтонехотів,
іжиттяїхбулокаторжним[1667,с.14;1673,с.35].Контролюватимайстра,який
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брав учнів на навчання, буломайже неможливо.Нерідко траплялися випадки
зловживанняйжорстокогоставленнядоучнів[1667,с.31].Учень,якийприходив
домайстразпевниминабутимизгончарствазнаннями,курснавчанняпроходив
швидше,йдоляпопихачайогооминала[1673,с.35].Вимогливиймайстер,який
відповідально ставився до справи навчання, вчив виготовляти всі різновиди
посуду,покиученьпройдевеськурс[1259,с.45].

У Чернігівській губернії до учнів кустарі ставилися доволі прихильно.
Наприкінці ХVІІІ століття, за даними ОпанасаШафонського, тільки в Ніжині
було35гончарів,кожензякихмавучнів[1695,с.45].Такажситуаціятрималася
ічерезстороків.Місцевігончаріохочебралисянавчитигончарству12-14-річних
хлопців. Курс тривав 3-4 роки. За отримані знання підлітки не платили,
а натомість щоденно допомагали гончарю по господарству [1487, с. 95]. Однак
кризагончарствасуттєвозмінилаціобставини:напочаткуХХстоліттяіз35сімей
гончарівзалишилося15,а1925-горокуїхбулолишеп’ятьіучнівнебулозовсім
[1695,с.46].

У подільському гончарстві учнівство було поширеним у часи піднесення
промислу. Тоді учень наймався до гончаря на 5 років за харчі, одяг та взуття.
Зазвичай,трирокивінвиконуваврізніпідготовчіроботи,вивчаючигончарство
піднаглядоммайстра.Наступнідварокипрацювавумайстра«за науку»[1576,
с. 35]. На початку 1910-х років у гончарних осередках Поділля учнівство як
явищевжебуловідсутнє, і вцьомуОлександрПрусевичвбачаводну ізпричин
занепадугончарства[1576,с.34].Очевидячки,цейпроцесбувшвидшенаслідком,
анепричиноюрегреснихпроцесівупромислі.Виняткомбулибубнівськігончарі,
які і в середині 1920-х років брали учнів, ймовірно, в той час цей гончарний
осередокщезберігавсвоїпотужності.УБубнівцідороботинагончарномукрузі
учнів привчали на другий рік, починаючи з виготовлення покришок, пізніше
гончарювалимиски.Мальовцітавипалюваннюпочиналивчитиначетвертийабо
п’ятийрік.Охочішебралисявчитиремеслудітейгончарів,якихзмалкузалучали
довиробництва[1756,с.156-157].

У Херсонській губернії в різних повітах навчання гончарству відбувалося
по-різному.ВмайстерняхкустарівОдеськогоповітучужихдітейгончаріненавчали
[1298,с.1838].ВОлександрійськомуповітінавчаннябулобільшпопулярним,якщо
батьконебувгончарем.Починалосявонодляучнів12-13-річноговікуйтривало
4-5років [1297, с. 1588].ДляХерсонщинибулопоширенимявищедострокового
закінчення навчання з ініціативи батьків, які прагнули віддати свого сина
на навчання лише для того, щоб позбавитися на певний період необхідності
йогогодувати,але,яктількихлопчикфізичностававпридатнимдлядопомоги
вгосподарстві,йогозабиралидодому[1297,с.1589].Позитивнийприкладучнівства
зафіксовано в середині 1880-х у Катеринославській губернії, де засновником
гончарстваус.ГуляйполебувПавлоМіщенко.Спочаткувінтрирокибувучнем
в одній з гончарних майстерень Оріхова Харківської губернії. У Гуляйполі
майстер мав два горна, майстерню і постійно навчав кількох учнів, які після
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  (Стор. 134-136) Іменний список селянських хлопчиків-сиріт,  
які вивчали ремесло, складений Межиріцьким сільським 

правлінням. Межиріч, Харківська губернія. 1859.  
Державний архів Сумської області [369]. Публікується вперше
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  (Стор. 137-139) Договір між Межиріцьким сільським старостою Гаврилом Колесником  
і державним селянином Євдокимом Романовим. Межиріч, Харківська губернія. 30.06.1859.  

Державний архів Сумської області [290]. Публікується вперше
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  (Стор. 140-141)  
Іменний список хлопчиків, 

яких віддали в навчання 
ремеслам упродовж  

1 січня – 1 липня 1859 року.  
Межиріч,  

Харківська губернія. 1859.  
Державний архів  

Сумської області [368]. 
Публікується вперше
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  (Стор. 142-143)  
Договір між Межиріцьким сільским старостою Гаврилом Колесником  

і державним селянином Василем Чередниченком.  
Межиріч, Харківська губернія. 30.06.1859.  

Державний архів Сумської області [289]. Публікується вперше
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закінченняповногокурсунавчання,щотривав3-4роки,поширювалигончарство
вОлександрійськомуповіті.Більшеніжза30роківроботигончаремвінпідготував
багатьохмолодихмайстрів[1036,с.82].

Існуваннядомашньогоучнівствазалежаловід станугончарногопромислу
й державної політики в галузі кустарного виробництва. Криза гончарства на
початкуХХстоліттязнайшласвоєвідображенняврізкомускороченнікількості
учнів у кустарів. Українські гончарі майже повсюдно відмовлялися від їх
набирання. Вони намагалися не продукувати «зайвих» майстрів й утримувати
ремесловмежахсвоєїродини[1551,с.180].Лишевдеякихгончарнихосередках,
наприкладум.Городищі(Полтавщина),гончарібралиучнівлишезгончарських
сімей [1551, с. 179].ВодночасЛохвицькаповітова управаподавала у своїх звітах
інформаціюпро значну кількість учнів у тамтешніх гончарів [1114, с. 8].Проте
С. Лисенку не вдалося віднайти факти, які б підтвердили цю інформацію. Він
виявивлишеодногоучня[1324,с.64].Вумовахзагостренняконкуренціїнавіть
спеціальнірозпорядженнясільськихгромадпронаправленнямолодідонайбільш
вправнихмайстрів,немоглипримуситигончарівбратисобіучнів [1324,с. 176].
Наслідком неприязні до учнів булоштучно стримуване зростання чисельності
майстрів,азаоднойгальмуваннятехнолого-економічногорозвиткугончарного
промислу в цілому. Гончарство все більше поглиблювало свій консерватизм
уставленнідоучнівства.Окрімтого,ціланизкаоб’єктивноіснуючихекономічних
причин робили промисел невигідним заняттям [1210, с. 115]. Деякі гончарі
розуміли, що успадкування гончарства не могло бути ідеальним способом
підготовки кадрів, тому прагнули влаштувати своїх дітей учнями до кращих
майстрів[1318].ТакийприкладзафіксовановОпішному[1371,с.132].

Нерідко до гончаря в учні йшли й дорослі майстри,щоб опанувати тими
прийомами гончарного виробництва, які досі їм були невідомі, наприклад,
виготовленняполив’яногопосуду[1756,с.159;1099,с.6;1613,с.36].УКатерино-
славськійгуберніїапробувалиновийспосібучнівства.Назватийогодомашнімне
можна,оскількинавчаннявідбувалосязамежамиоселі гончаря, і, якправило,
навіть за межами його села. Земства почали запрошувати майстрів з інших
гончарнихосередків, які досяглибільших успіхів у гончарстві.У с.МакарівЯр
у1908та1909рокахмайстризПолтавщининавчалимісцевихгончаріввиготовляти
полив’янийпосуд[1627,c.143;1147,с.161].Пізнішедоцьогоосередкуприбувгончар
зІзюмуХарківськоїгубернії[1627,c.144],якийтакождавкустарямокреміпоради
щодовдосконаленнягончарноговиробництва[1147;1436,с.101].Кризаучнівства
в гончарстві cпостерігалася по всій території України. У Київській губернії
дослідник тамтешнього гончарства Петро Олейников взагалі не зустрів дітей,
якібнавчалисягончарству[1454,с.247].

Кризові явища в гончарстві ширилися, бажання кустарів зберегти власну
конкурентоспроможністьпримушувалоїхмайжеповсюдновідмовлятисянавчати
ремеслучужихдітей,щопризвелодоповільногозанепадутакоїпоширеноїформи
передачі й збереження професійної майстерності гончарів, як учнівство. Якщо
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в 1870-х вважалосяпрестижнимвіддати свого сина в науку до гончаря, то вже
через20роківскладгончарів,приміромПолтавщини,поповнювавсяпереважноне
шляхомприйомуновихмайстрівчиучнівства,аспадковоюпередачеювідбатькадо
дітей;інодібралиплемінників,сиріт[1326,с.352].Гончарямиставалипереважно
дітигончарів,тайтоневсі [1324,с. 176].Колобажаючихнавчатисягончарству
звузилосядорамокродини.ЗгіднозописомОпішнянськогогончарногорайону,
проведеним1929року,із237гончарськихгосподарствнайманупрацюробітників
і учнів застосовували лише 37 [1286, с. 17]. Дослідниця Лідія Шульгина,
аналізуючивсередині1920-хроківгончарствоПоділля,Київщини,Полтавщини,
Чернігівщиниповідомляла,щогончарінемаютьучнів,бомолодьнехочевчитися
гончарству,томучисломайстрівзменшується[1756,с.185].

Утрактуванніідеологів «совєтської доби»учнівствобуло«одним із засобів 
відтворення кваліфікованої робочої сили»[1212,с.156].Весьдожовтневийперіод
піддававсянищівнійкритиці,йвважалося,щолишевРадянськійУкраїні«учень 
перебуває під особливим захистом і доглядом державних і професійних органів»
[1212,с.156-157].Щобстворитиумови,сприятливідляпоширенняучнівства,було
задекларовановстановленнянизкипільг.Учнівствопроголошувалосядоцільною
важливоюформоюпоповненняпромислівмолодимимайстрами. З цієюметою
було врегульовано статус учнів у кустарній промисловості [1532, с. 52]. Однак
вумовахпланомірногонищеннякустарногогончарстватакатурботапроучнівство
виглядалащонайменшеформально-декларативною.

Таким чином, криза учнівства була обумовлена кількома факторами:
падіннямпопулярностіпромислу(рістфабричноговиробництва,трудомісткість
іматеріаломісткістьгончарства),навітьсереддітейгончарівбатьківськеремесло
успадковувалитеперневсісини;небажаннямгончарівнавчатисвоємуремеслу
майбутніхконкурентів;загальнимзубожінняммайстрів.

Отже, з’ясовано, що на території українських губерній були поширеними
кілька традиційних шляхів передачі професійних гончарських знань.
Найдавнішимінайбільшдовготривалимбулоуспадкуваннягончарськихзнань
у межах однієї родини, коли впродовж віків від батька до сина передавалася
реміснича майстерність. Сімейний елемент відігравав у гончарній майстерні
провіднуроль:гончаркерувавроботоюівиконувавосновнітехнологічніпроцеси,
а сім’я допомагала йому в окремих виробничих операціях. При цьому діти,
переважно хлопчики, успадковували й засвоювали всі знання, накопичені
попередніми поколіннями гончарів їхнього роду, намагалися зробити власний
внесок у професійний сімейний спадок. Проте кризові явища в гончарстві на
початкуХХстоліттясуттєвовплинулинацейспосібпідготовкигончарів.Падіння
популярностійпрестижностіпромислу,повсюднезубожіннягончарівспричинили
кризувуспадкуваннігончарства.Вонапризвеладотого,щопочалиперериватися
спадково-сімейні традиції передачі й збереження професійної майстерності,
поволі руйнувалися становість, сімейна корпоративність гончарства, зазнавали
безповоротнихвтратйогоетнопедагогічнітрадиції,губиласясамобутністьіпадав
престижпромислу.
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Одночаснозцієюформоюпередачіпрофесійнихгончарськихзнаньурізні
історичніперіоди існувало учнівство, яке залежаловідмісцяй умовнавчання,
ійогоможнакласифікуватиякцеховетадомашнє.Гончарськіцехидіялинавсіх
досліджуванихтериторіяхзХІІІ–ХІVстоліть.Зачассвогоіснуваннявонивиробили
складну схему професійного зростання, яка гарантувала високу ефективність
навчанняремеслуйнабуттянового соціально-правового статусу.Зоб’єктивних
причинуспадкуваннягончарстватимчасововтратилосвоюзначущість.Заумов
цеховоїорганізаціїпраці,учнівствоперетворилосяусвоєріднуізольованукасту,
але,позбавленепритокуновихсил,почаловтрачатисуспільнузначущість.Тим
часом, еволюційні зміни в економіці українських земель наприкінці ХVІІІ –
на початку ХІХ століття поступово зруйнували класичну цехову організацію
праці.Ремесловідокремилосявідсільськогогосподарствайпоступовоперейшло
вкустарництво.Цеховеучнівствоприпинилосвоєіснуванняразомізтрадиційною
формоюцехів,якінапочаткуХІХстоліттяостаточновтратилисвоюнавчальну
функцію.

Нова система господарювання призвела до появи кустарництва й нових
способів передачі професійної гончарської майстерності. З-поміж них було
домашнє учнівство, коли гончарною майстерністю в сім’ї кустаря опановував
не член його родини. Найбільш популярним цей різновид учнівства був
уХІХ–напочаткуХХстоліттяйзалежаввідстанугончарстватадержавноїполітики
вгалузікустарноговиробництва.Зростанняконкуренціїзфабрично-заводською
продукцієютакризавпромисліспричинили,зодногобоку,відмовукустаріввід
учнів, з іншого – небажаннямолоді вчитися гончарству. Скорочення кількості
учнівугончаріваждоїхповногозникненнябулоознакоюпрогресуючогозанепаду
гончарства.Щеоднієюприкметоюцьогорегресивногопроцесусталопорушення
становості промислу, поступове руйнування професійно-родинної замкнутості,
спадкоємності,наступностівпередачіпрофесійнихзнань[1551,с.194].Наслідком
відвертої неприязні до учнів було штучно стримуване зростання чисельності
майстрів, а заодно і гальмування технолого-економічного розвитку промислу
вцілому.Гончарствовсебільшепоглиблювалосвоїкорпоративні,консервативні
поривання. Кількість бажаючих опанувати гончарство скорочувалася ще
йунаслідокоб’єктивнихпроцесів,щовідбувалисявекономіцікраїни−населення
поповнювалопередовсімтіпромислийремесла,якінатойчасздавалисябільш
вигіднимиекономічно.Гончарствождонихненалежало,щовизнавалийсамі
кустарі.

Z
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2.2.  
ШКІЛЬНИЦТВО  

В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ  
ГОНЧАРНОГО ПРОМИСЛУ  

1850–1917 РОКІВ

Н
априкінці ХІХ століття землі Слобожанщини, Поділля, Волині,
Українського Полісся, Середньої та Нижньої Наддніпрянщини входили
до складу Російської імперії й, відповідно, перебували в сфері впливу

імперської політики в галузі кустарних промислів, що визначалася потребами
соціально-економічногорозвиткуметрополії.Натериторіїукраїнськихгуберній
відбувалися процеси, що були наслідком заходів, ініційованих політичними
центрамидержави.Томудлявсебічногоусвідомленняперебігуподій,пов’язаних
із поширенням гончарських професійних знань в Україні, необхідно з’ясувати
загальнодержавнуполітикувгалузікустарнихпромислів.

РозглядатиситуаціюнатериторіїЛівобережноїУкраїнивартозпереломного
1861 року, коли царським «Маніфестом» 19 лютого в Російській імперії було
скасовано кріпосне право. Частина земель Правобережної України – Поділля
йВолинь–до1793рокуперебувалипідвладоюПольщі,апісляїїподілуввійшли
до складу Російської імперії. Кріпацтво на тамтешніх землях було скасовано
1863 року особливим указом російського царя. Ці події прискорили процеси
капіталізаціїекономікийрозвитокфабричноговиробництва.Суттєвимфактором,
якийвпливавнавнутрішнійринокпосуду,булизаводиМ.С.Кузнецова,засновані
1843 року за активного державного субсидіювання. Асортимент заводської
продукції складавсязмайоліки,теракоти,фаянсу,порцеляни,кахлянихпечей.
Хочазаводибулизосередженівросійськихгуберніях, їхпродукціязаполонила
весь ринковий простір імперії [1109, с. 83]. Частина промислів, у тому числі
йгончарний,щосвоїмивиробаминемогликонкуруватизфабричними,почали
завмирати.Решта,галузьвиробництваякихнеперебувалаусферівпливуфабрик
чи заводів, продовжували існувати. Зосереджуючись переважно в сільській
місцевості, кустарнапромисловість була спрямованана задоволенняпобутових
потреб сільського й міського населення в межах відповідних етнографічних
районів, тому деяким ремеслам певний час вдавалося витримувати наступ
промисловоговиробництва[1585,с.261].Зрозуміло,щотакийпотужнийконкурент
суттєвоприскорювавзанепадгончарногокустарногопромислу.

Водночас,важливурольвекономіцікраїнипродовжуваввідіграватиаграрний
сектор. У пореформений період селяни, які складали переважну більшість
населення, зазнали масового обезземелення і в пошуках засобів до існування
почали поєднувати заняття землеробством із кустарництвом. Земські органи
самоврядування заохочували зацікавлення сільського населення промислами,
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віддаючиперевагупередовсімтимізних,якідавалисуспільнозначущийпродукт
і були важливими для економіки країни. Наприкінці ХІХ століття в Україні
гончарствоналежалодонайбільшпоширенихремесел.Дляйогорозвиткубули
всі необхідні умови [1299, с. 20, 23]. Частина селянських родин у вільний від
землеробствачасзаймалисягончарством,якеперетворилосянасуттєведжерело
надходженьдосімейнихбюджетів.

Із 1880-х років у Російській імперії сприяння гончарям стало важливим
державнимзавданням.Органивладийземстваініціювалидослідженнякустарного
промислу,формуваликолекціївиробівдлямузеїв,вивчалиумовипобутування
гончарства в найбільшихйого осередках. Земські діячі називали такі причини
неконкурентності кустарного виробництва: 1) недосконалість знарядь праці;
2) порушення деякими гончарями технології гончарного виробництва [1104,
с.211-212,214],3)незнанняновихрецептівполив;4)занепадхудожніхособливостей
виробів [1299, с. 32-33]. Звісно, використання поняття «недосконалість» щодо
знарядь праці гончаря є відносним, оскільки і в ХХІ столітті вони майже не
змінилися. Таку характеристику вони отримали в порівнянні з технологіями
фабрично-заводськогогончарноговиробництва.Кустаррідкопереймавсяякістю
виготовленого ним посуду – значно важливішими були отримані прибутки.
Тогочасні новітні технології були малодосяжними для кустарів. Наприклад,
переважнабільшістьмайстрів,яківиготовлялиполив’янийпосуд,користувалися
прийомамийрецептами,отриманимивспадок,частовякостісекретусімейного
виробництва, чи випадково десь почутими. Успіх виробництва такого посуду
значною мірою залежав від дотримання технології виробництва. Гончарі, що
не знали, як правильно узгодити між собою поливу й глину, а також не мали
коштівнаудосконаленнявласноговиробництва,виготовлялитеракотовівироби,
часто низької якості [1414, с. 99-100]. Технологічна відсталість гончарства
призводила, з одного боку, до падіння попиту на глиняні вироби, особливо
вмістах, деможнабулопридбатиякіснішуфабричнупродукцію,й зменшення
прибутковості гончарства та зубожіння гончарів; з другого боку, економічна
й організаційна неспроможність гончарів самостійно покращити власне
виробництвошляхом запровадження удосконалених технологій обумовлювала
погіршенняякостігончарнихвиробівізагальнийзанепадпромислу.Результатом
масовогопоширенняфабричноготоварубувшвидкийрегресгончарногопромислу
– поступово втрачалися способи виготовлення полив, зникали оригінальні
форми й орнаменти, хоча серед шанувальників української культури саме
кераміказетнічнимиознакамикористуваласязначнимпопитом[1253,с.38,42].
До числа факторів, несприятливих для розвитку гончарства, також належали
дорожнечапалива,майжеповнавідсутністьдешевихкредитів,небажаннябільшої
частинигончарів,якізвиклипрацювати«по-дідівськи»,удосконалювативласне
виробництво [1377, с. 186]. При всьому асортиментному розмаїтті промислу
загальний стан технічних прийомів, за незначним винятком, був далеким від
технічного прогресу тодішнього заводського гончарного виробництва [1641,
с.161].Технологіюкустарногогончарствавдрукованихвиданняхчастоописували
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яктаку,щоперебувалавстанізанепаду.Допріоритетнихзавданьпершочергової
допомоги цьому промислу вони відносили поширення технічних знань щодо
глин,полив,типівгорнівтощо[1104,с.213-214].ДописувачІванЄлчинвказував,
щопричиназанепадупромислівполягаєувідсутностізасобів,знаньтазакладів,
які «облегчают путь к улучшению и совершенству» [1176, с. 32]. Вказуючина
існуючі проблеми, дослідники гончарства підросійських українських губерній
зауважували,щоцейпромиселмаввеликемайбутнє–занепадаючизтоїчиіншої
причини в одному районі, він одночасно мав перспективи розвитку в іншому,
дебулибільшсприятливі умови [1525, с.88].Уринковійборотьбі ізфабрично-
заводською продукцією гончар міг протиставити традиційні глиняні вироби
з національними формою й мальовкою, але на їх виготовлення потрібно було
затратитизначнікоштийбільшечасу,ніжнавиробництвопростоїкераміки.Навіть
занаявностігарантованогозбутувиготовлятитакіглинянівиробимоглийхотіли
невсімайстри.Гончарівважаливигіднішимшвидкоручвиготовлятипродукцію
простих форм, без особливих затрат часу на декорування. Однією з причин
відмовимодернізувати своє виробництво був страх додаткового оподаткування
[1275]. Земські органи самоврядування прагнули зробити продукцію гончарів
конкурентоспроможною, використовуючи художні особливості й самобутність
глиняних виробів найбільш потужних осередків промислу. Водночас,
шанувальникинародногомистецтвазавданнявдосконаленняпромислувбачали
впристосуваннігончарствадотехнологіїфабричноговиробництвайвирішували
цепитаннярізноманітнимиспособами.Широкіземськіініціативирухалисявруслі
загальнодержавної політики й мали на меті підняти якість гончарних виробів
і цим гарантувати їх збут. За таких обставин заплановані заходи видавалися
непозбавленимисенсу,однактеоретичнообґрунтованішляхивпливунапромисел
не завжди знаходили практичне застосування – запровадити матеріаломісткі
елементифабричноговиробництвавкустарнихумовахбулопроблематично.

Отже,наприкінціХІХ–напочаткуХХстоліттявпідросійськихукраїнських
губерніях на загальному тлі піднесення фабрично-заводського виробництва
посудуглинянівиробикустарівусечастішепрогравализпоглядуякості,вартості,
матеріало-йтрудомісткості.Прогресуючікризовіявищавгончарствіспонукали
діячівземствтадержавнихустановшукатишляхийоговдосконалення,передовсім,
з позицій технології виробництва. З об’єктивнихпричинне всімайстри хотіли
змінювати усталений роками процес гончарного виробництва і з недовірою
ставилися до всього нового. Та й удосконалення в кустарних умовах вимагало
значних, додаткових, часто непосильних для гончарів капіталовкладень [1277,
с. 407].Проте конкуренціяна гончарномуринку загострювалася– реалізувати
технологічнонедосконалупродукціюставаловсеважче.Гончарствозалишалося
вагомою складовою економіки Російської імперії, тому земства вирішили
запровадитизміниякутехнології,так івасортименті.Усізаходи,якідержавні
установи та земства запроваджували в галузі кустарництва, були спрямовані
на досягнення цієї мети. Вирішувати порушені питання можна було після
попередньогодослідженнястанугончарногопромислу.
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 Перші державні ініціативи з дослідження стану кустарного 
гончарства (1850–1914). Перший досвід системного вивчення кустарних
промислівнатериторіїРосійськоїімперіївідноситьсядопочатку1850-хроків,коли
особливимкомісіямбулодорученозібратиточнівідомостіпроселянськіпромисли
й кустарну промисловість для врегулювання податків із селян [1284, с. 1].
Результати досліджень 11 губерній було опубліковано в «Материалах для 
статистики России»,протевміщенівнихвідомостібулозібранобеззаздалегідь
розробленоїпрограми,томустаттямдещобракувалоповнотийсистемності[1104,
с. 1].Наступне дослідження ініціювало Воєннеміністерство в 1857–1859 роках.
Упродовжкількохроківвоновидавало«Материалы для географии и статистики 
Российской империи», проте висвітлити реальний стан промислів виданню
не вдалося, оскільки всю інформацію так само було зібрано без спеціально
підготовленої програми [1738, с. 1]. На пореформений період припадає одне
ізпершихдослідженькустарнихпромислів,проведенихп.Корсаком[1104,с.2].
Вінупершезвернувувагунаважливістьімісцекустарнихпромислівузагальному
промисловомувиробництвіРосійськоїімперії[1284,с.1-2].Залученнядозаняття
кустарництвомзначноїчастининаселеннянадалопитаннюрозвиткупромислів
державного значення. Ця галузь економіки була особливо перспективною
справоюдочасустановленняфабрично-заводськоїпромисловості.Узв’язкузцим
сприяннякустарництвунабувалосистемногохарактеру.Прокустарівтакустарну
промисловістьзаговорилиначисленнихзібраннях[1104,с.3].Утравні1870року
в Петербурзі відбулися мануфактурна виставка і Перший всеросійський з’їзд
фабрикантів, власників заводів та осіб, що опікувалися розвитком вітчизняної
промисловості. На з’їзді звернули увагу на скрутне становище промислів,
їх значення для сільського населення Російської імперії; ухвалили необхідні
заходи для з’ясування «морального и материального состояния населения»
[1284, с. 3].Зцієюметоюбулорекомендовановідряджатив губернії експедиції
зпредставниківурядовихорганізацій,сільськогосподарськихтовариствтаземств;
у місцях поширення промислів відкривати технічні школи для кустарів та ін.
[1284,с.4-5].1871рокуІмператорськеросійськегеографічнетоваристворозпочало
підготовку«Свода материалов по кустарной промышленности», вякомубуло
систематизовано всі наявні відомості про кустарні промисли. Через три роки
виданняпобачилосвіт[1738,с.2].Уньомуматеріалисистематизуваливпевному
порядку: до кожного промислу було подано список усіх населених пунктів,
у яких його згадано, додано відомості з малодоступних джерел та архівів
[1284, с. 6]. Центральний статистичний комітет зібрав інформацію про стан
кустарнихпромислівінаосновіотриманихматеріаліввидавнизкумонографій,які
згодомбулонадрукованоокремимвипуском«Временника Российской Империи»
[1104,с.2].Зважаючиназростаннясуспільноїувагидопромислів,Московський
губернський статистичний комітет та Московське товариство сільського
господарствавирішиливідкритиприМосковськійполітехнічнійвиставці (1872)
кустарнийвідділ[1284,с.5].
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Проведені заходи допомогли з’ясувати стан кустарної промисловості
вокремихгуберніях,утомучислійукраїнських.21грудня1872рокузанаказом
російського імператора приМіністерстві фінансів було створено комісію [1284,
с. 5-7], яка шукала шляхи сприяння розвитку промислів [1481, с. 9]. Лише
через чотири роки (1876) комісія спромоглася розробити спеціальну програму
досліджень[1481,с.10-11].Булоздійсненообстеження,згіднозоднимиджерелами,
17 [1738, с. 2-3], а згідно з іншими − 23 губерній [1104, с. 8], серед яких були
українські.Зарезультатамипроведеноїроботибулоопубліковано16томіввидання
«Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности в России»[1738,
с. 2-3]. Дослідник Микола Цитович констатував посилення зацікавлення
кустарними промислами і, водночас, накопичення питань, пов’язаних з їх
підтримкою [1738, с. 4]. Систематизувати та проаналізувати зібрані матеріали,
з’ясуватиосновніпроблемитодішньогостанукустарнихпромислівбулоскладно.
Протевдалосязробитивисновок,щогончарствоналежалодотихпромислів,які
заслуговувалинапершочерговуувагу[1481,с.13].

УдругійполовиніХІХстоліттявукраїнськихгуберніяхгончарнийпромисел
почав розвиватисяшвидкими темпами. У своїх промислових формах гончарне
виробництво виросло й розквітло на тлі особливих соціально-економічних
умов [1584, с. 3]. Першою з них була наявність покладів придатних для
гончарювання глин, за кількістюякихУкраїнапосідає одне із провіднихмісць
у світі. За багатством цих родовищ учені виокремлюють Поділля, Волинь,

 Обкладинки видань «Труды коммисии по исследованию кустарной промышленности в России».  
Санкт-Петербург. 1879, 1882 [1481; 1298]
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землеустрою і землеробства.До її структуривходили:Відділ сільської економії
ісільськогосподарськоїстатистикитаКустарниймузей.Міністерстводержавного
майна підготувало програму розвитку й сприяння кустарній промисловості за
різниминапрямками [1530, с.2].ЦяпрограмавідповідалафункціямГоловного
управління землеустрою та землеробства, яке мало кустарних техніків, що
своїми знаннями й порадами в технічній, економічній і художній сферах
допомагали проводити земські заходи, спрямовані на допомогу кустарному
промислу; утримувало школи інструкторів; видавало друковану продукцію;
проводилолабораторнідослідженнясировиннихматеріалів[1414,с.87-90;1299,
с. 65]. Провідну роль у справі дослідження й сприяння кустарним промислам
Міністерство держмайна відвело земствам [1247, с. 6], що були інструментом
реалізаціїдержавноїполітикинамісцях.1894рокуцевідомствобулореорганізовано
вМіністерствоземлеробства ідержавногомайна.Кустарніпромислиперейшли
впідпорядкуванняВідділусільськоїекономіїісільськогосподарськоїстатистики
Головного управління землеустрою та землеробства, при якому було створено
спеціальнийКустарний комітет.Цей відділ постав першимособливим органом
зпитаньсприяннякустарнимпромислам[1104,с.41].Вінвлаштовувавпостійні
та пересувні майстерні йшколи для ознайомлення кустарів з удосконаленими
прийомами кустарного виробництва; організовував фахові навчальні заклади

 Гончар працює за гончарним кругом.  
Київська губернія. 1910-ті [1237, с. 29]

Київщину, Херсонщину, Полтавщину,
Чернігівщину, Харківщину [1386,
с. 133]. Райони поширення гончарства
відповідали районам залягання глин.
Нарозвитокпромислутакожвпливала
наявністьмережішляхівзалізничного
й річкового сполучення, вільної
робочої сили та трудових ресурсів,
які успадковували гончарне ремесло
відсвоїхбатьків,розвитокринківзбуту
тощо. Для багатьох майстрів заняття
гончарствомбулоєдинимджереломдля
існування,алеважливарольналежала
також силі звичаїв та народним
традиціям,щоутверджувалисявіками.
Доказомцьомубулигончарі,якімали10
ібільшедесятинземлі,аленепокидали
заняттяпромислом[1648,с.36].

На території підросійських
українських губерній допомога
кустарним промислам була пов’язана
з діяльністюМіністерства державного
майна, створеного 1888 року, та його
складовою – Головним управлінням
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з підготовки техніків-інструкторів; надавав одноразові або щорічні допомоги
для їхнього відкриття; постачав ці заклади зразками виробів і знарядь праці,
кресленнями й моделями та ін. [1273, с. 76-77]. До складу Кустарного комітету
входилиштатніпрацівникиГоловногоуправлінняземлеустроютаземлеробства
–фахівцізкустарнихпромислів,вобов’язкиякихвходилопокращеннятехніки
й прийомів виробництва кустарів [1525, с. ХХVІІІ], державні й громадські
діячі, представникимистецької інтелігенції. Комітет здійснював безпосередній
контроль ікерівництвокустарноюпромисловістю[1525,с. 105].Йогодіяльність
єприкладомвдалогопоєднаннядержавних і громадських інтересів; втіленням
тих здобутків громадсько-культурної думкикінцяХІХ століття, які сприймали
найкращускладовукустарнихпромислів–народнемистецтво–вякостіоснови
розвиткунаціональноїкультури,підґрунтяствореннянаціональногомистецького
стилю.Зкомітетомспівпрацювализацікавленірозвиткомнародногомистецтва
йкустарнихпромисліввідомімистці,меценати,колекціонери[1312,с.59].

Обстеження кустарних промислів, у тому числі й гончарного, ініційоване
державнимиорганамиуправліннянатериторіїпідросійськихукраїнськихгуберній
тривало:1904рокувивчалигончарствовХерсонщині,1908–вКатеринославщині
[1303,с.5-7].1909рікзнаменувавсячерговимобстеженнямкустарнихпромислів
у 32 повітах 31 губернії, яке здійснили 32 спеціалісти Головного управління
землеустроютаземлеробства.Вонинапрацюваливідповіднірекомендаціїщодо
налагодження діяльності показових навчальних майстерень, давали рецепти
полив, керували будівництвом горнів, брали для дослідження зразки глин,

пояснювали правила поводження
із покращеними знаряддями праці,
детальнорозповідалипрозбутвиробів.
1910рокуінструкторивідвідаливже105
повітів і 18 міст [1414, с. 96-97], у тому
числійПолтавщину.Вліткунаступного
року на нараді при Відділі сільської
економії і сільськогосподарської
статистики з метою з’ясування
поширення промислів, визначення їх
місцявсистемінародногогосподарства
було розроблено програму подальшого
дослідження кустарних промислів
низкигуберній[1239,с.60-61].Упродовж
1911–1912 років було з’ясовано стан
гончарства у Волинській, Подільській,
Харківській та Київській губерніях,

 Титульна сторінка видання «Обзор деятельности земств 
по кустарной промышленности (1865–1897)». СПб. 1897 
[1411]
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  (Стор. 154-159)  
Земська програма дослідження техніки гончарного промислу.  

Київська губернія. 1912 [1237, с. 11-15]
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розпочато дослідження промислу в Чернігівщині, яке продовжилося 1914 року
[1303, с. 5-7; 1154]. Відомості про стан гончарства отримували через волосні
й сільські правління, які заповнювали анкети про кількість дворів, зайнятих
у кустарному промислі, адміністративних (сільських старост) та приватних
кореспондентів(учителів,земськихслужбовців,духівництво),повітовихстатистів
та спеціально запрошених реєстраторів. Розмаїття програм, методів та строків
обстеженьнедозволялизробитизагальноукраїнськіузагальнення[1303,с.5-7].
Передовсімувагузверталинатіпромисли,якімалинайбільшепоширенняі«які 
б можна було поліпшити, допомігши професійною освітою»[1303,с.7].

Губернськіземстванамагалисякоординуватисвоюдіяльність.22-23лютого
1912 року приМосковській губернській земській управі відбулася нарада їхніх
представників з питання скликання земського з’їзду щодо спільної діяльності
зі збуту кустарних виробів, на якій із українських губернських земств були
представники Полтавщини [481]. 26 липня 1913 року відбулася така ж нарада,
але вже за участю Подільського, Чернігівського, Київського й Харківського
губернських та повітових земств. Катеринославська, Полтавська, Таврійська
йХерсонськагуберніїзневідомихпричинвідучастівнарадівідмовилися[482].
У січні 1913 року Відділ сільської економії та сільськогосподарської статистики
Головного управління землеустрою та землеробства надіслав до повітових
управ розпорядження про необхідність створення карти поширення кустарних
промислів у Російській імперії, яку планували вивісити на ІІ Всеросійській
кустарній виставці, запланованій на березень. Передовсім зверталися до тих
земств,натериторіїякихпромислищенебулообстежено[110].Упродовж1898–
1910роківвитратиземствнарозвитоккустарнихпромислівмалитенденціюдо
зростання(таблиця1)[1608,с.3].

Російське товариство з розвитку національної художньої промисловості
намагалося запровадити в промислове виробництво елементи національних
художніхзразків.Дляреалізаціїпоставленоїметивонозбиралоколекціїхудожніх
зразківстаровинийдрукувалона їхосновікаталоги;влаштовувалоцентральні
художнімайстерні,вякихмалирозроблятизразкидлянаціональноїхудожньої
промисловості,місцевіхудожнізразковімайстернійшколидлянавчаннякустарів,
музей і постійну виставку зразків; відряджало на місця поширення кустарних
промислівхудожніхінструкторів[1043,с.53-55].

Об’єктомактивноговивченнябуласировиннабазагончарноговиробництва.
ПрофесорПетроЗемятченський,якийдослідивпокладивогнетривкихкаолінових
глин на території українських земель, зазначав, що вони здебільшого були
зосереджені на території Київської, Херсонської й Катеринославської губерній,
дещо в меншій кількості їх було виявлено в Чернігівській, Полтавській,
Харківській, Таврійській губерніях [1244, с. 131]. 1903 року при Технологічному
інституті імператора Миколи І (Санкт-Петербург) було відкрито лабораторію,
в якій проводили досліди з глинами, формували пробні вироби, добирали
найоптимальніші склади полив та ангобів. Для кожного гончарного району
проводилися індивідуальні лабораторні випробування [1414, с. 99-100].
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Результати проведених досліджень передавалися кустарям або гончарним
навчальнимзакладами,вякихпроводилисяпрактичнізаняттяіззастосуванням
напрацьованихулабораторіїприйомівтаскладів[1104,с.218-220].Найпершими
гончарнимиосередками,наякізвернулисвоюувагукерівникилабораторії,були
ті, де вже діяли гончарні навчальні заклади: Опішне, Поставмуки, Глинськ,
Нова Водолага. Результати проведених досліджень було передано завідувачам
майстерень. Вони знайшли своє практичне застосування в роботі тамтешніх
гончарнихмайстерень[1104,с.220-223].

Державна підтримка кустарних промислів зростала досить стрімко: якщо
в1890–1898рокахназаходизпідтримкикустарнихпромислівбулоасигновано
по 35 тис. руб. щорічно, в 1899–1901 роках відповідно виділено по 100 тис.
руб. [1247, с. 6], то 1910 року на згадані потреби тільки Полтавське губернське
земствоотримало23225руб.Оскількиданеземствобулооднимзнайактивніших
у Російській імперії, воно отримало найбільше коштів [1172, с. 92; 1704, с. 66].
За період із 1909 до 1912 року видатки Головного управління землеустрою та
землеробства на фінансування кустарних промислів зросли в 1,8 рази [1414,
с. 91-92].НапередодніПершої світової війни державнефінансування кустарних
промислів, у тому числі й гончарного, на території підросійських українських
губерній тривало, і вони отримали 15,8 % від загальних витрат Головного
управлінняземлеустроютаземлеробстванаціпотреби(таблиця2)[1308,с.162].

Звісно,зважаючинамасштабикустарноїпромисловостівмежахРосійської
імперії, надана допомога не могла кардинально вплинути на загальний стан
кустарноговиробництва, однак інедооцінювати її значеннядляокремовзятих
осередківнародноїхудожньоїтворчостінеможна.Окрімтого,державнадопомога
стимулювала активність губернських і повітових земств уфінансуванні заходів
зпідтримкийрозвиткукустарноїпромисловості[1303,с.13].Найбільшівитрати
напідтримкукустарноїпромисловостіз-поміжукраїнськихгубернійздійснювала
Полтавщина (понад50%загальноукраїнськихкошториснихвидатків).Загалом

№

п/п

                         Роки

Губернії

1898 1900 1902 1904 1906 1908 1909 1910

1 Катеринославська 11101 34149 39561 58017 75929 160620 140723 116107
2 Полтавська 80032 142648 152259 207658 121520 190211 169267 213164
3 Таврійська 21464 6611 20885 19841 29905 25309 32133 33477
4 Харківська 23936 44965 60288 42201 86305 99423 103790 97151
5 Херсонська 11911 13501 5336 17582 28869 51296 55081 56158
6 Чернігівська 9325 16973 15487 31989 37231 32282 48651 87986

Таблиця 1. 
Витрати земств на розвиток кустарних промислів, влаштування 
й утримання навчально-ремісничих закладів та майстерень (1898–1910)
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60%асигнуваннякустарноїпромисловостіскладаликоштигубернськихземств.
1913 року фінансування кустарництва повітовими земствами зросло до 44 %
[1303, с. 13].Нижчеподанотаблицю,уякійназваноосновнінапрямкиземської
діяльностівсправірозвиткукустарнихпромислівідоведено,що47,3%загального
фінансуванняспрямовувалосянавлаштуваннянавчально-показовихмайстерень
(таблиця3)[1308,с.164]:

У результаті проведених обстежень гончарного промислу було з’ясовано
кількість кустарів та осередки його найбільшого поширення. За відомостями
1910–1913роківгончарствомвукраїнськихгуберніяхзаймалися12045кустарів,

№
п/п Губернія Розмір грошової

допомоги (руб.)

1 Полтавська 54667
2 Київська 48910
3 Чернігівська 6130
4 Катеринославська 4450
5 Херсонська 3950
6 Харківська 1605

Таблиця 2. 
Грошова допомога від Головного управління землеустрою 
та землеробства українським губерніям для сприяння 
кустарним промислам (1912)

Таблиця 3. 
Основні напрямки земської діяльності в справі розвитку 
кустарних промислів (1913)

№ 
п/п Стаття витрат Розмір витрат

(руб.)

1 Влаштуваннянавчально-показовихмайстерень 358708,64

2 Влаштування131кустарноївиставки 97580

3 Утримання6музеїв 16550

4 Утриманняфахівців,проведеннядослідів,
виданнякаталогівтаальбомівкустарнихвиробів 104222

5 Постачаннясировини,знарядьпраці,збуткустарних
виробів 152178,91

6 Обстеженнякустарнихпромислів 27889

 Разом 757128,55
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головним чином у Київщині, Поділлі, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині,
Волині[1693,с.17].Відміннуінформаціюміститьмонографіяекономіста-географа
ОлександраРибнікова.УнійзазначенодещоменшукількістьгончарівуКиївській,
Харківській,Чернігівськійгуберніях[1608,с.30].Ймовірно,причинарозбіжності
полягаєвтому,щоОлександрРибніковоперувавданими1913року,коликустарі
намагалисяприховатисвоюпричетністьдогончарства,щобуникнутидодаткового
оподаткування.М.Флоринськиймавможливість використовуватиширше коло
джерел,томуйогоінформаціявидаєтьсябільшправдивою.

Таким чином, наприкінці ХІХ століття кустарні промисли, які були
суттєвою складовою економіки Російської імперії, стали об’єктом дослідження.
Було створено систему державних та громадських організацій, що мали на
меті з’ясувати стан кустарництва. Перші обстеження виокремили гончарство
вчислітихремесел,якіпотребувалипершочерговогодержавногосприяння.Було
розроблено програму досліджень, окреслено напрямки впливу на промисел,
здійснено перші дослідження сировинної бази гончарного виробництва й
проведенолабораторніекспериментизглинами,взятимиізпотужнихгончарних
осередків. Серед підросійських українських губерній активною підтримкою
кустарного виробництва вирізнялася Полтавська. Упродовж 1898–1913 років
вона систематично отримувала значні асигнування від Головного управління
землеустроютаземлеробства.Отриманірезультатидозволилизробитивисновки
щодопоширенняукраїнського гончарства,кількості задіянихуньомукустарів,
причин нерентабельності й неконкурентоспроможності промислу. Дослідники
й земські діячі вважали, що одним із шляхів його удосконалення могли були
заклади,якібпопуляризувалинеобхіднізнання.

 Заходи земств як передумова заснування гончарних навчальних 
закладів. Одночасно з державними відомствами з 1870-х років підросійські
українські земства почали організовувати польові обстеження гончарних
осередків і запроваджуватищодо кустарногопромислу різні заходи. Зазначена
діяльність проявлялася з різною інтенсивністю й мала різне спрямування:
воднихгуберніяхвонанепішладаліорганізаційнихзаходів,удругих–виразилася
в субсидіюваннікількохремісничихшкіл, у третіх–до гончарстванамагалися
застосуватимаксимальноширокийспектрдій.Пильнуувагуземстваприділили
впливунатехнічнийрівеньпоширенихпромислів,закупівлісировини,наданню
кредитів, організації збуту кустарних виробів на внутрішньому й зовнішньому
ринках [1247, с. 7]. На переконання більшості причетних до промислу діячів,
угончарствіважливобулопокращитихудожнітаякісніхарактеристикиглиняних
виробів[1299,с.23].Провіднимиувирішеннізавданьсприяннягончарствубули
Полтавська,Чернігівська,КатеринославськатаХарківськагубернії[1109,с.81-82],
дегончарствонабулозначногопоширення[1104,с.208].

Полтавське губернське земство одним із перших звернуло увагу на
необхідність підтримки тих місцевих промислів, у розвитку яких вбачало
перспективудлямалоземельноїчастининаселення[1174,с.119].Щобвизначити,
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наскількикустарнапромисловістьважливадляекономічногорозвиткугубернії,
земськігубернськізбори1878рокуухвалилиздійснитиїїґрунтовнедослідження.
За допомогою повітових земств було зібрано відомості про стан кустарних
промислів[1727,с.62-63].Цідослідженнябулиоднимизпершихугубернії,що
висвітлювалиекономічнийрозвитокремесел[1102,с.13].Усвоючергустатистичне
бюроПолтавськогогубернськогоземствавизначилоосновніданіщодокустарної
промисловості у 15 повітах. Було розпочато дослідження двох найважливіших
у губернії промислів – гончарного йшкіряного [1174, с. 119]. Наявні матеріали
сталипочаткомпершихдослідженьпрофесораАнастасіяЗайкевича,запрошеного
з Харківського університету. Він з-поміж усіх кустарних промислів виділив
гончарний. Виникненню цього промислу на території Полтавщини сприяли
потужні поклади глин [1108, с. 3; 1354, с. 12]; наявність значної кількості
безземельнихселян,дляякихзаняттягончарствомсталоосновним;широкийринок
збутуглинянихвиробів.Упродовж1879–1880роківАнастасійЗайкевичдослідив
більшість гончарнихосередківПолтавщини [1549, с. 4; 1704, с. 61].У 1884–1885
рокахвивченнягончарногопромислупродовживетнограф,членстатистичного
бюро Віктор Василенко, який звернув увагу на потужну спадщину народної
творчості й необхідність поширенняпрофесійної освіти [1102, с. 13].Дослідник
зробив висновки щодо значення промислів для населення, уклав програму,
вякійупершевгуберніїзапропонувавпоширенняспеціальнихтехнічнихзнань
у середовищі кустарів здійснювати шляхом відкриття професійних шкіл
ізразковихнавчальнихмайстерень.ВікторВасиленковважавважливимзаснування
губернськогокустарногомузею,якийбизабезпечувавкустарівінавчальнізаклади
необхідними інструментами, літературою, моделями; здійснювати активну
виставковудіяльність[1064,с.41,52-55].ТакожетнографпропонувавПолтавській
губернськійземськійуправіввестипосадугубернськоготехнолога.Найогодумку,
це був один зі шляхів покращення гончарної технології, більш продуктивного
використанняпраці йматеріалів. ВікторВасиленкопопуляризував такуформу
навчання гончарів, як пересувні зразкові майстерні, очолювані інструкторами
з гончарства, але брак інструкторів став на заваді реалізації задумів [74,
арк.3-6].Ґрунтуючисьнарезультатахпроведенихдосліджень,1887рокуПолтавська
губернськаземськауправапідготуваламотивованудоповідьгубернськимзборам
щодостанупрофесійноїосвітидлякустарів[1411,с.10].Буловизначеновікдітей,
якихпланувализараховуватинанавчаннядоремісничихшкіл, описаноумови
навчання[1401,с. 132].Спеціалістирадилипритакихшколахстворюватимузеї
зкращимизразкамивиробів,колекціямисировинийінструментів[1401,с.48].

Наприкінці 1880-х років гончарство в Миргородському та Зіньківському
повітах (Полтавщина) обстежив член ради Міністерства землеустрою
іземлеробстваПилипКорольов[1277,с.405-406].Надумкудослідника,тамтешнє
виробництво потребувало покращень шляхом надання зразків, розсилання
рецептів поливи, будівництва гончарних печей, облаштування навчальних
майстерень[1277,с.409].
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Питання підтримки гончарства активно дискутувалося на зборах
Полтавського губернського земства 1892 року. Тоді ж вирішили провести
цілеспрямованедослідженняпромислуврізнихповітахгубернії[1648,с.36].

Булорозробленопрограму,якамаланаметісприяннягончарствуОпішного
шляхом влаштування гончарної школи, музею зі зразками місцевої глиняної
продукції, книгозбірні, лекцій з історії українськогонароду та курсів графічної
грамоти [1549, с. 46-47]. Влітку 1893 року за дорученням Губернського земства
член Імператорського Московського товариства любителів природознавства,
антропології й етнографії, член Московського археологічного товариства Іван
Зарецькийобстежив721господарствогончарівПолтавськоїгубернії[1174,с.119].
Результати дослідження він виклав у друкованому звіті [1210]. І нині ця праця
є класичною з питання гончарстваПолтавщини кінцяХІХ століття.На думку
її автора,черезпрагненнязробитиякомогабільшеопішненські гончаріпочали
втрачати самобутність стилю, їхні вироби все частіше були неякісними [1210,
с.98].1895рокуОпішневідвідавдіячЧернігівськогогубернськогоземстваПетро
Солонина,якийдаввисокуоцінкумісцевимсамобутнімглинянимвиробам[1648,
с.39].ЗадорученнямПолтавськогогубернськогоземстванаприкінці1890-хроків
гончарствовм.ГлинськРоменськогоповітубулоретельнодослідженоетнографом
і статистом С. Лисенком, який підтвердив чисельне зростання гончарів [1326,
с.350].1899рокугончарневиробництвоуцьомужповітівивчавПетроОлейников.
У своєму звіті він зауважив,щовлаштуваннянавчальноїмайстерні вГлинську
є бажаним [1454, с. 253]. 1903 року В. Морачевський опублікував результати
обстеженнягончарствавРоменськомуповіті,назвавголовніперешкодинашляху
технічногоудосконаленняпромислу[1377,с.186].

Наобласномуз’їздідіячівкустарноїпромисловості(Полтава,1901)провідною
була думка про важливість розвитку народної творчості в орнаментиці [1223].
З’їздухваливзаходизісприяннягончарству[1541,с.16].1902рокуІванЗарецький
наголошував на життєздатності гончарства в Полтавщині [1209]. Через кілька
роківпіслявідвідинопішненськихгончарівПетроВаулінповідомляв,щопобачив
самобутнюістиннохудожнютворчість,якашвидкозникала.Етнографнаполягав
нанегайнійпідтримцігончарів[1067,с.7].Формийорнаментикаопішнянського
посуду,зібраногонимдляПолтавськогомузею,яскравоілюструваливідмінність
місцевогогончарствавідглинянихвиробівіншихгончарнихосередків[1068,с.359].

Щоб надати гончарям допомогу в організації збуту глиняної продукції,
віднайтиновіринкидляїїреалізації,атакожвплинутинатехнологіюкустарного
виробництва,1904рокуГубернськеземствовідкрилоскладкустарнихвиробів,який
мавгончарнийвідділ[1134,с.42;1676,с.26]йзапровадженопосадуінструктора
з гончарства [1519, с. 131]. У питанні популяризації гончарного промислу через
друкованівиданняПолтавськеземствозначновипереджалоіншіземстваУкраїни
[1704, с. 65]. Воно видало ілюстрований альбом «Мотивы малороссийского 
орнамента гончарного производства» (1882), два випуски монографії Віктора
Василенка «Кустарные промыслы сельских сословий Полтавской губернии» (1885)
та«Кустарные промыслы сельских сословий Полтавской губернии. Общий обзор 
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  (стор. 166-172) 
Земська програма збору відомостей про кустарні промисли і ремесла. Полтавська губернія.1898. 

Державний архів Сумської області [1794, арк. 27-48 зв.]
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промыслов»(1887)[1102,с.13],працюІванаЗарецького«Изследование гончарного 
промысла Полтавской губернии» (1894), альбом рисунків південно-руського
орнаменту (1902), другий розділ якого було присвячено гончарному орнаменту
[1234,с.492-493],монографіїС.Лисенка«Очерки домашних промыслов и ремесел 
Полтавской губернии. Выпуск ІІ-й. Роменский, Лохвицкий и Прилуцкий уезды» 
(1900),«Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии. Выпуск 
ІІІ-й. Промыслы Лохвицкого уезда»(1904).

УсіпроведеніобстеженнягончарнихосередківПолтавщинидалиможливість
з’ясувати,щонаприкінціХІХстоліттяпромиселбувзосередженийуЗіньківському,
Миргородському,Лохвицькому,Роменському,Кобеляцькомуповітах,денапочатку
ХХ століття гончарством займалося близько 1500 сімей [1518, с. 443; 1676,
с.25].ГончаріОпішногоЗіньківськогоповіту,заштатногоГлинськаРоменського
повіту,ПоставмукЛохвицького повітуПолтавської губернії виготовляли посуд,
якийвирізнявсяз-поміж іншогооригінальнимиформами,розмаїттям ікрасою
мальовки[1299,с.22;1101,с.52-53].

У 1910-х роках Полтавське губернське земство зберігало свою першість
у питанні сприяння традиційному гончарству й продовжувало бути піонером
уналагодженнісистемипрофесійноїосвіти[1172,с.224].1912рокуцимпромислом
уПолтавськійгуберніїзаймалисяпонад30тис.осіб[1101,с.52-53].Томугубернське
земствоасигнувалонапотребикустарноговиробництвапонад140тис.руб.Земці
стверджували,щопрадавні зразкинародногомистецтва, часто–надзвичайної
художньоїваги,зустрічалисявусіхобластяхтодішньогокустарноговиробництва,
чим незмінно підвищували попит на місцевому ринку на вироби кустаря-
художникайвідкривалийомудоступназовнішніринки[1134,с.12].

 Обкладинка альбому 
«Украинское народное 

творчество»,  
оздоблена мотивами 

традиційного розпису 
гончарних виробів. 
Полтава. 1913 [1676]
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В інших українських губерніях, щоб
отримати інформацію про стан гончарного
промислу, так само до його осередків
відряджали дослідників, на місцях
створювали різні комітети, розробляли
програми-запитальники, а за результатами
здійсненихекспедиційвипускалидруковані
збірники. Так, у Харківській губернії
25 листопада 1877 року було створено
комісію при Харківському статистичному
комітеті, який випускав «Труды комиссии 
по исследованию кустарных промыслов  
в Харьковской губернии». У губернії також
діяло Харківське історико-філологічне
товариство, яке досліджувало традиційно-
побутову культуру населення. 1881 року
краєзнавець Олександр Твердохлібов
вивчив гончарнийпромиселвОхтирському

повіті [1667]. Згодом він з’ясовував стан гончарства в слободі Котельва цього
ж повіту [1668]. Упродовж 1888–1890 років гончарство Харківської губерній
вивчав Пилип Корольов [1278; 1512, с. 58-59]. Дослідник подав стислий опис
гончарноговиробництва,звернувувагунаознакизанепадупромилу[1512,с.58-
59],констатував,щочастинагончарівужевтратиладеякіспадковізнаннясвоїх
предків,черезцеякістьїхніхвиробівпогіршилася,асортиментнийскладзбіднів
[1277, с. 409; 1512, с. 59-60].Щоб удосконалити місцеве гончарство, дослідник
запропонувавоблаштувати гончарнунавчальнумайстерню[1275, с.81-82; 1277,
с. 409]. Особлива комісія в Харківській губернії розробила заходи, які могли б
сприяти покращенню й поширенню промислів. З-поміж них – влаштування
навчальних майстерень [1411, с. 396]. 1892 року Лебединське повітове земство
асигнувало1200руб.навинагородумайструзанавчаннякустарівпокращеним
прийомам гончарного виробництва [1411, с. 396]. Тоді ж було опубліковано
результатиобстеженнякількохосередківпромислу,якепровелиВ.Іванов[1225],
1893 року – А. Базій [1041], І. Федченко [1692], М. Косьянова [1281]. 1898 року
гончарствоХарківщинидосліджувавПетроОлейников.Усвоємузвітівінназвав
причини занепаду промислу, подав опис технології гончарного виробництва,
зауваживнанеобхідностійогопокращення.Однимзосновнихзасобіврозширення
технологічнихзнаньетнологвважавдіяльністьгончарноїнавчальноїмайстерні
[1453, с. 239-240]. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття гончарство
ХарківщиниепізодичновивчаветнографМиколаСумцов[1661;1663].Вінзазначав,

 Обкладинка видання Лохвицької повітової управи  
Полтавського губернського земства.  
Лохвиця, Полтавська губернія. 1899 [1165]
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щозанепадгончарногопромислувідбувавсяодночаснозізниженнямзацікавлення
художнім аспектом промислу з боку пересічних громадян [1661, с. 35]. Однак
етнографнаголошував,щовиробидеякихгончарівМежирічя,Котельви,Сумта
кількохіншихнаселенихпунктівгуберніїзбереглипомітнувідмінністьвідінших
ворнаментації, декоруваннічиформі [1661, с. 35]. 1902рокубулоопубліковано
опис гончарних осередків Старобільського повіту, який підготувала Олена
Радакова [1581]. 1903 року В. Морачевський оприлюднив результати вивчення
харківськогогончарства.Дослідникстислоописавтехнологіюдобуванняглини
у Валківському, Лебединському, Охтирському, Богодухівському, Ізюмському
повітах[1377,с.184-185].Наступногорокузусиллямисільськихстарост,волосних
правлінь та приватних кореспондентів було проведено чергове дослідження
кустарних промислів Харківщини. Проте відомості були неповними, оскільки
надійшлиз25%населенихпунктів[1307,с.2].Значноширшестанпромислівна
територіїгуберніїбулообстежено1912року.Абивизначити,чивідбувалисяякісь
змінивпоширеннігончарногопромислу,скористаємосяданимивсеросійського
переписунаселення1897рокуйрезультатамидослідження1912року(таблиця4)
[1307,с.6].

Хоча впродовж 1897–1912 років загальна кількість робочих, зайнятих на
фабрикахізаводах,зрослана90%,ачисельністькустарівзменшиласяв2-2,5рази,
поданівтаблицівідомостідоводять,щогончарнийпромиселпоширювавсядоволі

 Титульні сторінки праці В. Морачевського «Справочные сведения о деятельности земств  
по сельскому хозяйству (по данным на 1911 год)». Петроград. 1914 [1378]
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швидкимитемпами[1307,с.3].Урезультатідослідженнябулозареєстровано1258
гончарів. Головні гончарні осередки зосередилися у Валківському, Ізюмському,
Старобільському, Охтирському повіті [1666, с. 13-37]. Подальші дослідження
зафіксували динамічне зростання кількості гончарів: їх було вже 1567 [1573,
с.18].Очевиднимєте,щовбільшостігончарнихосередківспостерігавсяпомітний
розвитокпромислу.Водночас,вокремихгончарнихосередкахХарківщинивже
було помічено ознаки кризових явищ [1661, с. 39]. У цей час у губернії почала
гуртуватисямистецькаінтелігенція,яканамагаласярозвиватиукраїнськийстиль
удекоративно-ужитковомумистецтвійархітектурі[1660,с.189].

На території Київської губернії, завдяки багатим покладам глини
та постійному попиту на глиняні вироби, гончарний промисел належав до
найбільшпоширених.ПредметнедослідженняцьогопромислурозпочавМикола
Пономарьов(1889–1890).Вінвиявив,щогончарствомвУманському,Черкаському,
Чигиринському,КанівськомуйКиївськомуповітахзаймалисяпонад400дворів
[1528,с.344-348;1512,с.82-83].Дослідникз’ясувавумовипобутуванняпромислу,
вказавнанизькийґатунокнеполив’яногопосуду[1528,с.344].Сприятирозвитку
йпокращеннюкустарноїсправиетнографрадив,передовсім,вУманськомуповіті,
де гончарством займалося не менше 300 домогосподарств, у землеробському
училищі працював гончар, що міг навчати учнів удосконаленим прийомам
виробництва[1528,с.347].ПилипКорольов,який1890рокупродовживвивчення
гончарства в Київщині, відзначив значне поширення цього промислу, виявив
470гончарськихдомогосподарств[1278].БільшретельновінобстеживДибинці,
Межигір’я, Канів [1278, с. 432]. 1899 року гончарство Київської губернії вивчав
Петро Олейников, який з’ясував умови побутування промислу в Уманському
йЧеркаськомуповітах[1454].

В умовах кризи гончарства,що розвивалася, найбільш відчутну допомогу
кустарі могли отримати від Київського губернського земства, проте воно було
не таким активним, як, наприклад, Полтавське. Поштовхом до більш рішучих
кроків стала Виставка ужиткового мистецтва і кустарних виробів (Київ, 1906),
якапривернулаувагугромадськостідогончарстваякдовидународноїхудожньої
творчості[1129,с.59].Саме1906рокугрупахудожниківівченихКиєвастворила

1897 1912
Кількістьосіб,
зайнятих
упромислі

З-поміжних Кількістьосіб,
зайнятих
упромислі

З-поміжних

чоловіків жінок чоловіків жінок дітей

%(відзагальноїкількостікустарів) %(відзагальноїкількостікустарів)
1,3 3,1 – 3,7 5,1 0,3 3,5

Таблиця 4.
Порівняльна таблиця кількості гончарів у Харківській губернії 
за даними Всеросійського перепису 1897 року й обстеження 
гончарного промислу 1912 року
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Київськекустарнетовариство,якеочоливдиректорКиївськогоміськогохудожньо-
промисловогоінауковогомузеюМиколаБіляшівський[1051].СтатутТовариства
передбачав здійснення експедицій з метою вивчення кустарних промислів,
поширення середмайстрів спеціальнихфаховихзнань, збирання статистичних
даних, відкриття шкіл, майстерень, музеїв
та складів кустарних виробів, влаштування
виставок[1051].Товариствопочалофінансувати
стипендіатів у Глинській школі інструкторів
з гончарного виробництва, збирати кустарні
вироби для музею, утримувати техніка-
інструктора й організовувати пересувну
зразкову школу-майстерню [1129, с. 59].
1910 року етнографічний відділ Київського
міського художньо-промислового і наукового

 Перша сторінка висновків щодо анкетного дослідження  
кустарної промисловості в Київській губернії.  

Київ. 1912 [1240]

 Перша сторінка публікації  Миколи Іонова  
про гончарство у Київській губернії.  

Київ. 1912 [1237]

 Обкладинка земського видання, в якому опубліковано результати 
дослідження гончарного промислу Київської губернії. Київ. 1912 [1237]
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музею поповнився 2154 експонатами [438, арк. 98]. У результаті земського
анкетногой експедиційного обстеження, проведеного 1912року, було з’ясовано,
що в Київській губернії гончарний промисел був поширений у Канівському,
Уманському,Черкаському,Чигиринському,Радомишльському,Київськомуповітах
[1597,с.ХV].ТогожрокуМиколаІоновздійснивдетальнедослідженнягончарства
губернії,підчасякогопідтвердиврайонуваннягончарногопромислу.Етнограф
подав детальні відомості про тамтешнє гончарство, вказував на кризові явища
йпропонуваввплинутинапромиселшляхомвідкриттяв с.Дибинці гончарної
школиздвомавідділеннями(вСункахіЦвітному)тавідрядженнядогончарних
осередків інструктора з гончарного виробництва [1237, с. 69-70]. Технологічну
відсталістьгончарногопромислувКиївськійгуберніїранішезафіксувавПилип
Корольов [1512, с. 59-60]. Результати дослідженняМиколи Іонова вплинули на
активізаціюдіяльностіземствзпідтримкигончарства.1913рокуприКиївській
губернськійземськійуправібулозаснованоІнструкторськуорганізацію[438,арк.
99].Київськігубернськіземськізборивиділиликоштинаутримання7інструкторів
зпересувнимимайстернями,навлаштуваннялекційтавиставок[1232,с.543].

1914 рокуКиївське губернське земство зробилочергову спробупокращити
гончарнийпромиселЦвітного:прислаловселофахівця-гончаря,котрийпробув
тамблизькодвохмісяців,разомізкустарямивиготовивчималогарнихвиробів
[1327, с. 158]. Наприкінці січня при Васильківській повітовій земській управі
відбулисязбори,присвяченіпотребамкустарництва.Дляпокращеннянавчання
майстрівбулозапропоновановлаштуватидлякустарівтимчасовікурси,збільшити
обігові кошти навчальних майстерень, здійснювати своєчасну закупівлю
сировинних матеріалів, постачати гончарним навчальним закладам зразки
обладнання,навчальніпосібники,влаштовуватибібліотекизвідділамитехнічної
літератури. Такі ж збори відбулися при Київській, Сквирській, Бердичівській
повітовихуправах[1232,с.543].

На території Катеринославської губернії в другій половині ХІХ століття
відомими осередками гончарного виробництва були села Макарів Яр
Слов’яносербського повіту [437, арк. 17], Василівка (нині Бутківка) і Євсуг
Старобільського повіту [1672, с. 110]. Гончарство в цій губернії в 1890-х роках
досліджувавМиколаПономарьов.Вінз’ясувавумовипобутуванняцьогопромислу
в Новомосковську. Дослідник стверджував, що в Катеринославщині промисел
перебувавнанизькомурівнірозвитку.Допричинцьогоявищавідносиввідсутність
технічнихзнань[1527,с.165-168].

За висновками земських діячів, «нужны были коренные изменения  
в самом производстве, чтобы не дать ему заглохнуть» [1627, c. 142]. Одним
із першочергових завдань було вдосконалення методів навчання гончарству.
Слов’яносербська земська управавизналанеобхіднимвідкриттявмайбутньому
гончарної школи в Макаровому Яру, а доти вирішила направити учнів
із середовища кустарів до вже діючих гончарнихшкіл [1627, c. 142]. 1905 року
управа ухвалиларішенняпро запрошення знанихмайстрів з інших гончарних
осередків.Протевонозалишилосялишенапапері [1627, c. 143]. 1907рокубуло
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порушено клопотання про асигнування 300 руб. на обстеження гончарного
промислу, але його залишили без задоволення [1627, c. 143]. 1908 року
вМакаровомуЯрупрацювавгончарізПолтавщини,якийнавчавмісцевихмайстрів
виготовляти полив’яний посуд та поділився знаннями щодо вдосконаленої
конструкціїгорна[1627,c.143].Наступногорокудоосередкуприїхавопішнянський
гончарФедірЧирвенко,якийтежнавчавмакарово-ярівськихкустаріввиготовляти
полив’яний посуд [438, арк. 372; 1147, с. 161]. У результаті зазначених заходів
зацікавленнягончарством,атакожйогопродуктивністьзросли[1147,c.161].Однак
названі заходи не могли зупинити економічну кризу, ознаки якої в гончарстві
Катеринославщини ставали все помітнішими [1147, с. 160; 1618, c. 303; 1627,
c.138-139].Тому1912рокуземціухвалилипрограму,реалізаціяякоїповиннабула
змінитистангончарноговиробництванакраще[1621,c.677;1627,c.144-145;1147].
НаступногорокуКатеринославськігубернськіземськізборизаслухаливисновки
Слов’яносербськогоповітового земстващодо стану гончарствайперспективний
пландій,спрямованийнавдосконаленняпромислу[1627,c.149-150].Результатом
активної діяльності земств було відкриття гончарної навчальної майстерні
вс.МакарівЯр(1914).

У Чернігівській губернії за кількістю задіяних робітників гончарний
промисел був на другому місці після чоботарського [1140, с. 6]. Особливого
розвиткувіннабувуліснихтанеродючихземлях[1087,с.319-325].Угубернській
земськійуправівважали,щогончарствозаслуговувалонапідтримку,богончарі
вирізнялися з-поміж інших значно більшою пристосовуваністю до ринкових
вимог,апромиселмавперспективи[1140,с.8,14].Увагуземствбулозосереджено
на потужному Олешнянському гончарному районі. Упродовж 1874–1875 років
покладитамтешніхгончарнихглинтаїхнівластивостівивчавгеолог,професор
Петро Армашевський [1459, с. 150-152]. Наприкінці 1880-х років місцеві глини
такождосліджувавПилипКорольов,якийзробиввисновокпроїхпридатністьдля
виготовленнядобротногопосуду[1140,с.29].Окремаекспедиціяцьогодослідника
проходила в східній частині Чернігівщини, де він з’ясував місцезнаходження
якіснихгончарнихтавогнетривкихглин[1278,с.434].Вивчившиумовигончарного
виробництваГороднянськогоповіту,ПилипКорольовнадаврекомендаціїщодо
заходів, які мали б сприяти його розвитку [1277, с. 418-419]. Також найбільш
активним гончарям він передав зразки глиняних виробів, а Управі вислав 30
екземплярів написаної ним праці «Гончарное производство. Окончательная 
подготовка глины и формование глиняных изделий» [1140, с.31].Згодомгеолог
ПетроЗемятченський,дослідившиЧернігівськугубернію,виділивнаїїтериторії
кількагончарнихрайонів:Олешнянський,Осьмаківський,Шатрищенський[1220,
с. 216].Напочатку 1890-х роківчленЧернігівської губернської земської управи
Петро Солонина, разом із гірничим інженером В. О. Вознесенським вивчали
глининавколоОлешні,проводилизнимилабораторніексперименти[1160,с.117].
НаXXVIIземськихзборахзаслухалидоповідьгубернськоїземськоїуправи,вякій
булозробленовисновокпрозанепадпромислуйнеобхідністьйогопідтримкичерез
запровадження нововведень [1140, с. 23]. Технологічну відсталість гончарного
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промислувЧернігівськійгуберніїпідтвердивіПилипКорольов[1512,с.59-60].
У результаті проведених дослідженьМіністерство державногомайна вирішило
сприятигончарномупромислу.ЗемстваЧернігівщинитакожпрагнулипокращити
кустарневиробництвочерезвідкриттягончарнихнавчальнихмайстерень,уяких
майбутнімайстринавчилисябгончарюватиякіснівироби,готуватибезсвинцеву
поливу, виготовляти різного роду гіпсові форми й полив’яну продукцію [1140,
с. 28]. Глухівська управа Чернігівської губернії запланувала провести заходи,
якімалинаметіудосконаленнямісцевогогончарноговиробництва[1278,с.434-
435]. 1897 року було підведено підсумки дослідження Чернігівської губернії,
проведеногоукраїнськимземськимстатистоміетнографомОлександромРусовим.
Він коротко охарактеризував глинища тих місцевостей, де був розвинений
гончарний промисел, назвав гончарні осередки Городнянського, Глухівського
та Кролевецького повітів та асортимент глиняної продукції [1603]. 1899 року
дослідженя гончарного виробництва в Олешні провів Петро Олейников, який
не лише описав основні технологічні процеси, а й охарактеризував діяльність
тамтешньої артілі [1454, с. 253]. 1903 року в Чернігівській губернії результати
вивчення чернігівського гончарства оприлюднив В. Морачевським. Дослідник
охарактеризував поклади глин у шести повітах [1377, с. 182-183]. Загальний
висновокщодочернігівськогогончарствастосувавсянеобхідностізапровадження
удосконаленихтехнологічнихприйомівусередовищітамтешніхмайстрів.

Дослідження гончарного промислу в Поділлі розпочалося в умовах, коли
зазначенатериторіяперебувалавскладіРечіПосполитої.1793рокувідбувсядругий
поділРечіПосполитоїйПоділляввійшлодоскладуРосійськоїімперії.Тривалий
часкустарніпромислизалишалисяпозаколомзацікавленостівчених.1862року
за розпорядженням царського уряду було створено Подільський статистичний
комітет,якийужевберезнінаступногорокузатвердивпрограмуобстеженьгубернії
[1233]. 1865рокурозпочавсвоюдіяльністьПодільськийєпархіальний історико-
статистичний комітет, який 1903 року реорганізували в Подільське церковне
історико-археологічнетовариство[1686].Учисліпершихнагосподарство,побут
тазаняттяподолянзвернулиувагупольськіісторики.Упродовж1876–1897років
булонадруковано22-томнийзбірникдокументів,матеріалівтанарисів«Історичні 
джерела»,вякомуVтаХІХтомимістятьвідомостіпрогончарнийпромиселкраю
в ХVІ та ХVІІ століттях [1346, с. 13, 15]. На початку 1870-х років Центральний
статистичний комітет Міністерства внутрішніх справ організував обстеження
промислівуПодільськійгубернії[1236].Однізпершихстатистичнихвідомостей
прогончарствоПодільськоїгуберніївпореформенийперіодмістить«Справочная 
книжка Подольской губернии».Станомна1886рікбулозафіксовано375гончарів
[1122,с.356].Упродовж1885–1903роківПодільськегубернськеземствозбирало
йдрукуваловідомостіпрокустарів,утомучислійпрогончарів[1071–1079].Завдяки
цим даним можна стверджувати, що протягом 1885–1903 років промисел мав
відносностабільніпозиції,акількістьзадіянихуньомукустарівмалатенденцію
до зростання. Також, згідно з Всеросійським переписом населення 1897 року,
з’ясовано,щовгончарствіпрацювали2243чоловіки [1683, с.5].НапочаткуХХ
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століттягончарствоналежалодонайбільшпоширенихіжиттєздатнихпромислів.
1901рокув«Трудах Подольского церковного историко-археологического общества»
названо44осередкигончарства[1346,с.22].Зметоюформуваняколекціїглиняних
виробів для Російського етнографічного музею Кость Широцький обстежив
гончарство в Летичівському, Брацлавському, Гайсинському та Кам’янецькому
повітах(1909,1912)[1060].Повітовавладатежнамагаласяякосьсприятирозвитку
гончарства.1904рокуМогилівськийповітовийкомітетзвернувсязклопотанням
виділити йому 1600 руб. на організацію курсів з гончарного виробництва
ус.БерлинціЛісові [1214,с.43].Подільськетовариствосільськогогосподарства
ісільськогосподарськоїпромисловостінамагалосярозвиватикустарніпромисли,
утомучислійгончарний,проте,здебільшого,нанезначнікоштиприватнихосіб
[501]. ЗавдячуючидіяльностіТовариства, вдалося з’ясувати,що, станомна 1910
рік,з-поміжкустарнихпромислівгончарствопосідалотретємісцеівньомубуло
задіяно 1361 особу [1347, с. 31]. 1 травня 1912 року Вінницьке повітове земство
виділило300руб.нарозвитоккустарнихпромислів,зних13руб.буловитрачено
на облаштування артілі гончарів у Гущинцях [982; 501]. Згодом Подільська
губернськаземськауправаорганізувалаанкетнеопитуваннянаселеннягубернії,
урезультатіякогобулоз’ясовано,щозакількістюдворів(1736)гончарствопосідало
7місце[1636].

 Титульна сторінка праці В. Гульдмана 
«Справочная книжка Подольской губернии». 
Кам’янець-Подільский. 1888 [1122]

 Обкладинка видання Подільського губернського земства 
«Обзор Подольской губернии», яке містить відомості  

про чисельність гончарів. Кам’янець-Подільский. 1887 [1070]
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У Поділлі були й приватні ініціативи,
спрямовані на сприяння гончарству.
В документах Державного архіву Вінницької
області зберігається прохання завідувача
Гущинської двокласної церковно-приходської
школи священика Н. Чепурковського щодо
асигнування 534 руб. на відкриття при цій
школі гончарного відділення. Вінницька
повітова управа розглянула це питання через
двароки (1913) [335,арк.530зв.]йувиділенні
зазначених коштів священику було відмовлено
[553,арк.120].

Упродовж 22 січня – 15 червня 1913 року
гончарствоПоділля ретельно вивчав етнограф
Олександр Прусевич [1576; 1578; 1409; 1410].
Обстеживши 77 гончарних осередків, він

з’ясував,щоцимпромисломзаймалося1921господарство,2874особи.Найбільш
поширеним гончарство було в м. Зіньків, с. Берлинці Лісові та в Яновському,
Заміхівському, Гайсинському, Вапнярському гончарних районах [1576, с. 11-12].
Етнограф уклав спеціальну програму, згідно з якою він здійснив своє
дослідження, зібрав колекцію глиняних
виробів[1576,с.10-11].Аналізуючиглиняні
вироби подільських гончарів ХVІІІ
століття, Олександр Прусевич зауважив
на їхній самобутності й художності, які
рідкозустрічалисянапочаткуХХстоліття
[1576,с.19].

На території Подільської губернії
зафіксовано й певні локальні заходи зі
сприяння гончарству, які виражалися
в асигнуваннях на ремонт горна або
утримання інструктора [1575, с.4; 1215,
с. 27]. 1915 року дослідник кустарних
промислів Поділля І. Урбанський
стверджував: незважаючи на складну

 Обкладинка видання «Стенографический отчет второго 
очередного Подольского губернского земского собрания»,  
яке містить інформацію про гончарний промисел.  
Кам’янець-Подільский. 1913 [1657]

 Обкладинка видання «Обзор кустарных промыслов 
России», яке містить інформацію про дослідження  

Миколою Пономарьовим. Санкт-Петербург. 1902 [1531]
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економічнуйполітичнуситуаціювкраїні,деякітамтешнікустарніпромисли«до 
известной степени обслуживают ещё этнографические особенности народной 
жизни населения и даже играют крупную роль в материальном обеспечении 
последнего»[1683,с.4].Гончарствоналежалосамедотакихпромислів.

МиколаПономарьоводнимізпершихзвернувувагунагончарствоуВолині.
1898рокувінз’ясував,щогончарівугуберніїбулоблизько500чоловік.Найбільші
осередки розташовувалися у Житомирському, Заславському, Дубенському,
Ровенськомуповіті.Тамтешнігончарівиготовлялипереважнотеракотовийпосуд
[1526, с. 208]. Микола Пономарьов наголошував на необхідності покращення
гончарного виробництва, але не був прихильником відкриття навчальної
майстерні, оскільки вважав, що вона потребує значних капіталовкладень,
а належної користі не принесе [1526, с. 210-211]. Для покращення гончарного
виробництва він рекомендував влаштовувати горна покращеної конструкції
й здавати їх у колективне користування [1526, с. 211]. Кустарну промисловість
Волині також вивчав Михайло Гродецький, який зробив висновок про те, що
гончарство належало до найбільш поширених тамтешніх кустарних промислів
[1118, с. 21, 27, 30, 32 ], але булорозпорошеним і технологічно застарілим [1118,
с. 36, 39]. Дослідник запропонував програму практичних заходів на допомогу
промислам, з-поміж яких було й заснування професійнихшкіл та навчальних
майстерень [1118, с. 13]. Проте відомостей про реалізацію цих пропозицій досі
невіднайдено.

Надзвичайне розмаїття видів гончарних глин у Херсонській губернії
зумовлювало необхідність їх ретельного дослідження для оптимального
використання, а також формування асортименту глиняних виробів, найбільш
вигідногодлявиробництва[1641,с.169].ВОдеськомуповітігончарнийпромисел
розвивавсязарахунокзростанняпопитунаглинянийпосуд,наявностіпокладів
глин, приїзду майстрів з Київської, Полтавської, Харківської та Подільської
губерній [1298, с. 1847]. Тому в повітовому земстві не виникало питання щодо
необхідності відкриття гончарної школи, тим більше, що лише в Одесі діяли
16 гончарних заводів, які були базою для навчання промисловому гончарному
виробництвувсіхбажаючих[1298,с.1849].Разомзтим,уХерсонськійгуберніїна
межіХІХ−ХХстолітьтакожспостерігалосяпосиленнякризигончарногопромислу:
гончарікидалисвоєремесло,непередавалипрофесійнихзнаньдітям,віддавали
перевагу іншим заняттям. Тому, обираючи з-поміж заходів, спрямованих на
підтримкугончарства,діячіповітовихземствХерсонськоїгуберніїнеодноразово
схилялися до відкриття гончарної навчальної майстерні [1297, с. 1604]. Для
її відкриття було запропоновано місто Новогеоргіївськ, однак ця пропозиція
не знайшла підтримки з боку місцевих діячів, та й технолога із відповідною
підготовкою знайти не вдалося [1297, с. 1605]. Загалом увага до кустарництва
буласлабкою,ігончарствотакінесталооб’єктомсприяннязбокуХерсонського
губернського чи повітових земств. Гончарних навчальних закладів на півдні
Українинебулостворено.
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Щобзорієнтувати гончарівнаміського споживача, талановитиммайстрам
надсилали зразки різноманітних глиняних виробів, пропонували організувати
їхвиробництво[1279,с.346].Деякікустарійшлиназустрічініціативідержавних
органів управління й надсилали свої зустрічні прохання. У відповідь на такі
звернення їм надавали рецепти полив, альбоми із зображенням гончарної
продукції й зразки виробів [1104, с. 39].Наприклад, за рекомендацієюПилипа
КорольоваЧернігівська земська управанадіслаладлянаслідуваннякомплекти
із40найбільшвживаних гончарнихвиробів гончарямМартиновичу таКонону
Волкову [1140, с. 30-31]. Зразки глиняної продукції було надіслано майстрам
ОпішногоПолтавськоїгубернії;Межирічя,Ізюму,Куп’янська,Охтирки,Боромлі,
Нової Водолаги Харківської губернії; Олександрії Херсонської губернії [1512,
с.100;1104,с.31,34,209].Хочапереважнабільшістьгончарівставиласядозаходів
земських організацій з недовірою, в їхньому середовищі були й такі майстри,
які реагували на нововведення досить позитивно, прагнули вдосконалити
свої професійні знання, уміння й навички [1216, с. 228]. Одним зі шляхів
опанування новітніми прийомами виробництва було виконання кустарями
спеціальних замовлень. У таких роботах гончарі охоче брали участь, і це був
один зі способів впливу на їхнє виробництво. Наприклад, 1879 року під час
будівництва Чернігівського водогону гончарні труби виготовляли гончарі
ОлешнітаСуховерщиниГороднянськогоповіту.Інструкторнадававпорадищодо
прийоміввиробництва,необхіднірецептиформувальнихмасйзалізніформидля
відливаннятруб.Булозбудованоспеціальнігорна.Гончарізамовленнявиконали.
Через деякийчас усі, хто бувпричетнийдо виконанняцих робіт, стали досить
заможнимилюдьми,аджепопитнагончарнітрубинезгасав.Дотогожкустарі
застосовували отримані знання й під час виготовлення вогнетривкої цегли
йчерепиці[1487,с.104-105;1141,с.81].СхожаситуаціясклаласявОпішному,де
місцеві гончарі Іван Гладиревський, Федір Чирвенко,Юхим Різник та інші на
замовленняПолтавського губернського земства виготовляли різні архітектурні
деталі, облицювальну плитку, високоякісну полив’яну черепицю, кахлі в стилі
українськогомодерну,яківикористалипідчасбудівництвагубернськогоземського
будинку.Набутівпроцесівиконанняцихробітзнаннявониуспішнозастосовували
у власних майстернях [1549, с. 18]. Ці факти доводять, наскільки доцільним
ірезультативнимбулознайомствокустарівізпокращенимиприйомамигончарного
виробництва,інаскількивонибулисприйнятливимидонововведень.

Одним зі шляхів впливу на гончарство було проведення лабораторних
досліджень місцевих глин, ініційовані повітовими й губернськими земствами,
щоб з’ясувати їх придатність для гончарного виробництва. Наприклад, 1888
року голова Глухівської повітової земської управи Чернігівської губернії
Ф.УманецьвідправивназаводХарламовавСанкт-Петербургзразкиглухівської
жовтоїглини.Проведенідослідипоказали,щовчистомувиглядівонанемогла
застосовуватися [1278, с. 434]. Дослідження тамтешніх глин також ініціювали
Пилип Корольов [1140], Петро Земятченський [1454, с. 205], Петро Солонина
іВ.О.Вознесенський[1160],якізробиливисновокпроїхпридатністьдлягончарного
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виробництва. У гончарній лабораторії Санкт-Петербурзького технологічного
інституту було проведено дослідження із глинами м. Глинськ (Полтавська
губернія)[1104,с.221],с.МакарівЯр(Катеринославськагубернія;1909,1911)[1627,
c. 144; 1147, c. 161; 1192, с. 156]. 1910 року Миргородська художньо-промислова
школаіменіМиколиГоголяпровеладослідженняглинзкар’єрівпоблизухутора
Василівка і слободи Євсуг Старобільського повіту Катеринославської губернії
[1200,c.20-24].ЗусиллямиВідділурільництваПодільськоготовариствасільського
господарства і сільськогосподарськоїпромисловості впродовж 1910-хроківбуло
проведено обстеження глин із найбільших гончарних осередків Поділля [1576,
с.111-116].

Здійснивши короткий огляд земських заходів у Полтавській, Харківській,
Київській, Чернігівській, Катеринославській, Херсонській, Волинській та
Подільськійгуберніях,можназробитивисновок,щоїхнюдіяльністьзрозвиткута
підтримкигончарствапередовсімбулозосередженонадослідженнісировинних
запасів гончарних районів, покращенні технічних й художніх характеристик
продукції. У промислі повсюдно було зафіксовано прояви кризи [1512,
с. 59-60]. Тому земства, відзначаючи самобутність українського гончарства,
намагалися вплинути на його конкурентність. Активніше за інші українські
земствапронароднегончарстводбалоПолтавськегубернськеземство[1592,с.8].
Усі дослідники зазначали,що гончарство має перспективи для розвитку [1531,
с.88]івлаштуванняфаховихнавчальнихзакладівізтеоретичнимтапрактичним
курсомнавчанняєнагальноюпотребою[1104,с.4,25].Відеалівідкриттюшкілдля
кустарівмалапередуватисерйозна ікропіткадослідницькаробота,спрямована
на визначення тихосередківкустарнихпромислів, якімогли статиосередками
поширенняфаховихзнань[1284,с.4-5].Особливоїувагизаслуговувалитігончарні
осередки, в яких глиняні виробимісцевих кустарів вирізнялися на загальному
тлі гончарної продукції, або, навіть за відсутності таких видатних майстрів,
були перспективи поширення в середовищі гончарів удосконалених прийомів
гончарноговиробництва.Зупинитирегресивніпроцесивкустарномугончарстві
можна було лише піднявши його прибутковість. Досягненню цієї мети могла
сприяти гончарна навчальна майстерня, яка б популяризувала удосконалені
прийоми гончарного виробництва в середовищі гончарів. До висновку про
необхідність відкриття гончарних навчальних майстерень та шкіл дійшли
незалежно один від одного дослідники гончарного промислу всіх українських
підросійських губерній. Їхнірекомендації бралидо уваги, відомо,що 1913року
із загального земського асигнування різноманітних заходів, спрямованих на
допомогукустарнимпромислам,47,3%буловідведенонавлаштуваннянавчально-
показовихмайстерень[1308,с.164].
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 Концепції розвитку гончарного шкільництва. На необхідності
покращувати гончарний промисел через діяльність навчальних закладів
у своїх публікаціях наголошувало чимало дослідників кустарної
промисловості, які віднаходили аргументи на користь саме цих заходів.
Розвитку професійних гончарних закладів наприкінці ХІХ століття
сприяла потреба в кваліфікованих кадрах і технічно грамотних спеціалістах
згончарноговиробництва.НамежіХІХ–ХХстолітьпростежувавсяподілданого
виробництванавиготовленняпродукціїдвохгруп:1)порцеляновоготафаянсового
посуду,якийбувфабрично-заводськоюпродукцією;2) гончарногопосуду,який
виготовлялинароднімайстривкустарнихумовах[1641,с.159].Заводськийпосуд
бувякіснийівідноснодешевий,томуземськідіячіусвідомлювали:якщопромислу
оперативноненадатидопомогу,заводськевиробництво«в ближайшее время убьет 
кустарное гончарство»[1512,с.99].НаДругомувсеросійськомуз’їздіфабрикантів,
власників заводів та осіб,що переймалися розвитком кустарної промисловості
(Москва,грудень1870),булорозглянутопитаннявпливунатехнічнуйхудожню
специфіку промислів і ухвалено рішення щодо влаштування фахових шкіл
для кустарів у визначних осередках кустарних промислів. За сприяння уряду
організаціюцихнавчальнихзакладівбулопокладенонамісцевіземства.Земські
зусилля було зорієнтовано на вдосконалення технології кустарного, зокрема
гончарного,виробництвайналагодженнямеханізмупередачіпрофесійнихзнань
відповідно до тогочасних потреб. Згідно з Положенням про ремісничі школи,
прийнятим29серпня1869року,вирішеннямгосподарчихпитаньцихшкілмали
займатисяземства,анавчальноючастиноюопікуватисяповітовіучилищніради.
Такийпорядокпідпорядкуваннятривавів1880-хроках[1144,с.320-321].

У другій половині ХІХ століття ремісничі училища були єдиними
навчальними закладами з підготовки ремісників [1094, с. 272]. Такі установи
надавализагальнутехнічнуйфаховуосвіту [1104, с.36].Оскількиу їхчисліне
буложодногозгончарнимпрофілем,виникланеобхідністьурозробцітеоретичних
засадновихформорганізаціїнавчання,якіможнабулобзастосувативгончарстві
[1031,с.10].Міністерствоземлеробстваідержавногомайнарозробилопрограму
своєї діяльності, серед основних положень якої була підтримка вже існуючих
івлаштуванняновихшкілтанавчальнихмайстереньдлякустарів[1104,с.49-50].
Зметоюпідготовкифахівцівізгончарноговиробництвабулоприйняторішення
про відкриття за державні кошти в одній із центральних губерній навчальної
майстерні [1104, с. 90]. Впорядкуванню освітньої справи в кустарництві було
присвячено кілька засідань Міністерства, на яких запропонували розробити
програму викладання ремесел і встановити чіткий графік занять, визначили
мінімальний12-річнийвікдляучнів,рекомендуваливвестививченняпредметів,
щобулитіснопов’язанізпромисломісприялийогоглибшомузасвоєнню[1104,с.6,
30].Пригончарнихшколахрадилистворюватимузеїзкращимизразкамивиробів,
колекціямисировини,інструментів[1401,с.48].

На початку 1890-х років Міністерство землеробства і державного майна
утримувалотринавчальнімайстерні:уПолтавській,СмоленськійтаПензенській
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губерніях [1525, с. 107], в числі яких була й гончарна в Опішному. Також воно
фінансувалокустарнішколи,протесереднихнебуложодноїгончарної[1525,с.108].
Умісцевостях,декустаріжилирозпорошено,організовуватинавчальнумайстерню
булоекономічнонедоцільно, томув такихрайонахпоширюватиудосконалення
вгончарномувиробництвімоглинавченімайстри,якібзалишалисятам1-2роки
[1104,с.25].ДлявдосконаленнятехнологіївиробництваМіністерствопідготувало
кількох інструкторів, які їздили по гончарних районах, досліджували поклади
глин та знайомили гончарів із покращеними прийомами роботи [1411, с. 300].
Але діяльність інструкторів ускладнювалася технічною обстановкою промислу
ітим,щочастосамімайстринебачилипотребивхудожньомучитехнологічному
вдосконаленні їхнього виробництва. Ці заходи сприймали лише поодинокі
гончарі.Більшістькустаріввідмовлялисязраджуватитрадиційним,успадкованим
відпопередніхпоколіньприйомамвиробництва,змінювати їхнанезрозумілій
дорогівдосконаленняабожнадскладнедлякустарнихумоввиготовленняфаянсу
чи порцеляни [1104, с. 215]. Проте обмежуватися тимчасовим перебуванням
у гончарному районі спеціаліста чи надсиланням зразків гончарних виробів
Головнеуправлінняземлеустроютаземлеробствавважалонедоцільним,оскільки
вони не вирішували завдання покращення загального стану промислу [1299,
с.35-36].Переважнабільшістьзацікавленихусприянніпромислупродовжували
вважати навчально-показові гончарні майстерні, де кустарі на практиці могли
переконатися у вигідності нововведень, а діти – отримати відповідну гончарну
освіту, найбільш результативним шляхом впливу на технологію й загальний
стангончарства [1683,с.6-7].Місцемвідкриттятакихмайстереньповиннібули
статипередовсімосередкигончарногопромислу[1288,с.58].С.Лисенкоєдиним
надійнимспособомудосконаленнягончарноговиробництвавважаввлаштування
доступнихвсімземськихнавчальнихмайстерень[1324,с. 181].ПилипКорольов
пропонував організувати в найпотужніших осередках кустарного промислу
зразковігончарнімайстерніабошколи[1277,с.409],вякихкоженгончарзмігби
отриматизнання,необхіднідлявдосконаленнядомашньоговиробництва [1512,
с.102].ВікторВасиленкотакожбувсхильнимдодумки,щонавчальнімайстерні
та гончарні школи для кустарів – єдино правильний шлях до покращення й
подальшого розвитку гончарного виробництва [74, арк. 2]. Ф. Голіцин вважав,
що тільки в такий спосібможна було навчити кустарів застосовувати у своєму
виробництвірізнісортиглин,підвищитиякістьвиробів,покращитискладполив
іфарбників,невиходячизамежікустарноїобстановкипромислу,урізноманітнити
асортимент глиняної продукції, збільшити заробітки гончарів [1104, с. 215-216].
МиколаПономарьовстоявнапозиціїтого,щовлаштуваннязразковихмайстерень
іспеціальнихшкілєобов’язковимизаходамисприяннягончарству[1529,с.106].
Думка інших дослідників кустарництва кінця ХІХ – початку ХХ століття була
такоюж.К.Хатісов,п.Арнольдтап.Левашоввважали,щодляпідняттягончарного
промислунаякісноновийрівеньнеобхіднобуловжитинизкузаходів,середяких
чільнемісце займалопоширенняв середовищікустарівновітніх технологічних
знань шляхом влаштування зразкових гончарних майстерень та навчання
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гончарствувшколахпідкерівництвомфахівців[1512,с.95,109].Відкриватитакі
навчальні заклади планували після попередньо проведеної кропіткої роботи,
пов’язаної з планомірним вивченням стану гончарного промислу, навчанням
одногомайстрапокращенимприйомамгончарстваназаводіФока[1140,с.31-33].

Було напрацьовано кілька схем влаштування навчальних гончарень:
1) шляхом передачі майстерні в користування гончарю, який повідомляв би
решті майстрів удосконалені прийоми виробництва; 2) шляхом її будівництва
впровідномугончарномуосередкудлявсіхбажаючих[1277,с.409].Чернігівське
губернське земство розробило правила субсидіювання таких майстерень
[1561].Удіяльностіфахових з гончарстванавчальнихзакладів земствавбачали
дієвий шлях поширення новітніх методів кустарного виробництва. При школі
повиннабуладіятиневеликамайстерня,декустарімоглизапозичуватибудь-яку
технологічнуновинку,асамзакладмусивпроводитидослідизглинами,давати
рекомендаціїщодоїхзастосуванняувиробництві[1277,с.410].ПетроОлейников
бувприхильникомзарахуваннянанавчаннядогончарнихнавчальнихмайстерень
не тільки дітей, а й дорослих кустарів. Він наголошував на тому,що навчання
в гончарні має носити диференційований характер: для досвідчених гончарів
варто було б організувати навчальний процес у такий спосіб, щоб вони могли
знайомитисязтимиудосконаленнямигончарноговиробництва,яківонивважали
кориснимийдоступнимидлясебе [1453, с.221].Такапозиціябулапозитивною
впитанніекономіїнавчальногочасу,алевонапередбачалавибірковийхарактер
навчання,щомоглозначноускладнитиорганізаціюнавчальногопроцесу,оскільки
початковийрівеньнавченостігончарівбуврізним[1512,с.104].

Положенняпронавчально-показовімайстерні затвердили 10 березня 1897
року [1094, с. 275]. Розрізняли два типи земських майстерень: навчальні й
навчально-показові[1094,с.288].Різницяполягалаворганізаціїїхньоїдіяльності:
якщо перша була суто навчального характеру і весь навчальний процес був
зорієнтованийна учнів, тодруга своєюнаочно-показовоюдіяльністюзалучала
до роботи в майстерніще й гончарів, які засвоювали прийоми удосконаленого
гончарного виробництва, виконуючи певні замовлення земств. Щоб вступити
на навчання до гончарної майстерні, достатньо було дійти згоди із майстром
чи завідувачем. Навчально-показові майстерні могли виконувати приватні
замовлення, але за умови,щоцядіяльність сприятимедосягненнюнавчальної
мети і практичному опануванню обраною спеціальністю. Наявність вільного
капіталубулаобов’язковоювимогоюдомайстереньобохтипів.Заохоченняучнів
булодиференційованим:завиконаннянескладнихробітїммалинадаватихарчі
йодяг,заскладнішіроботитаякіснівироби–гроші[1094,с.277].Метоюдіяльності
гончарнихмайстереньбулонаданнядопомогивзасвоєнніпрактичнихнавичокз
виготовлення гончарних виробів відповідно до технічної специфіки кустарної
справи й попитумісцевого ринку [1094, с. 276-277].Навчальний курс становив
3роки.Закладмаввиконуватинелишенавчальнуфункцію,ай сприятитому,
щобйоговихованцімоглирозпочативласневиробництво:отриманнязамовлень,
порад, рецептів поливи, необхідних інструментів та матеріалів [1094, с. 278].
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Фінансове утримання майстерень могло здійснюватися за кошти губернського
чи повітового земств, субсидії казни чи сільськогосподарських товариств.
Передбачалася й можливість змішаного фінансування: за кошти губернського
йповітовогоземств,державноїказнитаін.[1094,с.284].

Організовуватироботугончарногонавчальногозакладубезнапрацьованого
досвідубулонелегко.Вужедіючихгончарняхвиникалипроблеми,якихможна
було уникнути, знаючи основні принципи їхньої діяльності, маючи відповідні
навчальні плани й програми. На Полтавських губернських земських зборах
1899рокубулоозвученодумкупро те,що«на гончарных мастерских сломали 
себе ногу почти все учреждения, которые их открывали» [1521, с. 61]. Разом
з тим, у Західній Європі такий досвід був, оскільки там тривалий час діяли
гончарні школи: у Німеччині, Австрії, Франції, Англії, Бельгії, Болгарії [1245,
с.150].ТомуМіністерствонародноїосвітивквітні1898рокувідрядилозакордон
професора Новоросійського університету Р. Пренделя, який відвідав тамтешні
гончарнішколийнаписавпроекторганізаціїаналогічнихзакладівуРосії[1245,
с. 149]. Для вирішення проблеми було ухвалено організовувати професійні
гончарні школи, «где химические и технические знания преподавались бы 
в непосредственном применении к практическому мастерству, ко всем его 
манипуляциям и процессам»[1245,с.149].Р.Прендельзупинивсянадетальному
аналізіспеціалізованоїзгончарствашколивЦнаймі(Австрія,Моравія),оскільки
вважавїїдосвіднайбільшблизькимдоумов,щопобутуваливРосійськійімперії
[1245,с.153].Важливимбулоте,щовихованцівавстрійськоїгончарноїшколивчили
виготовлятипосудустародавньомустилі, імітуватистариннізразки,копіювати
новівироби.Їхнепродавали,азалишаливпришкільномумузеї,експонувалина
виставках,вонислугувализразкаминазаняттях[1245].Угончарнихнавчальних
закладах Російської імперії навпаки – передбачали торгівлю учнівськими
роботами, розглядали її як одне із додаткових джерел фінансування [1245].
Враховуючирозвитокфабрично-заводськоговиробництва,засновникигончарних
навчальних закладів в українських губерніях визначили одним із завдань
гончарнихмайстереньнавчаннявиготовленнюнелишетрадиційнихглиняних
виробів, а й таких, які були схожими на продукцію промислових підприємств
[1043,с.24].

 У відповідь на доповідь Р. Пренделя попечитель Одеського навчального
округузапропонувавМіністерствународноїосвітивідкритинаПівдніРосійської
імперіїшколи,вякихбиготувалифахівцівзгончарства[1243].Булорозроблено
проект такої школи, відкрити її планували в Кишиневі [1731]. Водночас, при
Міністерствінародноїосвітибулостворенокомісіюзпитаньорганізаціїгончарних
шкілуРосії(очоливГ.І.Котов),якапідготувалапроекттакихфаховихнавчальних
закладів.Булозапропоновановідкриттязакладівдвохрівнів:1)гончарно-технічне
училище,вякомуготувалибсамостійнихтехніків–керівниківвеликихгончарних
виробництв (4-річний курс навчання; діяли відділи будівельних матеріалів,
гончарно-посудноговиробництвайхудожній,післязакінченняякихприсвоювали
звання техніка-кераміста); 2) гончарна школа, в якій готували б нижчий
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технічнийперсоналдлягончарноїпромисловостіабодлякустарнихпромислів
(2-річнийкурснавчання;функціонуваливідділивиробництвачерепиці,простої
й вогнетривкої цегли, гончарного посуду, після закінчення яких присвоювали
звання майстра-кераміста). Учений комітет з питань технічної й професійної
освітиМіністерстванародноїосвітивизнавцейпроектдоцільним[458,арк.1-2].
Разом з тим директор Ніжинського нижчого технічного училища імені
А. Кушакевича В. Нєчкін у своєму листі до керуючого Київським навчальним
округом від 21 травня 1902 року звернув увагу на те, що гончарна школа
втакомувигляді,вякомуїїпередбачалиорганізувати,здійснитисуттєвийвплив
на промисел не зможе, оскільки не було ніяких гарантій, що її випускники
залишаться працювати в кустарних умовах. Зважаючи на ці аргументи, він
пропонував організувати навчальну майстерню, яка б слугувала кустарному
гончарству,булабнедорогою,алепопулярноюйзнайомилабкустарівізновими
глинянимивиробамийудосконаленимиспособамиїхвиробництва[513,арк.19].

Теоретичнеобґрунтуванняпевнихформорганізаціїнавчальнихмайстерень
містятьпублікації початкуХХ століття.Е.Д.Максимов у своїй статті«Учебно-
показательные мастерские в ряду других учреждений ремесленного обучения»
наголошував, що такі майстерні повинні бути численними, доступними
й дешевими; навчання в них – практичним, показовим, на платній основі,
спрямованимнаознайомленнявсіхбажаючихзізразкамиінструментів,знарядь
праці,матеріаламивиробництва,навивченняудосконаленихспособівкустарного
виробництва[1031,с.10].Такоготипумайстернібулизапочаткованізініціативи
земств наприкінці ХІХ століття й активно впроваджувалися на початку ХХ
століття на території підросійських українських губерній. З кожним роком
зростала чисельність земств, які включали до програми своєї економічної й
освітньої діяльності сприяння гончарному виробництву. Організації мережі
навчальнихмайстереньіхудожньо-промисловихшкілвідводилиособливеміце
[1052, с. 237]. Розмір асигнувань губернських земств на професійну освіту за
кошторисомна1901рікпоказаноузведенійтаблиці(таблиця5)[1081;1625,с.120].

Наведенівтаблиціданідоводять,щонайактивнішевитратинапрофесійну
освітукустарівугрошовомувиміріздійснювализемстваПолтавщини,яківкладали
кошти в земські майстерні. У числі цих закладів були спеціалізовані гончарні
навчальні майстерні в потужних осередках промислу. У Харківській губернії
активність виявлялиповітові земства, але їх ініціативив галузі гончарствабез
суттєвоїпідтримкигубернськогоземстванедавалиочікуванихрезультатів.Тому
діяльність гончарних навчальних майстерень загальмувалася на початковому
рівні. Чернігівське й Катеринославське губернські земства здійснювали
фінансуваннякількохгончарнихнавчальнихмайстерень.

Йдучи назустріч українським земствам у питанні відкриття гончарних
навчальних майстерень, Міністерство зіткнулося із проблемою відсутності
керівників,здатнихсамостійноорганізуватидіяльністьцихзакладів.Традиційно
завідування навчальними майстернями доручалося непідготовленій до цієї
посадиособі:фабричномуробітнику,місцевомукустарюабосільськомувчителю,
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якіпройшлипідготовкуназаводі[1641,с.172].Тимчасом,завідувачімайстерень
повинні булипроводити експериментальну,навчальнуй виробничудіяльність,
витримуватиміжнимибаланс,порушенняякогоформуваловкустаріввраження
пробездіяльність закладу [1244, с. 132].У зв’язкуз тим,щогончарнінавчальні
закладипрагнуливідкривативтрадиційнихосередкахгончарства,депромисел
мав глибокі традиції, очолити їхню роботу мусив лише фахівець. Необхідно
булодовести,щомайстернядастьгончарямщосьнове,чоговонинезналидосі.
Очевидно,щобвирішититакогородузавдання,керуватигончарноюмайстернею
повинна була особа із запасом знань, ширшим за ті, якими володів робітник
гончарного заводу [1299, с. 65]. Зрозуміло, що питання правильної організації
подібнихзакладівбезпосередньозалежаловідналежнопідготовленихтехніків
[1642,с.57].Потребавінструкторахзгончарствазростала,азакладу,якийбиїх
готував,уРосіїнебуло.Х.Сольськийпропонуваввирішитипитання,відрядивши
кількох чоловік на навчання за кордон [1243]. Можливість скористатися
вже існуючим європейським досвідом припускав і Олександр Соколов, але
з урахуванням особливостеймісцевого виробництва, зберігаючи індивідуалізм
кожногорегіону.Вінвважав,щочужоземні спеціалістимоглинадатидопомогу
гончарям,навчаючиїхвиготовленнювиробизвогнетривкоїглини,попитнаякі
почавзростати[1642,с.58].Протетехнічнопідготовленийзакордономфахівець
частонерозумівсяврегіональній специфіціпромислу,нехтувавважливийдля
української культури національний чинник, а тому сприяв еволюції технології
гончарства й, водночас, не перешкоджав занепаду художньо-етнічних ознак
кустарнихвиробів.НапочаткуХХстоліттякерівнийперсоналбувслабкиммісцем
усіхіснуючихнатойчасгончарнихнавчальнихмайстереньукраїнськихгуберній
[1414,с.97-98,103;1642,с.56].Тому1909рокуГоловнеуправлінняземлеустроюта
землеробствавідкрилошколуінструкторівзгончарноговиробництвавГлинську
РоменськогоповітуПолтавськоїгубернії[1608,с.126;1308,с.158].Тривалийчас
глинськийнавчальнийзакладбувєдинимнатериторіїРосійської імперії, який
готувавінструкторівзгончарства[1608,с.126].

№
п/п Губернії

Повітові
земства
(тис.
крб.)

Губерн-
ські

земства
(тис.крб.)

%дозагального
кошторису

напрофесійнуосвіту

Усього
повітів
угубер-
нії

Зних
асигну-
вали

напроф-
освіту

Повітові
земства

Губернські
земства

1. Катеринославська 39,6 45,6 7,0 54,3 8 6
2. Полтавська 45,3 97,1 7,7 53,8 15 4
3. Харківська 58,1 22,6 11,4 8,7 11 10
4. Херсонська 6,5 62,6 1,2 4,8 6 2
5. Чернігівська 10,7 6,3 2,1 11,5 15 4

Таблиця 5.
Асигнування губернських земств на професійну освіту (1901)
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Громадськими органами, які визначали в Російській імперії політику
сприяння кустарним промислам, були Всеросійські з’їзди діячів кустарних
промислів. Перший відбувся 1902 року разом з І Всеросійською кустарною
виставкою, другий проходив із 23 до 27 лютого 1910 року в Санкт-Петербурзі.
Для цього дослідження цей з’їзд важливий тим,що проблема технічної освіти
всередовищікустарівбулананьомупровідною[1674,с.45].Булозауваженопро
неузгодженістьдійземствтауряду,асередосновнихнедоліківпрофесійнихшкіл
названонедостатнюпрактичнупідготовкумайстрів[1674,с.50-52].Якрезультат,
стало ухвалення рішення щодо необхідності відкриття художньо-промислових
шкілдлянавчаннядітей іпідлітківпоширенимнаційтериторіїпромисламта
щодовикладаннянелишеремісничихнавиків,айспеціальнихпредметів[1674,
с.67;1094,с.274].Земствамтаіншимгромадськиморганізаціямзапропонували
встановити стипендії для учнів [1674, с. 72]. Ця ухвала закріпила практику
оплати праці учнів, яка діялаще наприкінці ХІХ століття в низці навчальних
гончарнихзакладів.Безкоштовненавчання,аінодійповнеутриманнявмайстерні
заохочувалиселянтагончаріввіддаватидошколисвоїхдітей[1094,с.277].

Такимчиномдіячі,зацікавленіврозвиткукустарноїпромисловостіРосійської
імперії, маючи у своєму розпорядженні результати досліджень гончарного
промислу, прийшли до висновків щодо необхідності збільшення кількості
художньо-промисловихшкілдлякустарів[1674,с.161].Наосновіаналізудіяльності
вже діючихнавчальнихмайстерень було визначеношляхиподолання основних
проблем професійної освіти кустарів, обумовлених відсутністю державних
навчальних програм та навчальних планів, браком фахово підготовлених
керівників,недостатнімфінансуванням,відсутністюєдиноїдержавноїполітикив
галузіпрофесійноїпідготовкикустарів.Необхіднобулорозробитиєдинусистему
гончарноїосвіти,врахуватиїїспецифіку,з’ясуватиосновнінапрямкиїїрозвитку.
УчасникиІІІз’їздудіячівкустарноїпромисловості(1912)пропонувалипокращити
технологіюкустарноговиробництвашляхомвлаштуваннянавчальнихмайстерень
ісільськихпромисловихшкіл,поширюватичерезїхмережуудосконаленізразкита
інструменти,організовуватипостачанняматеріалівізбутвиробів[1633,с.120-121].

Навчальнімайстернімалибутинайбільшрезультативнимшляхомвпливу
на технічну специфіку гончарного промислу, адже учням шляхом наочності
й практичних занять передавали б технічні знання з гончарства. Умовою їх
відкриття була подальша перспектива розвитку промислу. При навчально-
показових майстернях могли діяти допоміжні курси [1246, с. 143; 1674, с. 143].
Навчально-показові гончарні повинні були впливати, якщо не на розвиток
промислувцілому,то,принаймні,на індивідуальнутворчудіяльністьокремих
майстрів [1135, с. 955; 1246, с. 143]. Основні заходи, які проводила навчальна
майстерня,збігалисязпоставленимипереднеюзавданнями:1)засвоєнняучнями
всіх етапів виробництва; 2) поширення технічних і художніх знань та навичок
серед дорослого населення; 3) забезпечення збуту готової продукції кустарів;
4) постачання гончарів необхідними інструментами, матеріалами й зразками
товарів та ін. [1031, с. 16]. До того ж, метою навчальної гончарної майстерні
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було проголошено запровадження в кустарному виробництві виготовлення
черепиці, цегли й невластивих кустарному виробництву порцеляни й фаянсу,
яке насправді організувати в домашніх умовах буломайже неможливо.Пилип
Корольов стверджував: «Ставя целью улучшение кустарного гончарства,  
не стоит увлекаться нереальными предложениями, а ограничиться 
возможным... ни фаянсовая, ни тем более фарфоровая посуда не могут быть 
предметом кустарного производства, потому что не по средствам кустарей»
[1648, с. 52]. Основні завдання гончарних навчальних закладів дослідники
гончарства тлумачили по-різному. Одні вважали, що навчальна майстерня
повинназнайомитивсіхбажаючихізпокращенимиприйомамитаудосконаленими
знаряддямивиробництва[1453,с.219].Іншірозширювалисфериїївпливуйбули
переконаними,щоосновним завданнямнавчальноїмайстерні є вдосконалення
якості виробів, розширення асортименту глиняної продукції, «…не выходя  
за пределы кустарной обстановки промысла»[1642,с.57].

Уціломуземськінавчальнімайстернібуливизначенінайпростішоюформою
поширення фахових знань серед кустарів [1102, с. 55]. Їх навчальна програма
включала вивчення фахових предметів, спрямованих на формування вмінь
і навичок. Частина земських діячів вважали навчально-показову майстерню
тотожноюпрофесійнійхудожньо-промисловійшколі:обидвіустановизаймалися
навчальною й показовою діяльністю, були розраховані на навчання дітей та
дорослих майстрів, мали навчально-комерційний характер, який забезпечував
додаткові джерелаприбутків. Існувалай інша теоретичнообґрунтованадумка,
згідно з якою навчальна майстерня повинна була навчати комерції, але не
займатисянею[1674,с.71-72].Однакнатереніпідросійськихукраїнськихгуберній
жоденспеціалізованийзгончарствазакладнекерувавсяусвоїйдіяльностіцим
принципом.

Серед завдань навчальних гончарень, на переконання діячів Головного
управління землеустрою та землеробства, повинно було стати художнє
вдосконалення гончарних виробів. Вони вважали, що фабрично-заводська
продукція не могла витіснити вироби кустарної промисловості так само, як
фотографія не могла витіснити живопис, а тому варто було вдосконалювати
ті промисли, що виражали національно-художню творчість народу [1299,
с. 37]. Безсумнівно,що гончарство належало саме до таких занять, і необхідно
було докласти зусиль задля підвищення художнього рівня виробів. Основою
цього процесу мала стати творчість попередніх поколінь майстрів. Виконані в
національномудусі,іззастосуваннямсучаснихтехнологічнихприйомів,вироби
відповідали б запитам тодішнього ринку, тому розвиток художньої специфіки
промислівпланувализдійснювативдусінаціональногомистецтва ізнаданням
перевагихудожнімособливостямокремихрегіонів[1299,с.39;1043,с.21-22].

Однимзішляхівудосконаленнягончарногокустарноговиробництвастала
організація пересувних навчальних майстерень, які мали сприяти наочному
знайомству кустарів із покращеними технічними засобами й технологічними
прийомами гончарного виробництва [74, арк. 8]. Їхньоюроботоюповинні були
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керуватимайстризіспеціальноюфаховоюпідготовкою,якібпроводилизаняття
в робочих приміщеннях кустарів [1411, с. 16]. Ці інструктори мали сприяти
покращенню технології виробництва. В осередках кустарної промисловості
вони проводили групові бесіди й лекції або систематичні курси з технічних
питань іпоказовихробіт заранішерозробленимипрограмами, затвердженими
губернськоюуправою,іздемонструваннямудосконаленихінструментівтанових
витратних матеріалів [1607, с. 61]. Кустарні інструктори разом з невеликими
пересувними майстернями кілька місяців перебували в селах із розвиненим
промислом.Програмидлязанятьскладалисязтакимрозрахунком,щобкустарі
могли впродовж відведеного часу з’ясувати недоліки власного виробництва,
засвоїтипокращеніприйомироботиз інструментами.Особливуувагузвертали
нарозвитокхудожньоїсамобутностікустарнихвиробів.Зцієюметоюінструктори
поширювали серед гончарів зразки давньої мальовки; давали пояснення й
рекомендації щодо економічно вигідних удосконалених прийомів виробництва
[1607,с.63].Оскількибільшістьгончарівзнедовіроюставилисядовсьогонового,
вони рідко виявляли бажання експериментувати за власний кошт, і тільки
роботавнавчальніймайстернімогланапрактицідовестиекономічнудоцільність
удосконаленьгончарноговиробництва.

Ще однією концепцією, реалізованою в українських губерніях, було
відкриття гончарних навчальних майстерень на пільгові кредити. Такими
кредитами користувалися місцеві землевласники, які цікавилися розвитком
місцевихпромислів імали зцього зиск [1308, с. 164].Наотримані коштивони
відкривалинавчально-показовімайстерні,допомагалиорганізуватизбутвиробів,
надавали кустарям замовлення й забезпечували необхідними матеріалами й
зразками[1273,с.74].Упідросійськихукраїнськихгуберніяхпрофесійнігончарні
знанняпоширювалися завдякиприватній ініціативіпрофесора І.Сокальського
(Харківськагубернія),священикаПетраЛеонтовича(НоваВодолагаВалківського
повітуХарківської губернії), графиніВарвариКапніст (МежирічЛебединського
повітуПолтавськоїгубернії)[1277,с.413],графаОлександраЛіндфорса(Олешня
ГороднянськогоповітуЧернігівськоїгубернії)[140,c.115].

За задумом засновників учнями гончарних навчальних закладів могли
стати всі бажаючі. При цьому перевагу надавали дітям кустарів та особам,що
малипочатковуосвіту.Авториконцепційгончарногошкільництвапропонували
надавати фахову гончарську освіту з середнього шкільного віку [1068,
с. 362].Проте майстри й селяни не поспішали віддавати своїх синів в учні, бо
навчання відволікало їх від сільськогосподарських чи домашніх робіт [915].
Самезцієїпричинизаняттявмайстерняхповиннібулитривативперіод,коли
припинялися будь-які польові роботи, і щомісяця учень мав отримувати вже
згадуванузаохочувальнустипендію[1288,с.58-59].Найбільшоптимальнимдля
учнів гончарних навчальних закладів вважали вік не молодше 13 років. Якщо
майстерню створювали для навчання дорослих, то вона повинна була брати
насвоєутриманняучнівіоплачуватиїхнюпрацю[1031,с.16].
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Усередньомуобладнаннянавчальноїгончарноїмайстернібулорозраховане
на10постійнихучнівта5практикантівізсередовищакустарів,яківжемалидосвід
гончарювання.Відеалімайстерняповиннабуламатикількаокремихприміщень,
у кожному відбувався б певний етап гончарного виробництва. Приблизне їх
розміщеннязображенонасхемімайстерні(див.«Схему стандартної гончарної 
майстерні» /1910-ті/) [1288,с.58].Довжинаголовногоприміщеннябулапонад
17 м, ширина – близько 12,5 м. Під ним рекомендували розташувати
неопалювальнийпідвалдлязберіганняглини[1288,с.59].Приїжджіучніповинні
булимешкативгуртожитку[1288,с.61].

На облаштування навчальної майстерні, що мала пічне, формувальне й
поливувальневідділення,лабораторіютаприміщеннядлявиготовленнягіпсових
форм, у 1910-х роках необхідно було близько 3700 руб. [1288, с. 59]. Щорічно
на утримання тогочасної навчальної майстерні потрібно було ще 3360 руб.
[1288, с. 61].Звичайно,розміризазначенихвитратдоситьумовні, аджевартість
необхідного обладнання залежала від того, виробництво яких саме гончарних
виробів збиралася поширювати майстерня. Окрім того, важливим чинником
вирішенняцьогопитаннябуланаявністьякіснихмісцевихглин.

Зробити навчальну майстерню чи гончарну школу максимально
продуктивниминамагалисявсі,хтобувпричетнийдоїхньогозаснування.Деякі
громадськійземськідіячівважали,щодостатньобулонавчитиучнівабокустарів
новітнім способам гончарного виробництва, і покращення гончарства стане
логічнимрезультатомзапущеногомеханізму.Насправдібулий іншіобставини,

 Схема стандартної гончарної майстерні. 1910-ті [1288]
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яківпливалинаситуацію.Відомийросійськийтеоретикгончарногошкільництва
МиколаРоотбувпереконанийутому,щопрофесійнінавчальнізакладинемогли
суттєво вплинути на гончарство, адже на практиці навченому кустарю було
складно запроваджувати отримані в майстерні удосконалені технології через
недовіру гончарів; новатор залишався одинаком, який, стомившись боротися
із рутиною, брався за традиційне виробництво [1601, c. 25].Поширеноюбулай
іншаситуація,якавеладотогожсамогорезультату:освічениймайстерпрагнув
володітифаховимизнаннямиодноосібно,бойоготоварвитримувавконкуренцію
й користувався більшим попитом. Мабуть, зважаючи й на цей фактор теж,
Микола Роот надавав великого значення збереженню зв’язків випускників з
рідними їммісцями, визнавав занеобхідненаданняподальшоїпідтримки тим
з них, які поселялися в місцях гончарного виробництва й поширювали серед
місцевих гончарів отримані в майстерні знання [1601, c. 24]. Теоретик шукав
шляхи розвитку професійної й художньої освіти за умов збереження художніх
смаківудусінародноїтворчості,перспективудлявихованцівгончарноїмайстерні
вбачавуоб’єднаннівзразковімайстерні,які,усвоючергу,гуртувалибнавколо
себе місцевих гончарів. Результатом такого єднання повинні були стати нові
оригінальні зразкинаоснові українськихнародниххудожніхмотивів.Затаких
обставин кустарі могли б утримувати й розвивати промисел на місцях і були
б позбавлені необхідності підкорятися фабричному виробництву [1601, c. 27,
35].Фактичногончарнамайстернямаланаметіпідтриматикустаря,датийому
кращий заробіток і цим убезпечити від необхідності поспішати у виготовленні
глинянихвиробів,зберегтивроботахспадковухудожнютворчість[1067,с.7].

Отже,зостанньоїчвертіХІХстоліттядіячірізнихгромадськихідержавних
організацій, установ і товариств розробляли теоретичні засади практичної
діяльності, спрямованої на підтримку й розвиток гончарства через діяльність
спеціалізованих навчальних закладів. У підросійських українських губерніях
булозапочаткованосистемуфаховогонавчаннякустарівіпоширеннягончарських
знаньчерезвідкриттявцентрах гончарноговиробництванавчально-показових
танавчальнихмайстереньстаціонарногойпересувноготипу,атакожхудожньо-
промислових шкіл. Пропоновані концепції організації гончарних навчальних
закладів містили основні теоретичні засади. Ця форма передачі професійних
гончарськихзнаньздобуладержавнупідтримку.УпродовжпершихдесятилітьХХ
століттявоназрізноюінтенсивністюзапроваджуваласянатериторіїпідросійських
українських губерній і вже після практичного застосування зазнавала певного
корегування.Залежновідумовтанаявнихфахівцівземствавіддавалиперевагу
тійчи іншійформі гончарногошкільництва.Діяльність гончарнихнавчальних
закладіврозглянутовокремихрозділах,азібранийматеріаллишепідтверджує,
що вони є практичним втіленням напрацьованих упродовж 1870–1914 років
концепцій.
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2.3. 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА 
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ  

ОКУПАЦІЙНОЇ  
ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ  

(1917–1941)

Ж
овтневий переворот 1917 року на території України переріс
у громадянську війну й викликав потужні руйнівні ексцеси та майже
повнийпаралічвеликоїпромисловості.Постійназмінавлади,реквізиції,

побори призвели до розорення сільського господарства [1387]. Такий процес
спричинившвидкийрістдрібноїкустарноїпромисловості,яканабулаособливої
економічної значущості. Завдяки збереженій сировині й виробнику, вона
збільшила загальне виробництво до 50 % [1458, с. 61]. У тих місцевостях, де
кустарні промисли в довоєнний період не набули поширення, після описаних
подій статистика зареєструвала потужний їх розвиток [1247, с. 5]. Тільки
в Полтавській губернії нараховувалося понад 70 тис.  кустарних господарств,
у яких працювало більше 125 тис.  чоловік, у той час, коли фабричним
виробництвомбулозайнятоблизько60тис.осіб[1132,с.147].Длякраїникустарна
промисловістьбула серйознимекономічнимфактором,якомуналежала значна
роль у її господарському житті. З-поміж усіх промислів в Україні найбільш
вагомимірозповсюдженимпродовжувалозалишатисягончарство.

Водночас упродовж 1918–1921 років у СРСР було запроваджено політику
«воєнного комунізму», яка передбачала примусовий державний перерозподіл
ресурсів,державнумонополіюнахлібтаіншіпродуктихарчування,перетворення
Рад із широких представницьких органів на органи диктатури. В ідеології
та культурі воєнно-комуністичні заходи полягали в пропаганді комунізму,
запереченні старих культурних надбань, формалістичних пошуках нового
в літературі й мистецтві [1086; 1387]. Ця політика мала згубні наслідки й для
гончарства. Події 1917 року знищили всі установи, що опікувалися народними
промислами; з політичних та ідеологічних міркувань відкинули дожовтневий
досвід [1458, с. 61].За художнімихарактеристиками, упорівнянні зпопереднім
століттям, гончарство змарніло [1660, с. 60]. Повсюдна розруха, економічна
невизначеністьіполітичнанестабільністьзумовилипевнубездіяльністьдержавних
органів влади щодо кустарництва й освітньої політики в галузі гончарства
[1004,арк.14].Політика«воєнного комунізму»вУкраїні–часчервоноготерору
йросійськогошовінізму,колиукраїнськамоваоголошуваласяконтрреволюційною,
радянськеуправліннязламалосільськегосподарство.
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Щоб визначити перспективи розвитку гончарної промисловості в Україні,
а також промислове значення сировини, 1918 року розпочалося чергове
дослідження гончарства. Хімік-технолог, професор Київського політехнічного
університету Борис Лисін провів комплексне обстеження покладів глин та
каолінів,повідомлявпророзвитоккустарногогончарствавбільшостіукраїнських
губерній, дослідження глин у лабораторіяхПолтавського губернського земства
та гончарнихшкіл уМиргороді й Глинську [1327, с. 52, 65, 67]. Вчений зробив
висновок,що«Україна займає одно з найперших місць на всьому світі по своёму 
багацтву та ріжноманітности каолінів і глин»[1327,с.3],асприяннягончарству
й поширенняфахових гончарських знань «є ділом державної важності» [1327,
с. 69]. Професор Петербурзького університету Петро Земятченський, після
обстеженняглинвукраїнськихгуберніяхдійшоввисновку,що«нігде нема такого 
багацтва і ріжноманітности каолінових ґатунків, як на Україні» [1327, с. 7].
ТогожрокудослідикгончарстваПоділляГригор’єв-Нашпідтвердивзалежність
поширеннягончарствавідпокладівгончарноїглини,назвавнайбільшіосередки
[1117, с. 39, 47]. У другій половині 1910-х років Микола Сумцов наполягав на
вдосконаленні технічних прийомів виробництва й поширенні серед кустарів
спеціальниххудожніхзнань[1660,с.64].Водночас,характеризуючигончарство
Харківщинитихроків,етнографзвертавувагунакризовіявищавпромислі[1660,
с.64].Одниміздієвихзаходів,спрямованихнавирішеннязавданьзпокращення
гончарства,вінвважав«утворення сітки установ та шкіл професійної освіти, 
сполучених з практичним навчанням керамічного діла» [1327, с. 155]. При
гончарнійшколівінрекомендуваворганізовуватирізноманітнівузькопрофільні
курси[1327,с.147-148].

Натойчаснатериторіїукраїнськихгубернійпродовжувалидіятитігончарні
навчальнізаклади,якібулизаснованіземствами.5грудня1917рокуЦентральна
Рада прийнялаЗаконщодо освітніх закладів, передавши їх у підпорядкування
Секретаріатуосвіти,алевінтакіневстигвступитивдію.

23 березня 1918 року Рада народних міністрів ухвалила рішення про
передачу художньо-промислових шкіл, навчально-показових пунктів,
навчальнихмайстерень ізпідпорядкуванняГоловногоуправлінняземлеустрою
таземлеробстваувіданняНародногокомісаріатуосвіти[1005,арк.12].Утравні
1919рокуКиївськийгубвиконкомвидавпостанову,згіднозякоюспеціалізовані
мистецькінавчальнізакладималиперебуватипідйогонаглядомінепідлягали
реквізиціїіншимивідомствамичиустановами.Такимчином,гончарнінавчальні
закладизосередилисявпідпорядкуванніНародногокомісаріатуосвіти.

Упродовж16-19травня1918рокутривалароботаПершогоз’їздупредставників
промисловості й техніків з гончарної та цементної продукції на території
України. Серед заходів, спрямованих на розвиток гончарної промисловості,
названоутвореннямережіустановташкілпрофесійноїосвіти[1533,с.155].Того
ж року при Відділі образотворчого мистецтва Народного комісаріату освіти
було утворено підвідділ художньої промисловості, який організовував роботу
художньо-промисловихшкілтамайстерень.Відповідніструктурибулозасновано
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 Копія Закону про реформу освіти, ухваленого Центральною Радою. 05.12.1917.  
Державний архів Хмельницької області [407]
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в губерніях [1739, с. 4]. Фахова комісія складала навчальні програми; збирала
колекції виробів навчальних закладів, на їхньому прикладі демонструвала
послідовний технологічний процес виконання художніх виробів в умовах
кустарноговиробництва[1005,арк.15].Метоюдіяльностінавчальнихмайстерень
було проголошено підняття рівня художньо-промислової освіти, підготовку
працівників для художньої промисловості. Продукція навчальних майстерень
малабутисутонаціональногостилюйстатизразкомдлямасовоговиробництвав
артілях,оскількиекспортуваннясаметакихвиробівприносилобільшіприбутки
[1228, с. 35]. Увагу до кустарних промислів підтвердила активізація 1919 року
виставковоїдіяльностіізокремимипавільйонамиробіткустарів[1739,с.5].

У губерніях намагалися розвивати мережу спеціалізованих навчальних
закладів. Наприклад, 5 жовтня 1919 року Харківська губернська управа, після
доповіді Відділу народної освіти про розвиток професійної освіти в губернії,
ухвалила низку постанов, провела опитування повітових управ з питання
відкриттянавчальнихмайстерень[230,арк.52].ВУкраїнікультурно-громадські
зусилля державних органів влади були спрямовані на налагодженнянавчання
кустарів.25червня1920рокубулозатвердженоПоложеннязорганізаціїкустарно-
кооперативнихвідділівприГубраднаргоспі,вякомузавданнямдлякустарного
підвідділу було визначено «поднятие техники производительности труда  
и содействие художественному развитию кустарной промышленности»
[611, арк. 66]. З цією метою підвідділ створював кустарні школи й навчально-
показовізакладийкерувавними[611,арк.66].

 Посвідчення. 1921.  
Державний архів 

Вінницької області 
[1804, арк. 76]
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В умовах війни промислове виробництво посуду фактично припинилося,
томуйоговиробництвомзаймалисякустарі[569].

КустарнийвідділНаргоспунамагавсявестиоблікусіхкустарів,азанепокору
передбачалисяжорсткіпокарання[507].

1920рокупродрозкладкувУкраїнібуловиконанона40%.1/3відїїобсягів(28,5
млн.пудівзерна)вивезливРосію.Водночасіззагостреннямдефіцитупродуктів
харчуваннявеликірайониПівденноїРосіїтаУкраїниохопилапосуха,наслідком
чогоставголод1921–1922років,якийуразив3,8млн.українців.Катастрофічне
становищевекономіціпризвелодорізкогозростанняневдоволеннябільшовиками,
що 1921 року вилилося у військові заколоти, робітничі страйки та селянські
повстання.Політика«воєнного комунізму»себевичерпала[1086;1387].Часнової
економічної політики (неп) розпочався 21 березня 1921 року наX з’їзді РКП(б).
ДекретомВЦВКвід23березняпродрозкладкубулоскасованойзаміненоудвічі

 Наказ по Губкустпрому  
про перереєстрацію артілей  
і кооперативних товариств. 

1921.  
Державний архів  

Вінницької області  
[1802, арк. 1а]
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меншимпродподатком[1387].Кустаріотрималипевнепослабленнятискузбоку
більшовицькоївлади,боначасвідбудовифабрично-заводськоїпромисловостівони
сталиосновнимвиробникомзначноїчастиниужитковоїпродукції[467].27липня
1921рокунатериторіїУкраїнивступивудіюДекретпрокустарнупромисловість,
згіднозякимкустарямдозволялосясамостійновільнореалізовувативиготовлені
нимивироби.ВокремомуциркуляріНароднийкомісаріатпрацізауважив:«…при 
наличии временного упадка крупной промышленности впредь до восстановления 
её, государству необходимо поддержать кустарную промышленность» [387].
Одинаків було визнано «лицами, занимающимися общественно-полезным 
трудом» [387]. Проте найсуттєвішою ознакою непу в Україні стали масові
розкуркулення[1385].Декретомвід7липня1921рокуоб’єднаннякустарівуартілі
таспілкибуловизнанодержавноюсправою.Розпочавсяпроцеснасильницького
кооперуваннякустарноїпромисловості.

Пізніше,удоповідінаХІІз’їздіВКП(б)(1923)ЛевТроцькийнаголошував,що
черезкооперацію і державнийкредит кустаря необхідно «повільно і безболісно 
вплести в державну господарчу тканину»[1211,с.4].Якщостаномна1січня1919
рокувУкраїніартілейбуло750,аспілок15,то1923рокуїхбуловідповідно18112
і 350 [1229, с. 75]. Проте гончарі не поспішали до кооперування. Вони неохоче
ставали членами будь-яких об’єднань [1456, с. 76; 1373, с. 15]. Наприклад,
1921 року із більш ніж 1500 гончарів, зареєстрованих у Подільській губернії,
лише 64 об’єдналися в 5 артілей [431; 922; 923]. 20-23 січня 1922 року на
першомуВсеукраїнськомуз’їздікустарноїпромисловостііпромисловоїкооперації
було створено центральний керівний орган – Українкустарспілку [1338, с. 41].
Особливогозначеннявонавідводилавиготовленнюхудожніхкустарнихвиробів,
уякихвиявляласяоригінальнасамобутністьнародноїтворчості[1247,с.20],які
користувалисяпопитомузакордоннихспоживачів[1696,с.56].Оскількивпродовж
згаданих подій якість кустарних виробів суттєво погіршилася, першочерговим
завданням установ, які організовували експорт художніх кустарних виробів,
булопокращення їхньої якості [1696, с. 57].Дляцього,приміромуПолтавській
окрузі, Полтавський державний пролетарський музей почав надавати
рекомендації з декорування глиняних виробів. У результаті цих зусиль «кращі 
зразки старовинного українського народнього мистецтва з музейних колекцій 
переходять… на оздобу виробів опішнянських гончарів. Ці нові мистецькі 
вироби кустарів звернули на себе увагу за кордоном. Полтавський художній 
текстиль іде на продаж до Німеччини й Франції, а опішнянська кераміка –  
до Америки. Попит щороку збільшується і сягає вже суми кількох сот тисяч крб.»
[1572,с.111].ЛідіяШульгинавдоповідіпробубнівськегончарствозауважувала:
«Теперішній посуд гірше від колишнього... Проте попит на гончарські вироби 
все ще дуже великий. …доводиться тільки щиро вітати ті широкі плани  
в справі раціоналізації технічного боку промисла, налагодження економічної його 
сторони та організації експорту бубнівських виробів, що їх намітив Кустарний 
Відділ Київського С.-Г. Музею»[1756,с.187].
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  (Стор. 203-206) Володимир Ленін. «Декрет о регулировании Кустарных промыслов  
и ненационализирванной промышленности». 1921. Державний архів Вінницької області [1796, арк. 7-10]
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 «Наказ по Губкустпрому №12». 
1921.  
Державний архів  
Вінницької області  
[1800, арк. 24-25]
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 «Наказ по Губкустпрому № 17». 01.04.1921.  
Державний архів Вінницької області [1801, арк. 23]
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1923рокубулоствореноУкраїнськеакціонернетовариство«Кустекспорт»,
якезаймалосяекспортомкустарнихвиробівдоАнгліїтаАмерики[1291,с.14;1696,
с.61]вобмінназолотойсільськогосподарськімашини[1458,с.61].З-поміжтих,
хто постачав експортну продукцію, були гончарні художньо-промисловішколи
у Макаровому Яру, Глинську, Опішному. Поглинання художніх промислів як
важливої галузі радянського експорту в загалі державної політики об’єднання
кустарівуартілімалинаслідкомте,щонароднемистецтвойкустарніпромисли
були позбавлені можливості автентично розвиватися й самовизначатися.
ЗатакихобставинУкраїнанезмогланапрацювативласнунаціональнуполітику
щодонароднихпромислів,утомучислійгончарства,ізмушенабуласприйняти
загальнурадянськумодельїхньогорозвитку[1228,с.36-37].

Українкустарспілка розпочала роботу над нормативними документами
для кустарного шкільництва. У її доповідній записці Президіуму ВЦВК від
31.03.1923рокувказано,щометоюзразковихнавчально-показовихмайстереньє
сприяннятехнічномуйхудожньомувдосконаленнюкустарнихвиробів,прививати
колективні навики виробництва [302]. Технолог-кераміст Осип Білоскурський
у вступі до навчальних планів зазначив: «Метою художньо-промислової 
профшколи є дати добре кваліфікованих майстрів-практиків з відповідно 
виробленим художнім смаком, потрібним в художній промисловості,  
як фабричній, так і кустарній»[1553,с.54].

1923 року всі навчально-показові заклади кустарної промисловості
перебували в підпорядкуванні Вищої ради народного господарства [1539].
12листопадавскладіГоловногоекономічногоуправлінняВищоїрадинародного
господарства було створено кустарний відділ, який мав сприяти «підвищенню 
техніки кустарної промисловості шляхом раціональної постановки існуючих 
технікумів, інструкторських шкіл … та інших навчально-показових установ з 
кустарної промисловості»[1514,с.21].Щобпланипрофтехосвітипідпорядкувати
потребам народного господарства УРСР, Раднарком ухвалив постанову про
заснуванняРадипрофтехосвіти[1538].Булозатвердженокомплексвміньізнань,
якими повинен був володіти випускник профшколи [1235]. Цей рік знаменний
прийняттям низки документів, які врегульовували податкову політику щодо
кустарівідопевноїміристимулювалирозвитокдомашньогоучнівства.Гончарі,
якіусвоємувиробництвінезастосовувалиніякихмеханічнихпристроїв імали
одного учня, віком до 14 років, позбавлялися від сплати річного податку, але
залишалисяплатникамипромисловогозбору[1735,с.43-44].Протевідподатків
незвільнялитихкустарів,дляякихзаняттяпромисломбулоосновнимджерелом
прибутків[1537].Такаподатковаполітикадержавишвидшезаохочувалагончарів
віддатиперевагуроботівінших,більшвигіднихгалузях.Улипнібулоприйнято
постанову Народного комісаріату праці, що регламентувала учнівство як один
із шляхів підготовки працівників для кустарної промисловості [1535, с. 34].
Унійзазначеновікучнів,умовиукладаннятадостроковогорозірваннятрудової
угоди з майстром [1535, с. 35]. Вказана постанова застосовувалася до учнів
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ремісників, кустарів-одинаків, промислових кооперативів та підприємств [1535,
с.36]. «Типовий трудовий договір для учнів, зайнятих у дрібній, ремісничій та 
кустарній промисловості й промислових кооперативах» було затверджено
постановоюНародногокомісаріатупраціСРСРвід12січня1924року№25/311.
Цимдокументомрегламентувалисяобов’язкироботодавцяйучня[1536,с.37].

15 лютого 1924року колегія Головпрофосвіти затвердила«Положення про 
навчально-показові заклади ВРНГ з кустарної промисловості». Згідно з ним
завідування й керівництво навчально-показовими закладами покладалися на
правах підвідділу Головпрофосвіти на шкільний підвідділ кустарного відділу
Вищоїрадинародногогосподарства[1515,с.24;1231,с.13].Узгодженістьдійміж
двомаінституціямивиконавчоївлади(ВРНГтаГоловпрофосвітою)повиннабула
забезпечитирозвитокпрофесійноїосвітивгалузікустарноїпромисловості.Для
попереднього обговорення принципових питань навчальної роботи відповідно
до потреб кустарної промисловості, методів викладання, типів шкіл, мережі
навчальнихзакладів,виробничогойфінансовогопланівприкустарномувідділі
Вищої ради народного господарства було створено шкільну раду. Губпрофоси
здійснюваликонтрользадіяльністюнавчальнихзакладівназагальнихзасадах
без права безпосереднього втручання власними розпорядженнями, надавали
відповіднуінформаціюВищоїрадинародногогосподарства[1515,с.25].

Посилена увага до кустарних промислів пояснюється не лише їхнім
місцем в економіці країни. Не випадково Фелікс Дзержинський наголошував
на необхідності підтримки кустарнихпромислів [1301, с. 5-6]. Стояло завдання
спочаткучерезпереписитаанкетуваннявиявитикустарів, апотім їх знищити.
Участьприватногокапіталуврозвиткукустарнихпромислів,зокремагончарного,
упісляреволюційнийперіодбулаявищемнесуміснимізпопередньопроведеною
тотальною націоналізацією. Тому, з одного боку, економічна політика влади
заохочувала розвиток дрібного селянського господарства, з іншого – прагнула
шляхом економічних заходів поставити його в повну залежність від держави,
івперспективі–усуспільнити.Зцьогопоглядукоопераціябуланайбільшзручним
зв’язком дрібного господарства з великою промисловістю, який мав поступово
призвести до переходу розпорошеного селянського господарства в систему
«общественного, социалистического хозяйства» [1623, с. 12]. У директивах
ХІV Партконференції з кооперації райони, в яких концентрувалася кустарна
промисловість,вважалисярайонами«будущей крупной промышленности»[1623,
с. 17]. Насправді діяльність більшовицької окупаційної влади в Україні була
спрямовананазнищеннянезалежногоприватноговиробникавгончарстві.Проте
очікуваних результатів у кооперації гончарів упродовж 1920-х років досягнуто
небуло.Насильницькекооперуваннядокорінноламалотрадиційнийпромисел,
призводило до втрати творчої індивідуальності майстра, «перетворювало 
гончарство на безлике ремісництво»[1373,с.15-16].

Тимчасовіурядовіпоступкидляселянтакустарів,намаганнябільшовиків
завоювати ширшу підтримку серед неросійських народів мали наслідком
те, що в 1920-х роках прагнення українців до самовияву переживали гідне
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 Анкета Макарово-ярівської сільської ради. Макарів Яр. 1925.  
Державний архів Луганської області [1783, арк. 29]
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  (Стор. 212-213) Лука Бойко. Анкета. Макарів Яр. 31.01.1927.  
Державний архів Луганської області [1784, арк. 13, 13 зв.]
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подиву відродження. Від 1923 року бере початок «політика коренізації», коли
партійне керівництво закликало неросіян вступати в партію та держапарат,
службовців примушували вивчати й користуватися місцевими мовами,
а держава підтримувала культурний і соціальний розвиток інших народів.
Українськийрізновидцієїполітикиназивавсяукраїнізацією.Цякампаніяохопила
держапарат, пресу, військо, культуру, але найбільший вплив вона справила
на освіту. Куратором цієї політики був Микола Скрипник (голова Народного
комісаріату освіти з 1927 до 1933 року). Кульмінаційним для цього явища був
1929 рік, коли понад 80 % загальноосвітніх шкіл і 30 % вузів вели навчання
винятково українською мовою, 97 % українських дітей навчалися рідною
мовою [1681, с. 338-339], а вступні й випускні іспити з української мови були
обов’язковими [1131, с. 53]. Гончарні навчальні заклади, які популяризували
українську народну культуру, виявилися яскравим прикладом того, як іноді
вповністюрусифікованомусередовищібулозапровадженовикладаннянавчальних
предметів та ведення позакласної роботи винятково українською мовою [1434,
с. 109, 123]. Особливу увагу було приділено підготовці майстрів, вихованих на
кращих зразках традиційних народних промислів: «Школа, що знаходиться 

 Лист заступника Народного комісаріату освіти Я. Ряппо до всіх Окріно та керуючих профшкіл.  
Березень 1926. Державний архів Хмельницької області [860, арк. 42 зв.]
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 «Резолюція секції «ІЗО».  
По докладу 

Д.Щербаківського». 
1926.  

Державний архів 
Хмельницької області  

[822, арк. 8]

в місцевості багатій мистецтвом, етнологічними надбаннями, зможе 
підготувати… знавця технічно організованих моментів, що при розвиненому 
художньому смаку, практиці в місцевих кооперативних виробництвах та 
знанню багатьох мистецьких форм українського прикладного мистецтва може 
відповідати своїм завданням інструктора»[642,арк.24зв.].Українськенародне
мистецтворозглядалосяякчастинасвітовогомистецтва,щообов’язковоповинне
бутисереднавчальнихпредметівумистецькихшколахУкраїни.

Затакихобставинусередині1920-хроківкустарнапромисловістьдаваладо
50%загальноговиробництва[1291,с.12-14].Оскількизчасуостанніхсерйозних
обстежень кустарних промислів минуло чимало подій соціально-економічного
й політичного характеру, уряд УРСР розробив програму, яка фактично
дублювала колишню земську: до першочергових заходів належало з’ясування
стану кустарництва та наукове осмислення отриманих матеріалів. Професор
ОлександрРибніковзасвідчив,що1920-горокунараховувалосяблизько 16тис.
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гончарів[1291,с.12-14].СергійЗаруднийподавінформаціюпроте,що1922року
вУкраїніїхбуло15073[1213,с.49].Статистичнеобстеження1925рокузафіксувало
в гончарстві 7743 виробничі одиниці [1170, с. ІХ]. Джерело 1929 року містить
відомості про 12901 майстра [1304, с. 41]. У цілому спостерігалося поступове
зменшеннякількостізадіянихугончарствімайстрів,алегончарневиробництво
перебувало під особливим прискіпливим наглядом з боку держави, оскільки
мало яскраво виражені етнічні корені й потужні традиційні осередки.Щороку
Центральне статистичне управління здійснювало бюджетні описи селянських
господарств, але цих відомостей було недостатньо [1334, с. 19]. На важливості
вивчення традиційного гончарства наголошувала етнограф Євгенія Спаська
[1651, с.218].Усередині 1920-хроківЕтнографічнакомісіяУкраїнськоїакадемії
наук ініціювала обстеження гончарних осередків. Під час експедицій учені
здійснювали комплексне обстеження стану кустарного промислу, формували
колекціївиробів.ДослідженнямглинзаймавсяНаціональнийгеологічниймузей
Української академії наук [1756, с. 111-112]. Зазвичай дослідники фіксували
занепад гончарства, втрату місцевого колориту у формах та орнаментиці [1613,
с. 16; 1756, с. 184].Післявивчення гончарствадержавні структурипроголосили
заходи, спрямовані на підвищення технічного й художнього рівнів кустарного
виробництва: влаштування інструкторських шкіл, навчально-показових
майстерень; проведення лабораторних досліджень сировини та ін. [1247, с. 17].
Передфаховиминавчальнимизакладамибулопоставленозавдання«підготовити 
робітників-кустарів…, що володіли би кращими засобами і новими методами 
виробництва»[310,арк.72зв.],якібулибздатніпристосуватинароднухудожню
творчість до індустрії. Думку щодо індустріалізації мистецтва підтримував
іДанилоЩербаківський[1021].

Таким чином, у першій половині 1920-х років на тлі загальнодержавної
програми індустріалізації народного господарства гончарне шкільництво
орієнтували на художню промисловість та кустарне виробництво. Безперечно,
перший об’єкт був визначальним і пріоритетним, тому навчальні заклади,
які спершу декларували допомогу місцевому промислу, згодом змінили своє
спрямування на підготовку працівників суто для гончарної промисловості,
яка в художньому плані обслуговувала політичну систему країни, а в питанні
фінансового забезпечення перебувала в стані хронічного недофінансування
[1062, с. ІІІ-ІV]. Кустарні промисли сприймалися сировинним додатком до
великоїпромисловості,засобомвикористаннянадлишковоїробочоїсиливселах
[1062, с. V]. Стурбованість розвитком гончарної освіти з боку держави носила
більше показово-номенклатурний характер, бо в середині 1920-х років майже
всі провідні гончарні школи України потерпали від кризового фінансового
становища.ГоловнийінспекторвідділухудожньоїосвітиНародногокомісаріату
освіти Осип Білоскурський неодноразово звертав увагу свого керівництва на
ці обставини [44; 45]. Нагадаємо, що навчально-показові заклади кустарної
промисловості перебували у віданні Вищої ради народного господарства,
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  (Стор. 217-221)  
Осип Білоскурський. 
«Доклад. Головному 

Інспектору  
Художньої Освіти  
А. Н. Макарову».  

Травень 1924. 
Центральний 

державний архів 
вищих органів влади 

та управління України 
[50]
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  Осип Білоскурський. «Список шкіл художньої вертикалі, котрим необхідно дати державну 
субсидію». 10.08.1924. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [51]
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 Осип Білоскурський.  
«Список шкіл художньої 
вертикалі, які необхідно 

взяти на державне 
утримання  

(в першу чергу)».  
Харків. 25.08.1924. 

Центральний державний 
архів вищих органів влади  
та управління України [45]

 «Випис з протоколу № 56 засідання Президії Укрголовпрофосвіти». 31.12.1924.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [87]



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

224

а їх навчальною частиною опікувався Народний комісаріат освіти. Однією
зпричинзбайдужіннядогончарнихнавчальнихзакладівбулоте,щокерівництво
країни вже не вбачало потреби розвивати народні промисли й планувало до
1жовтня1924рокупередатинавчально-показовімайстернійхудожньо-промислові
школинаутриманнямісцевихвиконкомів[1130,с.79-80].НатериторіїУкраїнипід
церішенняпотрапиливсігончарнінавчальнізаклади.Місцевівиконавчікомітети
не мали ніяких фінансових можливостей самостійно їх утримувати, тому для
фаховихзгончарствазакладівтакапередачаозначаланеминучуліквідацію.

Алесовєтиприховувалисвоїсправжнінамірищодокустарнихпромислівза
постановами другорядного значення.Наприклад, набуло подальшого розвитку
законодавчезаохоченняучнівстваінаданняпільгкустарям,якімалиучнів[1736].
5вересня1924рокубулоприйнятопостановуЦВКіРаднаркомуСРСР«Про пільги 
з промислового податку ремісникам і промисловим підприємствам, які мають 
учнів»[1397],а10квітня1925рокусільськихкустарів,якізастосовувалиувласному
виробництві тільки членів своєї родини, позбавили від сплати промислового
податку [1655, с. 3-4]. Окремою Постановою було врегульовано застосування
робочої сили підлітків і визначено статус учня [1540]. Ще один нормативний
документрегулювавплатуувузахзанавчаннядітейсільськихкустарів[1534].

ДирективнерішенняУкраїнськоїекономічноїрадиприРНКУСРР,прийняте
16 листопада 1925 року, зобов’язувало Народний комісаріат освіти, Народний
комісаріат внутрішньої торгівлі, Народний комісаріат фінансів, Вищі раду
народного господарства й Кустекспорт розробити проект, який передбачав:
«а) поширення мережі зразкових кустарних майстерень, б) організацію на 
широких засадах учнів для утворення кадру кваліфікованих кустарів,  
в) включення кустарно-художніх шкіл у мережу профшкіл» [1553, с. 56].
Наприкінці1925рокуприНародномукомісаріатуосвітибулоутворенокомісію,
яка повинна була розробити нормативні документи для кустарно-промислової
профосвіти [1212, с. 152]. За результатами її діяльності Державний науково-
методологічнийкомітетНароднийкомісаріатосвітиУСРР1926рокуопублікував
добірку матеріалів, у якій було заплановано створення мережі кустарно-
промислових освітніх установ [484]: 1) «інструкторські роздаточні пункти»;
2) «курси кустарів»; 3) «кустарська профшкола» [974, арк. 44-44 зв.; 1553,
с. 60; 1212, с. 155]; 4) «курси інструкторів» [1553, с. 58-61; 1212, с. 155; 1342,
с.9-15].Пізніше,зініціативиЦКЛКСМУбулорозробленопроектщеодноготипу
навчального кустарно-промислового закладу – учбово-ремісничої майстерні
(перехіднаформадокустарноїпрофшколи)[1212,с.156;655].

Методком Упрофосвіти на основі «Орієнтовного навчального плану для 
кустарної профшколи»розробивдетальнийтиповийнавчальнийплан3-річної
гончарноїкустарно-промисловоїшколи [503;974, арк.44 зв.].Упояснювальній
записцізазначено,щонаІІІкурсікомпонуванняорнаментумаловідбуватисяна
основінароднихмотивів;назаняттяхізтехнологіїучніповиннібулиознайомитися
із матеріалами та технологією гончарства, а праця в майстернях передбачала
проходженнявсіхетапівгончарноговиробництва[503].
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  (Стор. 225-227) «Витяг з «Правил і програмів для вступу до інститутів, технікумів,  
робфаків та профшкіл УСРР». На 1926/27 академічний рік.  

Державний архів Хмельницької області [93, арк. 109-110]
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 «Навчальний план 3-х літньої керамічної куст.-промислов. школи». 1926.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України [503]
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  (Стор. 229-231) «Проект реорганізації мережі художніх шкіл». 1926.   
Державний архів Хмельницької області [667, арк. 48-50]
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  (Стор. 232-236) «Пояснююча записка.  
До навчального плану Художньої індустріяльної Профшколи на 1926/27 навчальний рік».  

Державний архів Хмельницької області [248, арк. 62-63]
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  (Стор. 236-237) «До всіх Окрінспектур Народньої Освіти. Копії до Окрпланів». 10.05.1926.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [265]
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 «До всіх с.г. профшкіл Кам’янеччини.  
Про роботу учнів профшкіл під час літнього триместра». 04.06.1926. 

Державний архів Хмельницької області [267, арк. 60]
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  (Стор. 239-242) Тези доповіді Я. Ряппо «Організація (система) художньої освіти У.С.Р.Р.»  
Державний архів Хмельницької області [860, арк. 4-7]
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Мережеюперспективногорозвиткукустарно-промисловихосвітніхустановна
1925–1930рокибулозавбаченовідкриття9гончарськихшкіл.Упродовж1925–1926
рокупланувализдійснюватифаховупідготовкумайстріву гончарнихзакладах
Кам’янця-Подільського, Миргорода, Глинська, зміцнити гончарний відділ
уЗапорізькійгончарнійшколі,відкрититакіжшколивОпішному(Полтавщина),
Валках(Харківщина),Глухові(Чернігівщина)[974,арк.47зв.,50;1553,с.62].Для
гончарної промисловості вонимали стати базами, навколо яких організуються
іншітипизакладівкустарноїпрофосвіти[490].

На з’їзді з художньої освіти (Київ, 01–05.06.1926) визначили основні типи
художніхнавчальнихзакладів:1)профшколи,2)технікуми,3)інститути[248,арк.4].
Було розроблено рекомендації щодо принципів побудови навчального плану
художньоїшколи [248, арк.29-32]. Літній триместр відводився для проведення
сутопрактичнихзанять,якіпідводилипідсумокотриманихпротягомнавчального
рокузнаньзобраногофаху[248,арк.32].Усінавчальніпредметиподілялисяна
основніпредметизі спеціальності,обслуговуючіспеціальністьтазагальні [248,
арк.47].

На першій Всеукраїнській конференції з питань художньої освіти (Харків,
25.06–01.07.1926)булопідведенопідсумкипостреволюційногоперіодуврозвитку
художньо-промисловоїосвіти,ахудожньо-керамічнасекціязаслухаладоповідіпро
мережу художньо-керамічнихшкіл, уклала навчальний план, рекомендований
длямистецькихнавчальнихзакладів[1553,с.63].

20 жовтня 1926 року Методком Упрофосвіти затвердив Типові навчальні
планидлякустарно-промисловихшкіл [644].3листопадаНароднийкомісаріат
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освіти затвердив «Положення про кустарно-промислові школи», яке було
розісланодовсіхокружнихінспектурнародноїосвіти[266].Удокументізазначено,
що метою кустарно-промисловихшкіл є підготовка кваліфікованих робітників
длякустарноїпромисловості,вихованихполітично,громадськийкооперативно.
Навчаннявтакомузакладібезкоштовне,айогоутриманняздійснюєтьсязакошти
місцевогоабодержавногобюджетів[372].ЦеПоложеннятакожрегламентувало
діяльністьнавчальнихмайстереньдляписьменнихпідлітків,якімалиготувати
кадриробітниківдлякустарноїпромисловості,алезізначновужчимисоціально-
теоретичнимизнаннями[280].

УпостановіВЦВКтаРНКУСРР«Про затвердження положення про кустарно-
промислові школи та учбові майстерні»зазначеноосновніорганізаційнізасади,
принципи навчальної діяльності й керівництва таких закладів [624]. Згідно
з цим документом вони повинні були надавати «практичні фахові знання  
та навички у виробництві, політичне громадське виховання і загальноосвітні 
знання»[1310,с.5].Важливо,щоназаняттяхзграфічноїграмотипередбачалося
змальовувати кращі зразки декору з експонатів музеїв народної творчості;
на третьому курсі – компонувати орнамент на основі традиційних мотивів.
Години малювання рекомендували «віддати викладачеві гаразд знайомому  
з українським орнаментом, що добре розуміє завдання школи та її значіння для 
художньої кустарної промисловости, інакше випускники школи серед кустарів 
лише нівечитимуть прекрасні зразки народної творчости (такого шкідливого 
завдання ми зовсім не покладаємо на школи)»[1383,с.13].

1929рокупобачивсвітпершийвипускзбірникаматеріалівдлякустпромосвіти,
до якого ввійшли положення про кустарно-промислові школи та навчальні
майстерні,навчальніпланийпрограмидлягончарнихшкіл[1310].Длягончарних
навчально-ремісничих майстерень було встановлено 3-річний курс навчання,
62 % навчального часу було відведено на практичні заняття [1381, с. 19]. Для
гончарних навчальних закладів було розроблено кілька програм: 1) «Програм 
виробничого навчання (практичних праць на майстерні)»[1567].Унійзазначено:
«Вплив керамічних кустарно-промислових шкіл на поліпшення кустарного 
виробництва повинен йти не тільки по лінії техніки виробництва, але  
і художнього оформлення, яке повинно неухильно базуватися тільки на мотивах 
народнього орнаменту даної місцевости (округи)» [1567, с. 25]; 2) «Програм  
з керамічної технології»[1569]; 3) «Програм з графічної грамоти»–«На другому 
році учні вивчають виключно народній орнамент, головним чином керамічних 
виробів, різні його відміни (льокалізми) та рослинний орнамент других кустарних 
виробів…, який може бути використаний для кераміки. На третьому році 
учні виконують композиції на певні завдання, на основі народніх мотивів… 
Орнамент керамічних виробів Опішні та Поділля. Орнамент гуцульських 
керамічних виробів… Паралельно з практичною проробкою по ознайомленню 
з українським орнаментом, треба дати декілька лекцій з історії розвитку 
українського орнаменту та взагалі народньої творчости» [1568].Тутдоречно
буде згадати інструктивний лист, розісланий художнім кустарно-промисловим
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школампіслятого,якодназткацькихшкіл,вумовахтотальноїантирелігійної
боротьби,засумніваласявнеобхідностівивченняорнаментівзписанок.Методком
Упрофосвіти надав роз’яснення «Про методи ведення графічної грамоти  
в художніх кустарно-промислових учбових закладах», в якому стверджував,
що«школа повинна вивчати український орнамент у всіх ділянках творчости  
і виробництва українських мас на чому б цей орнамент не був… без огляду на 
те, яке призначення мали речі, орнамент яких ми вивчаємо… такі елементи 
його, як плетінка, хвиляста або гострокутна ритмічна лінія, хрест, свастика  
і т. інш. утворювались тисячі років тому назад і… дали початок геометричному 
орнаментові і відкидати хрестовидні форми, як елемент орнаменту не можна, 
бо це буде відкидання певних художніх надбань…»[268].Натойчастакавідповідь
ужебуладопевноїміриризиком,алепрофесіоналізмпереміг,іїїавторпродовжив
часзацікавленнянародниммистецтвомустінахкустарно-промисловихшкіл.

На передачу професійних гончарських знань також спрямовували свою
діяльністькороткочаснікурсидлякустарівтаінструкторськікурсидлякустарної
промисловості[1516].Заняттянацихкурсахздійснювализгіднознавчальними
планамитаположеннями,затвердженими1928року[1382].Дляінструкторських
курсівуклали«Програм виробничого навчання на керамічному відділі»,«Програм 
практичних праць в керамічній лабораторії»,«Програм з фізики, механіки та 
машинознавства для керамічного відділу»,«Програм з хемії та технології для 
керамічного відділу», «Програм з історії розвитку українського орнаменту»
[1310,с.94-95,98-101,107-109,115-116].

Одночасно з показовою турботою про гончарство більшовицька влада
розгорнулаборотьбу зодноосібниками,щофактичнопризводилодо знищення
кустарництва.Гончарівпоставиливтакіумови,заякихзайматисявиробництвом
удомашніхумовахбуломайженеможливо.Прозбайдужіннядержавнихорганів
влади до кустарного гончарства свідчить і Всесоюзна сільськогосподарська
і кустарно-промислова виставка (Москва, 1923), де в числі 2000 гончарних
експонатіввиробівкустарів-одинаківбулозовсіммало[1229,с.76].Якщораніше
гончарів заохочували до розширення домашнього виробництва, використання
працінайманихробітників,то1928рокузацеїхпозбавляливиборчихправ[1242].
Промиселзанепадав,алегончарнінавчальнізакладищетримавнаплавуекспорт
глинянихвиробів.РолькустарноїпродукціївекспортіСРСРзростала,мальована
українськакераміказавойовуваларинкизбутувЄвропітаАмериці.

Удругійполовині 1920-хроківвУкраїнібулоствореноспеціальнукомісію
з представників Народного комісаріату освіти і Кустекспорту, які запланували
організуватипотужнумережуфаховихшкіл,середякихбулийгончарні[1350].
Згіднозп’ятирічнимпланомНародногокомісаріатуосвітикустарнихпрофшкіл,
якіповинніпідготуватикваліфікованихкустарівтаробітниківдляпромисловості,
мало бути щонайменше 118 [265]. Експорт став рушійною силою нової хвилі
державних ініціативщодовідкриттягончарнихнавчальнихзакладів.15травня
1928 року на засіданні Економічної наради УСРР було ухвалено п’ятирічний
план розгортання мережі кустарно-промислових навчальних закладів [1482],
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  (Стор. 245-248) «До Ради Народних Комісарів УСРР. Пояснення до проекту постанови ВУЦВК’у  
і РНК УСРР «Про положення кустарно-промислових шкіл та учбових майстерень». 1926.  

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [280]
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  (Стор. 249-251) «Пояснююча записка до учбових планів кустарно-промислових шкіл». 20.10.1926.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [644] 
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 «Инструкция для троек» 
Державний архів Хмельницької 

області [370]
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 До «Всіх художніх кустпромшкіл. До інших для відома. «Про методи ведення графічної грамоти  
в художніх кустарно-промислових учбових закладах». 1929. Центральний державний архів  
вищих органів влади та управління України [268]
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 Клопотання Вукопроммінералоб’єднання до Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової 
школи про виготовлення експортної продукції. Луганськ. 26.06.1932.  
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця). Публікується вперше
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  (Стор. 254-257) Листівки зі зразками експортної продукції опішненських гончарів.  
Опішне, Полтавщина. Кінець 1920-х. Національний музей-заповідник українського гончарства  

в Опішному, Національний архів українського гончарства [1798]
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який передбачав відкриття 214 шкіл та навчальних майстерень, 24 курсів
для кустарів [1201, с. 121], а також організацію 4 інструкторських курсів [1201,
с. 121]. Така кількість шкіл – це мінімум, який всеодно не міг задовольнити
запитиуфаховійосвітінаселі,дечерезмеханізаціюхліборобствавивільнялися
робочі руки й відбувався повоєнний природний приріст населення. «...Нам 
треба значно поширити та розвинути художню кустарну промисловість, яка 
має великий попит і перспективи широкого збуту, дякуючи оригінальності 
та характерним особливостям орнаменту» [1201, с. 122]. Ініціаторами
відкриття кустарно-промислових шкіл та навчальних майстерень були й
сільські громади, але влада відмовлялася надавати їм фінансову допомогу
[1201,с.123]. Ізчислазапланованихкустарно-промисловихшкілтанавчальних
майстерень, за одними джерелами – 9 [1349, с. 132], за іншими – 8 [1212,
с. 156], 14 [1501] або 15 [1350] мали бути гончарними. Гончарне шкільництво
вУкраїніотрималотимчасовийпоштовхдорозвитку.Напрацьованадержавними
органами влади програма розвитку гончарної освіти, розробка навчальних
планів і програм сприяли тому, що 1920-ті роки знаменувалися відкриттям
спеціалізованихзгончарствашкілтамайстереньуЗапоріжжі(1924),Опішному
(1925),Новгороді-Сіверському(1925),Миколаєві(1926),Старокостянтинівці(1926),
Макаровому Яру (1927), Оріхові (1927). Для реалізації такої широкомасштабної

 Листівка зі зразками експортної продукції Опішнянської керамічної промшколи.  
Опішне, Полтавщина. Кінець 1920-х. Національний музей-заповідник українського гонсарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства [1798, арк. 22]
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програми потрібні були кваліфіковані кадри. Як і раніше, в країні бракувало
фахівців,якімоглибочолитинавчальнігончарнізаклади.Томубулозаплановано
впродовж1927–1932роківорганізуватидворічніінструкторськікурсизгончарства,
які б підготували 100 фахівців [1348]. Чи було реалізовано зазначені плани
– невідомо. У загальнодержавному вимірі кадрова проблема скорегувала
цільове призначення гончарних навчальних закладів. Інженери й техніки, які
удожовтневийчаспрацювалиназаводахнапівкустарноготипу,післяподій1917
року здебільшого емігрували за кордон. Фактично ціла галузь промисловості
залишилася без спеціалістів, а на початку 1930-х років державні приорітети
отрималаїїбудівельно-силікатнагалузь.Томузначначастинановостворюваних
навчальних закладів були вже не гончарного, а індустріального спрямування.
Тількина територіїДонбасупотреба в технологах такого ґатунку складала390
спеціалістів[1168,с.43].

Варто наголосити на ще одній функції, яку совєти відводили гончарним
навчальним закладам. Щоб знищити одноосібне кустарне виробництво,
передовсімутихосередках,девиготовлялиукраїнськумальованукераміку,якає
суттєвиметнозначущимявищемівзаполітизованомузакритомубільшовицькому
суспільствінабувалаполітичногоконтексту,владніструктуривідновилипотужну
кампаніюборотьбизполив’яноюкерамікоюукраїнськихгончарів.Вісторіївона
булавжедругоюпіслятого,якупродовж1840-х–1916роківзасновникРосійської
фарфоро-фаянсової імперії Матвій Кузнецов намагався заборонити в Україні
кустарневиробництвополив’яногопосудуйстатимонополістомуційгалузі[1456,
с. 76-77]. Усвідомивши,що українська мальована кераміка не лише може бути
предметомзахоплення,айсприйматисяпевнимідентифікуючимфакторомщодо
цілоїнації,тоталітарнийбільшовицькийрежимвирішиввикористативсіможливі
засоби для дискредитації кустарного гончарного виробництва [1456, с. 78].
Уборотьбіізсамобутнімукраїнськимгончарствомгончарнішколиперетворили
у трибуни, з яких проголошували основні теорії влади. 1928 року РНК УССР
ухваливпостановупрооздоровленнягончарноговиробництва[1].Усіпричетнідо
гончарноговиробництванаркоматийВукопромкредитсоюзпочалипорушувати
питанняпроначебтомасовіотруєннянаселеннячерезвикористанняполив’яного
посуду [385]. Заступник Наркомздоров’я надіслав до РНК УСРР доповідну
записку«Про заходи щодо оздоровлення гончарного виробництва та боротьби 
з масовими отруєннями населення через вживання глазурованого посуду»[309].
ПосилаючисьнадослідженняСанітарно-бактеріологічногоінститутутаокремих
лабораторій, які підтвердили «значну кількість вільного олова в гончарному 
посуді»,Наркомздоров’япідготувавпроектпостановиРНКУСРР[309].Гончарним
навчальним закладам та гончарним артілям було відведено роль основних
популяризаторівідейпрошкідливістьсвинцевоїполивидлягончарівтанаселення,
пронеобхідністьзастосуваннябезсвинцевоїполивиікооперуваннягончарів[626].
ЗініціативиінспекторапрофзахворюваньНародногокомісаріатуохорониздоров’я
Абрамовича1929рокувідбуласяміжвідомчанарада.Відповіднодо їїпостанови
Народнийкомісаріатосвітизвернувсядовсіхгончарнихтехнікумівтапрофшкіл
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 (Стор. 260-261) «О мероприятиях по оздоровлению гончарного производства  
и по борьбе с отравлениями от глазурованной гончарной посуды». 20.11.1928.  

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [516]
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 Доповідна записка до РНК УСРР «Про заходи щодо оздоровлення гончарного виробництва  
та боротьби з масовими отруєннями населення через вживання глазурованого посуду». 21.11.1928. 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [309]
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  Постанова РНК УСРР «Про заходи щодо оздоровлення гончарного виробництва та боротьби  
з масовими отруєннями населення через вживання глазурованого посуду». 21.11.1928.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [626]
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 Приходько. До «Всіх Округових Інспектур Нар. Освіти, в віданні яких є керамічні профшколи  
та кустпромшколи. До всіх керамічних профшкіл та кустпромшкіл, до Миргородського та Межигірського 
технікумів». 12.02.1929. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [656]
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зпропозицієюрозпочатилабораторніекспериментизвиготовленнябезсвинцевої
поливи [1033, с. 110]. Його увагу було зосереджено на підготовці кадрів для
гончарного виробництва, які засвоїли б нові методи роботи із безсвинцевими
поливами йфритою. З цієюметою було заплановано організувати в осередках
гончарноговиробництвагончарнішколийнавчальнімайстерні,якімалибусе
необхідне обладнання [1033, с. 114]. До гончарних та кустарно-промислових
шкілнадіслалиінструктивнийлист,уякомупередзакладамиставилисячергові
завдання,пов’язанізцимипланами[656].Протевсіцінарадийпостановибули
складовимипоказово-галасливоїборотьбизаздоров’янароду,яканівелювалася
мізерним фінансуванням гончарних навчальних закладів [102]. Насправді це
був один з напрямків державної антикустарної політики. Надумана проблема
шкідливості свинцевої поливи постійно була на слуху йшвидше мала на меті
підірватиосновикустарногогончарноговиробництва,аніждопомогтикустарям
[1467,с.76-84].Такаантикустарнадержавнаполітиканегативнопозначиласяна
попитійреалізаціїгончарноїпродукції,атакожнацільовихзавданняхдіяльності
гончарнихнавчальнихзакладів. 

У дусі радянського часу кустарні вироби прискореними темпами почали
втрачатинаціональнийхарактерінабуватиознакизаполітизованості.Всідержавні
структури працювали на«совєтську» ідеологію, звичними стали виставки під
назвою«Кустар і революція»,денахудожньо-кустарнихвиробахчіткопозначився
впливбільшовицькихлозунгів.Прицьомузв’язокгончарнихнавчальнихзакладів

 «Витяг з протоколу засідання Правління Миргородського Художньо-Керамічного Технікуму». 
02.03.1928. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [102]
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ізкустарямимавбутипостійноналагодженим,аджеціустановибулитрибуною
владивсередовищігончарів.

Ще 1919 року підвідділ художньої промисловості Народного комісаріату
освіти заохочував до організації курсів для гончарівпринавчальних закладах,
на яких було зручно пропагувати потрібні владі знання з технології й основ
мистецтва[1228,с.37].Через10роківуобіжнику,якийНароднийкомісаріатосвіти
розіслав усім гончарним навчальним закладам, їх керівництво зобов’язували
організуватикількамісячнікурсидлягончарів,дослідитивлабораторнихумовах
властивості тамтешніх глин, підібрати до них рецепти безсвинцевих полив,
визначити основні осередки народного гончарства й провести їх вивчення
через етнографічні експедиції учнів. Метою всіх пропонованих заходів було
проголошенопокращеннятехнології гончарноговиробництва [43].Профшколи
звітували про часткове виконання поставлених завдань, бо на заваді стояв
брак коштів, які навчальні заклади змушені були вишукувати самотужки [43;
270]. Проте обіжник залишився у своїй основі швидше рекомендацією, аніж
рушієм до конкретних дій. Ніяких суттєвих результатів він не дав, оскільки
спонсорівдляпроведеннязазначенихзаходівнезнайшлося[105;277;270].Згідно
з роз’ясненням Народного комісаріату фінансів УСРР нижчі профтехшколи
кустарно-промислової освіти та навчально-ремісничі майстерні 1930 року
залишалися на місцевому бюджеті. Середні навчальні заклади передавали на
утриманняВищоїрадинародногогосподарства[208,арк.1.].Длябільшостіфахових
згончарстванавчальнихзакладівцеозначалофактичнуліквідацію.Цейпроцес
також прискорили насильницька колективізація (з 1928 року), розкуркулення
та індустріалізація, голодомор 1932–1933 років, які мали наслідком фізичне
знищення гончарів і кустарного гончарства як явища [1373, с. 16]. Заняття
гончарством,несплатанепомірновисокихподатків,відкритийвияврелігійності
були причиною для порушення кримінальних справ та репресій спрямованих
протикустарів[1373,с.22-26].

Знищення гончарногошкільництваприскорилий іншіфактори: усунення
художньої спрямованості з навчального процесу, реорганізації усіх діючих на
тойчасгончарнихзакладів,які готувалихудожників-керамістівдляхудожньої
та кустарної промисловості, в індустріально-керамічні технікуми, випускники
якихпрацевлаштовувалисявбудівельно-селікатнійіндустрії.Уженетакактивно
заохочувався випуск експортної продукції спеціалізованими школами, та й
виконуватитакіроботибуломожливолишевмистецькійшколі,томуцяобставина
вженемоглабути стримуючимфакторомдлятих, хтоухвалюваврішенняпро
закриття гончарних навчальних закладів в Україні. Після проголошеного 12
червня1932рокуМиколоюСкрипникомпершочерговогопартійногозавдання,яке
зобов’язувалопереглянутимережунавчальнихзакладівіконцепціюпідготовки
фахівців різних галузей виробництва, школи мистецького спрямування
найближчимчасомпідпадалиліквідації[1434,с.109].1930-тірокизнаменувалися
черговою хвилею реорганізацій або закриттям художньо-промислових шкіл,
технікумів, кустарних майстерень. Такий самий процес був характерним
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 Автор невідомий.  
Таріль «Вершник». 

 Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, проколювання, мальовка, 

5,9х36Dx17,3d см.  
Опішне, Полтавщина.  

1920-ті – 1930-ті.  
Полтавський краєзнавчий музей 

імені Василя Кричевського,  
КС-408, ПКМ-2468.  

Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше

 Автор невідомий.  
Таріль «Червоноармійці». 

Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, проколювання, мальовка, 

6,6x35,9dx16,7d см.  
Опішне, Полтавщина.  

1920-ті – 1930-ті.  
Полтавський краєзнавчий музей 

імені Василя Кричевського,  
КС-409, ПКМ-2469.  

Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше
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 Автор невідомий.  
Таріль «На мітинзі».  
Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, проколювання, мальовка, 
6,8х40,2Dx22,3d см.  
Опішне, Полтавщина.  
1920-ті – 1930-ті.  
Полтавський краєзнавчий музей 
імені Василя Кричевського, 
КС–410, ПКМ–2470. Фото Тараса 
Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, ритування, мальовка, 
11x37,5Dx21d см.  
Опішне, Полтавщина.  
Друга половина  
1920-х – початок 1930-х. 
Миргородський краєзнавчий 
музей, 456/Р-1424. Фото Тараса 
Пошивайла. Публікується вперше
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 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, ліплення, ритування , 

мальовка; 24х12Dх14d см.  
Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті. 

Художньо-етнографічний музей «Відродження»  
Державної спеціалізованої художньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв  
у Опішному» імені Василя Кричевського,  

НД-КМ-К-3472. Фото Юрка Канівця.  
Публікується вперше

 «До Могилівської Міської Ради, Дашівського, 
Ямпільського, Брацлавського райвиконкому  
та Зав. Куст. Ремісн. Шкіл». 19.07.1930.  
Державний архів Вінницької області [208, арк. 28]
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 «До всіх ВМП, ВМГ та РНГ АМСРР. До всіх ОІНО. До всіх промспілок». 1930  
Державний архів Вінницької області [208, арк. 29]
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і для інших республік СРСР.Після голодомору 1932–1933 років по всій Україні
гончарнінавчальнізакладимасоволіквідовували.Найтривалішимбулогончарне
шкільництво в Опішному, де з 1936 року діяла Опішнянська школа майстрів
художньоїкераміки,якаприпиниласвоєфункціонування1941року.

Отже, після скасування кріпосного права гончарство стало одним із
найпоширеніших кустарних промислів. Для його розвитку на території
українських губерній склалися сприятливі умови. Проте з кінця ХІХ століття
гончарство змушене було конкурувати із фабрично-заводським виробництвом,
іцепротистояннябулоненакористьпромислу.Почализ’являтисяознакийого
занепаду. Це явище виявилося тривалим у часі й поширеним за територією,
яку охопило. Щоб надати допомогу гончарству, у якому були задіяні тисячі
сімей,наприкінціХІХ–напочаткуХХ століттядержавні відомства, повітовій
губернські земства розпочали дослідження традиційних осередків гончарства.
Урезультатіпроведеноїроботивониотрималидостовірністатистичніданіщодо
участі населення в цьому виробництві, здійснили опис умов праці та життя
майстрів,визначилизапасинаявноїсировинитощо.Цівідомостібулинеобхідні
йдлявизначенняперспективінаданняцілеспрямованоїпідтримкипромислута
дляпровадженняграмотноїпросвітницькоїдіяльності,спрямованоїнапередачу
професійнихфаховихзнаньусередовищігончарів.Означенізавданнявукраїнських
губерніях виконували професори Анастасій Зайкевич, Дмитро Багалій, Петро
ЗемятченськийтаБорисЛисін,етнографиВікторВасиленко,С.Лисенко,Пилип
Корольов,МиколаПономарьов,ПетроСкачков,МихайлоГродецький,Олександр
Прусевич, Микола Іонов, Петро Олейников, Микола Сумцов, Петро Солонина,
член Імператорського Московського товариства любителів природознавства,
антропології та етнографії та Московського археологічного товариства Іван
Зарецький; керамісти Петро Ваулін, Петро Пашутинський. Вони зібрали й
проаналізували історичні, етнографічні, статистичні дані про традиційне
гончарство, на основі чого земства розробилипрограмипідтримки гончарного
промислу, згідно з яким поширювали знання серед кустарів через відкриття
системи навчальних майстерень та професійних шкіл, відряджаючи кращих
майстрівта інструкторівдогончарнихосередків,навчаючикращихкустарівна
заводах Фока, організовуючи музеї, друкуючи літературу, яка популяризувала
народнемистецтвойводночасслугувалапосібникомдляремісників,забезпечуючи
майстрів сировиною, покращеними глиняними зразками й необхідним
удосконаленимобладнанням.Земськадіяльністьугалузікустарнихпромислів,
яканамежіХІХ–ХХстолітьпроходилапідзнакомдоброчинностіщодоселянства,
на початку 1910-х років почала скеровуватися в комерційному напрямку, що
було обумовлено значним розвитком кустарних промислів. На переконання
земських та державних діячів, одним з найдієвіших шляхів удосконалення
гончарства були спеціалізовані навчальні заклади. На території українських
губернійнавчально-показовімайстерніякзасібпідняттяконкурентоспроможності
кустарноговиробництваїмуявлялисянайбільшперспективними.Вгуберніяхбуло
відпрацьованоосвітнюсистемувгончарськійгалузі,щоскладаласязнавчальних
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і навчально-показових майстерень та художньо-промислової школи. Разом
зтимдалеконевсігубернськійповітовіземствапрацюваливцьомунапрямку.
Деякізнихтак інерозгорнулидіяльністьзрозвиткугончарногошкільництва.
На державному рівні теж не було вироблено єдиної програмифункціонування
зазначених закладів, адже не було сталої позиціїщодо гончарів. У перші роки
правліннябільшовиківупритулзайнятисяодноосібнимгончарнимвиробництвом
завадили складні воєнно-політичні й економічні обставини.Проте вже 1920-ті
роки засвідчили, що в розвитку гончарного шкільництва визначальним було
питання ставлення державних структур до кустарів і гончарства. Пріорітети
векономіційполітицібільшовиківбулиненакористьостанніхіпроектувалисяна
гончарнешкільництво.Поступовозацікавленняйогорозвоємзгасало.Допевної
міри тимчасовим стримуючим фактором була участь гончарних навчальних
закладівувиготовленніекспортноїпродукції.Державніінтересищодогончарної
освітивУкраїнімаликількапроявів:1)офіційний,щодемонструвавтурботупро
гончарне виробництво, заохочував до заняття цим промислом, який насправді
підводив до максимального залучення трудових та економічних ресурсів до
індустріалізації; 2) завуальований, спрямований на винищення гончарів як
суспільного стану.Озвучені плани й конкретні дії не були логічними: у другій
половині 1920-х років було заплановано й відкрито чимало спеціалізованих
з гончарства художньо-промислових шкіл, а в першій половині 1930-х років
не лише на території України, а й усього Радянського Союзу було закрито або
реорганізовано всі художні гончарні навчальні заклади. Для більшовицького
режимурозвитокважкоїтавоєнноїпромисловостібувпріоритетним,знищення
традиційногоукраїнськогогончарства–першочерговим.

Z
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3.1. 
ШКІЛЬНИЦТВО ОПІШНОГО  
ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ  

НОВІТНЬОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТРАДИЦІЇ  
МІСЦЕВОГО ГОНЧАРНОГО ПРОМИСЛУ 

(1894−1941)

 Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня 
Полтавського губернського земства (1894–1899). В умовах зростаючого
безземелля в ХІХ столітті для багатьох майстрів Полтавської губернії заняття
гончарством було єдиним засобом до існування [1326, с. 348]. Тому цілком
закономірно цей промисел постав важливою галуззю народного господарства.
Коли наприкінці ХІХ століття все чіткіше виявлялися ознаки занепаду
промислу, діячі губернського земства почали розробляти спеціальні програми
підтримки кустарів. Цьому передували польові експедиційні обстеження
гончарних осередків, здійснені Анастасієм Зайкевичем (1879–1880) [1549, с. 4;
1726, с. 61], Віктором Василенком (1885) [1064; 1065], Іваном Зарецьким (1893)
[1209; 1210]. Добуті ними відомості дали можливість з’ясувати реальний
стан гончарства, обставини, які перешкоджали його розвитку, умови
йнагальніпотребивиробництва.Разомзцим,професорОлександрГуров(1888)
[1123,с.216-219]тагеологПетроЗемятченський(1891)вивчилигеологічнубудову
територіїгуберніїйконстатувалинаявністьпотужнихзапасівгончарнихглин[1219,
с.12-14].

У своїх промислових формах гончарне виробництво виросло й розквітло
на тлі певних соціально-економічних умов: малоземелля примушувало шукати
заробітки поза землеробством, у різних промислах і ремеслах, які виникали за
наявностібагатоїсировинноїбази[1584,с.3].Затакихумовдлябагатьохгончарів
заняттягончарствомбулоєдинимджереломіснування,алечималурольуцьому
відігравали звичаї й віками усталені народні традиції [1648, с. 36]. Широкий
асортиментвиробівгончарівПолтавськоїгуберніїнетількизадовольнявмісцевий
попит,айзнаходивсвогопокупцявХерсонській,Катеринославській,Харківській,
Чернігівській, Курській губерніях, в Області Війська Донського та Криму [1676,
с.25].Засвідченнямисучасника,«опошнянские изделия, отличавшиеся большим 
разнообразием форм, рисунка, а также большой изысканностью, приобрели себе 
популярности на широком пространстве юга России и развозятся до берегов 
Черного моря»[1377,с.181].

Розквіт майстерності окремих гончарів відбувався в умовах загальних
кризових явищ у промислі. Наприкінці ХІХ століття на території підросійських
українськихземельдослідникигончарствафіксувалиознакийогопрогресуючого
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 Транспортування глиняних виробів по р. Ворсклі. Полтавщина. Перша чверть ХХ століття.  
Автор фото невідомий. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-1154; 
копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства 

 Гончарний ряд на ярмарку. Полтава. 1899. Фото О. М. Павловича.  
Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), №2021-62;  
копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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 Гончарні ряди на ярмарку. Полтава. 1899. Фото О. М. Павловича.  
Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), №2021-60;  
копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Гончарний ряд на ярмарку. Полтава. 1899. Фото О. М. Павловича.  
Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), №2021-61;  
копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

278

занепаду, обумовленого розвитком фабрично-заводського виробництва
здешевленого фаянсового посуду, зменшенням попиту на кустарну продукцію,
недостатністю оборотних капіталів, необхідних для запровадження нововведень
у кустарне виробництво гончарів, незадіяністю в цьому промислі вільних від
інших занять суспільних сил [1648, с. 37]. Усі дослідники зауважували, що
більшість гончарів мали проблеми з постачанням необхідних для виробництва
матеріалів та збутом продукції, якість якої погіршувалася через недосконалість
гончарноїтехнології.Виробидеякихгончарівбулисамобутніми,протепотребували
покращення художньої підготовки майстрів. Місцеве населення виявляло
надзвичайнуздібністьдовідтвореннярізноманітнихдавніхформтаоригінальних
захудожнімихарактеристикамизразків,щопримушувалоПолтавськегубернське
земствоперебувативстаніпостійнихпошуківзаходів ізпокращеннягончарного
промислу.Вплинутинайогофункціонуванняплануваличерезвідкриттявкількох
осередках гончарства земських гончарних майстерень, які мали поширювати
всередовищігончарівсучасніпрофесійнізнання.

Обираючи місце для відкриття гончарної навчальної майстерні, земські
діячідійшлизгоди,щонайбільшцікавимбув гончарнийпромиселвОпішному,

 Гончарний ряд на ярмарку. Полтава. 1894. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №Н-13708;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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дегончарі,немаючиспеціальноїтехнічноїйхудожньоїпідготовки,застосовуючи
простізнаряддяпраці,виготовлялисправжнішедевриглиняногомистецтва[1648,
с. 39]. Уже тоді Опішне вважали «Коринфом й Афінами української народної 
кераміки», метрополією гончарного виробництва всієї губернії, «столицею»
українськогогончарства[1173,с.109-110;1473,с.13].

1882 року в містечку нараховувалося 216 гончарських господарств, 1885-го
такихсадиббуловже224.1893рокувОпішномуналічувалося429гончарів[1293,
с.27].З-поміжусіхгончарнихвиробівнайбільшимпопитомкористувалисявироби
гончарівОпішного,яківирізнялисярозмаїттям,красоютаміцністю[1676,с.25],
алеівїхньомусередовищібулочималомайстрів,яківиготовлялималоціннівироби
грубихформіорнаменту,малитехнічновідсталевиробництво[1108,с.31].Опішне
видавалося осередком, в якому були найбільш сприятливі умови для відкриття
навчальноїгончарні.

Станом на 1890-й рік у Полтавській губернії не було жодної гончарної
школичинавчальноїмайстерні.Гончарікористувалисяотриманимивспадоквід
батьків або наставників знаннями й навичками, а відомості про удосконалення
й покращення технології потрапляли в їхнє середовище найчастіше випадково
й залишалися одноосібним надбанням [1718, с. 63]. Тож, заслухавши доповідь
Полтавської губернської управи «О нуждах гончарного дела в Полтавской 
губернии» [1395, с. 12-13], губернські збори 1893-го року ухвалили рішення
влаштувативОпішному «образцовую гончарную мастерскую, которая могла бы 
познакомить гончаров со свойствами местных глин, способами их обработки, 
с приготовлением из них различных изделий» [1108, с. 31]. Влаштування цього
закладу було доручено Івану Зарецькому – члену Московського археологічного
товаристватаМосковськоготовариствалюбителівприродознавства,антропології
йетнографії,дійсномучленуПолтавськоївченоїархівноїкомісії[1452,с.18;1082,
с.34].1893рокуІванЗарецькийздійснивкомплекснедослідженняопішненського
гончарстваібувчинеєдинимфахівцем,найбільшзнимобізнаним[1210].

8червня1894рокурозпочалосябудівництвопершоївЛівобережнійУкраїні
зразковоїгончарноїнавчальноїмайстерні,восени–відбулосяїївідкриття[1424].
Повнийописбудівлітаобладнанняподановтодішніхземськихвиданнях[1648;
1108]. Свою діяльність Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня
Полтавськогогубернськогоземстваспрямувалавтакихнапрямках:1)влаштування
й обладнання майстерні; 2) дослідження місцевої гончарної сировини;
3) виготовлення гончарних виробів [1108, с. 32-34]. Окрім того, не менш
важливим завданням, яке земство ставило перед навчальним закладом, був
розвитокнаціональноїорнаментики:«При организации опошнянской мастерской 
было составлено записку о значении малорусского орнамента в кустарных 
изделиях, которая убедила его (земство. – авт.) устроить мастерскую»[1224].
Завідувачтакожвважав,щоосновнимзавданнямзакладутакоготипуєнавчання
гончарів виготовленню глиняної продукції «с более тщательной формовкой  
и тонким орнаментом»,здатноїконкуруватиізфабрично-заводськоюпродукцією
[1210,с.11].
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 Краєвид Опішного. Опішне, Полтавська губернія. 1899.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), №2021-97;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Гончарський куточок Опішного. Вдалині – частина слов’янського городища.  
Опішне, Полтавська губернія. 1899. Фото О. М. Павловича.  

Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), №2021-93;  
копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (1, 2). Опішне, Полтавщина. 1956.  
Фото А. Ващенка. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства

1

2
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 Опішненські гончарі копають глину. Опішне, Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-47; копія – Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Гончарі видобувають глину з «дудки». Опішне, Полтавська губернія. 1893.  
Фото Івана Зарецького [1531, с. 84]
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 Гончар біля гончарних печей на околиці села. Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-11; копія – Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Купи накопаної глини на подвір’ї гончаря. Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-235; копія – Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Гончар Іван Гладиревський за роботою. Опішне, Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-10; копія – Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Гончар за роботою. Опішне, Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-56; копія – Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Хата гончаря-цегельника. На подвір’ї сохне цегла. Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького. 
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-54;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

30 вересня 1894 року Полтавська губернська земська управа затвердила
правила, якими майстерня керувалася у своїй діяльності. Згідно з цими
правилами викладання носило суто практичний характер і спрямовувалося на
повідомлення вдосконалених прийомів роботи, знайомство з покращеними
знаряддями виробництва; викладачами в майстерні були майстри-фахівці,
азавідувачем–спеціаліст-кераміст;місцевийнаглядзнаходивсяувіданніопікунів;
загальне керівництво діяльністю здійснювало Губернське земство; навчання
було задекларовано як безкоштовне; учні отримували від майстерні щомісячну
матеріальнудопомогу,щобулопотужнимстимуломдонавчання;окрімпостійних
учнів,майстернязнайомилагончарівзудосконаленнямигончарноговиробництва
[1174, с. 121; 1648, с. 49]. Майстерня безкоштовно надавала роз’яснення щодо
виготовленихглинянихвиробів[1482,с.19;1108,с.49].Вікучнівнемавобмежень.
Після закінчення повного курсу навчання видавали свідоцтво [1648, с. 50].
Зарізнимиджереламинавчаннятривало:1)кількамісяців[1457],2)одинрік[1648,
с.50;1549,с.13;392,арк.35]3)трироки[1469;1713,с.55].Бажаючихбезкоштовно
працюватийодночаснонавчатисяневиявилося,томумайстерні,якаповиннабула
зароблятикоштинавласнеутримання,доводилосянайматидлявиконанняпевних
робіт гончарів Опішного. Серед штатних майстрів переважали фахівці в галузі
заводського виробництва, які менше розумілися в кустарному гончарстві [1108,
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с.44].1896рокувгончарномузакладібулоп’ятьдорослихпрацівниківтачетверо
«хлопчиків-напівмайстрів»[1685,с.40].

Упершірокидіяльностігончарнамайстерняпровеладослідженнямісцевих
глинічисленніексперименти,пов’язанізприготуваннямполивйангобів.Надумку
земців,фаянсовамасабулаідеальнимматеріаломдлянавчання,оскількидозволяла
застосовувати до неї всі прийоми гончарного виробництва, характеризувалася
пластичністю,еластичністю,буланевибагливоюпідчасвипалювання,донеїлегше
добиратиполивийангоби.Булорозробленодекількафаянсовихінапівфаянсових
масдлявиготовленнявиробіврізногопризначення[1108,с.38].Алекерівництво
майстерні не врахувало, що фаянсові чи порцелянові вироби не могли бути
предметомкустарноговиробництва[1549,с.14].

Успішнимивиявилисялабораторніпошукирецептівполив[1413,с.41-43,49]
таангобів[1108,с.38-42].Вдалимибулиекспериментизвиготовленнявогнетривкої
шамотноїцегли та якісної черепиці.Проведені дослідженнядовелипридатність
місцевих глин для приготування: 1) кам’янкової маси; 2) веджвудської маси

 Основні форми гончарних виробів гончарів Полтавщини. Фрагмент виставки. Полтава. 1903.  
Фото Івана Зарецького. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-767; 

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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длявиробництвадорогихдекоративнихречей.ІванЗарецькийзапровадивнизку
вдосконалень,якіпоступовомоглибутизапозиченимикустарямидлязастосування
в домашньому виробництві. Ще до завершення експериментів виготовили
кілька тисяч «новітніх» виробів, сподіваючись утвердити престиж гончарного
навчальногозакладу[1108,с.42-43].Алечерезнепристосовануконструкціюгорна
результатибулинедужевтішнимийдаютьпідставистверджувати,щодіяльність
гончарніщенебулананалежномурівні[1108,с.42-43].

Відомо, що в перший рік діяльності в Опішнянській зразковій гончарній
навчальніймайстернінавчалися10учнів,середякихбувстипендіатЛохвицького
земстваГерасимГончаренко(1882р.н.)[1413,с.43-44].Учнівчилисяформувати
виробизгіпсу,відливати їх ізфаянсовоїмасийобточувати[1481,с.20-22;1648,
с.48-49].Вихованцісамостійновиготовляликапи(моделідлявідливаннявиробів),
за допомогою яких виробляли різні складові сервізів [1469, с. 36-38]. Зразками
слугувалиглинянівиробирізногоступеняскладності[1108,с.35].Примайстерні
було влаштовано невеликий музей «керамічних старовинних зразків» [438,
арк. 172]. Гончарі ставилися до діяльності гончарної майстерні неоднозначно.
Частина з них старанно її відвідували, опановуючи окремі удосконалення
увиробництві(відливаннягіпсовихформ;полегшеноїконструкціїгончарнийкруг;
різці для обточування готових гончарних виробів; застосування сурику замість
свинцюпідчасвиготовленняполиви;виготовленнявогнетривкоїшамотноїцегли)
[1108,с.44-47].Однакбільшістькустарівставилисядонововведеньдужеобережно
йстримано,боневбачаливнійніякоїкористідлясвоговиробництваабовважали,
що вдосконалення спричинять додаткове оподаткування з боку держави. Були
йтакігончарі,якіставилисядомайстернізіронієюабожпогоджувалисяпрацювати
за грошову винагороду [1648, с. 53]. З-поміж майстрів, які прагнули опанувати
новітніприйомивиробництва,булийгончарііншихгуберній.Приміром,щобякось
вплинутинамісцевегончарство,ОхтирськеповітовеземствоХарківськоїгубернії
направилонанавчаннядоОпішнянськоїзразковоїгончарноїнавчальноїмайстерні
двохсвоїхгончарів[1724].

У цілому діяльність земської гончарної навчальної майстерні впродовж
перших років, як уже зазначалося, була спрямована більше на підготовчі та
експериментальні роботи, аніж на навчання учнів та кустарів. Полтавське
губернське земство припустилося помилки, вважаючи, що майстерня повинна
бутипередовсімпромисловою,авжепотім–навчальною.Неставшинавчальним
закладом, гончарнянабулаознакпромисловогопідприємства,поставила собі за
метувиготовленняневідомоговціймісцевостіфаянсовогопосуду.Запроваджуючи
новийвидвиробництва,гончарнийзакладризикувавпідірватидовірудоземської
майстернізбокумісцевихгончарів.Факторівризикубулокілька:запровадження
нетрадиційної продукції, незначна чисельність учнів, конкуренція із заводами
МатвіяКузнецова,відсутністьнеобхіднихматеріалівтаоборотнихкоштів.

Нерентабельністьзакладубулаголовноюпричиноюприїздуревізійноїкомісії
Полтавськогогубернськогоземстванапочатку1896року[1413,с.50;1640,с.120-
121].Воднійіздоповіднихкомісіїбуловказанонанедоліки,які,наїїдумку,завадили
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розгортаннюуспішноїдіяльностінавчальноїгончарні:поганооблаштованегорно
для посуду, що спричинило велику кількість браку; не використання нового
горнадлявипалюваннячерепиці [1520, с.245].Цізауваженнязасвідчилипевну
некомпетентність комісії, оскільки насправді воно було непристосованим для
випалювання фаянсу.Що стосується черепиці, то на той момент майстерняще
не займалася її виробництвомупромисловихобсягах, а горнобулорозраховане
на 10тис. шт.Прихильністьдовиробництвафабрично-заводськоїпродукціївсе
більшедаваласявзнаки.Уцьомуопішненськіймайстернідопомагалинастанови
керівництва відкритої 1896 року Миргородської художньо-промислової школи
іменіМиколиГоголя,якапрагнулаперетворитиОпішнянськузразковугончарну
навчальнумайстернюу свій структурнийвиробничийпідрозділ [1549, с.  14-15].
З вересня 1896 року роботою гончарної майстерні керував колишній працівник
фаянсовоїфабрикиМатвіяКузнецовавБудахВ.Маркін.Урезультатіекспериментів
зформувальноюмасоюбуловіднайденооптимальнеспіввідношенняїїскладових
частин, що дало можливість виготовляти якісні вироби. Наприкінці 1896 року
успішновипалилиоднегорнопосуду [1685, с.36-37].Таксамовдалимвиявився
експериментзвиготовленнявиробівізвідмуленоїглини[1106,с.36-37;1685,с.36-
38].Наприкінці1896рокумайстерняотрималазамовленнянавиготовленняпонад
13тисячаптекарськихпосудин[1685,с.39].

1897рокурішеннямгубернськихзборівгончарнийзакладвОпішномубуло
передано Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя
на правах філіалу. Відтоді розпочався другий період у діяльності Опішнянської
зразковоїгончарноїнавчальноїмайстерні.НатойчасІванЗарецькийужезалишив
посаду завідувача [1082, с. 42]. Безпосереднім її керівником став директор
Миргородської школи Семен Масленников та Рада школи. Вони спрямували

діяльність майстерні на залучення до
майстернізначногоконтингентумісцевих
кустарів, яких зацікавив комерційний
аспектсправи[1106,с.34].

Зразкова гончарна навчальна
майстерня в Опішному, за задумом
засновників, мусила вплинути на
покращення гончарних виробів, оскільки
учні,щовнійнавчалися,малипривнести
всередовищесвоїходносельцівзнаннята
вміннязпокращеноговиробництва[1518,

 Автор невідомий. Кухоль.  
Глина, полива, формування; 11,8х7,5Dx8,1d см;   
на денці відтиск штампу: «М. С. Кузнецов».  
Місце виготовлення невідоме. 1896.  
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, КС-541/ПКМ-2607.  
Фото Тараса Пошивайла
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с.444].Насправді,вонаперетвориласянамісцезаробіткуМиргородськоїхудожньо-
промислової школи імені Миколи Гоголя та кількох опішненських майстрів.
Фактично опішненська гончарна майстерня стала підсобним господарством цієї
школи.Незнаючимісцевихумов,невраховуючиособливостейдрібноготоварного
виробництва, керівництво Миргородської художньо-промислової школи імені
МиколиГоголянамагалосяперетворитизразковугончарнунавчальнумайстерню
вОпішному на невеликуфабрику, де виготовляли б продукцію, характерну для
фабрично-заводськоговиробництва[1549,с.14].Ймовірно,самезцієїпричиниІван
Зарецькийвідмовивсявідпосадизавідувача.

В.Маркін надавав кустарям поясненнящодо приготування глиняної маси,
відливанняформ,ліплення,поливанняйвипалюваннявиробів.Особливогончарів
цікавиловиготовленнягіпсовихформтаприготуваннякольоровихполив.Майстрів,
що виявляли бажання опанувати якимось процесом гончарного виробництва,
допускали в гончарню безкоштовно. Вони безперешкодно набували навички з
виготовлення виробів у формах, отримували якісні поливи. Результатом такої
співпрацісталопокращенняякостівиробівокремихкустарів,прощосвідчилиїхні
роботи,виставленідляпродажунаярмарках[1106,с.35].Тривалиексперименти
змісцевимиглинами:шукалиновірецептиформувальноїмаси,полив,з’ясовували
їхню придатність для виготовлення тих чи інших виробів. Навчанню учнів, як
іраніше,відводилидругоряднуроль.Налагодженнюдружніхзв’язківзмісцевими
кустарями сприяло те, що з липня 1898 року майстерня здійснювала продаж
та надавала в кредит необхідні для «осучасненого» гончарного виробництва
матеріали, зразки форм, гончарні круги та осі до них; сприяла збуту виробів
опішненськихгончарівізабезпечувалаїхзамовленнями[1105,с.31-32].

Очевидячки, щоб зробити майстерню прибутковою, Семен Масленников
запровадив виконання кустарями замовлень за готівку. У такий спосіб вони
знайомилисязновимивидамипродукції,якумогливироблятивдомашніхумовах.
Робочимивмайстернібулимісцевікустаріабоїїучні[1106,с.36].Протевиконання
завдань комерційного характеру все рівно не вирішувало фінансових проблем
закладу, тому їїкерівництвоприпиниловиплатугрошовоїдопомогиучням,аце
у свою чергу спричинило їх плинність. За найкоротший термін вони прагнули
опанувати мінімумом виробничих прийомів і залишали майстерню [1152; 1469,
с. 31]. Таким чином чітко окреслився суто комерційний характер гончарної
майстернівОпішному.Булорозширеноїїтехнічніпотужності:збудованомуфель
тапічдляприготуванняполив,встановлено15новихгончарнихкругів,розпочато
ремонт старого приміщення [1106, с. 36-37]. Однак однобокість діяльності
гончарногонавчального закладу,неправильнийвибір характерудемонстрованої
продукції засвідчили його неспроможність кардинально вплинути на місцеве
гончарство [1325, с. 126; 1761, с. 404].Майстерня продовжувала бути збитковою
[1106,с.38;1521,с.56].

Зіньківські земські збори створили комісію, яка виїхала до Опішного, щоб
ознайомитисяздіяльністюгончарнітамісцевихгончарів.Надумкучленівкомісії,
Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня мала: 1) навчати учнів
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 Іван Гладиревський. Шкатулка.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 

ритування, мальовка, 11,5х20,5 см;  
на денці тиснення: «Опошни Гладиревский». 

Опішне, Полтавська губернія.  
Кінець ХІХ – початок ХХ століття.  

Роменський краєзнавчий музей, КСП-337.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Федір Чирвенко. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ритування, мальовка, 17,2x12,5Dx6d см; на денці ритований напис: 

«м.Опошня Полт. губ. Ф.Чирвенко». Опішне, Полтавська губернія. 
Початок ХХ століття. Роменський краєзнавчий музей, КСП-253. 

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Федір Чирвенко. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, 
мальовка, 21х9Dx12,5d см;  
на денці ритований напис:  
«м.Опошня Полт. губ. Ф. Н. Чирвенко».  
Опішне, Полтавська губернія.  
Початок ХХ століття.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-248.  
Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше
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 Федір Чирвенко. Вазочка.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 

ритування, мальовка,  
14x10Dx8,5d см;  

на денці ритований напис:  
«м. Опошне Полтав. губ. Ф. Чирвенко».  

Опішне, Полтавська губернія.  
1900-ті – 1910-ті.  

Полтавський художній музей  
(Галерея мистецтв)  

імені Миколи Ярошенка, К-592/КВ-4695.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Федір Чирвенко. Вазочка.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 

ритування, мальовка, 12,5x5,5Dx6d см;  
на денці ритований напис: «м.Опошне Полтав. губ.  
Исп. Ф. Чирвенко». Опішне, Полтавська губернія. 

1900-ті – 1910-ті. Полтавський художній музей (Галерея 
мистецтв) імені Миколи Ярошенка, К-760/  

КВ-6653. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Федір Чирвенко. Вазочка.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 
ритування, мальовка, 11,5х5,5Dx8d см;  
на денці ритований напис: «м. Опош. Полтав.  
г. И. Ф.Чирвенко». Опішне, Полтавська губернія.  
1900-ті – 1910-ті. Полтавський художній музей (Галерея 
мистецтв) імені Миколи Ярошенка, К-759/ 
КВ-6652. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 Федір Чирвенко. Скульптура «Бариня з немовлям».  
Глина, формування, ліплення, 10,9х4,3х3,7 см.  
Опішне, Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті.  
Полтавський художній музей (Галерея мистецтв)  
імені Миколи Ярошенка, К-107/КВ-285.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Федір Чирвенко. Скульптура «Музики-гуцули».  
Глина, формування, ліплення, 10,9х4,3х3,7 см.  
Опішне, Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті. 
Полтавський художній музей (Галерея мистецтв)  
імені Миколи Ярошенка, К-47/КВ-284.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Федір Чирвенко. Скульптура «Лірник з поводирем».  
Глина, формування, ліплення, 10,2х10,9х8 см.  
Опішне, Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті. 
Полтавський художній музей (Галерея мистецтв)  
імені Миколи Ярошенка, К-45/КВ-3539.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 Іван Гладиревський. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 

мальовка, 4,9x27,7Dx16,5 см.  
Опішне, Полтавська губернія.  

1900-ті – 1910-ті.  
Полтавський краєзнавчий музей імені 

Василя Кричевського,  
КС-400/ПКМ-2460.  

Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Іван Гладиревський. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка,  

26,1x10,4Dx15,8d см;  
на денці відтиск штампа: «Гладеревский м. Опошни»  

та 8 зображень медалей, отриманих автором на різних виставках.  
Опішне, Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті. Полтавський 

художній музей (Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, К-24/
КВ-3526. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Іван Гладиревський. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування,  
мальовка, 8,9х10,4Dx9,4d см;  
на денці відтиск штампа: «Гладеревский м. Опошни». 
Опішне, Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті.  
Полтавський художній музей (Галерея мистецтв)  
імені Миколи Ярошенка, К-32/КВ-280.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 Василь Поросний, Я.Конотопський. 
Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, проколювання, ритування, 
мальовка, 4,3x26,7Dx12d см;  
на денці ритований напис:  
«м. Опошне В. Поросній  
Я. Конотопскій».  
Опішне, Полтавська губернія.  
1900-ті – 1910-ті.  
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського,  
КС-405/ПКМ-2469.  
Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Василь Поросний. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, проколювання, ритування, 
мальовка, 6,2x,38,4Dx16,8d см;  
на денці ритований напис:  
«м. Опошне В. Поросній».  
Міські Млини, Полтавська губернія.  
1900-ті.  
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського,  
КС-4380/ПКМ-82572.  
Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше
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удосконаленим прийомам; 2) виготовляти покращені вироби, гіпсові форми
й популяризувати їх серед гончарів; 3) співпрацювати із кустарним складом;
4) постійно підтримувати зв’язок з Миргородською художньо-промисловою
школою імені Миколи Гоголя, який гарантував би збут і отримання замовлень
навиготовленняпокращенихгончарнихвиробів[1102,с.59].Комісіябуласхильною
залишити навчальну майстерню в підпорядкуванні Полтавського губернського
земства,оскількивономалотехнічнийперсоналтакошти,необхіднідляпідтримки
кустарного промислу. Члени комісії визнали, що за час свого існування заклад
здійснив певний вплив на гончарне виробництво в напрямку його покращення
[1102, с. 60]. Справді, деякі майстри почали виготовляти кахлі, труби, шамотну
цеглу [1469, с. 31].Гончарікупуваливмайстерніматеріализацінами,нижчими
від фабричних; брали зразки нових форм гончарних виробів, іноді такі форми
виготовляливнавчальніймайстернізробіткустарів.Булигончарі,якінавчилися
в майстерні формувати глиняні вироби в гіпсових формах. Деякі запрошували
працівниківцьогозакладуоглянутиїхнівиробивдома,датипорадищодоїхнього
покращення[1685,с.41;392,арк.36].Окрімтого,Опішнянськазразковагончарна
навчальнамайстернясприялазбутувиробівгончарів[392,арк.36].

Оскільки навчальна діяльність майстерні носила другорядний характер,
учнівбулодужемало,атих,хтозакінчивкурснавчання,–щеменше.Відомості
провипускниківОпішнянськоїзразковоїгончарноїнавчальноїмайстернімізерні
й розпорошені. Відомо, що із шести випускників 1898 року двоє працювали
на порцеляновій фабриці в Москві, четверо залишилися в місцевих кустарних
майстернях[1469,с.33].ХочавОпішномубільшістьмайстрівлишилисяосторонь
від удосконалень, які популяризувала гончарна майстерня, й продовжували
виготовляти традиційний посуд у звичній обстановці, були в осередку гончарі,
які влаштували свої майстерні по-новому і випускали «більш сучасні» глиняні
речі. Більшість з них отримали підготовку в Опішнянській зразковій гончарній
навчальніймайстерніабовиконувалироботунаїїзамовлення.Уїхчислі–відомі
опішненські гончарі ІванГладиревський,ФедірЧирвенко,ЮхимРізник,Василь
Пороснийтаінші.Опануваннявдосконаленимитехнологічнимиприйомамивцьому
закладі вивищиломайстрів над іншими, пробудило бажання експериментувати,
якепідвпливомвродженоготалантудаловагомийрезультат[1648,с.44-46;1147,
с.  160; 392, арк. 307]. Гончарі запровадили у виробництвонизку технологічних
нововведень, популяризованих майстернею: відмулення глини, різні глиняні
суміші, формування виробів у гіпсових формах, обточування глиняних виробів,
горнопокращеноїконструкції[1648,с.46].Їхглинянапродукціябулапредметом
заздрощівгончарівіншихгончарнихосередків.

Разом з тим, згідно з доповіддю ревізійної комісії Опішнянська зразкова
гончарна навчальна майстерня не мала ніяких ознак навчального закладу,
бо учнів у ній фактично не було. Тож гончарна майстерня швидше нагадувала
невеликий завод, аніж навчальний заклад [1521, с. 58]. У грудні 1899 року
відбулися Полтавські губернські земські збори, на яких було ухвалено рішення
про закриття Опішнянської зразкової гончарної навчальної майстерні [1106,
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с.37].ТодіжревізійнакомісіяПолтавськихгубернськихземськихзборівпорушила
клопотаннящодопередачі закладувпідпорядкуванняЗіньківськомуповітовому
земству[1106,с.37],«на случай отказа последнего, мастерскую закрыть, а весь 
инвентарь ее передать другому уездному земству, пожелавшему бы открыть 
у себя гончарную мастерскую» [1102, с. 60]. Причиною такого кроку стала її
збитковістьтаневиконанняналежнимчиномнавчальноїфункції[1549,с.16].

Враховуючивисновкиревізійноїкомісії,Полтавськігубернськіземськізбори
постановили надати Зіньківському повітовому земству субсидію на утримання
майстерні в Опішному [1102, с. 60]. Але Зіньківське повітове земство було
найбіднішимінайоподаткованішимугуберніїйнехотілобратинасвоєутримання
майстерню, «о которую губернское земство сломало ногу» [1521, с. 61-62].
Воно було переконане, що закриття гончарної майстерні в Опішному відбулося
винятковочерезвідсутністьдосвідувційсправі[1407].ОлександрСоколоввважав,
що майстерня закрита «по не совсем понятным причинам, основным образом, 
очевидно, вследствие недоверчивого отношения земства к новому делу» [1642,
с.51].Ймовірно,допричинзакриттягончарногонавчальногозакладувОпішному
можнавіднестивідсутністьукерівникадосвідузорганізаціїповноцінноїнавчальної
діяльностітавідсутністьфаховоготехнолога,якийзумівбишвидкопристосувати
своїзнаннядомісцевихумов[1676,с.26].Такожпомилковимбулопропагування
виготовленнявиробів,невластивихнародномугончарству[1648,с.52].

Таким чином, Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня
ПолтавськогогубернськогоземствабулапершимнатериторіїЛівобережноїУкраїни
земськимгончарнимнавчальнимзакладом,метоюякогобуладопомогагончарям,
покращення технічного аспекту їхнього виробництва й художніх характеристик
глиняних виробів, сприяння розширенню асортименту гончарської продукції.
Угончарнібулоуспішнопроведеночисленнідослідженнямісцевихтапривізних
глин, винайдено рецепти полив, ангобів та склад фаянсової маси, налагоджено
постачання гончарівнеобхідноюсировиною.В її діяльностіможнавиділитидва
періоди:І–1894–1896роки,колимайстернюочолювавІванЗарецький,ІІ–1897–
1899роки,колизакладбувускладіМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколи
іменіМиколиГоголяіфактичноперетворивсявїївиробничийпридаток.Обираючи
основні завдання для зразкової гончарної навчальної майстерні, Полтавське
губернськеземствоприпустилосяпомилки,орієнтуючигончарівнавиготовлення
фаянсових виробів, оскільки в умовах кустарного промислу організувати таке
виробництво було неможливо. Не ставши повноцінним гончарним навчальним
закладом у сенсі його освітньої функції, майстерня набула ознак промислового
підприємства, який був далеким від потреб гончарів. Але навіть за п’ять років
своєї діяльності зразкова гончарна навчальна майстерня спонукала частину
опішненських майстрів запровадити у своєму домашньому виробництві деякі
технологічні нововведення, які суттєво вплинули на якість та асортиментний
складїхньоїглиняноїпродукції.Водночас,постачаннязразкаминапершомуетапі
призвелодопоявиеклектичнихречей,якіруйнувалимісцевутрадицію.Лишечерез
кількадесятилітьтакевтручанняуформийорнаментикузазналотрансформації,
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до певноїміри збагативший видозмінившимісцеву традицію [392, с. 38]. Саме
в цей період зусиллями Полтавського губернського земства в опішненське
гончарство було закладено основи для формування нового художнього стилю
воздобленніглинянихвиробів[1549,с.31].

 Експозиція виробів опішненських гончарів Юхима Різника, Федора Чирвенка, Василя Поросного та інших  
на Другій Всеросійській кустарній виставці. Санкт-Петербург. 1913. Фото Прокудіна-Горського [1606]
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 Опішнянський гончарний показовий пункт (1912–1924).
Опішнянськазразковагончарнанавчальнамайстерняздійснилапомітнийвпливна
деякихмісцевихгончарів,покращившитехнічнезабезпеченняїхньоговиробництва
та вплинувши на художні характеристики робіт. Рівень цих творів дозволив
експонувати їх на виставках міжнародного рівня. Наприклад, на Всесвітній
виставці в Парижі (1900) [1549, с. 16-17; 1063, с. 69-70]. Полтавське губернське
земство неодноразово наголошувало на необхідності акцентувати увагу кустарів
ігончарнихнавчальнихзакладівна«місцевому національному стилі»[392,арк.32].
Опішненська кераміка була найбільш яскравим прикладом впливу на народне
гончарство спеціально розробленого й пропагованого земствами українського
стилю.ЦепідтвердивІванЗарецький,демонструючинаХІІАрхеологічномуз’їзді
зразки гончарного орнаменту [1209]. На Всеросійській кустарно-промисловій
виставці 1902 року гончарні вироби Опішного зацікавили оглядачів своєю
оригінальністю[1063,с.69-70;1675,с.266-277].Ціфактидоводять,щонапочатку
ХХ століття опішненська кераміка залишалася однією з найкращих. Потужне
традиційне гончарство, зазнавши впливу новаторської ініціативи Опішнянської
зразкової гончарної навчальної майстерні, все ж зберегло свою самобутність,
іглинянівиробиопішненськихгончарівнатліглинянихробітіншихкустаріврізко
вирізнялися.

Однак споживчийринокпотребував удосконалення їх художніх і технічних
характеристик, яке можна було здійснити лише через гончарний навчальний
заклад, що досі не зміг відродитися. Тож природно, що втративши підтримку

 Автор невідомий. Ваза. 
Глина, ангоби, полива, 
гончарний круг, ліплення, 
ритування, мальовка,  
31,5x9Dx8d см.  
Опішне(?), Полтавська 
губернія. 1910-ті. 
Роменський краєзнавчий 
музей, КСП-370.  
Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше
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 Аврам Ночовник. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  

проколювання, ритування, мальовка, 
4,1x27,9Dx14,7d см;  

на денці ритований напис:  
«А. Ночовник с. Міські-Млини».  

Міські Млини, Полтавська губернія.  
1900-ті. Полтавський краєзнавчий  
музей імені Василя Кричевського,  

КС-406/ПКМ-2466.  
Фото Тараса Пошивайла.  

Публікується вперше

 Федір Чирвенко. Таріль.  
Глина, гончарний круг, ангоби,  
мальовка, ритування, полива,  

3x24,7Dx14,4d см;  
на денці ритований напис:  

«М. Опошня Полтавск. губ. Ф. Чирвенко». 
Опішне, Полтавська губернія. 1900-ті. 

Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського,  

КС-466/ПКМ-2527.  
Фото Тараса Пошивайла.  

Публікується вперше
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 Гончар.  
Полтавська губернія.  
Початок ХХ століття.  
Фото Б. П. Аглаїмова.  
Російський етнографічний музей 
(Санкт-Петербург,  
Російська Федерація),  
№ 1514-58;  
копія – Національний музей-
заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів 
українського гончарства

 Опішненські гончарі за роботою.  
Опішне, Полтавська губернія.  

XIX – початок XX століття.  
Автор фото невідомий.  

Національний музей -заповідник  
українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства
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Опішнянської зразкової гончарної навчальної майстерні, яка вказувала шляхи
модернізаціїгончарства,частинакустарівшукаламожливіваріантиїїреанімації.
Перед Полтавським губернським земством було порушено клопотання про
відкриття в Опішному філіалу Строганівського училища технічного малювання
[1221,с.17-18;1507,с.97-98].Одночасношестероопішненськихгончарівзвернулися
догубернськоїуправизпроханнямвіддатиїмприміщенняйобладнанняворенду.
Управавідмовила,бонехотіласприятиїхньомузбагаченнюзарахунокексплуатації
бідніших майстрів [1106, с. 37]. Таке ж прохання надійшло і від випускників
Миргородської художньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя [438, арк.
176]. Ініціатори збереження майстерні
в Опішному сподівалися відкрити або
вищезгадане відділення, або одну із
таких майстерень [1221, с. 17-18]. Проте
губернське земство взагалі відмовилося
відмайстерні[1523,с.494-495] іжодне із
клопотань, спрямованих на збереження
гончарної майстерні, не було задоволене
[1549, с. 16]. З 1899 року приміщення
гончарної майстерні стояло порожнім,
агубернськауправарозподілялазалишки
матеріально-технічної бази Зразкової
майстерні між її кредиторами [1402,
с.42-43].

Нова хвиля громадського руху на
підтримку гончарної освіти в Опішному
пов’язана з діяльністю викладача
Миргородської художньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя Петра
Вауліна, який 1904 року відвідав
Опішне й був вражений багатством
промислу [1067, с. 7]. Він наполягав на
відновленні діяльності гончарної навчальної майстерні [1067, с. 8]. 1904 року
будівельнийвідділгубернськоїуправиоблаштувавізсерпнявідновивдіяльність
ОпішнянськоїгончарноїмайстерніпідкерівництвомПетраВауліна[1446,с.218-
219].Разом ізВасилемКричевськимвінорганізуваввиготовленняоблицювання
для новобудови губернського земського будинку [1549, с. 28]. Зароблені кошти
повністювідшкодуваливитратинаоблаштуваннянавчальноїмайстерні[1067,с.10].
ЗачасперебуваннявОпішномуетнографстворивпримайстерніневеликиймузей
ізмісцевихвисокохудожніхгончарнихвиробів,дляприродничо-історичногомузею
зібравколекціюдавньогойсучасногогончарногопосуду[1463,с.14],популяризував
усередовищіопішнянськихгончарівтехнологічніновації,власноручдемонстрував
їхпереваги[1549,с.28].

 Петро Ваулін. Москва. 1910-ті.  
Автор фото невідомий [1335, с. 1]
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Перебування Петра Вауліна в Опішному припинилося після того, як він
залишиввикладаннявМиргородськійхудожньо-промисловійшколііменіМиколи
Гоголя [1617, с. 7]. Але набуті в гончарні вміння й навики з виготовлення
облицювальної плитки опішненські гончарі почали активно застосовувати
усвоємудомашньомувиробництві, івцьомуполягавосновнийвпливмайстерні
на місцеве гончарство. Із цього періоду бере початок новий художній стиль
декоруванняглинянихвиробівпідполив’яноюмальовкоюбароковимирослинними
орнаментами, які доти застосовували тільки для оздоблення мисок та деяких
видівритуальногопосуду[1549,с.29,31].Середкустарівусебільшогопоширення
отримуваламальовкапосудурослиннимізооморфниморнаментами.Таківироби
користувалися попитом як серед споживачів, так і з боку Кустарного складу.

 Петро Ваулін з родиною.  
Москва. 1899.  
Фото П. Павлова [1335, с. 15]
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Виготовленням мальованого посуду займалися Федір та Сидір Чирвенки, Іван
Гладиревський,ВасильПоросний,ЮхимРізник,СеменХлонь,ФедірКариков,Іван
Бережний,НичипірВизір,НичипірСиваш[1549,с.32-33;1309,с.12-15].

1910рокувОпішномубуло648гончарів[1392,с.13],іпереважнаїхбільшість
організовувала домашнє виробництво глиняного посуду за давніми звичаями.
СуттєвовплинутиназагальнийстангончарногопромислуОпішногоПолтавському
губернськомуземствуневдавалося,бобракувалофахівців-технологівгончарного
виробництва[1472,с.127].Аленазванімайстрипішлишляхомпошуків,розвиваючи
самобутність народного гончарства. Утвердження нового художнього напрямку
відбувалосяпоступово,інапочатковомуетапі,звичайнож,необійшлосябезпояви
еклектичних,невластивихтрадиційномугончарствуознак.Уприміщеннімайстерні

 Свідоцтво, видане Петру 
Вауліну в зв’язку із закінченням 

Красноуфімської нижчої 
сільськогосподарської 

російсько-башкирської школи. 
Красноуфімськ,  

Російська Федерація. 14.08.1890 
[1335, с. 16]
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  1. Петро Ваулін. Ескіз печі [1335, с. 98]
2. Петро Ваулін. Ескіз фрагмента печі  

[1335, с. 33]
3-7. Петро Ваулін. Ескізи орнаментів  

[1335, с. 39, 42, 44]

1

3

4

5
2

6

7
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працювалагончарнаартільзвипускниківМиргородськоїхудожньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя [1617, с. 7]. Їхнє експериментування з формами,
орнаментами, композиційними рішеннями глиняних виробів було не завжди
вдалим, зустрічалисяроботи,на якихкопіюваливізерунки зі старих вишиванок
[1068,с.359].Алецеявищебулопрогресивним,оскількизасвідчиложиттєздатність
гончарствавновихсоціально-економічнихумовах.Уситуаціїжорсткоїконкуренції
з фабрично-заводською продукцією, за допомогою земства гончарі віднайшли
один з найважливіших аргументів на свою користь – декоративність гончарних
виробів,уякійакцентувалиувагунанаціональнійсамобутності[1549,с.33].Таким
чином,зодногобоку,художнєвирішенняокремихопішненськихглинянихвиробів
отримуваловисокуоцінкугромадськості, а з іншого–низькийрівеньтехнології
виробництва спричиняввідповіднийрівеньякості більшості глиняноїпродукції.
ТомуПолтавськегубернськеземствозновупорушилопитаннящодопокращення
технологічного забезпечення гончарного виробництва через систему освітніх
гончарнихзакладів[1198,с.155].

Визначальним у влаштуванні нової гончарної майстерні став грудень 1912
року,коли ізГаличининаслужбудоПолтавськогогубернськогоземстваприбув

  1-2. Петро Ваулін. Ескізи орнаментів  
[1335, с. 52]

3. Петро Ваулін. Ескіз печі  
[1335, с. 86]

1

2

3
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 Іван Бережний. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування, мальовка, 26,4x4,5D10d см; на денці ритований 
напис: «И. Бережный». Опішне, Полтавська губернія.  
1900-ті – 1910-ті. Полтавський художній музей (Галерея мистецтв) 
імені Миколи Ярошенка, К-127/КВ-3616. Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше

 Федір Кариков. Таріль. Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, проколювання, ритування, мальовка, 5,3х34,7Dх17,5d 
см; на денці ритований напис: «Опошня Полт. губ. Ф. 
Кариков 1907 г.». Опішне, Полтавська губернія. 1907. 
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, 
КС-402/ПКМ-2462. Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Василь Гудков. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, ліплення, ритування, мальовка, 23,8х5,6Dх10,1d см;  
на денці ритований напис: «В. Гудков Опошн. 1905». 
Опішне, Полтавська губернія. 1905. Полтавський 
краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, КС-1384/
ПКМ-15906. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Ничипір Визір. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, 

гончарний круг, мальовка, 
ритування, мальовка, 

38,9х9,3Dх11,9d см;  
на денці ритований напис: 

«Ме. Опо. Полт. губ. 
Никифоръ Визиръ  

Ц.1р. 50 к».  
Опішне, Полтавська 

губернія. 1900-ті.  
Полтавський краєзнавчий 

музей імені Василя 
Кричевського,  

КС-4511/ПКМ-84228.  
Фото Тараса Пошивайла.  

Публікується вперше
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дипломований технолог інструктор-гончар Юрій Лебіщак. Фахову освіту він
здобував уКоломийській гончарнійшколі,певнийчаспрактикував у гончарних
майстернях Відня та Львова, очолював майстерню з виготовлення полив’яного
посудутакахель[399].Відомийвініякмистець,іякмайстертехнічноїкераміки
[1388].Ізйогоприїздомгубернськауправапов’язувалавідкриттяОпішнянського
гончарногопоказовогопункту*, і самезцьогопочавсяпершийетапвдіяльності

*Більшість учених, які досліджували діяльність згаданого закладу, застосовували до нього назву 
«Опішнянський гончарний навчально-показовий пункт» [1549; 1764; 1759; 392, арк. 48]. Та й автор 
цієї наукової студії донедавна вважала так само [1446]. Очевидячки, до такої думки дослідників 
схиляли опубліковані 1915 року «Отчеты по содержанию Опошнянского Гончарного Учебно-
Показательного Пункта за 1912, 1913, 1914 гг.» [1479], хоча були й інші статті, в яких вжито 
назву «Опошнянский гончарный показательный пункт» [1408; 1112]. Проте з’явилися факти,  
які змінили усталену в науковому колі думку. У жовтні 2007 року, під час проведення ремонтних 
робіт у будинку, спорудженому в Опішному за проектом Василя Кричевського саме для Гончарного 
показового пункту, на сходинці було виявлено викладений орнаментованою глиняною плиткою 
напис: «Опошнянскій Гончарный Показ. Пунктъ П.Г.З.». У правильності цієї назви остаточно 
переконав відбиток кутового штампа, віднайдений у Центральному державному архіві вищих 
органів влади та управління України на листі Юрія Лебіщака, датованому 26 вересня 1917 року: 
«П.Г.З. Опошнянскій гончарный керамическій показательный пунктъ» [439]. Можна висловити 
здогад, що одночасне застосування фактично тотожних понять «керамическій» і «гончарный» 
є винятково проявом бажанням завідувача запровадити термінологію, властиву керамічній 
фабрично-заводській промисловості, яка утверджувалася. Між ними навіть стоїть подвійна 
горизонтальна смужка схожа на знак рівності. Отже, маємо назву «Опішнянський гончарний 
показовий пункт»

 Федір Кариков. Тиква. Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, ліплення, ритування, мальовка, 24,5х6,3Dх10,3d см;  
на денці ритований напис: «м. Опошне Полт. губ. Ф. Кариков 
1906». Опішне, Полтавська губернія. 1906.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, 
КС-1382/ПКМ-15904. Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Василь Гудков. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, ліплення, ритування, мальовка, 22,1х6,2Dх12,6d см;  
на денці ритований напис: «В. Гудковъ  
Опошня 1905 года». Опішне, Полтавська губернія. 
1905. Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, КС-54/ПКМ-2515.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 Фрагмент облицювальної плитки Опішнянського гончарного 
показового пункту. Опішне, Полтавська губернія.  
Перша половина 1910-х. Фото Анатолія Щербаня.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Напис на порозі Опішнянського гончарного показового пункту. Опішне, Полтавська губернія.  
Перша половина 1910-х. Фото Анатолія Щербаня. Національний музей- заповідник  
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

цього навчального закладу, який тривав упродовж перебуванняЮрія Лебіщака
на посаді завідувача. Першочерговим завданням було придбання земельної
ділянки, будівництво постійного приміщення, закупівля необхідного технічного
обладнання[1399].

ЗіньківськіповітовіземськізборизапропонувалиПовітовійуправіреалізувати
свої права на земельну ділянку з будівлями колишньої Опішнянської зразкової
гончарноїнавчальноїмайстерні[1408,с.152].Приміщеннямайстерніперебували
взанепаді,наявніпристроїцінностінестановили.Тожнадумкуземськихдіячів
власнемайстернюможнабулоперенестивінше,більшвигіднедлянеїмісце[1408,
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с.152].ПередбачалосязмішанефінансуваннязарахунокПолтавськогогубернського
земства й Головного управління землестрою та землеробства [1408, с. 153-154].
Булоприйнятопланзаходів,якімалисприятирозвиткугончарногошкільництва
вОпішному,удосконаленнютехнологіїгончарноговиробництва[1472,с.128].

Новопризначений завідувач Опішнянського гончарного показового пункту
вивчив властивості місцевих глин, завоював довіру й авторитет у середовищі
кустарів.ІзЮріємЛебіщакомумайстерніпрацювавбратйогодружиниМихайло
Іванкевич [399], який навчав учнів гончарству, виготовленню гіпсовихформ та
формуваннювних глинянихвиробів [1479, с. 14].Певнийчаснапосаді другого
інструктора працював випускник Глинської школи інструкторів з гончарного
виробництваГоловногоуправлінняземлеустроютаземлеробстваАндрійСидоренко
–вправнийгончар,якийрозумівсявручнійобробціглини,художньомудекоруванні
та склінні глиняних виробів. Його функції обмежилися керівництвом роботою
кустарів,яківиконувализамовленняКустарногоскладуіззастосуваннямневідомих
їм досі прийомів та способів гончарного виробництва [1472, с. 127; 1112, с. 127].

 Гончар демонструє свою майстерність  
на Полтавській сільськогосподарській 
виставці. Полтава. 1909. Автор фото невідомий. 
Національний музей- заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства

 Гончарний посуд опішненських гончарів у магазині  
Кустарного складу Полтавського губернського земства.  
Полтава. 1910-ті [1253, с. 14]
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  (Стор. 310-314) Юрій Лебіщак. «До Високого Генерального Секретаріату для Освіти і Промисла 
в Київі». 1917. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [439]. 
Публікується вперше
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 Петро Кононенко зі своїми виробами. Опішне, Полтавщина. 1939.  
Автор фото невідомий [1678, с. 150]. 

 Викладач Опішнянського гончарного показового пункту Полтавського губернського земства Андрій Сидоренко 
(сидить посередині) з групою опішненських гончарів: (зліва направо, нижній ряд) Олексій Оздоба, Омелян Ковпак, 
Іван Задорожний, Гнат Гладиревський; (верхній ряд) Чабани (батько й син), Федосій М’якоступ,  
Семен Горілей, Сергій Хлонь, Юхим Мотренко, Федір Пошивайло, Феодосія Гриб (дочка Гната Гладиревського). 
Опішне, Полтавська губернія. Середина 1910-х. Автор невідомий. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Іван Гончар.  
Замальовка тикви Петра Кононенка.  
Опішне, Полтавщина. 1930-ті  
[1678, с. 150].

 Омелян Ковпак. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, проколювання, ритування, 
мальовка, 3,5х32,2Dх19,3d см;  
на денці ритований напис:  
«Опішне О. І. Колпак».  
Опішне, Полтавська губернія.  
1910-ті. Полтавський краєзнавчий 
музей імені Василя Кричевського,  
КС-1185/ПКМ-12715.  
Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Автор невідомий. Бариня (фрагмент).  
Глина, формування в гіпсовій формі,  

ліплення; 7х5х2,5 см.  
Опішне, Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті. 

Художньо-етнографічний музей «Відродження» 
Державної спеціалізованої художньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв  
у Опішному» імені Василя Кричевського,  

НД-КМ-К-3821. Фото Юрка Канівця.  
Публікується вперше
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ЗарікумайстерніАндріяСидоренкакурснавчанняпройшли20учнів[1479,с.11].
З’ясовано,щоврізнірокивціймайстерніпрацювалиГнатГладиревський,Семен
Горілей,ІванЗадорожний,ОмелянКовпак,ЮхимМотренко,ФедосійМ’якоступ,
ОлексійОздоба,ФедірПошивайло,СергійХлонь,батькотасинЧабани,майстриня
іграшкиФеодосіяГриб,малювальницяПолінаСисатаін.[393,арк.242,245,247,
260,272,288,289,293,311,324,331,333].Мальовційліпленнюнавчаввипускник
Строганівського училища технічного малювання, іконописецьПетро Кононенко
[1374,с.149-152;393,арк.276].ТакожЮрійЛебіщакзапросивдороботивзакладі
випускника Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя
Петра Шумейка й опішнянського гончаря Якова Пічку [1375, с. 31]. Заняття
із загальноосвітніх предметів проводили вчителі місцевої початкової школи
[1392,с.16].

У перші роки діяльність Опішнянського гончарного показового пункту
характеризувалася як дослідна – з боку галицького інструктора (знайомство
звластивостямимісцевихматеріалівтаспособамиїхобробки)–йпрактично-показова
– з боку глинського, який працював у найманій гончарній оселі, користувався
простимгорномузвичнихгончарямумовахкустарноговиробництва.ЮрійЛебіщак
працювавспочаткуворендованомуприміщеннізпростимгорном,пристосованим
допокращенихробіт,згодом–ваварійномуприміщеннігончарноїмайстерні[1472,
с. 128], де виконував замовлення на виготовлення облицювальної плитки, яку
вироблялиразомізкустарями.СпівпрацязПоказовимпунктомзнайомиламайстрів
ізновими,невідомимиїмранішеможливостямиглини[1408,с.152].ЮрійЛебіщак
активнопроводивдослідженнямісцевихглин, знаходивновірецептиполив,які
взастосуваннізтамтешнімиглинамидавалиякіснупродукцію[1106,с.107-108].
Узв’язкузцимпрокерамістасхвальновідгукувалисяйнаприкінці1920-х[1033,
с.109;1560,с.61].ЮрійЛебіщакрозробивтрирічнийнавчальнийплан,спрямований
на здобуття його вихованцями практичних навичок гончарного виробництва
вумовахкустарногогосподарства[440,арк.14].Першийрікнавчанняпередбачав
роботузагончарнимкругом,відливаннявгіпсовихформахтамалюванняолівцем
на папері. Учні другого класу вчилися виготовляти невеликі глиняні вироби,
знайомилися з технологією гончарного виробництва. На третій рік проводився
розподілучнівзафахом,вивчалихімію,виготовлялиглинянумасу,ангоби,поливу,
знайомилися з випалюванням. Також практикували приготування кам’янкової
маси, нанесення контурів і мальовки на вироби, формування виробів великого
розміру, орнаментування посуду [1549, с. 39]. Учням, які проходили повний
навчальнийкурс,присвоювализвання«гончарний майстер»[872].Підручниківзі
спеціальнихдисципліннебуло.УвикладаннітехнологіїгончарстваЮрійЛебіщак
застосовував авторську навчальну програму, що ґрунтувалася на дослідженнях
місцевихглинтаіншихмінералів.Вінвказувавнанеобхідністьстворенняпідручника
з технології гончарства українською мовою, дорікав російським виданням
зтехнологіїкераміки,що«в них мало самостійної праці основаної на практиці 
та російських матеріалах – все переводи та толковання із чужих язиків»[439,  
арк.11-12].1916рокуреалізуватинавчальнийпланйомудопомагали2гончарі[1305,
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  (Стор. 318-319) Юрій Лебіщак. «Про Опішнянский Гончарний образцевий Пункт» [440]. 
Публікується вперше
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с.97]тадвамайстри:«один до рисунків, а другий до печей кафлевих»[440,арк.14;
1375,с.30-37].Завідувачзауважував,щовроботіздекоруванняглинянихвиробів
дівчата мали значно кращі успіхи і в гончарюванні не поступалися хлопцям.
Післязавершеннянавчаннянайбіднішіучнімалиможливістьпрацевлаштуватися
у відкритій при пункті «артельній» майстерні, яка займалася виготовленням
кахель,адлябагатшихПолтавськегубернськеземствовиділялогрошовудопомогу
таматеріали,щоб вонимали змогу займатися гончарством удома [440, арк. 14;
1473].

1916рокузавершилибудівництвоприміщеннядляОпішнянськогогончарного
показового пункту [1566; 440, арк. 14], розпочате влітку 1914-го й здійснене за
проектом та активної участі відомого архітектора Василя Кричевського [1549,
с.39].Оскількиновабудівлявідповідалавсімвимогамгончарноговиробництвай
буларозрахованананавчання30учнів,Гончарнийпунктмавдоситьоптимістичні
перспективи для розвитку. Усі бажаючі навчатися складали вступні іспити із
загальноосвітніхдисциплін[1764,с.317].Чисельністьвихованцівмалапозитивну
динамікуросту:якщо1914рокунавчалося8учнів[1473],то1917рокуїхбуловже
26 чоловік [440, арк. 14]. Про соціальний склад учнів інформацію віднайдено
у двох джерелах, проте зміст її кардинально протилежний: 1) у доповідній
завідувачазазначено,щосередучнівбулихлопційдівчата«переважно... сиріт 
та дітей ремісників і гончарей…»[440,арк.14];2)друкованевидання1918року
фіксує,щозчисла26учнівлишетроєбуливіддаленимиродичамигончарів.Перше
джерелохарактеризуєперспективу гончарствайбажаннядітейкустарів–носіїв
традиційнихзнаньпродовжити справубатьків.Подані вдругомуджереліфакти
можна трактувати як результат байдужого ставлення до гончарної майстерні
з боку кустарів,що сприймалимайстерню як конкурента, абож, усвідомлюючи
кризупромислу,невбачаливзаняттігончарствомніякоївигоди[1392,с.15].Таке
ставленнядогончарногоосвітньогозакладумалосуспільно-політичнітаекономічні
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 Будівля цеху №1 Опішнянської артілі «Художній керамік»  
(колишній Гончарний показовий пункт Полтавського губернського земства, архітектор Василь Кричевський, 1916).  
Опішне, Полтавщина. 1949–1950. Фото Сергія Нечипоренка (Київ). Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Одне з приміщень  
гончарного показового пункту 
Полтавського губернського 
земства. Опішне, Полтавщина. 
1930-ті. Автор фото невідомий. 
Національний музей-заповідник 
українського гончарства  
в Опішному,  
Національний архів українського 
гончарства
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причини: у повоєнний час глиняна кустарна продукція не знаходила на ринку
фабричного конкурента, її споживач не вирізнявся витонченими смаками, тож
і прагнення кустарів удосконалитися зникало, однак майстри ревно оберігали
свою монополію на ринок збуту. До того ж очевидним було неоднозначне
ставлення до діяльності Гончарного показового пункту місцевих органів влади.
Під час більшовицького безладумісцева рада реквізувала в майстерні всі дрова
йпланувалав їїприміщеннівідкритизаводзобробкишкіри[1392,с. 15].Проте
ці плани залишилисянапапері, а гончарний закладпродовживфункціонувати.
Об’ємивиробництваназамовленнявГончарномупоказовомупунктізростали.1916
рокуйогоучнівиготовилиоблицювальноїплитки,декоративнихфігур,кахляних
печей,посудузкам’янковоїмасина2400руб.,а1917–на5000руб.Авторикращих
учнівських робіт отримували винагороду у вигляді відсотків від їхньої вартості
[440,арк.14].ГончарнийпунктвОпішномубувнавчально-показовогохарактеру,
оскільки не лише навчав дітей та молодь, а й проводив роз’яснювальну роботу
всередовищідорослихкустарів,надававпрактичніпорадигончарям,популяризував
технологічні нововведення, постачав дешеві матеріали [1106, с. 108]. Одним із
важливих і особливо цінних напрямків у діяльності Гончарного пункту було
збереженняйрозвитокрегіональнихособливостейформтадекору.Етнографічний
матеріал був основою для навчання гончарству: «Рисунок і орнамент черпаєм 
із старинних горшків, мисок, а релієфний орнамент із старинних кафель. Всі 
старинні предмети становлять наш будучій музей», – писав Юрій Лебіщак
[440,арк.14].Зауважу,щосправірозвиткуопішненськогогончарства,збереження
традиційних форм та орнаментів, створенню музею завідувач відводив значну
роль: «Тож приступить якнайшвидше до збірки поміж народом старинної 
посуди, поки ті остатки збирачі не успіють вивезти в чужі нам руки та музеї. 
Позаяк від кількох літ збираю старинну посуду для будущого Опішнянського 
Музею, зауважити мушу, що до сей пори набута посуда має тілько рисунок 
декорацію зроблену ріжковим способом фляндром – рідше трапляються черепки 
с вдавлюваним геометричним рисунком – а що до кафель старинних, то таке 
богацтво рельєфного орнамента, шо і другі народи позавидувати нам можуть» 
[439, арк.11].

Виготовленому на замовлення в майстерні посуду були властиві українські
формий орнаменти.Асортимент продукції складався з різноманітних глиняних
виробів, здебільшого побутового й міщанського характеру, у виробництві яких
застосовували широку палітру емалевих фарб та полив, виготовлених Юрієм
Лебіщаком. Такі вироби вражали опішненських кустарів, але через дорожнечу
булимайженедоступнимибільшостізних[1549,с.40].Новітніроботивирізнялися
художнімоформленнямітехнікоювиконання[1057,с.80].Застосуванняритованого
орнаменту, привнесеного в Опішне на початку ХХ століття Миргородською
художньо-промисловоюшколою іменіМиколиГоголя, вимагало значних затрат
часу,ітомусередопішненськихгончарівцейвиддекорубувнедужепопулярним.
НадумкуЮріяЛебіщака«…всі орнаменти, декорація на посуді із вритованим 
орнаментом єсть нам чужа…»[439, арк.11].
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 Петро Шумейко. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування,  
мальовка, 27,5х3,5Dх9d см;  
на денці ритований напис: «Шумейко».  
Опішне, Полтавська губернія. 1910-ті.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-182.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Петро Шумейко. Плесканець.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування,  

мальовка, 26,5х3,5Dх7,5d см;  
на денці ритований напис: «Шумейко».  
Опішне, Полтавська губернія. 1910-ті.  

Роменський краєзнавчий музей, без інв.№.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Петро Шумейко. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування,  
мальовка, 26,5х10,5Dх12,5d см;  
на денці ритований напис: «Шумейко Опишня». 
Опішне, Полтавська губернія. 1910-ті. Роменський 
краєзнавчий музей, КСП-283.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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Проте «стильний посуд» користувався попитом Кустарного складу,
наспоживчомуринкуХаркова,Петрограда,Москвита іншихміст [440,арк.14].
Удругійполовині1910-хроківуопішненськомугончарствібулозайнятоблизько
2000 сімей, для 1/3 дев’ятитисячного населення містечка воно було джерелом
прибутків і мало перспективи [1132, с. 148]. Та незважаючи на значні успіхи
Гончарногопоказовогопункту,більшістьмісцевихкустарів,якихзавідувачпункту
називав«консерватистами»,непрагнуливдосконалитисвоєвиробництвойзовсім
недбалипроякістьвиробів,бо,як стверджувалигончарі,«тепер і за найгіршу 
посуду платять великі гроші»[440,арк.14;1446,с.222].Застосуванняритованого
орнаменту, привнесеного в Опішне Миргородською художньо-промисловою
школою імені Миколи Гоголя та вихованцями Коломийської гончарної школи
напочаткуХХстоліття,вимагалозначнихзатратчасу,ітомусередопішненських
гончарівцейвиддекорубувнепопулярним,алеактивнозастосовувавсягончарним
закладом.Поширенняпідполив’яноїмальовкийрослинногоорнаменту,нанесення
контурів орнаменту зображуваного на глиняному виробі за допомогою фарб,

 Петро Шумейко. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 
ритування, мальовка, 35,5х7,5Dх13,5d см;  
на денці ритований напис: «Шумейко Опишня».  
Опішне, Полтавська губернія. 1910-ті.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-193.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Петро Шумейко. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування,   
мальовка, 27,5х10,5Dх17,5d см;  
на денці ритований напис: «Шумейко».  
Опішне, Полтавська губернія. 1910-ті.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-252.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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застосування спринцівок замість незручних ріжків, запровадження кам’янкової
маси в гончарному виробництві – ось неповний перелік робіт, які проводив
Гончарний показовий пункт [1549, с. 40]. Частина гончарів, усвідомлюючи ту
користь,якувонимоглиотримативідзакладу,приходилийкопіювалиорнаменти,
радилисящодотого,якпокращитивласнігончарнівироби[440,арк.14].Однакбули
майстри,якіпродовжуваливбачативгончарномупунктісвогоконкурента[440,арк.
14].Водночас,порівнянняпосуду,якийзберігавсянакустарномускладі,зіщойно
виготовленимпереконуваловтому,щобільшістьопішненськихгончаріввтратили
відчуттяформи,забуливишуканіорнаменти,шляхетнугамуфарб,якізахоплювали
фахівцівіробилиОпішнестолицеюгончарства[1392,с.14].Зосередившидопомогу
гончарству в Опішному, Полтавська губернська управа відпрацьовувала методи
сприяння цьому промислу. Центральна Рада вітала будь-які кроки з розвитку
національної культури. Тож ідея розширення Гончарного показового пункту
виявиласясвоєчасною.Булопередбаченокардинальнізмінинавчальногоплану:
планували ввести викладання історії українського мистецтва й гончарства,
кресленняталіплення,посилитивикладанняграфічнихмистецтв.Педагогічному
бюро губернського земства доручили розробити навчальні програми предметів

 Глиняний посуд, приготовлений для складання на віз. Полтавщина. 1910-ті – 1920-ті.  
Автор фото невідомий. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-1150;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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зурахуваннямособливостеймісцевогопромислу.Буловстановленотрирічнийкурс
навчання[1392,с.16,21].Гончарнийпоказовийпунктзайогофункціональними
характеристикамипланувалимаксимальнонаблизитидогончарноїшколичерез
посилення художнього й педагогічного нагляду за її діяльністю, впровадження
твердого освітнього цензу для вступаючих [1392, с. 16, 21]. Аналізуючи свою
просвітницькудіяльністьусередовищігончарівОпішного,Полтавськегубернське
земство прагнуло з’ясувати причини недостатньої впливовості його гончарних
закладів на опішненське гончарство й дійшло до висновку, що однією з таких
причинбуланедостатняпідтримкадіяльностізавідувачазбокуземства,недостатня
кількість гончарнихзразків,яківінмігбипередаватикустарямдлявідтворення
[440, арк. 14]. У тісному зв’язку із вищеназваними заходами було заплановано
облаштуванняспеціальноїмайстернідляпрактикантів–випускниківмайстерніабо
кустарів[1446;1392,с.20].ПіслязакінченнякурсунавчаннявПоказовомупункті
АртемКаша,ІванШкребела,ІванЗадорожний,МакарПругло,ВікторДенисенко
продовжили працювати в такій майстерні [1560, с. 61]. Також передбачалося
проведення курсів графічної грамоти, відкриття бібліотекиймузею зі зразками
давніхмісцевихглинянихвиробів,початокякомупоклалаекспедиційно-пошукова
діяльністьЮріяЛебіщака[440,арк.14;1392,с.16].

Організувати заклад такого масштабу повинен був фахівець відповідного
рівня.МистецтвознавецьОленаКлименкосхильнадодумки,що1915рокуЮрій
Лебіщаквиїхав ізОпішного [392, арк.47], хочав їїждисертації є відомостіпро
те, що він підписав свідоцтво про закінчення навчання Хоми Сакуна, видане
31січня1919року,йочолювавПоказовийпунктупродовж10-тироків,тобтодо1922
року[392,арк.48;1083,с.37].КраєзнавецьГригорійМаксимовичдатуваввід’їзд
Юрія Лебіщака 1919 роком [472, арк. 7]. Керамолог Олесь Пошивайло вважає,
щоцесталося1921року[1549,с.59].Такоїждумкипритримуєтьсяусвоїхспогадах
ідонькаЮріяЛебіщака[398;399].Авторцьогодослідженняз’ясувала,що1917року
ЮрійЛебіщакщекерувавОпішнянськимгончарнимпоказовимпунктом,оскільки
цимрокомдатованойогодоповідну[440].Такожз’ясовано,щогубернськауправа
плануваластворитивОпішномугончарнушколу,вструктуріякоїбудеочолювана
Юрієм Лебіщаком майстерня, а от завідувати цим закладом мав фахівець із
художньою освітою, якого мали намір запросити [1392, с. 16, 21]. Очевидно,
що керівника показового пункту не розглядали в якості претендента на посаду
завідувача гончарної школи. Чому так сталося – невідомо. Ймовірно, щоЮрій
ЛебіщакусежпродовживсвоюроботувОпішнянськомугончарномупоказовому
пункті до 1921 року, бо 1922 року його повторно хотіли запросити до Опішного
нароботу.ПісляцьоговінвиїхавзОпішногодоХомутця,потімдоРотмистрівки
йдалідоПроскурова,де1927рокупомеру54-річномувіцівідзахворюваннясерця
йнирок[398].

ВнесокЮріяЛебіщакав становленняОпішнянськогогочарногопоказового
пунктуважкопереоцінити:вінконсультувавгончарів,напрактицідоводивпереваги
технологічнихнововведень[438,арк.173].Йогодіяльністьвплинуланазбільшення
кількостігончарівінаякіснепокращенняїхніхвиробів[1408,с.152].Вже1913року
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художніглинянівиробиопішненськихмайстрів
вразили відвідувачів Другої Всеросійської
кустарної виставки у Петрограді [1606, с. 78-
79].ВипускникиГончарногопоказовогопункту
пронесли отриманий вишкіл через усе життя,
розвивали самобутнє опішненське гончарство
впершійполовиніХХстоліттяОленаКлименко
з’ясувала,щовчисліучнівзакладубулиПетро
Біляк, Марія Городнича, Варвара Каленич,
Марія Кришталь, Антон Пічка, Марія Пругло,
ІванСиваш,НаталяОначко, ІванЗадорожний,
Омелян Ковпак, Гнат Гладиревський із
дочкою, Феодосія Гриб, Олексій Оздоба, Федір
Пошивайло, Юхим Мотренко, Сергій Хлонь,
Чабани(батькотасин),СеменГорілей,Феодосій

М’якоступ, Хома Сакун [392, арк. 41; 393, арк. 231, 247, 265, 277-278, 296, 306,
312-313,318,323;1256,с.422;1371,с.131].

Зчасувід’їздуЮріяЛебіщаканаставдругийперіодвдіяльностіОпішнянського
гончарногопоказовогопункту(1921–1924).Напосадузавідувачабулопризначено
АндріяСидоренка[1375,с.31],якийзгодомтаксамозалишивОпішне(1922)[392,
арк.47].Хтоочоливзакладпісляйоговід’їзду,досіневідомо.Деякийчаспідготовка
майстрів-керамістівтривала[472,с.7].Проподальшудіяльністьпоказовогопункту
відомостідоситьобмежені.Деякідослідникивважають,щовіндіявдо1924[1764]
абодо1925року[1713,с.55-56;1775,с.132].Авторкацьогонауковогодослідження
схильна до думки, що на початку 1920-х років його функціонування прагнули
відкоригувативідповіднодозавдань,властивихгончарномунавчальномузакладу,
протеніякихвідомостейпродіяльністьвозначенийперіодвОпішномугончарної
школинемає.Натомістьутогочаснихдрукованихвиданняхміститьсяінформація
про діяльність Опішнянської навчально-показової гончарної майстерні, в яку,
очевидячки, було реорганізовано Гончарний показовий пункт. Упродовж 1922–
1923 років заклад перебував у підпорядкуванні Спілки кустарно-промислових,
продукційних та кредитово-промислових кооперативів Полтавщини «Союз-
Кустар» [929;420,арк.60;419;1611,с. 112;302].Можливо,накороткийперіод
навчальнуроботугончарноїмайстернібулопризупиненойвідновлено ізсерпня
1922 року [392, арк. 47; 1083, с. 37]. Відмовитися від виробничої діяльності
Опішнянськійнавчально-показовійгончарніймайстерніневдалося,івона,окрім

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування , мальовка;  
19х9Dх6,5d см. Опішне, Полтавщина. 1910-ті – 1920-ті.  
Художньо-етнографічний музей «Відродження» Державної 
спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів  
«Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського,  
НД-КМ-К-310. Фото Юрка Канівця. Публікується вперше
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навчання гончарів, здійснювала виготовлення глиняних виробів на замовлення
«Союз-кустаря»[472,арк.7;392,арк.47-48].Роботиїївихованцівнеодноразово
експонувалися на різноманітних виставках і відзначалися нагородами [1295,
с.54;1057,с.80].Упершірокироботавгончарніймайстерніпроходилавдосить
складних умовах, особливо відчувалася нестача ангобів та поливи [1057, с. 79].
1923рокувоназбільшилавласневиробництвопорівнянозпередвоєннимироками
в 400 разів і щотижня випускала до 5000штук посуду. Зростанню виробничих
потужностейсприяли25майстрівта8учнів[1611,с.112].Зіспогадівколишнього
учняІванаБілика,якийвступивдогончарноїмайстерні1923року,вженаступного
рокувінзмушенийбувперерватинавчанняузв’язку іззакриттямзакладу[1372,
с. 31]. Очевидним є той факт, що Опішнянська гончарна навчально-показова
майстернябулапередовсімвиробничоюартіллю,авжепотім–освітнімзакладом,
оскільки її діяльність була зосереджена переважно на виконанні замовлень
відрізнихорганізацій.

Такимчином,удіяльностіОпішнянськогогончарногопоказовогопунктуможна
виділитидваперіоди:1)1912–1921;2)1921–1924роки.Упродовжпершогозакладом
керувавкерамістЮрійЛебіщак,якийорганізувавнавчальну,експериментальну,
наукову,показову,виробничу,консультаційнудіяльність.Длядругогохарактерне
переважання виробництва над усіма іншими напрямками функціонування. Під
час цього періоду пункт реорганізували в Опішнянську навчально-показову
гончарнумайстернею.Усвоїйнавчально-виробничійдіяльностізакладрозвивав
інноваційний мистецький напрямок, започаткований Опішнянською зразковою
гончарноюнавчальноюмайстернею,якомубулихарактерніневластивінародному
гончарствуметодивиробництва,формиймальовка[1549,с.39].Цьогонапрямку
у своїйтворчостідотримувалисядеякіопішненські гончарі.Водночас,вихованці
Гончарного пункту працювали на основі традиційного гончарства, і зразком
для авторів виробів інноваційного характеру служили етнографічні гончарні
матеріали. Через навчально-показове учнівство пройшло чимало опішнянських
майстрів.Функціонування гончарного закладумало наслідкомпевний вплив на
місцеве гончарство: окремі майстри покращили художній і технічний аспекти
своговиробництва;значнакількістьвихованцівзакладу,якіпройшлитеоретичну
йпрактичнупідготовку,сталикваліфікованимикерамістами.Діяльністькерівників
таінструкторів–випускниківКоломийськоїгончарноїшколитаГлинськоїшколи
інструкторівзгончарноговиробництва–позначиласянахудожніххарактеристиках
глиняних виробів майстерні та її випускників. У цей час за допомогою земства
гончарівіднайшлиновийстильудекоруванні гончарнихвиробів,якийвказував
на національну самобутність промислу – підполив’яну мальовку й рослинну
орнаментику.
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 Гончарні школи Опішного (1925–1933). Реалізувати плани
щодо влаштування в Опішному гончарної школи вдалося восени 1925 року,
коли Опішненський райвиконкомом відкрив Опішнянську керамічну
кустарно-промислову школу [86]. Цю подію різні дослідники датували
по-різному: 1924 – Юрій Лащук [438, арк. 370]; 1925 – Олена Щербань
[1775,с.132;1774,с.131];1926–ВіталійХанко[1713,с.56;472,арк.8],Є.Дмитрієва
[1137, с. 26], Борис Бутник-Сіверський [1057, с. 81] та автори колективного
науковоговидання[1639];1927–ОленаКлименко[392,с.49]таВікторМіщанин
[1375,с.35].Вважаю,щовідкриттяОпішнянськоїкерамічноїкустарно-промислової
школивідбулося1925року,оскількицейфактпідтверджуютьматеріалипротоколу
№ 15 засіданняМалої президіїПолтавського окрвиконкому від 06.04.1926 року
[86]. Її фінансування здійснювалося частково за рахунок коштів Райвиконкому,
частково – за рахунок реалізації виробів гончарної майстерні, що діяла при
школі [86; 1425]. Упродовж 1925–1926 років її завідувачем був Дмитро Білик,
який,імовірно,закінчивГлинськушколуінструкторівзгончарноговиробництва.
7вересня1926рокувінвідійшоввідсправіпередавмайногончарноїшколичлену

 Автор невідомий. Ескіз вази. Опішнянська керамічна 
промислова школа. Опішне, Полтавщина. 1928–1929. 
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше [1790, арк. 5]

 Автор невідомий. Ескіз тикви. Опішнянська керамічна 
промислова школа. Опішне, Полтавщина. 1928–1929. 
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше [1790, арк. 3 зв.]
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 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення,  
мальовка; 28х6Dх10d см.  
Опішне, Полтавщина. 1920-ті.  
Художньо-етнографічний музей «Відродження»  
Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»  
імені Василя Кричевського, НД-КМ-К-63.  
Фото Юрка Канівця. Публікується вперше

 Автор невідомий. Плесканець-баклага.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 

мальовка; 41х5Dх12,5d см. Опішне, Полтавщина. 
1920-ті – 1930-ті. Художньо-етнографічний музей 

«Відродження» Державної спеціалізованої художньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв 

у Опішному» імені Василя Кричевського, НД-КМ-К-115. 
Фото Юрка Канівця. Публікується вперше

 Автор невідомий. Вазочка.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 
ритування, мальовка; 8,5х6,7Dх7d см;  
на денці ритований напис: «19 25/І 25».  
Опішне, Полтавська губернія. 25.01.1925.  
Роменський краєзнавчий музей.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 Автор невідомий. Ескіз тареля. Ліворуч відбиток кутового 
штампа «Опішнянська керамична промислова школа». 
Опішнянська керамічна промислова школа. Опішне, 
Полтавщина. 03.12.1928. Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Публікується вперше [1790, арк. 1]

 Автор невідомий. Ескіз тареля.  
Опішнянська керамічна промислова школа.  
Опішне, Полтавщина. 1928–1929.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
Публікується вперше [1790, арк. 2]

 Автор невідомий. Ескіз мальовки. 
Ліворуч  унизу відбиток кутового 
штампа «Опішнянська керамична 
промшкола». Опішнянська 
керамічна промислова школа. 
Опішне, Полтавщина. 16.06.1929. 
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського 
гончарства. Публікується вперше 
[1790, арк. 3]
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РайвиконкомуЯреську[1373,с.374].Пізнішепрацювавугончарніймайстерніпри
школі,буврепресованийбільшовицькоювладоюв1930-х[1373,с.367,374].

Штатний розклад на 1927 рік передбачав посаду завідувача, інструктора,
одинадцяти викладачів загальноосвітніх дисциплін, чотирьох викладачів
мистецькихдисциплін,діловодатадвохтехнічнихробітників[86].Черездвароки
інструкторівбулотри[1003,арк.25].Із1927рокугончарнийзакладвОпішному
очолював кераміст Іван Федотович Бойченко [472, арк. 8], який фахову освіту
здобув у Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя,
викладав гончарну технологію. Про те, що він був фахівцем гончарної справи,
свідчитьширинапрофесійнихзацікавлень,якіможнапростежитизайогостаттею
«Ганчарна промисловість Полтавщини», що побачила світ у «Віснику пром.-
кредит. кооперації» (1928,№2)[1762;1774,с.133].Разомізнимпрацювали:Іван
ОлексійовичГопкало(викладавтехнологіюгончарноговиробництва)[199],також,
разомізОлександромЖуковим,вінбув «художником гончарства»[397,с.17];(?)
Куц(викладавмалюванняйкомпозицію),ПетроШумейко,ПетроКононенко,Іван
Ксьонзенко, (?) Сітко (майстри гончарноїмайстерні) [438, арк. 370; 1774, с. 133;
392,арк.49;1560,с.65].З1927рокувикладачеммистецькихдисциплінпрацювала
Наталя Оначко [393, арк. 296]. Загальноосвітнім дисциплінам навчали вчителі
Опішнянськоїсемирічки,аукраїнськумовувикладаладружинаІванаБойченка–
Ольга[1774,с.133].Відомостіщодоскладуучнівськогоколективудужеобмежені.
Перевагувіддавалидітямселян,бідняківтаробітників[483].Більшістьвихованців
–жителівОпішногойнавколишніхсіл–становилихлопці,якіопановувалироботу
нагончарномукрузі.Дівчата,якихбуломенше,більшечасуприділялививченню
мальовки.Наповнюваністькласівстановила20-30осіб[1774,с.134].Випускники
отримувалисвідоцтвопрозакінченняшколийзвання «майстер-скульптор».

Навчальний план було складено згідно з типовим навчальним планом
для кустарно-промислових шкіл. Повний курс навчання був розрахований на
3роки[472,арк.8].Учніотримувалистипендіювід2до8крб.[472,арк.8;1774,
с. 133].Практичнізаняттязаймали50%усьогонавчальногочасу.Уприміщенні
гончарноїшколибулокількакімнат-цехів:воднійпрацювалимайстри,вдругій
– вивчали загальноосвітні дисципліни, у третій – гончарювали [1774, с. 133].
Вихованці опановували всі процеси гончарного виробництва. Важливе місце
відводилипроведеннюлабораторнихдослідженьглин,полив,емалейтаін.[1084].
Під час навчання мальовці застосовували рослинні й геометричні орнаменти,
стилістично близькі до тих, які запроваджувало земство. Вчителі й вихованці
практикувалипроведенняетнографічнихекспедиційдогончарнихосередків,під
часякихзнайомилисязасортиментомглинянихвиробів,технологієювиробництва,
атакожзапрошувалинанавчаннядошколиперспективнудлягончарствамолодь
[1375,с.35].Оскількизначначастинакоштів,необхіднихдляутриманнягончарної
школи, мала надходити від продажу власних виробів, роботі в майстернях
приділяли значну увагу. За таких умов, уже вкотре, освітній гончарний заклад
на перший план змушений був ставити завдання виробничого характеру й вже
потім здійснювати свою навчальну функцію [1425, с. 69]. Успішність діяльності
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Опішнянської керамічної кустарно-промислової школи безпосередньо залежала
від економічної підтримки з боку держави та місцевих органів влади. Однак
уникнутипроблемневдалося.Підвищеннязаробітноїплати1926рокупризвело
доскороченняасигнуваньгончарногозакладузрайонногобюджету, іце,усвою
чергу,поставилойогопередзагрозоюзакриття.Окружнийвиконкомзвернувсядо
НародногокомісаріатуосвітиізпроханнямзберегтигончарнушколувОпішному
[86].Профінансовіпроблеминеодноразовозаявлявусвоїхзверненняхзавідувач
майстерні. Іноді, у відповідь на такі прохання, гончарна школа отримувала
грошовудотацію,алечастіше–відмову.Затакихумовзакладнемігрозвиватися
йвиникалисумнівищодойогоподальшогоіснування[1774,с.132].Упродовж1926
року Опішнянській керамічній кустарно-промисловій школі реалізовувати свої
навчальнійпросвітницькізавданнявдавалосяневповні[1090,с.23].Одиніздіячів
промисловоїкоопераціївПолтавщинізазначав,щогончарнашколавОпішному
повинна була готувати «кваліфікованого кустаря», запроваджувати технічні
досягнення, вивчати особливості народного мистецтва задля створення зразків
масовоїпродукції[1271,с.52;392,арк.49].

 Група опішненських гончарів-кустарів на гулянці в Семена Багрія: (зліва направо, стоять) Василь Шиян,  
Лаврентій Чабан, Семен Багрій, Петро Загребельний, Ничипір Пошивайло, Гаврило Пошивайло, Олександр Багрій; 

(сидять) Ольга Багрій, Уляна Шиян, ? Шиян (мати Василя Шияна з онуком Іваном), ? Чабан, ? Багрій, Олена Багрій,  
Олена Загребельна, Ганна Пошивайло, Євдокія Багрій; імена дітей на передньому плані невідомі.  

Опішне, Полтавщина. Близько 1925. Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Гончарний ряд на сільському ярмарку. Полтавщина. 1920-ті. Автор фото невідомий.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-4705; копія – Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Глиняні вироби гончарів Полтавщини в експозиції Музею Полтавського губернського земства.  
Перша чверть ХХ століття. Автор фото невідомий. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-701;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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 Глиняні вироби гончарів Полтавщини в експозиції Музею Полтавського губернського земства.  
Перша чверть ХХ століття. Автор фото невідомий. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-698;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Глиняні вироби гончарів Полтавщини в експозиції Музею Полтавського губернського земства.  
Перша чверть ХХ століття. Автор фото невідомий. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, №І-699;  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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За оцінкою мистецтвознавця Бориса Бутника-Сіверського, шкільні глиняні
виробицихроків,незалежновідїхпризначення,малидопевноїміриоднаковий
характер: у більшості було чітко виражене декоративне начало [1057, с. 83].
Ученийпроаналізуваввироби,виготовленівОпішнянськійкерамічнійкустарно-
промисловій школі, і виокремив кілька груп митців: 1) народні майстри,
які були носіями давніх гончарних традицій; 2) майстри, які здобували освіту
вопішненськихгончарнихзакладах;3)художники-керамістизфаховоюмистецькою
освітоюстанковіста.Однінамагалисяопиратисянатрадиціїнародногомистецтва,
другі–«на модерністичну спадщину передреволюційної опішнянської кераміки»,
треті–застосовуваливдекоруваннігончарнихробітприйомистанковогоживопису
[1057,с.85].Доробоксамегрупинароднихмайстрівбувтимпочатком,блискуче
продовженняякогоможнаспостерігатинаприкладіопішнянськихвиробів1930-х
–1950-хроків[1057,с.85].

Прогресивноналаштованіпредставникикультурно-просвітницькоїінтелігенції
відводилиОпішнянськійкерамічнійкустарно-промисловійшколіролькультурного,
освітнього,мистецького,виробничогоцентрузпідготовкикадрівдляфабрично-

 Біля приміщення Опішнянської керамічної промислової школи в день відкриття виставки кустарних виробів, 
приуроченої до 10 роковин більшовицького перевороту в Петрограді.  

Стоїть на сходах (перший ліворуч у верхньому ряду) директор школи Іван Бойченко.  
Опішне, Полтавщина. Осінь 1927. Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 «До Наркомосвіти». 11.05.1926.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [1005, арк. 4]. 

Публікується вперше

 «Випис з Протоколу 
№ 15 засідання 
Малої Президії 
Полтавського 
Окрвиконкому». 
06.04.1926. 
Центральний 
державний архів 
вищих органів 
влади та управління 
України [86]. 
Публікується вперше
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 «До Полтавського 
Окрвиконкому».  

1926.  
Центральний 

державний архів 
вищих органів влади 

та управління  
України [1005, арк. 2]. 

Публікується вперше

 «До Наркомосвіти». 24.09.1927.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [1003, арк. 2]. 
Публікується вперше
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заводськоговиробництва,вихованихнакращихзразкахтрадиційногогончарства.
Проте 1927 року гончарний навчальний заклад продовжувало лихоманити від
недостатньогофінансування.Знаючипроскладнуфінансовуситуацію,Народний
комісаріат освіти звернулося до Вукопромкредитспілки з клопотанням надати
гончарнійшколіматеріальнудопомогу[1003,арк.1].

Ймовірно, 1927 року Опішнянська керамічна кустарно-промислова школа
зазнала реорганізації й тому призупиняла свою діяльність. До цього висновку
схиляють кілька фактів: 1) спеціальна нарада в Полтаві (квітень 1927 року),
колегіяНаркомздоров’я(01.06.1927),спеціальнанарадаприВукопромкредитспілці
(серпень1927року)вирішиливідкритивОпішномушколу-майстерню[1003,арк.2];
2) про початок роботи гончарної школи з осені 1927 року йдеться в архівному
документі [1003, арк. 24]; 3) якщо в кожному класі було 20-30 учнів, то на
початок1927рокуїхповиннобутидо60,адослідницяопішненськогогончарства
ОленаЩербань стверджує,щов 1927/1928навчальномуроці в гончарнійшколі
навчалося24дійсніучніта8стажистів[1774,с.134].Провідкриття1927рокунового
навчального закладу також повідомляє дослідниця опішненського гончарства
Олена Клименко [392, арк. 49; 1084; 224, арк. 39]. 1928 року в документах
системи округової інспектури народної освіти новостворений заклад іменували

 Я. Ряппо.  
«Вукопромкредитсоюзу». 
06.10.1927.  
Центральний державний  
архів вищих органів влади  
та управління України  
[1003, арк. 1].  
Публікується вперше
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«Опішнянська учбово-реміснича керамічна майстерня», «Опішнянська учбово-
реміснича майстерня»,«Опішнянська керамічна учбово-реміснича майстерня»
[1003, арк.17,20,21],1929року–«Опішнянська керамічна школа»[273,арк.25],
1930–«Опішнянська керамічна проф.-школа»[274,арк.29]. Нафотовипускників
1931 року є напис «2-й випускОпішнянської керам-проф-техшколи» [92]. Про
закінчення самеОпішнянської керамічної профтехшколиписав у своїх спогадах
ТрохимДемченко[397,арк.26зв].Зазвичай,такеявищехарактернедлябагатьох
гончарнихнавчальнихзакладів.Пояснитийогоможнатим,щоавторидокументів
неособливонамагалисязастосовуватиофіційніназви.Підставоюдлявстановлення
точноїназвиєпечаткаабокутовийштамп.Самевідбитоккутовогоштампа 1929
рокузафіксувавофіційнуназву–«Опішнянська керамічна промислова школа».
ЦяжназваміститьсявактіревізіїінспектораДержавногофінансовогоконтролю
при Полтавському ОФЗ (липень 1928 року) [7]. Вона підкреслює орієнтування
гончарного закладу на підготовку фахівців для фабрично-заводської гончарної
промисловості.

Умовидлядіяльностізакладубулищевідносносприятливими.Всесоюзний
перепис1927рокузафіксував464гончарів[1286,с.14-15].Загальнухарактеристику
промислу в Опішному 1929–1930 років дав дослідник кустарних промислів

 «До Народнього Комісаріята Освіти УСРР». 14.06.1928.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [1003, арк. 14]. 
Публікується вперше



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

340

Полтавщини, етнограф Яків Риженко. Згідно з відомостями Полтавського
окрстатбюровОпішномузпримістямнатойчаснараховувалося552господарства
гончарів,зяких95%існуваливинятковозарахунокзаняттягончарнимпромислом,
сільське господарство носило допоміжний характер. Дослідник вказував на
значущість і потужність опішненського гончарства [1584, с. 4]. Яків Риженко
наголошувавнанеобхідностітаважливостідержавноїпідтримкидлягончарного
промислуОпішного,йоготехнічноговдосконаленняйпопуляризаціїукраїнського
орнаментувхудожнійстилізації[1609,с.40].Нацьомуфонімальованахудожня
кераміка Опішнянської керамічної промислової школи користувалася значним
попитом.ЇїреалізовувалинелишенатериторіїРадянськогоСоюзу,айекспортували
вСША[397].Авторомцієїпрацібуловіднайденопідставкудляручок,наденціякої
міститьсянапис«MADE IN RUSSIA 22/4.».

Отже,експортвідігрававпевнурольузбереженні гончарногошкільництва:
українські гончарнінавчальні закладипродукувалихудожнюкераміку, якабула
цікавоюдляпокупцязакордоном,приносилавбюджеткраїнивалютуінапевний
часвідтермінувалаліквідаціюцихзакладів.

 Заняття в майстерні з рисунка в Опішнянській керамічній промисловій школі. Опішне, Полтавщина. 1929.  
Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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При керамічній промшколі на кошти «Союз-Кустаря» було відкрито
продукційнийпункт(майстерню),щопроводивдослідизглинами,випробовував
їх на придатність для виготовлення вогнетривкої цегли, дренажних труб,
майоліки й кахель [1084]. Частина випускників долучалася до колективного
виробництва в гончарній майстерні [1774, с. 134]. Виробничу практику учні
проходили на гончарних заводах. Наприклад, Трохим Демченко практикував
до березня 1931 року в артілі «Художній керамік», а з березня до серпня –
ум.Васильків,упромартілі «Керамік»,депрацювавскульптороммалоїскульптури,
виготовлявмоделі[397,арк.26зв].Умайстерніпрацювалийдосвідченігончарі,
випускники гончарних навчальних закладів попередніх років – Іван Гопкало,
Петро Хоменко, Олексій Рєпка, Федір Касала, Семен Хлонь, Іван Білик, Семен
Животовський, Омелян Ковпак, та малювальниці – Наталя Оначко, Марія
Кришталь, Марія Городнича, Мотрона Назарчук, Зінаїда Линник. 1931 року
вціймайстерніпрацювалоблизько20чоловік[1057,с.81;1774,с.134;97,арк.17].
УїхчислібуливипускникиОпішнянськогогончарногопоказовогопунктуМикола
Пилипенко,ХомаСакун,гончаріІванЄмець,ОлександрШирай,ПанькоКрипак,
Іван Козак, Іван Білик, робітники, які розмелювали ангоби Семен Карамушка

 Автор невідомий. Підставка.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
ліплення, мальовка; 15х10,5Dх10d см;  
на денці ритований напис: «MADE IN RUSSIA 22/4.».  
Опішне, Полтавщина. 1920-ті.  
Художньо-етнографічний музей «Відродження» 
Державної спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
«Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського, 
НД-КМ-К-3824. Фото Юрка Канівця. Публікується вперше

 Остапенко. Таріль «Пушкін».  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, проколювання,  

ритування, мальовка; 8,8х41,8Dх20,6d см;  
на денці нерозбірливий ритований напис:  

«Керам-школа...Остапенко…3/І.1929».  
Опішне, Полтавщина. 1929.  

Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, КС-955а/ПКМ-10923.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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та Овксентій Китриш, малювальниця Олександра Дугельна (вихованка
Опішнянської керамічної промислової школи), Єфросинія Яценко, Трохим
Демченко,ПавлоБілоус(випалювавпосуд),різноробочийТрохимДяченко, Іван
Суденко(учень,щовиконувавдопоміжніроботи),глиномісПилипБагрійтаінші.

Частина випускників працевлаштовувалася в інших осередках гончарства
й сприяла поширенню в середовищі тамтешніх гончарів опішненських форм,
декоруймальовки.ПрикладомтакоговпливубулоперебуванняМихайлаКирячка
вМакаровомуЯру, вЛуганщині [1436, с. 107], а такождіяльність опішненських
майстрів у артілі«Червоний керамік» (с. Троянів,Житомирщина) [1097, с. 157].
Іноді в майстерню для виконання певного виду робіт запрошували досвідчених
місцевихмайстрів[1560,с.66].

Поступове збайдужіння до кустарних промислів на рівні держави, її
переорієнтація на промислове виробництво давалися взнаки. Влада намагалася
замаскувати свої справжні наміри, показово демонструючи свою увагу до селян
череззапровадженнячисленнихсвят,наприклад,«свята врожаю».

Тим часом, згідно з державними настановами гончарні навчальні заклади
вседалівідходиливідкустарівізосереджувалисвоюувагунапідготовціфахівців

 Демонстрація під час «Свята врожаю». Опішне, Полтавщина. 14.10.1929. Автор фото невідомий.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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для скло-порцелянової чи будівельної промисловості. Кількість гончарів-
одинаків скорочувалася. Скрутні економічні умови, брак сировини, складність
у реалізації готової продукції, державна політика насильницької колективізації
– ці та багато інших причин обумовлювали об’єднання гончарів у артілі [480].
Іван Бойченко був прихильником кооперування гончарів. У той самий час було
активовано ще одну, абсолютно штучну й надуману «проблему шкідливості 
поливи».Томукерівникгончарноїшколизаймавсяпопуляризацієюбезсвинцевої
поливи, проводив у шкільній лабораторії експерименти, брав участь у нараді
з питань «О мероприятиях по оздоровлению гончарного производства и по 
борьбе с отравлениями от глазурованной гончарной посуды», яка відбулася
вКиєві20липня1928року.Зібранняухвалиловикористовуватийвпроваджувати
в гончарне виробництво безсвинцеву поливу, через мережу кооперативних
гончарнихмайстереньпоширюватиїїсередкустарів[516;1762,с.108].Уційкнизі
вжейшлосяпроте,щокампаніязагальнодержавноїборотьбизісвинцевоюполивою

 Біля центрального входу 
Опішнянської керамічної 

промислової школи (зліва направо): 
Наталя Оначко, Марія Кришталь, 

Ольга Бойченко, Микола Бойченко, 
Овксентій Китриш, Андрій Маслак, 

Петро Хоменко, Олексій Ріпка,  
Іван Бойченко, Сітко, ?.  

Опішне, Полтавщина.  
Кінець 1920-х.  

Автор фото невідомий  
[1373, с. 73]
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була складовоютакогожзагальнодержавного тотальногонищення гончарів,які
цюполивувикористовувалиусвоємудомашньомувиробництві. Їїпікприпавна
1927–1930роки. Справжняметайрозмірикатастрофічнихнаслідківдлягончарства
прослідковуютьсянавідстанімайже90років.ІванБойченко,якітисячітакихсамих
активістівартільногоруху,віривусвоюправоту.Зйогоініціативитазасприяння
секретаряОпішнянськогоРККП(б)УС.Литовченка1929рокувОпішному,набазі
гончарноїмайстерні,булоорганізованоартіль «Художній керамік»[397, арк.59],
якавиконувалавиробничіфункціїгончарноїшколийвипускалабільше160видів
різноманітнихглинянихвиробів.ЗначнуїхчастинуекспортувалидоКанади[1740;
397,арк.17;392,арк.51].Уційартіліпрацюваливихованціопішненськихгончарних
закладів:НаталяОначко,МаріяКришталь,ІванБілик,МиколаПилипенко,Іван
Козак, СтепанОтченашко,Петро Хоменко,Мотрона Каша [472, арк. 8],Наталя
Боцьва,АнатолійШкурпела[1774,с.135],СеменЖивотовський,ОлександрШирай,
АртемКаша[393,арк.258,267,273,289,300,332,339]таопішненськімайстри,
причетністьякихдонавчаннявгончарнихзакладахОпішногощеневстановлено:
ВікторМоргун, Олена Ріпка, ОленаШирай, Олександра Дугельна [472, арк. 8].
Спочатку її очолював ІванФедотович Бойченко, а з 1931 (1932?) до 1937 року –
ЄвдокимДемидовичСереда[1003,арк.9;472,арк.9].Уційартілітакожпрацював

 Виставка продукції Опішнянської артілі «Художній керамік». Опішне, Харківщина. 1933. Автор фото невідомий. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Петро Кононенко за мальовкою.  
Опішне, Полтавщина. 1930-ті.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства

 Петро Кононенко.  
Опішне, Полтавщина. 1929.  

Автор фото невідомий  
[1678, с. 150].
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  (Стор. 346-351) Листівки зі зразками експортної продукції опішненських гончарів.  
Опішне, Полтавщина. Кінець 1920-х. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 

Національний архів українського гончарства [1798]
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художник-керамістПетроКононенко,якийдекорувавглинянівиробипортретами,
пейзажами,сюжетнимикомпозиціями[393,арк.276].

Приартілі«Художній керамік»проводилисянавчальнікурси[393,арк.254].
Узагальнодержавномувимірішвидкітемпиорганізаціїартілей,працівникамяких
для виконання однотипної роботи потрібен був мінімумфахових умінь і знань,
сталиоднимізфакторів,щовплинулиназанепадгончарноїосвіти,спрямованої
накустаря.

Створенняартілініякнепокращилофінансовогозабезпечення.Приміщення
колишньогоГончарногопоказовогопункту,вякомурозташовуваласяОпішнянська
керамічна промислова школа, також потребувало капіталовкладень. Такі ж
висновки контролера держфінконтролю Полтавського ОФЗ, який у липні 1928
року інспектував заклад [7]. У супровідній записці до кошторису на 1929/1930
навчальнийрікІванБойченкозазначив,щогончарнашколапостійноперебуває
в матеріальній скруті й не може здійснювати повноцінну навчальну діяльність
[1003, арк.5].Наступного,1930рокувінзновузвертавсядовідділупрофтехшкол
Народного комісаріату освіти, який відповідав за виділення 61 % від загальної
сумифінансування,асигнуватикоштинаремонтприміщення[274, арк.29].Під
навчальнийпроцеспотрібнобулопідвестивідповіднуматеріально-технічнубазу,
якоїнебуло[1003, арк.23].
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Лише зусиллями окремих ентузіастів
штучно гальмувалася неминуча криза гончарного
шкільництва. Один із найактивніших діячів
гончарної освіти в Україні інспектор Народного
комісаріату освіти, кераміст Осип Білоскурський
своїм розпорядженням зобов’язав гончарні
школи інформувати про роботу, спрямовану на
покращення гончарного промислу. У відповідь на
цей запит керівництво Опішнянської керамічної
промислової школи повідомляло, що заклад
здійснював лабораторні дослідження нефритової
поливи, а для кустарів заплановано курси
підвищеннякваліфікації[307].Уцейчасупереліку
профшкіл, які діяли в Полтавщині 1930 року,
згадано керамічну професійно-технічну школу
вОпішному[1669,с.150].

1931рокуОпішнянськукерамічнупромислову
школуреорганізуваливГончарнушколуфабрично-

заводського навчання (ФЗН), її
майно й будівлі передали артілі
[472, арк. 8]. Якийсь час вона була
в такому статусі. Про останні роки
діяльності цієї гончарної школи в
Опішному відомості майже відсутні.
Вчителями були Хома Сакун та
Герман Крем’янський. Більше уваги
приділяли гончарюванню, менше
– декоруванню й мальовці. Учні
проходили всі головні технологічні
процеси гончарного виробництва,
вчилися виготовляти традиційні
глиняні вироби, самостійно робили
стеки, опановували сухий спосіб
нанесенняполиви[946].Близько1930
року Івана Бойченка було звільнено
від займаної посади [1762, с. 109].
Олена Щербань вважає, що він був
змушенийтікативідпереслідування.

 Хома Сакун із сім’єю.  Опішне, Полтавщина. 1919.  
Автор фото невідомий [1678, с. 148]

 Хома Сакун.  
Опішне, Полтавщина. 1920.  
Автор фото невідомий [1678, с. 148]



Розділ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНИХ ШКІЛ ПОЛТАВЩИНИ

353

 «Витяг з протоколу № 15 Засідання Президії Опішнянського райвиконкому Полтавської округи». 10.05.1928. 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [97]. Публікується вперше

ЮрійЛащукпомилкововважав,щогончарнушколубулозакрито1931року
[438,арк.370].Насправді,цяподіясталасядещопізніше.Вагомимфактором,який
прискоривцейпроцесбувголодомор1932–1933років[397,арк.18;393,арк.283;
1560,с.65].Мільйониукраїнцівпланомірновинищувализавказівкоюправлячого
більшовицькогорежиму.Пограбованідержавоюселянивтратилибудь-якізасоби
доіснування.Сподіваннякустаріввимінятизасвоївиробихочабякісьпродукти
частовиявлялисямарними,авласноїземлівонинемали.Томувиживалиодиниці,
і про навчання гончарству, проти якого було спрямовано системну державну
політику,ніхтовженедумав.

Хоча документального підтвердження цьому ще не віднайдено, більшість
дослідників і автор цієї монографії схильні до думки, що гончарну школу
вОпішномубулоліквідовано 1933року [392, арк.49; 1713, с. 55-56;472, арк.8],
адже1932рокублизькостаучнівкерамшколибудували«гончарний завод № 2»  
[397,арк.19].Навесні1933рокупідприємстворозпочалосвоюдіяльність[472,арк.9].
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 Осип Білоскурський. «До Полтавської ОКР ІНО». 21.06.1928.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [1003, арк. 12]. 
Публікується вперше

 «До Наркомосвіти (Упрофосвіти)». 06.06.1928.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [1003, арк. 17]. 
Публікується вперше
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 Акт обстеження Опішнянської керамічної промислової школи. 13.07.1928.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [7].  

Публікується вперше
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 «До НК Освіти)». 15.08.1928.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [1003, арк. 23]. 
Публікується вперше

 «До Наркомосвіти. Упрофосвіти». 09.08.1928.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [1003, арк. 19].  
Публікується вперше
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 «До Наркомосвіти. Інспектору О. М. Білоскурському». 23.10.1929.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [272].  

Публікується вперше
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 «До Нарком Освіти. 
Інспектору  
О. М. Білоскурському». 
Опішне, Полтавщина. 
26.10.1929.  
Центральний державний 
архів вищих органів влади 
та управління України [273]. 
Публікується вперше

 Іван Бойченко.  
«До Інспектора 

Наркомосвіти  
Й. М. Білоскурському». 

08.02.1930.  
Центральний  

державний архів  
вищих органів влади  

та управління України  
[1003, арк. 27].  

Публікується вперше
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 Характеристика М. І. Галати Опішне, Харківщина. 27.04.1933.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства. Публікується вперше [1803]
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 Випускне фото Опішнянської керамічної  
професійно-технічної школи.  

Опішне, Полтавщина. 1931.  
Фото М. Федірка.  

Приватний архів Віктора Міщанина (Опішне)

 Автор невідомий. Ваза «Півник».  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 
ритування, мальовка, 26,1х5Dх8,9d см.  
Опішне, Полтавщина. 1930-ті роки.  
Полтавський художній музей (галерея мистецтв)  
імені Миколи Ярошенка, К-168/КВ-4106.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 Гончарна навчальна майстерня. Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті.  
Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

 Петро Кононенко. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка;  

вінця надбиті, 35х12 см.  
Опішне, Полтавщина. 1930-ті роки.  

Художньо-етнографічний музей «Відродження»  
Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»  
імені Василя Кричевського, НД-КМ-К-273.  
Фото Юрка Канівця. Публікується вперше
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 Трохим Демченко, Петро Кононенко. Плесканець.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка; 25х4,5Dх9,5dсм;  

на денці ритований напис: «3/ІІ.33 р. М. Опішня ску. Т. Демченко худ. П. Кононенко».  
Опішне, Харківщина. 1933. Художньо-етнографічний музей «Відродження»  

Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського, 
НД-КМ-К-92. Фото Юрка Канівця. Публікується вперше

Ґрунтуючисьнаспогадахтих,комувдалосявижити(ТрохимДемченко,Мотрона
Назарчук),можна стверджувати,щоОпішнянська керамічна промисловашкола
остаточно припинила свою діяльність навесні 1933 року [1425, с. 71]. Окрім
того,наденціплесканця, віднайденого авторомцієїмонографіїпідчасчергової
керамологічної експедиції, міститься ритований напис «3/ІІ.33 р. М.Опішня  
ску. Т. Демченко худ. П. Кононенко», якийпідтверджує,щоулютому 1933року
закладщепраював.

У різні роки освіту в Опішнянських гончарних навчальних закладах 1925
– 1933 років пройшло чимало гончарів та малювальниць: Олена Кононенко,
АнастасіяКалюжна,ФедірКасала,ФедірЗуб, ІванГерман,АндрійЗелененький,
МиколаПилипенко, ТрохимДемченко, Гафія Бокань, Василь Бабанський [1774,
с.134],ПанасБоцьва,АртемКаша,МихайлоКирячок,МаксимМоргун,ІванПічка,
ІванБілик,ПетроСердюк,ГаннаПавлієнко(Шермовська),ЗінаїдаЛинник,Варвара
Каленич,МаріяКришталь,ПелагеяБережна[393,арк.228,234,265,267,277,278,
279,286,306,320,300,329]таінші.
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Таким чином, упродовж 1925–1933 років у Опішному діяли Опішнянська
керамічна кустарно-промислова школа (1925–1927), Опішнянська керамічна
(професійно-технічна) промшкола (1927–1931), гончарна школа ФЗН (1931–
1933). Зацією хронологієюможначітко відстежитимісценародного гончарства
в навчальних завданнях гончарного шкільництва України і те, як змінювалися
державні приорітети в передачі професійних гончарських знань. Опішненські
гончарнішколицьогоперіодубуликультурно-освітнімтамистецько-виробничим
центром. Вихованці закладів виготовляли традиційні глиняні вироби, вивчали
українську орнаментику, проводили етнографічні експедиції до гончарних
осередків,здійснювалилабораторніекспериментизглинами,поливами,емалями.
Високийрівеньпрофесійноїпідготовкиробив їхкваліфікованимипрацівниками
державних гончарних підприємств. У кустарному гончарстві випускники шкіл
майженепрацювали,бойогопосиленимитемпамизнищували.Алевїхніхглиняних
виробах знайшла свій розвиток стилізована рослинно-зооморфна мальовка,
якавивищуватимеопішненськукерамікувпродовжнаступнихдесятиліть.

 Опішнянська школа майстрів художньої кераміки (1936–1941).
Наступну гончарну школу в Опішному було відкрито 1936 року [472,
арк. 13]. Стимулом до її організації був брак робочих рук в артілі «Художній 
керамік».Артілізаціяйкоопераціянабиралаобертів,алепісляголодомору1932–
1933 років кількість гончарів суттєво скоротилася. Гончарі вимирали першими,
адже часто не мали землі й звикли обмінювати вироби на харчі, яких не було
[392, арк. 51]. Тим часом економіка країни потребувала коштів, які можна було
отримувативідпродажуопішненськоїхудожньоїкерамікиякнавнутрішньому,так
іназовнішньомуринках.Їївиготовленнямоглизабезпечитивисококваліфіковані
майстри, але таких працівників потрібно було підготувати. До цього процесу
активно долучився голова Українськї спілки художньо-промислових організацій
Л.Чередниченко[300].ВіннеодноразовоприїздивдоОпішного,разомізмайстрами
артілі підготував програму відкриття гончарної школи, брав участь у розробці
навчальногоплану[1775,с.124].Увересні1936рокубуловідкритоОпішнянську
художньо-керамічну школу-майстерню [572]. Заклад був підпорядкований
ХарківськійоблрадіУРСР,апісляїїреорганізації(1937)мавназву«Опішнянська 
школа майстрів художньої кераміки»йбувпідпорядкованийУкрхудожпромспілці
[472,арк.13;1775,с.124-125;1600].Отже,1936рокунафоніповсюдноїліквідації
художніхгончарнихнавчальнихзакладівуОпішномунавпакийогобуловідкрито.
Очевидячки,столицяукраїнськогогончарствапродовжувалабутипотужнимцентром
виробництва гончарноїпродукції, якауспішноекспортувалася, амісцеві гончарі
зберігалийрозвиваликращітрадиціїзвиробництвамальованихглинянихвиробів.
Показовийкрокдержавинапідтримкугончарствавумовахтотальногонищення
йцькуваннякустаріввиглядавщонайменшенеприродно,протевідкриттяфахової
школибулобезперечноважливоюсправою,якамаласебевиправдати.

Директором школи був досвідчений кераміст, випускник Миргородської
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя Яків Іванович Корицький.
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Свою роботу в гончарних школах Опішного
він розпочав 1930 року з посади інструктора
гончарної школи, пізніше – викладача
технології [397, арк. 23; 1373, с. 374, 394].
У складі співробітників Опішнянської школи
майстрівхудожньоїкерамікитакожпрацювали
«бухгалтер Кремпоха, завхоз – Л. Демченко, 
іздовий С., інструктори з гончарства Сакун, 
художник прикладник зпочатку І. Ксензенко, 
а після Г. С. Литовченко і техроб. Читали 
лекції по керамтехнології Каша Артем Сав. 
і по теплотехніці, математику читали  
С. Рева і Ів. С. Каша, історію народів СРСР  
Ів. Калита, географію Ів. Я. Пискун»[397,арк.
23; 1371, с. 131]. Загальноосвітнім дисциплінам
навчали вчителі семирічки. Спеціальні фахові

 Яків Корицький. Опішне, Полтавщина. 
Кінець 1920-х – початок 1930-х.  
Автор фото невідомий [1373, с. 382]  Художник-кераміст Хома Сакун (перший ряд, другий ліворуч)  

серед випускників та викладачів Опішнянської школи  
майстрів художньої кераміки. Опішне, Харківщина. 1936.  

Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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дисципліни викладали: Іван Григорович Ксьонзенко – малювання, креслення,
СеменРодіоновичЛитовченко–композиція,живопис,ЯківІвановичКорицький
– гончарна технологія, Артем Савович Каша – теплотехнік, організація та
технологіягончарноговиробництва,старшийінструкторзтехнологічногопроцесу
і теоретичного навчання, ХомаМусійович Сакун – гончарство, Петро Іванович
Хоменко–гончарство,МотронаСавівнаКаша–мальовка[1775,с.127-128;1373,
с.405-406;472,арк.13;1560,с.62].УподальшірокинеюкерувалиАртемСавович
Каша,Федір(Федот)АнтоновичРізник,ОлександрПетровичКисломед[472,арк.13;
1775,с.127].ІзчотирьохдиректорівЯківКорицькиймавфаховугончарськуосвіту
й був позапартійний, АртемКаша– був теплотехніком, розумівся в гончарному
виробництві, решта – вчителі історії, тож у їхній партійній приналежності
йвідданостікомуністичномурежимусумніватисянедоводиться,аце,відповідно,
гарантувало «очищення» закладу від «антирадянської крамоли». Чимало
співробітниківшколибулорепресовано.Утакийспосібвладавирішилапоставити
навчальнийзакладпідсвійконтроль,бокомуністівбулозамало:гончарідужеслабо

 Родина Селюченків:  
Олександра Селюченко (посередині)  

з батьком Федором, братом Прокопом  
і матір’ю Явдохою. Опішне, Полтавщина.  

Друга половина 1920-х.  
Автор фото невідомий. Національний музей-

заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства
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 Опішнянські малювальниці:  
праворуч – Олександра Селюченко.  
Опішне, Полтавщина. 1930.  
Автор фото невідомий.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів  
українського гончарства

піддавалисявпливубільшовицькоїагітації[472,арк.13].Протенаперекірарештам
ісудамдіяльністьгончарноїшколитривала.

Дочисла учнів зараховували тих, хтомав 7-річну освіту [397, арк. 23; 1373,
с. 497] й склав іспити: диктанти з української та російської мови, літературу,
арифметику, історію ВКП(б), малювання [1775, с. 127]. Кількість зарахованих
була різною: 1938 року – 32 [397, арк. 23], 1940 – 42 [392, арк. 53; 944].
Нанавчаннявшколінаправляликращихмолодихмайстрівзартілі[397,арк.23,
26зв; 392, арк. 53]. Також серед учнів були приїжджі з гончарних підприємств
та інших областей [397, арк. 23]. З-поміж учнів були досвідчені майстри, які
пройшли підготовку в Опішнянській керамічній кустарно-промисловій школі
ймаливиробничийстаж:гончаріСеменБерестовий,ІванГорілей,ІванРябокінь,
Іван Чабан, майстрині іграшки й дрібної пластики Олександра Селюченко,
МаріяОмеляненко,малювальниціМотронаКаша,ВіраМоскаленко(незавершила
навчання) [397, арк. 23; 393, арк.222, 227, 244, 279, 287, 289, 290, 294, 318, 319,
334]таінші.Учніотримувалистипендію(якщонавчалисябезтрійок),розмірякої
коливавсявід40до70крб.,грошовудопомогу[397,арк.23-23зв.].
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 Маруся Трубіна. Ескізи мальовки.  
Опішне, Полтавщина. Друга половина 1930-х.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше (1, 2, 4, 5) 
[1814, арк. 7 (1), 8 (2), 9 (3), 10 (4), 11 (5)]

1

3

2

4

5



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

368

 Марія Трубіна. Ескізи мальовки. Опішне, Полтавщина. Друга половина 1930-х.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства.  
Публікується вперше (1, 3) [1814, арк. 3 (1), 4 (2), 5 (3), 6 (4)]

1

3

2

4
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 Автори невідомі. Ескізи мальовки. Опішне, Полтавщина. Друга половина 1930-х.  
[Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів  
українського гончарства. Публікуються вперше [1791, арк. 21 зв. (1), 22 зв. (2, 3), 24 зв. (4)]

1

3

2

4
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 Автори невідомі. Ескізи мальовки. Опішне, Полтавщина. Друга половина 1930-х.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства.  
Публікуються вперше [1791, арк. 12 (1), 13 (2), 18 зв. (3), 20 зв. (4)]. 

1

3

2

4
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 Автор невідомий. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 

ритування, проколювання, мальовка, 
6,4х38,5Dх19,3d см;  

на денці ритований напис:  
«Опішня Арт Худ Кир VІІІ 36 г.».  

Опішне, Харківщина. 1936. 
 Полтавський художній музей  

(Галерея мистецтв) імені Миколи 
Ярошенка, К-17/КВ-3768.  
Фото Тараса Пошивайла.  

Публікується вперше

 Автор невідомий. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 

ритування, проколювання, мальовка, 
5,5х35,9Dх16,8d см.  

Опішне, Полтавщина. 1930-ті. 
Полтавський художній музей  

(Галерея мистецтв) імені Миколи 
Ярошенка, К-7/КВ-274.  

Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше
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 П. Ш. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
проколювання, мальовка,  
3,5х29,9Dх17,4d см.  
Опішне, Полтавщина.  
1920-ті – 1930-ті.  
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського,  
КС-605/ПКМ-8540.  
Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Автор невідомий. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
проколювання, мальовка,  
2,6х24,1Dх11,2d см.  
Опішне, Полтавщина.  
1920-ті – 1930-ті.  
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського,  
КС-1645/ПКМ-21551.  
Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше
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Навчальнийпроцестрадиційнопочинався1вересня,алетривавдовше,ніж
зазвичай, фактично до 20-х чисел липня [397, арк. 23]. Очевидячки, причина
полягала в необхідності засвоїти всі процеси гончарного виробництва за два
з половиною роки. Навчальних курсів було два, тому впродовж дня теоретичні
й практичні заняття між ними чергувалися. У першій половині навчального
дня були теоретичні заняття, в другій – практичні, які проводили інструктори
з гончарства та художники [397, арк. 23]. Навчання проходило в будівлі
колишнього Опішнянського гончарного показового пункту, в якому в окремій
просторій кімнаті вивчали загальноосвітні дисципліни (тут же, на дерев’яних
поличках уздовж стін, було розміщено зразки гончарних виробів шкільного
музею), в іншій великій майстерні стояли близько десяти гончарних кругів
і проходили практичні заняття з гончарства. Школа мала власну лабораторію
для приготування ангобів та полив. З мистецьких предметів були підручники
«Керамическая технология»ПетраБудниковата«Керамічна технологія»Осипа
Білоскурського[1775,с.126,128].

Упродовж першого року діяльності учні виготовили два горна глиняних
виробів,якібулопродано,азавирученікоштиорганізованоекскурсіюдоХаркова

 Мефодій Сердюченко, Мотрона Каша. 
Тиква. Глина, гончарний круг, ліплення,  
ритування, ангоби, мальовка, полива,  
45,6х8,1Dх14,9d см.  
Опішне, Полтавщина. 1930-ті – 1940-ві. 
Полтавський художній музей  
(Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка,  
К141/КВ-4079. Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше

 Автор невідомий. Таріль «Селяни».  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, проколювання, мальовка,  
5,4х35Dх18d см. Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, КС-1736/
ПКМ-22098. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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й Полтави [397, арк. 23 зв.]. Учні школи пригадували, що в школі займалися
творчоюроботою,виконуючискульптурумалихформ[397,арк.23зв.],декорували
глинянівиробиналіплениморнаментомтамальовкою.

Щоб навчитися опішненської мальовки, кожен учень вибирав біля горна
один раз випалену браковану теракотову посудину й на ній учився наносити
контурну мальовку найдешевшим червоним ангобом. «На обпаленому виробі 
можна без кінця змивати і знову наносити рисунок, поки рука привикала  
і набувався навик»[1560,с.62].Лишепісляцьогобралисярозмальовуватисирець.
Підчаспідготовкималювальницьособливуувагуприділялививченнюкомпозиції,
живопису, креслення. У майстернях вони ліпили, створювали орнаментальну

 Перший випуск Опішнянської художньо-керамічної школи-майстерні. 1936–1938:  
(згори вниз, зліва направо, група ліворуч) 1-й ряд: О. П. Ширай, А. А. Яценко, Іван Багрій, 2-й ряд: Григорій Півень,  
І. Т. Ємець, О. Д. Клименко, 3-й ряд: І. Н. Суденко, М. Н. Діденко, І. Ф. Кривошей, 4-й ряд: Н. Я. Маховська,  
Н. О. Колпак, 5-ий ряд: У. О. Малишко;  
(група праворуч) 1-й ряд згори: І. П. Діденко, Наум О. Линник, П. І. Хоменко, 2-й ряд: А. С. Цюрюпа, О. І. Величко,  
П. Д. Крипак, 3-й ряд: І. С. Григоренко, А. П. Петелько, П. М. Харченко, 4-й ряд: Л. Я. Багрій, Я. П. Скрипник,  
5-ий ряд: Н. Д. Бородінова;  
(група по центру, ): Артем Каша, Іван Ксьонзенко, Хома Сакун, Б. І. Мороховець, Семен Літовченко, Тимофій Демченко, 
художник-кераміст Терентій Наливайко.  
На вставлених фото внизу: праворуч – Григорій Півень у гончарній майстерні, ліворуч – Надія Маховська і Н. О. Колпак  
у гончарній майстерні. Опішне, Полтавщина. 1938. Фото Федірко. Приватний архів Людмили Овчаренко (Опішне)
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 Місток через струмок на шляху від цеху №1 до цеху №2 Опішнянської артілі «Художній керамік»  
(сучасна вулиця Партизанська). Опішне, Полтавщина. 1949–1950. Фото Сергія Нечипоренка (Київ).  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів  
українського гончарства

 Вигляд з містка поблизу будівлі Гончарного показового пункту на церкву Покрови Пресвятої 
Богородиці. (Нині на місці храму знаходиться Колегіум мистецтв у Опішному). Опішне, Полтавщина. 
1949 –1950. Фото Сергія Нечипоренка (Київ). Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Олександра Москаленко.  
Дипломна робота учениці  
ІІ курсу Опішнянської школи майстрів 
художньої кераміки (1-4).  
Глина, ангоб, полива, ліплення, мальовка, скління; 
на денці ритований напис: «2.VІІ.40 р.  
Дипломна робота учениці ІІ курсу ОШМХК. 
Ліпила і малювала Москаленко Шура А.». 
Опішне, Полтавщина. 2.07.1940.  
Фото Людмили Овчаренко.  
Приватна збірка Віри Бабанської (Опішне)

1 2

3

4
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композицію,розмальовувалипосудстилізованимиквітами.Гончарюватипочинали
згорщиківдляквітів,пізнішевчилисявиготовлятипосуд[1775,с.128].

Підсумком навчання була дипломна робота. Оскільки гончарна школа
передбачала підготовку гончарів та малювальниць, для виготовлення однієї
такоїроботивипускникимоглиутворюватипаригончар/малювальниця,ікожен
виконував свою частину творчого завдання. 1939 року більшість випускників
виготовляливази емністюна 10л.Дозволялосяповністюодноосібне виконання
дипломноїроботи.ТакожможнабулозамовитивгончарівшколиПетраХоменка
чиОлексіяРєпкигончарнуформуівженанійдемонструватисвоюмайстерність
мальовки[1775,с.129].Результатомдругогонавчальногорокубулодекількагорнів
продукції, значну частину з яких складали випускні роботи. Учні самостійно
експериментальнимшляхомвіднаходили склад глинянихмас, ангобів таполив,
виготовлялиглинянівироби,укладалиїхугорнойвипалювали,склилиполивами
йповторновипалювали[397,арк.23].Післязахистувипускноїроботибулиіспити,
восени–випускнийвечір,апотімокремівипускникиотримувалипризначенняна
роботу[397,арк.24].ПіслязакінченняОпішнянськоїшколимайстрівхудожньої
керамікивидавалисвідоцтва:проприсвоєнняспеціальностіскульпторів-керамістів
(1938)[397,арк.23],майстрівІкатегоріїзафахомхудожньоїкераміки(1939)[873;
874],майстрівІкатегоріїзафахом«Художній розпис майоліки»(1941)[1775,с.131].

ЧерезнавчаннявОпішнянськійшколімайстрівхудожньоїкерамікипройшли
близькостафахівцівгончарноїсправи.Булоздійсненотривипуски.Повнісписки
випусків 1938–1940 років вдалося встановити завдяки віднайденим унікальним
фотографіям[572;992;993]таспогадамколишніхучнів.

Друга світова війна завадила закінчити навчання 36 учням, зарахованим
дозакладу1940року.Випускникишколизалишалисямолодшимиінструкторами
змалюваннявмайстерніпришколі[1560,с.62],працевлаштовувалисявартілях
«Художній керамік»та«Червоний гончар»[392,арк.55].Якщовониотримували
стипендію, то повинні були обов’язково відпрацювати три роки на будь-якому
державномугончарномувиробництві.

Різніпідприємствазавчаснонадсилализаявкипронаправленнявипускників
зОпішного до них на роботу [1775, с. 129]. Серед учнів були ті,щоприїхалина
навчаннязіншихобластейУкраїни:Сумської,Кіровоградської,Дніпропетровської,
Ворошиловградської.Повертаючисьнароботу,випускникисприялипоширенню
опішненськогостилю.Відбуваласяпевногороду«експансія»,якуОленаКлименко
вважалазапланованою,коли«випускників керамічної школи направляли в інші 
осередки для налагодження виробництва з введенням орнаментики Опішні 
земського плану» [392,арк.53-54].Справді,АгейКойда,ПетроБруслик,Микола
Лобода та Ганна Трубіна, повернувшись після навчання в Цвітне, працювали
в тамтешній гончарній артілі, запроваджуючи опішненську орнаментику
вмісцевумальовку.ТакожвипускникиОпішнянськоїшколимайстрівхудожньої
кераміки працювали в Хмельницькій, Вінницькій, Харківській областях,
у м. Єреван (Вірменська РСР), м. Душанбе (Таджицька РСР), в Курській та
Ростовській областях РРФСР [1775, с. 130-131]. Такі впливи були природними,
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 Працівники Опішнянської артілі «Художній керамік»: (зліва направо, стоять) Гаврило Сиваш, Йосип Мареха,  
Трохим Дяченко, Пилип Багрій; (сидять) Євдокія Пошивайло, Михайло Демченко, Зінаїда Линник. Опішне, Полтавщина.  

Кінець 1930-х. Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Викладачі та випускники Опішнянської школи майстрів художньої кераміки: (зліва направо, сидять):  
Федот Різник; Хомак; Артем Каша – директор; ?; ? – учитель ліплення; Олександра Москаленко (Бабанська);  

Марія Лютик; (стоять): Іван Федоша; Мотрона Каша; Галина Різник; Варвара Шиян; Григорій Різник; Любов Острянин; 
Іван Мареха; Наталія Дзюбка; Микола Заєць; Федір Моргун. Опішне, Полтавщина. 1940.  

Автор фото невідомий [1371, с. 132]
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 Робітниці Опішнянської артілі інвалідів «Червоний гончар». Опішне, Полтавщина. 1940. Автор фото невідомий.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Учителі та учні Опішнянської школи майстрів художньої кераміки: (зліва направо, перший ряд, лежать) Петро Бруслик,  
Сергій Сердюченко; (другий ряд): Микола Цюрюпа, Марія Трубіна, Ольга Боцьва, Параска Шиян, Анастасія Костенко, 

Оксана Бабич, Марія Багрій, Любов Овсій, Микола Лобода; (третій ряд): Іван Свищ, Мотрона Каша, Хома Сакун,  
Л. Чередниченко, Артем Каша, Іван Каша, Семен Литовченко, Олександра Селюченко, Семен Денисенко;  
(четвертий ряд, стоять): Прокіп Отченашко, Іван Рябокінь, Наталя Яресько, Агей Койда, Олена Прокопенко,  

Василь Міщанин, Наталя Остапенко, Дмитро Калюжний, Поліна Сиса, Овксентій Пошивайло, Володимир Чуприна.  
Опішне, Полтавщина. 1939.  Автор фото невідомий. Національний музей -заповідник  

українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

380

оскількикожен,хтоопанувавопішненськийстильвоздобленнігончарнихвиробів,
усвідомлював,щовиготовленняукраїнськоїхудожньоїкерамікиєперспективною
й прибутковою справою. Коли почалася радянсько-німецька війна, гончарний
закладприпинивсвоєіснування[1560,с.62].Уповоєннийчасдіяльністьгончарної
школивОпішномунебулопоновлено[392,арк.55].

Таким чином, доведено, що Опішнянська школа майстрів художньої
кераміки функціонувала впродовж 1936–1941 років. Метою її діяльності була
підготовкагончарівтамалювальницьдляроботивумовахартільногойфабрично-
заводського виробництва. Її випускники отримали належну фахову підготовку
й працевлаштовувалися не лише на підприємствах Опішного, але й за межами
областітаУкраїни.Опанувавшивиготовленнятрадиційноїопішненськоїмальованої
кераміки,вонипоширювалицейстильворнаментицівіншихгончарнихосередках.
Школа майстрів художньої кераміки виконала своє призначення й сприяла
розвиткутапоширеннюукраїнськоїхудожньоїкераміки,якавивищувалаУкраїну
усвіті.Тимчасом,більшовицькийрежимцеусвідомивірозгорнувхвилюмасових

 Колектив робітників Опішнянської артілі інвалідів «Червоний гончар».  
Серед них: (зліва направо, другий ряд) Володими Кулик (перший), ? Пругло (третій), Мефодій Сердюченко (п’ятий),  

Трохим Демченко (шостий), ? Каленич (одинадцятий);  
(третій ряд) Іван Грипич (четвертий), Микола Старущенко (п’ятий), Іван Задорожний (дев’ятий),  

? Церковний (десятий), Павло Фесик (одинадцятий),? Каленич (дванадцятий);   
Семен Денисенко (верхній ряд, другий праворуч). Опішне, Полтавщина. Червень 1940. Автор фото невідомий.  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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репресій, спрямованих на винищення тих, хто вижив у роки голодомору, хто
після українського відродження 1920-х – початку 1930-х років пробудився від
багатовіковоголітаргічногосну,усвідомивсебеукраїнцемічерезсвоюдіяльність
почавутверджуватисамобутнюукраїнськукультуру,хтовиражавлюбовдонароду
і вірність його традиціям, у тому числі і в гончарстві. Опішнянська школа
майстрівхудожньоїкерамікибулагончарнимнавчальнимзакладом,якийнаоснові
традиційногонародногогончарствавиховавновугенераціюмайстрів.Гончарство
яккустарнийпромиселвідмирало,ібувризик,щоопішненськумальовкувитіснять
запозичені з порцеляни й фаянсу форми й орнаментика. Та вихованці школи
розвинулицютрадиціюйперенеслиїїнаартільнійзаводськіхудожнівироби.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що Опішнянська зразкова гончарна
навчальна майстерня Полтавського губернського земства, яка діяла упродовж
1894–1899 років, була першим на території Лівобережжя земським гончарним
навчальним закладом, метою якого була передача удосконалених професійних
гончарських знань поза межами сім’ї гончаря, покращення технічного аспекту
виробництва.Уйогодіяльностіможнавиділитидваперіоди:І–1894–1896роки,

 Учителі та учні Опішнянської школи майстрів художньої кераміки: (зліва направо, сидять): Федот Різник,  
Петро Іванович Хоменко, Артем Савович Каша, Семен Родіонович Литовченко, Олександра Москаленко, Марія Лютик; 

(стоять): Іван Федоша, Мотрона Савівна Каша, Галина Різник, Раїса Шиян, Григорій Різник, Любов Острянин,  
Іван Мареха, Наталя Дзюбка, Микола Заєць, Федір Моргун. Опішне, Полтавщина. 1940. Автор фото невідомий.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Федір Пошивайло. Ваза.  
Глина , ангоби, гончарний круг, ритування, 

мальовка;  
22,х8,5Dх8d см.  

Опішне, Полтавщина.  
1930-ті – 1940-ві.  

Художньо-етнографічний музей 
«Відродження» Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів  
«Колегіум мистецтв у Опішному»  

імені Василя Кричевського,  
НД-КМ-К-3804.  

Фото Юрка Канівця.  
Публікується вперше

 Іван Білик, Олександра Селюченко. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, мальовка, 4,3х31,2Dх16,1d см;  
на денці ритований напис: «М.-Гончар – Билык И. А., рисовала – Селюченко А. Ф.».  
Опішне, Полтавщина. 1930-ті – 1950-ті. Полтавський художній музей  
(Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, К-563/КВ-4648.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Олексій Мареха, Мотрона Назарчук. 
Цукорниця.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, мальовка, 11,8х12,1Dх8,4d см.  
Опішне, Полтавщина.  
1930-ті – 1940-ві.  
Полтавський художній музей  
(Галерея мистецтв) імені Миколи 
Ярошенка, К-541/КВ-4626.  
Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше
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 Свідоцтво про закінчення Опішнянської школи майстрів художньої кераміки  
Мотрони Савівни Каші. Опішне, Полтавщина. 1939. Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства [874]

 Свідоцтво про закінчення Опішнянської школи майстрів художньої кераміки  
Івана Арсентійовича Рябоконя. Опішне, Полтавщина. 1939. Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства [873]
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 Робітники заводу «Художній керамік», серед яких випускники опішненських гончарних навчальних закладів  
різних років: (лежить ліворуч) Трохим Демченко; (справа наліво, другий ряд) Іван Білик (третій), Наталка Оначко (п’ята),  
Мотрона Назарчук (шоста); (третій ряд) Катерина Герман (друга), Уляна Чуйко (третя), Галина Звагольська (четверта), 

Парасковія Біляк (шоста); (четвертий ряд) Тетяна Гриб (перша); (п’ятий ряд) Єфросинія Герасименко (третя);  
(шостий ряд) Катерина Лещенко (друга), Анастасія Винник (четверта). Опішне, Полтавщина. Кінець 1940-х.  

Автор фото невідомий [1560, с. 65]

 Робітники заводу «Художній керамік», серед яких випускники опішненських гончарних навчальних закладів  
різних років: (сидить попереду): Сава Ярош; (зліва направо, сидять): Тетяна Гриб, Наталка Оначко, Трохим Демченко, 

Параска Біляк, Мотрона Назарчук, Катерина Герман, Захарко Коломієць; (стоять): Пилип Багрій,  
Мефодій Сердюченко, Григорій Тягун, Омелян Герасименко, Гаврило Пошивайло, Терентій Наливайко.  

Опішне, Полтавщина. Кінець 1940-х. Автор фото невідомий [1560 с. 64] 
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 У майстерні гончарної мальовки цеху №2 Опішнянської артілі «Художній керамік» працюють випускниці  
гончарних закладів Опішного: (зліва направо) Зінаїда Линник, Парасковія Біляк, Мотрона Каша (Назарчук).  

Опішне, Полтавщина. 1949–1950. Фото Сергія Нечипоренка (Київ). Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Робітники заводу «Художній керамік», серед яких – випускники опішненських гончарних  
навчальних закладів різних років: (перший ряд, зліва направо) Єфросинія Герасименко, Тетяна Гриб, ?, Уляна Чуйко, ?;  

(другий ряд): Катерина Герман, Мотрона Назарчук, Трохим Демченко, Наталка Оначко, Галина Звагольська,  
Парасковія Біляк; (стоїть праворуч) Марія Боцьва. Опішне, Полтавщина. Кінець 1940-х.  

Автор фото невідомий. Приватний архів Людмили Овчаренко. Публікується вперше
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 Колектив працівників заводу «Художній керамік», цех №4:  
(зліва направо, перший ряд) Олексій Коломієць, Іван Острянин, Володимир Каленич, Іван Мареха, Дмитро Сердюченко, 

Микола Морівець, Олексій Канівець, Михайло Олійник, Микола Пошивайло;  
(другий ряд) Марія Кужим, Галина Володимирівна Кущій, Галина Панченко, Лідія Дудник, Галина Діденко,  
Ольга Звагольська, Параска Фесик, Поліна Сиса, Петро Пацула, Дмитро Романенко, Василь Михайленко;  

(третій ряд) Катерина Костенко, Віра Герман, Галина Підгребельна, Віра Цюрюпа, Устина Боцьва, Любов Маслак,  
Галина Семенівна Кущій, Галина Радченко, Валентина Чабан, Галина Міщенко, Євдокія Варвинська,  

Варвара Омеляненко; (четвертий ряд) Явдоха Пошивайло, Гаврило Пошивайло, Варвара Шкребела, Марія Гребіняк, 
Марія Пошивайло, Олександра Дудник, Галина Олійник, Галина Хмелик, Лідія Богуславець. Опішне. 25.09.1964.  

Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Працівники заводу  
«Художній керамік»,  
серед яких – вихованці  
опішненських гончарних  
навчальних закладів:  
(зліва направо, сидять)  
Парасковія Біляк (малювальниця),  
Павло Білоус (випалювальник),  
Наталя Оначко (малювальниця);  
(стоять) Омелян Ковпак (посудник),  
Терентій Наливайко (художник).  
Опішне, Полтавщина. Початок 1950-х.  
Автор фото невідомий.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства
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 Вихованка 
Опішнянської школи 
майстрів художньої 

кераміки  
Катерина Герман. 

Опішне, Полтавщина. 
Кінець 1940-х.  

Автор фото невідомий. 
Приватний архів 

Людмили Овчаренко. 
Публікується вперше

 Вихованки Опішнянської школи майстрів художньої кераміки 
Олександра Селюченко (ліворуч) та Катерина Герман.  
Опішне, Полтавщина. Кінець 1940-х. Автор фото невідомий. 
Приватний архів Людмили Овчаренко. Публікується вперше

 Вихованки Опішнянської школи майстрів художньої 
кераміки: (зліва направо) Катерина Герман, ?,  

Олександра Селюченко, Тетяна Гриб.  
Опішне, Полтавщина. 10.06.1951. Автор фото невідомий. 

Приватний архів Людмили Овчаренко. Публікується вперше

 Випускниці Опішнянської школи 
майстрів художньої кераміки:  
(зліва направо, перший ряд)  
Марія Боцьва, Марія Бондаренко,  
Уляна Чуйко;  
(другий ряд) Катерина Герман, 
Олександра Селюченко.  
Опішне, Полтавщина.  
Кінець 1940-х.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Людмили Овчаренко. 
Публікується вперше
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 Колектив працівників Опішнянського заводу «Художній керамік», цех №1:  
(зліва направо, перший ряд) Петро Омеляненко, Григорій Тягун, Михайло Жижура;  

(другий ряд) Наталя Штанько, Олена Штанько, Людмила Огарь, Галина Кононенко, Надія Шиян, Тамара Гринь,  
Григорій Кирячок, Дмитро М’якоступ, Іван Сердюченко;  

(третій ряд) Галина Канівець, Любов Демченко, Нонна Кисельова, Віра Прокопенко, Катерина Пащенко,  
Трохим Демченко, Іван Леженін, Іван Ярівчик, Тетяна Оначко, Андрій Манько, Надія Мороховець, Олександр Булава;   

(четвертий ряд) Зінаїда Линник, Ольга Оркодашвілі, Марія Тягун, Ганна Винник, Олексій Пронякін, Ольга Яценко,  
Іван Остапенко, Семен Мелащенко, Василь Омеляненко, Володимир Сидоренко, Володимир Демченко, Василь Біляк;  

(п’ятий ряд) Михайло Шаблій, Григорій Овсій, Петро Деркач, Лідія М’якоступ, Параска Яценко,  
Галина Діденко, Параска Біляк, Параска Середа, Олександра Острянин, Сергій Яценко, Галина Заїченко,  

Марія Титаренко, Олексій Мареха, Іван Радченко;  
(шостий ряд) Олександра Маняхіна, Марія Омеляненко, Михайло Хлонь, Лідія Каленич,  

Михайло Варвинський, Віра Каленич, Олександра Сохацька, Михайло Острянин, Анастасія Радченко.  
Опішне, Полтавщина. 25.09.1964. Автор фото невідомий.  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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 Колектив працівників Опішнянського заводу «Художній керамік», цех №2: 
(зліва направо, перший ряд) Микола Жилавець, Іван Жилавець, Іван Кононенко, Яків Мацко, Григорій Бордун,  

Марія Бордун, Любов Чабан, Петро Зубань;  
(другий ряд) Михайло Сулим, Степан Бордюг, Афанасій Радченко, Дмитро Радченко,  

Михайло Терентійович Різник, Галина Каніболоцька, Дмитро Скицький;  
(третій ряд) ?, Ірина Миколаївна Радченко, Яків Манько, Марія Боярчук, Павло Савінков, Іван Хмелик,  

Валентина Мареха, Євдокія Мацко, Ірина Іванівна Радченко, Наталя Яресько, Олександр Макуха;  
(четвертий ряд) Максим Рокитянський, Олена Зубань, Мотрона Назарчук, Віра Мацко, Олександра Цюрюпа,  

Любов Дацінька, Трохим Демченко, Надія Хлонь, Анастасія Чуйко, Раїса Ширай,  
Єфросинія Герасименко, Марія Капиніс;  

(п’ятий  ряд) Лідія Дацінька, Олексій Котлік, Лідія Гурин, Лідія Оначко, Василь Підгірний, Наталя Тараненко,  
Євдокія Кацай, Марія Мареха, Марія Чабан, Харитина Яценко;  

(шостий ряд) Уляна Боцьва, Віра Лихопій, Валентина Канівець, Микола Жилавець, Олексій Гергуль, Галина Жилавець, 
Лідія Слободська, Олександра Селюченко, Іван Мокляк, Семен Зелиб, Надія Яценко, Олександр Цюрюпа, Іван Купрій;  

(сьомий ряд) Валентина Гріненко, Вікторія Жилавець, Людмила Кононенко, Любов Семикоз, Галина Радченко,  
Любов Коритченко, Галина Перепелиця, Марія Мелащенко, Парасковія Мареха, Галина Махмадалієва,  

Варвара Зінченко;  
(восьмий ряд) Михайло Ващенко, Микола Диментьєв, Павло Склинський, Семен Хмелик, Михайло Різник, Яків Нагірний, 

Галина Цюрюпа, Лідія Шапошник, Анастасія Канівець, Микола Шулик, Максим Моргун.  
Опішне. 02.10.1964. Автор фото невідомий.  

Національний музей заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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колимайстернею завідував ІванЗарецький; ІІ – 1897–1899 роки– характерний
виробничою діяльністю в складі Миргородської художньо-промислової школи
імені Миколи Гоголя. У цей час в Опішному було започатковано нову форму
навчаннягончарів.Іхочацейпершийдосвідбувнедужевдалим,умайбутньому,
отримавши якісно новий зміст, саме цей спосіб відіграв визначальну роль
у збереженні й плідному розвитку українського гончарства. За час діяльності

 Колектив працівників Опішнянського заводу «Художній керамік», цех №3:  
(зліва направо, перший ряд) Раїса Кирячок, Віра Івченко, Катерина Короткевич, Ольга Закірова,  

Ольга Маслій, Лідія Мірошниченко, Олександра Дудник, Віра Коляда, Софія Омеляненко;  
(другий ряд) Василь Жданов, Степан Коломієць, Федір Кольчик, Григорій Козак,  

Василь Кривошапка, Іван Дацінька, Павло Головань, Марія Бондаренко, Єфросинія Копитько, Тетяна Бей;  
(третій ряд) Павло Твердохліб, Іван Біляк, Олексій Денисенко, Федір Хлонь, Ніна Багрій, Лідія Штанько,  
Варвара Прокопівна Шиян, Віра Багрій, Олександра Порохівник, Антоніна Деркач, Марія Шкребела;  

(четвертий ряд) Максим Острянин, Павло Пічка, Андрій Хлонь, Гаврило Підгребельний, Валентина Сердюченко,  
Антоніна Хлонь, Зінаїда Хлонь, Варвара М’якоступ, Анастасія Винник, Марія Горілей, Варвара Отченашко,  

Ольга Рижова, Ніна Кизименко, Ніна Лещенко, Лідія Лубанець, Варвара Шиян, Марія Ліновенко;  
(п’ятий ряд) Павло Склинський, Віктор Коляда, Порфирій Безрук, Іван Галаган.  

Опішне, Полтавщина. 19.09.1964.  
Автор фото невідомий.  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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навчальної майстерні було здійснено вдалі експерименти з глинами, поливами,
ангобами;налагодженопостачаннявитратнимиматеріалами.Закладнереалізував
уповні своєї навчальноїфункції, та результатом його впливу був сплеск творчої
діяльності окремих гончарів, які розширили асортимент глиняної продукції,
застосувалиувласномувиробництвідеякітехнологічнівдосконалення.

Опішнянськийгончарнийпоказовийпункт,удіяльностіякогопростежується
дваперіоди: І– 1912–1921, ІІ– 1921–1924, активнопродовжувавпопуляризацію
в середовищі гончарів започаткованого раніше мистецького стилю, особливо
за часів керівництва Юрія Лебіщака. У сферу впливу навчального закладу
потрапили окремімайстри, які застосували отримані художні й технічні знання
длярозширенняйпокращеннясвоговиробництва.Результатомпопуляризованих
земством удосконалених прийомів виготовлення глиняних виробів, завдяки
політиці земських гончарних закладів у Опішному, які змінювали один одного,
вопішненськукерамікупроникмоднийутірокистиль«модерн»,якийспричинив
появуеклектичнихвиробівібувдалекимвіднароднихтрадицій[1379,с.99-100].
ПротесамевцейчасзусиллямиПолтавськогогубернськогоземствабулозакладено
основидляформуванняновогохудожньогостилювоздобленніглинянихвиробів
[1549,с.31].Черезкількадесятилітьтакевтручаннязазналопевноїтрансформації,
збагатившийвидозмінившимісцевутрадицію[392,арк.38].

Діяльність гончарних навчальних закладів Опішного розгорталася на фоні
загальнодержавних суспільних, соціально-економічних і політичних процесів.
Повоєнний період початку 1920-х років, який характеризувався тимчасовим
піднесеннямгончарства,стимулювавзаснуваннягончарнихнавчальнихзакладів.
Українізація вплинула на піднесення й популяризацію всього українського. Але
відбудовафабрично-заводськоговиробничогокомплексувносилазмінивнавчальні
завдання цих закладів. Опішнянська керамічна кустарно-промислова школа
(1925–1927),Опішнянськакерамічнапромисловашкола(1927–1931)таГончарна
школа ФЗН уже мали на меті не стільки допомогу гончарному кустарництву,
скількиартільно-заводськомувиробництву.Цепомітнонавітьзаназвамизгаданих
навчальнихзакладів.Вумовахколективізаціїтаартілізаціїгончарівговоритипро
розвиток традиційного гончарства не доводиться. Однак мальовка рослинним
і зооморфним орнаментами посуду набувала все більшого поширення серед
гончарів. Такі вироби користувалася попитом на ринку збуту. Тож багато
досвідченихгончарів,якіділилисясвоїмдосвідому1920-х–1930-хроках,отримали
гончарнуосвітувдореволюційнихгончарнихзакладахОпішногойпопуляризували
самецейновийхудожнійстильудекоруванніглинянихвиробів.Впливи,якімали
місцев1890-х–1910-хроках,поширилисявсередовищіопішненськихгончарів,
набули певного розвитку в діяльності окремих майстрів, отримали стилістичне
продовженняв1920-х,апотімбулипідхопленіартіллю,доякоїввійшлимайстри,
котріпрацювалищеізЮріємЛебіщакомтаАндріємСидоренкомірепрезентували
інноваційнийнапрямок.Цейнапрямокпродовжувалайсистемапідготовкикадрів
дляпідприємства вОпішнянськійкерамічнійкустарно-промисловійшколі [392,
арк.52].
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Україна 1930-х років перебувала у сфері впливу більшовицького режиму,
який, проаналізувавши результати українського Відродження й усвідомивши
потужністьукраїнськоїнації,вирішивприступитидофізичногознищеннянароду.
Голодомор 1932–1933 років та масові репресії винищили мільйони українців.
Цьогоразунерятувалонавітьвміннявиготовлятиунікальнумальованукераміку,
якатривалийчасбулапредметомекспорту.Вумовахмасовихполітичнихрепресій
вОпішномубуловідкритоостаннійнатериторіїпідросійськоїУкраїнигончарний
навчальнийзаклад,якийготувавфахівцівзхудожньоїкерамікинадосліджуваній
території–Опішнянськушколумайстрівхудожньоїкераміки(1936–1941),уякій
наосновітрадиційногогончарствапройшлипідготовкублизькостаспеціалістів.
ПрацевлаштовуючисьнагончарнихпідприємствахУкраїнитаіншихреспубікСРСР,
вонипродовжувалипопуляризувативиробництвоукраїнськоїхудожньоїкераміки
вопішненськомустилі.

Z



Розділ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНИХ ШКІЛ ПОЛТАВЩИНИ

393

3.2. 
ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО ГЛИНСЬКА  

ЯК ЗАСІБ УТВЕРДЖЕННЯ  
САМОБУТНОСТІ МІСЦЕВОГО ПРОМИСЛУ  

(1900–1933)

 Глинська навчальна гончарна майстерня (1900–1907). Ініціатива
відкриттягончарноїнавчальноїмайстернівзаштатномумістечкуГлинськналежала
Роменськомуповітовомуземству.Їїпроектбулорозробленощев1894–1895роках
[1326,с.347].Хронологіяподальшихподійбулатакою.У1896та1897рокахнайого
реалізацію було виділено 1500 руб. повітових коштів [1175, с. 218]. У кошторисі
на 1897 рік губернське земство передбачило для її потреб 500 руб. [1151, с. 63].

 Мапа містечка Глинськ. ХІХ століття. Автор невідомий. Роменський краєзнавчий музей
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ЧерездварокиРоменськаповітовауправаознайомиласяздіяльністюОпішнянської
зразковоїгончарноїнавчальноїмайстерні,отрималароз’ясненнязцьогопитання
відкустарногокомітетуМіністерстваземлеустроютадержавногомайна,аповітові
земські зборипогодилисяасигнуватинавлаштуваннягончарноїмайстерні2500
руб.іщорічновиділятинаїїпотребипо500руб.[1102,с.61].Полтавськагубернська
управадалазгодунадольовуучастьуційпрограмі[1780,с.49],асигнувавшина
утриманнямайстерні300руб.танаїїобладнання950руб.[1102,с.61].Уземських
документах зазначалося,щометою гончарної майстерні є «улучшение техники 
гончарного дела исключительно в пределах изготовления гончарной посуды»
шляхомпоширеннятехнічнихзнань[1102,с.60-61].

Характеризуючи ставлення місцевих гончарів до відкриття гончарної
майстерні, слід зазначити, що не всі поділяли думку Роменського повітового
земства.Більшістьізнихбулипереконанівбезперспективностідіяльностіподібного
закладу і вважали, що навіть покращена полива не створить нового споживача
дляїхніхвиробів,аджекупуютьнавітьбракованийтовар,лишбидешевше[1326,
с.370].Дехтоізземськихдіячіввважав,щозважаючинапопулярністьглинського
димленого посуду на значних територіях, метою гончарної майстерні має бути
не розширення ринків збуту глиняної продукції, а утримання раніше освоєних
[1326, с. 370]. Дослідивши гончарний промисел кількох повітів Полтавської
губернії, С. Лисенко також зробив песимістичний висновок щодо перспективи

 Краєвиди Глинська. Глинськ, Полтавська губернія. Початок ХХ століття.  
Фото Митрофана Зінов’єва. Роменський краєзнавчий музей
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впливугончарноїнавчальноїмайстерні«на положение промысла… по опыту мы 
уже знаем, как неприметно и медленно просачивается сквозь стены учебного 
заведения в народную жизнь всякое специальное знание»[1326,с.347].Водночас
були й такі гончарі, які хотіли за допомогою майстерні запастися рецептами
покращеноїполиви.Із47гончарівлише19виготовлялиполив’янийпосуд,алевін
невитримувавконкуренції збокупривізного,борецептиполивибулизастарілі,
урезультатічогопосудвиходивнеякісним[1326,с.355,359].

Задопомогоюформвироблялитількикахлі,томумайстринеспеціалізувалися
на випуску якоїсь окремої продукції. Виготовляли глечики, тикви, горщики,
макітри, мисочки, покришки, ринки, тазки, сируни, цвітники та ін. Досвідчені
майстри виточували на виточували на гончарному крузі золільники місткістю
3-4 відра. Перевагу надавали димленому посуду, бо від був міцнішим [1326,
с. 359-360]. Глинський учитель А. С. Світличний був прихильником того, щоб
хлопчиків-гончарів навчали покращеним прийомам гончарного виробництва
в спеціалізованих професійних закладах. Він також вказував на необхідність
мативпродажуякіснуполивутаопішненськубілу глинудляпобіловоїобливки
горщиків, придбання яких для місцевих гончарів становило певні труднощі
[1326, с. 371]. Конкуренцію глинському посуду складав привізний якісний
і естетичний опішненський, ічнянський та межиріцький [1615, с. 126; 1326,
с. 366]. Давалася взнаки загальна криза гончарства, викликана поширенням
фабрично-заводськогочавунногойемальованогопосуду.Місцевийземськийлікар
Терешкевичконстатувавзанепаддобробутугончарівурезультатідорожнечідров,
недосконалостівиробівтазаниженихцін,яківстановлювалискупники[1326,с.366,
370].Такимчином,поступовосформувалисяперспективнізавданнядлямайбутньої
гончарноїнавчальноїмайстерні.

Глинськанавчальнагончарнамайстернявідкрилася07квітня1900року[1461,
с. 7; 1642, с. 51]. Її метою декларувалося «расширение и улучшение гончарного 
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промысла; улучшение качества изделий, что было в прямой зависимости  
от правильного применения различных сортов местных глин; совершенствование 
состава полив и красок; внедрение в местное производство новых видов 
гончарного товара, изготовление которого должно иметь шансы на развитие, 
не выходя за пределы кустарной обстановки промысла»[1642,с.57].Такожвона
повинна була забезпечити гончарів необхідними для виробництва матеріалами
йгарантуватизбутпродукції[1326,с.370-371].Тимчасовогончарнярозмістилася
вприміщенні,якеземствовинайняловмісцевогогончаря.

Для будівництва окремої майстерні було виділено земельну ділянку на
околиці містечка [1642, с. 55]. На утримання майстрів і придбання необхідного
обладнанняПолтавськегубернськеземство1900рокуасигнувало1000руб.[1195,
с.159].Наступногорокуфінансуваннямайстерністановило2600руб.[1474,с.395]. 
Ужев1900-мубулопобудованопершийнавчальнийкорпус,вякомузнаходилися
майстерні,лабораторія,горно,муфелі,верстати[1497,с.72;1055],вякомувлипні
1901рокурозпочализаняття[1474,с.86-87].

На посаду керівника-майстра земської майстерні було запрошено гончаря
В.Ф.Маркіна– уминуломурядовогоробітникаБудянськоїфаянсовоїфабрики,
щопевнийчаспрацювавуОпішнянськійзразковійгончарнійнавчальніймайстерні.
Хочавіндобрезнавгончарнусправу,протепрофесійноорганізуватийспрямувати
діяльністьмайстернінезміг [1642, с. 51-52].Таксамойомуневдалосяпідігнати
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поливудомісцевоїглини[1474,с.86-87].Першокласнуспеціальнутехнічнуосвіту
можна було отримати переважно за кордоном, бо у Російській імперії не було
жодної школи з підготовки інструкторів гончарної справи, тому на початку ХХ
століттязабезпеченнягончарнихнавчальнихмайстеренькерівниками-фахівцями
було проблематичним. Тому Глинськамайстерня поповнила список навчальних
гончарень, які, за браком спеціально підготовлених фахівців, очолювали особи,
недостатньо підготовлені для організації навчальної діяльності [1641, с. 174].
Перебуваючиувідрядженнізакордоном,ОлександрСоколовпознайомивсяздвома
російськимипідданими, які на той час навчалися в гончарнійшколі вБунцлау,
ірекомендувавїхРоменськійуправі[1642,с.56].ПереговорипророботувГлинській
гончарнінемалипозитивнихнаслідків.Затакихневизначенихобставин,угрудні
1901 року В. Маркіна було звільнено за неналежну поведінку і слабі знання.
Із 15.12.1901 року виконуючим обов’язки завідувача майстерні було призначено
П. Забєло, у минулому майстра Мальцевських заводів, якому вдавалося добре
виконуватитількиобов’язкимайстра, аленіякне завідувача.Кустарне гончарне
виробництво йому було невідомим, тож і діяльністьмайстерні спрямовували на
виготовлення глиняних виробів переважно фабричного асортименту. П. Забєло
застосовував рецепти полив, які підібрав до місцевих глин інструктор-кераміст
МіністерстваземлеробстваЄ.Більфельд,щоприбувдомайстернізадорученням
професоракерамікиОлександраСоколоваізатридніпідготувавнеобхіднірецепти.
Професор здійснював загальний нагляд та керівництво навчальною частиною
майстерні [1185, с. 229]. Помічником майстра Глинської навчальної гончарної
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майстерні був вихованець гончарної майстерні з Опішного. Під його наглядом
упродовж1900–1901роківуГлинськунавчалися7учніввіком13-14років [1642,
с.52].Використовуючишаблони,вонизмісцевихглинвиготовлялизвичайнийпосуд,
апотімобточуваливиробинаверстаті;угіпсовихформахвідливалирізноманітні
теракотові фігурки. Всі ці прийоми роботи раніше не були відомі глинським
гончарям. Найбільш вдалі роботи покривали побілом, склили легкоплавкою
свинцевоюполивоюівипалюваливтрадиційномугорні,технічніхарактеристики
якого не дозволяли отримати продукцію належної якості. Щоправда, вироби
майстернінапочатку їїдіяльності,хочайбулипереважнонедопаленими,проте,
завдякизастосуваннюкапсулів,відрізнялисявідкустарнихбільшоючистотоюта
рівномірністю випалювання [1642, с. 51-52].Для земськоїмайстерні актуальною
потребоюсталобудівництвоудосконаленогогорна.Довиконанняцьогозавдання
долучивсяОлександрСоколов.Вінпідготувавкресленнягорна,конструкціяякого
хоча й була досить складною, проте найповніше відповідала місцевим умовам
виробництва та місцевим глинам. Спершу виготовили модель, яку погодили з
ОлександромСоколовим і доопрацювали, а потім спеціально запрошеніфахівці
побудувалигорно.УмайстерняхПетербурзькоготехнологічногоінститутупрофесор
розробив ще одну модель, значно простішу, зрозумілішу та доступнішу для
запровадженнякустарями[1642,с.56].Такимчином,накінець1901рокумайстерня
вже мала власне приміщення, горно та інші пристрої. Ані покращені прийоми
роботи,анівдосконаленегорномайстернісуттєвонемогливплинутиназагальний
стан місцевого гончарства [1642, с. 57]. Весь процес навчання виявився майже
некерованим з боку земства. 1902 року штат навчальної майстерні поповнився
керамістом-рисувальником–випускникомМиргородськоїхудожньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя. На той час майстерню відвідували 5 учнів – діти
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місцевихгончарів,якіотримувалистипендіювід2до3руб.[1475,с.71],1903року
її розмір коливався від 2 до 6 руб. і залежав від здібностей учня до гончарства
[1476, с. 79]. У майстерні вчили виготовляти гончарні вироби на крузі; для
формуваннязастосовувалишаблонитаформи;опановувалинепростутехнологію
випалювання.Середвідвідувачівмайстернібулиймісцеві гончарі,яківиявляли
бажанняознайомитисязбільшсучаснимипристроямизакладу[1475,с.71].

Тривалі пошуки керівника на початку 1903 року нарешті завершилися
призначеннямнацюпосадукераміста,якийздобувфаховупідготовкувгончарній
школівБунцлау,мавдосвідпрактичноїроботинагончарномувиробництві.Справа
навчанняпішлауспішніше,авиготовленийпосудмавпопитнамісцевихбазарах
і ярмарках [1476, с. 79]. Також на роботу в майстерню практикантом було
зараховано випускника Миргородської художньо-промислової школи імені
Миколи Гоголя. Програма навчання передбачала ознайомлення з процесом
добування глини, опанування технологією її проціджування та приготування
необхідноїкількостіглиняноїмаси,виготовленнягончарнихвиробів,їхсушіннята
випалювання,приготуванняангобівтаполив[1476,с.79].Асортиментгончарних
виробівмайстерніскладавсяіз70зразківпосуду.Ужебулоапробовано6рецептів
полив,щопідходилидовиробів ізмісцевих глин [1477, с. 79].Глинськімайстри
безкоштовно користувалися послугами викладачів майстерні та устаткуванням
(шаблонами, формами); купували в майстерні складові полив за доступними
цінами.Здавалося,Глинськійгончарніймайстернівдалосяналагодитинавчально-
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 Гончарні ряди  
Пантелеймонівського ярмарку (1-3).  

Ромни. 1928–1930.  
Автор фото невідомий.  

Державний історико-культурний 
заповідник «Посулля»,  

КН-6017/Ф-446 (1);  
КН-6224/Ф-453 (2);  
КН-6019/Ф-448 (3)

1

2

3
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виробничий процес, але вже через 2 місяці новопризначений завідувач,
за сімейними обставинами, залишив місце роботи [1477, с. 79]. Заклад ще за
інерцією продовжував функціонувати, але ініціювати запровадження в місцеве
гончарне виробництво новітніх досягнень було нікому. Із 14 учнів залишилися
тільки7.Тогожрокутруднощівдодаланесподіванапожежа,якоюбулопошкоджено
приміщеннямайстерні[1476,с.122].

Комісія, яка перевіряла діяльність майстерні 1904 року, зробила висновок,
щороботузвикористаннямшаблонівтаформусівихованцівиконализадовільно.
Саменастанопануваннязаводськихтехнологійіприйомівроботи,непритаманних
місцевомукустарномувиробництву,інспекторизвернулиособливуувагу,бобули
переконані, що саме їх впровадження дозволяло виготовляти значно більше
якісної продукції [1185, с. 229]. Насправді значно важливішими були вміння
інавички,пов’язанізроботоюнагончарномукрузі,спрямованінавиготовлення
традиційнихізнайомихучнямгончарнихвиробів.Лишетроєізсемивихованців
школи вміли формувати посуд на гончарному крузі [1185, с. 229]. Як і в перші
роки діяльності, земській майстерні бракувало фахового завідувача [1185,
с. 229]. Проте 1904 року Роменському повітовому земству пощастило знайти
керівника для Глинської гончарні – Альберта Августовича Реріха – вихованця
Олександра Соколова, який мав спеціальну освіту, розумівся в гончарному
виробництві, виготовленні полив та ангобів, тривалий час практикував
у лабораторії Петербурзького технологічного інституту. Саме завдяки Альберту
Реріхудонавчальнихзавданьмайстернібуловключеновиготовленнятрадиційного
глиняногопосуду,оздобленняйогоукраїнськоюорнаментикою.Йогонайближчими
помічниками під час занять з учнями стали викладач виготовлення посуду
на гончарному крузі і за допомогою шаблонів П. Забєло та П. Доброріз, який
закінчивМиргородськухудожньо-промисловушколуіменіМиколиГоголя,навчав
мальовці й виготовленню форм [1477, с. 107]. Окрім викладачів, у майстерні
ще були практиканти, яких після закінчення Миргородського художнього
закладу Полтавське губернське земство відрядило до Глинська, – М. Кисіль
та П. Сіотко. Перший із них досліджував орнаменти, готував ангоби та поливу,
адругий–готувавформувальнумасу,виготовлявтавипалюваввироби,підбирав
поливи.Дляознайомленнямайстрів таучнів гончарні з технічнимиприйомами
малювання було запрошено майстра-гончаря з Опішного, який за тримісячний
термін свого перебування в Глинську поширив там застосування на посуді
українськогорослинногоорнаменту [1477, с. 108].ПрофесорОлександрСоколов
1904 року двічі відвідав майстерню, і саме завдяки його зусиллям Глинська
навчальна гончарна майстерня привернула до себе увагу місцевих майстрів
таземства[1477,с.108].

1904/1905 навчального року учнів було поділено на три групи: 1) перший
рік навчання: вивчали приготування формувальної маси (поєднання різних
сортів глини, відмучування, проціджування), формували вироби в гіпсових
формах,виготовлялинескладнівироби(6учнів);2)другийрікнавчання:вручну
виготовляли вироби складніших форм, формували посуд за кругом, готували
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та підбирали до глиняних виробів ангоби й поливу, малювали й випалювали
гончарні вироби (4 учні); 3) третій рік навчання: виготовляли форми, посуд за
моделями,оздоблювалийогоукраїнськиморнаментомтавипалювали(3учні)[1477,
с.108].Однимізосновнихнедоліківудіяльностімайстернібулавідсутністьцільної
програми навчання, якою передбачалось би поступове освоєння всіх процесів
гончарного виробництва від найпростіших до найскладніших, тому переважали
практичнізаняттяуформувальнійтагончарніймайстернях;назаняттяхізрисунка
лишезмальовувализразки,самостійнекомпонуваннябуловідсутнім.Загаломже
майстерня мала суто навчальний характер, і виготовленням гончарних виробів
напродажїївихованцізаймалисяпобіжно[1477,с.108].Певнакількістьвиробів
потрапляла на місцеві базари і ярмарки, де користувалася попитом і одразу ж
знаходиласвогоспоживача.Практикувалосятакожвиготовленнярізногопосуду
на замовлення приватних осіб, Міністерства землеробства і державного майна,
установтазакладів.Підтвердженнямвисокогорівнягончарнихвиробівнавчальної
майстерні була срібна медаль Міністерства фінансів на сільськогосподарській
та кустарній виставці, що експонувалася 10-17 вересня 1904 року в м. Глухів
Чернігівськоїгубернії.НанійусіекспонатиГлинськоїмайстернібулорозпродано
йотриманоновізамовлення[1477,с.109].

Характерно, що кількість учнів з року в рік змінювалася: 1900/1901
навчальногорокуїхбуло7,1901/1902–5,1902/1903–14,1903/1904–7,1904/1905
– 13, 1907/1908 – 30. Коливання в чисельності вихованців майстерні залежало,
передовсім,віднаявностіфаховогокерівництва,атакожматеріальногозаохочення
учнівчерезвиплатустипендійібулопоказникомступенюдовіридозакладу.

1906рокухудожнімкерівникомізаступникомзавідувачаГлинськоїнавчальної
гончарної майстерні був відомий кераміст, випускник Коломийської гончарної
школи Осип Миколайович Білоскурський [438, арк. 109]. Ростислав Шмагало
помилково вважає, що на цій посаді він перебував до 1914 року. Насправді
впродовж 01.01.1907 –15.07.1909 року він очолював технічний (будівельний)
відділ Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя [41,
арк.66],післячогообіймавіншіпосади. Діяльністьхудожникасуттєвовплинулана
популяризаціюйрозвитокукраїнськогогончарствавстінахглинськоїмайстерні.
СамеОсипБілоскурськийзапровадивтехнікуритуванняпобіленогочерепка,вміло
застосовуючиприцьомумісцевітрадиції.Орнаментикавиробівшколицьогочасу
розвиваласянаосновірослиннихмотивівікомпозицій[1750,с.124].

Фінансовіпозиціїнавчальногозакладубулистабільними:1904року–1790руб.
[1477,с.109],1906рокуМіністерствоземлеробстваідержавногомайназбільшило
щорічнудопомогумайстернідо3000руб.таодноразовудопомогунарозширення
приміщень до 2000 руб. Роменське повітове земство на утримання гончарні
виділило6076руб.[1656,с.40-41].Однакнаступний1907рікбувнесприятливим
для діяльності гончарної майстерні, що позначилося незакінченістю робіт,
спрямованихнаїїрозширення(вонизавершилисялишепідкінецьроку),атакож
тим,щомайстернюзалишилизавідувачАльбертРеріхтайогопомічникГ.Ульрих,
урезультатічогозакладомблизькопіврокукерувавГ.Ступка.Тожучнібулизайняті
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винятковоформуванням дрібного посуду: банок, фруктівниць, столового посуду
тощо [1103, с. 27]. Лише наприкінці року на посаду завідувача було запрошено
фахівцяАльбертаФедоровичаГофмана, і з цього часу розпочав своюдіяльність
наступнийгончарнийнавчальнийзаклад.

Такимчином,упродовж1900–1907роківуГлинськудіяланавчальнагончарна
майстерня. Ініціатива її відкриття належала Роменському повітовому земству,
яке мало на меті в умовах кризи гончарства підтримати кустарів і навчити їх
тим прийомам і технікам виробництва, які зробили б їхню продукцію більш
конкурентною.Тривалийчасрозгорнутиповноціннефункціонуваннязакладуне
вдавалося через відсутність фахового керівника. Проте, завдяки фінансуванню,
передовсім від Полтавського губернського земства, було створено належну
матеріально-технічну базу, побудовано перший навчальний корпус.  Позитивно
нарозвитокмайстерні впливала опікапрофесораОлександраСоколова.Учислі
завідувачів були ті, хто привніс у гончарне виробництво навчальної майстерні
особливості художнього ґатунку, які в майбутньому зробили глинську кераміку
упізнаваною: Альберт Реріх запровадив виготовлення традиційного глиняного
посуду,декорованого традиційноюукраїнськоюмальовкою;ОсипБілоскурський
навчив техніці ритування побіленого черепка, застосовуючи при цьому місцеві
традиції. Вдалими виявилися пошуки нових складів полив. Суттєвого впливу
навчальнаконцепціягончарноїмайстернізазналавідвипускниківОпішнянської
зразковоїгончарноїнавчальноїмайстернітаМиргородськоїхудожньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя, які періодично поповнювали викладацький
склад. Вихованці майстерні опановували всі етапи гончарного виробництва.
Водночас, завдякидіяльності гончарногонавчального закладу глинськімайстри
почали запроваджувати формування глиняних виробів у гіпсових формах,
мали можливість придбати дешевші витратні матеріали. Поступово Глинська
гончарна навчальна майстерня почала зацікавлювати місцевих гончарів
своєю продукцією, популяризувати у їхньому середовищі невідомі досі методи
йспособивиготовленнятадекоруванняглинянихвиробів.

 Глинська школа інструкторів з гончарного виробництва (1908–1918).  
Проблему відсутності фахових керівників для гончарних навчальних закладів
було вирішено шляхом реорганізації навчальної майстерні Роменського
повітового земства в гончарну інструкторську школу з відведенням більшої
частини навчального часу на технічні заняття [1606, с. 77-78]. 1908 року
Головне управління землеустрою та землеробства запропонувало Роменському
земству передати навчальну частину майстерні (організацію навчання, підбір
викладачів, придбання всього необхідного технічного обладнання, зарахування
дошколиучнівзіншихповітівтагуберній)увіданняуряду[1186,с.35].Фактично,
це й стало початком реорганізації. Метою Глинської школи інструкторів
з гончарного виробництва була «подготовка инструкторов для кустарей 
гончарного промысла и содействие улучшению местного кустарного гончарного 
производства»[1186, с.220;1472, с.7].Вонаповиннабуласприятипоширенню
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в гончарському середовищі горнів удосконаленої конструкції, навчити кустарів
розбиратися в глинах [1093, с. 104]. Програма навчання, складена Альбертом
ГофманоміОлександромСоколовим,передбачалапідготовкумайстрів-керамістів,
якібволоділиширокимспектромзнаньзіспеціальнихізагальноосвітніхпредметів.
Курс навчання був розрахований на три роки (таблиця 6) [1186, с. 220-227]
іподілявсянапрактичнійтеоретичнізаняття.Підчастеоретичних–учнівивчали
основнійелементарнівідомостізхіміїсилікатнихз’єднаньітихрозділівфізики,
які є необхідними для засвоєння учнями основ технічних процесів гончарного
виробництва[1641,с.175].

Учнізнайомилисяізматеріаламигончарноговиробництва,вчилисязмінювати
природні якості глини, отримували відомості про випалювання й горни, про
складаннярецептівполивівизначенняїххімічногоскладу.Іхімія,іфізикаслужили
введенням у технологію гончарства [1414, с. 105]. Практичні роботи проходили
вшкільнихмайстерняхілабораторії.Аналізнавчальнихпрограмсвідчитьпроте,
щоАльберт Гофман враховував і вікові особливості учнів (навчання з 14 років),
і етапністьрізнихпроцесів гончарноговиробництва, іпоступове їхускладнення,
і можливий асортимент продукції, і вивчення різних технологічних прийомів.
Так, після закінчення двох курсів, майбутні інструктори повинні були вміти

Таблиця 6.
Навчальний план Глинської школи інструкторів з гончарного 
виробництва на 1908/1909 навчальний рік

№
п/п

Курс 
навчан ня

Навчальні 
предмети

Кіль кість
годин  

на тиждень

Курс 
навчання

Навчальні 
предмети

Кіль кість 
годин  

на тиждень

1 І-ІІ Формувальна
майстерня 14 ІІІ Формувальна

майстерня 14

2 Модельна
майстерня 8 Модельна

майстерня 6

3 Ліплення 4 Ліплення 4

4 Рисунок 8 Рисунок 6

5 Рахівництво 6 Рахівництво 4

6
Загальний
відділ

технології
5

Загальний
відділ

технології
4

7 Читання 3 Керамічна
технологія 2

8 Керамічні
обчислювання 2
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 Прокопій Драч. Молочник. Глина, ангоби, полива, 
гончарний круг, ліплення, мальовка, 21,5х5,5Dх13d см. 

Глинська школа інструкторів з гончарного виробництва. 
Глинськ, Полтавська губернія. 1915.  

Роменський краєзнавчий музей, КСП-307.  
Фото Тараса Пошивайла

 Н. Мелешко. Цукорниця. Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, мальовка, 13,5х10,5х10,5 см; на денці ритований напис: 

«1914 года 23 окт. Н.Мелешко». Глинська школа інструкторів 
з гончарного виробництва. Глинськ, Полтавська губернія. 

23.10.1914. Роменський краєзнавчий музей,  
КСП-196. Фото Тараса Пошивайла

 І. Павлов. Глиняна посудина. Глина, ангоби, полива, 
гончарний круг, мальовка, 15,8х17,5Dх11,5d см; на денці 
ритований напис: «Ив. Павлов.  Г.И.Г.Ш. 19 5/VІІІ 13». 
Глинська школа інструкторів з гончарного виробництва. 
Глинськ, Полтавська губернія. 05.08.1913.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-282.  
Фото Тараса Пошивайла

 С. Г. Горщик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
мальовка, 19х14Dх9d см; на денці ритований напис:  
«С. Г.». Глинська школа інструкторів з гончарного 
виробництва. Глинськ, Полтавська губернія. 1910-ті. 
Роменський краєзнавчий музей, КСП-329. Фото Тараса 
Пошивайла
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 Григорій Терещенко. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
мальовка, 4,5х40,5 см.  
Глинська школа інструкторів з гончарного 
виробництва. Глинськ, Полтавська губернія. 
05.11.1915. Роменський краєзнавчий музей,  
КСП-289. Фото Тараса Пошивайла

 А. Семченко. Таріль.  
Глина, ангоби, полива,  

гончарний круг, мальовка, 3х35 см;  
на денці ритований напис:  

«А. Семченко. Г.Г.У.М.Р.З. 1909».  
Глинська школа інструкторів з гончарного 

виробництва. Глинськ, Полтавська губернія. 1909.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-288.  

Фото Тараса Пошивайла

 А. Майфет. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
мальовка, 4,2x43 см; на денці напис:  
«А. Майфетъ – 1915 г. 27 марта.  
Глинск Полтавской губ. Г.Г.И.Ш. в г. Глинск». 
Глинська школа інструкторів  
з гончарного виробництва.  
Глинськ, Полтавська губернія. 27.03.1915.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-273.  
Фото Людмили Овчаренко



Розділ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНИХ ШКІЛ ПОЛТАВЩИНИ

407

 Ф. Пархоменко. Глиняна посудина.  
Глина, гончарний круг, ліплення, ангоби,  

мальовка, полива, 32х23,5Dх14d см.  
Глинська школа інструкторів  

з гончарного виробництва.  
Глинськ, Полтавська губернія. 1912.  

Роменський краєзнавчий музей, КСП-177.  
Фото Людмили Овчаренко

 Прокопій Драч. Вазон для квітів.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення,  
26х20Dх13,5d см; на денці напис: «П. Драчъ Г.Г.У.М.П.З».  
Глинська школа інструкторів з гончарного виробництва. 
Глинськ, Полтавська губернія.  
Кінець 1900-х – початок 1910-х.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-246.  
Фото Тараса Пошивайла

виготовляти глиняні вироби на гончарному крузі (з використанням шаблонів
ібезних)тавгіпсовихформах;ангобуватипосуд;виготовлятимоделійвідливати
з нихформи; готувати глиняну ташамотнумаси [1461, с. 8]; покривати вироби
поливою; завантажувати горно й випалювати (із капсулями та без них); ліпити
рельєфніроботийзастосовуватидонихпростіорнаменти;малюватизріжківта
спринцівок;застосовуватитехніку інкрустації.Курсзагальноїтехнологіївключав
короткіпочатковізнаннязхіміїтамінералогії.ВипускникиІІІкурсузакріплювали
й поглиблювали знання, вміння й навички, отримані впродовж перших років
навчання,атакожопановувалибільшскладнітехнологічнійвиробничіпроцеси.
Такожвонипроводилипрактичнізаняттявмолодшихкласах[1414,с.105].

Особлива увага зверталася на практичну хімію (проведення механічних
аналізів глин, складання й обрахування хімічних формул, проведення пробних
випалювань у муфелі, пристосування полив та ангобів до черепка), вивчення
мінералів та їх властивостей; приготування різних формувальних мас; скління
й ангобування глиняних виробів [1186, с. 220-227]. Усі роботи, від початку й до
кінця,учніздійснювалисамостійноймоглипояснити,чомутучиіншувиробничу
операцію вони виконували саме так [1186, с. 59]. Досі такої потужної програми
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немавжоденгончарнийнавчальнийзаклад[1186,с.59].Протягомусіхтрьохроків
учніопановувалирисунок.Навчальнийденьтривавіз8до18годиниізперервою
наобідз12до14години[1414,с.105].Післязакінченняповногокурсунавчання
випускникиотримувализванняінструкторагончарно-майоліковоговиробництва
[1496,с.3]абомайстрагончарноговиробництваінаправлялисянароботунарізні
гончарні підприємства для покращення їх роботи або ж працевлаштовувалися
віншихгончарнихмайстернях[1497,с.72].

Згодом було вирішено питання купівлі для гончарної майстерні у родини
графа Кантакузіна землі із покладами гончарної глини (близько 13 десятин)
вс.Шумськ[297].Позиціїнавчальноїмайстерністалиміцнішими.Середїївиробів
булийтрадиційнігончарськіформи[1186,с.59].АктивнийрухГлинськоїмайстерні
назустрічпобажаннямземцівмігматикількапротилежнихзавпливомнаподальше
розгортанняїїдіяльностінаслідків:по-перше,цесприялобзростаннюавторитету
гончарні серед місцевих майстрів, спонукало б їх тягнутися до рівня її робіт,
активізувалобудосконаленнятрадиційнихіопануванняновихтехнологій;по-друге,
гонитвазакількіснимпоказникоммоглаприменшитирольякісниххарактеристик
виробів,авиробничаметамоглазаступитисобоюосновнийнавчальнийхарактер

 Обкладинка збірника «Отчет Роменской уездной земской управы по экономическому отделу за 1908 год»  
та перша сторінка звіту про діяльність Глинської школи інструкторів з гончарного виробництва.  

Ромни, Полтавська губернія. 1909 [1461]
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 Відсіки для зберігання 
глини в підвалі колишньої 

Глинської школи 
інструкторів  

з гончарного виробництва. 
Глинськ, Сумщина.  

25.06.2004.  
Фото Людмили Овчаренко.  

Національний музей-
заповідник українського 
гончарства в Опішному

 Приміщення колишньої  
Глинської школи інструкторів  

з гончарного виробництва (1, 2).  
Глинськ, Сумщина.  

25.06.2004.  
Фото Людмили Овчаренко.  

Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному

1

2
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діяльностімайстерні.Томудужеважливобуловитриматинеобхіднеспіввідношення
міжнавчаннямтавиробництвом,аленакористьпершого.

Проект статуту інструкторської школи, надісланий 1909 року до Глинська,
містив положення, що визначали мету й основні напрямки діяльності
закладу. Задекларована мета була значно ширшою за попередню: підготовка
інструкторів гончарної справи, які б не лише володіли новітніми технологіями,
айзмоглибпередаватисвоїзнанняіншиммайстрам,утакийспосібпродовжуючи
просвітницьку діяльність школи в гончарних осередках різних регіонів. Статут
передбачав навчання переважно дітей селян, не молодших 16 років, здібних до
гончарного ремесла. Бажаючі навчатися складали вступні іспити за програмою,
затвердженою Відділом сільської економії і сільськогосподарської статистики
Головного управління землеустрою та землеробства. Перше півріччя було
випробувальним, під час якого з’ясовувалися здібності учнів: несхильних до
ремесла відраховували [987, арк. 15]. Навчання в школі було безкоштовним;
лише за стипендіатів відповідні земства повинні були сплачувати щорічно по
120 руб. Освітній курс завершувався складанням іспитів та врученням атестата
інструктора з гончарного виробництва [987, арк. 15]. З метою засвоєння
учнями навичок, необхідних майбутнім керівникам навчальних гончарних
майстерень, серед старшокурсників практикувалося проведення теоретичних
іпрактичнихзанятьзучнями-початківцями,залученняїхдовирішенняокремих
господарськихпитань,доведеннядопоміжнихприбутково-витратнихгрошовихта
матеріальнихкниг[987,арк.14].Цейдосвідбувдужеважливимдляформування
адміністративного,педагогічноготаметодичногодосвідумайбутньогокерівника.

Особлива увага зверталася на забезпеченняшколи кадрами. Обов’язковою
умовоюбуласпеціальнатеоретичнафаховапідготовказавідувачаізкількарічною
практикою на виробництві; викладачі та майстри теж мусили мати відповідну
освіту. Усі наглядові, контролюючі та інші функції здійснював Відділ сільської
економії й сільськогосподарської статистики. Навчальним процесом керувала
педагогічнарадашколи.Опікунськарадапопередньорозглядаларічнікошториси
тазвітинавчальноїчастиниіподавалазробленінаїхосновівисновкидоГоловного
управлінняземлеустроютаземлеробства;сприялапоширеннютехнічноговпливу
школинамісцевенаселення; надавала допомогу уформуванні колекцій зразків
кераміки,збираннітворівнародногомистецтва;поповнювалашкільнубібліотеку
тощо[987,арк.16].1913рокучленамиопікунськоїрадибули:ГригорійСергійович
Вашкевич(почеснийопікун,активнийгромадськийдіяч,закінчивПетербурзький
університет,другТарасаШевченка)[1497,с.71],І.Ф.Чигиринцев,П.Д.Шкларевич,
Н. А. Зарудний, А. І. Барбар [1190, с. 111]. Саме опікунська рада звернулася до
Роменської земськоїуправизподанням,прийнятимназасіданні28серпня1910
року.УдокументівказанонаважливістьшколидлягончарногопромислуГлинська
й повіту через запроваджену систему відвідування її практикантами, якими
зазвичайбули10місцевихгончарів[1188,с.223-224].Щеоднимшляхомвпливу
намісцевихгончарівбулопоширеннявїхньомусередовищіматеріалів,необхідних
длявиготовленняполиви[1461,с.7].
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  (Стор. 411-418) «Устав инструкторской школы Главного управления Землеустройства и Земледелия. Проект».  
30.04.1909. Роменський філіал Державного архіву Сумської області [987]
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Школа мала досить поважну книго-
збірню, яка тільки впродовж 1910–1911
років поповнилася на 200 книг. Одночасно
тривала активна виставкова діяльність, яка
відігравалапотужнупопуляризаторськуроль.
Школабулаучасникомсільськогосподарських
виставок у Ромнах (1906, 1907, 1908,
1912), Києві (Друга кустарна виставка,
1909) [1713, с. 54], Петербурзі (1910, 1911,
грамота й срібна медаль) [1055, с. 4]. 1912
року Осип Білоскурський організував
виставку гончарних сувенірів, виготовлених
учнями школи [438, арк. 364]. Наступного
року на Всеросійській виставці в Києві
та Другій всеросійській кустарній виставці
в Санкт-Петербурзі експонувався широкий
асортимент глиняних виробів Глинської
школи інструкторів з гончарного
виробництва, якій було відведено окремий
«відділ показового гончарства, де кожний 
може бачити, як поступово з шматка глини 
виходить та чи інша форма»[1681,с.5].

Було врегульовано й питання виготов-
лення гончарних виробів на замовлення.
Школа експериментувала й намагалася розвивати традиційне гончарне
виробництво, пристосовуючи його до сучасних потреб споживачів. Наприклад,
імператрицяРосійськоїімперіїОлександраФедорівна1908рокузамовилашкільним
майстрамвиготовлення600глинянихписанок,«200 писанок менших і 400 писанок 
більших з усяким малюванням» [1593, с. 12], до святкування паски 1909 року
(по50коп.закожнуписанку)[1461,с.7]. Повторнезамовленнянадійшлов1910–1911
роках.Безпосередньовприміщеннімайстерніможнабулопридбатирізноманітні
гончарнівироби:банкидляварення,миски,тарелі,чайні,кавовітастоловісервізи.
Звісно,надходилийтакізамовлення,якібулидалекимивіднародногогончарства:
на потреби лікарень, аптек, лабораторій [1461, с. 9]. Щоб убезпечити школу
від перетворення на виробничу майстерню, її керівники прагнули узгоджувати
характер цієї продукції з навчальною метою закладу, а тому всі подібні роботи
виконували з урахуванням інтересів школи і за рахунок спеціально виділених
коштів.Виручені грошіспрямовувалинавнутрішніпотребитазаохоченняучнів
[987,арк.16зв].Із1909рокузамовленнявідприватнихосібвзагалінеприймали
[1461,с.9].ЗагаломжефінансуванняГлинськоїінструкторськоїгончарноїшколи
Роменським повітовим земством упродовж 1911–1915 років було стабільним: на
утримання10стипендіатівщорічновиділялосяпо360руб.[1189,с.66;1190,с.47;
1191, с. 55]. Краще фінансування дало можливість розширити матеріальну базу

 Григорій Вашкевич –  
член опікунської ради Глинської школи 
інструкторів з гончарного виробництва.  
1910-ті. Місце та автор фото невідомі.  
Роменський краєзнавчий музей
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 Частина експозиції виробів  
учнів Глинської школи інструкторів  
з гончарного виробництва  
на Другій Всеросійській  
кустарній виставці.  
Санкт-Петербург. 1913 [1606]

 Вихованці та викладачі Глинської художньо-керамічної школи:  
(другий ряд) Сергій Зінов’єв (третійліворуч), Левко Крамаренко (п’ятий ліворуч).  
Глинськ, Полтавська губернія. 1918. Автор фото невідомий. Роменський краєзнавчий музей
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 Пархоменко. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ритування, мальовка, 4,2х39 см;  
на денці ритований напис: «1914 года 
28 ноября Глинск  Ш. И.   Пархоменко». 
Глинська школа інструкторів  
з гончарного виробництва.  
Глинськ, Полтавська губернія.  
Глинська школа інструкторів  
з гончарного виробництва.  
28.11.1914.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-355. 
Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Баран.  
Глина, полива, гончарний круг,  

ліплення,  ритування, 28х26 см.  
Глинська школа інструкторів  

з гончарного виробництва.  
Глинськ, Полтавська губернія.  

1910-ті.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-167.  

Фото Людмили Овчаренко

 Д. Сулим. Ваза. Глина, полива, гончарний круг,  
ліплення, 47х7,5Dх11d см.  
Глинська школа інструкторів з гончарного 
виробництва. Глинськ, Полтавська губернія. 1913. 
Роменський краєзнавчий музей, КСП-215.  
Фото Тараса Пошивайла
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школи інструкторів: було побудовано навчальний корпус, гуртожиток, службові
квартири,розширеномайстерні[1055,с.4].

ЗвернуувагунащеодинаспектдіяльностіШколиінструкторівуГлинську:вона
тісноспівпрацювалазіншимигончарниминавчальнимизакладами,приймаючиїх
випускниківустатусіпрактикантівінадаючидопомогувпроведеннілабораторних
досліджень. У хімічній лабораторіїшколи, обладнаній сучасними приладами та
забезпеченійнеобхіднимиреактивами,проводилидослідження,кінцевоюметою
якихбулоотриманняводостійкогочерепкайполиви[1470,с.148].

Майже всі 30 учнів школи були жителями Глинська та навколишніх сіл,
за винятком одного представника з Курської губернії. Головний контингент
складали підлітки віком від 13 до 17 років [1103, с. 27]. 1908 року інструкторів
було випущено двох учнів, які залишилися при школі майстрами [1461, с. 9].
1911 року відбувся наступний випуск чотирьох вихованців Глинської школи
інструкторів з гончарного виробництва. Одному з них, Андрію Сидоренку, було
запропоновано посаду гончарного майстра навчальної майстерні в Опішному
[1471, с. 156].Майстер зарекомендував себе вправним гончарем, який розумівся
вручнійобробці глини,мальовці тапокриттіполивоюглинянихвиробів, алеза
бракомдосвідунемігзнайтишляхіввпливунамісцевихгончарів.Томуйогофункції

 Автор невідомий. Горщик.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  

фляндрування, 25х30Dх15d см.  
Глинськ, Полтавщина.  

Перша третина ХХ століття.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-231.  

Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
ритування, мальовка, 16х10Dх6,5d см.  
Глинська школа інструкторів з гончарного виробництва. 
Глинськ, Полтавська губернія.  
1910-ті. Роменський краєзнавчий музей, КСП-217.  
Фото Тараса Пошивайла
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обмежувалисякерівництвомробоюкустарів,пов’язанихзвиконаннямзамовлень
кустарногоскладу[1472,с.127].Рештавипускниківтежотрималироботузасвоїмфахом
іпрацювалинамісцях[1641,с.175].

Кожний,хтопройшовпідготовкувГлинськійшколіінструкторівзгончарного
виробництва, був готовий до самостійної професійної діяльності – керівництва
навчальною майстернею або ж організації власної гончарні. Її вихованці
організувалироботугончарнихнавчальнихмайстереньвс. ІзмалковеЄлецького
повіту Орловської губернії, у Верхньо-П’ятницькому погості Витезького повіту
Олонецької губернії, в м. Опішне Зіньківського та с. Постав-Мука Лохвицького
повітів Полтавської губернії, в с. БоготолМаріїнського повіту Томської губернії
[1641, с. 175]. 1912 року цюшколу закінчивМ. Н. Бібік, який 1914 року очолив
пересувнугончарнумайстерню,щодіялавДибинцяхКиївськоїгубернії[517].Після
того, як його було забрано в діючу армію, майстерню очолив інший випускник
Глинськоїшколи А. І. Хитько [515]. Власне, вплив на гончарні осередкишкола
здійснюваланелишечерезсвоїхвипускників.Багатогончарівсамівирушалидо
Глинська,щобознайомитисязновітнімитехнологіямивиробництва[438,арк.99].
СамедоГлинськанапочатку 1910-хроківСлуцьке земство (Білорусь)відрядило
одного із кустарів, щобпотім запросити на земську службу у якості інструктора
[1312,с.102].

У 1915 році школу інструкторів з гончарного виробництва продовжував
очолювати Альберт Гофман [1489, с. 468]. Саме завдяки його самовідданій

 Панорама Глинська. Глинськ, Полтавська губернія. 1912.  
Фото Митрофана Зінов’єва. Роменський краєзнавчий музей
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 Автор невідомий. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  

ритування, мальовка, 5х39Dх4,2d см;  
на денці ритований напис: «г Глинск».  

Глинськ, Полтавщина.  
Перша третина ХХ століття.  

Роменський краєзнавчий музей, КСП-457.  
Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Кахля.  
Глина, ангоби, полива, лиття, мальовка, 21,5х17х5,3 см. 
Глинськ, Полтавщина.  
Перша третина ХХ століття.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-294.  
Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Баран.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування,  
33,5х25 см.  
Глинськ, Полтавщина.  
Перша третина ХХ століття.  
Роменський краєзнавчий музей,  
КСП-171.  
Фото Тараса Пошивайла
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 Н. Мелешко. Попільничка. 
Глина, ангоби, полива, ліплення, 

ритування, мальовка,  
5х21,5х13,5 см;  

на денці ритований напис: 
«Н. Мелешка 1915 г. 20 ян.». 

Глинська школа інструкторів 
з гончарного виробництва. 

Глинськ, Полтавська губернія.  
20.01.1915.  

Сумський художній музей, 
К-2498.  

Фото Тараса Пошивайла

 Іван Павлов. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування,  
проколювання, мальовка, 4х38,7Dх20,1d см.  
На денці ритований напис: «Иванъ Павлов 19 4/2 14 года ГГИШ».  
Глинськ, Полтавська губернія. 04.02.1914.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського,  
КС-641/ПКМ-9807. Фото Тараса Пошивайла 

 М. Бібік, С. Подвиженко.  
Горщик для квітів.  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
мальовка, 23,5х24,5Dх17d см;  

на денці напис: «С. Подвиженко  
1913 года 23 января. М. Бибикъ».  

Глинська школа інструкторів  
з гончарного виробництва.  

Глинськ, Полтавська губернія.  
23.01.1913.  

Роменський краєзнавчий музей, КСП-350. 
Фото Тараса Пошивайла
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безкорисливійпрацівонакористуваласяпопулярністюнелишевРосійськійімперії,
айзаїїмежами[819,арк.10].1917рокуАльбертГофманзалишивпосадузавідувача
інадеякийчаскерівникомГончарноїшколиуГлинськубулопризначеноОсипа
Білоскурського [1004, aрк. 42]. Основні принципи діяльності закладу не було
зміненоівтакомувиглядішколаінструкторівдіяладожовтня1918року.

Таким чином, 1908 року Глинську гончарну навчальну майстерню було
реорганізовано в єдину в Російській імперії Школу інструкторів з гончарного
виробництва.Цяподіяпоклалапочатокдіяльностіабсолютноновогонавчального
закладу,деітеоретичні,іпрактичнідисциплінибулиспрямованінаформування
фахівця, який досконало знав би всі етапи виробництва, міг би самостійно
організувати успішне виготовлення якісних глиняних виробів. Розгортання
діяльності гончарної школи залежало від Альберта Гофмана – керівника,
який досконало володів прийомами традиційного гончарного виробництва й
новітніми технологіями, умів згуртовувати навколо себе фахівців гончарної
справи, чітко визначав мету, склав навчальні плани та програми, розробив
методикуїхвикладання.Чіткеплануваннядіяльності,успішнаучастьувиставках
тавдалілабораторнідослідження,забезпеченнякустарівскладовимидляполиви,
атакожзапровадженнясистемипрактикантствайстипендіальногозабезпечення
посилювали вплив з боку гончарної школи на гончарство. Суттєвими для
поширенняновітніхтехнологічнихзнаньсередкустарівбулиспівпрацязіншими
гончарними закладами, відкритість для відвідування майстерень та лабораторії
гончарями, надання теоретичної й практичної допомоги кустарям, виробництво
якісної продукції і продаж її місцевому населенню. Популяризації навчального
закладу також сприяло виготовлення на замовлення широкого асортименту
глинянихвиробів,протесереднихбулийтрадиційніроботи,іті,якішвидшеможна
було віднести до фабрично-заводської продукції. Завдяки правильно обраним
формам організації навчання та визначеним пріоритетам, керівництву школи
інструкторів вдалося вивести заклад на належний навчально-просвітницький
рівень,щодозволялоїївипускникамздійснювалисвоюгончаротворчумісіюврізних
регіонахРосійськоїімперії.ВипускникиГлинськоїшколиінструкторівзгончарного
виробництва були інструкторами й керівниками в спеціалізованих з гончарства
навчальних закладах Полтавської, Київської, Курської, Олонецької, Томської,
Орловської губерній. Тож гончарний заклад мав загальнодержавне значення
іздійснивпосутнійвпливнатрадиційнегончарство.

 Глинська художньо-керамічна школа (1918–1920).  
Улистопаді1918рокувідбуласячерговареорганізація:Глинськушколуінструкторів
згончарноговиробництваперейменуваливхудожньо-керамічнушколу,щомала
на меті «розвиток і покращення кустарного гончарного виробництва» [984,
арк. 2]. Урочисте відкриття реорганізованого навчального закладу відбулося 25
листопада[417].ШколаперебувалаувіданніНародногокомісаріатуосвіти.Після
завершення трирічного курсу навчання її випускники отримували кваліфікацію
інструктор-керамік,іпершийвипускспеціалістівмаввідбутися1922року.Очолив
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гончарний заклад художник професор Лев Крамаренко [1055]. Проте існування
художньо-керамічної школи було нетривалим. Згідно з декретом Наркомосвіти
(№ 4420 від 06.09.1920 року) «Про ліквідацію Глинської художньо-керамічної 
школи»Народнийкомісаріатосвітиуповноважив«т. Крамаренка по його власному 
погляду відділити майно Гл. Худ. Кер. Школи для майстерні в Межигорії, а решту 
майна і будинки передати представнику Роменського совнаргоспу. Нарком 
освіти пропонує всим установам допомагати в справі ліквідації школи» [476].
НазасіданніГлинськоїміськоїрадиробітничихіселянськихдепутатів5вересня
1920 року після обговорення питання про Глинську художньо-керамічнушколу
булоприйнято резолюцію, в якій вказувалосяна те,що ініціатива закриттяцієї
школиналежалаїїжзавідувачуЛевуКрамаренку,іпричинаполягалавтому,щопід
йогокерівництвомвідкриваласягончарнашколауМежигір’ї,щознаходилосяза20
кмвідКиєва.ЛевКрамаренкопланувавнайбільшціннемайноглинськогозакладу
перевезтидоновостворюваного,аподальшадолярозорюваноїзайогоактивного
сприянняшколивидаваласядосить сумноюй безперспективною.Тогожроку її
булопереведенодоМежигір’я,девприміщенніколишньоїпорцеляновоїфабрики
було відкрито художньо-керамічнушколу. Разом з гончарноюшколою Глинськ
залишили завідувач Лев Крамаренко, один інструктор, викладач скульптури

 Запрошення на відкриття реорганізованої Глинської художньо-керамічної школи. 15.11.1918. 
Роменський краєзнавчий музей
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Яків Манько (1905 року закінчив
Миргородську художньо-промислову
школу імені Миколи Гоголя, 1910-го
– Московську вищу художню школу
за фахом скульптура) та майже всі
учні. На думку мистецтвознавцяЮрія
Лащука, саме Яків Манько «разом 
із С. С. Пучком та Л. Крамаренком 
повернули учбовий процес школи  
в бік розвитку традицій народного 
мистецтва» [438, арк. 365]. Чому ж
сталосятак,щосамецілюдипершими
ініціювалиліквідаціюгончарноїшколи
вГлинську?Якапередісторіяцихподій?
Авторка цієї праці вирішила знайти
відповідінаціпитання.

З одного боку, відкривалася
нова школа в Межигір’ї, з другого
– ліквідовували таку ж школу
вГлинську,яка,навідмінувідпершої,
мала багаторічний досвід навчання
гончарству, солідну матеріально-
технічну базу, на цьому ґрунті мала
суттєві здобутки. Важливо зрозуміти
причини такого кроку з боку держави
йдатианалізїїпозиціїщодопрофесійної

гончарноїосвіти.Класовийпідхіддомистецькоїосвітиєхарактернимставленням
довсіхбезвиняткувидівдіяльностівзаідеологізованомурадянськомусуспільстві.
УПостановіНародногокомісаріатуосвітиУкраїнищодоорганізаціїЦентральної
державноїхудожньо-продукційноїкерамічноїмайстерніВсеукраїнськогокомітету
штуки (офіційна назва якої надалі Межигірська художньо-керамічна школа),
зазначено: «Український нарід... зтворив протягом віків і зберіг у своєму 
колективному досвідові високоційну керамичну культуру. Але дотепер він був 
одірванний від загально людськіх досягнень в сфері містецтва... Лише нині, 
творюючи свою пролетарську державу, може нарід повністью виявити закладені 
в ньому здібности. І завдання Державного органу керуючого містетством 
Всеукр. К-ту Штуки при Нарко освіті України є в сфері керамичної продукції... 
така організація художнього життя, яка б прилучила продуцента до художньо-
техничних досягнень в його фахові…»[625,aрк.19].Художньо-виробничімайстерні
називали«фабриками мистецтва», якимвідводилироль«найвищого джерела 
художньої культури». На думку тодішнього керівництва країни, вони могли
дати те, чого не дали «старі мертві академії – храми мистецтва» [625, aрк.
19].Такапозиціябуланенакористькадрів,вихованихупровіднихєвропейських

 Лев Крамаренко. Москва. 1930-ті [1795]
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мистецьких академіях,щомогли б стати в нагоді своїми знаннями в гончарних
навчальних закладах, але через непролетарське походження їх усе частіше
відносили до політично неблагонадійних. У радянській державі створювалася
централізованагончарнаінституція,наякубрівнялисяінші,якабформувалаєдину
політикувгалузімистецькоїосвіти,іїїсутністьнабулаідеологічногозабарвлення:
«…втягуючи під свій вплив художню глиняну продукцію України, …постачала 
би художні ціності на периферію і діктувала б їй свій житьовий революційний 
канон» [625, aрк. 19]. Чому до уваги не бралися гончарні школи в Опішному,
Кам’янці-Подільському,Глинську,яківжемалибагаторічнийдосвідпродукування
йпоширення української традиційної кераміки?Чомупотрібно було знищувати
вжеусталенуматеріальнубазуГлинськоїгончарноїшколиіперевозитиїїнамайже
пустемісце?Можливо,причинаполягаласамевтому,щовсіназванішколиактивно
займалисяпопуляризацієютрадиційногоукраїнськогогончарства,показувалисвіту
красу національних художніх глиняних виробів, які неможливо було сплутати
з виробами російських гончарів, які не можна було уніфікувати і які не могли
презентуватирусифіковануКраїнуСовєтів.Окрімтого,цішколизнаходилисяна
периферіїйбуливіддаленимивідстолиці,атомунемоглиперебуватипіджорстким

 Експозиція Глинської школи інструкторів з гончарного виробництва  
на Всеросійській виставці. Київ. 1913 [1601]
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централізованимнаглядом,диктувати«керамічну моду»всійкраїні.Аможливо,
причиназнаходиласяв«революційному каноні»,спекулюючинаякомупевному
колузацікавленихосібвдалосяпереконатикерівніорганидержавноївладивтому,
щоГлинськ–розсадниканархістськихнастроїв,івпланігончарноговиробництва
єабсолютнобезперспективним.Існувавщеодинфактор,якийвідігравсвоюроль
в описуваних подіях. 1920-ті роки характерні повсюдною активізацією
насильницькоїколективізаціїтаоб’єднаннягончарів-кустаріввартілі.Важливим
уцьомупланієзвітГлинськоїволосноїекономічноїради,дезазначено:«Робота 
гончарів падає через погану якість місцевої глини, яка дає неміцний посуд,  
а тому не може конкурувати із більш міцним привозним посудом. Податки 
передбачалися і грошима і продукцією, але кустарі відмовляються їх сплачувати»
[554].Такаоцінкароботиглинськихгончарівтежсправилапевнийвпливнавладні
структури,яківирішувалипитанняподальшоїдіяльностігончарноїшколи.Загальна
характеристика промислу теж була не на його користь, бо всюди в осередках
народногогончарстваспостерігаласятенденціядозанепаду,ідержаванепрагнула
здійснитикардинальнереформуванняцієїгалузівиробництва,алишестворювала
видимість таких потуг. Тому гончарну школу з 20-річним досвідом підготовки

фахівців з гончарного виробництва
було вирішено ліквідувати. Збіг
складнихекономічних,політичнихта
внутрішніхкадровихпроблемвибили
ґрунт з-під школи й полегшили
вирішення питання її закриття на
рівніорганівдержавногоуправління.

Однак громадськість Глинська
стала на захист школи. У згаданій
вище резолюції позитивно
охарактеризовано діяльність
попередника Лева Крамаренка
– Альберта Гофмана, за часів
керівництва якого навчальний
заклад був відомий не лише в
Російській імперії, ай за їїмежами.
У документі серед причин, що
вплинулиназанепадшколи,названо
Першусвітовутагромадянськувійни

 Павло Іванченко,  
вихованець Глинської художньо-керамічної школи. 
Андріяшівка, Глинський повіт, Полтавська губернія. 
1918. Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей літератури  
і мистецтва України
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й завідування Лева Крамаренка, який за два роки довів її як у матеріальному,
так і в теоретичному відношенні до стану «повної розрухи». Нищівної критики
зазнало безпідставне апелювання останнього до того,що «керамическая школа  
в Глинську не может существовать, благодаря неподходящим местным 
условиям»[819,арк.10].Авторцьогодослідженнянавпакивважає,щоціумовибули
досить сприятливими [1433]. Відомий український керамологОлесьПошивайло
здійснив глибоке наукове дослідження гончарства Лівобережної України ХІХ –
початку ХХ століття і з-поміж інших осередків гончарного промислу вирізнив
ГлинськРоменськогоповіту,щопідтверджуєлогічністьдіяльностівцьомумістечку
гончарноїшколи[1551].Глинчанидоводиливиправданістьподальшогоіснування
гончарної школи в їхньому селі, виступали проти вивезення шкільного майна,
іоднимізаргументівнакористьцьогобулосвідчення,щозаснованийРоменським
повітовимземствомнавчальнийзакладдо1909рокубувпідпорядкованиймісцевим

 Павло Іванченко. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 
мальовка, 48х7,2Dх14,5d см; на денці ритований напис:  
«П. Іванченко». Глинська художньо-керамічна школа.  
Глинськ, Полтавська губернія.  
Глинська школа інструкторів з гончарного виробництва.  
Друга половина 1910-х. Роменський краєзнавчий музей,  
КСП-356. Фото Тараса Пошивайла

 Я. Троцина. Барило.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ліплення, 

ритування,28,5х30Dх13,7d см;  
на денці ритований напис:  

«Уч. ІІ класу Я. Троцина 1919 року».  
Глинська художньо-керамічна школа.  

Глинськ, Полтавська губернія. 1919. 
Роменський краєзнавчий музей, КСП-304.  

Фото Тараса Пошивайла
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органамвлади,ісамевцейперіодбулопридбанобільшістьцінногомайна,серед
якогойобладнанняхімічноїлабораторії.Післяреорганізаціїгончарноїнавчальної
майстерні Роменського земства в Глинську школу інструкторів з гончарного
виробництва (1908) та підпорядкування її Головному управлінню землеустрою
та землеробства, окрім матеріалів і деякого інвентарю, нічого суттєвого не
було придбано. Таким чином, основні матеріальні засоби закуплено за кошти
платників земського податку, а отже, вони були «неотъемлемым достоянием»
громади Глинська. Зважаючи на тогочасну складну політичну ситуацію, можна
уявити наслідки резолюції,що порушувала питання недопустимості відчуження
майна рішеннями центральних установ, які звинувачувалися в бюрократизмі
і в «безцеремонном нарушении прав местнаго населения». Оголошену
впитанні закриттяшколипозиціюорганівдержавноївладиназивали«позором 
для советской власти» [819, арк. 10]. Одночасно в резолюції зазначалося,
що «местное население, считая развитие дела образования и увеличения 
числа школ, как общаго, так и специальнаго характера весьма желательным 
и своевременным, – приветствует открытие новой керамичной школы  
в Межигорье Киевской губернии, но как и уход Крамаренка из Глинска, но в то же 
время никогда не примирится с уничтожением Глинской Школы и присвоением 
кем бы то ни было ея имущества, подготовленного отдельными личностями 
в своих интересах...» [819, арк. 10]. У резолюції особливу увагу відведено особі
ЛеваКрамаренка–«добродію»,який,засловамиглинчан,безконтрольнотратив

 Мандат. 16.09.1920. Державний архів Сумської області [476]
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гроші школи; розпродував шкільне майно, інвентар та матеріали; спекулював
виробами школи на свою користь; порушив питання про закриття Глинської
художньо-керамічної школи й переведення її майна в Межигір’я. Він уперто
протидіяв втручанню органів влади в справи школи. До певної міри знаковим
для цієї ситуації є звернення Глинського міськвиконкому до Відділу наросвіти
Роменськоговиконкому:«...умышленно игнорируя все местные органы Советской 
власти ввел (Лев Крамаренко. – Л. О.) в заблуждение Центральные органы, 
предоставив перед ними в заведомо ложном свете вопрос о положении школы, 
чем з одной стороны наносит ущерб делу народнаго образования… уничтожая 
школу, имеющую 20-тилетнюю историю, …провокационным путем подрывает 
авторитет Советской власти, усиливая в такой острый момент разруху,  
и вызвав небывалое возмущение среди населения, которое все злоупотребления 
Крамаренка и провокационную окончательную ликвидацию школы приписывает 
бездействию власти и неспособности ея противодействовать проискам таких 
контрреволюционных авантюристов, как Крамаренко»[65,арк.16зв.].

Подальші події розвивалися доволі стрімко. 1 вересня було підписано
розпорядженняУправліннянародної освітищодо арештуЛеваКрамаренка, але
вранці2вереснявінзникізГлинськаразомізучителемшколиЯковомМаньком
таколишнімучнемТютюнником[65,арк.16].ГромадськістьГлинськавирішила
протидіятизнищеннюгончарноїшколи і звернутисядоповітовихорганіввлади
з питання проведення ретельної ревізії школи. Усі будівлі з метою запобігання
розкраданняшкільноївласностінегайнобулиопечатані[819,aрк.11].19вересня
ЛевКрамаренкоповернувсядоГлинська,маючинарукахпостановуНаркомосвіти
ймандатуповноваженогозліквідаціїшколи.

Вінвимагавнегайногозняттяпечатей,поверненняйомуключіввідшколи,
вивезеннямайнаякоївінмавнаміррозпочати[476].Виконкомімісцевенаселення
заявили,щоцьогонедопустять[65,арк.16].Глинськийміськвиконкомпідтримав
прийняту міськрадою резолюцію й просив Відділ народної освіти Роменського
виконкому призначити екстрену ревізію [64, арк. 7]. Його голова П. Сиротюк
спрямовував діяльність очолюваного ним органу державної влади на захист
інтересів Глинської художньо-керамічної школи. Ситуація ускладнювалася тим,
щозакількаднівдоописанихподійпідвпливомЛеваКрамаренкабулоприйнято
постановуШкільноїрадипроперевезенняГлинськоїгончарноїшколиізмайномдо
Межигір’я.Зрозуміло,щозавідувач,апелюючидозагальнихдирективНародного
комысарыату освыти України з питання реорганізації професійної освіти,
насправді керувався власними інтересами, бо вже пригледів посаду завідувача
новостворюваноїгончарноїшколивМежигір’ї.П.СиротюкпросивШкільнураду
переглянути вищезгадане рішення, щоб зберегти в Глинську спеціалізований
згончарстванавчальнийзакладутакомувигляді,вякомувініснувавдо1918року,
іцимсамимсприятирозвиткутамтешньогогончарноговиробництва[71,арк.8].

Протистояннятривало.23вересня1920рокуколишнійзавідувачшколиЛев
Крамаренко відмовився здатишкільнемайнойнадати звітипро суми, які були
вйогорозпорядженні.Можливо,причинацьогополягалавспецифічномуставленні
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  (Стор. 434-435) «В Школьный Совет Глинской Художественно-Керамической 
Школы». 30.09.1920. Державний архів Сумської області [71]

до завідувача з боку місцевих органів після оголошення ним своєї активної
позиції в справі ліквідації Глинської художньо-керамічної школи, можливо,
в тому, що перевірка зазначених документів могла виявити негаразди в його
діяльності на посаді керівника цієї школи. 25 вересня в кабінеті колишнього
завідувачашколиревізійнакомісіявилучилаприбутково-витратнукнигута інші
документи [366]. Глинський міськвиконком надіслав 30 вересня 1920 року до
НаркомосузверненнязпроханнямзберегтигончарнушколувГлинську[71,арк.8].
Наступногодня,1жовтня,ШкільнарадавскладіНіниМитропольської,Олександра
Захаржевського,АртемаМайфета,ЛеонідаБорисенка,ЯковаМанькатаголовиради
ЛеваКрамаренкавизналанеобхіднимзалишитишколувГлинськуразомізмайном
утомувигляді,вякомувонаіснуваладореорганізації1918року.Телеграмутакого
змістубулонаправленодоНародногокомісаріатуосвіти[970;71,арк.8].Ймовірно,
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  (Стор. 436-446) «Ведомость инвентаря Глинской Художественно-Керамической школы  
в г. Глинске Полтавской губернии». 1920. Державний архів Сумської області [78]
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Лев Крамаренко був змушений тимчасово підкоритися більшості. Незважаючи
нарішучупозиціюжителівГлинська,справарозвиваласявнебажаномудляних
напрямку.4жовтня1920рокудоРоменськоговідділународноїосвітизХудожньо-
керамічноїшколивМежигір’їнадійшловідношеннястосовнопередачіПовітовій
народнійосвітібудинків,майнаташкільнихсправколишньоїГлинськоїхудожньо-
керамічноїшколи,окріммайна іречей,придбанихшколоюпісля1вересня1918
року(ДекретНаркомосвіти№4420від6вересня1920року)[281].

Майно,придбанедо1918-го,згіднозПостановоюНародногокомісаріатуосвіти
України,«...з метою зконцетріровання біля неї відповідних сил і засобів, а також, 
беручи на увагу, що у Глинську на Роменщині істнує в страшному занепаді 
керамична Школа, перебування якої там не відповідає об’єктивним умовам 
місцевого життя – перевести Глинську школу до Межигірря, вливши туди 
все її оборудовання (лябораторії, хемичні матеріяли, музей та книгозбірню), 
педагогичний персонал та тих з учнів, які того побажають» [625, арк. 19].
ТакудумкупроГлинськугончарнушколубулосформованонебезсприянняЛева
Крамаренка,якомубулообіцянопосадуголовиШкільноїрадиМежигірськоїшколи.
Навіть якщо допустити, що частина цієї інформації була достовірною, дивним
видається те, що очолити новостворювану гончарну школу запропонували тій
самійособі,якадовелаглинськийнавчальнийзакладдозанепаду.Міськвиконком
сприймавпитанняліквідаціїгончарноїшколирезультатомдіяльностіїїзавідувача,
томунезабаром«...гр. Крамаренко, как явный контр-революционер саботажник 
и провокатор советской власти...» був заарештований і супроводжений
урозпорядженняВідділународноїосвіти[65,арк.16].Йогосправувівособливий

 Лев Крамаренко. «До Роменського Відділу Народної Освіти». 01.10.1920. Державний архів Сумської області [281]
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 Євлампій Макаренко. Попільничка.  
Глина, ангоби, полива, ліплення,  
ритування, мальовка, 1,8х21,5х13 см;  
на денці ритований напис:  
«Глинскъ Евлампий Макаренко 1915».  
Глинська школа інструкторів з гончарного 
виробництва. Глинськ, Полтавська губернія. 
1915. Роменський краєзнавчий музей, КСП-350. 
Фото Тараса Пошивайла

 Прокопій Драч. Полоскальниця. 
Глина, ангоби, полива, 
ліплення, ритування, мальовка, 
6,8х21см; на денці ритований 
напис: «Прокопій Драчъ». 
Глинська школа інструкторів 
з гончарного виробництва. 
Глинськ, Полтавська губернія.  
1910-ті. Роменський краєзнавчий 
музей, КСП-216.  
Фото Тараса Пошивайла

 А. Майфет. Макітра з покришкою.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  

мальовка, 34х28Dх14,3d см;  
на денці напис: «А.Маїфет».  

Глинська школа інструкторів з гончарного 
виробництва. Глинськ, Полтавська губернія.  

1910-ті. Роменський краєзнавчий  
музей, КСП-303. Фото Тараса Пошивайла



Розділ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНИХ ШКІЛ ПОЛТАВЩИНИ

449

народнийслідчийРоменськогоповіту[66].Ужовтні1920рокуНароднийкомісаріат
освіти вимагав від Роменського відділу наросвіти надіслати всі матеріали, які
стосувалисяліквідаціїГлинськоїшколитаарештуЛеваКрамаренка, інаполягав
інформуватипророльуційсправітт.Сухомлина,С.Зінов’єва,О.Захаржевського,
С. Пучка, Сиротіна, Недолі [68]. Зацікавлення органів управління зазначеною
групоюглинчанпояснюютьподальшіподії,проякіавторбудевестимову.

Таким чином, історія Глинської художньо-керамічної школи (1918–1920)
яскраво ілюструє згубну політику більшовицької влади стосовно гончарства,
показуєяксовєтивибудовуваликерованунимисистемнуідеологізаціюукраїнського
суспільства і вплітали в цю мережу гончарні навчальні заклади. Винятковою є
непримирима позиція тамтешньої громадськості, яка не підкорилася вказівкам
центральних органів влади і не дозволила знищити унікальний гончарний
навчальний заклад. Очевидячки, їхню тимчасову перемогу можна пояснити
періодом становлення більшовицького режиму, який наприкінці 1910-х років
ненаваживсяпоказатисуспільствусвоїсправжнінамірищодогончарів,дляцього
щеневизрілисприятливісуспільно-політичніумови.

 Глинська технічно-керамічна профшкола (1920–1929). Після
переведення1920рокучастиниГлинськоїхудожньо-керамічноїшколидоМежигір’я,
зусиллямиїїколишніхвикладачівСергіяЗінов’єва(йогобатькоМитрофанЗінов’єв
закінчив Академію мистецтв у Санкт-Петербурзі, зафіксував Глинськ та його
жителів на численних фото), Леоніда Борисенка, НіниМитропольської, Тихона
Свистуна, інструкторів Семена Пучка, Дмитра Сулими, Мефодія Тимченка та
ОлександраЗахаржевськогонабазівосьмирічноїшколибулоорганізованоГлинську
технічно-керамічнупрофшколуізтрирічнимкурсомнавчання,дедіялигончарний
ікахельнийвідділи[984].Протеназваусталиласянеодразу.Певнийчасвархівних
документах фігурували назви «Професійна Керамична Школа в м. Глинську»
[415; 959], «Глинська керамична школа» [876; 11; 117; 283]. Очевидячки, через
затяжнийорганізаційнийперіод, якийнедозволявоперативно виготовитинову
печатку,керівництвошколитривалийчаскористувалосяпечаткоюреорганізованої
«художньо-керамичної школи в м. Глинську» [75].Шкільну раду очолив Сергій
Зінов’єв.31липня1920рокудоГлинськадляз’ясуванняумовїївідкриттяприбув
завідувач кустарною промисловістю при Виробничому підвідділі Роменського
Раднаргоспу Кирило Якименко. Випускники цього навчального закладу мали
отримуватизваннятехніка-технолога[1496,с.4].

ЗгідноззагальнимидирективамиНародногокомісаріатуосвітипрофесійну
освітуслідбулоорганізувативтакийспосіб,щобїїнижчаланкапочиналасяпісля
закінчення5-гокласупершогоступеняйскладаласяз2роківнавчаннята1року
практики.Учневіприсвоювализваннякваліфікованогоробітника.Подальшуосвіту
можнабуло отримати в технікумі. За такоюж схемоюпроводилиреорганізацію
в Глинську: школа мала на меті підготовку «квалифицированных работников 
гончарного и кафельного мастерства» [60,арк.5зв.].Дляприскоренняпроцесу
реорганізації було створено спеціальну комісію. Під час підготовки програми
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враховувався той факт, що викладання загальноосвітніх предметів мало бути
логічним продовженням першого ступеня, але центр тяжіння зосередили на
спеціальнихпредметах.Також,занеобхідності,вважалиможливимзапровадження
трирічногокурсунавчанняізрічнимстажуванням[60,арк.6зв.].Довикладання
алгебри, геометрії, фізики залучили інженера-технолога Василя Іванова (1922)
[984,aрк.2].Булоприйняторішенняпродопускдонавчаннядітей,якінепройшли
першого ступеня, але закінчили підготовчі курси при школі [60, арк. 6 зв].
Восени1920рокубулорозробленопроектстатутутехнічно-керамічноїпрофшколи
у м. Глинськ і проект кошторису на її утримання на 6 місяців.Цей статут і був
планом реорганізації школи. Важливо, що об’єктом, на який спрямовувалася
діяльність школи, залишалося місцеве гончарне виробництво, а визначеною
в статуті метою закладу було «...служити всебічному розвиткові і поширенню 
народньої кустарньої промисловости, з одного боку, шляхом підготовки свідомих 
робітників керамичного виробництва, які-б уміли також передавати своє знання 
й иншим; – з другого-ж боку, шляхом розповсюдження серед місцевого населення 
зразків поліпшених як з техничного, так і з художнього боку, керамичних народніх 
виробів, потрібних за для вживання у сучасному хатньому господарстві»[959,
арк.20].ПродажшкільнихвиробівпередбачавсяпередовсімуГлинську,апотім
– у повіті. Останній, третій рік навчання відводився винятково на практичні
заняття.Окрімтрьохспеціалізованихкласів,вважалидоцільнимвідкриттящедвох

 Митрофан Зінов’єв.  
Глинськ, Полтавська губернія. 1916.  
Автор фото невідомий.  
Роменський краєзнавчий музей

 Сергій Зінов’єв.  
Глинськ, Полтавська губернія. 1905.  
Автор фото невідомий.  
Роменський краєзнавчий музей 
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підготовчих,уякихбинавчалисяучні,недостатньо
підготовленідосприйняттяхудожніхтеоретичних
предметів.Навчанняпроводилосядвомашляхами:
теоретичним – читання лекцій, та практичним
– через організацію системної, постійної праці
в майстернях, лабораторіях та інших структурах
школи, серед яких також були музей гончарних
виробів, книгозбірня, кабінет навчальних
посібників і підручників. До теоретичних
дисциплін належали хімія (неорганічна й
аналітична), мінералогія, геологія, гончарна
технологія, малювання, скульптура, рисування,
креслення, історія мистецтва; до практичних –
заняття в майстернях з гончарства (робота на гончарному крузі), кахлярства,
моделювання,гончарноїграфікитавлабораторіяхгончарноїйаналітичноїхімії.
Відсутністьзатвердженихдержавнихнавчальнихпланівтапрограмдлянавчальних
закладів подібного типу ускладнювала справу й примусила викладачів школи
складативласніавторськіекспериментальніпрограми[50,aрк.12].

 Жителі м. Глинськ (1, 2).  
Глинськ, Полтавська губернія. Початок ХХ століття.  
Фото Митрофана Зінов’єва. Роменський краєзнавчий музей

1

2
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 Відпочинок у полі.  
Глинськ, Полтавська 
губернія.  
Початок ХХ століття.  
Фото Митрофана Зінов’єва. 
Роменський краєзнавчий 
музей 

 Свідоцтво  
Митрофана Зінов’єва  
на право викладання 
рисунка в середніх 
навчальних закладах.  
Санкт-Петербург. 06.04.1895. 
Роменський краєзнавчий 
музей
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 «Кошторис на утримання  
Професійної Керамичної Школи  
в м. Глинську на 6 місяців  
(складений Комісією по реорганізації 
Художньо-Керамичної Школи  
при Відділі Народн. Освіти в м. Глинську)». 
Листопад 1920.  
Державний архів Сумської області [415]
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Навчаннябулобезкоштовним,ізжовтня1920рокупочавсяприйомзаяввід
учнів [269, арк. 27]. Відповідно до нового статуту (§9) наповнюваність класів не
повиннабулаперевищувати30чоловік[959,арк.23].Однакізнаборомновихучнів
виниклипевніпроблеми,аджебільшістьколишніхучнів–потенційнихмайбутніх
гончарів, виїхала до Межигір’я. Тому до першого спеціалізованого класу було
набранолише7чоловік.Виникланеобхідністьоголоситинабіручнівдопідготовчих
класів(І–25чол.,ІІ–20чол.)[1055,с.5],ідовелосявідступитивідобумовленої
вСтатутіграничнодопустимоїнаповнюваностікласів.ГоловаШкільноїрадиСергій
Зінов’євпереймавсятим,щопризивучнівшколидолавЧервоноїарміїпереривав
їхнєнавчанняізводивнанівецьзатраченізусиллявикладачів.Тож1920рокувін
звернувсядоРоменськогоповітовоговідділународноїосвітизпроханнямзвільнити
від військової служби шістьох учнів, але відсутність цих прізвищ у списках
вихованців школи підтверджує марність його зусиль [679, aрк. 45]. Незабаром
у Глинській професійно-технічній керамічнійшколі (1920/1921 н. р.) навчалося
57учнів(Іпідготовчийклас–16уч.,ІІпідготовчийклас–14уч.,Іспецклас–13уч.,
ІІспецклас–14уч.)[117].У1921/1922н.р.було47учнів.Керівництвошколине
гналосязакількісноюнаповнюваністюзакладуйсповідувалополітикупанування
знань. Тому учнів відраховували зі школи за неуспішність і за невідвідування
занять[779],залишалинаповторнийкурснавчання[984,aрк.3].Вдалосявіднайти
спискиучнівпідготовчихтаспецкласівГлинськоїтехнічно-керамічноїпрофшколи
за1921/1922н.р.[365;941,арк.34].

Початок діяльності новоствореного закладу супроводжувався наступом на
матеріально-технічну базу, яка залишилася після реорганізації 1920-го року.
Вже із Межигір’я, перебуваючи на посаді голови Шкільної ради тамтешньої
Художньо-керамічної школи, Лев Крамаренко продовжував наполягати
на передачі майна Глинської гончарної школи, придбаного до 1 вересня 1918
року, у власністьПовітової наросвіти, а вже звідти він планував перевезти його
вМежигір’я.Вобміннацепропонувавнегайнонадіслатипредставника,якомувін,
якколишнійзавідувач,передавбибудинки,майнойусісправи,атакож«зробить 
розпорядження Глинському Волнаросу о поверненні ключів і всих документів 
школи»[418].ХімічнийвідділГубраднаргоспуусвоємувідношенні№7406від24
грудня1920рокувимагаввідРоменськоговідділураднаргоспупередатиреактиви
і лабораторнийпосуд Глинської гончарноїшколи хіміку Грачову, а 3 січня 1921
рокууВідділнародноїосвітивідКустарно-кооперативноговідділуРаднарспілки
надійшло прохання прислати свого представника для обговорення питання
вивезеннялабораторіїтареактивівізГлинськоїпрофшколи[63].4січнявідбулася
нарада Президії Роменського відділу раднаргоспу, у протоколі якої записано:
«Беручи до уваги з одного боку, що існуюча в Глинську художньо-керамічна школа 
з усім майном, в тому числі реактиви й лабораторія, знаходиться виключно 
у віданні Відділу народної освіти, а з іншого боку – таке майно, реактиви  
і лабораторія, не можуть бути вивезеними без того, щоб не закрити 
відродженого існування Глинської художньо-керамічної школи й місцевих 
технікумів, що гуртуються... Відділ раднаргоспу не має юридичного права 
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 Я. Терещенко. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ритування, мальовка, 47х15,5Dх22,5d см; 
на денці ритований напис: «Я. Терещ.».  
Глинська технічно-керамічна профшкола. 
Глинськ, Полтавщина.  1920-ті.  
Роменський краєзнавчий музей,  
КСП-247. Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
мальовка, 27х27Dх22,5d см. Глинськ, Полтавщина.  

Перша третина ХХ століття. Роменський краєзнавчий музей, КСП-281.  
Фото Тараса Пошивайла

 Кость Остапенко. Баранець.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  

ліплення, ритування, 31х34 см; 
знизу ритований напис: «1924 року Кость  

Остапенко. ІІ кл. Глинська кер. школа».  
Глинська технічно-керамічна профшкола.  

Глинськ, Полтавщина. 1924.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-170.  

Фото Тараса Пошивайла

 Т.Яхно. Супник.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ритування, мальовка, 15х23,5Dх13d см;  
на денці ритований напис: «Т. Яхно».  
Глинська технічно-керамічна профшкола. 
Глинськ, Полтавщина. 1920-ті.  
Роменський краєзнавчий музей,  
КСП-305. Фото Тараса Пошивайла
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  (Стор. 456-457) Сергій Зінов’єв. «Учбовий плян Глинської Керамичної Школи».  
1921–1922. Державний архів Сумської області [989]
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  (Стор. 458-459) Сергій Зінов’єв. «Список учнів Глинської Керамичної Школи».  
25.06.1922. Державний архів Сумської області [941]
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розпоряджатися названим майном, як і Відділ наросвіти в особі його ради 
профосвіти не може дозволити вивезення вказаного майна з реактивами 
й лабораторією» [767]. Очевидячки, вивезти вказане майно до Межигір’я не
вдалося,бовжевтравні1924року інспекторНародногокомісаріатуосвітиОсип
Білоскурський писав: «Межигірський технікум претендує на лабораторію 
Глинської школи, но забирати у неї лабораторію і в кінець убити школу не слідує, 
бо вона в районі Роменщини дуже життєздатна»[50,арк.12].

Заклад переживав кадрову кризу: починаючи з 1918 року, Шкільна рада
безуспішношукалакераміста,аз1920-говона існувалабеззавідувача.Танавіть
за таких екстремальних умов викладання теоретичних і практичних дисциплін
проводилосязгіднознавчальнимипланами[876;11;877].Підготовкадоопанування
мистецькими дисциплінами розпочиналася з 8 годин предметів цього циклу
на тиждень, якананаступнийрік навчання зростала до 12 годин [989, арк. 18].
Із переходом до навчання в спеціалізованих класах теоретичним і практичним
предметам мистецького циклу відводили значно більше годин, доповнюючи
їх заняттями економічно-технічного характеру. Тижневе навантаження було
36-37год.

 Колектив Глинської технічно-керамічної профшколи: Сергій Зінов’єв (третій ряд, третій ліворуч).  
Глинськ, Полтавщина. 1920-ті. Автор фото невідомий. Роменський краєзнавчий музей
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Викладачів теоретичних та практичних предметів обирала Шкільна рада
й затверджував Відділ народної освіти; спеціалісти здійснювали постійне
керівництволабораторіямиймайстернями,загальноосвітніпредметивикладали
вчителі інших шкіл. У такий спосіб вирішили проблему забезпечення закладу
необхіднимикадрами [959,арк.23].Учителіразом ізучнямитакожвиконували
низку допоміжних робіт: охороняли, рубали дрова, прибирали приміщення
[1055,с.6].

Персоналії 17 учителів, які працювали в Глинській технічно-керамічній
профшколівпродовж1920–1922років,вдалосяз’ясуватизадокументамиДержавного
архівуСумської областійЦентральногодержавного архіву вищихорганів влади
та управлінняУкраїни. В їх числі 6 інструкторів кераміки (О. І. Захаржевський,
А.М.Майфет, С. С. Пучко, Т.Н. Свистун, Д.П. Сулим,М.М. Тимченко), хімік
С.М.Зінов’єв,архітекторЛ.К.Борисенко,інженер-технологВ.М.Іванов[940;926;
941;117;984].

На засіданні Глинської волосної економічної ради (протокол № 11 від 31
березня 1922), заслухавшидоповідьСергія Зінов’єва про стан Гончарноїшколи,
зваживши на важливість її існування в Глинську, ухвалили рішення про її
збереженняйпідняттядорівня,якийдозволивбиперейтинасамофінансування.
До викладання в школі запросили Роберта Пилиповича Ульріха – інженера-
кераміка,якийзакінчивКерамічнийінститутуНімеччині[263;555,арк.8;263].
У рахунок оплати його праці виділили 10 т зерна [674, aрк. 19-20] (у ті часи за
виконануроботудоситьчасторозраховувалисянатуральноюсільськогосподарською
продукцією.–Л. О.).Алецьомурішеннюпередувалиобставини,якіхарактеризують
ставлення Управління професійною освітою до місцевої гончарної освіти: воно
відмовилося надати Роберту Ульріху допомогу в перевезенні його родини
(6чоловік)тамайнавідзалізничноїстанціїПришибВелико-Токмацькогоповіту
ТаврійськоїгуберніїдостанціїБіловоди,зазначивши:«нехай собі гр. Ульріх їде на 
свої кошти, а, приїхавши до школи, забезпечує себе, як зуміє»[263,арк.25зв.].
Такезневажливеставленняповітовогокерівництваосвітоюдофахівця-кераміста,
на думку автора, спричинене тим, що мова йшла про фахівця дореволюційної
царськоїРосії.Усіподаннящодоматеріальноїдопомогизатримувалисянамісцевому
рівнійнедоходилидогубернії,якійуціломубулобайдужедомайбуттягончарної
освіти. Завідувач Губернської професійної освіти під час своєї зустрічі з Сергієм
Зінов’євимсказав,що«чув тільки, що ніби-то Глинська керамічна школа зовсім 
зачинена і, що Роменський віднарос (відділнародноїосвіти.–Л. О.) збірається 
лиш відновити її існування»[263,арк.26].ДоВолосноговідділународноїосвіти
відтогожСергіяЗінов’євапостійнонадходилипроханняпронаданняГончарній
школіматеріальноїдопомоги[263,арк.26-26зв.].ЛишепіслявтручанняВолосного
відділу народної освіти Роберт Ульріх зміг приїхати до Глинська. Згодом йому
запропонуваликерівництвошколою(1922)[282].

Якіраніше,більшістьсправГончарноїшколивирішувалаШкільнарада,яка
була уповноважена вирішувати питання обрання вчителів школи; зарахування
й звільнення учнів; складання навчальних планів, програм, розподілу годин;
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 Членський квиток 
Борисенка Леоніда 
Костянтиновича.  
02.09.1967.  
Роменський  
краєзнавчий музей

 Сергій Зінов’єв. «Список навчителів Глинської Керамичної Школи». 1921–1922.  
Державний архів Сумської області [926] 
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 «Отчет Глинской Керамической школы с 1 марта по 15 апреля 1922 г.»  
Державний архів Сумської області [555]
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фінансового, господарського характеру та ін. Господарча комісія завідувала
й упорядковувала господарчі справи, а контрольна – стежила за цілісністю
шкільногомайна,розглядалащорічнізвітитакошториси,здійснювалаперевірки
всіх аспектів діяльності гончарної школи, про наслідки яких складалися
протоколи [959, aрк. 23]. Одним із питань, які турбували Роберта Ульріха, була
недисциплінованістьчастиниучнівіте,щовїхскладізрізнихпричиндоситьчасто
відбувалисязміни,томуназасіданніШкільноїрадибулорозробленочіткіумови
звільнення учнів зі школи: за поведінку, за пропуск лекцій; ухвалено рішення
прозаборонузвільненняучнівсереднавчальногорокузанеуспішність[783,aрк.
24]. Разом з тим демократична атмосфера, яка панувала в гончарному закладі
Глинська,сприяларозвиткуйсамоутвердженнюйогоучнівськогосамоврядування.
ПрикладомможутьслужитизаявиучнівІпідготовчоготаІспеціалізованогокласів
«про байдуже відношення до викладання своїх предметів тов. Слісаренка»,які
надійшлидоШкільноїради.УвідповідьнацеРадавинеслазгаданомувикладачу
догану та попередила про те, що при першому ж прояву саботажу його буде
звільненозпосадивчителяшколи[783,aрк.24].

ОднимізджерелприбутківГончарноїшколи,підпорядкованоїРоменському
повітовому Раднаргоспові, мав бути продаж власних глиняних виробів [438,
арк. 367]. Але 1922 року брак дров та холод у класах змусив двічі призупиняти
навчальний процес, зробив непридатними для випалювання більшість робіт.
Ніякого матеріального заохочення ні учнівський, ні вчительський колективи
неотримували[876,арк.12;11,арк.14;877,арк.16].

 «До Роменської Повітпрофосвіти». 07.07.1922.  
Державний архів Сумської області [1789, арк. 10]
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  (Стор. 465-466) Роберт Ульріх. «Анкета для учебных учреждений Профобра УССР». 30.11.1922.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [984]
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Нестачадровівідсутністьгорнаунеможливиливипалюваннязначноїчастини
виготовленого учнями посуду. Не функціонувала кахельна майстерня, а через
брак хімічних препаратів та спирту не проводилися практичні заняття з хімії.
Інформаціюпровсецевіднайденоузвітіновопризначеногозавідувачазаберезень
– квітень 1922 року [555]. Лише після переведення Гончарноїшколи 1923 року
в підпорядкування Роменського повітового відділу народної освіти з’явилося
більш-менш стабільне її фінансування. Місцева волосна економічна рада на
витрати,пов’язанізбудівництвомновогогорна,виділила46тзерна.Такожбуло
передбаченопридбаннянеобхіднихтехнологічнихпристроїв(протокол№12від
06.04.1922)[555;677,aрк.22],анавесні1923рокупланувалосявідкриттяВідділу
зчерепичної справи.Зцієюметоюзамовилипресдлячерепиці та глином’ялку.
ЗініціативиРобертаУльріхатавикладачівГончарноїшколибуловідкритоВідділ
художньої кераміки. 14 учнів навчалися близько двох місяців, але цю ідею не
підтримавВідділнародноїосвіти,івониперейшлинаГончарнийвідділ[1282,с.79].
Цяподіязасвідчила,щовладанебулазацікавленавпідготовціфахівців,здатних
виготовлятихудожнюкераміку,оскількизагальнодержавнийкурсбулозаданона
фабрично-заводське виробництво порцеляни й фаянсу. Саме для промислового
виробництвадержавіпотрібнібулифахівці,ітакезавданнябулопоставленоперед
профшколою.
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 «Список учнів Глинської Керамичної Школи». 25.06.1922.  
Державний архів Сумської області [941]
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 І. С. Горщик для квітів.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
ритування, мальовка, 28х32Dх17,7d см; 

на денці ритований напис: «І. С.».  
Глинськ, Полтавщина. 1920-ті.  

Роменський краєзнавчий музей, КСП-230.  
Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, 
мальовка, фляндрування, 28,5х30Dх13,7d см.  
Глинськ, Полтавщина. 1920-ті.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-225.  
Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Баран.  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення,  
ритування, 30х25 см.  
Глинськ, Полтавщина. 1920-ті.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-302.  
Фото Тараса Пошивайла
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Матеріально-технічне забезпечення Глинської технічно-керамічної
профшколибулотаким:2квартириізгосподарськимибудівлями,вякихзнаходився
інтернат; склад-музей з етнографічних глиняних виробів та робіт вихованців
закладу;бібліотека,яка,хоч іпостраждалазажовтневогоперевороту (майжевсі
книгизтехнологіїкерамікибулорозібрано),всежстаномна1922рікналічувала
630книг.Випалювальніпечібулинепридатнимидлявикористанняйпотребували
ремонту; лабораторії та майстерні перебували в задовільному стані. Зокрема,
відомопродіяльність 1923року скульптурногойрисувальногокласів, кахельної
і поливувальної майстерень, першої та другої горнової, фотографічної, малої та
великоїлабораторій.Вописахобладнання,віднайденихвархівах,названодошки
дляліплення(30),столикидлямалювання(17), гончарнікруги(6переносних із
шаблонамиі8стаціонарних),креслярськідошки(14),шаровиймлин,шліфувальну
машину,жорна,планкидлякахель,пресчавунний,шаблонидлякарнизів,станки
длясушіннякахель,станокдлявиготовленнягіпсовихформ,апаратдляаналізу
глин[985;78].УматеріалахЦентральногодержавногоархівувищихорганіввлади
та управління України є інформація про те,що в 1922/1923 н. р. вшколі діяли
точильний, посудний, кахельний відділи по 3 класи в кожному. У віднайдених
архівних матеріалах цифри вказують на те, що на кінець 1922 року в школі
навчалися123учні[984].

Проте, діяльність Роберта Ульріха була нетривалою. Довідавшись,що його
родинагинезголоду,він«спішно виїхав додому, в Мелітопольський повіт»[283,
арк.36].Упродовж1924–1929роківГлинськоютехнічно-керамічноюпрофшколою
завідував Яків Манько [477; 792, aрк. 47; 1055, с. 6]. З його доповідної до
Укрголовпрофобру(1924)відомопростажуваннятрьохвипускниківнагончарних
заводах,семероперебувалинастажуванніназаводахвБаранівці(4)йБудах(3),
адвоєвступилинанавчаннядотехнікумувМежигір’ї[478;477].

Наступного року гончарну школу закінчили 7 учнів [477]. З них четверо
стажувалисянакерамічному заводі уБаранівці,щоуВолині, танаДержавному
фарфоровому заводі імені Володимира Леніна [479]. Отже, усі вони були
підготовленідороботиназаводах«Порцеляно-фаянсово-склотресту».Удоповіді
проекономічнийстанРоменськогоокругуза1924–1925рокиміститьсяінформація
проте,що«профшколи працюють нормально, хоча матеріальний стан їх важкий  
і школи на самоокупності, одержують з бюджету лише зарплату. Проведено 
укомплектування учнями на 90 % пролетарським елементом», а гончарну
школузакінчили109чоловік[278,арк.9;298,арк.47].Оскількивпідпорядкуванні
Роменського окружного виконкому Глинська гончарна школа була єдиною, без
сумніву саме її мали на увазі, але, на жаль, це єдине письмове підтвердження
такої кількості її випускників. Можна припустити, що це сумарна чисельність
випускниківшколизапопередніроки.

Діяльність художніх установ Київщини, Полтавщини й Чернігівщини
перебувала під пильною увагою головного інспектора Відділу художньої освіти
Народного комісаріату освіти Осипа Білоскурського. На початку 1925 року він
упродовж двох тижнів з’ясовував їхній стан [87]. У своїй доповідній записці від
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 Автор невідомий. Кавник (1, 2). Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ліплення, ритування,  
мальовка, фляндрування, 21,5х8Dх15d см. Глинськ, Полтавщина. 1920-ті.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-351. Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг,  

ліплення, 36,3х15,5Dх15,5d см.  
Глинськ, Полтавщина. Перша третина ХХ століття.  

Роменський краєзнавчий музей, КСП-178. Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг,  
ліплення, ритування, 31х20Dх11d см.  
Глинськ, Полтавщина.  
Перша третина ХХ століття.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-175.  
Фото Тараса Пошивайла

1 2
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10серпня1924рокуінспекторзазначив,щонамоментобстеженняшколанемала
необхіднихдляповноцінноїдіяльностікоштів.Учнямишколибуливинятководіти
селян і кустарів-гончарів. За переконанням Осипа Білоскурського, матеріальна
підтримка у вигляді державної субсидії закладу була вкрай необхідною, бо він
готував студентів для керамічних технікумів і здійснював позитивний вплив на
місцевегончарство[44].ОднаксуттєвоїдопомогизбокудержавиГончарнашкола
так і не отримала. Три роки потому Глинський райвиконком ухвалив рішення
про те, що «з господарчого боку школа має не задовольняюче забезпечення. 
Виховна робота неналежна, бо є випадки розлагаючого поводження деяких учнів. 
Незабезпеченість школи науковими та учбовими приладдями відбиваються 
на лабораторних працях. Надалі необхідно визнати за необхідне збільшення 
кошторисних асигнованих витрат та придбання наукового приладдя, а також 
особливо в галузі ремонту і страхування будівель... Порушити клопотання про 
планове стажування учнів школи на підприємствах»[747,aрк.87].

Хоча вшколі було 10приїжджих учнів, окремого інтернатуне було, й діти
жиливколишнійквартиріпомічниказавідувача.Школавиділяладітямдрова,гас,
посуд,ліжка.Інтернатівціщомісяцяотримувалистипендії(20крб.–1учень,18крб.
–1учень,15крб.–1учень,та10крб.–7учнів).Задотриманнямпорядкуслідкували

 Яків Манько.  
«До Укрглавпрофобра». 

27.12.1924.  
Центральний державний архів 

вищих органів влади  
та управління України [478]
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старостат, санітарна комісія, адміністраціяшколи.Ніякої допомоги у вирішенні
цьогопитанняРоменськийокружнийвідділосвітиненадавав[448].

Незважаючи на складнематеріальне становище, Глинська гончарнашкола
брала активну участь у виставках як місцевого (Глинськ, вересень 1925) [791,
aрк. 158], так і міжнародного значення.Приміром, на виставці вПарижі (1925)
виробизакладубуловідзначено грамотоюта золотоюмедаллю [1055, с.6; 1282,
с.79].Щорокупроводилисяпідсумковівиставкитворчихробітучнів.1928рокуна
такійвиставцібулопредставленовиробивсіхтрьохкласів«по різних майстернях, 
классу майоліки, скульптури та дослідах лабораторії»[851,арк.29].Викладачі
таучнізакладувиготовлялидекораціїдлямісцевихустановкультури.

  Яків Манько. «До Інспектури Художньої Освіти Головпрофосу». 24.02.1925.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [477]
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Нажаль, інформація про діяльністьшколи в цей період досить обмежена.
Автору вдалося з’ясувати, що на засіданні президії Глинського райвиконкому
17.12.1925 року про наслідки вивчення стану гончарства в Глинську доповідав
заступник директора Полтавського державного музею Віктор Риженко.
За виконане дослідження доповідачу винесли подяку й висловили прохання
надіслати до району письмові висновки щодо стану гончарного виробництва
й потреби його матеріального поліпшення, пов’язавши з діяльністю гончарної
школи. Присутні звернулися через Роменську інспекцію народної освіти до
Головпрофосвіти із пропозицією вжити відповідних заходів для наближення
школидокустарівтавпливунакустарневиробництво[793,aрк.248].Очевидно,
проблеманевідповідностідіяльностігончарнихшкілїхнімпрограмнимзавданням
була досить гострою. Пріоритетні напрямки внутрішньоекономічної політики
країниРадбуланенакористьнародноїхудожньоїтворчості,бонаголосробилина
розвитокважкоїіндустрії.Щобз’ясуватипідставифункціонуваннягончарнихшкіл,
Народнийкомісаріатосвітиусвоємузапитідовідповіднихзакладіввід12лютого
1929 року (ч. 5315) порушив питаннящодо виконання ними статутних завдань.
У відповідь на запит керівництво Глинської технічно-керамічної профшколи
повідомило, що в 1926/1927 н. р. для кустарів-гончарів школа організувала

 Викладачі та випускники Глинської технічно-керамічної профшколи:  
Сергій Зінов’єв (другий ряд, четвертий ліворуч), Яків Манько (третій праворуч). Глинськ, Полтавщина. 1930.  
Фото «Світопис». Роменський краєзнавчий музей
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37-денні курси, постійними слухачами яких
були 16 незаможників. З-поміж навчальних
предметів були теоретичні: малювання,
скульптура, математика, політична грамота,
керамічнатехнологія–іпрактичні:керамічна
лабораторія,заняттявгіпсовій,формувальній,
точильніймайстернях; проводилися роботи,
пов’язані з приготуванням глиняної маси,
складанням рецептів полив, випалюванням.
Такіжкурсидіялив1928/1929н.р.Більшість
годин навчальної програми було відведено

на роботу в майстернях, приготування глиняних мас, ангобів, полив. «Слухачі 
набули потрібних знань і підвищили своє виробництво, частина їх, що виїхала на 
Донбас, в Костянтинівку, з’явилася організаторами артілів кустарів-гончарів, 
частина працює на підприємствах. З курсантів у Глинську організовано також 
кооперативне товариство кустарів-гончарів»[450].Курсисприялипідвищенню
продуктивності праці кустарів і робили їх більш конкурентоспроможними.

 В. Прод. Молочник.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування,  
23,4х16Dх12d см; на денці ритований напис: «Прод. В. ІІ кл.». 
Глинськ, Полтавщина. Перша третина ХХ століття.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-243. Фото Тараса Пошивайла

 Яків Манько. Рекомендація. 23.07.1926.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше
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 Вироби вихованців  
гончарних навчальних закладів  

містечка Глинськ в експозиції  
Роменського краєзнавчого музею.  

Ромни, Сумщина (1-4). 2013.  
Фото Тараса Пошивайла

1
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У«Списку речей, що відібрано в музей школи 29 червня 1929 р.»зазначенонадві
статуетки«Капіталісти»,двічорнильниці«Інтернаціонал»,три«Лебеді»,один
лембик«Баран»,двалембики«Риба»,цукорниці,чорнильниці«Зірка», голуби,
іграшки, чорнильниця з птахом, ваза зелена з ручками, ваза з совами, дзбанок
із головою орла, вазочка із ящіркою, вазочка із лебедем, медальйони [851, арк.
16]. Проявом «пафосу та романтики післяреволюційних років» назвав Юрій
Лащукнамаганнястворюватившколітематичнікомпозиції,деоспівувалиЛеніна,
інтернаціонал,радянськіемблеми[438,арк.366].Насправді,цебувпроявпрямої
залежностігончарногонавчальногозакладувідполітичногоустроюкраїни.

Важливою для з’ясування питання впливу Глинської технічно-керамічної
профшколи на кустарний промисел є інформація щодо діяльності при школі

  (Стор. 472-473) Лист завідувача Глинської керамічної профшколи до Народного комісаріату 
освіти УРСР. 04.03.1929. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України [448]
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«Керамічного гуртка»,якийставивнаметі«з’ясувати кустарям, якими засобами 
поліпшити гончарське виробництво, зробити його більш прибутковим» [851,
арк. 1]. Єдинимджерелом з цьогопитання є дисертаційне дослідження доктора
мистецтвознавстваЮріяЛащука. У праці містяться відомості про те,що гурток
займався науково-дослідницькою роботою в галузі історії гончарства, технології
та історії місцевого гончарства, вивчав технологічний процес, етнографічні
особливостіглинськогогончарствататермінологію.Гурткомкеруваливикладачі.
Реферати учнів містять цінні матеріали з історії глинського гончарства [438,
арк. 371]. У 1927/1928 н. р. діяв кустарний гурток, яким керував Василь Співак.
Уньомунавчалися17-18гончарів.С.Пучковикладавскульптуру,гіпсовуформу,
формувальнусправу,Т.Свистун–політграмоту,точіння,малювання,Д.Сулим–
гончарнутехнологію[438,арк.371].Зізвітукерівництванавчальногозакладутакож
сталовідомо,щов1928–1929рокахшколазвернуласерйознуувагуналабораторні
дослідженняглин іполив.ВикладачіГлинськоїтехнічно-керамічноїпрофшколи
допомагали майстрам в організації виробництва в домашніх умовах, сприяли
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налагодженнюзбутувиробів.Такожбулорозпочатобудівництвоспільноїмайстерні
зчерепичногойцегельноговиробництва[450].Цечинеєдинівідомостіпроте,як
Гончарнашколаспівпрацювалазмісцевимигончарямийвпливаланакустарний
промисел, як здійснювалося дослідження умов побутування традиційного
гончарства,йогоетнографічнихтатермінологічнихособливостей.

Підсумовуючи, виділюкілька важливихпозиційщододіяльності Глинської
технічно-керамічної профшколи. Вона прийняла естафету від Глинської школи
інструкторівзгончарноговиробництва,носиларегіональнийхарактерізалишалася
єдиноювРоменськомуповітіустановою,якапродовжувалареалізовуватиземські
ініціативищодопідтримки гончарства.Політичній економічні умови в державі
наприкінці 1920-х – на початку 1930-х роках істотно різнилися від тих, коли
земствозапроваджувалохудожньо-керамічнушколу,іїїстановленнявідбувалося
в умовах усебічної підтримки громадськості та уряду. В описуваний історичний
період Країна Совєтів остаточно збайдужіла до майбуття народних художніх
промислів, і функціонування Гончарної школи в Глинську відбувалосяшвидше
інертно,аніжпланомірно,аїїіснуваннясталоможливимлишезавдякирішучості
й наполегливості жителів Глинська й викладачів закладу та прихильному
ставленнюмісцевихкерівниківвладнихструктур,якінезмирилисяздержавною
директивою про ліквідацію школи й зініціювали її відродження в 1920 році.
Вихованцізакладумалиґрунтовнізнанняйзастосовувалиїхнагончарнихзаводах,
вартілях,домашньомувиробництві,девипускалиглинянийпосуд,цеглу,черепицю,
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кахлі, плитку, труби та іншу глиняну продукцію. Відомо, що випускниками
Глинської технічно-керамічної профшколи впродовж 1923–1930 років стали
понад 160 спеціалістів–техніків-технологів гончарного виробництва, серед яких
– М. П. Згонник (професор, Санкт-Петербург), А. Ярош (художник-керамік,
лауреат Ленінської премії), А. І. Чуб (полковник, Полтава), Г. О. Обливальний
(директорЛисичанськогоскляногозаводу),М.П.Савченко(інженер,Челябінськ),
С.Н.Ільяшенко(інженер,Москва),П.Н.Мусієнко(кандидатмистецтвознавства,
Київ), Кирпань (інженер, Київ) [1055, с. 6], один з перших головних інженерів
Березняківського комбінату та головний інженер Макіївського коксохімзаводу
[367]. Багатогранна діяльність цього навчального закладу суттєво вплинула
нарозвитокгончарногопромислу,аленаприкінці1920-хроківдержавніпріоритети
вгончарномушкільництвібулиненакористьгончарів.

 Глинський склопорцеляновий технікум (1930–1933).
У дисертації Юрія Лащука знаходимо відомості про те, що 1929 року великі
й добре оснащені гончарна й хімічна лабораторії, значні досягнення в розробці
нових орнаментів і форм були аргументом на користь реорганізації Глинської
технічно-керамічної профшколи в Індустріально-керамічний технікум,
підпорядкований трестові «Порцеляна-фаянс-скло», який готував художників
для заводів [438, арк. 372]. У такому формулюванні ця реорганізація виглядає
як винагорода й ріст професійної підготовки. Насправді, це був початок
остаточного знищення спеціалізованого з гончарства навчального закладу.
У словосполученні «індустріально-керамічний» головним і визначальним було
слово «індустріальний».30серпня1930рокутехнікумперейшовувіданнятресту
«Союзсклопорцеляна», у зв’язку з чим його було реорганізовано в Глинський
склопорцеляновий технікум зі скляним та порцеляновим відділами. Цим
було остаточно розірвано будь-який зв’язок навчального закладу з кустарним
гончарством.УчніІІ-ІІІкласівгончарноговідділушколиавтоматичноперейшли
на ІІ-ІІІ курс порцелянового відділення технікуму. Його директором був
С. С. Міняйло, навчальною частиною завідував Л. К. Борисенко, спеціальні
дисциплінинаскляномувідділеннівикладавінженерС.С.Гамбург[1055,с.6-7].
З’ясовано,що1930рокудиректоромзакладубувПлужник,протевякісамероки
вінкерувавтехнікумоміякйогозвалиавторуневідомо[367].Навчальнийпроцес
безпосередньозалежаввіддіяльностізаводівтанавчальнихпланівіншихтехнікумів.
Теоретичненавчаннявтехнікумітапрактиканазаводахчергуваласячерезкожні
два місяці на всіх курсах [1282, с. 80]. Наступне відомче перепідпорядкування
(1932), цьогоразу«Укрсклопорцеляні», призвелодо того,щов травні 1933року
розпорядженнямНародногокомісаріатулегкоїпромисловостіСРСР№45423від
15січня1933рокуГлинськийсклопорцеляновийтехнікум(директорДеркач[367])
булоліквідовано:порцеляновевідділенняпереведенодоБудянськоготехнікуму,
а скляне–доГусь-Хрустального (Росія) [948; 1055, с. 7; 1282, с.80].Володимир
Пархоменко, який досліджував гончарство Глинська, вважає, що причиною
закриттябувголодомор,якийзабравжиттябільшостіучнівтавикладачів [1497,
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с.87].Протеавторкадослідженняпереконана,щопричинаполягаєвдержавній
політиці,спрямованій,зодногобоку,насистемнезнищенняхудожньоїгончарної
освіти, з іншого – на фізичну розправу з гончарями й гончарним промислом
країни.Голодомор,якийбуводнимізпроявівантиукраїнськоїполітикисовєтського
режиму, прискорив розправу з гончарним шкільництвом. Пізніше, 1938 року,
СергіяЗінов’євабулозаарештованояк«ворога народу»[367].Більшістьвикладачів
оголошено«ворожими елементами».ЯківМаньковиїхавдоХаркова,девикладав
наархітектурномуфакультеті(ймовірно, інституту)тавБудинкупіонерів;помер
1942 року, під час окупації, від голоду [367]. Дехто з викладачів перейшов
доГлинськоїзагальноосвітньоїшколи.

Отже,гончарнешкільництвовГлинськуберепочатокіздіяльностінавчальної
гончарноїмайстерні(1900–1907).Булосформованоналежнуматеріально-технічну
базу,напрацьовановласнунавчальнуконцепцію.ЗавдякиАльбертуРеріху,Осипу
Білоскурському, випускникам Опішнянської зразкової гончарної навчальної
майстерні таМиргородської художньо-промисловоїшколи іменіМиколиГоголя
буловиробленоособливийхудожнійстильудекоруванніглинянихвиробів,який
зробивглинськукерамікувпізнаваною.Поступовонавчальнамайстернязацікавила
місцевихгончарівдосіїмневідомимиметодамивиготовленняглинянихвиробів.

1908 року Глинську навчальну гончарну майстерню було реорганізовано
в єдину в Російській імперії школу інструкторів з гончарного виробництва.
ЇїзавідувачАльбертГофмандосконаловолодівприйомамитрадиційногогончарного
виробництвайновітнімитехнологіями,згуртувавнавколосебефахівцівгончарної
справи, склав навчальні плани та програми, розробив методику їх викладання.
Закладпроводивуспішнувиставковуйдослідницькудіяльність,постачавкустарів
матеріалами, через систему практикантства й стипендіального забезпечення
посилювали вплив з боку гончарної школи на гончарство. Завдяки правильно
обранимформам організації навчання та визначеним пріоритетам, керівництву
школиінструкторіввдалосявивестизакладнаналежнийнавчально-просвітницький
рівень, що дозволяло її випускникам здійснювали свою гончаротворчу місію
врізнихрегіонахРосійськоїімперії.

Проаналізувавши дворічну діяльність Глинської художньо-керамічної
школи (1918–1920), переконуємося,що її короткочасне існування було сповнене
боротьбизавиживання,яка,нажаль,закінчиласяповноюпоразкоюпрогресивно
налаштованої громадськості.Проте в цій ситуації значно важливіше усвідомити
дещоіншу,вагомішувтрату:зарадимасовогозапровадженнясовєтськоїідеології
в гончарному виробництві та його потужної політизації партійні керманичі
вирішилизнищитигончарнийнавчальнийзакладіз20-річнимдосвідомпідготовки
майстрівзгончарства,яківиготовлялитрадиційнумальованухудожнюкераміку.
Керівники країни усвідомлювали незалежність та самобутність українських
гончарів–настрої, якимибули сповнені їхні автентичні глиняні вироби.Кустар
не сприймав колективістські ініціативи держави і не терпів насильницького
запровадження якихось невідомих йому форм організації праці, як, наприклад,
артіль.Народнихмайстрівнеможнабулозагнативякісьрамки,томуїхпланомірно
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нищили.Абиприховатиреальнумету,громадськостіоголосилипрозаплановане
перенесення центру підготовки фахівців з гончарства з Глинська доМежигір’я.
Насправдіжвідбувалосязакриттяодногойстворенняіншого,новогогончарного
навчальногозакладу,якиймавбутизаконослухняниміконтрольованимвладою,
орієнтувати нове покоління майстрів на суто фабрично-заводське виробництво,
аненатрадиційнегончарство,ізапроваджуватиме«революційні канони»увигляді
«керамічної моди»повсійкраїні.ІніціативаЛеваКрамаренкавиявиласявчасною.
Разом з частиною учнів та кількома майстрами він виїхав до Межигір’я, проте
вивезтиізсобоюобладнанняїмневдалося.Очевидячки,владанемогланебрати
доувагинеочікуванийспротив«неінформованої»громадськості.Томукардинально
вирішуватипитаннязакриттяХудожньо-керамічноїшколиненаважилися,асам
закладотримавшансрозпочативсезпочатку.

Технічно-керамічна профшкола функціонувала в Глинську впродовж
1920–1929 років. У протистоянні з губернською владою громадськість відстояла
гончарний заклад від остаточного пограбування. Вивчення загальноосвітніх
іспеціальнихтеоретичнихдисциплін,практичнізаняттявмайстерняхзгончарства,
кахлярства, моделювання, гончарної графіки та в лабораторіях гончарної
йаналітичноїхімії,опрацюванняфондівумузеїгончарнихвиробівтакнигозбірні
мали на меті підготовку майстрів для кустарного й промислового гончарного
виробництва.Двоступеневийрівень(підготовчі іспеціалізованікласи)навчання,
трирічнийнавчальнийкурс,авторськіпрограмигарантувалифаховийвідбіручнів
і якісну підготовку. Гончарна школа мала потужний викладацький колектив,
і хоча періодично виникала проблема з наявністю завідувача-кераміста,
а фінансування часто було критичним, заклад розвивався. Глинська гончарна
школапроводиланавчальну, лабораторну, виробничу, виставкову,музейницьку,
гурткову,експедиційну,популяризаторськудіяльність,співпрацювалазгончарями,
організовуваладлянихкурсипідвищеннякваліфікації,здійснюваладослідження
умовпобутуваннятрадиційногогончарства,йогоетнографічнихтатермінологічних
особливостей. За оцінкою Осипа Білоскурського, гончарна школа здійснювала
позитивнийвпливнамісцевегончарство.Однаксуттєвоїдопомогизбокудержави
вона так і не отримала, оскільки країна перебувала під владою тоталітарного
правлячого режиму, який ліквідовував кустарів різними способами. Одним
із них було знищення гончарного шкільництва, переорієнтація існуючих шкіл
нафабрично-заводськевиробництво.ТомуВідділхудожньоїкераміки,відкритий
РобертомУльріхом,проіснувавлишедвамісяці.Цейкоднаціональноїідентифікації
українців совєти намагалися знищити. Реорганізація закладу, яка відбулася
впродовж1930–1932років,булавідпрацьованимшляхомйогоостаточноїліквідації,
проведеної1933року.Аленафоніжахіттявсеукраїнськогоголодоморуцівтрати
булипокищонепомітні.

У цілому гончарне шкільництво Глинська є прикладом довготривалої
діяльностігончарнихзакладів,яківпродовж30роківсприялитворчомурозвитку
українського гончарства. Їх діяльність залишалася вкрай важливою для його
утвердженняйпопуляризації.
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3.3. 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР 

ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА  
МИРГОРОДА  
(1896−1933)

 Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя 
(1896–1918). В умовах кризи гончарного промислу Полтавське губернське
земство зосередило свої зусилляна відкритті гончарнихнавчальнихмайстерень
та шкіл для популяризації удосконалених прийомів і знарядь гончарного
виробництва [1253, с. 10]. Зваживши на той факт, що наприкінці ХІХ століття
гончарний промисел переважав у Зіньківському (Опішне, Міські Млини,
Попівка), Миргородському (Хомутець, Попівка, Комишна), Лохвицькому
(Поставмуки), Роменському (Глинськ) повітах, губернське земство вирішило
відкритинавчальнийзаклад,якийзабезпечивбипотребууфаховопідготовлених
згончарствамайстрах.

Питання заснування художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя
еволюціонувало й неодноразово розглядалося на засіданнях Полтавського
губернського земства впродовж 1879–1896 років. Цю ініціативу підтримав
попечительКиївськогонавчальногоокругу.13травня1888рокуусвоїйдоповідній
міністру народної освіти він пропонував сприяти Полтавському губернському
земству щодо відкриття «художньо-кустарно-ремісничого училища імені  
М. Гоголя».

ПроектСтатутубулорозглянутоВченимкомітетомзтехнічноїіпрофесійної
освітиМіністерства народної освіти. 10 березня 1888 року на засіданні комітету
заслухалидоповідьІ.А.Анопова[133].Буловідзначено,щоцейзакладповиненбути
непростимсільськимучилищем,апрофесійно-художньоюшколою,уякій«будут 
изучать те отрасли ремесленной и кустарной промышленности, которые 
имеют пространство для проявления искусства и художественного таланта 
в изделиях рабочего..., но особенно выделили изготовление изделий из дерева  
и глины, поскольку именно эти отрасли кустарного производства нуждались 
во внесении художественного образования»[133,арк.7-8].Середможливихмісць
її відкриття були с. Василівка – батьківщина письменника [1509], м. Диканька,
с.Сорочинці,м.Миргородтам.Полтава.ПіслятривалихдебатівобралиМиргород,
віддавшиперевагузручностійогорозташуванняйздешевленнювитрат,пов’язаних
зоблаштуваннямінтернату.Загальнасумавидатків,передбаченихнабудівництво
йоблаштуванняшколи,сягала53тис.крб.,ащорічні–10тис.крб.[1166,с.174-187;
1506].ЩодоМиргородськогоповітувідомо,щозавдякизначнимпокладамглин
гончарний промисел отримав потужні темпи розвитку [133, арк. 15]. 1884 року
найоготериторіїпрацювало562гончарі,зяких257жиливинятковозарахунок
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промислу [1616, с. 200-201]. Тому думку щодо відкриття в Миргороді школи
згончарськимухиломвважалидоситьвдалою[133,арк.15].

Щоб зібрати необхідні для заснування школи кошти, 14 лютого 1881 року
оголосилизбірдобровільнихпожертвувань–всеросійськупідписку [1509; 1614].
Питанняхудожньо-професійногоспрямуванняшколибуловирішеноназемських
зборах 1887року, коли було заслуханодоповідьПолтавської губернської управи
і вперше ухвалено постанову про відкриття вМиргороді художньо-промислової
школи [1102, с. 19]: «учредить художественно-кустарно-ремесленную школу 
имени М. В. Гоголя, и учредить ее в Миргороде, и беспокоиться через п. министра 
народного образования перед Государем Императором о Височайшем разрешении 
на наименование создаваемого училища художественно-кустарно-ремесленной 
школой имени Николая Васильевича Гоголя» [1619,с.17].Тодіжбулозазначено
про спеціалізацію закладу з гончарства, ковальства, різьблення по дереву –
найбільшпоширенихуповітіпромислів.Губернськауправапідготувала«Проект 
устава художественно-кустарно-ремесленной земской школы имени Николая 
Васильевича Гоголя в г. Миргород Полтавской губернии». Було передбачено
4-річнийкурснавчання,вікучнів1класу–13-15років,2класу–14-16років.Вступні
іспитималитриватиз15серпнядо1вересня.Випускникамумежахгуберніїдля
відкриття майстерні за своєю спеціальністю передбачалося надання земської
допомоги[1133,с.307;668,арк.23].07червня1888рокуПолтавськагубернська
управа направила попечителюКиївського навчального округу доповідну, в якій
зазначалося, що «школа имеет целью развитие тех кустарных производств, 
которые уже существуя в губернии имеют за собой право гражданства  
и требуют лишь развития и художественного устремления, чтобы завоевать 
позиции на рынке, этим самым дав возможность с этой стороны поднять 
экономическое благосостояние той части населения, которая посвятила свой 
труд этому занятию»[593].Булозаплановановивченнятакихремесел:«лепка  
и формовка изделий из глины, гипса и пр., декоративная живопись, бронзирование 
и лакирование; резьба по дереву, токарное искусство и золочение по дереву; 
слесарно-механическое дело, гальвано-пластика, литейное дело и проч.» [1133,
с.307].Особливуувагуприділяливикладаннютехнічнихдисциплін,формуванню
вучнів«художнього інстинкту»й«розуміння прекрасного»,вихованнюмайбутніх
керівників кустарно-ремісничихшкіл, нестачу яких постійно відчувало земство.
При школі планувалося відкрити власний музей, колекцію якого допомогли б
сформувативсіпровідніхудожніустановиРосійськоїімперії[1571].

На будівництво школи за всеросійською передплатою було зібрано
29,017тис.руб. і5тис.руб.виділилоМиргородськеповітовеземство.Підготовчі
роботирозпочалися1887року[1565,с.47],талише1892-гобудинок,собівартістю
65тис.руб.булопобудовано.ЙогодетальнийописміститьсяузвітіПолтавської
губернської земської управи [1161]. Причина затримки будівництва полягала
внеузгодженостіповноваженьПолтавськогогубернськогоземствайрадишколи
[1394;1389].
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1894рокубулозатвердженоостаточнийваріантСтатуту.Якужезазначалося,
попередніййогопроектпроголошувавствореннязакладу,якиймавнаметічерез
поширення загальної технічної й художньої освіти готувати ремісників для всіх
галузей місцевої кустарної промисловості, а перероблений – орієнтував заклад
напідготовкумайстрівтількизгончарноїсправи[1174,с.100],якібвиготовляли
фаянсовійпорцеляновівиробитапоширювалисередкустарівПолтавськоїгубернії
художнітатехнічнізнаннязгончарноговиробництва[1466,с.3;1465,с.3;1094,
с.285].Прихильникомспеціалізаціїзгончарстватакожбувгласнийгубернських
земськихзборів,відомийлікарМиколаСкліфосовський[1523,с.67].

Таким чином, упродовж 1879–1896 років зусиллями Миргородського
повітовогойПолтавськогогубернськогоземствбулозведенобудівлю,підготовлено
проектСтатуту та зібрано коштина розбудову гончарного навчального закладу,
якийплануваливідкритивМиргороді.

УрочистоМиргородську художньо-промисловушколу іменіМиколи Гоголя
було відкрито 01.11.1896 року [59, арк. 104; 1174, с. 34]. З цієї нагоди директор
Строгановськогоцентральногохудожньо-промисловогоучилищавМосквіМикола
Глобанадіславвітальну телеграму:«Сердечно вітаю із приходом бажаного дня 
– відкриття Миргородської школи, душевно бажаю їй всілякого благоденства 
на ниві розвитку гончарної справи зі збереженням якнайбільше рідних мотивів 
національного мистецтва» [1268, с. 16]. Червонуватий фасад приміщення
прикрашали скульптури двох жінок – одна з глечиком і пензлем, другу автор
зобразив біля ковадла. Домінантою фасаду було погруддя Миколи Гоголя, яке
виготовивБорисЕдуардс [1268, с. 16].МихайлоКоцюбинськийназвавцюподію
«світлим явищем загальноросійського життя». 1898 року письменник писав:
«Прекрасне двоповерхове приміщення, у ніші якого красується чудово виконане 
погруддя Гоголя, служить найкращою прикрасою, не сором сказати, брудного 
і невпорядкованого міста. Майстерні світлі, високі, з великим додатковим 
повітрям і взагалі – за всіма правилами гігієни, основні заняття школи: 
малярство, скульптура, гончарне мистецтво, особливо, різьбярство на дереві 
та інше»[1270,с.5].

У Статуті закладу першим завданням було поставлено розвиток місцевої
художньої культури та виховання кваліфікованих кадрів народних митців
Полтавщини[438,арк.141].ШколаперебувалаувіданніМіністерствафінансівпо
департаментумануфактуртаторгівлі.Буловстановленоп’ятирічнийнавчальний
курс, останній рік відведено винятково на практичні роботи. Основу художньої
освітиучнів становиломалювання,авколозагальноосвітніхпредметівувійшли
курси початкової начеркової геометрії, теорії перспективи й тіней. До школи
зараховували дітей обох статей віком від 12 років [1174, с. 101; 1465, с. 4].
Полтавське губернське земство безкоштовно надавало учням необхідні для
навчанняматеріали:«папір для письма, малювання й малярства, олівці, гумки, 
стальні пера, альбоми, чорнило, туш, акварельні фарби, пензлі, рисувальне  
й креслярське приладдя»[1268,с.16].Станомна1січня1896рокувМиргородській
художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя навчалося 56 учнів [1174,
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с.34]. Ізчисла119бажаючихдошколи1897рокубулозараховано47хлопчиків,
9 дівчаток, але серед них не було жодного спадкового кустаря [67, арк. 39].
Очевидячки,такеявищеможнапояснитинебажаннямсім’ївтрачатиробочусилу.
Учисліучнівбулипредставникитакихгуберній:Полтавська(53чоловіки,зних
36 були жителями Миргорода), Чернігівська (1), Бессарабська (1) і Тамбовська
(1 – Микола Анохін) [444; 260, арк. 86]. 1898 року в школі навчалося, згідно
зоднимиджерелами,143[1102,с.70],згіднозіншими–195учнів.Умайстернях
навчали гончарству, декоративному малярству, бронзуванню, лакуванню,
різьбленню,золоченню,токарної,слюсарноїталиварноїсправи.Середнавчальних
предметівбулималювання(елементарнеідофігурилюдинивключно),технічний
рисунок,креслення,композиція,ліплення,гравірування,історіямистецтв,атакож
ЗаконБожий,російськамова,арифметика,короткаісторія,елементарнагеометрія,
стислагеографія,насампередросійська[1268,с.16-17].Учнівськіроботизліплення,
рисункайкресленнявирізнялисяохайністю, вишуканістюйкрасою [1521, с. 93;
1359,с.68].АктивнерозгортаннядіяльностіМиргородськоїхудожньо-промислової
школиіменіМиколиГоголяобумовилонеобхідністьрозширенняїїприміщення.
ЦьомупитаннюбулоприсвяченосесіюПолтавськихгубернськихземськихзборів
1898 року, на якій запропонували збільшити асигнуванняна утриманняшколи,
що «обнаруживала необычную жизнеспособность и обещала выдающиеся 
результаты своей деятельности» [1102, с. 70]. Ревізійна комісія в доповіді
губернським зборам 1899 року відзначила,що роботи учнівшколи (з ліплення,
рисунка,кресленнятаін.)мали«вражаючий успіх»,чимзавдячувалиприродним
здібностям українців, вдалому складу фахівців-викладачів та керівництву
закладу[1102,с.70].УрезультатіклопотанняПолтавськогогубернськогоземства
здержавноїказнибулоасигнованонарозширенняприміщеньшколиодноразово
60 тис. руб., нащорічне утримання–по 15 тис. руб.Підчас складанняпроекту
планували побудувати майстерні та приміщення для спеціальних занять,
розрахованихна250учнів[1359,с.67].Губернськауправаразомзрадоюшколи
вирішили не споруджувати окрему будівлю, а прибудувати зазначені площі
доосновноїбудівлішколи.Накористьцьогорішенняіснувалокількааргументів:
1)булозбережено«гармонию последовательных операций по обработке глины, 
так как пришлось бы изготовляемые вещи переносить в разных стадиях их 
изготовления с одного места на другое, рискуя подвергать их действию холода 
и сырости»; 2) налагоджено загальну систему опалення; 3) спрощено систему
контролю за діяльністю навчального закладу з боку адміністрації [1359, с. 68].
НаутриманняМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя
заперіодз1878до1900рокубулоасигновано158090руб.[1102,с.23].

На території Лівобережної України Миргородська художньо-промислова
школаіменіМиколиГоголябулаоднимзнайпотужнішихгончарнихнавчальних
закладів,якийспрямовувавсвоюдіяльністьнапідготовкумайстрівдляосередків
українськогогончарства,щоволоділибудосконаленимиприйомамитатехнологіями
гончарного виробництва. Зорієнтувавшись на кустарів, школа намагалася
спрямовувати своїх вихованців на опанування й розвиток кращих традицій
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 Автор невідомий. Блюдце.  
Глина, ангоби, формування, мальовка,  
2,2х14х11,5 см; на денці напис: «№8-й Б. И. 
Миргородъ. 1896. ХПШ.».  
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. 
Миргород, Полтавська губернія. 1896.  
Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені  Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 158.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 П. І. (формування), А. К. (мальовка). Таріль. 
Глина, ангоби, формування, ритування, мальовка, 

3,2х33,5х20,5 см; на денці ритований напис: 
«Миргородъ 1896. ХПШ. П. И. № 113-й».  

Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. 

 Миргород,  
Полтавська губернія. 1896.  

Музей Миргородського 
 художньо-промислового  

коледжу  
імені  Миколи Гоголя  

Полтавського національного 
 технічного університету  
імені Юрія Кондратюка,  

інв. № 302.  
Фото Тараса Пошивайла.  

Публікується вперше

 ДД. Печатка.  
Глина, тиснення, ритування, 7х4см;  
на ручці ритований напис: «1897 год 27-Авг. ДД?»,  
текст відтиску: «МИРГОРОДЪ Х. П. ШКОЛА».  
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. 
Миргород, Полтавська губернія. 1897.  
Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені  Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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народного гончарства, формувати світогляд
майбутніх фахівців з гончарного виробництва та
прививати навики вчителів графічних мистецтв.
Вдалосявіднайтисписокособовогоскладувчителів
художньо-промисловоїшколи станомна 1900 рік,
на яких покладалося завдання реалізації мети її
діяльності [1465, с. 3-4]. Освітній ценз педагогів з
мистецьких дисциплін дає підстави стверджувати,
що в школі провадилася серйозна викладацька
робота, спрямована на виховання майстрів
гончарної справи зі сформованими практичними
навичками й художніми смаками. Зі спогадів
Михайла Гаврилка [1268, с. 11] – колишнього
вихованця школи (в майбутньому видатного
громадськогойвійськовогодіяча,атакожмитця),
який здобував фахову мистецьку освіту впродовж
1899–1904 років, відомо, що в першому класі він
навчився ліпити з гіпсових моделей; у другому
– вже ліпив з майолікових моделей, робив вази,
тарілки, попільнички, різні фігури; у третьому
– ліпив з моделей орнаментів різних стилів та
з рисунків фасадних оздоб; у четвертому-п’ятому
– засвоював практичне застосування здобутих
знань, виготовляв усілякі моделі та форми
камінів, печей, кіотів, теракотове оздоблення
будинків та іконостасів. У майстернях оволодівав
інструментамийтехнікоювиготовленнягончарних
теракотових і майолікових, порцелянових і
фаянсовихвиробів, учивсямалювати,набував
навичок для точного виконання всіх робіт
з найменшою затратою часу [1268, с. 18].
Очевидним є зорієнтування учнів більш на
промислове виробництво, аніжна традиційне

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоб, полива, формування, 

ритування, проколювання, мальовка, 
19х7,5Dх7,8d см.  

Миргородська художньо-промислова  
школа імені Миколи Гоголя.  

Миргород, Полтавська губернія.   
Друга половина 1910-х.  
Музей Миргородського  

художньо-промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського 

національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка, інв. № 122.  

Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Автор невідомий. Куманець «Щука».  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ліплення, 32х4,5Dх12,5d см. 

Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя.  

Миргород, Полтавщина. 1910-ті – 1920-ті.  
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу  

імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла.  

Публікується вперше
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гончарство,вякомунезнадобилосябзнаннятакихтехнікіприйоміввиробництва.
На віддаленості навчального процесу від українського народного мистецтва
зауважив Опанас Георгійович Сластьон (Сластіон) (1855–1933) [1268, с. 19],
який закінчив Імператорську академію мистецтв (1874–1882) і впродовж 1900–
1928 років працював викладачем Миргородської художньо-промислової школи
імені Миколи Гоголя. Високопрофесійний художник і поціновувач народного
мистецтва, він тривалий час вивчав традиційні промисли, збирав предмети
народноїхудожньоїкультури,заснувавмистецько-промисловиймузейуМиргороді
(1920).Друкувавсявперіодичнихвиданнях«Киевская старина»,«Рідний край»
підпсевдонімами«Гончар»,«Опішнянський гончар».Авторстатейзукраїнського
народногомистецтваікустарнихпромислів.Організувавпершуселянськукапелу
бандуристівіменіТарасаШевченка[1178,с.722].Починаючиз1880-хроків,Опанас
Сластьонрозпочаввивченняукраїнськогомистецтва, зібравчисленніматеріали,
якимбулоприсвяченоунікальнийвипуск«Южно-русской старины»(першаназва
етнографічноїзбірки«Старина украинская»,підготовленийдодрукуОпанасом
Сластьоном1895року,алечерезвеснянуповіньвесьнакладцьоговиданнязагинув,
окрім одного примірника, який автор передав 1930 року Харківському музею
образотворчого мистецтва) [1178, с. 634]. 1900 року Опанас Сластьон розпочав
своюпедагогічнудіяльністьуМиргородськійхудожньо-промисловійшколі імені
Миколи Гоголяй був неприємно здивований відсутністю українських предметів
унавчальномупроцесі,йоговіддаленістювідукраїнськогодекоративно-ужиткового
мистецтва.Новийвикладачрозпочавзлекційпропоходженняорнаменту,розповів
про його залежність від умов місцевості й народності. Показував малюнки,
світлини, літографії з творів народного й декоративно-ужиткового мистецтва.
Під впливом педагога в учнівських роботах з’явилися українські мотиви [1268,
с.19].ОпанасСластьоннавчавсвоїхвихованціввиконуватирізніграфічнітехніки
обомаруками:рисунокорнаментів,квітівзнатури,тварин,гіпсовихфігур,деталей
людського тіла, у тому числі й голови. Він вчив малювати олівцем, вугіллям
і тушшю.Його ученьМихайло Гаврилко пригадував,що він старанно копіював
малюнки авторів минулого, олівцем і аквареллю малював ландшафти, плоди,
квіти,наносивмальовкунатарелі,тарілки,вазийгорщики,вчивсяписатиікони
тарозмальовуватихрами,карбуватийтиснутипоміді[1268,с.20].ОпанасСластьон
досконаловолодівгроюнабандурі,виконувавнароднідуми«Вдова і три сини», 
«Плач невільників»тощойспілкувавсязтакимивідомимикобзарями,якСамійло
Яшний,МихайлоКравченко,ОпанасСавченко,ОстапКальний,МиколаДубина.
«У культурі кожного народу існує бодай одне явище, яке притаманне тільки 
їй і невідоме іншим національним культурам. Воно, як правило, конденсує  
в собі духовну суть народу, характерні ознаки національної ментальності, 
національного характеру»,–писаладослідницяукраїнськихдумМаринаГримич
[1268,с.20].ДоцьогоджереланародноїкультуриОпанасСластьондолучивсявсією
своєю творчою натурою. Про своє перше прочитання «Кобзаря», яке відбулося
під час навчання в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв, він пригадував:
«І боязко, і радісно було нам тоді читати сю огненну книгу. Як ми ховалися з нею,  
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як переховували її і тільки в найтіснішому гуртку, з усякою конспірацією, майже 
пошепки, читали її, виучували і дещо співали з неї. Після читання ми як у чаду!  
Це ж дав нам наш новий провідник, наш духовний батько, отой виключний 
музичний талант, розумний і добрий порадник у наших питаннях про 
мистецтво. Я почув себе так, ніби вдруге народився»[1628,с.256-257].Активна
проукраїнськапозиціяхудожникабулаозвученанаЗ’їздіукраїнськиххудожників
ізавідувачівкустарнихмайстереньуПолтавщині(жовтень1902року),деОпанас
Сластьон виступив з рефератом «Про південно-руський історичний і сучасний 
орнамент, його утворення, розквіт і занепад» [1268, с.20].Нажаль,віднайти
йогозмістпокищоневдалося,протеважливимєте,щомитецьпорушивпитання
просамобутнюукраїнськуорнаментикуйпроблемиїївідродження.

У своєму листі до Дмитра Яворницького Опанас Сластьон писав,що з дня
приїзду до Миргорода він почав учитися гончарству, опрацював усю наявну
літературу з гончарства і був готовий за власні кошти поїхати за кордон для
навчаннягончарнійсправі[1178,с.374].Протеневсівикладачі,якіщиропрагнули
розвиватинаціональнукультуру,черезсвоюакадемічнуосвітутанезнанняісторії
та художніх особливостей українського гончарства не завжди могли позитивно
впливатинанавчальнийпроцес.Замістьвивченнябагатихтрадиційукраїнського
гончарства й оволодіння різноманітними гончарськими технологіями, вони
обмежилися створенням «нового стилю», утвореного перенесенням на глиняні
виробиорнаментівздавніхвишивоктагаптів[438,арк.142].

 Опанас Сластьон з дружиною.  
Миргород, Полтавська губернія.  

Кінець ХІХ століття.  
Автор фото невідомий [1703, с. 259]
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Потужність фахової підготовки окремих викладачів була такою, що
перспективигончарногонавчальногозакладубулидоситьоптимістичними.Однак
із першого ж року свого існування школу було дезорієнтовано на виробничу
діяльністьназамовлення:учнівироблялиплиткидлязовнішньогооблицювання
фасадів будинків, вікон, карнизів, колон, балконів, печей, камінів, іконостасів
[1268,с.19].ДиректоршколиСеменІвановичМасленніковвирішивпершочергово
заробляти гроші, хоча асигнування за кошторисом 1900 року було суттєвим
істановило40,730тис.руб.[1465,с.48].Довиконанняцихзамовленьвінзалучав
учнівтамісцевихкустарів.Асортиментвиробівбуврізноманітним,алепереважали
нехарактерні для традиційного гончарства теракотові й майолікові оздоблення,
печі,комини,тарелі,вази,чайнітастоловісервізи[59,арк.104].Наприкінці1890-х
років у числі замовлень також було зовнішнє оздоблення церкви в Новій Охті
вПетербурзі(15тис.руб.); іконостасувізантійськомустилідляцерквивБуенос-
Айресі(Аргентина)назамовленняЄ.І.Кожевнікової(9тис.руб.),якийвиконували
за проектомМ. М. Ніконова під керівництвом викладача Миколи Васильовича
Анненського; теракотово-емалеве оздоблення фасаду Братського будинку
вПетербурзітакахлі(9,5тис.руб.).Іконостасбуловиготовленозглухівськоїглини
з незначним додаванням інших глин. Для виготовлення решти виробів
застосовувалидвасортиопішненськихглин,томубільшучастинузамовленняна
суму12тис.руб.булопереданодлявиконанняопішненськимгончарям [1359,с.69].
Проте,незважаючиназаробленікошти,боргишколистановили7962руб. [1521,
с.93;1359,с.68].Цяобставинапідтверджуєфактперетворенняшколиуфабрику,
яказастосовувалапрацюучнівуроботі,щонезнадобиласябїмукустарнійсправі.
Взагалі сумнівно, щоб перші випускникиМиргородської художньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя йшли працювати гончарями, адже для цього їм
бракувалоізнань,іпрактикиувиконанніокремихпроцесіввиробництва.Протеза
виконаннязамовленьучніотримуваликошти,які,залежновідоб’ємівтаскладності
виконаноїроботи,складаливід3до10руб.намісяцькожному.Упродовж1900року
завиконануроботуучнямбуловиплачено2802руб.59коп.[1465,с.19;1359,с.68].
Такестимулюваннядороботитазаохоченнядонавчаннябулодоситьпоширеним
середземськихнавчальнихзакладів,іМиргородськахудожньо-промисловашкола
іменіМиколиГоголянебулавинятком.

Популяризація діяльності миргородської школи сприяла зміцненню
зв’язків з іншими гончарними навчальними закладами. Із Олешнянської артілі
(Чернігівщина), яка розвивала свою діяльність на матеріально-технічній базі
колишньої Олешнянської гончарної навчальної майстерні, на навчання до
Миргорода приїздив гончар, щоб за 1,5-2 роки ознайомитися з теоретичними
аспектамигончарствайзапозичитидеякізразкивиробів,виготовленняякихщене
буловідомимартілі[1454,с.249].Улабораторіїшколипроводилисядослідження
опішненських глин [348], але ці експерименти через брак коштів планували
припинити,прощовідомозлистаколишньоговикладачашколи,хімікайгеолога
заспеціальністюМ.В.Закутіна[347].
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Упродовж1898/1899навчальногорокувшколінавчалося157учнів,зних20
–булиповітовимиабоприватнимистипендіатами[1359,с.68].Наступногороку
кількістьучнівзросладо250.Щорічнопередбачалосявипускати50чоловік,готових
до роботи в заводських живописних та формувальних майстернях, але зовсім
непідготовленихдосамостійноїдіяльностівкустарнихумовах[1642,с.65].Таким
чиномнаприкінціХІХ століття вМиргороді діяла художньо-промисловашкола,
априній–гончарнамайстерня,якіпосутібулидвомаавтономнимиустановами.
Їхпрограмидіяльності суттєворізнилися:майстернязовсімнеорієнтуваласяна
кустарів,томутехнологічнепросвітництвоучнівзалишилосяосторонь.Навчальний
процесшколизсамогопочаткувзявхибнийкурс.Знехтувавшипрофільтазавдання
закладу,«замість оволодіння специфікою і методами декоративно-ужиткового 
мистецтва, навчання йшло за програмами тогочасних шкіл станкового 
мистецтва в його міщансько-натуралістичних формах. Викладачі забували,  
що одного копіювання класичних форм, як і анатомічного рисунку, не досить для 
художньої творчості…»[438,арк.141].Всюувагубулозосередженонаскульптурі,
рисунку і кресленні, а практичні заняття з глиноювиконувалилише з ІІІ курсу
впозаурочнийтаканікулярнийчас. Наперешкодівивченнянароднихтрадицій
стояли«офіціальна чорносотенно-великодержавна тенденція душити українську 
культуру у всіх її формах, що здійснювалось групою присланих викладачів»[438,
арк.142].

Улітку 1900 року професор Технологічного інституту ІмператораМиколи І
Олександр Соколов провів перевірку діяльності Миргородської художньо-
промисловоїшколиіменіМиколиГоголя,алеїїрезультатомПолтавськагубернська
земськауправазацікавиласялишевсерпні1902року.Усвоємузвітівінзазначив,
щометоюшколибуловивченняхудожніхпредметів:рисунка,живопису,ліплення
тощовзастосуваннідорізнихзаводськихтакустарнихвиробництв,з-поміжяких
гончарномубулонаданоперевагу.Викладанняспеціальнихпредметівзводилося
сутодопрактичноговиконанняробіт:учністаршихкласіввиготовлялившкільних
майстернях різноманітні гончарні вироби в ролі формувальників, оздоблювали
мальовкоюзразкийпосуд,виготовлялимоделітагіпсовіформи[1663,с.63-64],
вивчалиприйомивикористаннязнарядьтаінструментів,опановувалиокремими
маніпуляціями,пов’язанимизточнимташвидкимвиготовленнямпевноїглиняної
продукціїзавласноюініціативоюабозаданоютемою[1465,с.3-4].Миргородська
художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя декларувала себе художньо-
технічнимзакладом,однакготуючихудожників-живописцівта«модельєрів»,які
моглизастосуватисвоївміннядоготовоїформувальноїмаси,школавідсторонила
їхвідтехнічногоаспектувиробництвагончарнихвиробів [1642,с.63].За4роки
існуваннязакладсформувавсяорганізаційнойзайнявпомітнемісценагончарному
ринку: його вироби користувалися попитом, надходили значні замовлення на
художню майоліку та архітектурну теракоту. Питання про ринок збуту виробів
набуло особливого значення для адміністрації закладу [1162, с. 175]. Зауважу,
що з-поміж інших гончарних навчальних закладів Миргородська художньо-
промисловашколаіменіМиколиГоголявирізняласятим,що¼їїрічногоприбутку,
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 Автор невідомий. Ваза. Глина, ангоб, лиття, кристалізація, 
18,2х6,3Dx9d см. Миргородська художньо-промислова 

школа імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська 
губернія. 1900-ті – 1910-ті. Музей Миргородського 

художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя 
Полтавського національного технічного університету  

імені Юрія Кондратюка, інв. № 110.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, лиття, ритування,   

19,5x6,8Dx5,8d см.  
Миргородська художньо-промислова школа 

імені Миколи Гоголя. Миргород,  
Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті.  

Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя 

Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 41.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоб, лиття, 32,5х6,5Dх9d см.  
Миргородська художньо-промислова школа 
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська 
губернія. 1900-ті – 1910-ті.  
Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя 
Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 25.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Ваза. Глина, ангоби, гончарний круг, 
ритування, мальовка, 21,5х3,5Dx6,8d см.  
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 
1900-ті – 1910-ті. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного університету імені Юрія Кондратюка,  
інв. № 199. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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а це близько 10 тис. руб., становили надходження від продажу виробів [1642,
с. 64]. Ця обов’язкова умова надала школі чіткого комерційного, метушливого
характеру, поставила в пряму від нього залежність увесь навчальний процес.
Діяльність закладу було зорієнтовано переважно на пошук та виконання нових
замовлень. Безпосереднє підпорядкування діяльності школи ринковому попиту
й виконання значних замовлень з неминучим грошовим ризиком обумовили
потребувзаводськійорганізаціїсправи,яканемаланічогоспільногоізпоняттям
навчальноїйшкільноїроботи.Прицьомутехнічнийбіквиробництвазалишався
дляучнів закритим.Дляроботивмайстернях їмвидавали готову глинянумасу,
ангобитаполиви;нівпідготовціматеріалів,нівпроцесісушіннячивипалювання
вихованцішколиучастінебрали.Упрограмівикладаннянебуложодногопредмета,
якийзнайомивбиїхзвластивостямисировиннихматеріалів,щозастосовувалися
вгончарномувиробництві.Технічнезавідуваннямайстернямишколизнаходилося
в руках майстрів-практикантів, запрошених із заводів Кузнецова, які тримали
рецептисвоїхнавітьнайпростішихполивтаангобівусуворійтаємниці[1642,с.64].
Наприклад,співробітникшколиПанкратов,якийволодіврецептомприготування
поливи,успадкованимвідсвогобатька,заявивпросвоюготовністьпродатийого
за10тис.руб.Насправдітакі«секрети»вжедавнобулорозкритойнадруковано
в спеціальній літературі. У брошурі викладача школи Опанаса Сластьона було
опубліковано100рецептівприготуванняполиви[1574,с.255].

ПорівнюючихарактерпідготовкиучнівМиргородськоїхудожньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя із відомими в Російській імперії промислово-
художнімишколами,якітежмалигончарнімайстерні,такимиякІмператорське
Строгановське училище, Школа Імператорського товариства заохочення
мистецтв, Санкт-Петербурзьке центральне училище технічного малювання
баронаШтігліца,ОлександрСоколовзазначав,щорівеньпідготовкивипускників
трьох останніх значновищий,ніж уМиргороді [1642, с. 65].Хочамиргородська
школа була забезпечена всіма необхідними навчальними й технологічними
пристроями(тільки1899рокунаутриманняйобладнанняшколибулоасигновано
22653 руб. 51 коп. [1359, с. 68]), вона потребувала реформування. Для цього,
на думку Олександра Соколова, необхідно було зробити наступне: 1) вивести
шкільний бюджет із залежності від торгових операцій майстерень, спрямувати
коштивідпродажувиробівнарозвитокнавчальногозакладу;2)непослаблюючи
викладанняхудожніхпредметів,запровадитивдоступнійучнямформівикладання
відповіднихзнаньзфізики,хімії,спеціальноїгончарноїтехнології;3)організувати
заняття в майстернях у такий спосіб, щоб відбувалося ґрунтовне знайомство
учнів з технічнимиособливостямивиробництва і їхняпідготовкадо самостійної
практичноїдіяльності[1649,с.178].

Восени 1901 року Миргородську художньо-промислову школу відвідали
учасникиобласного з’їздудіячівкустарноїпромисловості.На етнографаВіктора
Василенка, що був у складі делегації, школа справила враження впорядкованої
майолікової фабрики, бо всі учні були зайняті виготовленням іконостаса,
замовленого для Успенської церкви в Миргороді. Це була копія іконостаса для
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православноїцерквивБуенос-Айресі,якийбулозавершено1900року [1722,с.13].
Характерно,щонавітьвипускникинемалиуявипроскладангобівтаполив,які
вонивикористовували.Побаченевикликалообуренняйзапальнідебатиучасників
з’їзду, в результаті яких було створено особливу комісію для проведення ревізії
йрозробленопроектподальшогоіснуванняшколи[1063,с.71].З’їздпропонував
організувати діяльність художньо-промислової школи у такий спосіб, щоб вона
готувалаінструкторівгончарноговиробництвадлядрібнихнавчальнихмайстерень
[1541,с.5].

Ревізійна комісія з’ясувала, що миргородська художньо-промислова
школа іменіМиколи Гоголя мала значно більше приміщень, аніж потребувала:
на момент перевірки робоча площа восьми кімнат зовсім не експлуатувалася.
Приперевірцінавчальноїчастиниз’ясувалося,щопрограминавчанняфактично
не існувало;ніяких випускних іспитівнепроводилий атестатів 33 випускникам
невручено,хочадоцьогошколузобов’язувалапостановаПолтавськихгубернських
земськихзборіві§17Статуту;гравіруванняневикладалося;розкладуроківнедіяв;
найголовнішийпредмет–ліплення–впродовжтрьохмісяціввзагаліневикладався,
а вчитель пояснив це тим, що приміщення, яке планувалося під майстерню,
директор віддав так званій артілі (на її діяльності автор зупиниться нижче);
зовсімнебулозанятьзтехнологіїгончарства,якумусиввикладатисамдиректор.
За свідченнями учнів, було лише кілька занять, на яких Семен Масленніков
«объяснял кое-что из географии, физики и описывал картины фабричного быта, 
указывая при этом, что они, ученики, еще не достаточно подготовленные, 
чтобы им преподавать технологию глины» [1149, с. 55]. Навчальний комітет
приймаврішенняпропроведенняетнографічнихекспедицій,підчасякихучнімали
збиратиорнаменти,алецьоговидудіяльностішколанездійснювала.Контрольні
перевірки знань не проводилися. Учительські книги, відповідники сучасним
класнимжурналам,булозаведено1901рокуйзаповненотак,начежодногоуроку
небулопропущено,хочанасправдібули2-3-місячніпропускизанять.

Комісія виявила ведення подвійної бухгалтерії [1523, с. 65]. Хоча загальна
звітність була в порядку, дуже важко було зрозуміти систему обліку замовлень:
кошториси до рахунків відсутні, кожне замовлення не мало окремого рахунку,
з’ясуватирозмірприбутківбулонеможливо.Головнийбухгалтершколизавиконані
роботиневиправданоотримувавзначні грошовівинагороди.Виниклипроблеми
навіть із з’ясуванням наявності облікового майна. Негайну ревізію бібліотеки
провести не вдалося через «раптову» хворобу бібліотекаря, а здійснена за два
тижніпотомуперевіркавиявиланестачукнигнасуму800руб.,зякихполовина
начебтознаходиласявчитачів,арешта«поистрепалась».Буловирішеновартість
зниклихкнигвираховуватизплатнівідповідальноїособи.Перевіритишкільний
музейне вдалося спершучерез зайнятість хранителя (вінже був бібліотекарем)
упорядкуванням бібліотеки, а потім – повторенням його «раптової» хвороби.
Зауважу, що обидві посади обіймав Володимир Масленніков – син директора
школи. Дивним видається його переконання, що читання книг для майбутніх
художниківєнекорисноюінавітьшкідливоюсправою,боучні,буцімто,немогли
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 Фрагменти глиняного іконостаса (1, 2).  
Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. Початок 1900-х(?).  

Музей Миргородського художньо-промислового коледжу імені  Миколи Гоголя  
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла
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зосередитисянаодномупредметі,а«для художников важно иметь перед глазами 
лишь один предмет»[1523,с.59].

Урезультатіперевіркидіяльностішколивперіоддо1902рокубуловиявлено
низкуфактів, які викриваютьмарнотратницьку поведінку СеменаМасленнікова
у відношенні до виділених школі оборотних капіталів. Приміром, на горищі
шкільногоприміщеннябуловиявленозваленівкупукахлі,виписаніз-закордону,
зламаніформийкапи,оціненів10тис.руб.[1523,с.64],якісвоєювагоюруйнували
приміщення. З ініціативи директора було розпочато будівництво глибокого
колодязя, але роботу до кінця не довели і яму діаметром 20 аршинів засипали.
Урезультатібезкористідлясправибулозатраченопонад900руб.Неоднозначно
можнатрактуватийпереобладнаннявипарювальноїпечівплавильну,розпочате
директоромбездозволуопікунськоїради і,якз’ясувалося,пічвартістю250руб.
неможнабулозастосуватившкільнійпрактиці[1149,с.55].

Отримавшивідгубернськихзборів1901рокузаборонунавиконаннязамовлень
безпогодженнязопікунськоюрадою,директорзнайшовіншийшляхдозаробітків
черезорганізаціюнабазішколиартілі.Оминувшигубернськіземськізбори,управу,
опікунськураду,СеменМасленніковдобивсявМіністерствіфінансівдозволунаїї
відкриттяйотримавсубсидію3000руб.Здавалосябнічогопротизаконноговцьому
небуло.Однак,якз’ясувалося,ніякихознакартіліутворенаорганізаціянемала
іпроте,щовонабулазареєстрованаартіллю,знавлишеїїголова–директоршколи.
Дороботивнійвін залучавнелишенайманихпрацівників, айколишніх учнів
тавикладачівшколи,якізарплатнюотримувалившколі,апрацювалипрактично
лише на лжеартіль. Він досить таки своєрідно витлумачив дозвіл Міністерства
фінансів щодо наданого артілі дозволу користуватися приміщеннями школи
у вільний від занять час, повністю витіснивши навчальні предмети. Рівень
виконання замовлень не завжди відповідав вимогам замовника, і досить часто
продукціюнадсилалиназаддоартілі,урезультатічогошколазазналазбитківна
суму40тис.руб.[1523,с.64].Улистопаді1902рокуСеменМасленніковпереїхав
доПетербургайзвідтинадіславрозпорядженняпрозакриттяартілі,залишивши
напризволяще40робітників[1523,с.56,58].

Самевцейперіодз’ясувавсящеодинфакт:дваостаннівипускиучнів(усього
31чоловік)заявиличленамревізійноїкомісії,щошколаїхнічомуненавчила,окрім
рисункайкреслення:«с таким мизерным запасом знаний им нигде нет места; 
обжига, состава красок, понимания оригинала, состава глин они абсолютно 
не знают, все это от них скрывали и изо всех сил старались, чтобы они как-
нибудь с ними не познакомились» [1574, с. 252]. Учні першого випуску, який
відбувся1901року[1642,с.63],повідомили,щотількипершідварокивонимали
можливістьнавчатися,рештутри–працювалиформувальниками.Спробидекого
знихвступитидоіншогонавчальногозакладузакінчилисяневдачею.Невдалими
виявилися й спроби земства працевлаштувати «найуспішніших» випускників
школи: учень Лузант через відсутність технологічних знань не зміг працювати
наодномуззаводів;щетриколишніучнішколипіслятримісячногоперебування
на черепичному заводі виявилися неспроможними бути його працівниками,
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бо не мали поняття про випалювання черепиці [1574, с. 252]. Вихованцішколи
відчували, що ніяких знань не мали і навіть атестат, якого їм не було вручено,
залишився б тільки папірцем.Під час спілкування з представниками ревізійної
комісіївониперебуваливзбудженомустані,розлюченопред’являлисвоїпретензії.
Батьки відмовлялися утримувати учорашніх вихованців художньо-промислової
школи,бовжедостатньозмарнуваликоштівнаїхнєнавчання,тайвіквипускників
бувужедалеконедитячим.Усівонизвернулисязпроханнямзалишитиїхщена
одинрікпришколізтим,щобнарештіпізнатисекретийопануватитехнологіями
гончарного виробництва [1523, с. 56]. Така ж ситуація склалася і в п’ятому
випускномукласі,учніякогоодноголоснопереконуваликомісіювтому,щовони
нічогозпрограмовогоматеріалунезасвоїли[1523,с.65].Губернськіземськізбори
вирішили доручити управі порушити перед Міністерством клопотання щодо
екзаменуванняколишніхучнівМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиімені
МиколиГоголяйвидачіїмвідповідногосвідоцтва;бажаючихпродовжитинавчання
на один рік вирішили влаштувати в школі або на заводах, а решті сплатити
допомогуврозмірі50руб.[1574,с.261-264].

Контролюючі функції щодо діяльності школи виконували опікунська рада
таПолтавська губернська управа, однакміжними, з одного боку,й директором
школи–здругого,склалисядоволінапруженістосунки.Навітьдогана,винесена
СеменуМасленніковудиректоромдепартаментуМіністерствафінансівСноповим
суттєвоневплинуланастанречей[1523,с.62-63].Наведеніфактисвідчатьпроте,
щодиректоршколинінакогонезважав,керувавшколоюнавласнийрозсуд,більше
переймаючисьналагодженнямфабричноговиробництвайзаробітчанством,аніж
організацієюнавчальногопроцесу.Опікуючисьвласнимзбагаченням,вінігнорував
реалізацію статутних положень закладу. Семен Масленніков був байдужим до
учнів, які марнували п’ять років на навчання в школі й без знань поверталися
додому.Губернськауправавизналадіяльністьдиректорашкідливоюйвирішила
порушити клопотання перед губернськими зборами про його звільнення [1523,
с. 62, 72] як чоловіка недобросовісного, що «портит прекрасные начинания 
земства, который обходится земству дорого, который выпускает людей, 
непригодных ни к чему и обреченных на голод, несмотря на то, что они в течение 
пяти лет тратили на свое образование и силы, и собственные средства» [1523,
с. 63]. Була думка і щодо передачі Семена Масленнікова до суду [1523, с. 68].
Між директором школи й частиною викладачів були складні стосунки. До них
належавіОпанасСластьон.ВінвівборотьбуізневігластвомСеменаМасленнікова,
якого завзято боронило керівництво із Санкт-Петербурга. У відповідь директор
принижував педагога, прагнув відсторонити його від школи й охарактеризував
переддиректоромВищогохудожньогоучилищаІмператорськоїакадеміїмистецтв
ЛеонтіємБенуаякдратівливогочоловіка,що з усіма сперечаєтьсяй скандалить
[1178, с. 369]. Навіть у такій делікатній ситуації директор школи виявив свою
активну позицію щодо створення тієї самої артілі, але цього разу кошторис
наїїутриманняобчислювавсясумоюбільшніж130тис.руб.[1563,с.265-266].
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Практика показового й неправдивого висвітлення певних явищ була
притаманною для 1900-х років. У звітах Миргородської художньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя, усупереч вищезазначеним обставинам, подано
абсолютнопозитивнузвітністьщододіяльностізакладу.Прицьомузамовчувалися
негативні явища, які заважали закладу повноцінно функціонувати. Так, у звіті
за 1900 рік наведено дані щодо практичних занять з ліплення, які, буцімто,
відбувалисяувідповідностідонавчальноїпрограми,згіднозякою1-2класививчали
ліплення з гіпсових форм майолікових моделей, декорували глиняні вироби;
3 клас здійснював ліплення окремих частин людського тіла, тварин, з рисунків
– фасадних прикрас, оздоблення майоліки; 4-5 класи закріплювали пройдений
матеріал, ліпили моделі та форми камінів, печей, кіотів, здійснювали зовнішнє
оздоблення будинків та іконостасів. Програма з технології була розрахована на
друге півріччя 5-го класу й передбачала ознайомлення учнів з конструкціями
й будівництвом горнів, муфелів та інших пристосувань, необхідних у гончарній
справі, і ці заняття, буцімто, проводив директор [1465, с. 16]. У цьому ж звіті
наголошуєтьсянатому,щопрактичніроботив3-5класахпроводилисящоденно,
по 4 години в другій половині дня, і були спрямовані на виконання замовлень:
із зовнішнього оздобленняфасадів будинків (вікна, карнизи, колони, балкони);
з внутрішнього оформлення стін, камінів, кіотів, іконостасів. Без замовлень
виготовляли вази, фігури, глечики, тарелі, попільнички, які експонувалися
навиставкахуПолтаві(1900)таПетербурзі(грудень1900),девиробишколибуло
відзначено золотою медаллю. У нагородному дипломі зазначено: «Комитет 
по устраиванию международной выставки керамических изделий, которая 
находилась под августейшим покровительством Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Елизаветы Маврикиевны постановил: выдать золотую 
медаль Миргородской Художественно-промышленной школе за практическую 
постановку учебного дела и производство узорчатых кафелей прекрасной 
расцветки»[1465,с.17].ВиробимиргородськоїшколинаВсеросійськійкустарно-
промисловійвиставці(Санкт-Петербург,1902),хочайотрималибронзовумедаль
[1270,с.5],засвідченнямголовиПолтавськоїгубернськоїуправиФедораЛизогуба,
вирізнялися з-поміж інших «отсутствием вкуса, красоты и оригинальности, 
изразцы в псевдорусском стиле, вазы, которые были копиями немецких  
и французьких образцов были выставлены безвкусно» [1234, с. 491]. Для
більшостівиробівшколи1890-х–початку1900-хроківхарактернимиєорієнтація
на міщанські смаки,що було результатом пошуків компромісу між зверненням
донароднихтрадиційтаорієнтацієюнапотенційніможливостіфабричноїхудожньої
промисловості. Визначальним був також той факт, що більшість викладачів
миргородської школи були художниками образотворчого мистецтва, які своєю
увагою до гончарства прагнули згладити межу між естетичними вподобаннями
різних соціальних верств і бажанням зберегти самобутність народної кераміки
[1752,с.15].

Слід зауважити,що такі гончарні вироби були характерними не лише для
Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя, а й для
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інших гончарних шкіл та майстерень цього періоду. Очевидно, що назрівання
кризи гончарного промислу в умовах зростання попиту на вироби фабричного
виробництва примусило діячів земств популяризувати в середовищі кустарів
через систему гончарних навчальних закладів виготовлення нетрадиційних
для народного гончарства глиняних виробів. У такий спосіб вони сподівалися
осучаснити гончарство, зробити його конкурентоспроможним. Насаджування
чужихнародномумистецтвуформтадекорусталопричиноюпоявичудернацьких
гончарнихвиробів,якібулипритаманнігончарнимнавчальнимзакладам,алетак
і не прижилися серед гончарів.Потрібен був час для того,щоб гончарнішколи
зрозумілипомилковістьібезперспективністьсвоїхекспериментівнадчужоземними
формами. Значну роль у цьому відігравали виставки, де такі роботи піддавали
нищівнійкритиці.

З’ясовуючи причини ситуації, що склалася в Миргородській художньо-
промисловій школі імені Миколи Гоголя, вдалося дійти висновку,
що відповідальними за неї були директор і Полтавська губернська управа, яка
зналапронедосвідченістьдиректора,відсутністьапробованихнавчальнихпрограм
тадосвідуорганізаціїмистецькогозакладуподібноготипуйповиннабулатримати
діяльність художньо-промислової школи під контролем, але не робила цього
до1901року.Згідноз§41Статутукерівництвошколибулозобов’язаненадсилати
доМіністерствафінансівзвітністьщодостанузакладувціломуінавчаннязокрема,
алежодноготакогозвітувіднайтиневдалося[1523,с.68].Закладбувсамостійним
інезалежнимвідземства,рухавсяшляхомпробіекспериментів,успіхівтаневдач.
За обставин, що склалися, важко оцінити правомірність рішень директора, які
фактично визначили головні пріоритети у формуванні мистецької політики
закладу.Можливо,СеменМасленніковпоставивпонадусевласнунаживуйнедбало
відносився до організації освітньої справи, а можливо, через брак спеціальної
мистецькоїосвітивінпростоприпустивсяпомилки,енергійнорозвиваючиторгову
спрямованість діяльності школи. Проте Полтавська земська управа не вказала
керівникунацейнедолікворганізаціїввіреноїйомушколи,невиправилаторгово-
виробничогоїїспрямуваннянанавчально-виховне.Думаю,земськідіячісамічітко
неуявлялисобі,чогосамеіякповиннанавчатишкола,томувїїдіяльністьмайже
не втручалися. Навіть інспектор із Міністерства фінансів, який не мав фахової
гончарської підготовки, перевіряв лише мистецьку частину навчального плану,
а технічний аспект гончарної справи залишав поза увагою [1523, с. 69-70].
Поза полем зору залишилося й те, що в навчальному процесі недостатньо часу
відводилосянавивченнятрадиційнихглинянихвиробів,їхформтаорнаментики;
зусиль окремих викладачів було недостатньо для того, аби розкрити учням
Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя багатство
народноїтворчостіукраїнців.Томупершийетапудіяльностізакладузавершився
кризовою ситуацією, коли переважання виробничої функції над навчальною
призвело до відсутності належних гончарських знань у випускників, їхньої
неспроможностізастосуватидеякізнабутихниминавичокнапрактиці.



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

500

1902 рік був переломним в історії Миргородської художньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя: по-перше, передбачалося приведення Статуту у
відповідність до «Положення про художньо-промислові установи відомства 
Міністерства фінансів»,затвердженого10липня1902року;по-друге,пильнуувагу
діяльностішколиприділилаПолтавськагубернськаземськауправа,уякоївиникли
сумнівищододоцільностіпрограмиїїіснування.Засіданнявиїзноїкомісіївскладі
голови,князяБорисаМещерського,членівкомісіїЄ.М.Шейдемана,Володимира
Барсукова,І.М.Присецького,ФедораЛизогуба,В.Л.Беренштама,І.Н.Леонтовича,
князяН.Б.Щербатова,В.Ф.Русинова,членівгубернськоїуправиА.П.Старицького
й А. П. Волкова, інспектора з художньої частини Міністерства торгівлі та
промисловостіАльбертаБенуавідбулисявМиргороді7січня,26червня,14вересня
й 2 грудня 1902 року й проходили за активного обговорення перспектив
та подальшої долі школи. Спочатку погляди розійшлися: В. Русинов, Федір
Лизогуб запропонували ввести до навчального планушколи викладання інших
ремесел, зберігаючи провідну роль гончарного; зорієнтувати її на підготовку
(зчиславідмінниківнавчання),інструкторівпромислу,якіпроходилибширший
курснавчання;В.Беренштамбувприхильникомзапровадженняглибокихзнань
з кераміки: учні повинні навчатися розпізнавати якість глини, виготовляти
художні предмети, кахлі, цеглу й черепицю, готувати поливу й випалювати
глиняні вироби в горні, – виступив за введення викладання інших ремесел;
3)князьН.Щербатоввважав,щоосвітакожногоучняповиннабутизакінченою
й готувати його до самостійної діяльності в гончарстві; 4) І. М. Присецький
підтримувавкнязяЩербатова,вважав,щознанняповиннібутиякнайближчими
догончарногопромислуйбувпротивведенняновихпрофілівнавчання;5)Альберт
Бенуа не заперечував існування при школі міні-заводу і пропонував залишити
при ньому близько 60 випускників школи [1162, с. 152-165]. Після тривалих
дебатів було прийнято рішення про те, що «существующее в школе глиняное 
производство поставлено неудовлетворительно, что неудовлетворительность 
эта находится в зависимости… от заказов, благодаря которым большинство 
учеников… обязательно занимались какой-то одной специальностью. …Прежде 
чем вводить в Миргородской школе другие ремесла, необходимо поставить 
должным образом дело керамики»[1162,с.164].

Проект нового Статуту містив такі основні положення: мета – поширення
технічних знань з обробки глини, художніх і технічних знань гончарного
виробництва, а також з інших ремесел, введення яких було б визнано бажаним
губернськими зборами; при школі мають бути художньо-промисловий музей,
бібліотека, лабораторія, майстерні (ліплення, моделювальна, формувальна,
точильна, поливувальна, випалювальна, живописна, муфельна); всі навчальні
майстернігуберніїмоглирозраховуватинадопомогушколи;п’ятирічненавчання
було безкоштовним; художні предмети: рисунок елементарний і технічний,
акварельний живопис, живопис клеєвими, олійними, вогнетривкими фарбами,
стилізація, композиція; креслення геометричне, проекційне, перспектива,
теорія тіней, начеркова геометрія (графічно); відомості з історії мистецтв
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узастосуваннідопромисловості,ліплення,гравірування;загальноосвітніпредмети:
ЗаконБожий, російськамова, алгебра, геометрія, арифметика, історія (загальна
і російська), географія і природознавство (з основними поняттями з фізики
йхімії);спеціальніпредмети:глиноведення,знайомствозбудовоютазастосуванням
відповідних машин, технологія ангобів і поливи, скління, випалювання; будова
печей: цегельно-випалювальних горнів, муфелів, пробних плавилень; заняття
в майстернях складалися з практичного застосування прийомів використання
знарядь та інструментів і всіх маніпуляцій, які необхідні для виготовлення
виробівзглини;програмийнавчальніпланизхудожніхіспеціальнихпредметів
розроблялоземствоізатверджувалоМіністерствофінансів,аіззагальноосвітніх–
затверджувалоМіністерствофінансівзапогодженням ізМіністерствомнародної
освіти;вканікулярнийівільнийвідзанятьчасучнімоглипрацюватипіднаглядом
бібліотекарявбібліотеціймузеї;зараховувалисяучнівікомнемолодше12років,
перевагинадавалися сільськимдітям;після успішного складання встановленого
конкурсного випробування з усіх визначених програмою художніх предметів,
атакожпіслявиконаннявмайстерняхробіт,якідоводилизнаннятехнікиремесла
й повну готовність до самостійної діяльності, учням вручали атестати; після
трирічної практики в гончарстві колишній учень отримував звання вченого
майстра у своїй галузі спеціалізації; звання особистого почесного громадянина
присвоювалося після подання в раду школи звіту про шестирічну діяльність
у художній промисловості або на фабриках чи в майстернях художньої
промисловості, занаявності відповіднихдокументів, домайстерень допускалися
з дозволу директора; пришколімогли бутипедагогічні курси, після закінчення
яких надавалося право викладання художніх предметів у нижчих навчальних
закладах Міністерства фінансів; практиканти з числа кустарів, які виявляли
бажаннянабутипрактичніпізнаннязрізнихгалузейремесел;розробленоосновні
правові позиції опікунської ради та вчительського комітету; одним з обов’язків
директорабулавідповідальністьзапорядок,благоустрій іправильнупостановку
всієї навчальної справившколі; обумовлюваласяобов’язковафаховапідготовка
директора й вчителів; опікунська рада, вчительський комітет і директор були
взаємоконтролюючимикерівнимиструктурамишколи;написнапечатціповинен
бути таким: «художньо-промислова школа імені М. В. Гоголя Полтавського 
губернського земства у м. Миргороді»; врегульовувалася система щорічної
обов’язковоїзвітності:директорзвітувавпередПолтавськоюгубернськоюуправою,
ауправа–передМіністерствомфінансів[1162,с.165-174;1523,с.221-226].

СпеціальностворенаПолтавськимиземськимизборами(1903)комісіясклала
програмувикладаннядляМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколи
Гоголя,яку4вересня1904рокубулоухваленопедагогічноюрадою,Полтавською
губернською управою та опікунською радою школи. Метою школи (§1 Статуту)
проголошувалося «заохочення розвитку місцевого кустарного виробництва...
поширення технічних знань з обробки глини, художніх та технічних знань  
з керамічних виробництв... Призначення школи перш за все у повному і всебічному 
вивченні глиноведення... предметом шкільного викладання повинно служити 
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вивчення виробництва цегли, черепиці, плиток, кахлів, дренажних труб і різного 
роду найпростіших гончарних виробів» [294,арк.2-3],моделювання:ліпленнявід
найбільшпростихречейдофігуртваринілюдини;вивченнядекоруванняглиняних
виробів було тісно пов’язане з курсом викладання рисунка й живопису [1570,
с.177],гончарноюмальовкоюйангобуванням.Окремоопановувалимайстерністю
пічника.ВеликоюзаслугоюОпанасаСластьонабулозапровадженнявнавчальний
процес,замістьзасилляєгипетськихігрецькихелементів,рослинноїнаціональної
орнаментації,щопозитивновплинулонаякістьробітвихованцівшколи.Насвоїх
заняттях викладач особливу увагу звертав на природу орнаментальної мови
українськогомистецтва[1781,с.40].Самевінще1901року,напершомуз’їздідіячів
кустарноїпромисловості,порушивпитанняпровведеннянародногохудожнього

 Викладачі та учні Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя  
біля постаменту з погруддям Миколи Гоголя, відкритого з нагоди 50-річчя від дня смерті українського письменника. 

Сидить у першому ряду, третій ліворуч – наглядач школи Федір Васильєв. Миргород, Полтавська губернія. 1902.  
Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)
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елементу в практику художників-керамістів і народних майстрів, запропонував
видати альбоми репродукцій зразків народної творчості (пізніше такі видання
побачилисвітісталивнагодібагатьомгончарямтаучнямгончарнихнавчальних
закладів).

Весьп’ятирічнийкурснавчанняподілявсянатривідділення:нижчоїкераміки
та два відділення вищої кераміки – моделювання й гончарного живопису.
Курс нижчої кераміки був більше практичного спрямування й мав проходити,
здебільшого, в майстернях, де учні повинні були виготовляти цеглу, черепицю,
плиткудляпідлоги,дренажнітрубийопановуватимайстерністюпічника,вивчаючи
креслення,рисунок,фізику,хімію,опалювання,вентиляціюйтехнологіюпічного
будівництва. Оскільки в Російській імперії не було закладу, який готував би
фахівців саме такого спрямування, Миргородська художньо-промислова школа
іменіМиколиГоголяпретендуваланапершістьувирішенніцьогопитання.Раніше
випускникишколипрацевлаштовувалисяпозагончарнимвиробництвом,бомали
доситьтакинепевніуявленняпрогончарство.1904року26випускниківзакладу
отримализванняученогорисувальника[1355].Проте,девонипрацевлаштувалися
– невідомо. На зміну випускників до 1 класу було зараховано 29 учнів, з яких
17 були дітьми селян. Перший рік навчання був підготовчим до наступних
чотирьох:передбачалосявивченнябільшостізагальноосвітніхпредметів,рисунка
йкреслення,відбувалосязнайомствозгончарнимкругом(таблиця7)[1570,с.179].

Курс нижчої кераміки було розраховано на два роки навчання (таблиця 8)
[1570, с. 182]. Після його закінчення учні мали розумітися на експлуатації
різноманітногомашинноговиробництва,пов’язаногозвиготовленнямглиняних

 Опанас Сластьон. Таріль.  
Глина, ангоб, емаль, формування, 

ритування, 7х50,5 см;  
на денці ритований напис:  

«Миргородская Х-П. Школа».  
Миргородська художньо-промислова 

школа імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавщина.  

1900-ті – 1910-ті.  
Музей Миргородського  

художньо-промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського 

національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка, інв. № 226.  

Фото Тараса Пошивайла
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виробів.Вихованцішколизнайомилисязтехнологічнимипристроями,отримували
знання з основ будівельногомистецтва, вивчали архітектуруцегельних будівель
і конструкцію черепичних покрівель. За великим рахунком, майстерні
Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя відігравали
роль черепично-керамічного міні-заводу, який, поширюючи свою продукцію
середмісцевихселян,повиненбувготуватидлятогожнаселенняпідготовлених
і практично навчених майстрів гончарного виробництва [294, арк. 4-5]. При
цьомунавчальнамета ставилася на першемісце й весь виробничийпроцесмав
навчальнийхарактер.

Як уже зазначалося, вища кераміка (таблиця 9) мала два відділення –
1)декоративногойгончарногоживопису;2)моделювання.Такийдиференційований
підхіддоорганізаціїнавчальногопроцесудававможливістьврахуватиіндивідуальні
здібності кожного учня (чи до живопису, чи до ліплення) й сприяти їхній
спеціалізаціївтійчиіншійгалузігончарноговиробництва[1570,с.181-183].

Поділ на відділення відбувався на четвертому році навчання й передбачав
поглибленуспеціалізацію(таблиця10).

Таблиця 7.
Навчальні предмети першого класу (1903)[1581,с.182]

Перший клас

ЗаконБожий Географія
Російськамова Креслення
Арифметика Рисування
Геометрія Моделювання
Історія Роботивмайстернях

Таблиця 8. 
Навчальний план курсу нижчої кераміки Миргородської  
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя (1903)

Другий клас Третій клас

Нижчакераміка Фізика ЗаконБожий Креслення
ЗаконБожий Геометрія Російськамова Хімія
Російськамова Креслення Арифметика Креслення
Арифметика Машинознавство Геометрія Машинознавство

Історія Цегельне,черепичне
виробництво Історія Будівельне

мистецтво
Географія Практичнізаняття Географія Пічнасправа
Хімія Лабораторнізаняття
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 Автор невідомий. Чайник. Глина, ангоб, лиття, ліплення, 11,5х8Dх8,5d см. 
Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя. 

Миргород, Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті.  
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 
інв. № 286. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Тиквастий глечик.  
Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, 21,5х10,5Dх10d см.  

Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 

Кінець ХІХ – початок ХХ століття. Музей Миргородського 
художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя 

Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 772.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоб, полива,  
гончарний круг, ритування, ліплення, 21х11Dх8d см. 
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 
Кінець ХІХ – початок ХХ століття. Музей Миргородського 
художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя 
Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 329.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Черепиця. Глина, формування, тиснення, 11х40х18 см; 
напис тисненням: «Миргородъ школа Гоголя».  

Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя. 
Миргород, Полтавська губернія. Кінець 1890-х – 1910-ті.  

Музей Миргородського художньо-промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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Усьогонакласипередбачалася такакількість годинна тиждень:рисування
– 65 год., моделювання – 36 год., креслення – 9 год., хімія (включала заняття
з мінералогії й геології) – 4 год., історія – 7 год., лабораторні заняття – 5 год.,
гончарнатехнологія–14год.,заняттявмайстернях–65год.[1570,с.183-184].

Цікавим і кориснимнапрацюваннямМиргородської художньо-промислової
школи імені Миколи Гоголя було те, що учнів 4-5 класів (близько 60 чоловік)
поділилинагрупи–бригадипо8-9чоловік«з метою належного порядку в роботі 
й контролю роботи кожного учня»[294,арк.6].Задварокикоженученьповинен
буввиконатипевнийвиробничийплан(таблиця11)[294,арк.7].

Гончарні вироби та майоліку виготовляли учні вищої та нижчої кераміки
й випалювали або разом з кахлями, або в експериментальних горнах. Кожна
бригада проходила всі стадії гончарного виробництва, випалювала 23 горна,
аіндивідуальнийпланкожногоскладали3горна.Для100%реалізаціїцієїпрограми
потрібно було 237 тис. руб. на обладнання майстерень нижчого керамічного

Таблиця 9. 
Навчальний план курсу вищої кераміки Миргородської  
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя (1903)

Другий клас Третій клас
ЗаконБожий Географія ЗаконБожий Хімія
Російськамова Креслення Російськамова Рисування
Арифметика Рисування Арифметика Живопис
Геометрія Моделювання Геометрія Моделювання
Історія Фізика Історія Лабораторнізаняття
Хімія Живопис Географія Практичнізаняття
Практичнізаняття Лабораторнізаняття Креслення

Таблиця 10. 
Навчальні плани відділень Миргородської  
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя (1903)

Четвертий клас П’ятий клас
Живописці Моделювальники Живописці Моделювальники

Рисування Моделювання Рисування Моделювання
Декоративний
живопис

Гончарна
технологія

Декоративний
живопис

Гончарна
технологія

Керамічний
живопис

Лабораторні
заняття

Керамічний
живопис

Лабораторні
заняття

Практичнізаняття Історіякераміки Практичнізаняття
Наукапростилі
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відділу й пічної майстерні [294, арк. 7-8]. Були випускники, що мали високий
рівеньнавченості йпродовжували здобувати художнюосвіту в закладах вищого
рівняакредитації.ВипускникшколиДмитроДмитренковступавдоМосковського
Строгановського училища, і Полтавська губернська управа клопоталася перед
губернськими земськими зборами про призначення йому стипендії в розмірі
240руб.[1167,с.167].

1903 року Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи
Гоголя розгорнула свою діяльність згідно з новим статутом і зіткнулася з
проблемою пристосування наявного обладнання до нових навчальних завдань,
встановлення спеціальних пристроїв, які б забезпечили набуття практичних
навичокзвиготовленнявсіляких глинянихвиробів,якікористувалисяпопитом.
Також необхідно було відкрити майстерню нижчої кераміки, де учні вивчали
б виробництво вогнетривких матеріалів і специфіку будівництва печей [1355].
Витратинаїїутриманнямогличасткововідшкодовуватисяреалізацієювиготовленої
продукції,алеприцьомуземціврахувалипопередніпомилкийнаголошувалина
тому,щоцебуденавчальнамайстерня,анезавод,ірозраховуватинаотримання
якихосьособливихприбутківневарто[1150,с.211].Губернськауправарозглядала
різніваріантивирішенняпроблемивідсутностіприміщеннядлямайстернінижчої
кераміки. Одним з них була пропозиція про її розташування в приміщенні
колишнього казенного винного складу. Про це було подано клопотання до
Міністерствафінансів[1396,с.97-99].Зметоюекономіїкаоліну,місцевихпокладів
якогонебуло,майбутніпічникивибудовувалиневеликірозбірніпечізмаленьких
плиток.НеобхіднуглинупривозилизОпішного.

Оскільки Семена Масленнікова було відсторонено від займаної посади,
виникла вакансія, на яку було чимало претендентів, але, як і раніше, в країні
бракувалофахових керівників гончарних навчальних закладів. З цього приводу
українська письменниця Олена Пчілка писала: «Земство не жалує коштів на 
Миргородську школу, та не в самих коштах діло. Треба, щоб були відповідні 
керівничі мистецької справи в школі, а се не від земства залежить; тих 

Таблиця 11.
Виробничий план учнів Миргородської  
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя (1903)

№ 
п/п

Найменування товару Самостійно Колективно (тис.)

1 Черепиця 3400 30
2 Кахлі 200 1,6
3 Цеглаоблицювальна 2000 16
4 Цеглавогнетривка 200 1,6
5 Плиткадляпідлоги 300 2,5
6 Труби 40 0,32
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керівничих наставляє Петербург…»[1484,с.16].Звідсивипливалаіншапроблема
–«збочення з національного шляху відомого навчального керамічного осередку  
в Україні»[1269,с.11].

З листа Опанаса Сластьона до Дмитра Яворницького від 31.01.1903 року
відомо,щопризначенняновогодиректораМиргородськоїхудожньо-промислової
школизначноюміроюзалежаловідголовиПолтавськоїземськоїуправиФедора
Лизогуба. Останній у пошуках більш ефективних шляхів керівництва школою
припускав варіант, згідно з яким художній її напрямок мав очолити Опанас
Сластьон, а директором міг бути спеціаліст-кераміст. На посаду останнього
планували призначитиПрохорова. ОднакОпанас Сластьон був обурений такою
пропозицією і з цього приводу писав: «Розуміється мені дуже шкода школи 
і тутешніх хлопців, але спрягтись з хамом, який, по твоїм словам, багато 
хуже самого Масленникова, се вже вище сил моїх» [1178, с.368].Засвідченням
тогожОпанасаСластьона, які зафіксовано в його листі від 4 лютого 1903року,
«…Прохоров 10 літ назад як скінчив Строганівську школу, що кераміки ніякої 
він не знає, а єго будуть учить місяців 4-5 і навіть може він поїде за границю, 
щоб десь там поучиться трохи» [1178, с. 369].Маємощеодиндоказусталеної
суспільноїдумкищодокерівникагончарногонавчальногозакладу,якомуначебто
для здобуттяфахової гончарної освіти достатньо кількамісячного стажування за
кордоном.СередпретендентівнапосадудиректорабувіхудожникСкворцов,який
«академії не скінчив, а званіє художника одержав якимсь пролазничеством, а се 
діло його перший козир! ...він бере всюди закази і передає їх молодим бідолахам, 
а далі підписується на їх роботах (бо сам робити не вміє) і платить копійки… 
він колись взяв підряд малювати портрет імператора Николая ІІ на всі почтові 
станції Росії і роздавав сю роботу всім, хто хотів, але тілько по 3 рублі за 
портрет, а сам взяв за них 25. Вся біднота, проклинаючи його, брала таки ту 
роботу, і він «доверие оправдал», здавши все за часу… Скворцов має за собою 
великі рекомендації і аніякісіньких знаній» [1178, с. 372]. На посаду директора
претендувавіфондерФальц–спеціалістзкераміки,«чоловік університетської 
освіти, багато учився сему ділу і тут і за границею»[1178,с.372-373].Опанас
Сластьон теж хотів очолити гончарний заклад у Миргороді, вважав, що його
знаньідосвіду,отриманихза3рокивикладаннявХудожньо-промисловійшколі
булодляцьогодостатньо:«Я давно на се діло готовився, дотепно учачи все те, 
що тичеться самої кераміки… Я ось уже три годи її нюхаю, то се ж щось теж 
значить» [1178, с. 370]; «Їхавши сюди (до Миргорода. – Л. О.) я радів тому, 
що приложу свій труд і спеціальні відомості на рідному полі, що буду робить 
симпатичне мені й культурне діло відродження занепалого нашого іскуства, 
то життя моє через се стало відповідніше ідеалу освіченої людини, яка робить 
для рідного краю; тілько се й дало мені сили, не дивлячись на страшенні 
умови служби у Масленникова, робити рук не покладаючи і віддавати ділу 
всю свою душу, що я ношу й почуваю у собі художественні інстинкти рідного 
народу, знаю його художній смак і ідеали, розумію його етнографію й історію  
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і в кінці історію його іскуства, що через се я й почуваю змогу вести таке важливе  
й одвичальне діло як ся школа»[1178,с.374].

Дослухаючись до слів Семена Масленнікова, ректор Вищого художнього
училища Імператорської академії художеств Леонтій Бенуа та інші, чия думка
булавагомоюпідчасвирішенняпитанняпризначеннядиректораМиргородської
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя, ігнорували таку яскраву
патріотичну особистість, як Опанас Сластьон, зі зрозумілих причин. З 1903
року він старанно виконував обов’язки директора, доки ця посада була
вакантною [1178, с. 375].Під час обговорення кандидатурина посаду директора
діячПолтавської губернської земської управи І.М. Присецький доводив,що їм
«…не треба художників, не треба академію заводити, а треба спеціаліста 
кераміки, щоб він повів школу з технічного боку як треба» [1178, с. 369-370].
Спочаткухотілизвернутисязадопомогоюдозакордоннихфахівців,однакСтатут
закладувказувавнаобов’язковувітчизнянупідготовкудлядиректора,томувідцієї
думкивідмовилися.

8 квітня 1904 року було призначено нового директора Миргородської
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя – гірничого інженера
Олександра Кир’якова, який був знаним хіміком і розумівся на гончарному
виробництві, але нічого не знав про українське народне мистецтво, тож був до
ньогобайдужим.Вокремихджерелахйогоохаратеризованояк«истинно русского»
монархіста [1268, с.26],ненависникаукраїнствайбайдужгодомистецтва [1722,
с. 11]. Майстерні очолив колишній завідувач Абрамцевської майстерні вМоскві
ПетроВаулін[1360,с.54].ОпанасСластьонвідчувавнеприязнедосебеставлення
йздогадувався,щонеобійшлосябезвпливуЛеонтіяБенуаіСеменаМасленнікова.
У місцевій пресі з’явилися повідомлення про те, що викладач начебто вирішив
залишитиМиргород, і в цьому була значна доля правди. Художник дійсно був
готовий виїхати, проте любов до справи й відповідальність перемогли [1178,
с. 377]. Новопризначений директор досить прихильно ставився до викладачів,
які отримали художню освіту за кордоном [1202, с. 71-72]. Але ті спеціалісти
зовсім не розумілися на українському мистецтві, не знали здобутків народної
творчості, а тому ігнорували все українське, віддавали перевагу закордонним
художнім цінностям. Практичну роботу в школі було реорганізовано в такий
спосіб, щоб учні засвоювали різноманітні прийоми гончарного виробництва,
отрималинеобхіднізнаннязтехнології,тобтомайстернінабулидовгоочікуваного
навчального характеру, але їхня орієнтація на західно-європейське мистецтво
не змінилася, й серед виготовлених упродовж року замовлень переважали такі,
щонемалинічогоспільногоізтрадиційнимгончарством.Дошколиізнімецького
міста Майсен привезли нерозфарбований порцеляновий посуд, у навчальних
майстернях ці сервізи розмальовували, афірменний знакМайсенськоїфабрики
замінювалина знакМиргородської художньо-промисловоїшколи іменіМиколи
Гоголя [1722, с. 11].Відбуваласятехнізаціяйбрутальнарусифікаціянавчального
процесу, зразком слугував «московсько-кузнецовський стиль», який прийняла
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тачастинавикладачів,щоворожеставиласядовсьогонаціональногоі«…не бажали 
й знати про окремішність української орнаментики»[1269,с.13].

Проблеми якісної підготовки випускників залишилися. Доказом цьому
є прохання відСидораЧирвенка доЗіньківськихповітових земських зборів про
виділення коштів для його додаткового навчання в Миргородській художньо-
промисловійшколі іменіМиколи Гоголя, яку він закінчив 8 червня 1903 року.
З його слів, будучи земським стипендіатом, за час навчання він нічому так і не
навчився, томущошколаз гончарства,«як уже всім відомо, нічого не давала».
Почувши про те, що Петро Ваулін усім колишнім учням видає рецепти складу
глиняних мас, полив, ангобів і показує їхнє застосування на практиці, Семен
Чирвенковиявивбажанняпобутившколіпрактикантом,щобнадолужитизнання
й отримати звання майстра з гончарства. Проте земські збори відхилили його
прохання. Новопризначений директор у своєму звіті Полтавській губернській
управі відзначав, що кількість пропущених учнями уроків значно зменшилася,
щовечора вони працювали в бібліотеці, яку впорядкував новий завідувач –
ЛеонідМедведков.Складвикладачівоновилина2/3.Найбільшавідповідальність

 Викладачі та учні Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя в майстерні:  
(стоять) Станіслав Патковський (ліворуч), Федір Васильєв (третій ліворуч); (сидить) директор школи Олександр Кир’яков 
(п’ятий ліворуч). Миргород, Полтавська губернія. 1905. Автор фото невідомий. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
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 Викладачі та учні Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя: 
(перший ряд, сидять на землі) учні школи; (другий ряд, зліва направо): художник Рудольф Пельше,  

технолог-кераміст Станіслав Патковський, директор школи Олександр Кир’яков,  
викладач Закону Божого Віктор Біловольський, викладач математики Тітов; (третій ряд) невідомі особи; 

(четвертий ряд) чотири учні, завуч, викладач кахельного виробництва,  
технолог-кераміст Микола Білоскурський, викладач пічного ремесла Дмитро Мельников. 

Миргород. 1908. Автор фото невідомий. Фотоархів Полтавського краєзнавчого музею 
імені Василя Кричевського, інв. № ІДП-1780

за навченість вихованців Миргородської художньо-промислової школи імені
МиколиГоголяпокладаласянавикладачів.Їхняфаховістьневикликаласумнівів
[1466,с.4-5].

Заняття в майстернях відбувалися систематично, учням було повідомлено
всі відомімайстрам секрети гончарного виробництва [1150, с. 139].ПротеПетру
Вауліну цього було замало. Він намагався провести реорганізацію їх діяльності.
«Не удовлетворившись постановкой учебного дела в Миргородской школе,–писав
згодомПетроВаулін,–я представил… прямым ее хозяевам план реконструкции. 
Мой план был отвергнут и я ушел из школы после двух с половиной лет работы»
[1365].

Колишні учні відвідували педагогічні курси (07.06 – 06.08.1905),
де викладачами були Опанас Сластьон, Федір Шаффе, Леонід Медведков
[1163,с.116].
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Навчальний план складався з предметів художнього й загальноосвітнього
циклівтазанятьумайстернях.Заняттявмайстерняхбулиспрямованінапрактичне
опануванняприйомівзастосуваннязнарядь,інструментівтаманіпуляційзними,
які були необхідними для виготовлення теракотових, майолікових, фаянсових
тапорцелянових виробів; виконання заданихрисунків або створених учнями за
певноютемоючивласноюкомпозицією;відпрацюванняточноговиконаннявсіх
робітзнайменшоювитратоючасу(таблиця12)[1466,с.4].

Особливістю викладання окремих предметів було їхнє спрямування на
гончарнийпрофіль,поетапнеускладненняпрограмногоматеріалу:курскреслення
починався в І класі з побудовиліній, точного копіюваннякреслень, збільшення
чи зменшення фігур, продовжувався проекційним кресленням у ІІ класі й
закінчувавсявІІІ-мутеорієютіней,зйомкоюзнатуриглинянихпредметів,печей,
горнів,муфелів;курсгончарноїтехнологіїпередбачаввивченнясирихматеріалів
гончарноговиробництва(глини,їхвластивості,добуваннятощо)шляхомхімічних
аналізів, вивченняфізичних властивостей, проведенняпрактичних випробувань
вогнетривкості, пластичності, в’язкості; складання та приготування глиняних

Таблиця 12. 
Кількість навчальних годин 1903/1904 н. р. [1466,с.9]

№ 
п/п

Навчальний 
предмет 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас Усього

1 ЗаконБожий 69 48 26 – – 143
2 Російськамова 108 95 66 – – 269
3 Арифметика 77 54 28 – – 159
4 Геометрія 31 55 28 – – 114
5 Географія 41 28 24 – – 93
6 Історія 44 21 23 – – 88
7 Алгебра – 21 – – – 21
8 Фізика – 22 44 – – 66
9 Рахівництво – – 17 26 – 43
10 Креслення 84 60 120 – – 264
11 Хімія – 59 58 90 109 316
12 Гончарнатехнологія – – – 90 109 199
13 Керамічнийживопис – – – – 262 262
14 Рисунок 207 294 288 461 318 1568
15 Рисунокпером – – – 58 – 58
16 Ліплення 118 116 141 152 144 671
17 Майстерні 230 340 345 342 348 1605
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мас(підготовкаглини,їїподрібнення,відмулення,перемішування,приготування
рідкихмас,їхнєзагустіння);формуванняглинянихвиробів(нагончарномукрузі
йвручну,відливаннягіпсовихформтаїхзастосування,остаточнаобробкаготових
виробів),сушіння,випалювання,конструкціїпечей,допоміжніпідчасвипалювання
пристрої, скління (склад і властивості полив), ангобування; забарвлювання мас
(фарбуваннячерепка,ангобування,барботини,кольоровіполивитаемалі,мальовка
фарбами,флюси,фарби,метали,люстри,друкіфотографії,випалюваннязразків
фарб та полив); курс керамічного живопису охоплював мальовку фаянсових
іпорцеляновихвиробів,надполив’янумальовкутавідтвореннярослиніпейзажів,
випалюваннявмуфелі;курсліпленняпідводивучніввідпростогодоскладного:
1 клас–ліпленняпростогой складного гіпсового орнаменту; 2 клас–ліплення
складногоорнаменту,кронштейнайвазизагіпсовимимоделямитагончарними
роботами,замалюнкамийфотографіями,листятаквітівзнатури;3клас–ліплення
квітів,їхзастосуваннявдекорі;4клас–моделюваннясамостійноскладеногодекору
глинянихвиробів,ліпленнятварин;5клас–ліпленнязживихрослин,самостійне
моделювання[1466,с.16-21].

Окремозупинюсянаплануваннідіяльностімайстерень.Роботуучнів1класу
булозорієнтованонавиготовленнягончарнихвиробів(до5вершків),застосування
гіпсовихформ;2-3класивиготовлялиглиняніроботинагончарномукрузі(до6
вершків)уручнуйзадопомогоюшаблонів,коженученьповиненбувзробитипо
одномупредметузакожнезаняття;4клас–виготовлялимоделі,відливалиформи
длямашинногойшаблонногоформування,виготовлялискульптуризавласними
композиціями,знайомилисязмальовкоювиробів;учні5класувивчалиполиви,
ангоби та їхнє використання у виготовленні майоліки, опановували процесами
металізаціїйлюстрування[1466,с.21-22].

За поведінкою учнів спостерігав наглядач. Головою опікунської ради був
князь Борис Мещерський, його заступником – голова Полтавської губернської
управиФедірЛизогуб.Педагогічнарада1904рокузбиралася19разів,розглядаючи
питаннярозробкийвпровадженняновихнавчальнихпрограм[1466,с.22].Школа
малавласнубібліотеку(книги,журнали,навчальніпосібникинасуму4482,44руб.),
музей. У числі інвентарю та спеціальних пристроїв були горна, піч чавунна,
кахляна,гіпсовімоделі,прескопіювальний[1466,с.52-53].

На основі матеріалів, розпорошених по земських збірниках та архівних
справах,вдалосяз’ясуватиінформаціюпроучнів,якінавчалисявМиргородській
художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя впродовж 1900–1907 років
[1675, с.275; 1465, с.6-8; 1360; 1466,с.6-8; 1355;939;936;935;937; 1356,с.40].
Кількість учнів різко зменшувалася в кризові роки з 202 (1900) до 119 (1903),
а далі трималася в рамках 97–119 учнів. Вік вихованців коливався від 13 до
22 років. Оскільки гончарством в Україні традиційно займалися чоловіки,
більшість учнів були хлопчиками. Проте серед учнів були й дівчата, які хотіли
опанувати цей промисел, навчитися виготовляти традиційні мальовані глиняні
вироби.Хоча їх відсоток у загальній кількості коливався від 6,1% до 10,2%, це
були «перші ластівки», що могли привнести в декорування кераміки ретельну
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 І. Сисов. Розбірна лампа. Глина, ангоби,  
гончарний круг, ритування, мальовка, 28,5х16 см.  

Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія.  

1900-ті – 1910-ті. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 

національного технічного університета імені Юрія Кондратюка,  
інв. № 119. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Ваза. Глина, ангоби, гончарний круг, 
ритування, мальовка, 12,5х7Dх4d см. Миргородська 
художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя. 
Миргород, Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті.  
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу 
імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 163.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, гончарний круг, 
ритування, мальовка, 24,3х7,5Dх6d см.  
Миргородська художньо-
промислова школа імені Миколи 
Гоголя. Миргород, Полтавська 
губернія. 1900-ті – 1910-ті.  
Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, 
інв. № 162. Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, гончарний круг, 

ритування, мальовка, 22,2x8,7Dx7d см.  
Миргородська художньо-

промислова школа імені Миколи 
Гоголя. Миргород, Полтавська 

губернія. 1900-ті – 1910-ті.  
Музей Миргородського художньо-

промислового коледжу імені Миколи 
Гоголя Полтавського національного 

технічного університету імені  
Юрія Кондратюка. Фото Тараса 

Пошивайла. Публікується вперше
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 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, гончарний круг,  

ритування, мальовка, 32,5х12,2Dх10,5d см.  
Миргородська художньо-промислова школа  

імені Миколи Гоголя. 
Миргород, Полтавська губернія.  

1900-ті – 1910-ті.  
Музей Миргородського  

художньо-промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя  

Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 44.  

Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Автор невідомий. Таріль.  
Глина, ангоби, формування, мальовка, 4х20,5х35 см;  
нерозбірливий напис на денці «V.??8. ІІІ к. Ц. Х.».  
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія.  
1900-ті. Музей Миргородського  
художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя  
Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 237. Фото Тараса Пошивайла

  А. Марченко. Блюдце.  
Глина, ангоби, формування, мальовка, 3х36х28 см.  
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 1900-ті.  
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка, інв. № 303. Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше
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художнюмальовку.МайжевсіповітиПолтавськоїгуберніїмаливМиргородській
художньо-промисловійшколііменіМиколиГоголясвоїхучнів.Найбільшактивним
знихбувМиргородський,щопояснюєтьсямісцемзнаходженняшколи.Станове
представництво доводить, що все-таки кризові явища в гончарному промислі
вже проявлялися, оскільки з-поміж учнів першість утримували діти міщан,
а такожкозаків та селян, у той час як дітей кустарів не було. Заклад виконував
своєзагальноімперськепризначення,навчаючигончарствупредставників інших
губерній.Щорокуїхкількістьскладала11-18чоловік.Длятих,хтобувнеспроможний
сплачуватизанавчання,призначалисястипендії:губернські,повітові,єврейського
комітету,приватнихосіб,підприємств,відшколи.Звісно,їхнадавалипередовсім
тим, хто виявляв певні здібності до заняття гончарством і в майбутньому міг
поширюватицейпромиселутомуповіті,зякогомавфінансовупідтримку.

Тим часом у країні назрівала Перша російська революція 1905–1907 років,
і події, які їйпередували,немоглине знайти свого відображення впрогресивно
налаштованих колах викладачів та учнів Миргородської художньо-промислової
школи. Бажаючи вислужитися перед владою, директор перехоплював учнівські
листи й «доставляв їх у жандармське управління», грубо лаяв учнів та деяких
викладачів. За його доносами кількох учнів арештували, і вони кілька тижнів
перебували в ув’язненні, але через відсутність доказів їх врешті відпустили.

 Опанас Сластьон.  
Ілюстрація до поеми Д. Мордовця  
«Козаки і море». Миргород, Полтавська губернія. 
1897 [1703, с. 275] 

 Опанас Сластьон.  
Ілюстрація до поеми Тараса Шевченка 
«Катерина». Миргород, Полтавщина.  
1900-ті – 1920-ті [1703, с. 275]
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У навчальному закладі запанували «непорозуміння й антагонізм» [1269, с. 13,
16].Московськувладутривожилойте,щозрокуврікОпанасСластьонініціював
проведення Шевченківських роковин, займався постановкою українських п’єс,
виявивгостреперокарикатуриставжурналі«Шершень»,зокреманачорносотенців-
погромників.Зацейоговзялипіднаглядполіції.Ужовтні1905рокувшколіпочався
страйкзвимогоюзбільшитикількістьгодиннахудожнідисципліни[1268,с.27].

1906 року Миргородську художньо-промислову школу імені Миколи
Гоголя відвідала комісія, створена Полтавськими губернськими зборами для
з’ясування умов відкриття майстерні нижчої кераміки. Вона запропонувала
провестиреформуванняшколи,поділившиїїнадвавідділи:художньо-керамічний  
і технічно-керамічний [1196, с. 6-7]. Підстав для здійснення такого кроку
було кілька: за свідченням членів комісії, було виявлено, що ніякої організації
навчального процесу не існувало; не було розроблено вимог до випускників
школи; для більшості виробів були характерними відсутність оригінальності
й художності; «зовсім занедбані цінні українські народні орнаменти і школу 
необхідно поставити так, щоб вона повністю відповідала місцевим потребам 
народу»[1366].ЧлениПолтавськогогубернськогоземстваусвідомили,що«наука 
керамічного малювання в Миргородській школі імені Гоголя ведеться не зовсім 
правильно… в науці зовсім не помітно вкраїнського орнаменту, тим часом він 
тільки міг надати виробам учнів ту оригінальність та самобутність, які так 
ціняться в кустарних виробах»[1269,с.11].Викладачізпершогорокунавчання

 Опанас Сластьон. Таріль.  
Глина, лиття, проколювання,  
мальовка, 35х24,7Dх15,1d см;  

на денці клеймо:  
«Миргородъ Школа Гоголя».  

Миргород, Полтавська губернія.  
1900-ті.  

Полтавський художній музей  
(Галерея мистецтв) імені Миколи 

Ярошенка, К-739/КВ-6120.  
Фото Тараса Пошивайла
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дужеуважновивчализдібностісвоїхвихованцівівідбиралисхильнихдохудожніх
дисциплінучнівнахудожнійвідділ.Якправило,такихбулозначноменше,ніжтих,
якихзараховувалинабудівельний.Художнійвідділорієнтувавсянавиготовлення
майолікових та теракотових художніх глиняних виробів, фаянсу, порцеляни,
кам’янкового посуду, на засвоєння учнями прийомів мальовки гончарними
надполив’янимийпідполив’янимифарбамийдекоруванняглинянихвиробів[1164,
с.6;1363,с.178].Рівеньзнаньвипускників1905/1906навчальногорокузасвідчують
оцінки (таблиця 13).Дівчата іспитів умайстерняхне здавали, бо з нез’ясованих
причинїхневідвідували[939;936].

Учні, які не мали художніх здібностей, могли реалізувати себе в галузі
технічноїкераміки,тому їмпланувализапропонуватипереведеннянатехнічний
відділ [1196, с. 6-7], який спрямовував свою діяльність на опанування прийомів
виробництва всіх видів цегли, черепиці, кахель та посуду, в пічній майстерні
вивчаликладкудомашніхівипалювальнихпечей[1363,с.178].Домайстерніпічної
справи,післяперевіркирівнязасвоєнняпрограминародноїшколи,запрошували
практикантів віком від 15 до 20 років. Також практикантами зараховували тих
учнів, які показали незадовільні знання із загальноосвітніх або спеціальних
предметів,алевиявилибажанняопануватиоднузгалузейгончарноговиробництва
[1361].Окрімтеоретичноїйпрактичноїпідготовки,3-5класипроходилизаводську
практику [1357]. На думку інженера Старобільської повітової управи Кармазіна,
випускникхудожньо-промисловоїшколимігбутивикладачемунижчійгончарній
майстерніташколіпічнихмайстрів[1155,с.22].

СереднедоліківдіяльностіМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиімені
Миколи Гоголя, на які вказала ревізійна комісія, були постійні непорозуміння
й колотнеча в педагогічному колективі та неузгодженість занять у майстернях
з роботою художників і керамістів.Причиноюцього управа вважала відсутність
у директора художньої освіти та його некомпетентність у роботі з кадрами.
Працівників лихоманило від конфліктів, до яких втягувалися навіть учні [1164,
с.3-4,9].Врегулюваливнутрішнійконфліктшляхомзвільненнятихслужбовців,
якімалидумку,відміннувіддиректорської, івносилирозладувзаємовідносини
в колективі [1356]. Для налагодження повноцінного навчання було проведено
необхідні зміни в навчальному плані: збільшено кількість годин, відведених

Таблиця 13. 
Успішність випускників Миргородської  
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя (1905–1906 н. р.)

Оцінка Креслення Ліплення Рисунок Майстерні
«5»
«4»
«3»
«2»

5
6
4
5

2
7
7
4

6
6
4
4

6
3
6
1
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на заняття в майстернях та в гончарній лабораторії; у літній час для 3-5 класів
запровадженодвомісячнізаняттявмайстернях[1164,с.9].Досвідпроведеннятаких
занятьдовівдоцільністьзбільшеннякількостіпрактичнихробіт[1356,с.40].

Ревізійнакомісіязробилависновкипроте,щозавданнямшколиєнетільки
покращеннягончарстваПолтавськоїгубернії,айзадоволенняпотребгончарства
всієїРосійськоїімперії[1164,с.9].У§18Статуту,узв’язкузчерговоюреорганізацією
школи,булозапропоновановнестизміни:«ученики, которые прошли полный курс 
обучения и успешно выдержали установленные экзамены из всех определенных 
программой художественных и общеобразовательных предметов, и прошли 
полный курс в мастерских, получают звание: по отделу художественной 
керамики – ученого мастера, а по отделу строительному – мастера» [1164,
с. 168]. ТаМіністерство торгівлі і промисловості не підтримало цю пропозицію,
івипускникамшколипродовжувалиприсвоюватизваннявченогорисувальника,

 Ф. Воропай, О. Адамович. Посудина.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення,  

ритування, мальовка, 20,5х7,5Dх8,5d см; на денці напис:  
«мал. Ф. Воропай, гр. О. Адамовичъ. 1910 г. V (?) №38». 

Миргородська художньо-промислова школа 
 імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 1910.  

Музей Миргородського художньо-промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського національного університету 

імені Юрія Кондратюка, інв. № 230.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 І. Павленко, Ф. Лебедищук. Ваза.  
Глина, ангоб, гончарний круг, ліплення, мальовка, 
35х9Dх11d см; на денці напис: «Рис. V кл. И. Павленко.  
Уч. ІІ к. 1909 года Лебедищук Ф. М. №18».   
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород,  
Полтавська губернія. 1909.  
Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 188.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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апіслятрьохроківпрактикизафахом–званнямайстразгончарноговиробництва
[1356;1164,с.168].

1906 року на обладнання гончарної майстерні технічного відділення
губернськізборипланувалиасигнувати33тис.372руб.,нащорічнеїїутримання
– 4650 руб., на утримання хімічної й гончарної лабораторій – 2500 руб. Однак
ревізійна комісія зменшила ці видатки майже вдвічі (22 тис. 254 руб.) [1164,
с. 7-8]. Інспектор з художньої частини Міністерства торгівлі й промисловості
Альберт Бенуа, який відвідав школу 22 травня 1906 року, дав вказівки щодо
узгодженостівикладанняхудожніхпредметівзроботамивмайстерняхівведення
більшої системності в заняттях: учителю ліплення він рекомендував більше
задаватиліпленнярослинітварин;учителюкресленняпропонувавнадатиперевагу
зніманню з натури, суворіше контролювати виконання креслень; викладачам
рисунка й композиції – звернути увагу на малювання конкретних предметів
ужитковогохарактеру,анесфантазованих;роботивмайстерняхякізхудожнього,
так і з технічного погляду оцінив як незадовільні. Оскільки орнаментика була
суттєвоюскладовоюмистецькихпрограм і ґрунтуваласянафлорі,перевіряючий
порадив більше уваги приділяти її вивченню як у живописі, так і в гончарстві.
Цірекомендаціїорієнтувалипредметнінавчальніпрограминапізнанняприроди.
Самезооморфнійрослиннімотивилежаливосновімальовкийналіпленогодекору
українськоїкераміки.Томувженаприкінці1906рокувМиргородськійхудожньо-
промисловійшколііменіМиколиГоголяукраїнськійорнаментицібуловідведено
належнемісце [1196, с.6-7].Педагогічнарадапостановилаввестидонавчальної
програми«малоросійський орнамент»[1268,с.27].

Здавалося б настав час кардинальних змін в діяльності Миргородської
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя на користь вивчення
майбутніми гончарями української кераміки. 1906 року виповнилося 10 років
від часу відкриття закладу. Саме в цей час Миргородське повітове земство
порушилопередгубернськимизборамиклопотанняпрозакриттяМиргородської
художньо-промилової школи імені Миколи Гоголя як такої, що не виправдала
свогопризначення, іпропонуваловідкритина її базінижчіремісничінавчальні
майстерні[1728].Очевидячки,розраховуючинате,щодоцієїпропозиціїпристане
губернське земство, було припинено виплату стипендій. Упродовж 1907 року
зшколивибули44учні.Доприйняттятакогорішенняїхспонукалоподорожчання
проживання в Миргороді й відсутність земських стипендій. Тільки з першого
класубатькизмушенібулизабрати27учнів,бонеотрималиочікуваноїстипендії.
Щобвплинутинаситуацію,директорзвернувсязпроханнямзбільшитивідсоток
зприбутківшколинаїїпотреби,бовстановлені10%складалинезначнусуму(1907
року–55руб.)[1361].Чибулозадоволеноцепрохання–невідомо.

Полтавське губернське земство охарактеризувало дії повіту якнепослідовні
йбезпідставні,бобулопереконанимумайбутнійпліднійпрацівихованцівшколи
на користь гончарного промислу й вважало, що на той момент заклад був
найближчимдовисловленихнайогоадресупобажань,томуклопотаннявідхилили.
Одним з аргументів губернії був той факт, що школа, пройшовши численні
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реорганізації, все ж залишилася одним
із найбільших гончарних навчальних закладів
угубернії[1728;1196,с.6-7; 1587,с.5].

Довикладаннягончарствабулозапрошено
випускників Коломийської гончарної школи
СтаніславаПатковського(з20.08.1906),Миколу
та Осипа Білоскурських (з 01.01.1907) [1467,
с. 5]. Під їх керівництвом учні Миргородської
художньо-промислової школи імені Миколи
Гоголя виготовляли вироби, які відзначалися
«великою красою й смаком, додержуючи при 
тім щиро українську подобу (узори геометричні 
і квітчасті)» [1594, с. 12].Значнучастинуцих
робіт було відправлено для експонування на
Київській кустарній виставці 1908 року. Осип
Білоскурський очолював технічний відділ
і настільки глибоко розумівся в гончарній
технології, що в майбутньому узагальнив свої
знання в підручнику. Але 15 липня 1909 року
він залишив службу за власним бажанням,
бо директор вважав недостатньою його практику роботи на кахельних заводах.
На його переконання, Осипу Білоскурському потрібно було попрацювати
ще й у цегельнях та черепичних майстернях [41, арк. 66]. Таким був один
зприкладівневмілоїспівпрацідиректоразпринциповимитависокопрофесійними
співробітниками.

 Викладач Миргородської 
художньо-промислової школи 

імені Миколи Гоголя  
Осип Білоскурський  

з дружиною.  
Миргород, Полтавська 

губернія. 1908.  
Автор фото невідомий  

[1699, с. 88]

 Станіслав Патковський – викладач 
Миргородської художньо-промислової 
школи імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавська губернія. 1908.  
Автор фото невідомий [1698, с. 106]
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 Автор невідомий.  
Фігура селянина (1-2).  
Глина, формування  
в гіпсовій формі, ліплення, 
20х10,7 см.  
Миргородська художньо-
промислова школа  
імені Миколи Гоголя. 
Миргород, Полтавська 
губернія.  1900-ті (?).  
Музей Миргородського 
художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя 
Полтавського національного 
технічного університету  
імені Юрія Кондратюка,  
інв. № 102.  
Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше

 Карл Адамович. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ритування, мальовка, 35х7Dх9,5d см; на денці ритований напис: 
«Павленко №19. Карл Адамовичъ ІV кл. 1910 г.», штамп «Миргород 
школа». Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи 
Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 1910. Музей Миргородського  
художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Дубровський. Ваза.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 
8х13,5х32,5 см; на денці ритований напис: «2 класса 1905 г. 

Дубровский». Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 1905.  

Музей Миргородського художньо-промислового коледжу 
імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 178.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

1 2
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 П. Шумейко, Коваленко. Плесканець.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 
мальовка, 35х25,5 см, на денці ритований напис: «V к. Рис. 

Шумейко Точ. Коваленко». Миргородська художньо-
промислова школа імені Миколи Гоголя. Миргород, 
Полтавська губернія. 1910-ті. Музей Миргородського  
художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя 

Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 261.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Д. Харченко, П. Шумейко, І. Філоненко. ? Ваза (фрагмент).  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, мальовка, 

30х17Dх24,5d см; на денці ритований напис:  
«V к. Точ. Шумейко Рис. Д. Харченко И. Филоненко». Миргородська 

художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя. Миргород, 
Полтавська губернія. 1910-ті (?). Музей Миргородського 

художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, інв. 

№ 32. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Опанас Сластьон. Плесканець.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 
мальовка, 31,5х8,3Dх10,5d см.  
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія.  
1910-ті – 1920-ті. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного університету імені Юрія Кондратюка,  
інв. № 40. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Плитка з портретом  
Осипа Білоскурського. Глина, ангоб, полива,  

тиснення, мальовка, 1,5х25,5х25,5 см.  
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська 

губернія. 1908. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя  

Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла. 

Публікується вперше
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1907/1908навчальногорокушколавипустила9учніввідділенняхудожньої
кераміки й 3 учнів будівельного відділення [1361]. Налагоджувалася співпраця
з іншими гончарними закладами. Для забезпечення наочності навчання,
наприкінці1900-хКоломийськагончарнашколатафабрикаІванаЛевинського,що
уЛьвові,надіслаладоМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколи
ГоголяхарактернідлязахіднихрегіонівУкраїникахлі,декоративнівази,плитки
згеометричниморнаментом.Тодіжшколіподарувалиунікальнийдесятитомний
альбомзразківвиробівдомашніхпромислівГуцульщини[1388,с.78].

Директор Московського Строгановського училища М. Глоба, під наглядом
якого перебувала школа в Миргороді, і Комітет школи взяли до уваги
постанову Полтавських губернських земських зборів і внесли суттєві зміни
до навчальної програми школи. Українська орнаментика вже не вважалася
якоюсь «контрабандою», яку тільки іноді вдавалося проводити в оздобленні
виробів, – вона отримала пануюче місце в навчанні декоруванню: «української 
орнаментіки (способів оздобляти різні речі на український зразок) учитимуться 
на протязі всього п’ятирочного курсу вчіння… кожна країна в Росії повинна мати 
своє власне обличчя, – значить, повинна кохати, розвивати й своє мистецтво»
[1590, с. 10-11]. 1911 року Міністерство торгівлі й промисловості наполягало
на необхідності знайомства учнів відділення художньої кераміки з різними
існуючимистилямиобразотворчогомистецтва[1198,с.13 ].

АвторитетМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя
вколізнавцівукраїнськогогончарствазростав.Наприклад,1908рокуОлександр
Соколов, розглядаючи питання відкриття в Глинську «школи інструкторів 
гончарного ремесла»,рекомендуваввзятидлянеївикладачівзчиславихованців
цьогозакладу,де«останнім часом вже розвився хист виробляння посуду й інших 
таких речей по гарних українських зразках» [1595, с. 12]. Починаючи з 1907
року,разомзавторитетомшколипочалазростатикількістьїїучнів:1907рік–71,
1909–123,1910–176,1912–213,1914–354,1917–398.Значназаслугавцьому
належитьактивностііншихгуберній,представництвоякихпомітнозростало:1908
рік–23,1910–38,1913–99,1914–115,1917–84учні.Віквихованцівколивався
від14до23років.Зросталайкількістьдівчат,щомалинаметіотриматигончарну
художнюосвіту.Спочаткуїхвідсотокузагальнійкількостіучнівбувневеликий,але
зкожнимрокомвінпоступовозростав:1909–14,6%,1910–15,9%,1914–16,9%,
1916–28%,1917–27%.Миргородськийповітпродовжувавутримуватипершість
у кількості своїх представників серед учнів школи, активнішими стали місто
Миргород, Гадяцький, Переяславський, Золотоніський, Константиноградський,
Роменський,Прилуцькийповіти.Зрослакількістьгубернськихстипендіатів:1911–
30стипендійта60напівстипендій,1913–60,1914–62.Установомупредставництві
найчисельнішими були діти селян: 1911 – 43,9%, 1913 – 48,7 %, 1914 – 46,3%,
але окремих відомостей про дітей кустрів не віднайдено.Ймовірно, їх рахували
яквихідцівізселян[1361;1362;1357;1358;1378,с.674;1363,с.180-182;934;1364,
с.153-155;1467,с.4,11-13;558;933].
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Усі учні жили на квартирах. З 1909 року почала свою роботу учнівська
їдальня, де харчувалися відмінники навчання, стипендіати та за власний кошт
дітизаможнихбатьків.ЗаспогадамиколишньогоучняшколиМихайлаКругляка,
1911рокудопершогокласубулозараховано120чоловіквікомвід14до35років.
Більшістьзнихмали14-15років,алебулийзначностарші:Оникій(?)(25-30років),
ЛаривонКостенкозХомутця(30років),Сторож(?)(30-35років)таінші.Учнівський
контингент ушколі був різнонаціональний і різностановий: в її стінах знайшли
притулоквигнанціздворянськихшкіл–поляки(?)Вітвицькийі(?)Замбржицький;
зРосіїприїхавнанавчанняОнуфрійБірюков,зКавказу–(?)Іскандер,зМолдови–
представникизаможнихверствнаселення(?)Христодуло,(?)Фініті,(?)Ковальов.
Тожгончарнашколасправдібулазорієнтовананапідготовкукадрівдляпромислу
різнихгубернійтаіншихкраїн.1916рокузі120учнівшколузакінчилилише45на
обохвідділах,художниківбулонебагато[1285,с.82,85].Насправдіцесвідчення
є цінним лише з погляду з’ясування прізвищ колишніх учнів. Щодо кількості
першокласників–відомостінеправдиві.Згіднозопублікованимизвітамишколи,
1907 року в Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя
навчався71учень,1908–93,1909–123,1910–176,1911–186,1912–213учнів[1361;
1362;1357;1358;1378,с.674;1363,с.180-181;934].

ПосилиласяпідтримкашколизбокуПолтавськогогубернськогоземства.1909
рокуначесть100-річчяМиколиГоголябулозапроваджено3стипендіїпо120руб.,
якірозділилиміж6напівстипендіатами.Витратизакладубулитакими:напотреби
школи–25437руб.,нижчакерамічнамайстерня–5306руб.,пічнамайстерня–
890руб.,навидачугарячогохарчуваннянайбіднішимучням–2000руб.Усього
36634руб. [1357]. З ініціативи графаР. Р.КапністаПолтавські губернські збори
ухвалилирішенняпропризначеннядвохстипендійвідкожногоповітудляучнів
миргородськоїшколи[1197,с.128-129].Пізніше,постановоювід17травня1910року
пришколібулозапроваджено30стипендійі60напівстипендій,такожзалишалися
3стипендіїіменіМиколиГоголя[1363,с.181],усьогонасуму3600руб.[1198,с.55].

ПриМиргородськійхудожньо-промисловійшколііменіМиколиГоголядіяли
двавідділення,навчальнамайстерняпічногойвогнетривкогобудівництва.Проних
згадувалосявщорічнихзвітахшколивпродовж1912–1918років[1364,с.153-155;
1467,с.4,11-13;558,арк.4-5;933].1912рокумайстернювогнетривкогобудівництва
відвідував31учень[934].Цьогожрокубулоасигновано29185руб.наутримання
школи,7816руб.–набудівельнуіпічнумайстерні,2500руб.–наїдальню.Витрати
відповідностановили29538,8119та2467руб.Ізспецкоштіввитрачено258,75руб.
напридбаннякниг,1532руб.–наматеріалидлябудівельноїмайстерні,2573руб.
–набудівництвокассельськогогорна,353,48руб.–напокриттяперевитрат[1363,
с. 181-182]. 1911, 1913 та 1914року було випущенопо 12 випускників, а 1912-го–
11випускників,якіотримализвання«вчений рисувальник»і«майстер з гончарного 
виробництва» [1363, с. 181; 934; 1364, с. 153-155; 1467, с. 4, 11-13].Де саме вони
працевлаштувалисяічивпроваджувалинапрактиціотриманівгончарнійшколі
знання–невідомо.
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 Диплом Головного управління землеустрою та землеробства  
про присвоєння Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя  

малої срібної медалі Всеросійської кустарної виставки. Санкт-Петербург. 1907–1908.  
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя  

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла
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 Диплом Міжнародної будівельно-художньої виставки в Санкт-Петербурзі за участь у конкурсі  
Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя. Санкт-Петербург. 1908.  

Музей Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя  
Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла

 Диплом Імператорського руського технічного товариства про присудження Миргородській художньо-промисловій 
школі імені Миколи Гоголя золотої медалі товариства за колекцію зразків художньої і будівельної кераміки.  

Санкт-Петербург. 27.10.1912. Музей Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя  
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла
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 В. Омельченко, С. Костюк. Підставка для вази.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, мальовка,  
36,5х10,5Dх19,2d см; на денці ритований напис: «Уч. 2 к. В. Омельченко 1913 
Школа Гоголя гр. С. Костюкъ уч. ІV класса».  
Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя. 
Миргород, Полтавська губернія. 1913. Миргородський краєзнавчий музей, 
471/Д-329. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 ? Павленко, Іван  Коркусь. Підставка для вази.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, мальовка,  
36х10Dх16,7d см; на денці напис: «Точ. Павленко ІІІ кл.  
рис. И. И. Коркусь. 1908 г. 7 июля».  
Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавська губернія. 07.07.1908. Музей Миргородського 
художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 92.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 С. Сетко. Глечик.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення,  

ритування, мальовка, 27х8,5Dх9,5d см;  
на денці ритований напис: «1911 года г. Миргород. С. Сетко». 

Миргородська художньо-промислова школа 
 імені Миколи Гоголя.  

Миргород, Полтавська губернія. 1911.  
Роменський краєзнавчий музей, КСП-301.  

Фото Тараса Пошивайла
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 С. Кибалка. Куманець.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, проколювання, 

ритування, мальовка, 28,5х26,6 см;  
на денці ритований напис: «т. Кибалка, граф. Кибалка». 

Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія.  

Початок 1910-х. Полтавський краєзнавчий  
музей імені Василя Кричевського, КС-1487/ПКМ-17614.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 С. Кибалка, ? Корицький. Куманець.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, проколювання, 
ритування, мальовка, 28,5х24,3 см;  
на денці ритований напис: «№92а Точ. Кибалка  
Гр. Корицькій». Миргородська художньо-промислова 
школа імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська 
губернія. 1911. Полтавський краєзнавчий  
музей імені Василя Кричевського, КС1466/ПКМ-16720.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Іван Коркусь. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, формування, 
мальовка, ритування, поливування, 

6х50,5Dх6d см.; на денці напис:  
«Х-П. Ш. им. Н.В. Гоголя в Миргородъ.  
Рис. Уч. 5-го кл. Ив. Коркусь. 1909 г.».  

Миргородська художньо-промислова 
школа імені Миколи Гоголя. Миргород, 

Полтавська губернія. 1909.  
Музей Миргородського  

художньо-промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського 

національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка, інв. № 541.  

Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше
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 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка,  
23х10,5Dх8,5d см; на денці ритований напис: «JL».  
Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи 
Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 1900-ті – 1910-ті.  
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу 
імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 256.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  

мальовка, поливування; 29х6Dх9,5d см.  
Миргородська художньо-промислова школа імені 

Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 
1900-ті – 1910-ті. Музей Миргородського художньо-

промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  

імені Юрія Кондратюка, інв. № 172.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 М. Костенко. Ваза.  
Глина, емалі, полива, гончарний круг, тиснення, ритування, 
38х19Dх13d см; на денці напис: «Уч. ІІІ к. М. Костенко. 1913». 
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 1913. 
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу 
імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше



Розділ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНИХ ШКІЛ ПОЛТАВЩИНИ

531

Миргородськахудожньо-промисловашколаіменіМиколиГоголяпроводила
досить успішну виставкову діяльність. Зокрема, відомо, що творчі роботи її
вихованців експонувалися 1904 року на виставці в Полтаві [1466, с. 50], 1905
– на навчально-показовій виставці (Санкт-Петербург, бронзова медаль), 1907
– на Міжнародній будівельно-художній виставці (Санкт-Петербург, золота
медаль), Всеросійській виставці з іноземним художньо-промисловим відділом
(Санкт-Петербург, мала срібна медаль), 1908 – на Казанській обласній виставці
дрібної промисловості, професійної освіти та сільського господарства, 1908
та1909–наКиївськійкустарнійвиставці,1910–наКатеринославськійобласній
південно-руськійсільськогосподарській,промисловійікустарнійвиставці(велика
золота медаль). На Катеринославській південно-руській обласній виставці
(1911) школа отримала велику золоту медаль «за прекрасную постановку дела  
и распространение знаний по керамике с художественной и технической 
стороны» [1378,с.674]. 1912рокунаМіжнароднійнавчально-показовійвиставці
«Обладнання та устаткування школи»вСанкт-Петербурзізакладнагороджено
великоюзолотоюмедаллю[1270,с.5;1715,с.38-39].

Особливуактивністьуцьомупитаннівиявлялитівикладачі,якімаксимально
популяризували українське традиційне гончарство. Так, 25 листопада 1907
року в Петербурзі було організовано Всеросійську кустарну виставку, на якій
український відділ влаштовував Опанас Сластьон [1588, с. 9]. Гончарні вироби
на ній експонувала Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи
Гоголя – «маючи свіжість та особливість української орнаментики, вироби 
сі теж дуже сподобались в Петербурзі: в перші ж дні їх геть розкуплено»,
атакожколишніїївипускникитаучніГлинськоїгончарноїнавчальноїмайстерні
РоменськогоповітуПолтавськоїгубернії,виробиякихтежшвидкобулорозпродано
[1591,с.5].Закладтакожбравучастьущорічнихвиставках,щопроходилипідчас
сесіїПолтавськихгубернськихземськихзборів[1358].1913рокуроботивихованців
закладу експонувалися на Всеросійській кустарно-промисловій виставці (Київ)
[1364,с.157].

Для частини робіт школи цього періоду характерна відсутність ознак
приналежності до українського гончарного мистецтва. Приміром, письменниця
Олена Пчілка, після відвідин виставки в Катеринославі, писала, що «по формі 
й по малюванню се був самий звичайний посуд, так би мовити – московсько-
кузнєцовського стилю, – з якимись набридливими букетиками й таким іншим; 
було чимало річей і в стилю декадентському, наприклад, якісь дуже штучні 
кухлі з безмірно витягненими шиями, розмальовані химерно-викрученими, 
«декадентськими» візерунками. Сі речі зовсім не мали в собі нічого гарного, нічого 
своєвидного» [1484].

Усередовищікустарівтривалиневдаліекспериментизчужоріднимиформами,
і деякі вихованці гончарного закладу були певною противагою цим процесам.
Приміром,1906рокувКиєвівідбуласякустарно-промисловавиставка,ітодісеред
виробів миргородських гончарів зустрічалися японські пляшки й дракони, які
критикували оглядачі. Вже наступного року до Полтавського земського складу
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 Експозиція творчих робіт вихованців Миргородської художньо-промислової школи  
імені Миколи Гоголя на Всеросійській виставці (1, 2). Київ. 1913 [1601]

1

2
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випускникишколи,якіоб’єдналисявартіль,привезлидляпродажумальований
посудвукраїнськомустилі(кухлі,тикви,глечики,мискитаін.)[1589,с.13].

Для учнів Миргородської художньо-промислової школи запроваджено
заводську практику. Улітку 1908 року відбулося перше відрядження вихованців
4-5-х класів будівельного відділудоМало-Будищанськогоцегельно-черепичного
заводу.Такужпрактикунагончарнихзаводахпроходилиучніхудожньоговідділу
[1362]. Проте розвиток фабрично-заводського виробництва ставив діяльність
гончарногозакладуузалежністьвідцьоговидупромисловості.Закількароківбуло
налагодженопроходженняучнямизакладузаводськоїпрактики,алевженелише
нагончарних,айнапорцеляновихтафаянсовихпідприємствах.1910рокузаводську
практику пройшли троє учнів: один на гутному заводі Ессена, поблизу Риги,
дві учениці 1,5 місяці – на порцеляновому заводі Миколи Гріпарі в Баранівці
Волинської губернії [1358]. Влітку наступного року на Імператорському
порцеляново-скляному заводі в Санкт-Петербурзі практикувалися 3 учні,
наПорцеляновомузаводіЯ.К.Ессена–3учні,накахельномузаводівКикеріно
(біляПетербурга)–1учень,цегельно-черепичнізаводи–рештаучнів[1363,с.181].
1913року5учнівхудожньоговідділенняпроходилипрактикунаІмператорському
порцеляновому і скляному заводі, 4–наБаранівському і порцеляновому заводі
М. П. Гріпарі; 18 учнів будівельного відділення практикували на Мало-
Будищанськомуцегельно-черепичномузаводі[1364,с.157].

Частину коштів на своє утримання Миргородська художньо-промислова
школа імені Миколи Гоголя заробляла виконанням замовлень, які надходили
зрізнихгубернійібулирізноманітногохарактеру:1909рік–порцеляновітарілки
з українським орнаментом; майоліковий герб Гадяча; бюсти ТарасаШевченка,
МиколиГоголя,Петра ІдляЛубенської гімназії; вазидляМінськоготовариства
любителів спорту; облицювальна плитка і черепиця для церкви у м.НовийБуг
Херсонської губернії; таріль для Полтавського земства (для піднесення хліба
імператору);банкиглинянідляКатеринослава[966;196;412;413;1030;493;964;
203; 1024], отримано замовлення із м. Боброво Воронезької губернії [55]; 1911
рік – наочність для канцелярії Міністерства народної освіти; бюст імператора
ОлександраІІдляЛубенськоїземськоїуправи;майоліковийіконостасдляцеркви
вКриму;«недорогі вази, глечики і попільниці народного фасону, але не порцелянові, 
а глиняні... розфарбовані по сірувато-коричневому фоні» замовило товариство
«Турбота про бідних дітей»дляпродажунаблагодійномубазарі[402;465;432;
403].Уберезні 1911-говКатеринославбулонадісланоглиняноготоваруна суму
2096 руб. (реалізовано– на 778 руб. 51 коп., прибутокшколи становив 777 руб.
41коп.), а увересніотриманозамовленнязМоскви [1023; 1022]. 18 травня 1913
рокувиробишколибуловідправленодоЯлтийОдеси[23].Віднайденівідомості
підтверджують, що попит на українську кераміку мав місце. До якості деяких
виконанихробітбулизауваження.Приміром,майоліковийіконостасдляСоборно-
УспенськоїшколиМиргородабуловиготовленозпорушеннямхудожньої,технічної
таархітектурноїсторіндоговору[72].
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Окрімвиготовленняготовихвиробів,школапроводилалабораторніаналізи
гончарних глин і робила висновки щодо їх придатності для виготовлення того
чи іншого глиняного виробу.Наприклад, таку роботу було проведено 1910 року
з глинами з кар’єрів поблизу хутораВасилівкай слободиЄвсугСтаробільського
повітуХарківськоїгубернії.ДиректорМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколи
іменіМиколиГоголявписьмовихрекомендаціяхвказав,щодлявдалоїпостановки
гончарної справи проведених дослідів недостатньо й необхідно взяти більшу
кількість глин з різних кар’єрів повіту і з’ясувати їхню сумісність із тамтешніми
поливами. У відповідь на це Старобільська земська управа надіслала по 5 пудів
глинизп’ятикар’єрівтаєвсузькувохру[1155].Такужроботуздійснюваливихованці
школи вже за її межами. Випускник школи Ф. Г. Середа за розпорядженням
начальникаКубанськоїгуберніїздійснив1908рокудослідження238сортівглини
в Лівобережній Україні й надав Кубанському етнографічному та природничо-
історичному музею зразки плитки. Глину розглядали передовсім з погляду
практичного застосування, з’ясовували її температуру плавлення, придатність
для застосування в гончарному промисловому виробництві, колір виробів після
випалювання. Завдяки цьому дослідженню було з’ясовано, що в 9 кубанських
станицяхзнаходилисяпокладивогнетривкоїглини,придатноїдлявиготовлення
цегли, черепиці, плитки для підлоги, посуду. 98 досліджених глин виявилися
легкоплавкими й пластичними, придатним для виготовлення майоліки вищого
сорту[1044,с.58].

1910 року губернські збори, заслухавши звіт чергової ревізійної комісії,
запропонували управі підготувати на наступне засідання питання про заходи
щодо розвитку гончарного кустарного промислу в губернії за допомогою учнів
Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя; проект
пільгового кредиту випускникам школи для облаштування власних майстерень
іпридбанняінструментів;доповідьпровведеннявшколі6-гопрактичногокласу
[1197, с. 9-10]. Недоліки, виявлені в підготовці учнів технічного (будівельного)
відділу (недостатня практична підготовка), пропонували усунути шляхом їх
переведення на трирічне навчання зі значним збільшенням практичних годин
з виробництва цегли, черепиці та інших глиняних виробів [1199, с. 46]. Було
вирішено розширити пічну майстерню й зараховувати до неї практикантами,
для підвищення кваліфікації, майстрів і пічників. Зауважу, що фахівці, яких
готувалобудівельневідділенняшколи,користувалисяпопитом,томуземствобуло
зацікавленимузмінінавчальногопланузакладу.

Закладзосередивсвоюдіяльністьнапоширенніхудожніх і технічнихзнань
згончарноговиробництвасередкустарівПолтавськоїгубернії,щобулозатверджено
її Статутом. Визнали необхідним організовувати летючі виставки кустарно-
гончарного виробництва, щоб ознайомлювати населення з удосконаленими
прийомамигончарноговиробництва,атакожздійснювативідрядженнямайстрів
школи до осередків гончарного виробництва для навчання кустарів новітнім
прийомамроботи[1198,с.14,48;558,арк.1].
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 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  

ритування, мальовка, 23,5х9,3Dх7,5d см.  
Миргородська художньо-промислова школа  

імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавська губернія. 1910-ті.  

Музей Миргородського художньо-промислового  
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 715.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 М. Римша, Я. Нестеренко. Ваза.  
Глина, гончарний круг, ритування 32х12,5Dх12,5d см;  
на денці ритований напис: «уч. V к. точ. М.Рымша,  
гр. Я. Нестеренко».   
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавська губернія. 1910-ті – 1920-ті.  
Музей Миргородського художньо-промислового  
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 220.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий.  
Чорнильний набір.  

Глина, ангоб, полива, лиття, 
ліплення, 36х22х15 см.  

Миргородська художньо-
промислова школа  

імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавська губернія.  

1910-ті – 1920-ті.  
Музей Миргородського 

художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя 
Полтавського національного 

технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 313.  

Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше
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Економічніпозиціїнавчальногозакладубуливідносностабільними.Найого
утримання1911рокубуловиділено28405руб.,окрімтого,2500руб.–нахарчування
найбіднішихучнів,780руб.–наутриманняучнівпідчаслітньоїпрактики,3600
руб.–настипендії,3400руб.–наремонтбудівлі[1517,с.674].Губернськіземські
зборианулювалишкільнийборгусумі2330руб.,якийтягнувсяз1898року[1402].
1912рікпозначенозміцненнямматеріально-технічноїйнавчальноїбазишколи:
уМосквібулопридбанодвигуни, зБерлінайМосквинадійшлообладнаннядля
лабораторій,уХарковізакупилиоцинкованілисти,шкільнубібліотекупоповнили
книги із Санкт-Петербурга, Москви, Риги, Полтави, різноманітні матеріали
надійшлиізцегельнихімашинобудівнихзаводівХарковатаскладуПолтавського
губернськогоземства[227].

УчніМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголябули
учасникамидраматичногойспівочогогуртків,атакождуховогооркестру.Їхніми
зусиллямибулоздійсненопостановкиопери«Іван Сусанін»,феєріїМиколиГоголя
«Тарас Бульба»,«Ніч на Івана Купала».УсідекораціїмалювавОпанасСластьон,
вінжегримувавіодягавдійовихосіб,керувавосвітленням[1285,с.84;1116,с.87].

Незважаючи на певні недоліки, діяльність Миргородської художньо-
промисловоїшколиіменіМиколиГоголябулаприкладомдляіншихукраїнських
губерній.Так,назасіданніПодільськогогубернськогоземстваграфД.Ф.Гейден
розповівприсутнім,щозавдякидіяльностімиргородськоїшколи«кустарное дело 
въ Полтавской губернии развилось страшно, вы увидите тамъ в этомъ земскомъ 
складе загромождение, залежи предметов кустарного производства, которые 
привозять сюда со всей губернии и затемъ отсюда, изъ этого кустарнаго склада, 
они расходятся по всей России, вывозятся в Москву и Петербургъ, во все города 
раскупаютъ и развозятъ оттуда»[1657,с.492].Протеіснувалийіншідумки,які
невиражалиабсолютнезахопленнянавчальнимзакладом.1912рокуПетроВаулін
зауважувавнанедостатньодоцільній,найогодумку,діяльностішколи,аджебагато
часу затрачалося на марні експерименти: «С бюджетом почти 50 тыс.  руб.,  
с должным техническим оборудованием мастерских, с директором горным 
инженером во главе, со штатом техников, химиков и лаборантов, которые 
работали в низшем керамическом отделении над обычным доброкачественным 
белым глазурованым печным кафелем в течение пяти лет (в прошлом году 
еще не добились)… выпустить ученика из низше-керамического дела, который 
не знает и не умеет изготовить такого (имеется в виду кафель), равноценно 
тому, как выпустить из школы кузнеца, который не умеет выковать подкову»
[1068,с.362].Провиготовленнятрадиційнихглинянихвиробівунижчомувідділі
керамікивідомостіобмежені.Цимвидомдіяльностізаймалосявищевідділення.
Однаквикладачішколиусвідомлюваливажливістьнабуттяучнямишколинавичок
звиготовленнягончарнихформ.ПрикладомуцьомудлянихбулаКоломийська
гончарна школа в Галичині, де, за повідомленням Петра Вауліна, практичних
занять було вдвічі більше, ніж у гоголівській школі, учні вчилися виготовляти
«гончарний розписний посуд національного характеру», обов’язковою була
практиканаодномузприватнихзаводівуЛемберзі[1068,с.362].
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Тим часом тривало листування Полтавської губернської земської управи
з Головним управлінням землеустрою та землеробства про реорганізацію
будівельноговідділеннянижчоїкерамікиймайстерніпічноїсправитавідкриття
експериментальної лабораторії [548]. У листі до Відділу сільської економії
і сільськогосподарської статистики Полтавська губернська управа вказувала
на необхідність влаштування навчальної майстерні з пічного й вогнетривкого
будівництва. Було здійснено розрахунки витрат: «на общие мероприятия 
22775 руб., на оборудование учебной мастерской по печному и огнестойкому 
строительству, учреждаемой при Миргородской художественно-промышленной 
школе, 7500 руб. и на содержание этой школы 4980 руб. в год…»[591].Зазначені
коштибуловиділено«согласно сметы Директора Миргородской Художественно-
Промышленной Школы имени Н. В. Гоголя, в пособии на открытие в текущем 
году действий имеющейся при Школе лаборатории по испытанию глин и выделке 
из нее в натуральную величину черепицы и кирпича, на устройство опытного 
завода для производства жидкого стекла и на устройство для испытания 
на огнестойкость избы из леса, пропитанного жидким стеклом. …Отдел 
Сельской Экономии и Сельско-Хозяйственной Статистики просит Управу 
представить к концу текущего года в израсходовании отпущенной суммы 
подробный отчет, а равно сообщить данные о деятельности лаборатории  
и результатах опытов по производству жидкого стекла и применении его для 
придания огнестойкости деревянным строениям» [584].1914рокуфінансування
закладубулодоситьпотужним:наасигнуванняшколизатрачено37тис.619руб.,
наутриманнямайстерень–11тис.146крб.Миргородськушколубулообладнано
електромоторами[1467,с.27,45].

Високофаховий викладацький склад Миргородської художньо-промислової
школи іменіМиколиГоголягарантувавякіснугончарнуосвіту.Протевихованців
школи готували до роботи не стільки в умовах кустарного, скільки фабрично-
заводськоговиробництва.Учні,якіпроходилиповнийкурснавчання,витримали
всі випускні іспити й виконали всі практичні роботи, на художньому відділенні
отримувализвання«вченого-рисувальщика»,набудівельному–звання«майстра 
по гончарному виробництву». Також за випускниками зберігалося право
Миргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголяздобуватизвання
особистого почесного громадянина за представленням у педагогічний комітет
школизвітупрошестирічнудіяльністьугалузіхудожньоїпромисловостіабопісля
відпрацюванняшестироківнахудожніхпідприємствахчифабрикахзвідповідним
листом-представленнямвідадміністраціїцьогопідприємства[1511,с. 337].Окрім
викладачів,ушколіпрацюваливідливальникгіпсовихформ,2випалювачімуфелів
тагорнів,старшийвипалювач,служителіпримайстерняхобохвідділеньтаін.[1467,
с.5].Навчальніпрограмипередбачалививченнятакихдисциплін:

Аналітична хімія: 5 клас здійснював раціональний та якісний аналіз глин,
мергелю,вапнякутаіншихматеріалів.

Гончарналабораторія:4класиобохвідділень–визначалимеханічнийсклад
глин, їх вогнестійкість, усадку, пластичність, пористість, питому вагу й міцність



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

538

 Автор невідомий. Горщик для квітів.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг,  

ліплення, 13х12,2Dх9,5d см.  
Миргородська художньо-промислова школа  

імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 
1900-ті – 1910-ті. Музей Миргородського художньо-

промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  

імені Юрія Кондратюка, інв. № 570.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Горщик для квітів.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг,  
ліплення, 10х9Dх7,5d см.  
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 
1900-ті – 1910-ті. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету 
 імені Юрія Кондратюка, інв. № 570.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 С. Кибалка. Куманець.  
Глина, полива, гончарний круг, ангоби, проколювання, 

ритування, мальовка, 28,5x24,3 см;  
на денці ритований напис: «Грав. Кибалка ІV к.».  

Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія.  

Перша половина1910-х.  
Приватна колекція родини Дубинських (Вінниця).  

Фото Людмили Овчаренко

 Автор невідомий. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, формування,  
ритування, мальовка, 6х50,5Dх27d см;  
на денці ритований вензель.  
Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія.  
Перша половина 1910-х.  
Приватна колекція родини Дубинських (Вінниця).  
Фото Людмили Овчаренко
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черепка, якісні характеристикиполиви, тягу
газів у трубах; 5 класи – готували глиняну
масу для цегли, кахель, плиток, майоліки,
фаянсу, порцеляни, кам’янкового кухонного
посуду; готували різнокольорові ангоби
інаносилиїхнавироби;готувалисвинцевій
безсвинцеві поливи, емалі, пристосовували
їх до глиняних мас; виготовляли на задану
тему зназваних глин іматеріалів ті чи інші
вироби гончарного виробництва, щоб маса,
ангоби,поливайемальвідповідалигончарній
технології.

Гончарнатехнологія:3класи–вивчали
історію кераміки, матеріали, формування,
випалювання, ангобування й скління
глиняних виробів, фарбування мас; 4 клас
– класифікацію глиняного товару; цегельне,
черепичне й дренажно-трубне виробництво;
виробництво пічних кахель, теракоти й
полив’яних виробів; складання і розрахунок
різних мас та полив; 5 клас – закріплення
вивченого.

Рисуноквикладавсяз1по5клас,в2,4,5
класахвивчаликомпозиціюіззастосуванням
«малоруського орнаменту»вгончарстві.

Ліплення: 1-2 класи – моделювання
листків, плодів, квітів; 3-4 класи –
моделювання самостійно складеного декору
глиняних виробів; 5 клас – більш складні
завданнядекорування.

Керамічний живопис: 4-5 класи –
мальовка українськими орнаментами
фаянсових,порцелянових,глинянихвиробів
із застосуванням поливи; асортимент
декорованихмальовкоювиробів:тарелі,вази,
попільниці, столові, кавові, чайні сервізи;
випалюваливмуфеляхігорнах.

Майстерні: 1 клас – виготовлення
конусів,циліндрів,півкуль,пласкогопосуду;
2 клас – гончарювання виробів до 4-5
вершків,знайомствоізформуванням;3клас
– гончарювання виробів більших розмірів;
4 клас – гончарювання виробів висотою

 С. Костюк, ? Оніщенко, ? Бутурлін. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, 
мальовка, 43х41Dх12d см.  
Миргородська художньо-промислова школа 
імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавська губернія.  
Перша половина1910-х.  
Миргородський краєзнавчий музей, 463/Д-330. 
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Іван Падалка. Пастушок.  
Миргород, Полтавська губернія.  
Кінець 1910-х [1283, с. 91]
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доаршина,литтяформдлямашинногойшаблонногоформування;формування
у формах; 5 клас – приготування мас, вивчення полив, ангобування, скління,
ритування,випалювання[1467,с.20-24].Зіспогадівколишньогоучняшколистало
відомо,що не всі майстри ділилися знаннями з технології гончарства зі своїми
вихованцями, «багато чого самому прийшлося добиватися своїми зусиллями»
[435,с.2].

Революційний антимонархістський рух, який на початку ХХ століття
стрімко поширювався на території Західної Європи та Російської імперії, не
обминувіМиргород.18листопада1911рокувідбувсястрайк55учнів,здебільшого
ІІкласу.Однимзорганізаторівбуввідомийумайбутньомухудожниківикладач
Миргородського художно-керамічного технікуму Іван Падалка. У середовищі
вихованців школи поширилися національно-визвольні й загальнодемократичні
ідеї,якізгодомзгуртувалиїхвосередок«Юнацька спілка»,щооб’єднувавблизько
50 чоловік. Під впливом революційних настроїв діяльність осередку вилилася
в демонстрацію з червоними прапорами й антимонархістськими лозунгами.
Зі спогадів колишнього гоголянина (так називали себе учні школи) Михайла
Круглякадовідуємося,щоприводомдодемонстраціїсталанеякіснаїжавїдальні
ігруба,насильницькаповедінканаглядачаВасиляБережного[1280,с.67;1095],
М. І. Куличенка – у майбутньому викладача Запорізької художньо-промислової
школи [435, с. 1-2]. Усіх інакомислячих учнів, які були організаторами цього
виступу, прирівняли до кримінальних елементів. У відповідь на це керівництво
земства вжило заходів, які убезпечили школу від вступу учнів із сумнівною
поведінкою, поставило під жорсткий контроль відвідування уроків як учнями,
так івчителями[1198,с.13]. Повторнезарахування«бунтарів»досписківучнів
проходило через написання заяв із «покаянням», але багато звільнених так
інеприйшлизповинною[1285,с.83].

Революційніпоглядичленів«Юнацької спілки»малипродовження,томуне
залишилисяпозаувагоюкерівництваМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколи
іменіМиколиГоголя.17грудня1915рокубулопроведенообшукнаквартиріучнів
Артемія Семінька і Мефодія Верещаки, де знайдено літературу революційного
характеру. До звинувачення учнів школи в огульному українофільстві був
причетнийОлександрКир’яков,який,придушуючипротестиреволюційноїмолоді,
неодноразово звертався за допомогою до жандармерії. Згодом заарештували
25учнів,якихмайжевсіхзабракомдоказівусічні1916-гозмушенібулизвільнити.
Упровадженніособливоговідділкудепартаментуполіціїдокінцялипнязалишалася
справаАртеміяСемінька,якогозгодомтежвідпустили«за відсутністю доказів»
[1280,с.67-68].Директоршколизанекоректнуповедінкуіпосадовізловживання
звільнивнаглядачайфельдшерашколиБережанськоготавикладачівВолодимира
Шамро-ВовкайКрамарчука,якіувідповідьнаценадрукувалинасторінкахгазети
«Киев» кореспонденції про діяльність директора [1202, с. 71-72]. Опублікована
інформація викликала до Олександра Кир’якова чимало запитань з боку
губернського керівництва, яке, знаючи його вади, поставило на перший план
вірнопідданствовладійбезперечнуфаховупідготовку.Дотогожшколаотримала
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великезамовленнявідвоєнноговідомстванатиглідлявиготовленнязадушливих
газів,якетерміновопотрібнобуловиконати,ізалишатишколубезкерівниканатой
моментбулобнерозумно.Щобякосьзалагодитирозбурханеучнівство,губернська
владазбільшилавитратинаутриманняшколи,майстерень,їдальнітастипендіатів
до74тис.489руб.30коп.[913].

Упродовж 1914 року практичними роботами в Миргородській художньо-
промисловій школі імені Миколи Гоголя займалися: майстерні художнього
відділення,вякихвиготовлялиглинянівиробинагончарнихкругах,оздоблювали
їхмальовкою,ритуванням,склили,випалювали;майстернібудівельноговідділення,
де виготовляли вогнетривку й просту цеглу, черепицю, комплекти кахляних
печей, камінів і кухонних плит; хімічна лабораторія, в якій було здійснено
аналізидвохглинізКурськоїгубернії,глин,надісланихПолтавськимцегельним
заводом,МиколаївськимцегельнимзаводомМиколиРикова,двохглинізТифлісу,
однієї– зпомістяВарвариВойни, а такожбезкоштовнопроведенодослідження
глин, надісланих повітовими земствами: Миргородським (5), Кобеляцьким (2),
Хорольським (2), Прилуцьким, Золотоніським, Роменським, Переяславським,
Лохвицьким, Костянтиноградським (по 1); здійснено випробування хімічних,

 Вироби викладачів та учнів Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавська губернія. 1910-ті. Автор фото невідомий [1699, с. 86]
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фізичнихімеханічнихвластивостейп’ятиглин,надісланихХарківськоюкомісією
землевлаштування[1467,с.25].

СередробітучнівМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколи
Гоголя цього періоду, були вази «Виноград», «Зайці», «Соняхи», «Квіти», 
«Яблуні», «Вишні», «Хризантеми», оздоблені кобальтовими тапідполив’яними
фарбами, які наслідували традиційні українські форми та декор [806]. Однак
постійніпошукиновихорнаментів,експериментизформами,поєднанняздобутків
українського народного гончарства з гончарними культурами інших країн світу
тазастосуванняелементіворнаментів,притаманнихіншимпромислам,призвели
дотого,щовихованцішколиінодіпродукуваливироби,невластивітрадиційному
гончарствуукраїнців[1752].Пришколідіявмузейхудожньоговідділення,учнівська
йфундаментальнахудожнябібліотеки[1467,с.30].

Зважаючи на запити держави, з метою розширення можливостей для
працевлаштування вихованців, окрім вивчення художніх і технічних дисциплін
з гончарства, 1910 року в школі було запроваджено викладання гутної справи:
«живописи на стекле и хрустале, как отрасль, родственная керамике» [1378,
с. 674]. З цією метою Олександр Кир’яков замовив інженеру В. Зауерланду
ізДрезденакресленнярізних склоплавильнихпечей, заякі 29 травня 1914року
булозаплачено1000німецькихмарок,алецідокументи,післяйогозвільнення1918

 Автор невідомий. Підставка.  
Глина, ангоб, лиття, формування, 11,7х9,5Dх6,2d см.  

Миргородська художньо-промислова школа  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська губернія.  

1900-ті – 1910-ті. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 

національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 325.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Українець. Ваза.  
Глина, ангоб, формування, ліплення, мальовка,  
30,8х6,7Dх6,7d см. Миргородська художньо-промислова 
школа імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавська 
губернія. 1910-ті. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 283.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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року,зникли[675].Увідомостях1915рокунаотриманнязаробітноїплатніміститься
інформаціяйпрогутневідділення[84].

Перша світова війна збільшила попит на фахівців з гончарства, тому
працевлаштування випускників Миргородської художньо-промислової школи
імені Миколи Гоголя було гарантованим. До навчального закладу з усіх
куточків Російської імперії надходили запити, передовсім, на майстрів, здатних
організовуватийкеруватигончарнимвиробництвом.Вдалосявіднайтизамовлення
1915року:Головнеуправлінняземлеустроютаземлеробствапотребуваломайстра
для навчально-показової гончарної майстерні в м. Боготолі Томської губернії;
Симбірська губернія – техніка-практика з виробництва глиняної черепиці
йзвичайноїцегли,якийбипрацювавудрібнихкустарнихмайстернях;Саратовська
губернськаземлеустрійнакомісія–майстра,знайомогоізкладкоюудосконалених
печей;Слов’янськенижчегірничозаводськетехнічнеучилищеХарківськоїгубернії
–викладачаліплення,рисунка,формування;Таврійськагубернськаземлеустрійна
комісія (відділ вогнестійкого будівництва) – лаборанта для завідування
Сімферопольською спеціальною лабораторією аналізу глин і цементу; Уманська
повітоваземськауправаКиївської губернії– інструктора-організаторакустарних
промислів; Роменська повітова земська управа Полтавської губернії – майстра
гончарної справи;Житомирська художньо-реміснича майстерня, яку планували
відкритизасприянняН.Л.Ремезової,–кераміста;приватнезамовленняізРиги–
помічникадлягончарювання,ліпленняйформування;Юр’ївецькаповітоваземська
управа Костромської губернії – інструктора з гончарної справи для технічної
допомогикустарномупромислуйнавчанняхлопчиківумайстерні,відкриттяякої
передбачалося;цільовінаправленнявідПолтавськоїгубернськоїземськоїуправи
– у Зіньків, Костянтиноград, Кобеляки (2), Лубни,Переяслав, Ромни,Лохвицю,
Кременчук (2), Полтаву (9 інструкторів); цільові направлення від Полтавської
губернськоїземськоїуправи(11пічників)–Полтава,Гадяч,Миргород,Пирятин(2),
Прилуки,Кременчук,Лохвиця,Кобеляки,Золотоноша,Хорол[990;423;863;259;
967;986;850;1009;1020;1025;613;612].(Узагальнюючівідомостіпровипускників
подановтаблицях14,15[1356,с.40;1361;1362;1357;1358;1363,с.181;1364,с.155;
1467,с.13;558,арк.5;1378,с.674]).

Отже, станом на 1914 рікМиргородську художньо-промисловушколу імені
Миколи Гоголя закінчило 267 учнів. З їх числа за різними джерелами вдалося
з’ясуватиорієнтовнепрацевлаштування245чоловік:23,2%працювалиробочими
на гончарних заводах, організували власне виробництво, були майстрами або
інструкторами в інших гончарних установах; 42,8 % влаштувалися вчителями
графічних мистецтв; близько 6% продовжили свою освіту у вищих мистецьких
навчальнихзакладах;8%булислужбовцямиврізнихустановах;до5%працювали
креслярами;8%обраливійськовуслужбу;4%жилизарахунокведеннявласного
господарства. Тож можемо стверджувати, що: 1) кожен четвертий випускник
зберіг своюприналежністьдо гончарства, але з’ясувати скільки самепрацювало
безпосередньовкустарномувиробництвінеможливо;2)фактичнокожнийдругий
був учителем художніх дисциплін. Таким чином, гончарна школа в Миргороді
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Таблиця 14. 
Відомості щодо працевлаштування випускників Миргородської  
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя (1906–1914)

№ 
п/п

Відомості  
про випускників

Кількість (осіб)
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1913 1914

1

Робочінагончарних
заводах,самостійні
гончарі,майстри,
інструктори

25 25
30

куста-
рів

34 34 36 53 57

2 Учителіграфічних
мистецтв 25 45 64 71 84 70 80 105

3 Студентивищих
художніхшкіл 15 16 18 16 17 18 16 14

4 Службовціврізних
установах 21 23 25 14 20 20 20

5 Креслярі 15 13 15 7 9 16 16 12
6 Військовослужбовці 16 14 7 11 9 13 7 19

7 Курсантиюнкерських
училищ 3 1 - - - - - -

8 Власники
господарств 13 ? - 18 11 20 21 10

9 Бажали
працевлаштуватися 6 17 - - - - - -

10 Хворі,померлі 5 5 5 8 8 5 8 8
11 Невідомо - - - 6 - - - -
12 Пічники - - - - 3 - - -

Усього
144
із
154

159
із
172

139
із
194

196
із
203

189
із
203

198
із
212

221
із
236

245
із
267

підготувалазначнукількістькваліфікованихкадрівдлягончарноговиробництва–
якдлякустарного,такідляфабрично-заводського,атакожзабезпечилавчителями
графічнихмистецтвзагальноосвітнішколи.Суттєвоситуаціязміниласявбуремні
воєнні1914–1917роки,колимайжеполовинавипускниківгончарноїшколи(48,6%)
стали військовослужбовцями, 13,8 % (кожен сьомий) працювали на гончарних
заводах,булисамостійнимигончарями,майстрамитаінструкторами,авчителями
графічнихмистецтввлаштувалося19,4%,(коженп’ятий).

Коли в країні не було політичної стабільності, економічні засади
функціонування більшості установ булинепевними, значні зусилля керівництво
школи спрямувало на її популяризацію в широких колах Петрограда, салонах
Полтавщинизадляреалізаціїглиняноїпродукціїйотриманнязамовлень.Панівними
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сталинастрої, спрямованінашвидшезаробляннякоштівзамінімальнихзатрат.
У відповідь на пропозиції щодо покращення навчання учнів лунали заклики:
«...вагонами робити вироби, до чорта мальовку із стін школи» [364, арк. 77].
У результаті сповідування таких принципів відбувалося ігнорування занять
з рисунка, загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, бо учні були зайняті
виготовленням якомога більшої кількості глиняних виробів, недекорованих
мальовкою, які використовували для прикрашання приміщення губернських
земських зборів чи управи й охоче купували земські гласні. За свідченням
викладачів,навчальніпланивиконувалисялишечастково,ізвіти,якіподавалися
земськимзборам,немістилидостовірноїінформаціїпросправжнійстансправ[364,
арк.78].

За таких обставин виникла необхідність провести певні зміни в організації
навчально-виховного й виробничого процесів. У травні 1915 року опікунська
рада подала Полтавським губернським земським зборам проект реорганізації
Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя в гончарне
художньо-промислове училище. Губернські збори та Міністерство торгівлі
іпромисловостіпогодилисяпровестипропонованізмінийнаправилизаконопроект
до Державної думи. Тим часом, під впливом політичного перевороту в лютому
1917 року, в школі загострилося протистояння між прихильниками Олександра
Кир’якова і створеним «Об’єднаним комітетом з реорганізації школи»,
до складу якого увійшли представники педагогічного й учнівського комітетів,
Ради солдатських, робочих і селянських депутатів, повітової земської управи,
громадськості й колишні учні школи. Об’єднаний комітет, вважаючи проект
реорганізації 1915 року застарілим, розробив новийСтатут, яким передбачалося

Таблиця 15.
Відомості щодо працевлаштування випускників Миргородської  
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя (1913–1917)

№ 
п/п

Відомості  
про випускників

Кількість 
(осіб)

%

1 Робочі на гончарних заводах, самостійні
гончарі,майстри,інструктори 20 13,8

2 Учителіграфічнихмистецтв 28 19,4
3 Студентивищиххудожніхшкіл 5 3,4
4 Службовціврізнихустановах 8 5,5
5 Креслярі 2 1,3
6 Військовослужбовці 70 48,6
7 Власникигосподарств 5 3,4
8 Хворі,померлі 6 4,1

Усього 144із160 99,5
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здійснити відповідні перетворення восени 1917-го, але Полтавська губернська
управанезадовольнилацьогоклопотання,бонебулонікошторису,нідетальної
навчальноїпрограми[1393].

Незважаючинацепротистояння,гончарнийзакладбувдоситьавторитетним.
Упродовж 1915–1917 років кількість бажаючих стати його учнями зростала:
на 40 вакансій першого класу було по 300-400 вступників. Зважаючи на ту
обставину, що до 3-5 класів значний відсоток учнів відсіювався, було набрано
по 80-90 чоловік. Проте виявилося, що наявного викладацького складу було
недостатньодлязабезпеченняякісногопроведеннянавчаннядлятакоїкількості
учнів, тому було вирішено клопотатися про відкриття двох паралельних класів
івведеннядодатковихштатниходиницьвикладачів[1406].Напотребишколибуло
витраченобільше130тис.руб.[135].

З1вересня1918рокуОлександраКир’яковабулозвільненоіззайманоїпосади
[58, арк. 28]. Тимчасово завідувачем школи призначено техніка губернського
земстваМиколуФедоровичаЗеленова.ЗачасіснуванняМиргородськоїхудожньо-
промисловоїшколиіменіМиколиГоголязавідувачамимайстереньтавикладачами

 Фото учнів та викладачів Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя.  
Верхній ряд, шостий праворуч – Грифон Шакун. Миргород, Полтавська губернія. 07.07.1918.  

Автор фото невідомий. Музей Миргородського художньо-промислового коледжу імені  Миколи Гоголя  
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Публікується вперше
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мистецькихдисциплінтакінебулорозробленоостаточнихнавчальнихпрограмзі
спеціальнихпредметівтавиробництв,небуловідпрацьованоєдиноїметодологічної
системи[364,арк.78].Томуновопризначенийкерівникдавзавданнявикладачам
майстерень і спеціальних предметів підготувати до початку нового навчального
року навчальні програми, попередньо подавши їх на розгляд художньої та
технічноїрадишколи.Доскладуцихрадповиннібуливходитифахівці,якімали
узгодитивикладанняхудожніхітехнічнихдисциплін[364,арк.78].Утакийспосіб
МиколаЗеленовпланувавпосилитидовірумісцевогонаселеннядоввіреногойому
навчальногозакладу.Спеціальноствореніхудожняйтехнічнакомісіїпідготували
програму діяльності школи: 1) курс навчання, як і раніше, був п’ятирічним;

 Іван Українець – випускник Миргородської 
художньо-промислової школи імені Миколи 
Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 
1917. Автор фото невідомий [1699, с. 87]

 Іван Падалка – вихованець Миргородської  
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя.  
Місце, час зйомки та автор фото невідомі [1283, с. 90]

 Іван Ханко – випускник Миргородської 
художньо-промислової школи імені Миколи 

Гоголя. Миргород, Полтавська губернія. 1911.  
Автор фото невідомий [1699, с. 87]
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із 3 класу відбувався поділ на два цикли
– художньо-керамічний (основну
увагу було зосереджено на стилізації,
композиції, образотворчому мистецтві
ійогозастосуваннівгончарстві)ітехнічно-
керамічний (образотворче мистецтво
вивчали в плані його застосування
в будівельній чи технічній кераміці);
2) загальноосвітні предмети служили
доповненнямпідчасвивченняспеціальних
дисциплін; упродовжперших трьох років
навчання учень здавав практичні заліки
звизначенихпредметів,завдякиякимвін
набував«навиків орієнтування»внауках;
3)в4-5класахперевагунадавалифаховим
дисциплінам; 4) навчальний рік тривав
40 тижнів; 5) щоденно заняття тривали
8годин,окрімсуботи,колинавантаження
по класах було таким: 1-2 кл. – 5 год.,
3-4 кл. – 6 год., 5 кл. – 8 год.; 6) щоб
раціонально організувати педагогічний
процес, встановлювалося максимальне
навантаження на викладача – 22 години
на тиждень і 50 учнів; 7) усі заняття з
гончарної технології проходили під

керівництвом спеціаліста, який давав пояснення щодо всіх виробничих етапів;
8) найбідніші учні безкоштовно користувалися шкільними фарбами, олівцями,
папероміотримувалибезкоштовніобіди[364,арк.78].

СередвихованцівМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколи
Гоголя були скульпторМихайло Гаврилко, малярі Іван Северин, Іван Падалка,
співак Михайло Микиша, маляр і графік Микола Погрібняк, графік Роберт
Лісовський,малярІванГопкало,директориМиргородськогонауковогоіхудожньо-
промислового музею І. Плескач, В. Омельченко, керамісти І. Бережний, Федір
Кариков,ПетроШумейко,Ю.Чернега,вченийВасильВізиртаінші[1715,с.44].

Отже, 1918 рокуМиргородська художньо-промислова школа імені Миколи
Гоголя стояла на порозі кардинальних організаційних змін, необхідність
проведення яких усвідомлювали всі причетні до її діяльності. Упродовж
функціонування навчального закладу можна виокремити два періоди: І) 1896–
1902 роки – час заснування та пошуків, коли було закладено матеріально-
технічнуосновудляподальшогорозвитку.Вумовахвідсутностіземськогодосвіду
в організації гончарного шкільництва, адже Опішнянська зразкова гончарна
навчальнамайстерня діяла лише два роки, основні напрямки діяльностішколи
формував директор. Проте він припустився помилки, визначивши головними

 Наталя Лущик. Чашка.  
Глина, ангоб, формування, ритування, 8,9х7,7Dх5,3d см; 
на денці ритований напис: «1917 г. 17 н. Уч. ІV к.  
Наталія Лущикъ». Миргородська художньо-
промислова школа імені Миколи Гоголя. Миргород, 
Полтавська губернія. 1917. Музей Миргородського 
художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя 
Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше
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пріоритетамиуформуваннімистецькоїполітикизакладуїївиробничо-комерційний
напрям.Урезультатіігноруваннянавчально-виховногопроцесузбокукерівництва
школи випускники не отримали належної мистецько-технічної підготовки
й були неспроможними самостійно організувати гончарне виробництво, бути
повноцінними його учасниками. Виникла кризова ситуація, яка потребувала
кардинальних змін. ІІ) 1902–1918 роки – час утвердження, розвитку та
експериментів, коли було напрацьовано перші навчальні плани й програми;
сформовано фаховий педагогічний колектив; налагоджено навчальний процес,
в якому учні на практиці засвоювали різні прийоми гончарного виробництва,
отримували необхідні теоретичні знання з гончарської технології, а викладання
окремих предметів було зорієнтоване на гончарний профіль школи; зміцнено
матеріально-технічне забезпечення закладу; провадилася виставкова й
дослідницька діяльність; зусиллями Опанаса Сластьона, Петра Вауліна, Осипа
Білоскурського було запроваджено вивчення й виготовлення української
традиційноїмальованоїкераміки;роботавчисленнихмайстерняхталабораторіях
була планованою; відкрито художній та технічний відділи, налагоджено
діяльністьшкільного спеціалізованогомузею та бібліотеки; стабільнефінансове
й стипендіальне забезпечення. У цей період помітно зросла чисельність учнів,
середякихпереважаливихідціізселян,козаківтаміщан.Поступовозбільшувалася
кількістьдівчат,які,долучившисьдогончарства,ламалистереотипипрогончарство
яксуточоловічусправу.Окрімтого,виготовленнятрадиційноїхудожньоїкераміки
потребувало нанесення на глиняні вироби мальовки, яку здатні продукувати
частішежінки.Регіональнепредставництвоучнів,атакожцільовінаправленнята
їхнєпрацевлаштуванняпідтверджують загальнодержавне значеннянавчального
закладу в підготовці кваліфікованих кадрів для гончарного виробництва –
як для кустарного, так і для фабрично-заводського. Роки воєнної та політичної
нестабільності,зодногобоку,сприялирозвиткукустарногогончарствайзбільшили
попитнавихованцівгончарноїшколи,зіншого–спровокувалипевнуекономічну
нестабільність,конфліктивколіспівробітниківтавихованців,спричинилизміни
вконцепціїдіяльностізакладуйнаростаннячерговоїкризи.Розглядаючипитання
впливів Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя на
кустарнегончарство,вартозгадатиоцінкувідомогохудожника,мистецтвознавця,
етнографа,фольклориста, видатногопедагогаОпанасаСластьона, який28років
свого життя присвятив служінню миргородському осередку гончарної освіти:
«Все скільки не заходжувалось Полтавське земство і яких коштів на се  
не витрачало, а проте в сільських гончарів все як було, так і зосталось:  
і отрутна цінова полива, і бідність на краски, і слабкість їх виробів, що течуть 
як сито. У своїх виробах наші гончарі не зробили ні одного кроку наперед 
від давніх часів. А все через те, що полтавське земство не найшло такого 
простого, дешевого й практичного способу, як наші заграничні земляки. Замість 
такої мандрівної школи-майстерні, полтавське земство вибудувало величезну 
мистецько-промислову Миргородську гончарну школу; ту школу поставлено 
не в Опішні наприклад, де здавен велося гончарство, а в місцевості, де ніколи 
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ніякого гончарства і не бувало» [1629]. Цю думку він опублікував 1911 року.
ЧерезвісімроківвраженняОпанасаСластьонавіддіяльностігончарнихзакладів
не змінилося: «Миргородська художньо-промислова школа, що була заложена 
1889-го року, в тодішньому своєму статуті, а власне в 1-му, ясно зазначила,  
що вона служить для підняття місцевого кустарного гончарного промислу.  
Ціль блага і практична, але ж школа з самого початку свого існування, і навіть 
до останнього часу, ніколи не служила тій, так ясно зазначеній меті... Крім 
усяких перешкод ще й саму школу, що мала допомагати кустарству, було 
поставлено не в осередку кустарів, як би се повинно бути, не в Опішні, де вже 
більше 250 років існує широко розвинений промисел гончарства, і де справді 
мається великий вибір найрізноманітніших простих, кольорових, огнетривалих  
і інших глин і пісків, і цілі тисячі кустарів-гончарів, а поставлено її в місцевості,  
де ніякого гончарства немає, де немає не то «художньої», а й ніякої 
промисловості... Очевидно, було б багато корисніше збудувати цілком новий 
будинок в Опішні, ніж штучно і навіки одірвати школу від природнього її ґрунту. 
Подумати тільки, яку б велику користь могла за сей час принести школа 
там, у самому осередку кустарства, бо вже чверть віку щодня ті кустарі-
гончарі могли би бачити на практиці все, що робиться у керамічній школі, яка 
має всебічно їх обслуговувати» [1630]. Справді, гончарний навчальний заклад
булоштучно зорганізовано позамежами великого гончарного осередку.Маючи
на меті поширення новітніх художніх і технічних знань з гончарства серед
кустарів,школаза22рокисвогоіснуваннятакіненалагодиланалежногозв’язку
ізгончарями,томунезмоглаздійснитисуттєвоговпливунакустарневиробництво.
Окреміїївипускникипрацевлаштовувалисябезпосередньовгончарнихосередках
імогливпливатинаякісніпоказникитамтешньогопромислу.Такожвонимогли
спричинити ланцюгову реакцію, за допомогою якої виготовлення художньої
керамікиабожзастосуванняновітніхприйомівтаспособівформуванняглиняних
виробів могло поширитися в інші осередки, але зупинити кризу гончарства й
пересилитидержавнуполітику,спрямованупершочерговонапідтримкуфабрично-
заводськоговиробництва,булонепосильнимзавданням.Досліджуючивластивості
глин,ознайомлюючикустарівзінформацієюпродосягненняхудожньоїйтехнічної
кераміки,виховуючимайстрівновогопокоління,якірозумілисяйнавиготовленні
традиційнихмальованихглинянихвиробів,іназастосуванніновітніхтехнологій,
навчальнийзакладусежнезмігдатипоштовхдорозвиткукустарногогончарного
виробництвайсуттєвовплинутинайогохудожнючитехнічнуспецифіку.Ушколі,
через відсутність єдиних вимог до вмінь і знань випускників та до навчального
плану,черезнеузгодженістьпрограміневизначеністьзцьогопитаннякерівництва
закладу, ці два важливі аспекти гончарного освітнього процесу часто існували
відособлено–образотворчемистецтвойгончарствомайженіякихспільнихдляних
завданьневирішували.Окрімтого,змінилисяполітичнійсоціально-економічні
умови в країні. Усі ці фактори вказували на необхідність чергової реорганізації
Миргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя.
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 «До Української Центральної Ради». Миргород, Полтавська губернія. 05.07.1917.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [1004, арк. 5]
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 Миргородський художньо-промисловий інститут (1918–1919).
Зановихполітичних,авідтак–ісоціально-економічнихумов,змінювалисявимоги
самоїдержавидоспеціалізованогогончарськогонавчальногозакладу.1918рокуна
територіїдержавибуловідкрито400новихвищихпочатковихшкіл[295,арк.13].
До їхніх навчальних програм входили графічні мистецтва, але вчителів для
викладання цих предметів не було, тому терміново вирішили реорганізувати
Миргородську художньо-промилову школу в інститут, який забезпечив би
підготовку таких спеціалістів.Було створеноМиргородськийоб’єднанийкомітет
з реорганізації цієї школи в Художньо-промисловий керамічний інститут, який
звернувся до Української Центральної Ради з проханням допомогти здійснити
задумане.27листопада1917рокубулоприйнятоголовнітезиСтатутуУкраїнського
художньо-промислового інституту. Миргородську художньо-промислову школу
іменіМиколи Гоголя постановили закрити до 1 серпня 1918 року [947].План її
ліквідаціїбулозатвердженоголовноуправляючимсправамимистецтвінаціональної
культури, Полтавськими народними губернськими зборами (08.08.1918) [954,
арк.1;89,арк.24],ПетромДорошенком(19.11.1918)[311,арк.28].

У Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя
навчалося близько 400 учнів, а до Інституту планували зарахувати лише 50
студентів, і не тільки з числа колишніх учнів школи, а й з інших навчальних
закладів.Виникласкладнаситуація,обумовленатим,щочастинаучнівхудожньо-
промисловоїшколи(учні4-5класів)мализакінчитиспецкурсийстативчителями
графічних мистецтв, учні 2-3 класів зараховували до підготовчих класів, які
вперспективідавалиправоназагальнихзасадахвступатидоІнституту[311,арк.28],
алебулийтакіучні,які,незакінчившисвогонавчання,повиннібулизалишити
його.Нацевказуваливсі:ібатькиучнів,івчителі,імайстри.МиколаЗеленовзібрав
педрадушколиі,ненаважившисьповідомитипромайбутнізміни,оголосив,щовсі
вчителіймайстризалишаютьсянасвоїхпосадах,школабудеіснувати,якіраніше,
аІнститутбудевідкритовПолтавіабоКиєві[947].

Черговаперевірка,проведенав1917/1918н.р.,показала,щоневсівипускники
були готові до викладацької діяльності, тому із 100 учнів 4-5 класів відібрали
50 чоловік і запровадили для них педагогічні курси. Після їх закінчення
присвоювалося звання «вчитель графіки вищих початкових шкіл». 2-3 класи
вважалипідготовчими.Вонидавалиправопісляскладанняіспитівстатистудентом
позаконкурсом.Навчальнийпланпедагогічнихкурсівбулозміненоувідповідності
допоставленогозавдання.Вінскладавсязтакихзанять(натиждень):майолікова
майстерня (4 год.), керамічний живопис і виготовлення порцеляни (4 год.),
знайомство з печами для випалювання (2 год.), гончарна технологія (4 год.),
мальовка(малювання)(8год.),проекційнекреслення(4год.),методикамалювання
(3год.),педагогіка(3год.),психологія(3год.)[295,арк.13].Особливуувагуварто
звернути на введення трьох останніх предметів, які орієнтували на підготовку
фахівцівграфіки,знайомихізпедагогікоюіпсихологією.Ранішепричиноючастини
конфліктнихситуаційвшколібулоте,щодекомузвикладачівціпредметибули
незнайомими, а рівнопропорційне поєднання мистецьких і педагогічних знань



Розділ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНИХ ШКІЛ ПОЛТАВЩИНИ

553

зустрічалося не завжди [1202, с. 71-72; 1285, с. 84]. Випуск педагогічних курсів
відбувсявлітку1917року.

Офіційно художньо-промисловий інститут уМиргороді відкрито 15 вересня
1918рокунабазіМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя.
Інститут був середнім художньо-профільним закладом відомства Міністерства
освіти, утримувався за кошти Полтавського губернського земства, знаходився
в завідуванні Головного правління художньої промисловості й знаходився
вбезпосередньомупідпорядкуванніПолтавськійгубернськійуправі [954,арк. 1].
Метою Інститутудекларувалася«підготовка для розвитку в Україні художньої 
промисловості та кустарної справи спеціально вихованих, художньо і технічно, 
техніків-художників для фабрик і заводів, інструкторів для кустарних промислів 
і художників з індустріальної композиції» [960; 961]. Тобто гончарне кустарне
виробництвопродовжувалоперебуватиусферідіяльностійвпливуспеціалізованого
згончарствазакладу.

Освітній курс становив чотири роки, навчання було безкоштовним
і проводилося українською мовою. До числа студентів зараховували осіб,
віком від 14 до 21 року, із закінченою вищою початковою освітою чи школою
з відповідною програмою, але після складеного іспиту з малювання. Інститут
мав два відділи: технічно-керамічний, який поділявся на художню кераміку
й декоративно-будівельну кераміку, і декоративногонародногомистецтва, після
закінченняякихвідповідноприсвоюваликваліфікаціїхудожника-технікакераміки,
художника-технікадекоративно-будівельноїкерамікийхудожниказіндустріальної
композиції [954,арк. 1; 960,арк.25].Передбачалосявідкриттяй іншихвідділів:
ткацтва,килимарстватавишивки,дерев’яниххудожніхвиробів,художньогометалу,
скла, каменю, рогу і кістки, графічного друку,шпалерних і вибійчаних виробів.
Вважалосязанеобхіднезапровадженняновихдисципліні«малювання з перевагою 
студіювання народного мистецтва» [438, арк. 366]. Випускники Інституту
отримували право вступати до Української академії мистецтв та Української
академіїнародногомистецтва,відкриттяякоїочікувалавсяпрогресивнамистецька
інтелігенція.Реалізаціїпоставленоїметислугувалихудожньо-промисловиймузей,
учнівська та фундаментальна бібліотеки, лабораторія, майстерні: моделювальні
йгончарні,гончарноїтехнології,кераміко-технічноїграфіки,якібулопереведено
зМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя[960].

Про те, як відбувалося зарахування до Інституту, дізнаємося зі спогадів
ОлександраСаєнка.1918рокувінмавспівбесідузВасилемКричевським,показав
йомуолійніроботийрисунки,виконанівКиївськомухудожньомуучилищі.Потім
виконавекзаменаційнізавдання:композиціїкилима,вибійкитаглиняногопосуду
– і був зарахований на навчання [1612, с. 31]. Станом на 1 грудня 1918 року на
першомукурсіІнститутунавчався41студент,напедагогічнихкурсах–114учнів,
удругомутатретьомукласахпідготовчихкурсів–по43учні.Усьогонавчаннямбуло
охоплено241чоловік(таблиця16).Отже,43,9%буливихідцямизМиргородського
повіту,27,3%приїхалинанавчаннязіншихгуберній,решту28,8%розподілили
поміжсобоюпредставники14повітівПолтавськоїгубернії[954,арк.3-4].Цікаво,
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Таблиця 16. 
Відомості про учнів Художньо-промислового інституту 
(Миргород, 1918)

Підрозділи 
інституту 

Кіль-
кість 
(осіб)

Вік
(років)

Кіль-
кість 
(осіб)

 Стать Представництво  
по повітах,  

губерніях, містах

Кіль-
кість 
(осіб)дівч. хл.

1курс

Педагогічні
курси

ІІгрупа
підготовчих
класів

ІІІгрупа
підготовчих
класів

Разом:

41

114

43

43

241

23-26
20-22
19
18
17

14-16

15
62
40
61
40
23

67 174 Полтавський
Гадяцький
Зінківський
Золіотоніський
Костянтиноград
Кременчуцький
Кобеляцький
Лохвицький
Лубенський
Миргородський
Переяславський
Пирятинський
Прилуцький
Роменський
Хорольський
Іншігубернії

8
6
3
6
7
5
5
1
6
106
2
5
8
13
14
66

що13учнівбулиізРоменськогоповіту,девцейсамийчасдіялаГлинськахудожньо-
керамічнашкола[13].Очевидячки,вониприїхалидоМиргородапродовжитисвою
фаховугончарськуосвіту.НацевказуєйвікучнівІнституту,оскільки50%зних
маливіднародження19-26роківімоглиздобутипершуфаховуосвітувгончарній
школі[954,арк.3-4].

СтудентиІнститутуотримувалистипендії.Довженаявнихстипендійдодалися
характернідляепохиукраїнськоговідродженнястипендіїіменіТарасаШевченка
(360крб.),іменіМихайлаДрагоманова(2по240крб.).Усістипендіїпризначалися
лишевихідцям ізПолтавщини,передовсіммалозабезпеченим (тим,щонемали
ніякогомайнаабомалихатуйнебільше3-хдесятинземлі)[954,арк.10].

ДиректоромІнституту15вересня1918рокупризначенопрофесораУкраїнської
академіїмистецтвВасиляГригоровичаКричевського,якиймаввисокийавторитет
художника, архітектора, мистецтвознавця, людини демократичних поглядів,
відданоїукраїнськійнаціональнійідеї[954,арк.2].ЗасновникУкраїнськоїакадемії
мистецтвМихайло Бойчук відгукувався про нього «з великою похвалою як про 
людину, яка так глибоко любить орнамент, і разом з тим його розбирає»[1612,
с. 31], й розповідав, що «особисто знає кращих майстрів-художників Італії, 
Франції, Німеччини, але такого таланту в сфері орнаменту ще не зустрічав. 
Від сеї школи, коли на чолі стоятиме Василь Кричевський, він сподівається 
«великого»»[1612,с.32].
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Окремозауважунапитаннізабезпечення
Інституту викладачами. Михайло Бойчук
пригадував про Миргородську художньо-
промислову школу імені Миколи Гоголя:
«Як відомо, до сеї школи були запрошені 
губернським земством (колишнім) навчителі 
з Московського строганівського училища.  
І от сі людці не змогли зрозуміти 
українського мистецтва і тому лише 
калічили учнів-українців. Тепер, коли на 
ректора запросили Василя Кричевського 
(того, що збудував будинок Полтавського 
губернського земства), він поставив 
умову, аби нікого з попередніх учителів 
не зосталось та аби він мав змогу сам 
запросити відповідний персонал»[1612,с.31].
На посаду викладача креслення запросили
Юхима Спиридоновича Михайліва, який на
один навчальний рік приїхав до Миргорода
з Києва. Варто нагадати про складну
продовольчу ситуацію в Києві, яка була
близькоюдоголодуйпримусилаінтелігенцію
вищоїфаховоїкваліфікаціїшукатипорятунку
впровінції,ацезначноюміроюполіпшувало
вирішення кадрових проблем намісцях. Так
доМиргородапотрапилиВасильКричевський
таЮхимМихайлів.

Василь Кричевський звільнив частину
викладачів, решту було переведено із
художньо-промислової школи до інституту.
До певної міри оновлена педагогічна рада
[954, арк. 1-2; 28, арк. 48-49, 64, 191-195]
вперше порушила питання про підготовку
національносвідомиххудожників-керамістів
і вирішила поповнити музей Інституту
копіями експонатів губернського музею,
які мав відібрати Василь Кричевський.
Реальнийстанінститутськогомузею,якийдо
реорганізації був шкільним, обговорювався
на засіданні педагогічної ради 4 листопада
1918 року: «Позаяк музей при Інстітуті 
не уявляє з себе дійсного музею і навіть 
звичайної сістематичної збірки потрібних 

 Василь Кричевський. Місце зйомки невідоме. 
1930-ті [1697, с. 360]

 Юхим Михайлів – викладач Миргородського 
художньо-керамічного технікуму.  
Миргород, Полтавщина. 1928.  
Автор фото невідомий [1698, с. 106]
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 Автор невідомий. Плитка облицювальна.  
Глина, ангоби, полива, тиснення, ритування, мальовка, 

2,5х17х18,5 см. Миргородський художньо-промисловий 
інститут. Миргород, Полтавська губернія. 1918.  

Музей Миргородського художньо-промислового коледжу 
імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше 

 Автор невідомий. Плитка облицювальна.  
Глина, ангоби, полива, тиснення, ритування, мальовка, 
2,5х17х18,5 см. Миргородський художньо-промисловий 
інститут. Миргород, Полтавська губернія. 1918.  
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу 
імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Ф. Бокий. Плитка облицювальна.  
Глина, ангоби, полива, тиснення, ритування, мальовка, 
2х16,5х16,5 см; ритований підпис на боковій поверхні:  

«Ф. Бокий. 41.42». Миргородський художньо-
промисловий інститут. Миргород, Полтавська губернія. 

1918–1919. Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка. Фото 
Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Ф. Бокий. Плитка облицювальна.  
Глина, ангоби, полива, тиснення, ритування, мальовка, 
2х16,5х16,5 см; ритований підпис на боковій поверхні: 
«41+35. 29+36+43 Ф. Б.». Миргородський художньо-
промисловий інститут. Миргород, Полтавська губернія. 
1918–1919. Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка. Фото 
Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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для Інстітуту речей, тобто не може служити підсобним фактором як для 
навчаючих, так і для учнів, Педагогична Рада Інстітуту вважає, що викладання 
художніх дісціплін на далі не може провадитись нормально.

В розпорядженню Губернської Управи мається музей, котрий обслуговує 
потреби невеликої кількости людей і більшу частину своїх предметів тримає 
в скринях. Інстітут же конче потребує собі підсобні речі. Можливий спосіб 
користування речами музею Педагогична Рада вважає такий: речі, по вибору 
діректора інстітуту, частково перевозяться до інстітуту і після зроблення  
з них копій повертаються назад до музею; і так має провадитись доти, доки 
музей інстітуту не поповниться бажаною кількістю речей.

Під час останніх Земських Зборів діректор Інстітуту відвідав музей Губ. 
і намітив такі №№: килими…; плахти…; китайський підридник…; миски…; 
носатки…; глечик…; сулія…; баран…

Педагогична Рада прохала Управу зробити розпорядження аби всі ці 
№№ було негайно надіслано до Інстітуту. Відповідальність за цілість  
і недоторканість речей бере на себе адміністрація інстітуту.Одночасово 
необхідно приступити до копіювання зразків в Київському музею, де маються 

 Василь Кричевський зі студентками Миргородського художньо-промислового інституту.  
Миргород, Полтавська губернія. Травень 1919 [1697, с. 360]
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відповідні, щодо копіювання, художники, а також придбання деяких дублікатів. 
На початок зазначених заходів потребуються кошти в розмірі 5000 карбованців»
[338].Такимчиноммузейназбіркамалапоповнитисякопіямиглинянихвиробів
з характерноюукраїнськоюорнаментикоютавластивиминародномугончарству
формами. Серед експонатів зустрічалися взірці європейського та східного
гончарства й ткацтва з Німеччини, Голландії, Швейцарії, Англії, Італії, Китаю,
Індії,Японії,алезначнучастинуколекціїскладаливиробиукраїнськихнародних
майстрів–куманці,миски,тикви,горщики,полумискитаін.Інтересдоукраїнської
старовини зростав. Цьому значною мірою сприяв власний приклад директора.
Назаняттяхвін«пояснював закони і характер традицій українського народного 
мистецтва, зокрема народної кераміки, текстилю, килимарства, навчав 
студентів методів дослідження орнаментів, що прикрашали твори народного 
мистецтва різних регіонів, привчав до постійної імпровізації, розвивав у своїх 
учнів точність лінійного рисунка та гостроту зорового сприйняття» [1612,
с.49].ВасильКричевськийзапровадивукраїнськумовувикладанняйспілкування,
«неодноразово нагадував студентам, що вони українці, мають свою власну 
мову, рідні пісні, звичаї та обряди – дуже давні й гідні всілякої поваги»
[1612, с. 50]. Він запам’ятався своїм вихованцям як чудовий педагог, видатний
знавецьукраїнськогонародногомистецтва,лекторзнародноїтворчості,композиції
йорнаментики.

УПолтаві було утворено«Українське товариство дослідувачів старовини 
і мистецтва на Полтавщині». Установчі збори товариства відбулися
17листопада1918року.Напорядокденнийбуловинесенотакіпитання:«1) Доклад 
п. Щербаківського. Мета товариства в зв’язку з становищем археологічних 
обслідувань на Полтавщині; 2) Обговорення статуту Товариства» [350].
До участі в Установчих зборах товариства запрошували й ВасиляКричевського.
Найактивніше музей Миргородського художньо-промислового інституту
поповнювався зразками народного гончарства за часів, коли ним завідував
Опанас Сластьон, – упродовж 1920-х років [1722, с. 10]. Для повноцінного
опануваннянавчальнимматеріаломважливе значеннямалонамаганняучнів та
викладачівпроникнутивглибининародноїкультуричерезбезпосередніконтакти
зізразкамигончарства.Окрімтого,18березня1919рокуназасіданніПедагогічно-
виховноїкомісії,заучастюВасиляКричевського,С.Сухомлина,О.Карабута,було
ухваленорішенняпрозапровадженнявІнститутілекційзукраїнознавства(4год.
натиждень),поліпшенняшкільноїкнигарні,збільшеннянапедагогічнихкурсах
кількостіуроківрисунка(на2год.натиждень)[228,арк.104].Середмистецьких
дисциплін були «відомості про стилі та місцевий народний орнамент»,
«стилізація і композиція»[947,арк.4].

ІнспектувавІнститутколишнійдиректор,анатоймоменттехнікПолтавського
губернськогоземстваМиколаФедоровичЗеленов,якийтаксамобувзацікавлений
у розвої українознавчого спрямування діяльності закладу [954, арк. 2]. Разом
з професоромУкраїнськоїакадеміїмистецтвМихайломБойчуком,якийвідвідав
Інститут,вониознайомилисязроботоювмайстернях,загальнимстаномнавчальної
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роботи, взяли участь у засіданні педагогічної
ради, обговорювали питання покращення
роботи закладу, впровадження нових методів
навчання, будівництва великих майстерень
[1612, с. 51]. Майстром в Інституті був Микола
Іванович Білоскурський [42, арк. 15]. 1918
року на запрошення Василя Кричевського до
МиргородаприбувМиколаІвановичКасперович.
Уйогожиттєписічитаємо:«1918–1920 рр. займав 
посаду вчителя рисунку в Миргородськім 
художньо-керамічнім інституті і приймав 
участь у його реорганізації. З 1920–1922 рр.  
в цім же Інституті займав посаду завідувача 
художньою частиною і приймав активну 
участь по перетворенню цього Інституту  
в Технікум»[1671,с.186].Відомо,щоназгаданій
осіннійвиставці1921рокуекспонувалисяроботи
Михайла Бойчука та його майстерні, а з робіт
Миколи Касперовича привертав увагу жіночий
портрет. Про подальші роки він повідомляв:
«З 1922 до травня 1924 року займав посаду 
реставратора Черн[ігівського] Держ[авного] 

Музею. В 1923 році під час досліду над Спасо-Преображенським Собором в Чернігові 
був закликаний очистити відкриті там фрески»[1671,с.186].

ВасильКричевськийвважав,щокомпонуванняорнаментутренуєруку,думку,
збагачуєтворчууяву.Назаняттяхзосновкомпозиціїспочаткустудентвиконував
ескіз на задану тему, викладач переглядав і робив зауваження, висловлював
міркування щодо покращення роботи, потім юний митець робив новий ескіз
іздозволупедагогавиконувавйоговматеріалі[1612,с.49].Кожногоднязаняття
починалисязмальовкиорнаментів,якізастосовуваливдекоруваннітрадиційних
глиняних виробів. Значну частину часу студенти проводили в майстернях
(гончарно-точильній, керамічно-декоративній). Окрім деяких загальноосвітніх
предметів,вивчалималювання,рисунок,орнамент,композицію,загальнуісторію
мистецтв,кресленняйнариснугеометрію.ВІнститутістудентивчилисяпрацювати
за гончарним кругом, оздоблювати глиняні вироби мальовкою, покривати
поливою.Завласнимиескізамивиготовлялитарелі,баранці,півникитаін.Василь
Кричевськийуважностеживзароботоюстудентів імігпорядзескізоммальовки
глиняних виробів накреслити ще кілька варіантів, спонукаючи юних митців до
подальшоготворенняйвдосконалення.ОлександрСаєнкозгадував,що«професор 
часто заходив до керамічної майстерні, де працювали студенти, і, взявши ріжок, 
міг годинами розмальовувати посуд, імпровізуючи у процесі роботи» [1612,
с. 49-50]. Вдалося віднайти розклад занять 1 курсу Інституту (1918) (таблиця 17)
[954,арк.4].

 Микола Касперович –  
викладач Миргородського художньо-
промислового інституту (1918–1919), 
Миргородського художньо-керамічного 
технікуму та Миргородської художньо-
керамічної профшколи (1920).  
Місце, час зйомки та автор фото невідомі 
[1283, с. 78]  
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Таблиця 17. 
Розклад занять 1 курсу Миргородського художньо-промислового інституту 
(1918)

День 
тижня

Час 
прове-
дення

Предмет День 
тижня

Час 
прове-
дення

Предмет

Понеділок

8-9
9-10
10-11
11-12
13-14

14-15

Рисунок
Рисунок
Малювання
Малювання
Загальнаісторія
мистецтв
Майстерні:
гончарства,
живопису,
декор.
будівництва,
майоліки

Четвер

8-9
9-10
10-11
11-12

13-14

14-15

Креслення
Креслення
Креслення
Загальнаісторія
мистецтв
Орнаментика
ікомпозиція
Майстерні:
гончарства,
майоліки,
живопису,
декор.
будівництва

Вівторок

8-9
9-10
10-11
11-12
13-14

14-15

Креслення
Креслення
Орнаментика
ікомпозиція
Загальнаісторія
мистецтв
Майстерні:
гончарства,
живопису,
майоліки,
декор.
будівництва

П’ятниця

8-9
9-10
10-11
11-12
13-14

14-15

Рисунок
Рисунок
Малювання
Малювання
Загальнаісторія
мистецтв
Майстерні:
гончарства,
майоліки,
живопису,
декор.
будівництва

Середа

8-9
9-10
10-11
11-12
13-14

14-15

Рисунок
Рисунок
Малювання
Малювання
Загальнаісторія
мистецтв
Майстерні:
гончарства,
живопису,
майоліки,
декор.
будівництва

Субота

8-9
9-10
10-11
11-12
13-14

14-15

Креслення
Креслення
Начеркова
геометрія
Орнаментика
ікомпозиція
Майстерні:
гончарства,
майоліки,
живопису,
декор.
будівництва
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Вінститутськихмайстерняхвиконувалирізноманітнізавдання:вточильній
(гончарній) – на гончарному крузі виготовляли конуси, циліндри, кулі, миски,
тарелі, горщики; у майоліковій – вчилися мальовці ріжком, здобували знання
про орнаменти та їх елементи, здійснювали їх самостійне компонування;
у майстерні будівельної кераміки на практиці опановували прийомами
виготовлення облицювальної плитки, цегли, наносили рельєфний орнамент; у
майстерніживописунафаянсійпорцелянівчилиорнаменти,засвоювалитехніку
нанесенняфарбпензлем[954,арк.7].

ВасильКричевськийуклавнавчальніпрограмидлявсіхмайстереньІнституту
[425],запровадивновіпедагогічніметодивикладаннятеоріїтаведенняпрактичних
занять.Більшістьнавчальних годинбуло відведенона оволодінняпрактичними
навичками,виготовленнявжитковихвиробів[1612,с.49-50].Студентинамагалися
засвоїтивсіпередбаченіпрограмамизнання,вмінняйнавички.Протеобставини
іноді складалися так, що вони змушені були працювати абсолютно самостійно
й самотужки працювали над підтримкою свої художніх навичок на певному
рівні. Наприклад, 25 березня 1919 року учень 1 курсу Олександр Саєнко
ізм.Борзна,щовЧернігівщині,улистідодиректораІнститутуписав:«Увідомляю, 
що я остаюсь дома, позаяк пасажирськи поїзда не ходять до 18-го квітня. 
Дома я занимаюсь малюванієм по композиції и портрети з натури. Після 
Пасхи я їду в Миргород, то представлю мої домашнії роботи. Дуже скучаю 
за інстітутом; но через відоми Вам події не було змоги виїхать из дому  
до Миргорода» [862].

Упродовж1918рокупедагогічнарадазбиралася15разівівирішувалапитання
прийомуучнів,розподілугодин,складанняізатвердженнянавчальнихпрограм,
ухвалення підручників, покращення стану музею, стану виховної роботи, плану
ліквідації староїшколи, відкриттяпри Інституті педагогічних курсів, успішності
учнів[954,арк.9].

Щобвирішитипроблемунестачіфаховоїлітератури,Інститутубулодозволено
здійснюватиперекладизарубіжнихвидань,ввозитиз-закордону,безплатимитного
збору,навчальніпосібники,щопідтверджувалосявідповіднимфінансуванням[89,
арк.24; 961].Назасіданніпедради25листопада1918рокубуловирішенозаснувати
музей-виставку з робіт учнів Інституту [339, арк. 44]. Проте від постановки
театральнихвистав,якимиранішеславиласяМиргородськахудожньо-промислова
школа імені Миколи Гоголя, Інститут відмовився, вважаючи, що вони вносять
«велике безладдя в шкільне життя». У зв’язку з цим, товариство «Просвіта»
звернулосязпроханням«передати «Просвіті» як декорації, так і все инше майно, 
що було заведено для театральних вистав при старій школі»[798].

За нез’ясованих обставин і з невідомих офіційних причин у квітні 1919
року Василя Кричевського було заарештовано. 5 квітня відбулися спільні
збори Миргородського художньо-промислового інституту, педагогічних
курсів, підготовчих класів, педагогів та службовців інституту, на яких учень
педагогічнихкурсівВ.Визірдоповівпроцюподію:«…Принимая во вниманіе, что 
Институтъ и Педагогическіе курсы остались безъ незаменимого работника  
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и ученики принуждены сидеть сложа руки въ такой исключительный моментъ 
строительства народной жизни, а также и то, что художникъ Кричевскій, как 
человекъ, обладающій положительными душевными качествами, всегда шелъ на 
встречу какъ беднейшимъ учащимся, такъ и всемъ служащимъ Института – 
общее собраніе постановило ходатайствовать передъ властью объ освобожденіи 
т. Кричевскаго от ареста…» [768]. Незабаром Василя Кричевського було
звільнено, і вже 9 квітня він головував на засіданні педагогічної ради [340].
11травня1919рокуміжнимтамайстромінститутуГнатомБерезовськимвідбувся
конфлікт, урезультатіякогодиректорнаписаввідмовувідвиконанняобов’язків
головипедрадийвимагавпроведеннянадопонентомтовариськогосуду.14травня
вінписав:«…Березовскій позволил себе оскорбить меня, сказав, что я «украл» 
(именно так и было сказано, «украл») у него программу по его спеціальности 
т. е. по точке сосудов. Программу я самолично составлял по мастерским всех 
преподавателей, тем более по такому элементарному предмету как точка 
сосудов. Программы же Березовского я никакой не видел и не слышал и сомневаюсь 
было ли у него что нибудь подобное... Прошу товарищей судить, можно ли дальше 
продолжать спокойно работать с человеком не брезгующим для достиженія 
своих целей ни лжесвидетельствами, ни умышленным искаженіем чужих слов, 
ни тайными доносами на товарищей. …Избирая, наиболее культурные способы 
борьбы, я объявляю Березовскому личный бойкот, и аппелируя к Педагогическому 
Совету прошу товарищеского суда»[425].ТогожднязаявуВасиляКричевського
«відносно сложення з себе обов’язків голови Педагогічної Ради і причин цього»
було розглянуто на засіданні педагогічної ради Миргородського художньо-
промислового інституту й прийнято резолюцію про залишення його на посаді
головицієїради [340].ЧивідбувсятовариськийсуднадГнатомБерезовським–
невідомо.25червняназасіданніпедагогічноїрадиІнститутуприйнялиухвалупро
безпідставність звинувачень Гната Березовського [337]. З’ясувалося,що позиція
майстраобумовлена,найогодумку,малимрозміромзаробітноїплати[351].

Отже, Василь Кричевський був втягнутий у конфлікт, зініційований
викладачем Гнатом Березовським, який не мав хисту самостійно написати
навчальну програму, був невдоволений розміром заробітної плати й, можливо,
керованийякимисьіншимиамбіціями.Цяситуаціязасвідчилависокупрофесійність
директора,йогопорядність,принциповістьтаавторитетність.

1919ріквидавсядлякраїнидужескладнимупитаннівоєнному,політичному
й економічному. Мобілізація більшості студентів Миргородського художньо-
промисловогоінституту,атакожвідсутністькоштівнайогофінансуванняпоставили
під загрозу існування навчального закладу. З цього приводу член Полтавської
губернської управи П. П. Борлаков запропонував: «1) Закрыть Институт 
на весь 1919-20 учебный год; 2) Немедленно уволить всех остающихся еще 
учеников, выдав им соответствующія удостоверенія о прохожденіи курса; 
3) Уволить, произведя полный расчет с 15 октября (нов. ст.) всех служащих 
Института, за исключеніем тех из них, которые необходимы для охраны 
имущества… 6) Поручить Отделу Нар. Образованія пересмотреть вопрос 
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о преобразованіи Художественно-промышленной школы имени Н. В. Гоголя 
в Художественно-Промышленный Керамический Институт, предоставив  
в возможно непродолжительном времени, свои соображенія по указанному 
вопросу в Коллегію Управы»[306].

За таких обставин керівництво закладу намагалося полегшити фінансове
навантаження й передати в тимчасове користування ті структури, на які був
попит.ВелисяперемовиниізМиргородськоюповітовоюземськоюуправоющодо
експлуатаціїінститутськоїелектростанції [306]. Упередачівтимчасовекористування
на 1919 рік цегельного заводу, розташованого на хуторі Олексіївка [954; 960],
клопотав Украднаргосп. Це питання було заслухано на засіданні педагогічної
ради14травня1919рокуйприйнятоухвалу:«Уступить местному Усовнархозу 
право пользования постройками принадлежащаго Институту кирпичнаго 
завода и право добывания глины с находящагося при заводе глинища для 
выработки кирпича и черепицы в течение кампании 1919 года… 3. Весь инвентарь 
и движимое имущество, находящиеся на заводе отдаются в пользование 
Усовнархоза по описи, каковой по окончании работ должен быть возвращен 
Институту полностью и в исправности... 5. Вся находящаяся при заводе земля, 
за исключением глинища, остается в пользовании и обработке Института... 
7. Выработанный в кампанию 1919 года кирпич и черепица составляет полную 
собственность Усовнархоза, которым он вправе распоряжаться по своему 
усмотрению»[633].

До всього додався наступ військ Денікіна, тому постало питання евакуації
Інституту до Полтави. На засіданні педагогічної ради Інституту 25 травня 1919
року,булоухваленорезолюцію:«Визнати перевод Інстітуту із м. Миргорода до 
м. Полтави необхідним. Обрати комісію із трьох осіб, а саме: В. Кричевського, 
Ів. Назарова і З. Абов’янца, котра поїде до Полтави для упорядкування справ  
з помешканням і т. и. Комісія повинна вирішити це питання до 15 червня»[337,
арк.54-54зв.].ТакепереміщеннямогловідбутисялишездозволуВсеукраїнського
відділумистецтвприНаркомпросі[969].Протедокументальногозасвідченняцього
вархівнихматеріалахнебуловіднайдено.

Нестабільна політична ситуація 1919-го року та складні сімейні обставини
змусили Василя Кричевського виїхати до Києва, але й там він переймався
інститутськимисправами.ПеребуваючивКиєві,улистідоІванаНазарова,який
очолив педраду [426], він писав: «…Негайно командіруйте кого-небудь в Київ 
для перевозки в Миргород інстітутських грошей і вияснення питання про 
підвідомственність Інстітуту. Вукомізіс не істнує; новий державний аппарат 
ще не налагодженний, коли його буде налагоджено, невідомо. Для Інстітуту, 
здається було б найкраще вернутись до свого старого хазяїна – Земства. Коли 
Рада Інстітуту ще не зробила в цьому напрямі жодних заходів, то нехай зробить 
зараз. Гроші (98.000) були нами одержані в той момент, коли Миргород був 
вже одрізаний од Київа і перейшов до Добровольчої Армії. З боку Вукомізіса була 
навіть невдала спроба одібрати гроші назад.
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Бойові події, Вам досить відомі, увесь час не давали можливости перевезти 
гроші в Миргород, а влада, вступивши в Київ, нікого з Київа не випускає, окрім 
спеціально командірованими та продуктами, і ми з Абовянцем сидимо в Київі  
в страшенну дорожнечу (коли фунт хліба доходив до 150 карб.) і не маємо змоги 
вирватись. Моє особисте становище ще більш прикре: кровава дезінтерія, 
которою переслабіла моя сімья і я, і несчастьє з сином, який зараз лежить  
в лікарні і якого я не можу лишити тут одного, не дают мені можливости 
виїхати з Київа, коли навіть я міг би фактично це зробити. Все це ставить передо 
мною питання, чи зможу я взагалі вернутись в Миргород на посаду…» [426].
27вересняВасильКричевськийнаписавдоПолтавськоїземськоїуправивідмовувід
посадидиректораМиргородськогохудожньо-промислового інституту,мотивуючи
їїзапрошеннямнавикладацькудіяльністьвУкраїнськійАкадеміїМистецтв.

Таким чином, 1918 року Миргородську художньо-промислову школу імені
Миколи Гоголя було реорганізовано в Миргородський художньо-промисловий
інститут. Не дивлячись на політичну й економічну нестабільність у країні,
1918–1919рокибуличасомйогоактивногорозвитку,колиочоленийізгуртований
Василем Кричевськимфаховий колектив викладачів гарантував якісну технічну
й художню освіту. Укладені директором програми передбачали українознавчі
орієнтири й студіювання традиційного народного мистецтва в діяльності
всіх майстерень. Цій меті також слугував інститутський музей, фонди якого
поповнювалися. Випускники Інституту були готові працювати в художній
промисловостійрозвиватикустарнегончарство,аленазавадісталивоєнніподії
тагромадянськепротистояння,якізагострилисявтіроки.Приорітетнимивдержаві
булипитання,якінестосувалисярозвиткуфаховоїзгончарстваосвітньоїустанови.
Крім того, очевидячки, існування Інституту в провінційному містечку не дало
очікуванихрезультатів,тайрушійнововведень–ВасильКричевський–змушений
бувповернутисядоКиєва.

 Навчальний комплекс: Миргородський художньо-керамічний 
технікум та Миргородська художньо-керамічна профшкола (1920–1929). 
1920рокурозпочалисячерговізмінигончарногозакладувМиргороді.Цьогоразу
виходом із кризи Миргородського художньо-промислового інституту була його
реорганізація в Миргородський художньо-керамічний технікум та художньо-
керамічну профшколу. Учні, які подали документи до І курсу Інституту, стали
учнями 2 класу професійної школи, другокурсників було зараховано до І курсу
Технікуму, ті абітурієнти, що не пройшли підготовчих занять, стали учнями
1 класу профшколи. Технікум мав порцеляновий, майоліковий та декоративно-
будівельний відділи. Курс навчання тривав 4 роки. Вступні іспити розпочалися
втравнійтривалидоти,докинебулонабранокомплектуіз40чоловік[494,арк.7-9].
Курснавчаннявгончарнійпрофшколітривав3роки.Усізарахованінанавчання
до технікуму чи до профшколи повинні були подати необхідні документи до 10
жовтня[494,арк.17].Підчасзарахуваннянадавалиперевагупрямимнащадкам
гончарів. Приміром, колишню ученицю підготовчих класів Меланку Касинь
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зарахували до технікуму лише після пред’явлення довідки від Хомутецького
виконкомупроте,щоїїсім’ядійснозаймаласягончарством[494,арк.10].Проте,
незважаючи на таку умову, серед учнів переважали діти селян, службовців та
вчителів [19, арк. 1-28]. Викладачі Інституту автоматично стали педагогами
технікумутапрофшколи.Успискахучнівгончарноїпрофшколи1920рокуєзгадка
проМ.ЦарковаіЮріяСластьона,які,ймовірно,булисинамивідповідноВасиля
ЦарковайОпанасаСластьона[494,арк.20].ВархівіМиргородськогокерамічного
коледжу іменіМиколи Гоголя вдалося віднайти доволі розпорошену й неповну
інформацію про учнів Миргородського художньо-керамічного технікуму 1920,
1926,1929років,згіднозякоюсталовідомо,щосередвихованцівбулинавітьдіти
церковнослужителів[22,арк.4-6;19,арк.1-28;27].

Притехнікумідіялитакікомісії:художня–доїїскладувходиливсівикладачі-
художники,завідувачмузею,представниквідучнів,очолювавМиколаКасперович;
відповідала за художнюроботу в технікумі й профшколі; технічна– складалася
змайстрівтапредставникавідучнів,якийочоливСтаніславПатковський,дбала
про забезпечення майстерень обладнанням, відповідала за належний рівень
викладаннятехнічнихдисциплін;загальноосвітня–доїїскладувходиливикладачі
загальноосвітніх дисциплін, креслення і хімії, представник від учнів, очолював
МихайлоГуглінський[494,арк.22,30].Порцеляновий,декоративно-будівельний
та майоліковий відділи технікуму мали порцелянову, фаянсово-майолікову,
декоративно-будівельнуймальовничо-літографськумайстерні, в якихвихованці
закладу отримували необхідні практичні навички; оснащену всім необхідним
лабораторію;музейглинянихвиробів.Важливо,щосередобов’язковихпредметів
були історіямистецтва й кераміки, історія українськогомистецтва й орнаменту.
Умайоліковіймайстернітакожпрацювалиучні1-2класівпрофшколи[748].

У роботі педради брали участь Іван Назаров – товариш голови, викладачі
та майстри – Опанас Сластьон, Станіслав Патковський, А. О. Боровичко,
Д.І.Мильников,ЗахарКуниця,Ф.Ф.Піч,представниквідстудентів,представниквід
господарчоїкомісіїМ.Л.Горищук[494,арк.2-32].Длязабезпеченнянавчального
процесунеобхідноюнаочністюнаціональногостилю,викладачійстудентиїздили
помузеяхіробиликопіїзнайцікавішихзразківнародногогончарства[494,арк.12].
Вивченнянародногомистецтвазнайшловідображеннявучнівськихроботах.Хоча
вшколі частіше практикувалося просте копіювання виробів народної кераміки,
і такі вироби мали характер лабораторних навчальних дослідів, засвоєння
принципівнародноїформотворчостібулодлястудентіводнимзнеобхіднихетапів
навчання[1752,с.18].

У діяльності технікуму були й певні негаразди – нестача дров примусила
відключити від опалювальної системи 2-й поверх і лабораторію [494, арк. 31];
траплялися випадки, колимайстри самовільно брали глину для власнихпотреб
[494,арк.12],хочакерівництводозволялонаданняматеріалівдлявласнихпотреб
викладачів,якіотрималивідповіднийнатедозвіл[494,арк.15].

Черговареорганізаціяспричиниламасовийвідхідучнів.Зокрема,22студенти
перевелися на навчання до Межигірської художньо-керамічної профшколи.
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 П. Цимбал. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення,  
ритування, мальовка, 29х5,5Dх9,5d см; на денці напис: «Діпломна робота  
1924 р. Й. (П.) Цимбал». Миргородський художньо-керамічний технікум.  
Миргород, Полтавська губернія. 1924. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 192.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 П. Цимбал. Таріль.  
Глина, ангоби, полива,  
гончарний круг, ліплення, ритування, 
мальовка, 4х36 см; на денці напис:  
«Миргород Х. К. Технікум.  
Діпломна робота П. Цимбал. 1924».  
Миргородський художньо-
керамічний технікум. Миргород, 
Полтавська губернія. 1924.  
Музей Миргородського  
художньо-промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, 
інв. № 502. Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Макар Кавун. Глечик.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, мальовка, 35,5x12Dх9,8d см;  
на денці напис: «м. Миргород Х. К. Т.  

ІІ курс М. Кавун ІІ.ХІ.1925».  
Миргородський художньо-

керамічний технікум. Миргород, 
Полтавська губернія. 02.11.1925. 
Музей Миргородського художньо-

промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського 

національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка, інв. № 247.  

Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше
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Заархівнимидокументамивстановити їхнюмотиваціюневидаєтьсяможливим.
Ймовірно,вонаполягалавбажанніотриматиосвітувширокорозрекламованому
новоствореному1920рокузакладі,розташованомупобіляКиєва.І.Вронадавтаку
оцінкутимподіям:«Група реакційних і безхисних інвалідів від мистецтва (проте 
дипломованих академіків і патріотів «Національного мистецтва») задумала 
скористатися з цього і поправити діло, поставити «настоящую» школу. 
Через неосвіченість в справах мистецтва і художньої політики, Полтавський 
Губпрофос допустив до захоплення Миргородського Технікума цією братією. 
Унаслідок цього Технікум розвалився цілком і решта учнів повтікала до 
Межигір’я»[898,арк.9].Думаю,щойдетьсяпродіяльністьВасиляКричевського
тайогооднодумців,атакарізкайгрубахарактеристикавідголовногоінспектора
Народного комісаріату освіти, з одного боку, свідчила про несприйняття ним
проукраїнськоїдіяльностінавчальногозакладу,якунамагавсязапровадитимитець;
з іншого боку – наносила суттєвий удар по технікуму, в тому числі й по його
репутації.

1923 року Миргородський художньо-керамічний технікум оглянула
комісія Президіуму Головпрофобру, яка охарактеризувала стан технікуму як
«недопустимий у відношенні педагогічному» і наполягала на тому, щоб на
початок нового навчального року було призначено відповідний педагогічний
склад керівництва; щоб було вжито заходи щодо комплектування технікуму
достатньою кількістю учнів, складено штатний розпис і кошторис витрат;
щоб навчальний процес було розпочато із самого початку навчального року;
щоб порцеляно-фаянсовий трест надав необхідну допомогу учням технікуму,
ахудожнійінспекторвиділивїмстипендії[1230,с.28].

Побажання Президіуму Головпрофобру було враховано. Упродовж 1924–
1925 років технікумом керував Іван Юрійович Обідний, навчальною частиною
завідував Михайло Анастасійович Гуглінський, інженером-техніком був
ВолодимирМиколайовичВолчанецький,майстромпрацювавСтаніславАнтонович
Патковський, лектором–Опанас ГеоргійовичСластьон, практичнимироботами
керували Станіслав Антонович Патковський, Микола Іванович Білоскурський.
Керівником практичних робіт із виготовлення порцеляни був Василь Іванович
Царьков[21,арк.1-8;26,арк.21-22].

При технікумі 1920 року відкрили Миргородську художньо-керамічну
профшколу зтрирічнимкурсомнавчання,якутежочолювавІванОбідний.Окрім
нього,напочатку1924/1925навчальногорокувпрофшколібулоще12вчителів:
математики–СергійДанилевський,рисункаталіплення–ФедірБалавенський,
рисунка – Фотій Красицький, креслення – Захар Куниця, будівельної кераміки
–Микола Білоскурський, гончарства –М. Я. Колісник, технології – Володимир
Волчанецький,українськоїмови–МихайлоГуглінський,економічноїгеографії–
Д. В. Власенко, німецької мови – Ганна Малянтович, фізики та хімії –
Г. Н. Янушкевич та політграмоти – Іван Лисак (усі безпартійні) та 6 чоловік
технічногоперсоналу.Середнійвікучителів–41рік[12,арк.264].
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 Кв-ко. Куманець.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 
мальовка, 37х4,3Dх14d см; на денці напис: 
«Миргород рис. R. &. 1923 (1925?) Гр. Кв-ко». 
Миргородська художньо-керамічна профшкола 
імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавська губернія. 1923–1925.  
Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 182.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Макар Кавун. Плесканець.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення,  
мальовка, 37,5х4,5Dх13d см; на денці напис:  
«ст. 3-го Курса Миргородсько Х.–К. Технікума. 
Макар Максимов Кавун.».  
Миргородський художньо-керамічний технікум. 
Миргород, Полтавська губернія. 1920-ті.  
Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 23.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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  П. П. Цимбал. Посудина.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 

ритування, мальовка, 13,2х3Dх11,5d см;  
на денці ритований напис:  

«П. П. Цимбал. 15/V.1923 року.  
Миргород. Худ.-Керам. Технікум».  

Миргородський художньо-керамічний технікум. 
Миргород, Полтавська губернія. 1923.  

Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя, інв. № 234.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 В. Кутас. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка,  

8х33,5Dх,15d см; на денці напис: «Миргородській К. Технікум. 
В. Кутас». Миргородський художньо-керамічний технікум.  

Миргород, Полтавщина. 1920-ті.  
Музей Миргородського художньо-промислового  

коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 499.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Посудина.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка,  
6,2х10,5Dх7d см. Миргородська художньо-керамічна 
профшкола імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавщина. 
1910-ті – 1920-ті. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя  
Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 254.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 Андрій Ходос. Глечик.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг,  

ритування, мальовка, 30х12,5Dх9d см;  
на денці ритований напис: «Н.Х.К.П.Ш. 1921  

А. Ходос Миргород». Миргородська художньо-
керамічна профшкола імені Миколи Гоголя. 

Миргород, Полтавщина. 1921.  
Миргородський краєзнавчий музей, 4963/Р-4017. 

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Андрій Ходос. Куманець.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг,  
ритування, мальовка, 37,5х8Dх13d см;  
на денці ритований напис: «Андрій Ходос  
1923 року. Миргород бив. ст. І кур.».  
Миргородська художньо-керамічна 
профшкола імені Миколи Гоголя.  
Миргород, Полтавська губернія. 1923.  
Миргородський краєзнавчий музей,  
4963/Р-4017. Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Андрій Ходос. Глечик.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ритування, вирізування, 
мальовка, 9,5х8,8х15,5 см; на стінці напис: «Напийся,  
але не облийся», на денці: «Коминтерн. 1926. А. Ходос».  
Миргородський художньо-керамічний технікум.  
Миргород, Полтавщина. 1926. Музей Миргородського  
художньо-промислового коледжу імені  Миколи Гоголя  
Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 285. Фото Тараса Пошивайла
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Щоб стати учнем профшколи, потрібно було після закінчення семирічки
скласти іспити з української мови (усно й письмово), політграмоти, географії,
природознавства, арифметики, алгебри, геометрії, німецької мови, української
історії та рисунка [927]. Архівні матеріали дають можливість аналізувати хід
вступноїкампанії 1924року.Рівеньзнаньвступниківбувпосереднім,томунабір
класу відбувався в кілька етапів [927]. Кількість учнів на початку року була 34,
анаприкінці–55чоловік(46українців,6росіян,1єврей,2білоруси;вікомвід15
до23років).Знихбулобезпартійними52учні,вихідцівізробочихтаслужбовців
–25осіб, із селян– 16.У 1класінавчалося32, ав2класі–23учні. Іногородні
проживали в інтернаті технікуму [122; 12, арк. 264]. Профшкола користувалася
приміщенням, інвентарем,книгозбірнею,хімічноюта гончарноюлабораторіями
технікуму.Наїїутриманняокремихкоштівневиділяли[12].

В архіві віднайдено навчальний план та розклад лекцій для 1 та 2 класів
профшколи на 1924/1925 навчальний рік [848]. Згідно з цим розкладом роботі
вмайоліковійтадекоративно-будівельніймайстерняхбуловідведенодля1класу
12год.натиждень,для2класу–8год.;по4год.скульптуритапо6год.рисунка.
Викладаннявелосяукраїнськоюмовою[122].

РозпорядженнямНаркомосвітивід22серпня1925рокуІванаОбідногобуло
звільненоіззайманоїпосади,акеруючимМиргородськимхудожньо-керамічним
технікумом з 9 вересня призначено Осипа Білоскурського. Новопризначений
директор був енергійною людиною і багато часу проводив у відрядженнях,
які дали певний важливий досвід, але водночас, ймовірно, зашкодили справі
в Миргороді, бо він передовсім повинен був контролювати підпорядковані
йому навчальні заклади й керувати навчально-виховним процесом. У період
з9вереснядо23грудня1925рокуОсипБілоскурський38днівперебувавуХаркові,
Лубнах, Шишаках. Його відрядження перших трьох місяців наступного року
тривали 30 днів [21, арк. 8-14]. Адміністративноючастиною технікуму завідував
Опанас Сластьон, а навчальною – Володимир Волчанецький [21, арк. 1-8]. Тим
часом було розроблено проект навчального плану для І-ІІІ курсів, який містив
предметитрьохгруп:1)загальноосвітні(фізика,хімія,суспільствознавство,гігієна
йохоронапраці,німецькамова),переорієнтованінапрофільтехнікуму,мінералогія,
геологія,машинознавство;2)кресленняйхудожнідисципліни (історіямистецтв
ікераміки,композиція,скульптура,малювання),заняттявмайстернікерамічної
мальовки й літографії; 3) спеціальні (аналітична хімія, хімічний контроль
гончарнихвиробництв,технологіясирихматеріалів,гончарнатехнологія),заняття
вмайстернях (майоліково-порцеляновій, декоративно-будівельній) [26, арк. 5-6,
10].У1925/1926н.р.притехнікумідіяли«бюро предметових комісій, технічна, 
художня та теоретична предметові комісії, стажова комісія».Запропозицією
Бюро предметових комісій, І курс (42 чоловіки) під час викладання рисунка,
скульптурийаналітичноїхіміїподілявсянадвігрупи.Такаорганізаціянавчального
процесу давала можливість проводити індивідуальний контроль за роботою
кожного, складати збалансований розклад занять [26, арк. 23]. Викладачами
технікуму було укладено авторські навчальні програми з композиції та історії
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 «Розклад лекцій Миргородської Художньо-Керамичної Професійної школи на 1924/25 навч. рік».  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [848]
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українського мистецтва (Опанас Сластьон), скульптури (Федір Балавенський),
рисунка(ФотійКрасицький),хімії(ОлексійЯнушкевич),технологіїсирихматеріалів
ігончарноїтехнології(ВолодимирВолчанецький).Кожнупрограмуобговорювали
назасіданняхцихкомісій,зверталиувагунате,когоготуєтехнікуміякідисципліни
потрібно включити до обов’язкового вивчення, щоб досягти поставленої мети.
Проаналізувавшинавчальнийпланхудожнього відділу,фахові експертидійшли
довисновкупронеобхідністьзапровадженнявивченнянизкитехнічнихдисциплін,
які формували професійні засади не просто художника, а художника-кераміста
[26,арк.4-5].Усіпредметихудожнього,технічноготазагальноосвітньогоциклів
і роботи в майстернях сплановували в такий спосіб, щоб вони були взаємно
узгодженими, а теоретичні заняття проходили паралельно з практичним їх
закріпленням. До програм максимально вводилося вивчення традиційного
народногомистецтва.Наприклад,упояснюючійзаписцідонавчальноїпрограми
зіскульптурибулозазначенопронеобхідністьстудіюванняукраїнськогонародного
скульптурного гончарного мистецтва, на виконання завдань з виготовлення
фігурного українського посуду, куманців, баранців, ведмедиків та ін., на
впровадження скульптурної стилізації рослин з натури в характері української
народноїкомпозиції,навиконаннякомпозиціїнаосновіпростудійованихелементів
української народної творчості, приміром, виготовлення кахель з рельєфним
українським орнаментом. Запровадження саме такого шляху викладання цього
предметагарантувалопоступовийрістстудентапідвпливомкласичноїукраїнської
народноїскульптури,формуванняйоговласноїграмотноїінтерпретаціїукраїнського
орнаментуйкомпозиціївзастосуваннідокераміки[26,арк.8-9,11].Навиконання
розпоряджень Народного комісаріату освіти щодо загальнодержавної політики
українізації вузів у технікумі всі викладачі, окрім Володимира Волчанецького,
ВасиляЦарковаіСергіяЕрна,велинавчанняукраїнськоюмовою[754,арк.58].

На засіданнях хіміко-технічної предметової комісії слухалися важливі для
діяльності технікуму питання: щороку до 20 жовтня розглядалися навчальні
програми й плани, розробляласяметодика викладання для кожної дисципліни;
до 15 листопада координувалася робота навчально-допоміжних органів;
встановлювавсямінімумвиробів,якістудентповиненбуввиготовитивмайстернях
упродовжтриместру,їхкількістьмоглазмінюватисязалежновідскладностіроботи
(порцелянова: І-ІІ курси – по 5 шт., ІІІ курс – по 8 шт.; фаянсово-майолікова:
Ікурс–по3шт.,ІІ-ІІІкурси–по5шт.;будівельно-декоративна:Ікурс–кожного
видупродукціївід2до5шт.;ІІкурс–від3до6шт.,ІІІкурс–виготовленнярізних
формпо1шт.);розроблялисяметодиконтролюзауспішністюташляхинайбільш
раціональноговиконаннянавчальногоплану,затверджувалитемикурсовихробіт,
подавали керівництву заявки на придбання необхіднихматеріалів [26, арк. 113-
115].КомісіязхудожніхдисциплінзаміниланедоцільнідляІкурсу(студентище
невмілималювати)годинигончарноїмальовкинагодинизрисункатакомпозиції.
Також вона звернула увагу на незадовільне забезпечення майстерні гончарної
мальовки, яка була центральною у вирішенні питання розміщення малюнка
на глиняних виробах кераміки, наголосила на важливості вивчення на ІІІ курсі
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 Маслик, Бондаренко, Шемеляк, Сесь.  
Ваза «Кобза».  

Глина, ангоб, полива, лиття, мальовка, 27х15 см;  
на денці напис: «МХКТ Маслик, Бондаренко, 

Шемеляк, Сесь».  
Миргородський художньо-керамічний 

технікум. Миргород, Полтавщина. 1920-ті.  
Музей Миргородського художньо-промислового 

коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  

імені Юрія Кондратюка,  
інв. № 216. Фото Тараса Пошивайла. Публікується 

вперше

 Воронін. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
ритування, мармурування, 32х9,5Dх11d см;  
на денці ритований напис: «Миргород Профшкола 
1929 Воронін».  
Миргородська художньо-керамічна профшкола  
імені Миколи Гоголя Миргород, Полтавщина.  
М1929. Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 69.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 А. Діяконенко. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 
32х9,5Dх12d см; на денці напис: «м. Миргород художньо-
керамічна профшкола 1929 рік уч. ІІІ. А. Діяконенко». 
Миргородська художньо-керамічна профшкола  
імені Миколи Гоголя. Миргород, Полтавщина. 1929.  
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, інв. № 23. Фото Тараса 
Пошивайла. Публікується вперше
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історії українськогомистецтва,необхідностіподілустудентів І-ІІкурсівнагрупи
підчасвивченнярисунка,композиції,скульптурийгончарноїмальовки,визначила
мінімумробіт, якіповиненбув здатикожен студентпісля закінчення триместру
(гончарнамальовка,композиція:ІІкурс–5,ІІІкурс–3;рисунок:І-ІІкурси–по3;
скульптура:І,ІІІкурси–по2,ІІкурси–3).Середзавдань,яківиконувалистуденти
булитакі,щопоєднувалипорцелянутаукраїнськийорнамент,передбачаливласну
композиційну інтерпретацію студентами форм традиційної народної кераміки.
Якщопід час гончарювання, висушування чи випалювання виникалипроблеми
технологічного характеру, студенти самостійно з’ясовували причини невдач,
у письмовійформі їх пояснювали, а потім лабораторним і практичнимшляхом
повторнопроходилиціпроцеси.Такийпідхіддоформуваннямайбутніхкерамістів
готувавїхдоведеннявласноговиробництва[26,арк.123,129,131].

Діяльністьпредметовихкомісійдисциплінуваланавчальнийпроцес,зробила
його більш дієвим і результативним, поєднала викладацький і учнівський
колективи. Заодно з лекційним, було запроваджено новий реферативнийметод
викладання окремих дисциплін. Така методика максимально охоплювала
студентство підготовкою до занять, виробляла звичку до систематичного
навчанняйпублічнихвиступів,стимулюваласамостійнеорієнтуваннявматеріалі
йпривчаладороботизматеріалом.Єдиноюперешкодоюнашляхуцієїметодики
був брак підручників, наприклад, з історії мистецтв та суспільствознавства [755,
арк.60-63].Увикладаннісуспільствознавства,німецькоїмовитаісторіїмистецтв
запроваджувавсящеодинметодологічнийприйом–лабораторний,дляякоготеж
потрібнобулопридбативідповіднеприладдя[26,арк.79-80].

Покращувалося матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.
Частинунайбільшнеобхідногокупувализарахунокспецкоштів,якіпоповнювалися
виконаннямробітудекоративно-будівельній(1926року–875крб.),порцеляновій
(400 крб.), майоліковій (120 крб.) майстернях, коштів від продажу готових
виробів(250крб.),платнізанавчання(250крб.)тавідреалізаціїдержфондового
майна (200 крб.) [756, арк. 64]. У технікумі регулярно заслуховували звіти про
виконання планів, визначали необхідні для закупівлі матеріали, розробляли
програми навчальних екскурсій [26, арк. 123-127]. Останні не лише сприяли
поповненнюмузеюновимиекспонатаминародногогончарства,алейзнайомили
студентів з умовами побутування промислу, традиційною культурою українців.
Авторитет гончарного навчального закладу утверджувався. У журналі «Глобус» 
було опубліковано схвальний відгук про технікум: «По своїй величині, гарному 
устаткуванню та багатству приладдя Миргородоський технікум належить  
до найбільших керамічних шкіл не тільки у нас на Україні, але і в Західній Європі»
[1080,с.15].

НавчальнийрікМиргородськогохудожньо-керамічноготехнікумуподілявся
на три триместри. Наприкінці кожного проводилися загальні збори колективу,
депідбивалисяпідсумкиусіхнапрямківдіяльностізакладу.Спеціальностворена
комісія також наприкінці кожного триместру проводила огляд виконаних
студентамипрактичнихробіт і звітувалапровиконануроботупередправлінням
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 Д. Я. Хімочка. Таріль.  
Глина, ангоб, полива, формування, ритування, дротування, 
6х38 см; на денці напис: «Миргород. Худ. Керам. Технікум 
1926 рік студ. Д. Я. Хімочка». Миргородський художньо-

керамічний технікум. Миргород, Полтавщина. 1926.  
Музей Миргородського художньо-промислового коледжу 

імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка,  

інв. № 507. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Г. Курган. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 
ритування, 31х5,5Dх9,5d см; на денці напис: «Миргород. 
Х.К.Т. ст. ІІ-го курса Г. Курган.19 1/ІІІ 26».  
Миргородський художньо-керамічний технікум. 
Миргород, Полтавщина. 1926.  
Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського 
національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 194.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

технікуму. 1928 року до її складу входили лектори Павло Жбанов, Олексій
Христофоров,ІванУкраїнець.Зарезультатамиоглядудиректорвидававнаказпо
технікуму[377].

ПроаналізувавшиуспішністьстудентівзаІІтриместр1925/1926н.р.,можемо
стверджувати про досить високий рівень їхньої навченості (таблиця 18) [26,
арк. 79-80]. Це був результат зусиль як викладачів, так і студентів, більшість з
якихужемала ґрунтовнубазову гончарськуосвіту. 1926рокувМиргородському
художньо-керамічномутехнікумінавчалося99студентів,більшістьзякихзакінчила
Миргородськухудожньо-керамічнупрофшколуіКам’янець-Подільськухудожньо-
промисловушколу.ТакожсереднихбуливипускникиМиколаївськоїпрофшколи
будівельноготакерамічногофахів,Глинськоїтехнічно-керамічноїпрофшколи(3),
Уманськоїхудожньо-керамічноїпрофшколи(2)[19,арк.1-28].Дляпідтвердження
цієїжтези,дещозабігаючинаперед,зазначу,щовспискахучнівМиргородського
індустріально-керамічноготехнікуму1929року,яківпопередніроки,переважали
випускникиМиргородськоїхудожньо-керамічноїпрофшколитаФЗУ,однакбули
й випускники інших спеціалізованих з гончарства шкіл. Серед зарахованих
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дотехнікумубувлишеодинсинкустаря,тайтойбувнегончарем,акравцем[27].
Це свідчило, з одного боку, про відсутність зацікавлення з боку потомственних
гончарів передавати своє ремесло дітям, оскільки вони не вбачали в занятті
гончарством ніякої перспективи, з другого – про небажання держави якимось
чиномвплинутинацепитання.Окрімтого,доволіпомітноюєтенденціязменшення
кількостістудентівзалежновідкурсунавчання:чимстаршийкурс,тимменшебуло
студентів. Імовірно, основним поясненням цьому є те,що не всі могли засвоїти
доволіскладнінавчальніпрограми,тожзалишалисянайуспішнішійті,хтомігсобі
дозволитинепрацювати,авчитися.

Підчасзанятьстудентівділилинагрупи,наповнюваністюблизько12чоловік.
За таких умов успішність складала 100 %. Але програмний матеріал з окремих
предметів виконувався не повністю: І курс – скульптура (50 %), майолікова
майстерня(70%),порцеляновамайстерня(85%),рисунок,машинознавство(90%),

Таблиця 18. 
Успішність студентів Миргородського художньо-керамічного 
технікуму (ІІ триместр 1925/1926 н. р.)

№ 
п/п

Навчальний 
предмет

І курс  
(43 студ.)

ІІ курс  
(14 студ.)

ІІІ курс  
 (12 студ.)

Чол. % Чол. % Чол. %
1 Математика 31 74 - - - -
2 Аналітичнахімія 37 88 13 93 - -
3 Фізика 33 79 - - - -

4 Закордоннатехнічна
література 37 88 13 93 - -

5 Хімія 38 91 - - - -
6 Креслення 39 93 13 93 12 100
7 Суспільствознавство 39 93 14 100 12 100
8 Малювання 41 98 14 100 - -
9 Скульптура 42 100 14 100 12 100
10 Машинознавство 42 100 - - - -

11 Технологіясирих
матеріалів 42 100 14 100 - -

12 Майоліковамайстерня 38 90 13 93 12 100
13 Порцеляновамайстерня 40 95 13 93 12 100
14 Будівельнамайстерня 40 95 14 100 12 100
15 Керамічнемалювання - - 13 100 12 100
16 Історіямистецтв - - 13 100 12 100
17 Композиція - - - - 12 100
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технологія сирих матеріалів, суспільствознавство (95 %); ІІ курс – майолікова
майстерня(70%),скульптура,гончарнамальовка(75%),порцеляновамайстерня
(85%),рисунок,суспільствознавство(90%);ІІІкурс–скульптура(30%),майолікова
майстерня (70 %), гончарна мальовка (75 %), порцелянова майстерня (85 %),
креслення (90 %) [26, арк. 79-80]. Обставина невиконання навчального плану
керівництвомтехнікумузамовчувалася,іцепитаннянавітьнеобговорювалося.Аот
перебоївзаробляннігрошейбулипредметомтривалихдебатівісуперечок.Вархіві
Миргородськогохудожньо-керамічногоколеджуіменіМиколиГоголязбереглися
документи, які зафіксували конфлікт, спричинений несвоєчасним виконанням
замовлення з виготовлення порцелянового посуду для Васильєва з Москви.
Хоча на те були певні причини об’єктивного й суб’єктивного характеру, Василя
Царкова колеги по роботі назвали саботажником [26, арк. 82-87]. Виконувати
ці замовлення бралися лише окремі структури технікуму, у той час як інші
демонструвалисвоюбайдужістьінепричетністьдосправи.Такупозиціюзаймала
гончарналабораторія,яка,наприклад,ненадаваладопомогиіншиммайстерням
у пошуках рецептів емалей [754, арк. 57]. Якщо ці експерименти стосувалися

 Студенти ІІ курсу Миргородського художньо-керамічного технікуму в день від’їзду Івана Слизького.  
Миргород, Полтавщина. 10.11.1927. Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури  

і мистецтва України. Публікується вперше
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платнихзамовлень,можливо,небуломатеріальногозаохоченнядотакоїспівпраці.
Дотогожбільшістьстудентівжаліласянанедостатнюкількістьзанятьугончарній
лабораторії: лише незначна частина студентів мала постійний доступ до цієї
лабораторії,тожтількивониотрималиможливістьвідпрацюватиїїробочийплан
повністю[755].Технікумпостійновідчувавгострупотребувпедагогах,навчальних
посібниках і спеціальному устаткуванні для викладання креслення, для роботи
гончарноїмальовкийгончарноїлабораторії.Черезбракхімреактивівбулиперебої
в роботі лабораторії, нестача дров спричинила незначну кількість випалювань.
Упорцеляновіймайстернізновувиниклопитання«секретів»[739].

Небайдужу позицію щодо контролю за діяльністю технікуму займав
студентський актив. Але замість того, щоб боротися зі студентськими
пропусками занять, які, наприклад, 1926 року з окремих предметів становили
на І-ІІ курсах 94 %, а на ІІІ – 93 % [739], він на своїх засіданнях ухвалював
рішення, які не входили до його компетенції. Наприклад, було прийнято
постанову про звільнення викладачів фізики й хімії Г. Н. Янушкевич,
технології – Володимира Волчанецького, креслення – Захара Куниці
інімецькоїмови–ГанниМалянтович,мотивуючицерішенняїхньоюнепридатністю
довикладацькоїдіяльності.Керуючийтехнікумуприйнявцюінформаціюдовідома
[26,арк.87]інаголосив,щонезаписанівжурналлекціївважаютьсянепроведеними
[25, арк. 50]. Питання відвідування занять також було поставлене під пильний
нагляд адміністрації [739]. За всі пропущені студентами заняття викладачі
повідомляли керівництву. Категорично заборонялося перебування студентів
у коридорах під час занять або проведення в цей час якихсь засідань чи зборів
[25, арк.50;652].Траплялисявипадкизвільненнястудентів занесплату грошей
за навчання або за неподання документів, які були підставою для визначення
розміруплатнізанавчання[25,арк.38].

У середині 1920-х років держава все менше спрямовувала свої зусилля на
розвиток виробництва художньої кераміки й все більше заохочувала навчальні
закладиготуватифахівцівдляпромисловоїіндустрії.Нагадаю,щодосівтехнікумі
діяли порцеляновий, майоліковий та декоративно-будівельний відділи. Тому
на зборах, які відбулися вМиргородському художньо-керамічному технікумі 25
лютого 1926року, буловирішено звернутисядокерівних інстанцій зпроханням
здійснитиподілтехнікумунахудожнійітехнічнийвідділи,щодалобможливість
кожному студенту обрати фах навчання у відповідності до своїх здібностей.
Такожудусічасубулоухваленоподатиклопотаннящодопереведеннятехнікуму
з художньої вертикалі до індустріальної [739]. Все більше навчальний процес
пов’язувализфабрично-заводськимвиробництвом.Почастішалиекскурсіїнарізні
заводиівмузеї,якідотогочасумалибільшеепізодичнийхарактер.7і17липня
студентитехнікумупобувализекскурсіямивКиєві [26,арк.86].Свійцегельний
завод технікум здавав у оренду, залишаючи за собою право використовувати
його для досягнення навчальної мети. Також технікум організував проведення
тримісячних курсів підвищення кваліфікації для робітників гончарних заводів
України (випалювачів та формувальників) [26, арк. 7]. Такі курси підвищення
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кваліфікації було організовано в лютому-травні
1926 року й сформовано дві групи (випалювачів
іглиноробів)по30чоловік[49].

23 червня 1926 року Осип Білоскурський
і Опанас Сластьон узяли участь у роботі Першої
Всеукраїнськоїконференціїзхудожньоїосвіти,яка
інформувала про реорганізацію мережі художніх
навчальних закладів. Саме тоді технікуму було
вказанонанеобхідністьзбільшититехнічнийвідділ,
орієнтуватися на «Порцелян-фаянс-шклотрест»
інаобслуговування«Сілікаттресту».Конференція
підтвердила,щопідготовкафахівцівзвиготовлення
художньоїкерамікивідходиланадругийплан[667,
арк.50].Із7липня1926рокуОсипБілоскурський
звільнився з посади завідувача Миргородського
художньо-керамічного технікуму, оскільки йому
булозапропонованороботуінспекторазкустарно-
технічної освіти Народного комісаріату освіти.
ЗавідувачнавчальноїчастиниІванЛисактимчасово
виконувавобов’язкикеруючоготехнікумом[468;53,

 Опанас Сластьон.  
Миргород, Полтавщина. 1928  
[1712, с. 324]

 Опанас Сластьон. Селянин у чумарці  
[1707, с. 190]

 Опанас Сластьон.  
Ілюстрація до балади Тараса Шевченка «Причинна».  

Миргород, Полтавщина. 1910-ті – 1920-ті  [1710, с. 279]
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 Майстерня керамічного малювання Миргородського художньо-керамічного технікуму:  
стоїть праворуч – викладач Іван Українець. Миргород, Полтавщина. 1927.  

Автор фото невідомий [1717, с. 10]

 Гончарна майстерня Миргородського художньо-керамічного технікуму:  
стоїть третій ліворуч – викладач Станіслав Патковський. Миргород, Полтавщина. 1927.  

Автор фото невідомий [1717, с. 12]
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 Диплом 2 ступеня Першої сільськогосподарської та кустарно-промислової виставки  
Миргородському керамічному технікуму. Москва. 20.10.1923.  

Музей Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного  
технічного університету імені Юрія Кондратюка. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Виставка творчих робіт Івана Українця та вихованців Миргородського художньо-керамічного технікуму.  
Миргород, Полтавщина. Кінець 1920-х. Автор фото невідомий [1717, с. 13]
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арк.2; 54].26серпня1926рокузакладочоливЛукаПетровичКалениченко[25,арк.19],
який з 1923 року був політкомісаром Інституту пластичнихмистецтв.На посаді
керівникагончарногозакладувМиргородівінперебувавдо1929року[1048].

Уцейчасзакладмавтехнічнийіхудожнійвідділи[21,арк.21-34].Директор
організував безперебійну роботу майстерень і лабораторій. Керівники цих
структурнихпідрозділів (СтаніславПатковський,МиколаБілоскурський,Василь
Царков, Федір Балавенський) особисто відповідали за своєчасне замовлення
необхідних матеріалів, отримання їх зі складу (1 і 15 числа кожного місяця),
використання матеріалів під час занять [21, арк. 36-37]. Проводилися роботи
з покращення стану закладу. Влітку 1928 року планувався капітальний ремонт
паровогоопалення[379].

Заархівнимиджереламивдалосяз’ясуватисписоквикладачівМиргородського
художньо-керамічноготехнікуму(таблиця19)[24;620;390].Напосадупрофесора
технікуму запросили гірничого інженера Олексія Сергійовича Христофорова,
якийзавідуваввиробничимипідприємствамитехнікуму.Робітникоммайстерень
був Іван Степанович Ленда (1905–1920 – горновий, 1920–1924 – випалювач
горнів). Олексій Янушкевич, окрім викладання фахових дисциплін, здійснював
рецензування курсових робіт з гончарної технології, керував практичними
роботами в галузі кераміки й студентськими конференціями, організував
виробництвокислототривкогопосуду,переустаткувавгончарнулабораторію[620].
До складупедагогічногоперсоналу технікумуна 1928/1929н.р. входили:Павло
Жбанов, Олексій Христофоров, СтаніславПатковський, ВасильЦарков,Микола
Білоскурський,СергійДанилевський,ОлексійЯнушкевич,ІванУкраїнець[651].

 Іван Українець. Таріль.  
Фаянсова маса, ангоби, лиття,  
мальовка, 33,5х35 см;  
на денці напис: «1929 рік Миргород. 
Автопортрет І.Українець».  
Миргородський художньо-керамічний 
технікум. Миргород, Полтавщина.  
1929. Музей Миргородського художньо-
промислового коледжу  
імені Миколи Гоголя  
Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка,  
інв. № 405. Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

584

Таблиця 19. 
Список викладачів Миргородського художньо-керамічного 
технікуму (1920–1927)

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, з якого часу

1 БілоскурськийОсипМиколайович Керуючий,1925
2 КалениченкоЛукаПетрович Керуючий,1926
3 СластьонОпанасГеоргійович Викладачкомпозиції,рисунка,

історіїмистецтв,1920(?)
4 ЯнушкевичОлексійАнатолійович Викладачхімії,мінералогії,геології,

хімічноїтехнології,завідувач
гончарноїтахімічноїлабораторій,
1926

5 БалавенськийФедірПетрович Викладачскульптури,1922
6 ПатковськийСтаніславАнатолійович Керівникфаянсово-майолікової

майстерні,1920
7 ЦарковВасильІванович Керівникпорцеляновоїмайстерні,

лектор1920
8 УкраїнецьІванКаленикович Керівникмайстернігончарної

мальовки,1927
9 ВолчанецькийВолодимир

Миколайович
Викладачгончарноїтехнології,
технологіїсирихматеріалів

10 ЛисакІванЄвдокимович Помічникуправляючоготехнікумом,
викладачсуспільствознавства,1924

11 ДанилевськийСергійОлександрович Математика,фізика,1920
12 БілоскурськийМиколаІванович Лектор,1923
13 МалянтовичГаннаНиканорівна Викладачнімецькоїмови,1920
14 КуницяЗахарВасильович Викладачгеометричного

іпроекційногокреслення,1920
15 ЕрнСергійМиколайович Викладачгігієнипраці,1920
16 ГуглінськийМихайлоАнастасійович Лектор
17 КрасицькийФотійСтепанович Викладачрисунка,композиції,1922
18 ІваненкоЗінаїдаЄфремівна Викладачхімії,геології,мінералогії,

1920–1926
19 НазаровІванМихайлович Майстергончарногоживопису,

головапедради,1920
20 КухтаЛ.І. Викладачхімії,21.01.1926
21 Рогульський Викладачфізикитаматематики,

1926
22 ГаркушенкоЮ.І. Викладачмінералогіїіхімії,

08.06.1926
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Технікумпродовжуваввиробництвовиробівназамовлення,прощосвідчить
листування з організаціями за 1926–1927 роки. Серед заявок, які надходили
зусіхрегіонівдержави–Донбасу,Києва,Москви,Уфи,Харкова,Полтавита ін.,
просили виготовити різноманітну облицювальну плитку, порцеляновий посуд
для інститутських хімічних лабораторій та аптек (технікум мав прайс хімічно-
порцелянової продукції, яка включала 30 найменувань), муфелі та пам’ятники,
глиняні вироби для музеїв, цеглу, декор для зовнішнього оздоблення фасадів
в українському стилі. Серед послуг, які Миргородський художньо-керамічний
технікум надавав іншим організаціям, не останнє місце займало проведення
хімічниханалізівталабораторнихдослідівзглинаминапроханняадміністрацій
цегельних та черепичних заводів [570]. Василь Царков повинен був постійно
звітувати про всі етапи виконання замовлень, чітко дотримуватися умов та
термінівугодиіззамовником.Учнівхудожньо-керамічноїпрофшколизадіювали
до виконання великих замовлень. Наприклад, 16 тисяч облицювальних плиток
виготовляли31студенттехнікумуі6учнівпрофшколи[789,арк.14].Замовлення
надходили від Харківського технологічного інституту (1928 р., 5 порцелянових
вакуумнихапаратіві50порцеляновихчашечок),Миргородськогокурорту(1928рік
–500попільничок).ЗавиконанезамовленняВасильЦарковотримуваввинагороду
до70%відчистогоприбутку[378].

Популяризація діяльності закладу здійснювалася й через виставкову
діяльність. Упродовж 1920-х років творчі роботи вихованців Миргородського
художньо-керамічного технікуму експонувалися в Німеччині. Відомо про його

 Автор невідомий. Ваза.  
Глина, гончарний круг, 39х11,5Dх9d см;  

на денці напис: «Миргород. 1929. ??енко. ХКТ. І-й курс». 
Миргородський художньо-керамічний технікум.  

Миргород, Полтавщина. 1929. Музей Миргородського 
художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя  

Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка, інв. № 260.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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участь у Всесоюзній сільськогосподарській і кустарно-промисловій виставці
(Москва, 1923), Всеукраїнських художніх виставках, які відбулися в Харкові
(квітень1926,04.11.1927),Києві(січень1927)таОдесі(1927)[1715,с.44].Готуючись
доювілеюзакладу, який святкували 1926року, (?)Михайлецьнаписав сценарій
длядокументальногофільму,якийповиннібулипрофінансуватиПорцеляновий
іСилікатнийтрести[754,арк.56].Однакчибулойоговідзнято–невідомо.

Студенти Миргородського художньо-керамічного технікуму проходили
виробничу практику на заводах. При цьому спеціалізація навчання мала
відповідати фаху підприємства, досить часто технікуму відмовляли в наданні
місць для практикантів. Тому до цього процесу долучалися й інстанції вищого
рівня. Наприклад, художній відділ Наркомосвіти клопотався про виділення на
порцеляновихчифаянсовихзаводахмісцьдлястажуваннястудентівхудожнього
відділу.Алепозитивнавідповідьнадходиланезавжди.Увідповідьназвернення
Народного комісаріату освіти керівництво Баранівського заводу повідомило,
що вільних місць на заводі немає і вирішувати питання прийому практикантів
художньо-керамічного технікуму воно не вповноважене [24, арк. 17]. Щорічна
кількість випускників коливалася в межах 10-14 чоловік (таблиця 20) [24; 16,
арк.1-6].

Більшість із випускників, отримавши кваліфікацію інженера будівельної
кераміки, техніка будівельної кераміки, інженера з виробництва керамічних
будівельних матеріалів та плиток, працевлаштовувалися на цегельних,
порцелянових або фаянсових заводах [24; 16, арк. 1-6]. Свою фахову освіту
втехнікуміздобулиВ.Панащатенко,М.Матвіїв,Т.Балавенська,вченіС.Онацький,
І.Мороз,В.Лиско,Є.Литвиненко[1715,с.44].

Саме технічно-будівельне спрямування Миргородського художньо-
керамічноготехнікумумавнаувазіОпанасСластьон,коливлистопаді1928року
писавДмитруЯворницькомупроте,щоГоголівськоїшколивженебулобільше10
років[1178,с.390].Прокустарнегончарневиробництвовженезгадували,зрідка
мовайшлапропідготовкуфахівцівзвиготовленняхудожньоїкераміки.

Наприкінці 1920-х років виникли проблеми в музеї закладу, коли його
очолювавЛукаКалениченко:ізколекційзниклиунікальніекспонатиєвропейської,
азійськоїйукраїнськоїкераміки.Процейшлосявгазеті«Правда»,якапобачила
світ у вересні 1937 року: «Отдел искусства находится в руках буржуазного 
националиста Калиниченко, который был тесно связан с двумя недавно 
разоблаченными шпионами Онищуком и Розенбергом. Именно при Калиниченко 
был расхищен музей в Миргороде, обладавший уникальной коллекцией европейской, 
азиатской и местной керамики»[1061,с.4].АлечомукеруючийМиргородським
художньо-керамічним технікумом потрапив у немилість властей? Ймовірну
відповідьнацепитання знаходимовнедатованій автобіографії,що зберігається
вродиніЛукиКалениченка:«Партийных взысканий не имею, хотя в прошлом 
были. [В] 1929 году, когда работал директором Миргородского художественного 
техникума, за излишний академизм и допущенную засоренность состава 
студентов провертройкой по чистке был вынесен строгий выговор. ... В 1937 году  
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я сделался об’ектом бешенной (sic) травли группы клеветников и провокаторов  
в Киеве…»[1048].ОскількигончарнийзакладуМиргородіневідповідавдержавному
замовленню,вінзновупотрапивуобставини,яківимагалипроведеннячергових
змін.

Таким чином, черговий період у розвитку гончарних навчальних закладів
у Миргороді знаменувався діяльністю Художньо-керамічного технікуму
та Художньо-керамічної профшколи. Фактично було реалізовано двоетапну
різнорівневугончарськупідготовку:Художньо-керамічнапрофшкола–Художньо-
керамічний технікум. Порцеляновий, декоративно-будівельний та майоліковий
відділи технікуму мали порцелянову, фаянсово-майолікову, декоративно-
будівельну,літографічнуймайоліковумайстерні,лабораторіїтамузейглиняних
виробів. Роки національного відродження позначилися запровадженням
вивченняісторіїукраїнськогонародногомистецтвайорнаментики,дослідженням
традиційного гончарства, засвоєння принципів народної формотворчості стало
обов’язковоюскладовоюнавчання.Високопрофесійнийскладвикладачівпоіншому
підійшовдоорганізаціїнавчальноїдіяльностітехнікуму:Бюропредметовихкомісій
упорядкувалойзбалансувалопредметихудожнього,технічногойзагальноосвітнього
циклів,узгодилоїхзроботоювмайстернях,вносилозмінидонавчальногоплану,
апробовувало авторські навчальні програми. Розширилася методологічна база
викладання мистецьких дисциплін. Тривала дослідницько-експериментальна,

Таблиця 20. 
Випуски Миргородського художньо-керамічного технікуму 
(1923–1928)

Навчальний 
рік

Кількість 
випускників

Соціальний 
склад Попередній освітній ценз

1923/1924 11інженерів-
кераміків

селяни–7
робітники–2
службовці–2

Миргородськахудожньо-
керамічнапрофшкола

1924/1925
10
(4інженери-
кераміки)

селяни–9
службовець–1

Миргородськахудожньо-
керамічнапрофшкола

1925/1926
10
(7інженерів-
кераміків)

невідомо Миргородськахудожньо-
керамічнапрофшкола

1926/1927
14
(10інженерів-
кераміків)

селяни–6
робітники–4
службовці–4

Миргородськахудожньо-
керамічнапрофшкола

1927/1928
14
(12інженерів-
кераміків)

селяни–6
робітники–4
службовці–4

Миргородськахудожньо-
керамічнапрофшкола
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виставкова діяльність. Освітній процес був дієвим та результативним,
атриместровіпереглядизасвідчуваливисокийрівеньнавченостістудентів.Завдяки
злагодженості дій випускники засвоювали всі технологічні процеси гончарного
виробництвайвідпрацьовувалисвоїнавичкинатрадиційнихукраїнськихформах
та орнаментиці. Їхній якісній підготовці також слугувала попередньо здобута
в профшколі гончарська освіта. У цьому, здавалось би, ідеальному механізмі
зформуваннямайстрівгончарноговиробництвабулозакладеночасовиймеханізм
сповільненої дії. Нагадаємо, що серед відділів спочатку було запроваджено
порцеляновий і декоративно-будівельний, які пізніше об’єднали в технічний.
Із середини 1920-х років простежується чітка орієнтація на підготовку фахівців
технічних спеціальностей для фабрично-заводського виробництва. Виробничу
практикустудентипроходилинацегельних,порцеляновихтафаянсовихзаводах,
наякихпізнішеіпрацевлаштовувалися.Хочапочатковобулопроголошенонадання
переваги дітям кустарів, серед абітурієнтів таких були одиниці. Очевидячки,
вони, усвідомивши безперспективність гончарства й справжню антикустарну
політику держави, просто не виявляли бажання вчитися технічно-будівельним
спеціальностям,якідавалиможливістьпрацюватилишенафабрикахтазаводах.

 Викладачі й студенти Миргородського художньо-керамічного технікуму:  
Лука Калиниченко сидить у другому ряду п’ятий ліворуч. Миргород, Полтавщина. 1920-ті.  

Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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 Миргородський індустріально-керамічний інститут  
та Миргородський індустріально-керамічний технікум (1929–1933). 
ЧерговихперетвореньспеціалізованийзгончарствазакладМиргородазазнав1929
року, коли рішенням урядуХудожньо-керамічний технікум було реорганізовано
вМиргородськийіндустріально-керамічнийінститутіпереведенозхудожньоїдо
індустріальноївертикалі.ДиректоромМиргородськогоіндустріально-керамічного
інститутубувМ.Маковецький[470,арк.13].Закладмавтехнічний(грубоїкераміки)
і художній (тонкої кераміки) відділи. Більшою популярністю користувався
технічний,прощосвідчать57поданихзаявна40місць,тодіякдохудожньогоїх
булоподанотільки7на20місць,томуприйомдокументівнацейвідділпродовжили
до 1 вересня. Падіння авторитету художньої освіти було повсюдним. Це був
результатзагальнодержавноїполітики,тожМиргороднебуввинятком.Вступаючи
до Інституту, необхідно було скласти іспити з математики й української мови,
фізики й хімії, суспільствознавства й німецької мови, креслення (до технічного
відділу)ірисунка(дохудожньоговідділу).Іспитипроводилисябезкоштовно–для
незаможноїкатегоріїабітурієнтів,іплатно–дляіншихверствнаселення.Розмір
цієї диференційованої платні був не на користь кустарів: робітник – 1-2 крб.,
селянин-середняк–3крб.,службовець–3,5крб.,кустар–6крб.,заможніселяни
–10крб.Запровадженітарифисукупнознезацікавленістюдержавивпідтримці
кустарногогончарноговиробництвавплинулинаконтингент,якийвиявивбажання
навчатися в індустріально-керамічному інституті, бо серед них було 22 вихідці
зробітників,15–ізбіднихселян,12–зіслужбовців,6–ізселян-середняків,2–
збатраків,1–іззаможнихселяні1–зкустарів.Студентамистали59чоловік[795,
арк. 1-3, 796, арк. 12]. Реорганізація вМиргородський індустріально-керамічний
інститутсуттєвовплинуланазагальнукількістьпредставниківвідробітників:із12
чоловік–1926року,до58чоловік–1929-го[22,арк.4-6;19,арк.1-28;27].

СкладстудентівзакладупоповнивсязарахунокколишніхучнівМиргородської
художньо-керамічної профшколи, про яку варто згадати окремо. Профшкола
перебувалавпідпорядкуванніОкружної інспектуринародноїосвітиЛубенщини,
використовувала матеріально-технічну базу технікуму, бо власного помешкання
і майна немала, окрім аудиторнихмеблів на 100 чоловік, лабораторнихмеблів
на 35-40 чоловік та гуртожитку на 25-30 осіб [471, арк. 30]. Заклад слугував
для «підготовки кадрів вступників до ВИШ’ів, переважно до Миргородського 
Керамічного Технікуму, а також підготовки кваліфікованих робітників, особливо 
останніми роками…»[471,арк.30].М.Маковецький,якийкерувавіІнститутом,
і Профшколою одночасно, ініціював реорганізацію останньої в Миргородську
індустріально-керамічнупрофшколу«з 4-річним курсом навчання, яка готувала 
б середній техперсонал в галузі кераміки, а також готувала б кадри вступників  
до ВИШ’ів»іпереведеннядоіндустріальноївертикалівпідпорядкуванняНародного
комісаріату освіти на утримання з державного бюджету. Офіційне пояснення –
для покращення фінансового забезпечення, подальшої співпраці з Інститутом
тавиправданняперебуванняпрофшколивйогобудівлі[470,арк.13;471,арк.31].
Такуухвалубулоприйнятоназасіданніпедрадипрофшколи18грудня1929року.
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Насправді наслідком такої реформації було подальше згортання закладів
художньо-гончарського спрямування. Не всі випускники школи продовжили
навчаннявІнституті.Відомо,що1929рокучастиназнихнепройшлаконкурсного
відбору: кераміки-формувальники С. Я. Баган, М. І. Костомаров, Г. І. Кулик,
В. О. Литвиненко, В. Г. Марченко, Н. П. Мильченко, М. А. Моріва,
П.М.Раєнко;кераміки-моделяриК.П.Батман,Д.К.Діаконенко,О.П.Котляревський,
М. І. Кушнерик, П. У. Чаплинський; керамік-розмальовник І. В. Бондаренко.
Переважання нехудожніх спеціальностей випускників підтверджує нехудожню
орієнтацію закладу. Їх працевлаштування на гончарних підприємствах округи
було проблематичним, тому керівництво школи звернулося до Наркомпраці
зпроханнямнадатиїмцільовінаправленнянагончарнізаводи[943;924;275;469].

Достеменнопрозміни,яківідбулисявпрофшколі,невідомо.Однаквдалося
з’ясувати,щоприІнститутібуловідкриторобітничийфакультеттаіндустріально-
керамічний технікум, які вийшли із системи Народного комісаріату освіти
і були переведені у віданняВищої радинародного господарстваСРСР, а згодом
у підпорядкування об’єднання «Будматеріали» Народного комісаріату Важкої
промисловостіСРСР[1270,с.6].Цепідпорядкуваннявизначалоосновніорієнтири
навчального закладу. Якщо Миргородський художньо-керамічний технікум
було реорганізовано у Миргородський індустріально-керамічний інститут, то,
ймовірно, що художньо-керамічну профшколу було перетворено в згаданий
технікум.Принаймнініякоїінформаціїщододіяльностіпрофшколипісля1930року
невіднайдено.

Станом на 1930–1931 навчальний рік кількість студентів Інституту зросла
зі 150 до 308 чоловік. Було введено 19 нових штатних одиниць (усього 44
чоловіки), розширено наукові потужності Інституту, придбано обладнання для
хімічної лабораторії, майстерень та навчальних кабінетів. Зауважимо, що на
той час ринок навчального обладнання був надзвичайно бідним і застарілим,
імпортного устаткування дістати було просто неможливо, тому Інститут зміг
забезпечити лише 40 % своїх потреб. Суттєво змінилися джерела формування
спецкоштів:черезсоціальнийпідхіддонаборустудентів,середякихпереважали
робітники Донбасу та промислових міст, припинилися надходження від плати
занавчання.Прибутковимизалишилисянадходженнявідексплуатаціїмайстерень,
запроживаннявгуртожитку,відреалізаціїнепридатнихдляІнститутуматеріалів,
успадкованихвідтехнікуму,татимчасовінадходження[654].

Реорганізація закладу, спричинена сформованим згори соціальним
замовленням, фактично викликала припинення діяльності художньо-
керамічного відділення й зумовила відкриття нових спеціальностей: в інституті
–інженер-керамік,уТехнікумі–технік-механіктатехнік-теплотехніккерамічної
промисловості[1270,с.6].РозпорядженнямНародногокомісаріатуосвіти,узв’язку
«з посиленим рухом перебудови сільського господарства та першими кроками 
безпосередньої участи студентів на виробництві (по колгоспному будівництві)»
при Миргородському індустріально-керамічному інституті було відкрито відділ
колгоспного будівництва [654]. Штат адміністративно-технічного та наукового
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персоналу складався з 10 чоловік. Порівняно з іншими цей відділ найбільше
потребував коштів на придбання нового устаткування для окремих лабораторій
ікабінетівтадлязабезпеченняпроходженняпрактики[654].

Упродовж1929/1930н.р.на утримання Інститутубулоасигновано 184 тис.
896крб.,якіпішлиназабезпеченнягосподарчихпотреб,придбанняустаткування
для лабораторії й навчальних кабінетів, капремонт приміщень, утримання
персоналу та студентів [653]. У березні 1929 року для Технікуму було придбано
цементно-пісочну черепичну майстерню, в якій випускники технікуму в якості
практикантіввиготовлялирізноманітнучерепицю[21,арк.56].Жодногокарбованця
наекскурсіїчивиданнявласноїдрукованоїпродукціїнебулопередбачено[653].
Протез1930рокупочалиорганізовуватинауковіекскурсіїстудентів, інформація
проякіранішевархівнихматеріалахнезустрічалася[654].ІванУкраїнець,який
після Опанаса Сластьона в лютому 1929 року очолив музей Інституту, відвідав
численні музеї Києва, щоб познайомитися з принципами їхньої організації [21,
арк.55].ПозиціїМиргородськогоіндустріально-керамічногоінститутубулидосить
міцні,аджепорівнянозпопереднімнавчальнимрокомйогобюджетзрісу4рази.
Цеусвоючергузабезпечилорісткількостістудентівзі169до306чоловік,сприяло
збільшеннюрозмірівзарплатнівикладачаму2,5рази,ростугосподарчихвидатків–
у1,9рази,видатківнабудівництвоікапремонт–у5разів;матеріальнезабезпечення
студентів зросло в 6,7 рази, 75 % студентів отримували стипендію; кошти,
передбаченінакапремонт,порівнянозпопереднімфінансовимроком,становили
389%,анапридбанняустаткування–604%[197].Навчально-технологічнабаза
Інститутурізкозмінилася.Вмайстерняхбуловведеномеханізаціюіззастосуванням
електроенергії,лабораторіїзабезпечувалисяновоюапаратуроюйприладами[1270,
с.6].УМиргородськомуіндустріально-керамічномуінститутідіяливідділигрубої
йтонкоїкераміки,атакожкафедри,якіочолили:

1.Керамічноїтехнологіїбудматеріалів–П.П.Жбанов;
2.Зв’язнихречовин–Г.Г.Крепілько;
3.Механічнихдисциплін–В.Ф.Гербурт-Гейтович;
4.Хімії–С.С.Колесников;
5. Фізико-математичних дисциплін – В. Ю. Наркевич. Викладання велося

українськоюмовою[20,арк.2,12].
Навчальний процес було організовано в такий спосіб, щоб усі студенти

пройшлибезперервнунавчальнупрактикунавиробництві,згіднозінструкціями,
розробленимище 1926 року [26, арк. 101-102]. Виробнича практика на заводах
частково замінила практичні заняття в майстернях [654]. При Інституті діяло
Бюропрактики (голова–А.С. Іванов,керуючийпрактикою–Д.Л.Солодовнік,
майстри–МиколаБілоскурський,СтаніславПатковський,ВасильЦарков,члени–
П.П.Жбанов,Д.С.Кондратьєв,М.Маковецький,ІванУкраїнець,(?)Литвиненко)
[21, арк. 54-56]. Безперервна виробнича практика студентів Миргородського
індустріально-керамічного інституту проходила на заводах Полтавської,
Харківської,Донецькоїобластей(ПантелеймонівськийтаДеконськийдинасовий,
Костянтинівський,ВолодимирівськийтаЧасів-Ярськийшамотні,Красногорівський



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

592

шамотно-динасовий заводи).Наприклад, практика 35 студентів ІV курсу відділу
технічної та тонкої кераміки Інституту проходила з 20 листопада 1929 року
до 25 лютого 1930 року на плитковому (Харків), динасовому (ст. Деконська),
керамічних (ст. Костянтинівка), порцелянових (ст. Олевськ, м. Баранівка,
ст.Міропіль) заводах,Дмитрівськійфабриці [21, арк. 50]. 1930-гороку студенти
проходили практику з 15 січня до 1 березня на таких заводах: плитковий
(Слов’янськ), шамотні (ст. Часів Яр, ст. Красногорівка), фаянсові (ст. Буди,
м.Славута),порцелянові(ст.Міропіль,м.Коростень)[21,арк.2].Післяпроходження
практикипроводилистудентськуконференцію,наякійстудентизвітували,апотім
їхзвітирозглядалинаБюропрактики.Усвоїхзвітахвонидавалиоцінкуйкритичні
думки щодо економічної діяльності заводів, показували зв’язок їх теоретичних
знаньзпрактичноюроботою.Назаводахпрактикантиповиннібуливиконувати
спеціальнізавданняІнституту,проводитидосліди,братиучастьусоціалістичних
змаганнях, виконувати громадські доручення. З виробництва вони привозили
характеристики. До звіту додавалися креслення й рецензії викладачів Інституту
[21, арк. 54-56]. При всьому цьому нищівній критиці піддавалися відголоски
«українського стилю» в кераміці, запровадженого на початку ХХ століття,
утрадиціяхякоговбачалисигналиідеологічноїнебезпеки[1752,с.19].Керівництво
заводів,наякихстудентипроходиливиробничупрактику,висловлювалопретензії
доскладеноїпрограмипрактики,щоневідповідалазавданнямвиробництва.Усвою

 Іван Українець у лабораторії  
Миргородського керамічного технікуму.  

Миргород, Полтавщина. 1930-ті [1702, с. 394]
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чергукерівництвоІнститутунезадовольнялавідвертаексплуатаціяпрактикантіву
якостідешевоїробочоїсилиабоїхігнорування[29,арк.5-7],томуінженер-керамік
Інституту Дмитро Солодовнік відвідав виробництва й узгодив усі проблемні
питання[29,арк.11-14],прощоподавдетальнийзвіт[29,арк.24-26].Навиробниче
навчання1930рокубуловідправлено160студентів[20,арк.34,78].

ВипускникиІVкурсуподавалиКомісіїзрозглядусамостійнихробітстудентів-
випускниківвласніпроектизрізнихгалузейгончарноговиробництва(горнового
цеху,французькогогорнадляпорцеляни,цехутротуарногоклінкеру)тасамостійні
роботипомайстернях(виготовленнякапселів,господарчоїпорцеляни,винайдення
полив)[21,арк.69].Протеробітзтрадиційногогончарствасереднихнезустрічалося.
1931 року випускники ІV курсу подали на розгляд кафедри грубої кераміки
по 2проекти та 1 дослідну гончарну роботу. 10 випускників зовсімне виконали
завданьзтехнічногоаналізу,алекафедратехнічногоаналізувважаламожливим
випусктакихнедовченихстудентів,боцейпредметбуловиключенознавчальних
дисциплін,дотогожбільшістьстудентівобралинапрямгрубоїкераміки,апідчас
виготовленняцеглипитаннятехнічногоаналізу,наїхнюдумку,небулосуттєвим.
Із 30 випускників 26 отримали кваліфікацію інженера-кераміка, решта повинні
були погасити заборгованість [750, арк. 1-2]. Після закінчення Миргородського
індустріально-керамічногоінститутуінженери-керамікиотримувалинаправлення
до Запоріжжя, Чернігова, Миколаєва, Вінниці, Кременчука, Дніпропетровська,
на підприємства об’єднання «Будматеріал» та Укрвогцемпрому, залишалися
аспірантамиприІнституті[16,арк.11].

1931 року директором Інституту був Анатолій Семенович Іванов, завучем
Кондратьєв,лекторамиГ.П.Недільський,С.О.Данилевський,Г.Н.Малярович,
С. С. Колесников, М. Ю. Цимблер, бібліотекою завідувала Н. Н. Коваленко
[20,арк.20,78].ЗаняттязістудентамиІкурсузвиготовленнябудівельноїкераміки
та майоліки проводив Станіслав Патковський, а роботою в майстерні зв’язних
речовинкерувавЛюдвігШестаковський.Набіручнівдопершогокурсупроходивна
конкурснійоснові,перевагунадавалипрацівникамгончарнихзаводів[20,арк.29].

Упродовж 1929–1932 років навчання в Миргородському індустріально-
керамічномуінститутізавершили91студент(таблиця21)[16,арк.1-6].Відомо,що
лише8знихбули «художниками-кераміками»,арешта– «інженери-кераміки».
Усівонипрацевлаштовувалисяуфабрично-заводськомувиробництві.Важливим
було ідеологічне виховання майбутніх співробітників фабрично-заводської
гончарноїпромисловості,аджевіднихзалежалаідеологізаціяглиняноїпродукції.
03січня1931рокуназагальнихзборахдиректорІнститутуАнатолійІвановпобажав
випускникам–«червоним інженерам бути не тільки технічними виконавцями на 
виробництві, але активними організаторами та борцями за ідеї соціалістичного 
будівництва, провадити в життя генеральну лінію партії – і тоді не страшні їм 
будуть ніякі вороги по всих фронтах...»[749,арк.1-2].

1931 року до Миргорода було переведено керамічний технікум із Оріхова
Запорізької області [438, арк.364].В Інституті було 149 стипендіатів.До І курсу
зараховано 90 осіб [20, арк. 7-11]. Наступного року стипендіатів було 130,
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 Фото викладачів та випускників Миргородського індустріально-керамічного інституту.  
Миргород, Полтавщина. 1931. Автор фото невідомий. Музей Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 
Публікується вперше

Таблиця 21. 
Відомості про випускників Миргородського 
індустріально-керамічного інституту (1929–1932)

Навчальний 
рік Кількість випускників Попередній освітній 

ценз

1928/1929 29інженерів-кераміків Миргородськахудожньо-
керамічнапрофшкола

1929/1930 24
(зних–4художники-кераміки)

Миргородськахудожньо-
керамічнапрофшкола

1930/1931 30
(26інженерів-кераміків)

Миргородськахудожньо-
керамічнапрофшкола

1931/1932 8інженерів-кераміків Миргородськахудожньо-
керамічнапрофшкола
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а першокурсників – 95, з яких згодом за власним бажанням, очевидячки через
голод,навчаннязалишив51чоловік,доІІкурсуперевели44чоловіки(навчання
залишили6осіб),доІІІкурсузараховано88студентів(знихсамовільнонавчання
залишили9)[20,арк.99-106].

1932року обидва відділибулооб’єднано.Тодіжбуло звільненовикладачів
художніх дисциплін і ліквідовано художній відділ, розроблено спеціальний
перехіднийнавчальнийпландлястудентіввідділутонкоїкераміки,якихперевели
нахіміко-технологічнийфакультет.Закінчившицейфакультет,ЙосипПроскурий,
ТамараБалавенська,ЮрійХлистун,ІванУсачовтаіншіколишністудентивідділу
тонкоїкерамікипройшлиспеціалізаціювгалузівиробництваметласькихплитокі
отрималикваліфікаціюінженеразвиробництвакерамічнихбудівельнихматеріалів
[17, арк. 69-70]. Упродовж 1932–1933 років Інститут мав назву «Миргородський 
інститут будівельних матеріалів»,якийготувавтехніків-кераміків[18;258].Інші
назви–«Український інститут «Будматеріал»[17,арк.157,172],«Миргородський 

 Фото викладачів та ІІІ випуску техніків (теплотехніків, механіків, технологів)  
Миргородського керамічного технікуму (1933–1937). Миргород, Полтавщина. 1937.  
Автор фото невідомий. Музей Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя  
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Публікується вперше
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інститут промисловости «Будматеріалів» кераміків»[528].Архівніматеріали
містятьпереліквикладачів[17,арк.98,114-116,159].ПриІнститутідіяли:1)кафедри:
технології будівельних матеріалів і кераміки (очолив О. С. Христофоров); хімії
(С.С.Колесников);фізмату(очоливВ.Г.Наркевич);соцеку(Череваш);механіки
(Л.О.Поплавський);лабораторії:якісногоаналізу(М.Ю.Цимблер);кількісного
аналізу (С. С. Колесников); гончароного аналізу (О. С. Христофоров); фізики
(Дацько)[17,арк.114-116].

НавиконанняпостановиурядуУСРРвід01.02.1933року,наказуНародного
комісаріату важкої промисловості СРСР від 23 березня 1933 року про злиття
Українського інституту«Будматеріал» (м.Миргород) ізКам’янець-Подільським
силікатним інститутом (Кам’янець-Подільський силікатний інститут готував
інженерів-силікатниківширокоїспеціалізації,терміннавчання5років,таінженерів
вузькоїспеціалізаціїзкерамікиабозв’язуючихречовин,терміннавчання4роки),
4-5 квітня студентів І-ІІ курсів було переведено до Кам’янця-Подільського.
З5квітняУкраїнськийінститутприпинивсвоєіснуванняіпередавсвоїфункціїфілії
Кам’янець-Подільськогосилікатногоінститутувм.Миргороді,вякомупродовжили
навчання ІІІ та ІV курси (стипендію отримували 83 і матеріальну допомогу
24чоловіки).19червнястудентів,якізалишилисявМиргороді,перевелина5-річне
(40 чоловік) чи 4-річне (44 чоловіки) навчання, залежно від обраного профілю
[17,арк.157,172].

Штат лекторів по Миргородській філії скоротили, частину перевели
дотехнікумутаробітфаку.Майолікову,порцеляновуймеханічнумайстерніразом
із наявним складом робітників було передано Миргородському індустріально-
керамічному технікуму. Хоча опубліковане в даній монографії фото виходить
зарамкидосліджуваногоперіодувдіяльностімиргородськогозакладуіохоплює
1933–1937роки,воноєєдиним,дезафіксовановикладачів1933року.Навчальний
план філії було змінено у відповідності до поставлених завдань, скорочено
дисципліни, які не мали перспектив на майбутнє. Посилено в цьому напрямку
працювалипредметовікомісії,дляконтролюзавивченнямнавчальнихдисциплін
створили трійки [17, арк. 158-159, 168]. Остаточну ліквідацію філії Кам’янець-
Подільськогосилікатногоінститутувм.Миргородібулопроведеновлипні1933року
[17,арк.173-174].ПісляпереведенняІнститутуйліквідаціїробітфакувМиргороді
залишився Технікум будівельних матеріалів із керамічно-теплотехнічним
тамеханічнимвідділеннями[1270,с.6].Упродовж1937–1938роківбулоздійснено
випускитих,хторозпочавсвоєнавчання,відповідно,1933та1934років іздобув
професіютехнікааботеплотехніка.

Постійніреорганізації закладу,розгортанняпримусовоїхлібозаготівлівчас
голодомору, смертімільйонів українців умістах, а найбільше– селахУкраїни–
всецеобурювало,призводилодонепокорийспротиву.Миргородбувневеликим
провінційним містечком, і врятуватися в ньому від голодної смерті було так
само складно, як і в селі.Частковорятували стипендії, але їх отримувалине всі
і вистачало їх ненадовго.Кожен виживав, якміг.Прикладом такого виживання
булистуденткиМиргородськоготехнікумубудматеріалівФедораШвайкотаУстя
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Швайко,якихбулозвільнено«за розбазарювання майна, за приховування свого 
хліба, за саботаж, за агітацію проти хлібозаготівлі»[17,арк.114-157].Радянська
владазновупідтвердиласвоюжорстокість ібезжальністьуставленнідотих,хто
виявлявнепокоруйповодивсянетак,яктогоочікували,хтохочякосьнамагався
вижити.

Отже,1929–1933рокибуличасомзанепадуйостаточногознищенняфахової
художньої освіти в Миргороді. Суспільне замовлення на фахівців з технічною
гончарною освітою вповні було реалізовано в Миргородському індустріально-
керамічному інституті. Вдруге на теренах Миргородщини засновано гончарний
інститут, але він суттєво різнився від того, який діяв упродовж 1918–1919 років:
у першому дбали про національно-мистецьке виховання спеціалістів, здатних
виготовляти традиційну художню кераміку, у другому – метою навчальної
діяльності були технічні фахівці для фабрично-заводської промисловості.
За соціальним походженням більшість студентів були вже не селянами,
а робітниками. Аби зробити Інститут привабливим для потенційних студентів,
держава почала вкладати в реформований заклад великі кошти. Викладацький
склад, успадкований від технікуму, викликав довіру.Одним із ключовихпитань
у діяльності вишу постала співпраця із фабрично-заводським виробництвом.
На удосконаленні технологічних знань була зосереджена робота в майстернях,
лабораторії, на виробничій практиці.Лише близько 9% випускників 1929–1932
роківотрималифах «художник-керамік»,арешта– «інженер-керамік».Усівони
працевлаштувалисяуфабрично-заводськомувиробництві.

Фактично знищення гончарної освітивМиргороді відбувалося удва етапи:
1) 1929 року Миргородський художньо-керамічний технікум реорганізовано
в Індустріально-керамічний інститут, а Художньо-керамічну профшколу –
вІндустріально-керамічнийтехнікум,обидвапереведеновіндустріальнувертикаль
освітніхустанов;2)близько1932рокуМиргородський індустріально-керамічний
інститут реорганізовано в Український інститут «Будматеріал», а потім –
уфіліюКам’янець-Подільськогосилікатногоінституту,й,відповідно,індустріально-
керамічнийтехнікумреорганізовановМиргородськийтехнікумбудматеріалів.

Перевіренимспособомліквідаціїнепотрібногодержавінавчальногозакладу
булойогочинещорічнереформування,перекиданнястудентівдоіншихнавчальних
закладів,змінаназвийцільовогопризначення,створенняфілій-одноденок.Через
усецепройшлимиргородськігончарнінавчальнізаклади.Голодомор1932–1933
роківлишеполегшивреалізуватизадумане.Технікумбудівельнихматеріалівуже
нічогоспільногоізнаданнямфаховоїхудожньоїгончарноїосвітинемав.

Таким чином, підсумовуючи, можу стверджувати, що в охоплений
дослідженням період (1896–1933) у Миргороді було чотири етапи в діяльності
гончарнихнавчальнихзакладів:

1)Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя,
у розвитку якої виділяємо два періоди: І – 1896–1902 роки– час заснування та
пошуків, коли було закладено матеріально-технічну основу для подальшого
розвитку. Проте головними пріоритетами у формуванні мистецької політики
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закладу був її виробничо-комерційний напрям, у результаті чого випускники
не отримали належної мистецько-технічної підготовки й були неспроможними
самостійно організувати гончарне виробництво. ІІ – 1902–1918 роки – час
утвердження й розвитку, коли було напрацьовано перші навчальні плани;
сформованофаховийпедагогічнийколектив;учніотримувалиповноціннізнання
з гончарного виробництва; покращилося матеріально-технічне забезпечення
закладу; проводилася виставкова й дослідницька діяльність; запроваджено
вивченняйвиготовленняукраїнськоїтрадиційноїмальованоїкераміки;відкрито
художнійтатехнічнийвідділи,налагодженодіяльністьшкільногоспеціалізованого
музеютабібліотеки.Регіональнепредставництвоучнів,числоякихзростало,атакож
попит на випускників підтверджують загальнодержавне значення навчального
закладувпідготовцікваліфікованихкадрівякдлякустарного,такідляфабрично-
заводського виробництва. Однак гончарний навчальний заклад, маючи на меті
поширенняновітніххудожніхітехнічнихзнаньзгончарствасередкустарів,такіне
налагодивналежногозв’язкузгончарями,томунезмігздійснитисуттєвоговпливу
на кустарне виробництво. Та випускники могли поширювати новітні прийоми
й способиформування глиняних виробів, виготовлення традиційної мальованої
кераміки і цим впливати на гончарство певних кустарів та окремих гончарних
осередківзхудожньогочитехнологічногопогляду.Економічнійполітичнізміни
другоїполовини1910-хроківмалинаслідкомзмінивконцепціїдіяльностізакладу
йнаростаннячерговоїкризи.

2)Миргородський художньо-промисловий інститут.Рокийогодіяльності
– 1918–1919 – були досить успішними: за час свого нетривалого перебування
вМиргородідиректорВасильКричевськийуклававторськіпрограмизмистецьких
дисциплін,запровадивстудіюваннятрадиційногонародногомистецтва,розширив
фондовіколекціїшкільногомузеюглинянихвиробів.Високопрофесійнівикладачі
забезпечували якісну технічну й художню підготовку випускників Інституту,
готувалиїхдороботивхудожнійпромисловостійкустарномугончарстві.Назаваді
розвитку Інституту сталивоєнніподії, громадянськепротистояння, збайдужіння
державнихорганівуправліннядофаховоїгончарськоїосвіти,від’їзддиректора.

3) Навчальний комплекс: Миргородський художньо-керамічний 
технікум та Миргородська художньо-керамічна профшкола(1920–1929).
У цей період: було реалізовано двоетапну різнорівневу гончарську підготовку:
профшкола – технікум; діяли порцеляновий, декоративно-будівельний та
майоліковий відділи, п’ять майстерень, лабораторії та музей; запроваджено
вивченняісторіїукраїнськогонародногомистецтвайорнаментики,досліджували
традиційне гончарство; створено Бюро предметових комісій, яке впорядкувало
й збалансувало предмети художнього, технічного й загальноосвітнього циклів,
узгодилоїхізроботоювмайстернях,корегувалонавчальнийплан,апробовувало
авторськіпрограми;урізноманітненометодикувикладаннямистецькихдисциплін;
проводиласядослідницько-експериментальнайвиставковадіяльність.Випускники
засвоюваливсітехнологічніпроцесигончарноговиробництвайвідпрацьовували
свої навички на традиційних українських формах та орнаментиці. Але в другій
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половині 1920-х років окреслилася вимога держави готувати більше фахівців
технічнихспеціальностейдляфабрично-заводськоговиробництва–популярними
сталитехнічно-будівельніспеціальності,наякібувпопит.Виготовленнямальованої
керамікийпідтримкагончарівнебулиприорітетнимипитаннямивладисовєтів
населі.

4) Миргородський індустріально-керамічний інститут  
та Миргородський індустріально-керамічний технікум (1929–1933) –
цеще один навчальний комплекс, який було створено за аналогією попередніх
років. Але цей етап характерний занепадом й остаточним знищенням фахової
гончарноїосвітивМиргороді,аджеметоюнавчальноїдіяльностіобохзакладівбула
підготовкатехнічнограмотнихінженерівдляфабрично-заводськоїпромисловості.
Більшість студентів складали вже не селяни, а робітники. Маючи фінансову
підтримку від держави, кваліфікованих викладачів, Інститут зосередив свої
навчально-виробничіпотужностінавдосконаленнітехнологічнихзнаньстудентів,
щобулогарантомїхньогопрацевлаштуванняуфабрично-заводськомувиробництві.

ОстаточнезнищеннягончарноїосвітивМиргородівідбувалосявдваетапи:
І–колиреорганізація1929рокузмінилахудожньо-керамічнийпрофільзакладів
на індустріально-керамічний; ІІ– близько 1932року, коли Інститут таТехнікум
спочаткуотримали замовленнянапідготовкуфахівців з будівельнихматеріалів,
а потім Інститут було ліквідовано. Голодомор 1932–1933 років лише полегшив
цезавдання:усімбулобайдужедозакриттянавчальногозакладу,аджевмирали
мільйони.

Тож упродовж 37 років гончарні навчальні заклади Миргорода пройшли
нелегкийшляхутвердження,розвиткуйзанепаду,наякомуздобуткичергувалися
з невдачами. Перебуваючи в тісному зв’язку з політичними й соціально-
економічними суспільними процесами, заклади знаходилися в безпосередній
сфері впливу держави та її політики в галузі гончарної освіти. Миргородська
художньо-промисловашколаіменіМиколиГоголябулаоднимзнайпотужніших
на території підросійської України гончарним навчальним закладом, а створені
на її базі профшкола, технікум та інститут продовжили підготовку фахівців
згончарноговиробництва.Протезчасомпоглибилосярозмежуванняпідготовки
спеціалістів для гончарного промислу й фабрично-заводського виробництва,
яке завершилося перемогою останнього напрямку. Окрім того, Миргород
не був гончарним осередком, тому не було його прямої взаємодії з кустарями.
Вархівнихдокументахфактичновідсутнісвідченняпроспівпрацюмиргородських
навчальнихзакладівізгончарями.Можналишеприпустити,щонароднімайстри
могли оглядатишкільні виставки чимайстерні під час відвідинМиргорода,що
відбувалосяспілкуванняміжгончарямийгоголянами.Незбереглосяінформації
й про те, як кустарі оцінювали діяльність навчальних закладів. Очевидячки,
відкриттятакихгончарнихнавчальнихзакладівупотужномугончарномуосередку,
наприкладвОпішному,малобвагомішірезультатидлякустарноговиробництва.
Здавалося б, роль усіх вищезгаданих миргородських установ для кустарного
промислуненастількипотужна,якоюмоглабути,інацевпливалипевніоб’єктивні
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тасуб’єктивніфактори(пронихмовайшлавцьомуйіншихрозділах).Танасправді
цейвпливінагончарство,інахудожнюпромисловість,інамистецтво,інанауку
вУкраїнібуладоситьпотужною,оскількичерезпідготовкувгончарнихзакладах
Миргорода пройшли сотні керамістів та художників. У їх числі – керамісти
Іван Бережний, Федір Кариков, Петро Шумейко, Ю. Чернега, В. Трибушний,
ОттоАдамович,якийкерувавгончарнимимайстернямивКам’янець-Подільській
художньо-промисловій школі; художники Іван Северин, Іван Падалка, Микола
Погрібняк, Іван Гопкало, О. Бізюков, Олександр Саєнко, Роберт Лісовський,
славетний український співакМихайлоМикиша; скульпторМихайло Гаврилко;
вчені – доктори технічних наук С. Онацький,Н. Лучко, Д. Романюк [1270, с. 5;
1722,с.13;1781,с.40;1713,с.55].Іменабагатьохвипускниківдосіневстановлено,
але про них знають як про інструкторів з гончарства, як про наставників
і вправних майстрів. Викладачі технікуму Осип Білоскурський, І. Лук’яненко та
В.Московченкосталиавторамипідручниказтехнологіїкераміки[1270,с.5;1722,
с.13]. УгончарнихнавчальнихзакладахМиргородавикладалисвогочасукласики
українськогомистецтва:ОпанасСластьон,ВасильКричевський,ФотійКрасицький,
Федір Балавенський, Іван Падалка, Євген Сагайдачний,ЮхимМихайлів, Софія
Налепінська-Бойчук, Іван Українець, відомі керамісти Петро Ваулін, Станіслав
Патковський,ОсипБілоскурський, ІванНазаров,Г.Монахов.Експериментальна
діяльність гончарних навчальних закладів у Миргороді, пов’язана з пошуками
новихстилетворчихпринципіврозвиткуукраїнськоїкераміки,щобазувалисяна
вивченніособливостейтрадиційногогончарства,поклалаосновудляформування
новітніхваріантівнаціональногостилю,хочайнезавждивдалих;започаткувала
авангардистськімистецькітечії1910-х–1920-хроків[1752,с.19-20],якідавалися
взнакидо1950-х[1119,с.22].

ОдинзнайпопулярнішихосередківгончарноїосвітивУкраїні1910-х–1920-х
років з підготовкифаховихмайстрів для гончарства було знищено численними
реформуваннями. Вони засвідчили бажання радянської влади покінчити
з гончарним кустарництвом і мали на меті поступову цілеспрямовану повну
ліквідаціюгончарногошкільництвавУкраїні.

Z
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3.4. 
ПОСТАВМУЦЬКА ГОНЧАРНА  

НАВЧАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ 
ЯК ПРИВАТНА ІНІЦІАТИВА  
З РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНОГО  

ГОНЧАРНОГО ОСЕРЕДКУ 
(1898–1906)

С
елоПоставмукиЛохвицькогоповітуПолтавської губернії булоприкладом
того,як1861рікдавпоштовхдопоширеннягончарства.Наявністьвільних
від землеробства людей, а також забезпеченість сировиною сприяли

розвиткукустарногопромислу[1377,с.182].МісцевийземлевласникА.В.Коренєв
повідомляв,щонапочатку1860-хуПоставмукахбулолише3-4гончарі,через35
роківїхкількістьсягалазасотню[1324,с.51],наприкінці1890-х–180[1165,с.72],
анапочаткуХХстоліття–200майстрів[1377,с.182;1114,с.5].Навітьзанаявності
великих(до15десятин)наділівземлі,гончарствозалишалосядлянихосновним
заняттям[1107].Поставмуцькігончарівироблялиглечикидлямолока,тиквидля
води, макітри, горщики для квітів, пасківники [1114, с. 6], але спеціалізувалися
винятковонавиготовленнімальованихмисок[1377,с.182;1114,с.6],яківирізнялися
з-поміжіншихоригінальнимиформамийкрасоюмальовки[1299,с.22].Причин
такої вузької спеціалізації було кілька: місцева глина не була вогнетривкою
й годилася лише для виготовлення якісних мисок; в умовах конкуренції
поставмуцькі гончарі прагнули зберегти свою виробничу марку, а реалізація
неякісноготоварумоглапризвестидовтратипокупців[1324,с.54].НаприкінціХІХ
століттядослідник гончарногопромислуПолтавщини ІванЗарецькийвідзначав
високуякістьроботимисочниківПоставмук[1210,с.118].Зкожнимрокомкількість
гончарівтаобягиїхвиробництвазростали[1324,с.70-73].

У своїй праці кустарі використовували традиційні гончарні пристрої
та інструменти [1114, с. 6]. Миски поставмуцькі гончарі віддавали в кредит
скупникам свого села, а також сіл Мелехи, Вороньки (Полтавщина) та міста
Ічня(Чернігівщина).Бувало,щомайстритакінеотримувалирозрахункузасвої
вироби. Проте більшу частину глиняних виробів виготовляли для задоволення
місцевогопопитуйреалізовуваливдомаабожнабазарахтаярмаркахуПолтавській
(Лохвиця, Ромни, Лубни, Пирятин, Прилуки, Золотоноша), Чернігівській та
Курськійгуберніях[1114,с.8-9].НаприкінціХІХстоліттяпоставмуцькегончарство
розвивалося на основі традиційних методів та прийомів виробництва. Глиняна
продукція, особливо миски тамтешніх майстрів, користувалася попитом і мала
усталені ринки збуту. Але поява на ринках Російської імперії посудуфабрично-
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заводського виробництва зумовила загострення конкуренції з кустарями
йпогіршилаекономічнізасадиїхньогоіснування.Земськідіячібулипереконані,
що гончарство з його усталеною традиційною технологією, яку вони вважали
відсталою й недосконалою, приречене. У зв’язку з цим, вони почали шукати
шляхизапровадженнявкустарномупромислітехнологій,властивихпромисловому
виробництву. Зацікавлена посиленням конкурентоспроможності поставмуцьких
глинянихвиробівтамтешняземлевласницяС.А.Коренєванамагаласярозширити
їхній асортимент і покращити якість. З цією метою вона організувала народну
чайну,девиставлялавиробизаводуФока,наякіприходилидивитисямісцевікустарі
[1324,с.62].Але,незважаючинадетальніпояснення,упитанніприготуванняполив
таангобівкустарямневдавалосядосягтибажанихрезультатів.

Діючи в тому ж напрямку, Лохвицький кустарний комітет запропонував
організувати в цьому гончарному осередку зразкову гончарну майстерню [1518,
с. 444]. Повітове земство вже мало досвід організації таких закладів: 1893 року
вПоставмукахбуловідкритогончарню,якоюопікуваласяС.А.Коренєва.Однак
першаспробавиявиласяневдалою.Майстернядіялалише2роки(1893–1895)[438,
арк.390]інамісцевегончарствоневплинула,оскількинемалачіткоїнавчальної
програми,авсядіяльністьспрямовуваласянавиконаннязамовленьграфинітана
участьмайстерніувиставках[1750,с.125].

УдругегончарнунавчальнумайстернювПоставмукахбуловідкритовжовтні
(на переконання мистецтвознавця Віталія Ханка, ця подія сталася в грудні
[1715, с. 170]) 1898 року з ініціативи Лохвицького повітового й Полтавського
губернського земств та за одноразовою участюкустарного комітету [1336, с. 16].
Повітоваземськауправапланувалащорічноасигнуватинаїїутримання600руб.,
губернське земствонаціпотребивиділило300руб. [1158; 1165, с.96].Уцілому,
витрати,пов’язанііззаснуваннямцьогозакладув1898–1899роках,безурахування
вартості обладнання, становили 2125 руб. [1169]. Метою навчальної майстерні
булозадекларованопокращеннямісцевогогончарноговиробництва,знайомство
майстрів з удосконаленими прийомами й знаряддями роботи. Найближчими
завданнями були вивчення властивостей місцевої глини, приготування поливи,
влаштуванняудосконаленихгорнів,виробництвовогнетривкоїцеглийчерепиці
[1336,с.16].Засновникимайстернісподівалисянате,щонавчальнийзакладвплине
надобробутгончарів[1324,с.48,59].Протенизькавогнетривкістьмісцевихглин
суттєво ускладнювала реалізацію поставлених перед майстернею завдань [1324,
с.54].

Передбачалося, що термін навчання триватиме 3 роки [1715, c.170]
івгончарномузакладібуденавчатися10учнів.Упланахбулопобудуватибудівлю,
вякій,окрімвласнемайстерні,будерозташованосушарню,горно,квартирудля
майстрайкухню.Удворіповиненбуврозміститисясарайдлязберіганняготових
виробівтадров.Усібудівлімаливкритисоломою,якузгодомзамінитичерепицею,
виготовленою учнямимайстерні [1404].У земському виданні 1899 року вдалося
віднайтидетальнийкошторисвитратнаоблаштуванняйутриманняПоставмуцької
гончарноїнавчальноїмайстерні[1404,с.98].
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У зв’язку з такою потребою правління Кустарного комітету звернулося до
повітовихземськихзборівзпроханнямщорічновиділятинаутриманнянавчальної
майстерні1тис.руб.[1404,с.98].

За рекомендацією директора Миргородської художньо-промислової школи
іменіМиколиГоголядлязавідуваннямайстернеюбулозапрошеномайстра.Доки
навчальний заклад не мав власного приміщення, він повинен був здійснювати
навчаннягончарівудосконаленимприйомамвиробництваекспедиційнимметодом
–уїхдомівках[1207,с.96;1336,с.17].Протепрактикапоказала,щотакийспосіб
поширеннятехнічнихзнаньсереднаселеннябувнезручний,бо,по-перше,місцеві
кустарінедоброзичливоставилисядочужогонавчителя,якийбезбудь-якоївидимої
длянихпотребийчастобеззапрошенняприходивдонихдодомувробочийчас:
«…его неохотно слушали и были недовольны, что он перебивает и задерживает 
их работу»;по-друге,втакихумовахпоказатищосьновебезнеобхідногоприладдя
було складно [1336, с. 17]. Зрозуміло, що один такий майстер не міг замінити
майстерні.Томуповітовауправавідмовиласявідцьогометодуроботи[1324,с.17].

Тимчасово майстерня розташувалася в орендованому приміщенні на
землі,якупожертвувавземлевласникА.В.Коренєв[1107].Вонобулоневеликим
і непристосованим до занять з гончарства [1508, с. 271]. Гончарня перебувала
у віданні Повітового губернського земства. Нагляд за її діяльністю й опіку
здійснювалаголоваЛохвицькогокустарногокомітетуС.А.Коренєва[1169].

З перших днів заклад було зорієнтовано на випуск фабрично-заводської
продукції, тому її діяльність гончарів не зацікавила. Щоб з’ясувати, чому так
сталося,Лохвицькіземськізбори1898рокудоручилиПовітовійуправіпідготувати
звіт про діяльність навчального закладу. Наступного року, за дорученням

 «Гончарный промысел».  
Лохвиця, Полтавська губернія. 1899  
[1165, с. 72]
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 «Об ассигновании средств  
на ежегодное содержание  

предполагающейся гончарной  
учебной мастерской».  

Лохвиця, Полтавська губернія. 1899 [1404]
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зборів, управа повинна була потурбуватися, щоб «земська гончарна навчальна 
майстерня змінила свій характер у розумінні пристосування до місцевих потреб, 
усунувши із її діяльності характер заводсько-промисловий, і, щоб учні навчалися 
виготовленню виробів в умовах, доступних звичайному кустарю» [1102, с. 61;
1508,с.272].

Будівництво власного приміщення майстерні було розпочато за рахунок
коштів Кустарного комітету [1468]. На її утримання впродовж 1899–1900 років
асигнувалипо900рублівщорічно[1102,с.59].Протецихкоштівбулонедостатньо
длязадоволеннявсіхпотребгончарні[1780,с.49;1644,с.415].Пошукидодаткових
асигнувань, наприклад,на утримання стипендіатів іншихповітів, результатівне
дали [1102, с. 61]. Ревізія не змінила основних принципів діяльності майстерні.
Як і решта навчальних гончарних майстерень підросійської України, вона
виконувалавказівкиземств іпродукувала так звані«удосконалені вироби».Для
їх виготовлення запроваджувалося відмулювання глини, під час випалювання
використовуваликапсулі.Тривалиневдаліспробипристосуватидомісцевихглин
різніполиви.Докинебуловласногогорна,роботивипалюваливчужихгончарних
печах[1468].Побудоване1899рокугорнонезадовольнилопотребмайстерні:під
часвипалюванняпокращенихвиробіввиходилобагатобраку,томубулозакладено
фундамент і силами учнів та запрошених робітників за наданими кресленнями
розпочатобудівництвобільшдосконалоїгончарноїпечі.ЗапорадоюОлександра
Соколова,одинзучніввиліпивглинянурозбірнумодель,наприкладіякоївсіучні
чіткозасвоїлийогоконструкціювипалювальноїспоруди.Дляздешевленняробіт
всюзалізнуарматурубулозаміненодубовимикріпленнями[1642,с.58-59].Того
жрокубулоспорудженогорнотапробнувипалювальнупіч,придбанонеобхідне
обладнання[1643,с.412].

На початку діяльності майстерні місцеві гончарі «относились к ней очень 
несочувственно, боясь в самой мастерской найти себе конкурента по сбыту 
товаров. Совершенно иное отношение со стороны крестьян замечается теперь. 
Это видно из того, что по праздничным дням помещение мастерской бывает 
наполнено народом, который интересуется изделиями, спрашивая совета 
мастера»[1468,с.165].Поступоводовірадонавчальноїмайстернізростала,деякі
кустарівиявилибажаннязапозичитиконструкціюгорна[1508,с.272;1324,с.76],
атакож«способ выделки и изготовления поливы привлекают внимание гончаров»
[1508,с.271].Майстерняспрямовуваласвоїзусилляіназдешевленнязнарядьпраці,
якізастосовуваливкустарномувиробництві.Приміром,вартістьгончарногокруга
зменшилиз24до8руб.[1468,с.165].

1898рокувмайстернінавчалося8учнів[1715,с.170],анаступногорокуїхбуло
4вікомвід17до19років.Рівеньнавченостібуврізний.Перевірка1899рокувиявила,
що«один ученик выполнял поставленные перед ним задания очень хорошо, двое 
– удовлетворительно, а один – терпимо»[1107].Суттєвимстимуломдлявступу
до гончарні була виплата стипендії від2до 5руб.намісяць.Якщов 1898–1899
рокахїхбулолише4,ав1900-му–7(5зякихзакінчиликурснавчання),то1901
рокубажаючихнавчатисявПоставмуцькійгончарнійнавчальніймайстернібуло
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 «Об участии Лохвицкого земства  
в Роменской выставке».  

Лохвиця, Полтавська губернія. 1899  
[1165, с. 79-81]
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вже15[1468].Протеневсіучнівповніймірізасвоїлипопуляризованімайстернею
удосконалені прийоми гончарного виробництва. Доки було побудовано горно
удосконаленої конструкції, п’ять учнів закінчили навчання. Вони опанували всі
технологічні процеси гончарного виробництва, окрім випалювання. Утримувати
цихучнівпонадтерміннавчаннямайстернянемоглазфінансовихпричин[1208].
Через відсутність достатньої площі з 15 бажаючих 1901 року було зараховано 12
чоловік. Та й вони перебували в майстерні лише певний час, упродовж якого
одиннавчивсягончарюватизашаблономіформуватиневеликіпредмети;другий
виготовляв гончарні вироби великих розмірів, обточував зашаблоном, виливав
форми йформував предмети великого розміру; третійформував прості вироби,
виливав нескладні форми і т. ін. Згодом частина учнів залишила навчання,
бородини,втратившивїхособіробітників,відмовлялисяїхгодуватиабовимагали
заїхнєутриманняплату.Лишеколитакугрошовувинагородубулообіцяно,учні
почалиповертатисядомайстерні[1336,с.17-18].Вдалосяз’ясувати,щопідготовку
в Поставмуцькій гончарній навчальній майстерні отримали Григорій Ступка,
Михайло Гончаренко, Сергій Німець, ПетроМожчиль, Павло та Яків Петренки
[1713,с.56].

УжевпродовждвохроківсвоєїдіяльностіПоставмуцькагончарнанавчальна
майстерняпідтвердила«настоятельную потребность в такого рода мере для 
развития гончарного кустарного промысла в уезде» [1403, с. 284]. Упродовж
1899–1900 років учні майстерні під керівництвом майстра виготовили різних
глиняних виробів на суму 200 руб. Дослухавшись поради земських зборів,
у навчальному закладі виготовляли характерні для традиційного гончарства
вироби: вжитковий посуд (фляндровані й мальовані миски, полумиски),
майоліковівази,столовісервізи,оздобленіукраїнськоюмальовкою,попільнички,
статуетки із зображенням гончарів та етнографічних видів [1468, с. 165; 1713,
с. 56; 1715, с. 170], які експонувалися на Лубенській сільськогосподарській та
Роменськійкустарно-промисловійвиставках(1899)ібуливідзначеніпохвальним
листом Полтавського товариства сільських господарів [1107; 1508, с. 271; 1336,
с. 15]. Вироби земської гончарні також експонувалися на виставках зразків
виробів навчальних майстерень і професійних шкіл Полтавської губернії (1899,
1900). У подальшому роботи вихованців Поставмуцької гончарної навчальної
майстерні експонувалися на Міжнародній виставці кераміки (Санкт-Петербург,
1901) та Всеросійській кустарно-промисловій виставці (Санкт-Петербург, 1902),
де було представлено попільнички, тарелі для візитівок, фігури, вази, столові
сервізивукраїнськомустилі, заякі гончарняотрималапохвальнийвідгук [1675,
с. 275]. Проаналізувавши участь Поставмуцької гончарної навчальної майстерні
увиставкахіте,якуоцінкуотрималиїївироби,земськідіячікардинальнозмінили
своївимогищодоасортиментупродукції.Осучасненігончарнівироби,розраховані
наміськогоспоживача,якібулиобов’язковиміосновнимнавчальнимзавданням,
з виробництва було знято. Очільники майстерні врешті-решт зрозуміли, що
традиційнегончарствозначноцікавішейсприйнятливішеякдляучнівмайстерні,
такідлявідвідувачіввиставок.Такожпричиноюнаближеннядіяльностінавчальної



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

608

 «Заключение Управы  
на ходатайство Кустарного Комитета 
относительно ассигнования  
на содержание учебной гончарной 
мастерской в с. Поставмуках».  
Лохвиця, Полтавська губернія. 1899 [1207]
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майстерні до кустарів була несумісність технічних нововведень (тугоплавких
поливіфарб,випалюваннявкапсулях)іпростихпоставмуцькихгорнів.1900року
за рекомендацією земських зборів заклад обмежився виготовленням винятково
простихвиробів:мисок,глечиків,макітер,тиков,вазонівдляквітів,пасківників,
чимпрагнувпристосуватисядомісцевихпотребтаумовкустарноговиробництва,
статиближчимдокустарів[1107;1113;1114;1336,с.18].

Більшість земських гончарних майстерень, які діяли наприкінці ХІХ –
на початку ХХ століття зустрілися з проблемою відсутності керівника –
висококваліфікованого кераміста. З цієї причини майстерні не могли виконати
поставленіпередниминавчальнізавдання[1644,с.415].Поставмуцькагончарна
навчальна майстерня не була винятком. Тривалий час посада завідувача була
вакантною.С.А.Коренєва,якмогла,навласнийрозсуд,спрямовувалавиробничу
діяльність майстерні, але їй не вдавалося керувати безпосередньо навчальним
процесом. Взимку 1901 року на посаду майстра було запрошено техніка, який
закінчив Миргородську художньо-промислову школу імені Миколи Гоголя, але
недостатнійрівеньзнаньзавадивйомувиконуватиобов’язкимайстранавчальної
майстерні.Йогоробочемісцебулозапропонованоодномузучнівмайстерні[1643,
с. 412]. Водночас, для здійснення технічногонаглядуй керівництвамайстернею
Управа,зарекомендацієюдиректораМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколи
іменіМиколиГоголя,запросиламайстраІмператорськихфарфоровоготаскляного
заводу в Петербурзі В. В. Терехова, але він не був знайомий із технологічними
особливостями виготовлення глиняних виробів, тому для опанування цього
процесууправавідрядиладоМиргородадвохсвоїхучнів,абивони«получили бы 
гораздо более широкий круг сведений по керамическому производству» [1169,
с. 282; 1403, с. 285; 1336, с. 16-17] й повернулися до Поставмук. У вересні 1902
року зі Смоленської губернії до Поставмуцької гончарної навчальної майстерні
за рекомендацією Олександра Соколова прибувще один майстер [1643, с. 412].
Таким чином, 1903 року майстрами в поставмуцькій гончарні були З. Сиваш
таВ.Терехов[1324,с.48].

Одночасно із навчальною й виставковою діяльністю майстерня проводила
дослідження нових сортів місцевих глин. Деякі експерименти дали позитивні
результатий зацікавилипоставмуцьких гончарів [1642, с. 59]. Суттєву допомогу
в питанні експериментальних досліджень їй надала лабораторія Технологічного
інститутуімператораМиколиІ,відкритавСанкт-Петербурзі1903року,депротягом
чотирьох місяців з’ясовували властивості поставмуцьких глин. Було отримано
близько 50 рецептів глиняних мас, полив, ангобів та побілів, які можна було
використовувати гончарям. Отриманий рецептурний матеріал було передано
Поставмуцькійгончарнійнавчальніймайстерні[1104,с.220-221],що,усвоючергу,
вплинулонапожвавленняїїдіяльності[1644,с.417;1104,с.220-221].Застосування
цихрецептівугончарнійпрактицімайстернізацікавилобагатьохпоставмуцьких
кустарів [1644, с. 417]. Майстерня в Поставмуках започаткувала відмулювання
глинийформуваннявиробівзадопомогоюгіпсовихформ.Цейрізновиддіяльності
зацікавив деяких місцевих гончарів, і вони почали зважати на поради майстра
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земськоїгончарніщодовиготовленняглинянихвиробівтаприготуванняполиви
[1107].

Брак коштів не завадив Поставмуцькій гончарній навчальній майстерні
придбатинеобхіднедлянавчальногопроцесуобладнання[1644,с.417].Але,коли
Лохвицькеземствоініціювалопередачунавчальноїмайстернівпідпорядкування
Повітового кустарного комітету, виникло протистояння між земською управою
такомітетом.ДочерговихгубернськихзборівХХХVІскликання(1900)одночасно
надійшлипротилежнізазмістомдокументи:зодногобоку–поданняЛохвицького
кустарного комітету, в якому він доводив, що «мастерская являет собой 
обстоятельно поставленное дело, которое отвечает местным условиям  
и запросам времени» [1508, с. 270], з другого– доповіднаЛохвицької повітової
управи,уякій,очевидячки,маючинаметівкотрезекономити,вонаповідомляла,
щомайстернюпотрібнозакрити:«Опыт двух лет показал, что необходимость 
существования учебной гончарной мастерской в с. Поставмуках не является 
настоятельной и назревшей. За этот период мастерская не имела достаточного 
количества учеников; те восемь учеников, которые обучались в ней со дня 
открытия, оставались в ней короткое время и требовали заработной платы 
не как ученики, а как работники».Своєклопотанняуправатакожаргументувала
відсутністюудосконаленого горна та власногоприміщення.«Обучение учеников 
обходится слишком дорого, так как теснота помещения не позволяет принять 
более четырех человек… На помощь гончарам… можно прийти… учредивши 
несколько стипендиатов уездного земства в Миргородской художественно-
промышленной школе» [1508, с. 271; 1403, с. 284; 1107]. Розглянувши обидва
звернення, Губернська земська управа підтримала кустарний комітет. На думку
земців,накористьцьогорішеннябулокількапідстав,середяких–певніздобутки
майстерні й поява довіри до неї в місцевих гончарів. Було зроблено висновок
про виконання навчальною майстернею її безпосереднього призначення:
«…приспособлена к местным потребностям, ученики в ней обучаются 
изготовлению изделий при условиях, доступных для обыкновенного кустаря»
[1508,с.270].

На жаль, віднайти будь-яку інформацію щодо діяльності Поставмуцької
гончарної навчальної майстерні в подальший період не вдалося. Одні джерела
інформуютьпроте,щонібито1906року їїбулозакрито [1713, с.56; 1715, с. 171],
інші стверджують, що 1912 року велику збірку гончарних речей цієї майстерні
було відправлено на Всеросійську виставку в Петербурзі [438, арк. 394; 1750,
с.125].ЮрійЛащукрозділивекспонованінавиставцівиробинадвігрупи:1)сервіз
у «малоросійському стилі», вази майолікові, бюст Тараса Шевченка, квіткові
горщики, фігурки тварин, модель гончарного кругу; 2) у міщанському
й псевдонародному стилі – попільниці теракотові, «ваза для живопису», вази
грецькі,тарілкидлявізитнихкарток[438,арк.394-395].Очевидно,щопоставмуцька
майстерня,якібагатоіншихгончарнихнавчальнихзакладів,виконувалавказівки
земства й на шляху вдосконалення гончарного виробництва не завжди вдало
експериментувалазформамийдекором.Ймовірно,роботинавчальноїмайстерні
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потрапили на виставку зі складів земства, бо ніяких документальних доказів
їїдіяльностівпродовждругоїполовини1900-х–початку1910-хроківнемає.

 Таким чином, не дивлячись на недостатнє висвітлення діяльності
Поставмуцької гончарної навчальної майстерні в друкованих виданнях, вдалося
з’ясувати, що: 1) її відкриття в гончарному осередку Поставмуках Полтавської
губернії наприкінці ХІХ століття було закономірним явищем, обумовленим
державною політикою підтримки кустарних промислів. Важливу роль у цьому
питаннівідігралинебайдужістьдогончарствамісцевоїмеценаткиС.А.Коренєвої
та професора Олександра Соколова, дослідження лабораторії Технологічного
інститутуімператораМиколиІ;2)навітьвумовахнедостатньогофінансування,за
кількароківгончарнамайстернявжебулатехнічнозабезпеченою;3)відсутність
керівника – фахівця з гончарного виробництва, стала на заваді розгортанню
діяльності Гончарної навчальної майстерні; 4) земська політика, спрямована на
запровадження в кустарництві технологій та прийомів фабрично-заводського
виробництва,прагненнянавчитивиготовляти«удосконалені»гончарнівиробив
кустарнихумовах,атакожзаводськапідготовкамайстра,якийкерувавмайстернею,
наклали відбитокна виробничий характернавчальноїмайстерні й надалийому
промисловихрис;5) традиційнідляпоставмуцького гончарства глинянівироби,
виготовлені в навчальній майстерні, отримали визнання на різноманітних
виставках,дещоскоригувалинавчальнумету,алецьомуаспектудіяльностігончарної
майстерні приділяли недостатньо уваги; 6) зважаючи на складність гончарної
технології, її удосконалення вимагало ґрунтовної й компетентної обізнаності з
умовами й особливостями гончарного району, застосування якихось шаблонів
у цій галузі кустарного виробництва було б більше ніж хибним. Передовсім,
необхідно було здійснити детальне вивчення місцевих глин, умов побутування
промислу й, залежно від результатів, формувати навчальні завдання земської
майстерні та організовувати її діяльність. У Поставмуках цей процес відбувався
навпаки:спочаткусформувализавдання,відкрилинавчальнумайстерню,апотім
почалививчати глини та їхні властивості.Допозитивнихрезультатів діяльності
Гончарноїнавчальноїмайстерніможнавіднестите,щодеякі гончаріПоставмук
розширилиасортиментглинянихвиробів,запровадилитехнологічнодосконаліше
горно,застосувалиновітніприйомиформуванняглинянихвиробівтапідготовки
формувальної маси, почали виготовляти полив’яні вироби, а в гончарному
виробництві використовувати раніше не задіяні глини. Проте брак коштів,
відсутність досвідченого керівника, навчального плану й навчальних програм,
затяжні лабораторні дослідження, віддаленість від реальних потреб кустарного
гончарства,штучненасаджуванняпромисловоговиробництванасільськийґрунт
сталипричиноютого,щоПоставмуцькагончарнанавчальнамайстернянезмогла
здійснити суттєвого впливу на місцеве гончарство, розгорнути свою діяльність,
вийтизамежімайстернімісцевогозначенняйнабутиознакрегіональногозакладу.

Щобзапобігтипоглинаннюгончарногопромислуфабричнимвиробництвом
дешевого фаянсового посуду, земські діячі регіону зосередилися на допомозі
кустарям через відкриття різного роду гончарних навчальних майстерень,
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навчально-показових пунктів та художньо-промислових шкіл, які мали на меті
«розповсюдження удосконалених прийомів виробництва й полегшення кустарям 
закупівлі сировини та збуту виробів» [1682, с. 5]. Упродовж кінця ХІХ –
початкуХХ століття вПолтавській губернії було відкрито першу вЛівобережжі
Опішнянську зразкову гончарну навчальну майстерню (1894) [1108, с. 31],
Миргородську художньо-промислову школу імені Миколи Гоголя (1896) [1460],
ГончарнунавчальнумайстернювПоставмукахЛохвицькогоповіту (1898) [1336,
с. 16], у 1900 – Гончарну навчальну майстерню (1900), а пізніше – Школу
інструкторів з гончарного виробництва (1909) у містечку Глинськ Роменського
повіту[915].

Z
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Н
априкінці ХІХ століття вивченням гончарстваЧернігівщини за сприяння
Міністерствадержавногомайназаймалосягубернськеземство[1140,с.29].
УпродовжХІХстоліттявнаслідокзначноговирубуваннялісів,спричиненого

діяльністюпідприємствзвиготовленнясклатапаперу,довколаОлешнінестримно
зростала площа піскуватих земель, незайнятих лісами, із-за чого ця місцевість
була схожоюна «маленькую Сахару» [1322, с. 84]; сінокоси заросталимичкою,
щоунеможливлювалоефективнезаняттяземлеробствомчискотарством.Затаких
природних умов чи не єдиним способом виживання місцевого населення стало
масове заняття гончарством [1459, с. 138].Олешнянець,показуючидослідникам
своє горно, казав: «Оце моя борона, моя соха, – тут моє все» [1220, с. 217].
М.МогильченконаприкінціХІХ століттяписав:«Теперечки з гончарства живе 
вже більша частина селян..., по деяких селах нема навіть ні одної хати, де б не 
робили горшків… Працюють коло гончарства більше у зімі. У літі Олешняньцям, 
окрім невеличкого хліборобства, треба косити сіно на болоті Замглаї, недалеко 
од свого села»[1376,с.53].

Гончарний промисел був одним з найбільш поширених у губернії за
чисельністюзайнятихуньомумайстрів–902родини[1302].Так,уГороднянському
повіті було задіяно518, уКролевецькому–550осіб.Дещоменше гончарів було
в Глухівському, Новозибківському, Сосницькому, Суразькому та Мглинському
повітах[1140,с.23].ВодночасвОлешнянськомугончарномурайоні,доякоговходили
селаОлешня,Ловинь,Олександрівка,Папірня,Ганнівка,Глібівхутір,Рудня[1498,
с. 74],мешкали328 гончарів ізчисла тих518,щопрацюваливГороднянському
повіті (за даними Всеросійського перепису населення 1883 року) [1459, с. 145].
Відомості про економічний стан населення Олешнянського гончарного району
тадинамікузростаннякількостігончарів,заданимиРумянцевськогогенерального
опису Малоросії (1765–1769) та Всеросійського перепису населення 1883 року,
подановтаблиці22.

Наділивши селянам непридатну для землеробства землю, російський уряд
сформував хибне уявлення про покращення економічного стану їх господарств.
Насправдіж,зростаннякількостігончарівіз9до328підтверджуєнеспроможність
кустарівпрогодуватисвоїсім’їлишезарахунокзаняттясільськимгосподарством.

НавчаннягончарствувЧернігівщинімалосвоюпередісторію.1875рікпоклав
початокдіяльностіпершоївгуберніїнавчальноїгончарноїмайстерніА.Ю.Янга,
яку організували біля с. Вороньки Козелецького повіту. Відомості про неї дуже
короткі.ПершимучнембувМаркоХряп–14-річнийхлопчикізс.Вороньки.Згодом
кількістьпрацюючихдітейдосягла24-х.Усівонибулизтогосамогосела.Роботи
виконувалися за ескізами та під керівництвомА.Ю.Янга. Самотужки він довів
майстерність своїх учнівдодоситьвисокогорівня.Асортимент їхніхвиробів хоч
ібуврізноманітним,аледалекимвідтрадиційногогончарства:полив’яніроботи
(значначастинабулакопіямифабричноїмайоліки),рель’єфнікахлівстаринному
стилі,вогнетривкацегла.Дляцихробітвикористовувалимісцевуглину,атакож
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Таблиця 22. 
Відомості про економічний стан населення 
Олешнянського гончарного району (1765–1883)

№
п/п

Гончарний 
осередок

Румянцевський генеральний опис Малоросії
(1765–1769)

Кількість
дворів

Власна
орназемля
(десятин)

Власний
сінокіс

(десятин)

Кількість
гончарів

1
2
3
4
5
6
7

Ганнівка
Глібівхутір
Ловинь
Олександрівка
Олешня
Папірня
Рудня

7
20
32
18
11
9
17

-
-
1
2
-
-
-

3
19
5
38
15
11
13

-
-
9
-
-
-
-

Разом 114 3 104 9

№
п/п

Гончарний 
осередок

Всеросійський перепис населення (1883)

Кількість
дворів

Власнаорна
земля

(десятин)

Власний
сінокіс

(десятин)

Кількість
гончарів

1
2
3
4
5
6
7

Ганнівка
Глібівхутір
Ловинь
Олександрівка
Олешня
Папірня
Рудня

47
77
94
52
52
53
57

48
156
11
14
54
70
28

92
139
207
207
102
144
167

1
100
86
6
43
16
16

Разом 432 381 1058 268

привезену із Межигір’я Київської губернії. Хімічні матеріали виписували з-за
кордону або закуповували в Києві. Для виробництва черепиці застосовували
машинуізпродуктивністю60000шт.заліто.Кахліформуваливгіпсовихформах,
випалювалидотапіслянанесенняфарб,складякихтрималивтаємниці.Кахляні
печі виготовляли лише на замовлення [1111]. У літературних джерелах цю
майстерню названо «гончарным заводом», «ремесленной школой гончарного 
производства»,«мастерской»[1111].Засвоєюдіяльністюце,швидшезавсе,був
гончарний завод із навчально-виробничою гончарною майстернею. На користь
такого висновку свідчать такі аргументи: 1) він виготовляв серійну продукцію
взначнихоб’ємах;2)йогопрацівникамибулипідлітки,якіпідчасроботинавчалися
тонкощамгончарноговиробництва;3)авторомескізівглинянихробітбуввласник
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і за сумісництвом – наставник цих учнів. Через майстерню він популяризував
удосконаленітехнологіїтановітніприйомигончарноговиробництва,застосовував
угончарствівиготовленнявиробів,якізаформоюйдекоромчастобуликопіями
заводськоїмайоліки.Посуті,А.Ю.Янгпершимзапровадивтізаходи,якіпізніше
прийнялиукраїнськігубернськіземствавскладіпрограмисприяннягончарному
промислу.Якдовгодіявцейзаклад,невідомо.

Губернське земство звернуло увагу на потужні поклади якісних гончарних
глин у Чернігівській губернії, які при вмілому використанні могли гарантувати
гончарям збут їхньої продукції далеко за її межами. Дослідники зауважували:
«Богатства эти, однако, не безграничны, и потому очень жаль видеть, что, 
напр., полошковская глина массами вывозится в сыром виде в Москву, в то время, 
как обработанная местными силами и средствами, она дала бы населению очень 
крупный заработок»[1411,с.280].

Одночаснозописанимиподіями(1874–1875),завдякиактивнійгромадській
діяльностігласногоЧернігівськогогубернськогоземстваОлександраФедоровича
Ліндфорса, до Олешнянського гончарного району, за дорученням Київського
товариства дослідників природи, для обстеження місцевих глин прибув геолог,
професор Петро Армашевський. У його звіті зазначено: «Указанные пункты 
(Ловинь, Суховирщина, Алешня) находяться к северу от огромнаго болота 
Замглай, в местности весьма ровной, почти сплошь покрытой лесами. Обнажения 
здесь наблюдаются почти исключительно в искусственных выемках (глинищах), 
сделанных при добывании горшечных и огнеупорных глин для производства 
гончарных изделий, черепицы, огнеупорнаго кирпича, что составляет главнейший 
промысел окрестных селений. Эти глинища расположены в следующих местах: 
1) в двух верстах к Северу от хутора Глебова по дороге к деревне Строевке; 
2) на кирпичных заводах возле Алешни; 3) в лесу возле стекляннаго завода  
в Ловини»[1459,с.150].Вусіхцихпунктахпочерговістьнашаруваннябуладосить
одноманітноюйсхематичновиглядалатак:пісок–глина–пісок[1459,с.150-151].
Оскількимісцевістьбуласильнозаболоченою,ПетроАрмашевськийсхилявсядо
висновку, що водостійке дно цих боліт складали жирні гончарні глини. Геолог
здійснив дослідження й самих глин Олешнянського гончарного району [1459,
с.151-152].

ОбстеженняпоблизуГрабоватаСуховерщини,проведенінаприкінці1880-х
років членом радиМіністерства державногомайнаПилипомКорольовим,мали
результатомвисновкипропридатністьтамтешніхглиндлявиготовленняякісного
посуду[1140,с.29].

На початку 1890-х років член Чернігівської губернської земської управи
П. М. Солонина, разом із гірничим інженером В. О. Вознесенським, дослідив
розташовані поблизу Олешні урочище Свірженець та Юрків Гай на наявність
гончарних глин. Обстежені землі знаходилися на південний захід від Олешні,
навідстані1,6кмвідсела,середмішаноголісу.Покутахрівнобічноготрикутника
площею639м²булозакладено3буровісвердловини,завглибшкипо21,3м,урезультаті
чогобуловиявлено,щогончарнаглинапопелястогокольору,малозерниста,тягка
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 Ряд хат гончарів на церковній площі.  
Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей 
(Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-46;  
копія – Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів  
українського гончарства

 Тип селянина-гончаря.  
Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  

Фото О. М. Павловича. Російський 
етнографічний музей (Санкт-Петербург, 

Російська Федерація), 1514-65;  
копія – Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства
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іпластична,знаходиласянаглибині5м.Длялабораторнихдослідженьбуловзято
зразки,зробленопробнийгорщик[1160,с.117].

З огляду на результати проведених досліджень, Губернська земська управа
вирішила запровадити заходи, які б сприяли місцевому гончарству. На користь
цього рішення земство виділило наступні аргументи: 1) гончарі – діяльні
й сприйнятливі до різнихнововведень і покращень [1141, с. 81]; 2) наявним був
високийрівеньтодішньоїтехнікигончарноїсправивкультурнихцентрахзаодно
з винятковою її первісністю в селян, результатом чого була повна визначеність
мети й наочність зразків у справі покращення кустарної технології; 3) існували
певні організаційні особливості гончарства, деможна було застосувати артільне
начало,яке«в деле улучшения и развития всякаго промысла является могучим 
рычагом»;4)Міністерстводержавногомайназавласноюініціативоюзацікавилося
цимпромисломіобіцяломайстрампосильнудопомогу[1140,с.9;1411,с.281].

Губернськаземськауправапідходиладовивченнястанугончарногопромислу
комплексно: проводилися дослідження глин та можливостей запровадження
сучаснихтехнологійукустарномувиробництві.Зокрема,доЧернігівщиниповторно
буловідрядженоПилипаКорольова.Увересні1890рокувінознайомивсязумовами
гончарноговиробництваГороднянськогоповіту,дослідивглинипоблизуОлешні,
дебулобільше100гончарів,атакожпрацював41гончарзГрабоватаСуховерщини.
Довідавшись про те, що метою його приїзду було з’ясування стану гончарного
промислуйпошукишляхівйогоудосконалення,кустарівисловилиєдинебажання
−вивчитивнавчальномугончарномузакладі17-річногоюнака,щобвін,отримавши
відповіднізнання,поділивсянимизрештоюгончарів.Дотогожбажаючівчитися
були не лише серед молодих, а й серед старшого покоління майстрів. Усі вони
визнали, що заснування гончарної школи було вкрай необхідним [1277, с. 418-
419].Окрімцього,кустарямроздавалинаписанийПилипомКорольовимпосібник
«Гончарное производство. Завершающая подготовка глины и формирование 
глиняных изделий»[1140,с.31].

Якужезазначалося,ПетроЗемятченськийвиділивнатериторіїЧернігівської
губернії кілька гончарних районів, серед яких був Олешнянський із селами
Олешня, Олександрівка, Глібів хутір, Ганнівка, Ловинь Городнянського повіту,
село Грабів та містечко Ріпки [1220, с. 216]. Перед земством постало завдання
знайтифахівцягончарноговиробництва,якийбиорганізувавремісничумайстерню
ічерезнеїпоширювавсередкустарівудосконаленіприйомироботи,технологічні
новинки. Традиційно вважалося, що така людина обов’язково повинна була
пройтинавчанняназаводіФока,дебздобулапрактичнінавички.Щодоосновних
технічних знань, розвитку художнього смаку, який би спонукав майстрів до
творчості,пошукуновихформімалюнків,відповіднодозапитівринкутасмаків
споживачів, то таку підготовку, на думку голови земської управи, могло дати
Строгановське центральне училище технічного рисунка (Москва) [1660, с. 78].
Свій вибір земські діячі зупинили на вчителеві Седнівського училища Петрові
Михайловичу Пашутинському. Колишній вихованець Дігтярівського земського
ремісничогоучилища,якийбувздібнимучнемімавбажаннявдосконалитисвою
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майстерність у гончарстві з тим, щоб у майбутньому передавати її гончарям-
кустарям,виявивсянайкращоюкандидатурою.1892рокуЧернігівськагубернська
земськауправавиділиладляпотребйогонавчання650руб.[1390,с.140].Упродовж
1893–1894 років Петро Михайлович навчався в с. Новосьолки Тихвинського
повітуНовгородськоїгуберніїнагончарномузаводіФока,азгодом–узразковій
гончарніймайстерніСтрогановськогоцентральногоучилищатехнічногорисунка.
Післязакінченнякурсунавчаннявінпредставиввиробленихнимгончарнихформ
загальноювагою18пудів(295кг)[1311,с.40;1498,с.73;1750,с.126].

1 липня 1893 року Петра Пашутинського було прийнято на посаду агента
зпокращеннягончарногопромислуйнаправленодляпопередньогоознайомлення
з рівнем технології гончарів сіл Олешня, Ганнівка, Ловинь, Олександрівка,
Глібовий хутір та інших осередків; вивчення можливостей для організації
та будівництва майстерні. Він прагнув стати для селян «братом-робочим»,
уякого«хватит уменья воплотить хороший совет в форму практическаго дела»
[1509, с. 74]; авторитетом, до якого б вони ставилися з довірою.Найого думку,
длядосягненняметинеобхіднобулоорганізуватисамостійнуземськунавчальну
майстернюзнайманимиробітникамиівнійвестиправильне,системненавчання
майстрів покращеному гончарству [1498, с. 76]. Лише після того, як майстерня
устаткується,налагодитьсвоюдіяльність,віднайдеринкизбутувиробів,акустаріна
практиціпереконаютьсявперевазіпокращеногогончарноговиробництва,тоді,на
думкуПетраПашутинського,гончаріприйшлибдорозуміннятого,щоїмвигідніше
йекономнішепрацюватигуртом[1498,с.76].

Дослідник Чернігівщини П. Солонина вважав, що, «устраивая земскую 
гончарню не с коммерческой целью, а с целью сугубо просветительской, 
необходимо иметь в виду, что задание ее должно заключаться не столько 
в расширении собственного производства, и не в конкуренции с местными 
производителями, а, главным образом, – в поднятии всеми возможными 
способами местнаго гончарнаго промысла к той высоте, которой достигла 
современная техника этого дела в других местах, и которая является досягаемой 
при экономических и бытовых условиях населения данного района»[1160,с.127].
Губернське земство вибрало Олешню, зважаючи на такі обставини: 1) до ідеї
створеннянавчальноїгончарноїмайстерніприхильнопоставилосямісцевеповітове
земство; 2) зацікавленими в розвитку олешнянського гончарства були тамтешні
громадськідіячійземлевласники–спадкоємціОлександраЛіндфорса;3)навколо
знаходилися й інші гончарні поселення – м-ко Ловинь, села – Олександрівка,
Суховерщина,ПапірняіГаннівка[1498,с.74].ГеологПетроЗемятченськийвиділив
кількапричинтакоїзначноїконцентраціїгончарівнавколоОлешні:1)малоземелля
селян (наділи до 2-х десятин); 2) піщані ґрунти, які ускладнювали, а іноді
йунеможливлювализаняттяземлеробством;3)значніпокладиякісноїгончарної
глини[1452,с.205;1610,с.151].

Така ініціатива щодо заснування гончарного навчального закладу
в Чернігівській губернії була не поодинока: 5 липня 1902 року предводитель
дворянстваГлухівськогоповітуповідомляву своїйдоповіднійна ім’якеруючого
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Київськимнавчальнимокругомпроте,щоГлухівськеповітовеземствовирішило
порушити клопотання про відкриття при Глухівському ремісничому училищі
гончарного відділу, де готували б майстрів, практично підготовлених до
застосування своїх знань укустарномувиробництві, які бнайбільшраціонально
використовувалипокладикаоліновихглинРосії.Дещопізнішемогливиникнути
невеликімайстернівищогокустарноготипу,навітьневеликіпромисловізаклади.
До майстерні мали приймати учнів після закінчення однокласних земських та
церковно-приходськихучилищ[668,арк.24].29листопада1907рокуЧернігівські
губернськіземськізборипідтрималиініціативугубернськоїуправищодовідкриття
гончарноїшколивГлухові[917].28лютого1908рокудиректорнароднихучилищ
Чернігівської губернії звернувся до попечителя Київського навчального округу
з відношенням, у якому пояснив, що ця школа повинна мати черепичний,
цегельний та гончарний відділи, фінансуватися винятково за державні кошти,
оскількиземствонемаломожливостіпідтриматицюініціативугубернськоїуправи.
24січня1908рокуЧернігівськийгубернаторзвернувсядоМіністерстванародної
освітизпроханнямпідтриматиклопотанняйнадатидопомогуувирішеннітакого
важливогодлягуберніїпитання[576].

На жаль, це питання зупинилося на рівні листування, і жодні архівні
чи літературні джерела не доводять практичного втілення задумів. Очевидно,
не знайшлося фактора, який до певної міри був визначальним для заснування
земської гончарної майстерні в Олешні – прихильне ставлення спадкоємців
місцевого землевласника Олександра Ліндфорса до ідеї її відкриття. Ще за
життя (1874) Олександра Ліндфорса було обрано гласним Чернігівських
губернськихземськихзборіввідГороднянськогоповіту,ісамезтогочасувінпочав
цікавитисярозвиткомкустарнихпромислів,ставактивнимдоповідачемповітових
і губернських земських зборів упродовж 1874–1890 років. 1875 року вперше за
всю історію земства Чернігівської губернії він аргументовано довів необхідність
заохоченнякустарництва,зокремайгончарства[1140,с.17].Цифри,якінаводив
доповідач, підтвердив перепис населення 1883 року: з 518 зареєстрованих
у Городнянському повіті гончарів у Олешнянському гончарному районі
проживало328[1610,с.145].Протепромиселпотребуваворганізованоїдопомоги.
1890 року Губернська управа доповідала земським зборам: «Наши кустари 
ведут свое дело с теми же орудиями и приемами, с которыми работали их 
отдаленные предки несколько сотен лет назад. Подавляющее большинство 
гончаров изготовляют сами простые горшки, миски и др. часто без поливы, 
которую они не умеют приготовить. Свои изделия они формируют на своих 
столах, которые вращаются, самого первобытного строения; на выжигание 
этих изделий они тратят непродуктивно большое количество топливного 
материала, имея, пока что, возможность пользоваться этим материалом, 
благодаря его численности в местах производства, и не имея никакого понятия  
об устраивании лучших обжигательных печей»[1141,с.78].Описуючискладний
стангончарства,звертаючиувагунанизькийрівенькустарноїтехнікийпатріархальні
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умовипобуту гончарів,ОлександрЛіндфорсбачиввихідв організаціїмайстерні
зудосконаленимобладнаннямтавоб’єднанніремісниківуартіль[1140,с.18-19].

1890рокуОлександрЛіндфорспередчаснопомер. Згідно зйого заповітом,
Олешнянський маєток перейшов дочці Ганні, але, оскільки вона була
неповнолітньою,тимчасовимирозпорядникамисталидвііншійогодочки–Зінаїда
та Ольга, і сестра покійного – Софія Русова з чоловіком. На умовах орендного
користування вони згодилися безкоштовно надати Губернському земству на
12 років земельну ділянку, площею близько 1 десятини, для добування глини
іщеоднуділянкуземлі,подорозідомаєткуЛовинь,площею0,25десятини,для
будівництва приміщення майстерні; безкоштовно дали майже 15 тисяч цегли
і в необхідній кількості деревину. Були й грошові пожертвування: 300 руб.
від Зінаїди та Ольги, 200 руб. – від Софії Русової [1160, c. 115]. За надану
допомогу Ліндфорси поставили власні вимоги: 1) майстерня повинна носити
ім’я Олександра Ліндфорса; 2) якщо на час відкриття майстерня не буде мати
артільного характеру, тоді в майбутньому вона повинна стати саме такою;
3)користуватисяглинищемзможутьусіселяниОлешні;4)усіприбуткивіддіяльності

 Внутрішній вигляд хати гончаря. Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-59;  

копія – Національний музей- заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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майстерні повинні йти на покращення й розширення гончарного виробництва
вОлешні;5)майстернюнеможнаніпродавати,ніпередавативорендубезїхнього
дозволу;6)якщоЧернігівське губернськеземствовирішитьпродатимайстерню,
вониматимутьправопридбати її запівціни абожотримати50%вирученої від
продажусуми[1159,c.884-885].

Дляз’ясуванняставленнясамихгончарівОлешнідоорганізаціїмайстернібуло
проведеноїхопитування,результатиякоговженевселялиоптимізму.Олешнянські
кустарі не тільки не виявляли бажання організовуватися в артіль для спільного
веденнясправуземськійгончарні,алейвважалитакуформудіяльностішкідливою
длясебе[1160,c.120-121].Особливожвонибоялисяконкуренціїзбокумайстерні,
яказчасоммоглапідірватиїхнійвласнийпромисел.Такареакціябулахарактерною
для більшості випадків, коли в патріархальне селянське життя пропонувалося
запровадитиякі-небудьзміни:відусьогоновогокустаріочікувалилишепогіршення
їх матеріального становища та чергового оподаткування. Тому, підсумовуючи
всепочуте, організаторимайстерні змушенібулинапевнийчасвідмовитисявід
артільноїїїоснови,дляздійсненнячогомісцевенаселеннянебулоготове.

Головною метою створення майстерні декларувалося поширення поміж
кустарямипокращенихприйомівгончарноговиробництва,«поднятие гончарного 
промысла в губернии в техническом и социально-экономическом отношениях»
[1512, с. 55]. Заснована з ініціативи й за допомогою земства, майстерня
в майбутньому мала б перетворитися у власність самостійної артілі кустарів.
Усі витрати на утримання майстерні повиннi були розділити Чернігівське
губернськеіГороднянськеповітовеземства.Спочаткупередбачалосявлаштувати
майстерню,подібнудоневеликогозаводу–напівкомерційного/напівнавчального,
з розподілом праці за 9 спеціальностями гончарного виробництва, але згодом
губернськауправавирішиланадатиїйпереважнонавчальнийхарактерйспростити
технічнийаспектнавчання.1893рокувитратимайстерні(закошторисом1332руб.)
фінансувалисянерівномірно:Городнянськеземствощорічнопередбачалолишепо
452руб.,щоскладалоблизькочетвертоїчастининеобхіднихвитратнарозгортання
діяльностігончарні[1159,с.885].Ціподіїпоклалипочатоксуперечливимстосункам
між повітовим і губернським земствами щодо організації діяльності гончарної
майстерні в Олешні. Постановою Губернських земських зборів 1893 року було
встановленодвовладдявкерівництвімайстернею(збокугубернськогоіповітового
земств). При цьому губернське земство не давало повітовому навіть звітів про
діяльність майстерні. Завідування закладом було б ефективнішим за умови
керівництвазбокуГороднянськогоземства,якебулоближчимдогончарів[1159,
с. 883]. Кошторисом 1894 року передбачалося: 1) будівництво майстерні, сараю
та будинку для завідувача; 2) наймання робітників; 3) закупівля інвентарю;
4)утриманнямайстерні;5)заробітнаплатазавідувачу.Усьоговитратималискласти
2592руб.ЗагаломженатойчасурозпорядженніГубернськоїуправибуло3392руб.
[1498,с.78].

ПетроПашутинськийрозробивпланийфасадибудівель,технічнікошториси.
Усі будівельні роботи проводила Городнянська повітова управа, а оскільки вона
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не мала власного фахівця з будівництва гончарної майстерні, то фактично
керівництво всіма роботами перейшло до рук майбутнього завідувача [1498,
с.78-79],якоговже8березня1894рокуЧернігівськагубернськауправанаправила
в Олешню. Керівником будівництва майстерні Городнянська повітова управа
призначилаА.Т.Неберо,якийвОлешнібував1-2разинамісяць.Такимчином,
завідуванняроботамивціломузосередилосяврукахПетраПашутинського,івін,
немаючидостатніхзасобівіповноважень,купувавматеріали,наймавбезгрошей
майстрів та робочих, з якими своєчасно не розраховувався. Унаслідок цього,
довіра доПетраПашутинського і домайстерні загалом сталаменшою,причому
скептицизмз’явивсяпередовсімутихгончарів,напідтримкуякихвіннайбільше
розраховував.Водночас,середмайстрівпоширювалисячуткипроте,щозавступ
умайстернюземствобудеплатитигроші[1498,с.79-80].

Освячення першої в Чернігівській губернії гончарної школи відбулося
26лютого1895року[1610,с.138].Приміщенняземськоїгончарнібулокрасиве,під
залізнимдахом;розташовувалосявпівденнійчастиніпоселення,прив’їздізбоку
маєтка Ловинь. Майстерня мала триповерхове горно, випарювальну сковороду,
відділеннядляперемелюванняглининажорнах,пристосуваннядлявідмулювання
глини та сушіння готових виробів. У світлій кімнаті стояли гончарні круги,
знаходилися інструменти для ліплення [1610, c.154]. За свідченнями гончарів,
облаштування земської гончарні нагадувало Новосельський завод Фока [1454,
с.249].НацеремоніївідкриттяголоваЧернігівськоїгубернськоїземськоїуправи
В.М.Хижняковнаголосив,щомайстернябуденегончарнимзаводом,агончарною
школою,іколивнійбудевиготовлятисякращийпосуд,токожензможенавчитися
його виробляти; і як тількимісцеві гончаріпродукуватимутьпокращені вироби,
гончарня,щобнестворюватиконкуренцію,займетьсявиготовленняміншихзразків
і зновуждля того,щобнавчитицьому гончарів, дати їмновий заробіток [1610,
с.162].Уземськійгончарніпередбачалосянавчанняучнівізіншихповітівгубернії.

1 липня 1895 року майстерня розпочала свою діяльність, маючи пристрої
(велике горно із двома камерами, 4 казани, 1 цебер, незакінчену випарювальну
сковороду, товкаччавунний,піч для сушіння),машини (незакінчений токарний
верстат,2незакінченікаменідляжорен,4невстановленігончарнікруги,шнайдери
для нарізування гвинтів), інвентар (дзвін, ваги, чавунні гирі, замок для сараю).
Але ще не було жодної алебастрової форми чи найпростішого шаблону [206,
арк. 1]. ТодіжГубернська управа затвердилапрограмувикладаннявмайстерні:
курснавчаннядлявсіхнезнайомихізгончарнимремесломскладав3роки,адля
гончарів – 2 роки. Обумовлювалося, що термін міг змінюватися, залежно від
здібностей учня «к восприятию новых приемов и манипуляций улучшенного 
гончарного производства и насколько он подготовлен в этом, чтобы возможно 
было его знания и навыки утилизировать при обучении улучшенному гончарному 
производству» [206, арк. 1-2]. У майстерні працювали й навчалися гончарі:
Лаврентій Ничипоренко, Михайло Ничипоренко, Степан Денисенко і Григорій
Мурий; були також столяр Яким Дудка та сторож Іван Коровін. Окрім свого
основного заняття, вони привозили дрова, глину, пісок, ремонтували інвентар,
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упаковували та продавали вироби. Були й поденники: Сидір Ничипоренко,
ГнатКобзар,ПантелеймонНичипоренко,ОлексійНичипоренко,ЛеонБібік, які
копалиглину,будувалиогорожутагорно,ажінки–КлавдіяКобзар,Олександра
Ничипоренко, Дарина Денисенко – готували глину [206, арк. 8, 9, 17]. У перші
тримісяцігончаріземськоїмайстерні,пристосовуючисьдоновогооснащення,не
виготовилижодноговиробу,придатногодляпродажу[1498,с.84].Лишечерезрік
відбулосяпершевипалювання,значнийвідсотокбракузякогосвідчив,щодобір
глин був невдалим. Очевидною стала потреба в проведенні нових дослідів, які
далинастількигарнірезультати,щовжевтравні 1897рокубракстановивлише
10 %. 1896 року учні почали знайомитися зі способами приготування поливи.
Шукаючиновіїїрецепти,провели32досліди,урезультатіякихвдалосяотримати,
на думку завідувача, найкращий придатний, для місцевої глини [206, арк. 6].
ЕкспериментальноПетроПашутинськийнаближавсядорецептівполив,якімогли
бзастосовуватисядлявиготовленнявиробівізіншихглинзнавколишніхродовищ
[1478с.317].

Серйозну увагу звертали й на вивчення місцевих глин: досліджувалися
їх технічні й хімічні властивості, визначалися пропорції складових сировини
для кожного виду гончарних виробів. Пошук універсальної формувальної маси
ускладнювавсяспецифікоювипалюваннявудосконаленомугорні[1498,с.95-97].
Олешнянськігончарінамагалисямісцевусировинуневикористовувати.Незначне
добування глини в глинищах, розташованих поблизу Олешнянської земської
майстерні, Петро Земятченський пояснював тим, що глина була неякісною,
належала до типу кремнеземистих і за його даними характеризувалася як
пилоподібна, крем’яниста й кислотна [1220, с. 218]. Така глина без попередніх
підготовчих операцій, які виконувалися в земській навчальній майстерні
(відмулювання, змішування з іншими глинами), не могла застосовуватися
вкустарномугончарномувиробництві.ПетроЗемятченськийнепроводиввласних
геологічнихрозвідокдляз’ясуванняякостіглинтаумовїхзалягання.Своївисновки
він робив на основі візуальних спостережень, а також за звітами попередніх
дослідників–діячівГубернськоїземськоїуправи:С.І.Лисенка,П.Н.Солонини,
І. А. Буштедта, М. А. Пакульського, – та за рукописними звітами завідувача
Земської гончарноїмайстерніПетраПашутинського. За ініціативою останнього,
булозакладенобуровісвердловинийзнайденогончарніглиничервоногокольору.
ВурочищіСвірженецьбуловідкритородовищесіроїглинизвалунчикамиграніту
йкварцу;поблизумайстерні–покладисиньо-сіроїглини;уЮрковомугаю–«руду 
глину»,якапіслявідмулюваннятавипалюваннядавалачерепокрізнихвідтінків
[1220,с.217].ГлинищаГлібовогохуторабулибагатінавогнетривкуглинусинього
кольору,апоблизу,утакзваному«Глиняному лісі»,знаходилисяпокладисірувато-
білоїглини–каоліну(місцевікустарісплачувализавізостанньої50коп.)[1220,
с. 215-221]. Дослідження Петра Земятченського цінне ще й тим, що вчений
зафіксував місцеві назви поширених у Грабові глин: «пустяк», «хилівка», 
«гутнянка», «глей», «гончарка», «кахлівка», «євтушка». Однією з кращих
гончарівважали«гончарку»[1220,с.222].
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18 травня 1897 року до Олешні прибув член Губернської управи
С. І. Лашкевич та завідувач технічного відділу Губернської управи І. В. Кеппе.
Метою їх відрядження було вивчення гончарногопромислу вОлешні взагалі та
діяльності земської гончарноїмайстерні зокрема.Вонипідтвердили,щомісцеве
населенняіснуваловинятковозарахунокгончарства,оскількивОлешнянському
гончарномурайоніґрунтнастількибідний,щоврожаїзерновихбулибменшими
за кількість затраченого посівного матеріалу. Тож лише багаті поклади глини
та гончарство давали населенню прибуток [1314, с. 1]. Глини Олешнянського
гончарногорайонудослідникиподілялинатрисорти:жирну,середнюівиснажену.
Місцезнаходженняпершоїглини–Глібівхутір(виробизнеїбулидоситьміцними);
другазнаходиласянаділянці,якуродинаЛіндфорсівнадалагончарніймайстерні;
третьоюкористуваласяпереважнабільшістьгончарівОлешні,ізнаходиласявона
на громадськомуглинищі (булапридатналишедлявиготовленнянайпростіших
виробів, наприклад, глечиків); її поєднання із жирною та середньою глинами
дозволяловиготовлятибільшскладнігончарніформи)[1314,с.2].

Олешнянськаземськагончарняймісцевікустарікористувалисяглинищами
дещо по-різному. Зокрема, Петро Пашутинський прагнув, щоб копання глини
не було якимось стихійним явищем, а являло собою організований процес,
заякогоглинузглинищавибиралибповністю,асамедобуваннясировинибулоб
безпечним.Зразкомцьогобулашахтадляправильногодобуванняглини,всередину
якої,якуколодязь,опускавсядерев’янийзруб.Воназнаходиласяпоблизумайстерні
ібуланеобхідноюдлянаочногоприкладумісцевимкустарям,якінагромадському
глинищібралиглину,деприйдеться,кожногоразувновомумісці,бовпопередній
яміглиназмішуваласяздощовимичиґрунтовимиводами,листямтапіском.Такий
спосіб експлуатації громадського глинища Петро Пашутинський справедливо
називавхижацьким.Кустарізаготовлялиглинупереважносамостійно,накопуючи
їївглинищахпоблизусвогосела,алевтихмісцевостях,депромиселіснувавдесятки
років,родовищабуливиснажені,ігончарямдоводилосяшукатисировинудлясвого
виробництвав глибиннихшарахземлі.Об’єднавшисьвартіль,вонивикопували
глибокі колодязі – до 17-21 м. Такий спосіб добування глини був надзвичайно
важкиміризикованимдлякопачів.

Приклад земської майстерні був би дуже доречним, якби гончарі мали
внутрішню спонуку до спільних дій, адже влаштувати подібну шахту можна
було лише об’єднаними зусиллями. Проте одного пасивного усвідомлення
вигідності спільних дій було замало.Потрібні були віра у здійсненність справи,
відчуття солідарності інтересів, що не могло викликатися лише мотивацією
матеріальної вигоди. Їх треба було виховувати: у дорослих – конкретним
прикладом і наполегливістю керівника та майстрів земської майстерні,
у підлітків – навчанням у школі. Паралельний вплив майстерні на дорослих,
а школи – на підлітків, вважали земські діячі, мав би наблизити здійснення
завданьусправіпокращеннягончарства[1322,с.86],починаючиіззаготівліглини
ізавершуючиреалізацієюготовоїпродукції.
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Щоб усвідомити відмінність між виробничими процесами в гончарів та
вземськіймайстерні,порівняємоїх.НаприкінціХІХстоліттямайжевсівиробничі
процеси були зосереджені в хатах олешнянських гончарів, бо кустарі не мали
окремозбудованихмайстерень.ДослідникМ.Могильченкозробивзагальнийопис
кожного виробничого етапу. Він виділив у кустарному гончарному виробництві
3 основні процеси: 1) «наготовлюваннє глини»; 2) виготовлення посуду
нагончарномукрузіі3)випалювання[1376,с.53].

«Наготовлюваннє глини» включало всі роботи, пов’язані з підготовкою
сировинидовиготовленнязнеїпосуду.Копалиглину «копаницею»,якавОлешні,
Олександрівці та Ловині дещо відрізнялася від такого ж знаряддя гончарів
Грабового.Накопануглинускладаливхаті,уямі,викопанійпідполом.Вонамала
видовженуформу,обкладаласядошками.Причиндлязберіганняглинивхатібуло
кілька:щобнезамерзала;щобніхтоневкрав;томущонебулоіншогоприміщення
для її зберігання. На відміну від інших дослідників,М.Могильченко відзначив
стараннеставленнямісцевихгончарівдопідготовкиформувальноїмаси.Взявши
глину(150-180кг),гончарподрібнювавїї«копаницею»,потім,поступовододаючи
води,розмішувавдооднорідноїмаси,схожоїнагустетісто.Такзваним«веслом»
кількаразівзбивавїїводинвеликийшматок,адалірозплескувавребромвесла.
Потім глину били«колотушками», доки вона не перетворювалася в однорідну
масу й переставала налипати на дерево. Тоді її розділяли на окремі шматки –
«кобилки»,клалиналавуйстругализалізним«стругом»,намагаючисьнарізати
якомога тонші шматки. Глину перестругували кілька разів, кожного разу знову
згортаючи«кобилкою»,докиповністюнеочищаливідрізнихсторонніхдомішок.
Очищену глинурізалинаокремішматки і знову старанноперемішували.Перед
гончарюванням на крузі наготовлену глину знову перебивали, щоб позбутися
бульбашокповітря.Дляцьогобралишматглиниобомаруками,розривалийого
надвоє і дуже швидко знову збивали обидві половини докупи. Таку процедуру
повторюваликількаразів,післячогоізглиниформуваликулястігрудкиіскладали
налавібілягончарногокруга[1376,с.55-56].

По-іншомуготувалиформувальнумасувОлешнянськійземськійгончарній
навчальній майстерні. Там було просторе приміщення, яке поділялося на
5відділень:1–дляпідготовкиглини;2-3–дляформуваннявиробівтаїхсушіння;
4 – клас для вечірніх і теоретичних занять з учнями; 5 – горнове приміщення,
де знаходилися навчальний та вдосконалений горни. Окрім гончарних кругів,
уголовніймайстернібули:токарнийверстат,чавуннийтовкачдляприготування
поливи, стіл для формування вушок і носиків, полиці для сушіння виробів та
залізнапіч.Упідлозі були2 отвори: входидольоху та до топкивипарювальної
сковороди [1322, с. 88-89].Майстернюбуло з’єднано з підготовчимвідділенням
коридором,ізякогоможнабулопотрапитидогорновогойкапсульногоприміщень
[1322,с.89].Запідготовчевідділенняслугуваланевеликабоковакімната,деглина
проходила кілька етапів обробки. Спочатку глину, накопану восени в наданому
Ліндфорсамиглинищі,привозилиудвіріскладаливспеціальнуяму,стінкиякої
було укріплено дошками. Там глина вивітрювалася й вимерзала. За потреби,
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їїзаносилидопершоговідділення,складалившапликізаливаливодою.Розведену
глинупереливали в іншийшаплик, де, постійнорозбовтуючи веслом, відділяли
відглинипісокта іншіважкідомішки.Такийпроцесназивавсявідмулюванням.
Разомзводоюглинаутворювалатакзване«глиняне молочко»,якепроціджували
черезсито,виловлюючилегкідомішки.Ушапликузалишавсярозчинчистоїглини.
Щоб зменшити її жирність, додавали розмеленого білого кварцевого піску або
шамотувспіввідношеннідоглини1:2.Отриманутакимчиномрідкумасувиливали
навипарювальну сковородуувиглядічотирикутногочавунногоящика (глибина
близько0,35-0,36м,ширина і довжинапо 1,5м) [1314, с. 3-4].Повна сковорода
давала 1310 кг формувальної маси, але, через обмаль робочих рук, замішували
тількиблизько400кгглини,іцієїкількостівистачалона3робочіднімайстерні.
Меншеглининеклали,оскількивідполум’япідсковородоювонапригоряла[1322,
с. 89]. Застосування випарювальної сковороди прискорювало процес загустіння
відмуленої глини. За умов природного сонячного чи хатнього висушування,
цей процес займав набагато більше часу. Окрім того, підігрівання глини,
запереконаннямПетраПашутинського, сприялорозчиненнютихчасток глини,
які за звичайної температури не розчинялися [1322, с. 90]. Випарювання однієї
порції сировини обходилося земськіймайстерні в 0,67 руб. Спеціальна витяжка
виводиланазовнівеликукількістьвипаровувань,якіпіднімалисянадсковородою
підчасїїнагрівання.Колиглинянамасадосягаланеобхідноїгустоти,їївикладали
набрезент;робітникмайстерніщеразгарнорозминав їїногами,складавукуби
і виносивупогрібдлядосягненнящебільшої густини,близькоїдоконсистенції
холодного коров’ячого масла. Безпосередньо перед використанням глину знову
розминали руками, витискували бульбашки повітря збиванням частин докупи,
апотімпочиналиформуваннявиробів[1314,с.5].

Гончарі Олешні до відмулювання глини ставилися скептично: визнаючи
високу якість такої сировини (пластичність, чистоту, щільність), вони називали
її «панською», бо, на їхню думку, її приготування потребувало багато часу.
Насправді ж, доки глина відстоювалася, гончар міг виконувати будь-яку іншу
роботу, не марнуючи часу; саме процес очищення глини від домішок, який
традиційно застосовували гончарі, був важчим і тривалішим. Випарювання
глинигончарімоглиздійснюватиабовартільніймайстерні (длявипарювальної
сковородипотрібнемісце,якоговхатігончарянебуло),абоспособомприродного
випаровуваннявологизглинипідсонячнимипроменями[1322,с.91].

Отже, весь процес приготування глини гончарем у домашніх умовах
здійснювавсявручну,утойчасякуземськіймайстерніцейпроцесбулоспрощено
механічними засобами. Спеціально підготовлена в земській гончарні глина
відповідала якісним характеристикам,необхіднимдля виготовленнядобротного
вжитковогопосуду.

Певна відмінність спостерігалася і в роботі за гончарним кругом. Кустар
виготовляв глиняні вироби, керуючись лише власним відчуттям матеріалу,
розвиненим до рівня віртуозності. Під час гончарювання він використовував
лишеодинінструмент–гончарнийножик,задопомогоюякоговирівнювавстінки
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 1. Гончар поклав грудку глини на круг для формування посуду  
(гончарний круг для зручності фотографування встановлений на подвір’ї, під хатою).

2. Гончар виготовляє горщик.
3. Гончар вирівнює гончарським ножиком береги миски.
4. Гончар зрізає з круга щойно сформовану миску.
Олешня, Чернігівська губернія. 1908. Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей  
(Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-58 (а, в, с, д); копія – Національний музей- заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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посудини ззовні,формував вінця, наносивпростийорнамент.Виготовлялийого
з дерева довжиною 10-12 см,шириною 6-7 см і товщиною 2-3мм.Два вузенькі
бруски, збиті навхрест, допомагали виготовляти однакові за розмірами вироби
[1376,с.59].

У земській майстерні гончарі застосовували в роботі з гончарним кругом
різноманітнізаформоюгончарніножики,якідозволялидосягнутиувиготовленні
виробів правильної форми [1376, с. 91-92]. Спеціальні палички із позначками
дозволялиздійснюватиточнівимірюваннявисотитадіаметріввиробів.Гончарні
ножики використовували для виготовлення посудини з тонкими стінками, які
щей обточувалисяна токарному верстаті,щододавало виробамвишуканості та
делікатності. Застосовування шаблонів дозволяло виготовляти значну кількість
однакових за формою і місткістю глиняних виробів, що в домашніх умовах
досягалося рідко. Формування ліпленням у земській майстерні застосовували
здебільшогодлявиготовленнявиробів,якімаливідміннувідкруглоїформу.Готові
вироби добу знаходилися в сушарці, далі їх обточували на токарному верстаті
й знову сушили. Завдяки жирності та в’язкості використовуваних глин, під час
обточування глиняних виробів «ловко снятая резцом полоска глины тянулась 
длинною тонкою лентою, вполне напоминавшею своим видом деревянную 
стружку...»[1322,с.93].Ззовнігончарнівиробинабувалиприємногоглянцевого
полиску.

Запровадитивикористанняшаблонівтарізноїформиножиківудомашньому
гончарномувиробництвібулонескладно,аотпридбаннятокарноговерстатабуло
покишенілишедлязаможнихгончарівчигончарнійартілі.Функціютокарного
верстатавкустарявиконувавзвичайнийоглядвиробів,підчасякоговсінедоліки
загладжували,замазувалиглиною,апотімлискувалишматочкомскла[1314,с.2].
У стінці виробу могла утворитися дірка, яку гончар заліплював, проте рано
чипізноцейдефект«вкорочував життя» посудини,бопідчас її випалювання
чиексплуатаціїлатканерідковідпадала[1322,с.93].

Порівнюючи домашнє гончарне виробництво і технологію, запроваджену
вземськіймайстерні,знаходимосуттєвувідмінністьівконструкціїсамогогончарного
круга. Гончарний круг майстри виготовляли самостійно. Він складався із двох
дерев’янихкругівтадерев’яноїосі.Верхнійкруг,або«головка»(іноді«верхняк»),
бувдіаметром22-25см;нижнійкруг,або«спідняк»,бувдіаметромблизько60см
і товщиною5 см; вісь («веретено»), до якої прикріплювали обидва круги,мала
висоту50-60см і закінчуваласявнизугостримзалізним«шпеном».«Веретено»
й лаву, на якій сидів гончар, з’єднував дерев’яний брусок – «лисичка», який
фіксував стійкеположення гончарногокруга [1376, с. 57-58].Земськамайстерня
мала7гончарнихкругів,5ізякихбуловстановленотак,щобсвітлозвіконпадало
на виріб, який виготовляли. Таке розташування мало значні переваги над тим,
яквстановлювалигончарнікругивсебевдомакустарі:вониприкріплюваликруги
долав,щостояливхатіпопідстінами,і,сідаючиспиноюдовікна,закривалисобою
доступсвітладокруга[1322,с.87-88].
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Усі круги в майстерні були покращеного типу: два з них було виписано
із заводу Варламова в Санкт-Петербурзі, решту ж виготовлено або самим
завідувачем, або за його вказівкою. Головним удосконаленням цих кругів було
те,щодіаметрнижньогокругабувбільшим,аніжукустарного;коженгончарний
круг був стійким і не хитався, чого постійно бракувало кустарним; інерційність
рухубулазначнодовшою.Останняхарактеристикабуладужесуттєвою,оскільки
вдомашньомувиробництвігончаріОлешнізмушенібулипостійнопідштовхувати
свій круг ногою,щоб він не зупинявся і обертався рівномірніше (при виведенні
тонкихстінокцемаловеликезначення),атакірухидужевиснажували.Уземській
майстерніобертовірухиодномузгончарнихкругівнадавализадопомогоюпедалі,
що гарантувало більш рівномірне обертання за найменших зусиль [1314, с. 5].
Покращенийгончарнийкругдозволяввиготовлятибільшякісніглинянівироби,
давав економію фізичної сили. До того ж, ніяких серйозних перешкод до його
запозиченнякустаряминебуло:1)вартістьйоговиготовленнястановила1,5-2руб.;
2) запровадження в домашнє виробництво не вимагало від гончарів придбання
якихось інших технічних удосконалень. Староста Олешні Корній Денисенко
однимізпершихвиявивбажанняматитакийгончарнийкругізвернувсядоПетра
Пашутинськогозпроханнямдопомогтийогопридбати[1322,с.88].

Земськамайстернявпроваджувалащеоднутехнологічнуновинкувпроцесі
прикріплення вушок і носиків до чайників та інших виробів. У кустарному
виробництві гончар формував носик з грудки глини на гончарному крузі,
а в майстерні носики та вушка виготовляли за допомогою алебастрових форм,
нерідко чудернацької форми. Щоб під час випалювання вони не відпадали,
необхіднобулодосконалооволодітиприйомамиприєднанняокремихчастиндо
глиняноговиробу.Дляцьогомісцез’єднаннярозпушували(ритували),змочували
рідкоюглиноюіщільнопритискувалидоньоговушкочиносик;місцез’єднання
зачищалиножиком,авпосудинізсерединиробилиотвір,відповіднододіаметра
каналуносика[1322,с.95].Протебільшістьгончарівнесприйнялиценововведення
(вушкайносикиуформідраконата іншиххимернихтварин,маскизлюдського
обличчя були чужими і незрозумілими кустарям; за словами С. Лисенка, цими
масками,чогодоброго,жінки,будутьлякатидітей)[1322,с.95].

Наступніетапигончарноговиробництва–сушіннятавипалюваннявиробів.
У земськіймайстерні сушіння здійснювали за допомогою залізної печі, від якої
повсійдовжинікімнати,попідстелею,проходилизалізнітруби.Виробизвідмуленої
глини були особливо чутливими до змін температурного режиму і, якщо він
невитримувався,вкривалисятріщинами[1322,с.98].Тому,щобпроцесвисихання
відбувався рівномірно, у сушарні підтримували постійну температуру. Кустар,
за допомогою молодших членів родини, щойно виготовлений на гончарному
крузі посуд розставляв на полицях у хаті («п’ятрах»), де вироби протягом
доби«в’янули», потім їх деякийчас сушилинапечі, яку палили«по-чорному».
Від цього повітря в будинку було вогким і задушливим, що шкодило здоров’ю
гончарятачленівйогородини,іза10-15роківжитлоповністюруйнувалося[1140,
с.11-12;1376,с.59].
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Особливістю земської навчальної майстерні була наявність капсульного
приміщення – ізольованої, невеликої кімнати, у якій були два гончарні круги
(нанихвиготовляликапсулі),пультовапіч,жорнадлярозмелюванняскладових
поливи.Капсулімалициліндричнуформуізабезпечувалирівномірненагрівання
виробів,якіпідчасвипалюваннязнаходилисявсерединіних.Полум’ярозжарювало
капсулі, але безпосередньо гончарних виробів не торкалося, тому вони рідко
тріскалися, мали однотонний колір. Самі капсулі витримували не більше 10
випалювань,апотімрозсипалися[1322,с.99].Гончарінехотілизапроваджувати
капсулі,оскількивважалинедоречнимвитрачатичасісировинунаїхвиготовлення.
Виготовленнякапсулівпотребувалозначноїфізичноїсили,бовагаокремихізних
сягала32кгібільше.Пультовапічвирізняласяз-поміжіншихтим,щотягавній
йшланевгору,авниз–уднопечі,дебувпротяг.Такапічрівномірнонагрівала
приміщення не зверху, а знизу, де стояли капсулі. Селяни, спостерігаючи за
полум’ям нижче дров, сприймали це явище як результат дії надприродних сил
[1322,с.99],атомувідмовлялисявідбудівництватакоїжпечівсебевдома.

Конструкція горна в земській майстерні була ускладнена: округлої форми,
із центральним надходженням полум’я, яке з топок потрапляло через трубу
в горно, а далі, через отвори в черені, виходило в 4 димарі [1454, с. 249-250].
Детальний опис триповерхового горна майстерні подано в одному із земських
видань [1322, с. 100-101]. Гончарні вироби перший раз випалювалися у верхній
камері місткістю до 1200 виробів до температури «червоного жару», далі його
склилиівипалюваливнижнійкамерізатемператури«білого жару»;прицьому
вхідні отвори камерщільно замуровували. Спостерігати за температурою вогню
можнабулочерезотвориуверхнійкамері.Характеристикицьогогорнавражали
всіх, хто його бачив. Без допомоги фахівців Петро Пашутинський збудував
горно, яке дозволяло: 1) отримувати високу температуру; 2) економити паливо;
3) рівномірно нагрівати вироби; 4) випалювати вироби різних типів і технічної
досконалості [1498, с. 101]. У той же час горни кустарів були значно простіші
за конструкцією (ямного типу): вони мали форму півкулі з широким отвором
у передній частині; позаду знаходилася топка; вогонь майже одразу ж виходив
назовні,ідровавикористовувалисянераціонально.Влаштовувалитакігорниподалі
віджител,назадвірках[1140,с.12].Будувалиїхізцегли,атучастину,якавиступала
поверхземлі,обкладалидерев’янимзрубом.Длязбереженнятепла,проміжокміж
зрубоміцегельниммуромзаповнювализемлею.Звичайнегорновміщаловід600
до1000горщиківсередніхрозмірів[1454,с.250].Гончаріпоступовоприходилидо
усвідомленнянеобхідностіудосконаленнягорнів.Першутакуспробузробивгончар
ІванНечипоренко:запорадоюзавідувачаземськоїмайстернівінпобудувавгорно
кубічноїформизвузькоювивідноютрубоювгорі (анезбоку,якутрадиційному
горні), за рахунок чого тепло економилося й розподілялося рівномірніше [1322,
с.102].ГончаріОлешнітакожпланувалипобудуватигромадськегорно,конструкцію
якогорозробивПетроПашутинський[1322,с.103],алеписемногопідтвердження
реалізаціїцьогозадумувіднайтиневдалося.
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 Гончарна піч. Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-60 (а);  

копія – Національний музей- заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Горно, захищене від вітру дошками. Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-61 (а);  

копія – Національний музей- заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Горно, захищене від вітру тином. Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-61 (в);  

копія – Національний музей- заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Горно. Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-62;  

копія – Національний музей- заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства
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 Горно, заповнене посудом.  
Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича.  
Російський етнографічний музей 
(Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-64;  
копія – Національний музей- заповідник 
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства

 Гончар біля горна, заповненого посудом.  
Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  

Фото О. М. Павловича.  
Російський етнографічний музей  

(Санкт-Петербург, Російська Федерація), 1514-63;  
копія – Національний музей- заповідник 

українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства
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Якужезазначалося,длявиготовленняпосудумайстриОлешнівикористовували
місцевуглину,якукопаливглинищіпо20коп.завіз.Неполив’янийпосудчасто
робили димленим. З цією метою землею закладали отвір, через який з горна
виходилигази[1314,с.3].Випаленівтакийспосібгорщикималитемне,сіро-сталеве
забарвлення.

Полив’яних виробів у Олешні на початку ХХ століття виготовляли мало,
оскількиглинаневитримувалаповторноговипалювання.УПетраЗемятченського
знаходимоінформацію,щодляземськоїмайстерні,«по свидетельству местнаго 
кустаря Вовченка, полива, которую получали из Варшавы, и которая оказалась 
непригодной для одной из местных глин, была принята суховерщинською 
гончарной глиной, что вполне понятно, поскольку последняя состоит 
преимущественно из водяного кремнекислого глинозема, а первая из кремнезема»
[1220,с.218].ПоливазПольщібуланедоступноюмісцевимкустарям,томувони
виготовляли її самотужки.Длявиробництваполив’яногопосуду гончаріОлешні
використовували:

1. Глину, яку копали поблизу Суховерщини (50 коп. за віз). Якщо до возу
такоїглинидодавали3возиолешнянської,можнабуловиготовитиблизько1200
посудин.

2.Пісокпривозилиз-підЧерніговаабоСеднева,якийгончаріподорозідодому
зпівднягубернії,девонипродавалисвоївироби,безплатнонабиралиусвоївози,
апотімпродавалипо15коп.запуд.

3. «Циндру» купували в ковалів (не дорожче 1 коп. за фунт – 0,453 кг)
абозамінювализалізноюрудою,якусамійдобувалинаболотах.

4.«Моргун»дляприготуванняжовтоїполивикупувалипо30коп.зафунт.
5.«Мідянку»купувалипо30коп.зафунтдляприготуваннязеленоїполиви;
6.Дьоготькупувалипо2,5коп.зафунт.
7.Свинецькупувалипо22,5руб.запуд–16,38кг.
8.Дрова1/4сажені(0,5334м3)за2руб.;цінананихзросталазкожнимроком:

1883року1сажень(1сажень–2,1336м3)коштував4,5-4,75руб.,1895–8-10руб.
[1459,с.153].

Полив’яний посуд мав світле, жовтувате або червоно-руде забарвлення,
залежновід температуривипалювання.Найбільшякіснимивважалися гончарні
вироби світлого кольору. Усередині горщики були або зелені, або руді. Також
колірвизначавсяскладомполиви.Дляприготуваннячервоно-рудоїполивибрали
однусклянкусвинцю(купуваливкрамницяхіплавиливспеціальномугорщику,
вмазаномувпіч,апотімрозтиралидостанупороху),однусклянкудужедрібного
білого піску (брали поблизу Чернігова), 1/10 склянки залізної болотної руди
(гончарісаміїїдобувалиначисленнихмісцевихболотах)абоциндри(такназивали
залізну окалину, що накопичувалася в ковалів під час кування заліза). Зелену
поливу готували з однієї склянки свинцю, однієї склянки дрібного білого піску,
1/20частинисклянкимідногокупоросу (купуваливкрамницях) [1376, с.63-64].
Перед поливанням горщик зсередини вимазували коломаззю (дьогтем), а потім
посипалисухоюполивою(глетом),повертаючипосудинуврукахкількаразіввусі
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боки.Поливу,щонепристала,висипали.Післяцьогопосудвипалюваливгорні[1376,
с.64;1454,с.250].Приготуванняполивитапокриттянеюпосудушкодилоздоров’ю
всієїродинигончаря,бообидвапроцесивідбувалисявхаті[1454,с.251].

Керівник земської навчальної майстерні був переконаний у перевагах
полив’яногопосуду.Томувже1896рокуучніземськоїмайстерніпровели32досліди
ізполивами,підчасякихвикористали11пудів(180,18кг)свинцю,8пудів(131,04кг)
кремнію, 1 пуд (16,38 кг) вохри, 2 пуди (32,76 кг) поташу, 20 фунтів (327,6 кг)
мідногокупоросу,20фунтів(327,6кг)смальти,10фунтів(4,53кг)марганцю,20
фунтів (9,06 кг) залізного купоросу, 10фунтів (4,53 кг) сурику, 1,2фунти (0,543
кг)кобальту,2пуди5фунтів(35кг)селітри,0,25фунта(0,113кг)миш’яку[206,
арк. 6]. У результаті проведення 13 дослідів було отримано рецепт поливи, яка,
надумкузавідувача,булапридатноюдляоднієїзмісцевихглин.Їїскладбувтаким:

–кварцовийбілийпісок–1пуді5фунтів(18,64кг);
–глухівськаглина–25фунтів(11,32кг);
–кремній–3фунти(1,359кг);
–крейда–3фунти(1,359кг);
–миш’як–1/32фунта(0,014кг);
– смальта – 1/32 фунта (0,014 кг) [206, арк. 6]. Експериментально Петро

Пашутинськийнаблизивсядорецептуполиви,якамоглабзастосовуватисящедо
однієїзмісцевихглин[1478,с.317].Прицьомувартозауважити,щовитративши
понад 1,5 року на пошуки рецепта поливи, завідувач майстерні перетворив цю
проблему на найголовнішу, залишивши поза своєю увагою деякі інші, неменш
суттєвідляподальшогорозвиткузакладу,зокрематакі,якзалученнядонавчання
більшої кількості учнів (штат дозволяв), зорієнтування діяльності майстерні
передовсімназадоволенняпотребсільськихспоживачів,сприяннявпровадженню
доступнихкустарямудосконаленьудомашнєвиробництвотощо.

ВОлешнінайбільшпоширенимибулитаківидипосуду:горщики,глечики,
гладишки,чайники,ринки,макітри,миски,кухлі[1376,с.65].Готовийпосудгончар
укладавна віз, борти якого робилися вищими за допомогоюдодатковонабитих
тонкихдощок;усівиробиперекладавсоломою[1376,с.65].

Реалізація продукції відбувалася порізному: 1) гончар сам їздив по селах
і містечках, продаючи свої вироби (цей процес міг тривати, за різних обставин,
від3до14днів),вартістьсотнівиробівзмінюваласявід0,7до1,0руб.;2)збували
вироби оптом перекупникам ізМогилівської губернії по 1,5 руб. за сотню [1314,
с.3].ОлешнянськігончаріторгувалипереважнонабазарахуДобрянцітаГородні.
Роздрібні ціни були такі: сотня полив’яного посуду – 3,5 руб., сотня димленого
посуду – 2 руб. Гуртові ціни були, відповідно, 2,5 руб. та 1,3 руб. На ярмарках
уЧерніговітаСедневікожнасотнядаваладодатково50коп.прибутку[1459,с.153].
Усередньому,реалізація500гончарнихполив’янихвиробів,якігончаротримував
після випалювання одного горна, давала 15 руб. виторгу, із яких 12 затрачалося
напридбаннянеобхіднихдлявиготовленняпосудуматеріалівтадров.Такимчином,
чистийприбутокгончарів,яківиготовлялиполив’янийпосуд,за2тижністановив
лише3руб.Цихкоштівбулонедостатньодлязадоволеннянавітьпершочергових
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  Гончар на перепочинку в дорозі. Чернігівська губернія. 1908.  
Фото Федора Вовка. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 3719-160;  

копія – Національний музей- заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Гончарний ряд на ярмарку. Чернігівська губернія. 1908.  
Фото Федора Вовка. Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 3719-1116;  

копія – Національний музей- заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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потреб сімей кустарів, тому вони все частіше заявляли про бажання навчитися
виготовленню покращеного посуду, який би успішно продавався на базарах
іярмарках[1459,с.154].

Асортиментвиробівнавчальноїмайстернібувдоситьшироким[815,арк.136]
–цеігончарнийпосуд,ідренажнітруби,іліпленіроботи[1498,с.318].Майстри
іпідліткивиготовлялинелишетрадиційнідлярегіонуформи(горщики,миски,
гладишки, варейки), але й запроваджували виготовлення нових: з’явилися
глечики,молочники,чайникизісформованимивалебастровихформахвушками
таносиками,кавники,графини,цукорниці,поросятниці,масляниці,чашкиічайні
блюдця, різноманітні каструлі, горщики, «польські вершківники», горщики для
квітів із підставками, глечики з тазикамидля умивання, свічники, чорнильниці
тощо [1377, с. 183; 1322, с. 95-96]. Зростання асортименту супроводжувалося
виникненнямбільшскладнихформіпотребуваловсеновихшаблонів.Так,угрудні
1896рокушаблонівімірокужебулоблизько90штук,аалебастровихформ–до78
[206,арк.3].

Асортиментний склад продукції земської майстерні спрямовувався на
задоволення потреб передовсім міських споживачів (згадаймо хоча б ті ж самі
чудернацькоїформинакладніносикитавушка,якіприваблювалижителівміста,
алевидавалисяжахливимидляселян!).Уперелікувиробів,щозберігалисянаскладі
школи,буликількастатуйлева,коваля,богиніФлори,кількавазуготичномустилі,
вазони орнаментовані, глечики з візеруками, молочники у вигляді риб, колони
вгрецькомустилітазразкиполив’яногойтеракотовогопосудутрадиційнихформ
(каструлі, глечики,чашки, тарелі, чайники, великіліплені аптечні банки, банки
дляварення,бутилки,графини,свічникитаін.)[815].Завідувачбувпереконаний,
що збут виробівмайстерні доречно здійснюватичерез власнумережумагазинів
у містах, а коли б кустарі переконалися, що покращені вироби користуються
попитом, тоді й вони почали б їх виготовляти. Щодо сільських ринків збуту,
тоПетроПашутинськийдопускавможливістьвиготовленнятакогопосуду, який
продававсябуселах,прямо ізвоза [1322,с.96-97],алейогокількістьмалабути
незначною.

Саме в цьому полягала одна із помилок Петра Пашутинського. Зробивши
ставку майже винятково на міських жителів, він не врахував трьох важливих
факторів:1)сільськийспоживачбувзначночисельнішим,інадешевшігорщики
попит був завжди; 2) у містах дедалі частіше з’являвся дешевший і зручніший
металевийтафаянсовийпосуд;3)переважнабільшістьгончарів-кустарівпрагнула
виготовлятине «панський посуд»,атакий,якийможназробитишвидко,увеликій
кількостііпродатибудь-де;4)оскількипоручіншіземстватежзверталиналежну
увагу на розвиток гончарства, знайти ринки збуту для виробів майстерні за
межамиЧернігівщинибулонелегко.ЧастинакустарівОлешнісприймалаземську
майстерню як «панський» завод, який не мав із ними нічого спільного [1322,
с.97].Такаситуаціявиниклатому,щонамоментвідкриттямайстернігубернське
земство ще не мало досвіду в цій справі; поставивши за основну мету закладу
покращення гончарного виробництва, не було деталізовано основні завдання,
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які майстерня повинна була виконати; не маючи достатніх знань і фахівців із
гончарного виробництва, земські діячі особливо не втручалися в діяльність
майстерні.Ф.Н.Корольоввважав,щоземськамайстернянеповиннабуластавити
дужеширокі завдання.Передовсімпотрібнобулонавчити гончарів виготовляти
водо-тавогнетривкийпосудіурізноманітнитийогоформи.Самецьогобракувало
сільському виробнику гончарних виробів: «Мастерская призванная не чудеса 
техники осуществлять, а учить кустарей, как им легче добывать кусок хлеба»
[1322,с.98].Дофакторів,щоспричинилизакриттямайстерні,надумкуРостислава
Шмагала,належатьневиправданіпрагматичніпланиокремихземськихопікунів,
яківбачаливнійлишеджерелоприбутків[1750].

Організовуючи навчальний процес у майстерні, Петро Пашутинський був
переконаний, що починати необхідно із найпростіших операцій, які вимагали
застосування простих інструментів; поступове ускладнення технологічних
операцій передбачало застосування складніших інструментів. Ось чому під час
навчання,відповіднодоформвиробів,однезадругимзмінювалосяобладнання,
ускладнювалисявиробничіпроцеси[206,арк.1].УвесьтехнологічнийпроцесПетро
Пашутинськийподіливнатрисамостійнівиробництвазвиготовлення:а)простого
глиняного посуду, характерного для кустарного виробництва; б) вогнетривкого
посуду;в)теракотовогойполив’яногопосуду[206,арк.2].Вінпояснював:«Это 
разделение производства зависит от различной подготовки и переработки 
сырого материала в массу… При этом каждая из груп гончарного производства 
имеет свои видоизъяснения соответственно тому, каким приемам и операциям 
подвергается изделие до полной его обработки, т. е. какая придается ему форма, 
какою глазурью оно глазируется и какому подвергается обжигу... Надо было 
из простой грубой кустарной посуды, вследствие улучшения форм, черепка  
и глазури, выработать огнеупорную кухонную посуду и посуду вообще путем 
художественного облагораживания форм и улучшения глазури»[206,арк.3].

Майстерня мала власну бібліотеку, у якій були «Справочное указание 
кустарных мастеров»,«Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов  
в России»(випускІІ,ІІІ,VІ),«Опись кустарных промыслов»(Ісаєв,Т.ІІ),«Вестник 
Европы» (травень1893),календарЧернігівськоїгубернії1893таін.[70,арк.120].

Накінець 1896року гончарнявжемала3париробочихжорновихкаменів,
2токарніверстати,7чанівзшапликами,4горнарізноїконструкції(одинвеликий,
2 муфелі, 1 присипний) [206, арк. 3]. Зміна гончарських форм вела до пошуків
рецептівкращихполив,длявиготовленняякихпотрібнібулидосконалішіжорна,
сита, реторти й муфелі [1478, с. 319]. За кошти, отримані від продажу виробів,
було придбано значну кількість дрібного інвентарю [206, арк. 3], хоча при
складаннікошторисувитратинаценепередбачалися (виняток–1897рік) [206,
арк.4]. Інструментитаобладнаннячастовиходилизладучерезнедосвідченість
користувачів,іїхдоводилосяремонтувативласнимисилами[1478,с.319].

ПетроПашутинськийводномузізвітівписав:«Много было потрачено сил  
и энергии на дисциплинирование рабочих (на приучивание их относиться к той или 
другой операции серьезно, без удивления и усмешек), на борьбу со скептицизмом, 
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который не мало приносил вреда мастерской»[1498,с.81].Протегромадськість
Олешні очікувала негайних результатів, і завідувачу доводилося пояснювати,
що для стійкого засвоєння гончарями нових технологічних прийомів потрібен
певнийчас;щомайстерняєбільшенавчальноюінеставиланайближчоюметою
випускучнямитоварноїпродукції[1498,с.82].

Мглинське та Соснівське земстваЧернігівської губернії скористалися своїм
правомнавчативОлешнянськіймайстернігончарівзісвоїхповітів[1391,с.451].
Їхні стипендіати здобували знанняйнавики тамбезкоштовно,жили вмісцевих
селян.Алезабракомкоштів,1896рокумглинськігончарізмушенібулитерміново
закінчувати своє навчання в майстерні. Щоб завершити знайомство з повним
циклом гончарного виробництва, вони повинні були опанувати ще операції
поливування й випалювання. З цією метою власними силами було побудовано
пробненевеликемуфельнегорно,щодавалоекономіюматеріалівіпалива,атакож
слугувалопрекраснимагітаційнимнаочнимприкладомдлямісцевихгончарів[206,
арк.4].Стипендіатиздійснили22випалювання,ізяких16–пробних,і6–валових.
Завідувач вважав їх результати задовільними, хоча через недосвідченість учнів
уроботі ізудосконаленимгорномсередвипаленихвиробівбувзначнийвідсоток
браку.Стипендіатівознайомилизрецептамибезсвинцевоїсиньої,зеленої,червоної
тачорноїполив;ізполивоюдлявипалюваннячервоногопосуду,хочапрактичних
занятьзйоговиготовленняпроведенобуломало[206,арк.4].Меншвдалимибули
дослідиземалевоютасоляноюполивами.

Разом ізмглинськими стипендіатамивипалюваннявиробів та дослідження
поливпроводилиіншіучнітаробочімайстерні.1896рокутамнавчалося9дорослих
(утомучислі2стипендіати,1вільнийвідвідувач),6підлітків(з-поміжних3вільні
відвідувачі).Упродовжрокувониздійснили48випалюваньумуфельномугорні,
атакож32випалюванняувеликомугорні[206,арк.5],зяких19буливдалими.
Незважаючина20%браку,булоотримано2440придатнихдляпродажувиробів.
Усього ж на ярмарках і базарах було продано 1052шт., а решту було передано
Городнянськійземськійуправі(259шт.),Добрянськійземськійлікарні(154шт.),
залишенонаскладімайстерні(975шт.)[206,арк.6].Черезпівторарокуіснування
майстерня вперше отримала 127 руб. 96 коп. прибутку від продажу гончарних
виробівнаярмаркахуЧерніговійГородні[206,арк.20].

При цьому нагадаємо, що майстерня не була комерційним закладом.
Її основним завданням було ознайомлення кустарів із покращеною технологією
гончарного виробництва, і реалізація його виявилася найбільш важким
ідовготривалимпроцесом.Якужезазначалося,майстерняактивновпроваджувала
виготовленняглинянихвиробівабоїхдеталейзадопомогоюалебастровихформ.
Проте часто учні неправильно відливали форми, у результаті чого після 2-3
відтисківвониставалинепридатнимидляподальшоговикористання[206,арк.7].
Петру Пашутинському ставало важко одночасно керувати й адміністративно-
господарською, і навчально-виховною діяльністю Земської гончарної майстерні.
Упродовж 1895–1896 років учні переробили 182 випарювальні сковороди глини
(124возиглини:68возівюрківської,47–сверженської,14–чорноїкапсульної);
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для приготування глиняної маси було використано 38 возів піску [206, арк. 7],
що свідчило про серйозні виробничі перспективи майстерні. За словами Петра
Пашутинського, мглинські стипендіати Марк Ховрин і Василь Полоницький
своїм навчанням доводили,що майстерня працювала серйозно, досягла певних
результатів,а їхприкладпотрохуперемагавконсерватизмівідсталістьолешнян,
якітакзаважалинапочаткудіяльностімайстерні[1498,с.83].

Завданням,поставленимземствомпередшколою-майстернею,булонавчання
покращеномугончарномувиробництвупереважнодорослихкустарів,алебажаючих
середнихбулонебагато:«Щоб пан да учив нас, як горшки робить – цего ще ніколи 
не було!». Ситуацію врятували платні робочі, хоча їх більше цікавили гроші: 
«Нехай що хочуть видумують, аби гроші платили, бо треба ж і мені їсти,  
і моїм дітям»[1498,с.82].Більшістьізнихзовсімнецікавилисявдосконаленнями
вгончарстві,насміхалисянадтовченняшамоту,випарюванняглини,ставилипід
сумнівпрофесійніздібностізавідувача,докитойнедовівїхнапрактиці[1498,с.82].
Ситуація ускладнюваласящей тим,щомайстернянамагаласяфактично заново
навчитигончарномуремеслувжедорослихмайстрів,уякихдоситьміцнимибули
власні,отриманідовготривалоюпрактикою,традиції,тождокожногонововведення
вониставилисязпідозроюйбулипереконанівтому,щобільшважливоюєнеякість
посуду,аспритністьпродавця(«не обдмуриш – не продаси»).

Ефективність опанування персоналом закладу гончарською майстерністю
за півтора року її діяльності можна прослідкувати за даними таблиці 23 [1498,
с.85-86].

Як бачимо, не всі працюючі вмайстерні оволоділиновітніми технологіями
чигончарноюсправоювзагалі.Із16осіб,інформаціюпроякихподановтаблиці,
п’ятеро перебували в гончарні такий мізерний час, якого було мало навіть
для поверхового знайомства з ремеслом. Решта навчалися відповідно до своїх
здібностей,бажанняйможливостей.

За набутими знаннями й навичками всіх, хто навчався в майстерні, Петро
Пашутинськийрозділивна4групи(таблиця24):1)КаленикДенисенко(Олешня),
ЛаврентійНичипоренко(Олешня),МаркХоврин(Мглинськ),ВасильПолоницький
(Мглинськ) – досвідчені гончарі, які вирішили, що отриманих знань і навичок
достатньодлятого,щоборганізуватисявгончарнуартільіфігуруватисамостійними
майстрамивпокращеному гончарномувиробництві;2) гончарі, якінепройшли
повногокурсунавчаннячерезневеликийтермінперебуваннявмайстерні(Логин
Лещенко,ТерентійГлушенок)абожунаслідоквузькоїспеціалізації,причиноючого
буланестачаробочих(МихайлоНичипоренко;обробкасирихматеріалів);3)Конон
Ничипоренко,ФедірДенисенко,ОлексійСкорик–16-17-річніюнаки,яківласного
досвідугончарюваннященемалиймеханічнозасвоюваливсіприйоми(Олексій
СкориктаКононНичипоренковзагалідотинавітьнебулизнайомізгончарним
виробництвом); 4) Григорій Мурий та Степан Денисенко – підлітки, здібні
до певних операцій гончарного виробництва, скажімо, полегшеного характеру
ліплення (Григорій Мурий) [1498, с. 87-89]. Решта робочих, які відвідували
навчальнумайстерню, були зацікавлені лише в тому,щоб виготовити для свого
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Таблиця 23. 
Відомості про ефективність навчання в майстерні

№
п/п

Ім’я,  
прізвище

Тривалість роботи 
(навчання)  
в майстерні

Характеристика 
виробів

Кількість 
виготов-

лених 
виробів 

(шт.)
Майстри-гончарі

1 Лавретій
Ничипоренко

травень1895–
червень1896

Придатні
дляпродажу,різної
формийвеличини

320

2 Михайло
Ничипоренко

серпень1895–липень
1896

Придатні
дляпродажу,різної
формийвеличини

100

3 Каленик
Денисенко

лютий–серпень1896 Придатні
дляпродажу,різної
формийвеличини

350

4 ФедірДенисенко листопад1895–
лютий1896

Невиготовив -

5 Конон
Ничипоренко

березень1896–
незвільнявся

Невиготовив -

6 Терентій
Глушенок

жовтень1896–
незвільнявся

Невиготовив -

Підлітки
7 СтепанДенисенко листопад1895–

травень1896
Невиготовив -

8 ГригорійМурий серпень1895–
листопад1896

Гарніліплені
роботи

31

9 ОлексійСкорик
(Сосницький
повіт)

червень1896–
незвільнявся

Невиготовив -

Стипендіати Мглинського повіту
10 МаркХоврин серпень1895–

квітень1896
Придатні
дляпродажу

430

11 Василь
Полоницький

серпень1895–
квітень1896

Придатні
дляпродажу

400

Стипендіат Остерського повіту
12 ЛогинЛещенко

(народний
учитель)

липень–вересень
1895

Невиготовив -

Вільний відвідувач (дорослий)
13 ПетроТкаченко

(ізЛовині)
17-23серпня1896 Невиготовив -

Підлітки
14 ПетроДенисенко 10-16вересня1896 Невиготовив -
15 АнтонГлушенок 3-16грудня1896 Невиготовив -
16 ІванДенисенко 4-16грудня1896 Невиготовив -
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домашньоговиробництваалебастровуформустатуеткиабожнемоглиходитидо
майстернічерезїївіддаленістьчизайнятістьувласномугосподарстві[1498,с.90].
Тапоступовомайстернярозворушилагончарів.КустаріОлешнянськогогончарного
району виявляли бажання запозичити способи виробництва удосконалених
виробів,замовляючитойчиіншийпристрійдлясвоїхмайстерень,алевиготовити
їх у необхідній кількості земська гончарня не могла [1498, с. 90], як і не могла
забезпечитипотребигончарівуполиві.Фактзацікавленнядіяльністюмайстерні
з боку гончарів свідчив про доцільність її існування. Саме земська майстерня
показала кустарям переваги роботи на вдосконаленому крузі, довела, що із
шаблоном горщик виходить значно кращим, бо стінки його були однакової
товщини, а після обробки на верстаті він ставав ще витонченішим; глина,
підготовлена в майстерні, набувала якісно нових характеристик; випалювати
полив’янійнеполив’яні виробитребаокремо;поливу сліддобиратидокожного

Таблиця 24. 
Відомості про рівень навченості учнів Олешнянської гончарної 
навчальної майстерні (1896)

№
п/п

Технологічні етапи  
гончарного виробництва

Групи гончарів

1 2 3 4

1

Обробкаосновнихсирихматеріалів
(відмулювання,проціджування,
випарюванняйвимішуванняглини
взагалі)

+ + + -

2 Виготовленнявиробівнакрузі
зашаблономімірками + + + +

3 Сушіннявиробівіобточуванняїх
натокарномуверстаті + + - -

4 Приєднаннядовиробіввушокіносиків + + + -
5 Поливаннявиробівполивою + + + +

6 Формуваннявиробівуалебастрових
формах + - - +

7 Відливаннязалебаструглинянихформ + - - +
8 Приготуванняполиви + - - -
9 Заточуваннякраївувиробах + + - +
10 Виготовленнякапсулів + + + -
11 Глазуруваннявиробів + + - -
12 Подрібненняполиви + + + -

13 Завантажуваннявиробівугорно
таїхвипалювання + - - -
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виду глини.Останні сумніви старожилівщодоможливості реалізації«оновленої 
продукції»розвіявпершийвдалийпродажвиробівЗемськоїгончарноїмайстерні
наярмаркувЧернігові1896року[1498,с.91].

Маючи за півторарічну діяльність певні напрацювання, майстерня готова
була зробити свій наступний крок: земствомусило вирішити, чи залишатися їй
навчальноюгончарноюмайстернеюзагальногубернськогозначення,чистворювати
з олешнянських гончарів артіль і передавати земську майстерню їм в оренду.
ПетроПашутинський,якийбувприхильникомзаснуванняартілі,визначивнизку
обставин, дотримання яких, на його думку, було необхідною умовою успішного
їїстановленняйрозгортаннядіяльності:

1)роз’ясненнячленамартіліметийшляхівдіяльності;
2)наявністьнапершомуетапідосвідченогокерівника-фахівця;
3)певнапопередняпідготовкавсіхчленівартілі(навчальнийкурсумайстерні,

вечірнізаняттязгеометрії,рисунка,креслення,бесідизпитаньорганізаціїартілі
вгончарномупромислі);

4)матеріальнадопомогаземстванапочатковомуетапідіяльностіартілі;
5) формування каси для задоволення майбутніх потреб артілі з коштів,

отриманихвідреалізаціївиробівмайстерні(починаючиз1897року)[1498,с.99].
Закороткийчас свогофункціонуванняЗемська гончарнамайстернядовела

доцільність її існування– і з цимвисновкомпогоджуваласяГубернська земська
управа [1159, с. 886]. Проте взаємини між Петром Пашутинським і управою
несподівано зіпсувалися. Причина полягала у відвертості та прямолінійності
завідувача, відсутності необхідного професійного досвіду роботи й просто
житейської мудрості. Досить часто через невиконані земством зобов’язання,
виникаликонфліктніситуації,зокремаставленнядомайстернімісцевогонаселення
погіршувалося,оскількиземствозволікалозпроплатоюнаданихпідчасбудівництва
майстерні послуг [1498, с. 79-80]. 25 жовтня 1896 року Городнянські повітові
земські збори ухвалили просити Губернські земські збори передати завідування
йасигнованіГубернськимземствомкоштинаутриманняОлешнянськоїмайстерні
Повітовомуземству.Заіншихумовповітовауправазовсімвідмовляласябратиучасть
уфінансуваннідіяльності гончарноїмайстерні.У своючергу,Губернська управа
нарікаланате,що,фінансуючибудівництвомайстерні,якезакінчилосявлютому
1895року,звітпрозавершеннябудівельнихробітГороднянськауправанадалалише
влистопаді1896року[1159,с.884].Губернськууправутакожнезадовольнялоте,
щоприбуткивідпродажувиробівмайстернінадходиливрозпорядженняповіту,
атомуз1січня1896рокуїхбулорозділеноміжГубернськиміПовітовимземствами
[1159, с. 885].Можливо, існувалище й інші об’єктивні причини, але наслідком
їх стало звільнення Петра Пашутинського від виконання обов’язків завідувача
йпошуки«более опытного лица для заведования мастерской»абожтимчасового
«специалиста, который мог бы лучше поставить те операции, которые, так 
сказать, хромают» [293, арк. 27]. Уже в жовтні 1897 року управа звернулася
вСтрогановськецентральнеучилищетехнічногорисункадовикладачаК.Манкова
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з проханням порекомендувати когось із досвідчених техніків гончарного
виробництва для заміщення вакансії в Олешнянській майстерні, але такого
спеціаліста там не виявилося. З цього ж питання голова управи також радився
з довіреною особою власниці гончарного заводу у Фінляндії п. Турчаникової –
художником Олександром Бенуа – та керуючим Імператорського фарфорового
заводуГур’євим[293,арк.27-28].ВепістолярнійспадщиніДмитраЯворницького
зберігаєтьсялиствідВ.Г.БезверхогоізЧерніговавід03.10.1897року,уякомутеж
йдетьсяпронаявнувакансію:«…В земстві є гончарна майстерня, завідувач якої 
нещодавно пішов, і ось є вакансія завідувача. Губернському земству цікаво було 
б мати людину, яка отримала художню освіту, у якості завідувача. Жалування 
йому покладеться 600 руб. на рік, квартира, столування і освітлення» [1178,
с. 50]. Проте всі зусилля виявилися марними: знайти в одній особі технолога,
художника й керівника, який би налагодив навчально-виробничу діяльність
майстерніівзявбинасебевідповідальністьзаїїгосподарськучастину,невдалося
[293,арк.27-28].

На адресу гончарної майстерні в період, коли Петро Пашутинський уже
звільнився, а нового керівника ще не було, продовжували надходити листи
зпроханняминадатиметодичнуабопрактичнудопомогуворганізаціїгончарних
майстереньподібного типу.Писалинелишекустарі (Орловської губернії [801]),
айземськіуправи:Богородицькаповітоваземськауправа,опікуючисьпокращенням
і розвитком гончарного промислу, звернулася з проханням повідомити про
ті прийоми, які практикувалися в Олешнянській майстерні для визначення
придатностіглиндлявиготовленнягончарнихвиробів;очищенняглинвіддомішок;
приготуванняглиняноїмаси;формуваннявиробів,їхобробки,покриттяполивою
тавипалювання.Управапросиланадіслатиадресимагазинів,уякихзапомірними
цінами для майстерень гончарів можна було придбати необхідне обладнання,
прейскурант олешнянської майстерні й 3-4 вироби (полив’яні й теракотові).
Відповідь, яку було надіслано на ці звернення, містила інформацію про те,
щомайстернюзакрито,аПетроПашутинськийвиїхавдом.ТрубчевськОрловської
губернії[799,арк.127].

У ситуації,що склалася, Губернська земська управа пропонувала розділити
завідуванняадміністративно-господарськоюйтехнічноючастинами,часвідчасу
запрошуючи до майстерні інструкторів та художників. Навчальній майстерні
управапропонувалапоширюватитехнічнізнаннясередгончарівшляхомзалучення
домайстерні (на посади робочих) гончарів із традиційних гончарних осередків.
На думку управи, за 2-3місяці вонимогли б навчитисяпокращенимприйомам
гончарної справи і, «возвращаясь домой, если не все они, то, по крайней мере, 
некоторые из них применят у себя в своей собственной мастерской то, к чему 
они привыкли в учебной мастерской»[293,арк.29].Булоскладеноновийкошторис
наутриманнямайстерні1897року(таблиця25)[293,арк.29].

Те,щовкошторисіна1897рікмайстернюбулоназвано «заводом»,розкриває
щеоднуможливупричинузміниставленняземствадомайстернійнетривалості
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їїдіяльності–відбуласяїїпереорієнтаціяпередовсімнавиробництво.Навчальна
функція поступалася комерційним завданням, а це в остаточному результаті
призвелобдо їїпротистояннязкустарями,якиммайстерня,відповіднодомети
їїстворення,навпакиповиннабуладопомагати.СамевцейчасчленГубернської
земськоїуправиС.І.Лашкевич,післявивченнявскладіревізійноїкомісіїдіяльності
ЗемськоїгончарноїмайстернівОлешні,доповідав,що«ведение дела в настоящее 
время в мастерской требует серьезного упорядочения. Прежде всего, следует 
позаботиться, чтобы они приобрели, наконец, способ приготовления хорошей 
поливы и тогда специально-техническая сторона дела будет поставлена 
хорошо»[293,арк.27].

З’ясовуючи особливості кустарного гончарства наприкінці ХІХ століття
і порівнюючийого з виробництвом земської майстерні, приходимо до висновку
проактуальність ісвоєчасність їїзаснування.Заумовекономічноїскрути,вякій
перебувалабільшістьгончарів,діяльністьземськоїгончарнібулазорієнтованана
вдосконаленнянародноїтехнологіїгончарноговиробництва.Проте,зосередивши
своюувагунарозв’язанніпоточнихзавдань,майстернявідійшлавідсвоєїкінцевої
мети.Напевнийчасвона,експериментуючизполивами,забулапрокустарів,які
очікували швидких результатів. Петру Пашутинському бракувало спеціальної
технічноїосвіти,томуцідослідизабрали1,5року(натойчасуРосійськійімперії
професійно йшвидко підібрати поливу до того чи іншого черепка могли лише
в Санкт-Петербурзі, Миргороді та кількох інших містах). Фахівців із технології

Таблиця 25. 
Кошторис витрат на утримання Олешнянської гончарної 
навчальної майстерні (1897)

№
п/п Статті витрат

Кошти
(руб.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Платнязавідувача
Запрошеннядосвідченогомайстра,інстукторів,художників
Копанняйпідвезення200возівглини
Придбанняматеріалівдляполиви
Придбаннядров
Освітлення
Страхуваннязаводуйбудівель
Ремонтквартиризавідувача
Ремонтмайстерні
Буріння,пошукиглини
Роз’їздипобурових
Платняпостійнимробочим
Непередбачуванівитрати

300
700
70
140
300
34
80
50
200
100
100
480
150

Разом 2704
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гончарства було обмаль. Тому Олешнянська земська гончарна навчальна
майстерняйнемогласуттєвовплинутинамісцевийгончарнийпромисел,хочавона
йпоширюваласередгончарівновітехнологічнізнання:олешнянитавідвідувачі
майстерні з інших гончарних осередків на власні очі бачили, а дехто з них
брав безпосередню участь у «цивілізованій» заготівлі глини, її відмулюванні
та випарюванні; могли порівнювати формувальні маси, гончарні круги, горни,
запровадженівмайстерні,ісвоїтрадиційні.

Гончаріпоступово усвідомлювалинеобхідність технічногой технологічного
вдосконаленнявласногокустарноговиробництва.Щоправда,ПетроПашутинський
цілком справедливо дотримувався думки, що перейняти вибірково якусь одну
операціюпокращеногогончарноговиробництванеможливо,бовсівониміжсобою
взаємопов’язанійвзаємозумовлені[1322,с.94].Такапозиціябуланенакористь
кустарів і кустарного виробництва вцілому, оскільки гончарінеспроможні були
обладнативсебевдомасучаснігончарнімайстерні.Томумайстризапроваджували
лишеокремінововведення,якібулифізичнойекономічноїмпідсилу:будували
досконалішігорни,замовлялигончарнікругипокращеноготипу,вводилиусвоє
виробництво використання гончарнихножиків різноїформи тощо. І хоча таких
гончарів було небагато, вони продовжували справу майстерні щодо поширення
прогресивнихзнань.

Олешнянські гончарі, які опанували в Земській навчальній майстерні
окремі новітні виробничі операції, виявляли бажанняпокращити своє домашнє
виробництво,аледляцьогопотрібнібуликошти.Оскількиїхнебуло,вонизмушені
були в грудні 1897 року об’єднатися в «артель по изготовлению улучшенной 
гончарной посуды» [61, арк.23],підписавшивідповіднуугоду [291].Такаформа
спільної організації праці вже обговорювалася на різних рівнях державного
управління й наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття набула поширення
вкустарномувиробництві.Дослідник гончарстваКиївської губернії І.М. Іванов,
проаналізувавшистанпромислу,дійшоввисновку,щодлязбереженнясамостійності
кустарних промислів, які, з одного боку, перебували під тиском конкуренції
фабричного виробництва, з іншого − знаходилися в залежності від скупників,
необхідні артільна організація заготівлі сировини й збуту виробів, застосування
увиробництвімашинітехнічнихпристосувань.Починаючиз1860-хроків,земства
й приватні особи робили численні спроби влаштування кустарних артілей, які,
убільшостівипадків,небуливдалими.І.М.Івановвважав,щопричиниполягали
«в недостатках самих распорядителей, отчасти в невежестве кустарей, и,  
в большей мере, во внешних неблагоприятных условиях»[1226,с.48].До1896року
артіліорганізовуваливкустарномувиробництвідлятого,щобполегшитипрацю
кустарів,об’єднавшиїхдлявиконанняпевноговиробничогопроцесу.Наприклад,
5-6гончарівоб’єднувалисядлявлаштуванняспільногогорна,вартістьякогобула
15-25руб.,іпобудуватийогосамотужкиневдавалося[1226,с.48].

НапроханнячленівартіліЧернігівськагубернськаземськауправавиділила
40руб.длябудівництвагорна.Додавшисвоїх54руб.35коп.,гончаріпобудували
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горно,почаливипалювативньомусвоївироби,аледляпокращеннявиробництва
цього було замало. Усі вони прийшли до усвідомлення необхідності збудувати
артільну гончарну майстерню. Згідно з поданим артіллю в грудні 1897 року
кошторисом, для цього необхідно було 508 руб. 70 коп. Чотири члени артілі
– Лаврентій Ничипоренко, Омелян Ничипоренко, Михайло Ничипоренко та
Мартьян Денисенко, зобов’язалися виділити на ці потреби по 20 руб. кожний,
арештупросиливГубернськоїземськоїуправиякпозичку[61,арк.23].Згодомдо
нихприєдналисяКаленикДенисенкоіТерентійГлушенок.Умайстернюпланували
переобладнати магазин, який придбали в Олешнянської громади за 40 руб.
[61,арк.24].

Стрімкість, з якою відбувалися наступні події, переконує,що ситуація була
керованоюземством.22січня1898рокууповноваженийОлешнянськоїгончарної
артілі Лаврентій Ничипоренко звернувся до Чернігівської губернської земської
управи з проханням віддати на 1 рік Земську гончарну навчальну майстерню
в оренду. «Так как артель сама еще хорошо не знает, какой цели нужно 
достигать, будучи незнакома с порядком организации совместного труда... 
Хотя горн и построили, а производство у нас разное: кому как угодно, так  
и делает; если же Управа примет живое участие в интересах артели и будет ею 
руководить, то я ручаюсь за достижение ею хороших результатов в улучшении 
производства. А если не поможет Земская Управа, то нам самим никогда  
не улучшить своего производства»,–писавгончаруклопотанні[255,арк.22].

Конфлікт, який виник ще за часів будівництва майстерні, наростав.
Городнянськаповітоваземськауправа,передаючи22січня1898рокуГубернській
земськійуправіпроханнягончарівОлешніпронаданняїмпозикинаорганізацію
майстерні та відрядження одного з них «для научного совершенствования  
в гончарном производстве»,ревнозверталаувагунате,щоОлешнянськагончарна
навчальнамайстерня,влаштованазметоюпокращеннягончарногопромислусаме
в Городнянському повіті, знаходиться в підпорядкуванні Губернського земства,
атому«Городнянская Уездная Земская Управа не имеет сведений о положении 
дела по производству изделий в Алешнянской гончарной мастерской, не может 
судить о нуждах местных кустарей, указанных в их прошениях, следовательно – 
не может поддержать их ходатайства»[341].Звідсистаєзрозуміло,щоПовітове
земствокерувалосябільшевласнимиамбіціями,аніжінтересамигончарів.

ВисновкиревізійноїкомісіїГубернськогоземства,якаперевіриладіяльність
майстерні, вплинули на рішення кошторисної комісії про припинення її
фінансування[293,арк.29]тапередачуворендуартілігончарів,щонесуперечило
умовамспадкоємцівОлександраЛіндфорса.Юридичнакомісіятакожневисловила
ніяких заперечень. Зважаючи на це, 24 січня 1898 року Чернігівські губернські
земські збори більшістю голосів (27 проти 11) ухвалили рішення про закриття
Земськоїгончарноїнавчальноїмайстерні іпередачуїїмайнатовариствукустарів
у Олешні терміном на 2 роки [628, арк. 31]. Лаврентій Ничипоренко у своїй
доповідній голові Чернігівських губернських земських зборів від 24 січня 1898
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року зазначив, що артіль буде виготовляти не лише покращений, а й простий
посуд, звичний для місцевих майстрів. Цією заявою гончар вказав на кілька
недоліківудіяльностіПетраПашутинського–надмірнезахопленнякомерційною,
незвичноюдлякустарівпродукцією,розрахованоюнаміщанські смаки, а також
експериментами, чим відштовхнув від себе впевнених у своїй професійності
гончарів.Напроханняартілігубернськізборипогодилисяпередбачитивкошторисі
300руб.длязапрошеннядосвідченихмайстрів,150руб.длявлаштуваннянового
горна та 500 руб. на інші витрати майстерні [255, арк.  27-32, 37]. Земці також
сподівалися, що артіль, застосовуючи вдосконалені способи виробництва,
залучаючи до себе якомога більшу кількість гончарів і приймаючи учнів для
навчання,підвищитьтехнологічно-художнійрівеньгончарствасередусьогозагалу
кустарівОлешні.ВінакшомувипадкуГубернськеземствозалишалозасобоюправо
через2рокивзятиведенняцієїсправизновупідсвійконтроль[1217,с.33].

Умовиорендибулодетальновикладеновдоговорі,підписаномупомічником
діловода Губернської управи Олександром Суворовим, уповноваженим членом
артілі Лаврентієм Ничипоренком та засвідченому Яриловицьким волосним
правлінням.Вонибулитакі:

1. Чернігівська губернська земська управа зобов’язалася передати артілі
ворендугончарнумайстернютерміномна2роки.

2. Артіль безкоштовно отримувала будівлі, знаряддя праці, інструменти
таматеріали,згіднозописом,якічерез2рокинеобхіднобулоповернути.

3.Гарантомвиконанняартіллювсіхузятихзобов’язаньбулакруговапорука
їїчленів.

4. Страхування приміщень майстерні здійснювало Чернігівське губернське
земство.

5.УсіучніОлешнянськоїгончарноїнавчальноїмайстерніповиннізакінчити
курснавчанняпідкерівництвоммайстрівартілі.

6.Пробудь-якізмінивскладіартілічиартільнійугодіартільповиннабула
повідомлятиЧернігівськійгубернськійземськійуправі[1503,с.136-137].

Дляз’ясуванняокремихпитаньдіяльностіартілі11жовтня1898рокувідбулося
спеціальнезасіданняГубернськоїземськоїуправи.Уїїпостановізазначалося,що
Губернськеземствопрофінансуєпереобладнанняпечійремонтгорназарахунок
раніше виділених 150 руб. та коштів, отриманих від артілі за виробимайстерні.
Згіднозописом,булопродано1670гончарнихвиробівза34руб.,920бракованих–
за5руб.Надатидопомогучленамартілідлязакупівліматеріалівдляполивиуправа
відмовилася[1503,с.137-138].

Для покращення стану справ, ще в серпні 1897 року Губернська земська
управанадіслаланазаводВарламова(поблизуПетербурга)кількасортівмісцевих
глиндляїхдослідженнязметоюпошукувідповіднихполив.Зробитицепотрібно
булонабагатораніше,ітодімайстернянезатратилабстількичасуйзусильнаїх
пошуки. Губернське земство відкрило для Управи кредит для оплати навчання
покращеномугончарствупредставникагончарівОлешні.Дляцьогоодногоізчленів
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артілібуловідрядженодоПолтавськоїгубернії,девіноглянувгончарнімайстерні
в Миргороді та Опішному [1498, с. 99]. 1899 року з гончарством в Олешні
ознайомивсячленГубернськоїземськоїуправиЛ.Олейников.Ситуаціявгончарні
фактично не змінилася. Основною своєю метою майстерня вважала винятково
пошукиякісноїполиви,аледлядосягненняцієїметибракувалотеоретичнихзнань
з хімії.Члениартілінавіть зверталисядоХарківського технологічного інституту
з тим, щоб їм порекомендували книги з гончарства популярного характеру,
якібмістилинеобхіднуінформацію.Алескористатисяпорадаминауковцівкустарі
незмогли,бомайжевсялітературабулаіноземнимимовами.

Щобзацікавитисвоєю,покищотеракотовоюпродукцієюспоживачів,артіль
урізноманітнилаїїасортимент.Усічлениколективудосконаловолоділироботою
за гончарним кругом, були добре знайомі з приготуванням гіпсових форм та
виготовленням за їх допомогою різних виробів [1454, с. 249]. Кожний член
артілівсіколективнідосягненнязастосовувавусвоємудомашньомувиробництві,
а звідти вони поширювалися й серед інших гончарів. У цьому був переконаний
Л. Олейников: «Кустарю еще неизвестны «фабричные секреты» и он охотно 
делится своими знаниями..., работая на заводе, кустари присмотрелись  
ко многому и все это немедленно перетянули к себе в село: хорошая глазурь,  
не менее хорошая полива, разнообразие товара – все это, собственно, взято  
из завода г. Фока; но эти знания не были монополизированы лицами, которые  
их приобрели: знания стали общим приобретением кустарей»[1454,с.251].

За досить короткий термін діяльності майстерня показала переваги
покращеногогончарноговиробництва,розкриласекрети,якіфабрикантиособливо
не розголошували. Опанувавши новими інструментами та пристроями, гончарі
зрозуміли,щоочищатиглинувідрізнихдомішок,обточувативиробиметалевими
інструментами,прикріплюватиокремічастинидовжеготовогоглиняноговиробу
– зовсімнескладно;щобезсвинцеваполива,як і свинцева, тежможеплавитися
і застосовуватися навіть у кустарному виробництві. «Хотя впрочем немногие, 
кустари поустраивали у себя дома улучшенные горны, гончарные круги и 
другие разного рода мелкие устройства; позаводили мелкие инструменты, 
выделывают изделия в алебастровых формах, выделывают крупные глиняные 
изделия без помощи кругов (наставкой)»[1498,с.87],аМаркХовринпланував
відкритивсебевдомапокращенугончарнумайстернюзнеобхіднимобладнанням
і зобов’язувався безкоштовно навчати всіх гончарів м-каМглин [568, арк. 110].
Так починала свою діяльність Олешнянська гончарна артіль, яка, перехопивши
ініціативувЗемськоїгончарноїнавчальноїмайстерні,намагаласясприятирозвитку
місцевогопромислу.

Отже, підсумовуючи викладене вище, приходимо до висновку про те,
що заснування Олешнянської земської гончарної навчальної майстерні
було результатом сукупних зусиль з боку представників державних установ,
Губернського й Повітового земств, приватних осіб. Вона виникла в потужному
гончарному осередку з достатньою чисельністю гончарів і покладами глин.
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Її метою було системне навчання дорослих кустарів і підлітків покращеному
гончарству. Організатори земського навчального закладу планували, що в
перспективі навчальна майстерня з удосконаленим обладнанням спричинить
об’єднання навчених гончарів у артіль. За дуже короткі терміни вона отримала
належне матеріально-технічне забезпечення, започаткувала власну бібліотеку.
Фактично це була школа-майстерня, яка була більше навчальною і не ставила
заметумасовийвипускгончарноїпродукції.Хочачіткогонавчальногоплануне
було, завідувач структурував освітній процес відповідно до форм виробів, одне
задругимзмінювалосяобладнання,ускладнювалисявиробничіпроцеси,вчилися
виготовлятитрадиційніглинянівироби,вогнетривкийіполив’янийпосуд.Гончарі
й стипендіати освоювали всі виробничі процеси й могли порівняти, як вони
проходиливкустарнихумовах.Самеземськамайстерняпоширилавсередовищі
кустарівудосконаленийгончарнийкруг,різноманітнігончарніножикиташаблони,
довела, що відмулена й випарена глина була значно якіснішою, ручну працю
в гончарному виробництві частково можна механізувати, випалювати полив’яні
й неполив’яні вироби треба окремо, а поливу необхідно добирати до кожного
видуглини.Майстернязапровадилавгончарневиробництвоновірізновидиглин
іекспериментальнимспособомпідібраладонихполиви.Вонанапрактиціпоказала
роботу різноманітних горнів, які дозволяли випалювати велику або невелику
кількість глинянихвиробів, економитидровайматеріали.Майстернязаохотила
гончарівдоколективноговидобуванняглинишахтнимметодом.Фактзацікавлення
діяльністю майстерні прогресивною частиною гончарів свідчив про доцільність
її існування. І хоча таких майстрів було небагато, вони продовжували справу
навчальногозакладущодопоширенняотриманихзнань.Алебулинововведення,
якімісцевігончарінесприйняли–формуванняокремихдеталейглинянихвиробів
уалебастровихформах,застосуваннякапсулів,випарюванняглини.

Захопившисьекспериментуваннямізполивами,завідувачмайстернізалишив
позаувагоютакісуттєвідляподальшогорозвиткузакладупитання,якзбільшення
кількості учнів, сприяння впровадженню доступних кустарям удосконалень
у домашнє виробництво, адже гончарі, які опанували в навчальній майстерні
окремі новітні виробничі операції й виявляли бажання покращити своє
домашнє виробництво, не завжди могли їх запровадити через брак коштів.
ЯкщокустаріОлешнянського гончарногорайону виявлялибажання запозичити
способи виробництва удосконалених виробів, замовляючи пристрої для своїх
майстерень,земськагончарнянемоглазабезпечитиїхвиготовленнявнеобхідній
кількості,бракувалойполиви,наякубувпопит.Несприялонавчальніймайстерні
йте,щовсяїїдіяльністьбулапевнимекспериментом,боземство,немаючидосвіду
в організації навчальної майстерні, усю відповідальність за організацію справи
покладалоназвідувача,якийтакогодосвідутежнемав.Складністьполягалащей
утому,щомайстернянамагаласяфактичнозановонавчитигончарномуремеслу
вжедорослихмайстрів,уякихдоситьміцнимибуливласні,отриманідовготривалою
практикою,традиції.
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Отже, Олешнянська земська гончарна навчальна майстерня вплинула
на домашнє гончарне виробництво окремих майстрів, але суттєво змінити
стан народної технології місцевого гончарного виробництва вона не змогла.
Усі намагання через наочний приклад удосконалених технологічних операцій
у майстерні спонукати гончарів до активного використання новітніх технологій
немалиочікуванихрезультатів.Головноюпричиноюцьогобулиілюзіїкерівників
земства про можливість запровадження окремих технологічних операцій,
характернихдлятогочасноїгончарноїпромисловості,укустарномувиробництві.
Проте в гончарів не було фінансових можливостей для впровадження вдома
суголосих часу технічних удосконалень. Більше того, вони об’єктивно не могли
конкуруватизізростаючоюмогутністюфабрично-заводськоїпромисловості.Навіть
заможні гончарі розуміли приреченість домашнього виробництва в новітніх
економічних умовах, а тому ніхто з них вповні так і не скористався земськими
настановами.

Z
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5.1. 
НЕВДАЛІ СПРОБИ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНИХ  
НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ  

У  МЕЖИРІЧІ Й НОВІЙ ВОДОЛАЗІ  
(1900–1905)

 Межиріцька гончарна навчальна майстерня (1900–1903). 
Про гончарну навчальну майстерню в Межирічі Лебединського повіту відомо
зі звітів етнографа Миколи Сумцова та професора Олександра Соколова, які
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття досліджували умови побутування
гончарного промислу в Харківській губернії. В поле їхнього зору потрапив
і Лебединський повіт, в якому гончарним промислом займалося 134 господарі.
Зних110булижителямислободиМежиріч,арешта–хутораКостів.Зісвідчень
Миколи Сумцова, Межиріч − велика живописна слобода поблизу Псла. Село
було дуже красиве: розтягнулося на кілька верст, місцями білів пісок, місцями
виднілисячервонуваті схилигірчизеленілисади.Великийсхил,наякомубули
розташованіцерква ібазарнікрамниці,поділявМежирічнапівнічнуйпівденну
частини [1661, с. 37]. Межиріцькі гончарі виготовляли переважно полив’яні
горщики, а костівські – вогнетривку цеглу, хоча мали у своєму розпорядженні
значно якісніші глини. Причина цього явища полягала в тому, що хуторяни
зовсім не знали поливи й виготовляли лише теракотовий посуд для власних
потреб.Склаласяситуація,заякоїмежиріцькийполив’янийпосудбезперечнобув
кращим, а теракотовий гіршим за костівський, у свою чергу, деякі горщечники
хутораКостіввиявлялибажаннянавчитися«полив’яному мистецтву».Доцього
їх також спонукала поява на місцевих ринках привізного глиняного посуду
з віддалених осередків, таких як Опішне Полтавської губернії [299, арк. 19].
На думку земських діячів та меценатів, досягнути кращої якості і цим самим
піднятиконкурентоспроможністьгончарнихвиробівЛебединськогоповітуможна
булошляхомпоширеннятехнологічнихзнаньсередмісцевихкустарів.Показовим
у цьому відношенні був досвід села Михайлівка, де в помісті графа Капніста
межиріцькийгончарФедірРомановичПадалка(1873р.н.)опановувавудосконалені
прийомигончарноговиробництва,виготовлявліпленійгончарніроботи,готував
поливу.Майстермаврозвиненийхудожнійсмак,злюбов’юставивсядогончарної
справи,охочедававпоясненняіцимпомітновирізнявсянатлііншихгончарів,які
сприймалисвоєремеслобезособливогооптимізму.Гончарвиготовлявполив’яний
посуд і буводнимзнебагатьохмайстрів уХарківській губернії, хто застосовував
синю поливу. Для її приготування він використовував кобальт, придбаний на
Всеросійській виставці в Харкові (1891) [1512, с. 58]. Графиня Варвара Капніст
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прихильно ставилася до здібного й водночас скромного гончаря, підтримувала
його порадами, вказівкамий зразками. Багато речейФедірПадалка виготовляв
за ескізами графині. Звісно, світська дама могла давати поради художнього
характеру,йпереважновонистосувалисявиготовленнявиробів,якізадовольнили
бсмакиміщантабулиглинянимикопіямитворівпорцеляничифаянсу.Роботи
гончарябуловідзначенонаВсеросійськихкустарнихвиставках срібною (Харків,
1887)ібронзовою(Москва,1882)медалями[1675,с.282].Показуючисвоївироби
наскладі,вінподілявїхнадвігрупи:«це от мого ума, а це – графініни»[1661,с.38].
Першагрупаскладаласязпростогодосконалоїформипосуду(глечиків,горщиків,
куришоктаін.)звишуканиміводночасстриманимдекоруваннямтаобов’язковим
хрестиком на денці (такий посуд користувався посиленим попитом середжінок
як такий,що оберігаємолоко від впливу відьом), друга− оригінальні полив’яні
квітники у вигляді дельфінів, свічники-лебеді, попільниці-дракони [1661, с. 37].
ТакийдетальнийописвиробівподавдослідниккустарнихпромислівуХарківській
губерніїМиколаСумцов,іте,щоохарактеризуваввінїхдоволіпозитивно,свідчить
провисокийрівеньмайстерностіФедораПадалки.Дляетнографівзначнобільшу
цінністьскладаютьвиробипершоїгрупи–традиційніглинянівироби.Звісно,вони
немоглизапропонувативисокуцінузабездоганновиконаніглечикичимакітри.
А от вироби з другої групи, невластиві традиційному гончарству, користувалися
попитомсамевпредставниківтієїсоціальноїверстви,якамоглазаплатитибільше.
Тайсамгончароцінювавсвоюпрацюпо-різному:простийпосудкоштувавкопійки,
авироби,виготовленізапорадоюграфині,булидорожчими,томущоузвичайній
обстановцімайстерні виготовити їхбулонепросто.МиколаСумцовзгадувавпро
майстратайогороботи:«Среди окружающего крестьянства имя Падалки так 
же хорошо известно, как имя хорошего гончара, но произведения его через 
дороговизну и неприспособленность не идут в народные массы, и среди гончаров 
не вызывают наследования» [1661, с. 37].На його думку, «по чистоте поливы  
и по сравнительной дешевизне фабрика обгоняет и подавляет»виробиФедора
Падалки[1661,с.38].Кризалихоманилакустарнегончарство,ітіглиняніроботи,
якімайстервиготовлявзапорадоюграфиніВарвариКапніст,булиспробоювижити
внерівнійконкуренції.

Лебединська управа вважала доцільним заснування гончарної школи або
ж гончарного відділу при Лебединському ремісничому училищі задля того,
щоб підняти гончарний промисел на якісно новий рівень і дати гончарям
можливість жити за рахунок свого ремесла. З цією метою Федора Падалку
було відряджено до власника кахельного заводу Івана Степановича Ткача,
і спільно вони розробили кошторис майбутньої майстерні, оглянули можливе
місце її розташування. Передбачалося, що керівництво навчальним процесом
мав здійснювати Федір Падалка. Учні повинні були навчитися виготовляти
гончарнийпосудякзагальновживаних,такіексклюзивнихудосконаленихзразків,
дрібні глиняні речі з різнокольоровою поливою та білі полив’яні кахлі. Також
умайстерніпланувалосяутриманнягончаря,якийбизабезпечувавбезперебійну
завантаженість горнів. Поруч із ним учні могли спостерігати безперервний
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виробничий процес гончарного виробництва, починаючи від заготівлі глини
і закінчуючи випалюванням готових глиняних виробів. На розгляд повітових
земських зборів було подано кошторис витрат, пов’язаних із облаштуванням
гончарноїмайстерні[299,арк.20].Протецяідеянезнайшлапідтримкиземських
діячів,прощосвідчатьподальшізвітиЛебединськогоремісничогоучилища.Вони
немістятьвідомостейпродіяльністьгончарноговідділу.

Cпеціалізований з гончарства навчальний заклад у Лебединському повіті
все-такибулостворено:близько1900рокузініціативийзафінансовоїпідтримки
графиніВарвариКапністбуловідкритогончарнунавчальнумайстернювМежирічі.
КерівництвоїїдіяльністюздійснювавФедірПадалка.Йогожитлознаходилосяна
околиці села, практичнона території цвинтаря. Гончарну навчальнумайстерню
було розташовано в будівлях сім’ї Федора Падалки, до яких належали вкритий
залізомбудинок,вякомуживіпрацювавгончар,коморайсарайпідчерепицею.
Подвір’ябулоневеликиміскладаловраженняпронезаможністьгосподаря[1661,
с.37].УгончарномувиробництвіФедоруПадалцідопомагали2чоловікиізйогож
сім’їта2учні.Виробництвобулоручногохарактеру.Необхідніматеріалипривозили
зХаркова.Готовупродукціюзбувалинамісціабовнайближчихмістах[1675,с.282].

Організація навчання здійснювалася за тієюж схемою, яку планували для
Лебединського училища і яка ґрунтувалася на спостереженні учнів за роботою
досвідченого гончаря. Не маючи ніякої субсидії, майстерня існувала за рахунок
коштів, виручених від продажу глиняних виробів, виготовлених двома учнями-
робітниками. Асортимент робіт був досить різноманітний, і цим майстерня
завдячувала графині, яка власноруч виготовляла моделі й зразки, розумілася
на технічній специфіці виробництва й пропонувала гончарям поливи, ангоби
таскладовідоних[1642,с.60-61].

НаМиколуСумцова,якийвідвідавгончарню1901року,вонасправилагнітюче
враження, ідослідникнесподівавсянате,щовонавиконуємісіюпросвітництва
всередовищігончарів[1661,с.38].Діяльністьгончарноїмайстернінебулатакою
продуктивною, як, приміром, в Опішному, Глинську чи Олешні. Чисельність
учнівколиваласявід1до3чоловік.Відомо,що1903рокувмайстернінавчалися
2учні,одинзякихбув15-річнимхлопцем.Угончарнінебулонавчальногоплану
чи програми, і, за даними Миколи Сумцова, за кілька років усіма процесами
гончарного виробництва опанував лише один вихованець [1661, с. 38]. За таких
обставинніякихперспективмайстернянемалаівплинутинатамтешнєгончарне
виробництвонемогла.ОднаксподвижницькадіяльністьграфиніВарвариКапніст
неминуласябезслідно,оскількиїїрезультатомсталинетрадиційнігончарнівироби
ФедораПадалки.

 Гончарна навчальна майстерня в Новій Водолазі (1901–1905). 
ХарківськакомісіязпідготовкидоВсеросійськоївиставкивМоскві(1881)розіслала
спеціальнийциркуляр,вякомузазначалося,щогончаріХарківщинивиготовляли
різноманітний посуд, і не завадило б зібрати його зразки,щоб з’ясувати рівень
їхньоїмайстерності:«возможно выяснилось бы, что у нас есть такие мастера, 
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которых не встречается в другом месте»[1737,с.53].Починаючиз1882року,
Харківськегубернськеземствозавласнікоштивидавалостатистичніданіпростан
кустарнихпромислівпідзаголовком«Труды комиссии по исследованию кустарных 
промыслов в Харьковской губернии»[1411,с.396].1890рокубулодетальноописано
станкустарнихпромислівгуберніїйсамихкустарів.Більшістьгончаріввиготовляли
традиційнийпростийгончарнийпосуд,технікавиробництваякогозадовольняла
невибагливізапитиспоживачів[1056,с.230].

Історичніджерелаінформуютьпроте,щогончарствонатериторіїХарківщини
було поширеним у таких населених пунктах, як Валки, Ізюм, Куп’янськ, Нова
Водолага. За площею добування гончарних глин перше місце в Харківській
губернії посідав Валківський повіт. Наприкінці 1880-х у Новій Водолазі було
близько 180 майстрів, що складало 18 % всіх губернських гончарів. 1898 року,
засвідченнямиПетраОлейникова,слободапродовжувалаутримуватилідерство:
там гончарством займалося близько 120 дворів, усього 800 осіб [1453, с. 238].
Таке явище пояснювалося передовсім гострим малоземеллям місцевих селян,
вигідністю географічного положення, багатими виробничими традиціями
йактивноюкустарно-заохочувальноюдіяльністюмісцевогоземстваймеценатів.

Протеніхтонеможезупевненістюсказати,колисамеіхтойогозапочаткував.
Слобода Нова Водолага була заселена 1675 року й одразу «заняла выдающееся 
место среди более ранних и современных ей поселений Слободской Окрайны.  
Ея садоводы и гончары славились в прежнее время на сотни верст»[1453,с.237].
Гончарі Нової Водолаги Валківського повіту вирізнялися своїми виробами
з давніх часів: горщики, макітри, ринки, глечики, дзбанки, столовий посуд
та іграшка користувалися значним попитом. Очевидно, що виникненню цього
промислусприяли«величезні поклади чудової глини, а також і саме положення 
її на широкому шляху від Петрова граду до Криму»[1453,с.237].МайстриНової
Водолагипостачалисвоївиробидокількохнавколишніхповітів[1056,с.232].1888
рокувНовійВодолазіналічувалося30гончарів[1306,с.252].

Наприкінці ХІХ століття Нову Водолагу продовжували вважати потужним
гончарним осередком, хоча Пилип Корольов 1892 року стверджував,
щогончарі,виготовляючисвоївиробизазвичкою,нелишенерухалисявперед,
але й навіть дещо втратили з того,що знали і вміли їхні предки.Посилаючись
на опис Харківської єпархії архієпископа Філарета (1774), де зазначалося,
що«поміж ремісниками Нової Водолаги було багато гончариків, які з місцевої 
глини виробляли тарелі, кахлі, черепицю та інші вироби, що не поступалися 
голландським»[1277,с.414],ПилипКорольовзапевняв,щонововодолазькігончарі
взагалі виготовляли неякісні вироби, дехто з них випускав полив’яний посуд,
але більшість обмежувалася виготовленням простих горщиків, глечиків, майже
завжди низької якості [1277, с. 415]. 1896 року Валківське повітове земство
розпочало детальне вивчення кустарних промислів і з’ясувало, що чисельність
задіянихуньомугончарівстановила1687чоловік[1725].

ГончаріНової Водолаги отримали від Губернської управи зразки глиняних
виробів для копіювання. Надіслані вироби були виставлені священиком



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

658

МиколаївськоїцерквиПетромЛеонтовичемуцерковнійсторожці,щобприхожани,
середякихбулобільше300гончарів,малиможливістьїхспоглядати,і,якрезультат,
дехтоізкустаріввиготовивкопіїцихзразків[1512,с.100;1277,с.416].

Глинища перебували в приватній власності, а ріст попиту на глину з боку
харківських заводів відповідно зумовив ріст цін на неї. Об’єднавшись в артілі
по 7-8 чоловік, гончарі орендували глинища. Добували глину із ям − «дудок»,
глибиною 7-9 сажнів (15-19 м), обплетених «плотом», які бережливо і вміло
експлуатувалисякількароківпоспіль[1377,с.184].Длягончарноговиробництва
використовувалисинюіздомішкамизалізаісинюіздомішкамипіскуглини,які
змішувалиувідповіднихпропорціях[1670,с.33].Накопанусировинускладалибіля
хат,прикривализверхусоломоюйзалишаливтакомувиглядідотогочасу,коли
воназнадобитьсяувиробництві.

Усівиробничіпроцесивідбувалисявжитловомуприміщенні.Спочаткуглину
замочувалийрегулярноперемішувалипротягом36-48годинувиритійудолівці
іобкладенійдеревиноюямі.Потім їїретельнообробляли,б’ючиналавіважким
дерев’яниммолотомтаріжучи стругомна тонкіпласти.У такий спосіб із глини
видаляли сторонні домішки, після чого старанно сплескували окремі їїшматки,
перекидаючи із руки в руку.Однорідна й пластична глина була придатноюдля
гончарювання. Посуд формували на ножному гончарному крузі, стоячи поруч
біля нього: «…рука рабочаго весьма чувствительна к малейшей неровности 
возводимой стенки изделия, а глаз его был достаточно дисциплинированным для 
того, чтобы заметить всякий пробел в симметрии»[1453,с.240].Готовівироби
сушиливжитловомуприміщеннінаспеціальноприкріпленихпідстелеюполицях.
Випалювали глиняні вироби в горнах простої конструкції, детальний опис яких
подавПетроОлейников[1453,с.240-241].Застосовувалисвинцевуполивусвітло-
жовтого та вишневого кольорів. Свинець переплавляли в казані, вмурованому
увариступіч.Посудобливалиприготовленимполивомзсерединийвипалювали
вдруге. Асортимент глиняної продукції нововодолазьких гончарів складався
із горщиків, макітер, тарелів, мисок, глечиків, кавників, чайників та ін. [1453,
с.241-242].

Поява залізниць, дешевого й зручного металевого та фаянсового посуду,
постійнезростанняціннадровайглину,повназалежністьгончаріввідскупників,
−усецеробилозаняттягончарствомневигідним:«Водолажские гончары позабыли 
кое-что из того, что знали раньше, а слава их как искусных мастеров меркнет 
вместе с падением прибыльности и доходности их промысла» [1453, с. 238,
245].Передбачаючи загострення кризових ознак у гончарстві, графиня Варвара
Капніст популяризувала в середовищі нововодолазьких гончарів виготовлення
майоліки.НаВсеросійськійсільськогосподарськійвиставці,якавідбуласявХаркові
1881 року, Валківський повіт був представлений 12 гончарними роботами із
Нової Водолаги. Серед експонованих виробів були: банки з кришками (гончар
А. Д. Келепко), ваза із золотистою поливою і покришкою із зображенням лева
(Ф.П.Яковенко),п’ятивідернамакітра(Ф.І.Тарасенко),свічникіззображенням
музик(М.А.Тарасенко),2статуетки(?)іще35виробів,атакожвогнетривкацегла
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(Є. А. Кулиниченко) [1564, с. 99-100]. На Всеросійській художньо-промисловій
виставці(Москва,1882)булоекспоновано«изысканные кувшины и кольцеобразные 
сосуды для воды, вазы в виде рыб, круглые глиняные рамки для зеркал»,іграшки
у вигляді левів із детально відтвореними гривами, сани із запряженим конем
тадвома-трьомафігурамилюдейта ін.Усі виробибулиполив’яні [1056, с. 232].
ЗавдякисприяннюграфиніВарвариКапністгончаріНовоїВодолагисталиодними
із перших у налагодженні широкого виготовлення полив’яних і мальованих
виробів,яківирізнялисяхудожнімиособливостями,міцністюйбільшоювартістю.
Дляприготуванняполививикористовуваликварцовийпісок,свинець,сурик,скло,
міднуокалину,глет.ОсновначастинагончарівХарківськоїгуберніїпрактикувала
мокрийспосібполивування,коливсікомпонентиполивистаранноподрібнювали
на жорнах і змішували з водою до емульсійного стану, виріб занурювали в цю
поливуабочастішеобливалинеюйогозсерединичиззовні[1290].

На початку ХХ століття чисельність гончарів помітно скоротилася, проте
гончарство продовжувало займати провідне місце серед промислів. 1903 року
в селах Нова Водолага й Просяна нараховувалося понад 200 гончарів [1377,
с.184].ЗаданимисвященикаП.Капустянського,лишевНовійВодолазігончарів
було до 400 осіб [1351, с. 21], серед яких зустрічалися доволі вправні майстри.
ПроцесвідчивОлександрАльмединген,якийпіслявідвідинХарківщиниписав:
«Есть в Харьковской губернии богатое и густо населённое село Новая Водолага.  
В этом селе кустари-гончары почти художники: они выделывают из глины 
майолики со сложными и очень красивыми, с характерными русскими рисунками 
и орнаментами; затем формуют очень затейливые, по выпуклым украшениям, 
жбаны, выделывают кувшины для кваса в форме домашних животных,  
по преимуществу в виде баранов (вероятно потому, что в Харьковской губернии 
распространено овцеводство)»[1037].Удавнинутамтешніхмайстрівдражнили
«водолазькими свистунами»,боробилинеполив’янііграшки-свистунціувигляді
зайчиків,баранців,вовків,качечок,корівок[438,арк.396].

Нововодолазькийгончарнийрайонвирізнявсяз-поміжіншихнелишезначною
чисельністю кустарів та їх майстерністю, а й різноманітними високоякісними
глинами. Серед них були вогнетривкі сорти пластичних глин, придатних для
виготовленнябільшціннихвиробіввумовахкустарноговиробництва[1104,с.221].
Характеристикиоднієїзтакихглинбулианалогічнимихарактеристикамзнаменитої
сілезької глини, яку добували на околицях центру гончарного виробництва
Німеччини–м.Бунцлау.Схожість глиндалапідставиземськимдіячамзробити
висновкищодоможливостізастосуваннябунцлауськогопосудувякостізразкадля
нововодолазьких гончарів [1104, с. 222]. Виготовлення вогнетривкогопосудуще
не знайшло свого місця в гончарному виробництві Російської імперії, тому
державнаполітикакопіювання закордоннихвиробів знайшла своє застосування
напрактиці.НадумкутодішніхдіячівМіністерстваземлеробства,запровадження
виготовлення зазначених гончарних виробів «сильно подняло бы и оживило 
отмеченный кустарный район»[1104,с.222].
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ТимчасомдоВалківськогоповітовогоземстванадійшлопроханнясільської
громади Нової Водолаги про заснування училища вищого типу, в якому разом
із загальноосвітнімипредметамивикладалисьбирізнікомерційнінаукита інші
предмети, необхідні в кустарній промисловості. Для цього громада готова була
виділити5тис.руб.,відвестипідсадибуземлю,взятинасебе¼витрат,пов’язаних
зутриманнямучилища[1730].

Створеннятакогогончарногозакладунеодноразовоініціювалосяводолазьким
церковно-приходськимопікунством,аленезнаходилопідтримкизбокуВалківських
повітових земських зборів. Тож справу організації навчальної гончарні повинно
було здійснитиМіністерство землеробства, яке зазвичай опікувалося діяльністю
схожих закладів, але з прийняттям такого рішення відомство зволікало [1453,
с.246].

Тим часом приходське попечительство Миколаївської церкви виступило
з ініціативою збору коштів для заснування в Новій Водолазі при двокласній
церковно-приходськійшколігончарноїнавчальноїмайстерні.ПередВалківським
повітовим земством було порушено відповідне клопотання, заведено спеціальну
книгудлязаписуваннягрошей,щонадходилидлябудівництвашколи.Початковий
капіталпопечительстваскладав500руб.уХарківськомуторговомубанкуі760руб.
зібранихкоштів[1277,с.417].НаціпотребиМіністерствоземлеробствавиділило
600руб.,аХарківськелісництвобезкоштовнонадало60дерев.Однакспорудження
приміщення затрималося. Основною причиною була непридатність деревини
для використання (невідповідність розмірів), а такожнедоцільність будівельних
робіт у зимовий час.  Будівництво планували розпочати навесні, з приїздом
із Мелітопольського повіту майстрів, які спорудили б глинобитну майстерню.
Такебудівництвомалонизкупереваг:економилосявикористаннядеревини,яка
коштуваладужедорого,дотримуваласяпротипожежнабезпека,імісцевенаселення
маломожливістьознайомитисяізбудівлямитакогоґатунку[1275,с.81].

Будівництвогорнанавчальноїмайстерніпроходило1900рокувприсутності
Олександра Соколова, який за допомогою глиняної розбірної моделі пояснив
харківській артілі пічників, яка виконувала роботу, окремі деталі споруди.
У результаті довелося розібрати частину неправильно виконаної кладки
йпереробитиїїзаново.Проведенепробневипалюваннядалопозитивнірезультати,
чим зацікавило місцевих гончарів. Зауважимо, що глиняна кустарна продукція
в Новій Водолазі не затримувалася: виготовлена невеликими партіями, вона
реалізовуваласяскупникамабонабазарах.Асортиментвиробівбувзорієнтований
наринковіпотребийзалежаввідпорироку.Приміром,ужниваособливимпопитом
користувалисяглечикийбаклагидляпитноїводиіт.ін.Кожнийгончармавзразки
виробів,яківінвиготовлявпротягомроку,ісереднихзустрічалисятакімистецькі
витвори, які потребували знань і навичок, що виходили за межі примітивної
обстановки промислу. До таких належали об’ємні полив’яні макітри, умивальні
тазики, самовари особливо витонченої роботи [1642, с. 59-60]. Забезпечена всім
необхіднимобладнанням,майстернярозпочаласвоюпросвітницькуроботу.
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У листопаді 1901 року за ініціативи місцевого церковно-приходського
попечительстваіззалученнямзібранихнимкоштівтакоштівнавчальноговідділу
СвященногосинодуйМіністерстваземлеробствавНовійВодолазібуловідкрито
навчальнугончарнумайстерню[1104,с.222].Упершийрікбулонабрано4учнів
вікомвід20до40років.МайстерняперебувалапідопікоюотцяП.Капустянського.
Коштівна їїутриманняневистачало.1902рокубуло3учні:одинбезкоштовник
(15 років) і двоєщомісячно отримували 8 руб. стипендії. Роботами в майстерні
керувавмайстерКривич, який отримував 200 руб. заробітної плати на рік,жив
у майстерні. Діяльність майстерні було спрямовано на вдосконалення техніки
виготовленняглинянихвиробів:запровадженообточуванняпродукції,покращено
складполив.Запіврокувідпродажувиробівотримали200руб.ОлександрСоколов
був переконаний, що «при условии небольшой субсидии от Министерства 
земледелия эта мастерская может стать достаточно длительной  
и с расширением деятельности увеличит комплект платных учеников»[1643,
с. 412].Тимчасом (1904) улабораторіїСанкт-Петербурга тривалиексперименти
зглинамиНовоїВодолаги[1104,с.221-222].

Напереконанняземськихдіячів,лишезаумовиреорганізаціїмайстернямогла
відігратипровіднурольусправірозповсюдженняважливихтехнічнихнововведень
[1104, с. 222]. Однак через нестачу коштів і відсутність досвідчених майстрів
діяльність навчального закладу розгорнути не вдавалося [1351, с. 21]. Ситуацію
могло врятувати переведення майстерні на утримання із державного бюджету,
належнеїїфінансування,призначеннянапосадузавідувачаособизіспеціальною
технічною підготовкою та надання учням стипендій. При цьому господарський
і адміністративний нагляд міг би залишатися у віданні церковно-приходського
попечительства[1104,с.223].Протедіяльністьгончарнінебулорозвинено.Хоча
гончарнийпромиселпосідаввагомемісцесередзанятьтамтешньогонаселення(1912
рокубулозареєстровано282 гончарі, іНоваВодолага тривалийчас залишалася
головнимцентромгончарноговиробництваХарківщини)[1307,с.11],інформація
про подальшу діяльність тамтешньої гончарної навчальної майстерні відсутня.
Маючивсінеобхідніумовидлярозвиткуспеціалізованоїзгончарстваустанови,яка
опікуваласябпідготовкоюмайстрів–продовжувачівтрадиційногослобожанського
гончарства,нововодолазькийосередокгончарноїосвітиприпинивсвоєіснування,
такінерозгорнувшисвоєїдіяльності.

УназванихгончарнихнавчальнихмайстерняхСлобожанщинипоширенням
фаховоїгончарноїосвітиопікувалисянескількиземства,стількиприватніособи.
Дотримуючись популяризованих у Російській імперії принципів сприяння
кустарнимпромислам, вонинамагалися в кустарних умовах окремих гончарних
осередків насаджувати виробництво фабрично-заводської продукції. Проте без
належноїдержавноїпідтримкиціініціативинеотрималиподальшогорозвитку.
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5.2. 
УКРАЇНІЗАЦІЙНІ АМБІЦІЇ  

КРАЙНЬОГО СХІДНОГО ОСЕРЕДКУ  
ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА  

УКРАЇНИ  
(МАКАРІВ ЯР; 1914–1935)

 Макарово-ярівська навчально-показова гончарна майстерня 
(1914–1916).Потужнийрозвиток гончарноїпромисловостіпочаткуХХ століття
ніскількинесприяврозвиткукустарногогончарноговиробництваСлобожанщини.
Навпаки, промисловий поступ знецінював продукцію гончарів-кустарів
занеухильногозростаннясобівартостікустарноговиробництваглинянихвиробів.
Зокрема,безкоштовнедотикористуваннякар’єрамиглинипоступовосталоплатним,
значноподорожчалопаливо,аотже,йвипалюванняглиняногопосуду.Сукупність
цихтабагатьохіншихнесприятливихобставинпризводиладоскороченнякількості
гончарівубагатьохгончарнихосередках.Заняттяцимпромисломпереставалобути
основнимуїхньомужиттійпоступовоставалодопоміжнимдохліборобства[1627,
c.138].Поступовогончарствозанепадало.Водномуізнайпотужнішихгончарних
осередків – Макаровому Яру Слов’яносербського повіту – чисельність гончарів
зменшилася з майже трьох сотень до 100 чоловік (1909 року), якіще зберігали
відданістьродовомузаняттю[1147,с.160];скоротиласятривалістьробочогочасу,
який кустарі відводили для заняття гончарством [1618, c. 303; 1627, c. 138-139].
Затакихекономічнихумовкустарнегончарневиробництвоочікувавпоступовий
занепад,аждоповногозникнення.Земськідіячінаголошувалинанеобхідностізмін
угончарномувиробництві[1627,c.142].Невдовзіповітовауправаподалаземським
зборам1905-горокупропозиціїщодополіпшеннямакарово-ярівськогогончарства
й одним із першочергових завдань земства було визнано відкриття гончарної
школи[1627,c.142].

Водночас було прийнято рішення про організацію навчання гончарству
вмайстрівзіншихгончарнихосередків,якідосяглибільшихуспіхівугончарстві.
Упершедумказапросити«специалиста глиняных изделий для обучения крестьян 
производить полированную посуду и различные изделия из глины»[1627,c.143]
виниклавдіячівСлов’яносербськоїповітовоїуправи1905року.Нажаль,уже1906
року земство скасувало рішення про асигнування на ці потреби 100 руб. [1627,
c. 143]. 1908 року, як підсумок листування Слов’яносербської повітової управи
згончарямиПолтавщини,доМакаровогоЯруприбуводинізгончарів(з’ясувати
йогопрізвищеневдалося).Однакземствоневиділилокоштівнайогоутримання.
У пам’яті макарово-ярівських гончарів він залишився «апостолом гончарного 
дела»[1627,c.143],якомудехтознихзавдячувавуміннямвиготовлятиполив’яний
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посуд,знаннямищодобільшзручногойвигідноговипалюваннягончарнихвиробів
тадеякимивдосконаленнямимісцевогогорна[1627,c.143].

Увага, виявлена до приїжджого гончаря, спонукала повітову управу
запровадити практичне навчання кустарів удосконаленим способам роботи
з глиною. З цією метою 1909 року до Макарового Яру на посаду інструктора
з гончарного виробництва запросили Федора Чирвенка – славетного майстра
з Опішного (Полтавщина), який за чотири місяці свого перебування, упродовж
25.01–25.03та10.05–10.07.1909року,навчивгончаріввиготовлятиполив’яний
посуд [438, арк. 372; 1147, с. 161] і за 100 руб. продав одну зі своїх професійних
таємниць виготовлення полив’яного посуду. Останній факт свідчить про вкрай
погану поінформованість місцевих гончарів, адже лише повна необізнаність
кустарівізрівнемсучаснихтехнологічнихдосягненьугончарстві,відсутністьбудь-
якихданихпронаявнілабораторіїйрізноманітнідрукованірекомендаціїмогли
примуситикустарівплатитизначнікоштизагончарну «таємницю».

Найбільш старанним учнем опішненського майстра став місцевий гончар
Семен Звіряка. Кустарі Макарового Яру наочно переконалися в тому, що
з місцевих глин можна виготовляти значно кращий посуд, у результаті чого

 Куток села Макарів Яр. Луганщина. Кінець ХІХ – початок ХХ століття.  
Автор фото невідомий. Копія – Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка (Луганщина)
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пожвавилося зацікавлення самим промислом [1147, c. 161]. Однак діяльність
інструктора виявилася не такою продуктивною, як очікувалося, і причин тому
булокілька:1)недовготривалийтермінйогоперебування;2)невсікустарізнали
пробезкоштовністьпослугінструктора;3)усамогоінструктораневсевдавалося,
можливо,тому,щовінневстигпристосуватисвоїзнаннядомісцевихсировинних
матеріалів; 4) відсутність удосконаленого горна, яке не встигли побудувати,
а у звичному длямакарово-ярівських гончарів горні полив’яний посуд псувався
[1147, c. 162]. Остання обставина виникла внаслідок того, що сільська громада
визначилася з місцем будівництва горна лише наприкінці червня, коли термін
перебуванняФедораЧирвенказакінчився[1147,с.162].

Післявід’їздуінструктора,засвідченнямгончаряАртюшенка,доМакарового
ЯрузвласноїініціативиприбувгончарзІзюмаХарківськоїгубернії[1627,c.144],
який також дав кустарям окремі поради щодо вдосконалення гончарного
виробництва. Внаслідок цих повчальних настанов кількість неполив’яного
посуду, що виготовляли гончарі Макарового Яру, за кілька років зросла вдвічі,
авасортиментіз’явилисяполив’янівироби[518,арк.7;1436,с.101].Так,1913року
вселізафіксовано102гончарів.Середнійрічнийзаробітоккожногостановив71,28
руб.[1627,c.138,140].Такіневисокіприбуткинедозволялиефективнорозвивати
промиселівпроваджуватиувиробництвоновітнітехнологічнідосягнення.

Питання навчання місцевих гончарів розглядалося 1910 року
Слов’яносербською повітовою земською управою, й було прийнято рішення
порушитипередГоловнимуправліннямземлеустроютаземлеробстваклопотання
про направлення до Макарового Яру інструктора-гончаря на тривалий час;
направити 2-х гончарів до гончарної школи для вивчення більш досконалих
способівгончарноговиробництва.Упершетакадумказ’явиласявслов’яносербських
земців1908року,коливонизвернулисядоземськихзборівзпроханнямвідправити
місцевихгончарівзарахунокземстванапрактичнікурсипригончарнихмайстернях
у містечку Опішному Зіньківського повіту та в містечку Глинськ Роменського
повіту Полтавської губернії, а також на навчання до Миргородської художньо-
промислової школи імені Миколи Гоголя [1621, c.674]. Було звернено увагу
на низький рівень гончарного виробництва, хоча за результатами проведених
досліджень з’ясувалася придатність макарово-ярівських глин для виготовлення
якісного посуду, а піску – для приготування полив [1147, c.161]. У загальному
кошторисівитратСлов’яносербськогоповітовогоземствана1911ріксередзаходів,
спрямованих на розвиток кустарних промислів, звернено увагу на необхідність
підтримкинавчальнихіпромисловихмайстерень,складівматеріалів,організації
виставокготовихвиробів[1637,с.138].1912рікбувприкметнийрішучимизмінами
впоглядахземцівнагончарнийпромиселуцьомуосередку.Зокрема,нимибуло
вжитонизкузаходів,яківперспективімалидокоріннополіпшитимісцевегончарне
виробництво:

1. Прийнято на службу в земство інструктора з гончарної справи
І.Переборщикова,якийзакінчивМиргородськухудожньо-промисловушколуімені
МиколиГоголя.
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 Хата гончаря Якова Пархоменка. Макарів Яр, Луганщина. 1910-ті – 1920-ті.  
Автор фото невідомий. Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка (Луганщина)

 Яма для зберігання глини («груба») (кінець ХІХ – початок ХХ століття)  
у керамологічній експозиції Історико-меморіального музею Олександра Пархоменка.  

Пархоменко, Луганщина. 09.10.2001.  
Фото Людмили Меткої. Національний музей- заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства
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 Гончар Василь Семенович 
Артюшенко (1842–1924). 
Місце, час зйомки та автор 
фото невідомі.  
Копія – Історико-
меморіальний музей 
Олександра Пархоменка 
(Луганщина) 

 Гончар Олексій Григорович Артюшенко (1870–1959). 
Місце, час зйомки та автор фото невідомі.  

Автор фото невідомий. Копія – Історико-меморіальний 
музей Олександра Пархоменка (Луганщина) 

 Гончар  
Яків Семенович 

Пархоменко  
(1860–1943).  

Макарів Яр, Луганщина. 
1930-ті.  

Автор фото невідомий.  
Копія – Історико-

меморіальний музей 
Олександра Пархоменка 

(Луганщина) 

 Гончар  
Захар Юхимович Кутько 

(1858–1940).  
Макарів Яр, Луганщина. 

1920-ті.  
Автор фото невідомий.  

Копія – Історико-
меморіальний музей 

Олександра Пархоменка 
(Луганщина) 

 Гончар Петро Якович Середа (1908–2008).  
Макарів Яр, Луганщина. 1990-ті. Автор фото невідомий.  
Копія – Історико-меморіальний музей  
Олександра Пархоменка (Луганщина)
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2.Влаштованогорнодлявипалюванняполив’янихгончарнихвиробів.
3.Розпочатооблаштуваннягончарноїмайстерні.
4. Обстежено місцеві глини вМиргородській художньо-промисловійшколі

іменіМиколиГоголя.
5. Заплановано тридцятиденні курси для гончарів повіту й губернії [1621,

c.677;1627,c.144-145;518].
1913 року повітове земство вирішило, що вищезгадані курси для гончарів

мають бути 4-місячними, а навчально-показовумайстернюнеобхідно оснастити
сучаснимобладнаннямілабораторієюдляпроведеннятехнічниханалізівмісцевих
глиннапредметїхпридатностідогончарювання.Окрімцього,губернськіземські
зборивирішилипорушитиклопотанняпередурядомпрогеологічнеобстеження
глин Слов’яносербського повітущодо придатності для гончарного виробництва.
Однакіззапланованихна1913ріквидатківгубернськеземство,зневідомихпричин,
асигнувало лише 900 руб., а Відділ сільської економії і сільськогосподарської
статистикиГоловного управління землеустрою та землеробства– 500руб. Тому
повітовеземствотількичастковозмоглоздійснитизапланованізаходи[1627,c.145].

На черговій сесії губернських земських зборів 1913-го року Управа
продемонструвала виготовлені з місцевих глин зразки облицювальної плитки,
«татарської»черепиці,теракотовихтаполив’янихвиробів,прикрасдляквіткових
клумбіліпленихвиробів.Повітовеземствонезбиралосязупинятисянапівдорозі
йпідкріпилосвоюдоповідьвисновками,якісталирезультатомйогобагаторічної
роботи: влаштування зразкової гончарної майстерні – цілком доцільне, тому
необхідно побудувати для майстерні спеціальне приміщення, яке б відповідало
всімвимогам;принійорганізуватилабораторіюйпродовжуватививченнянових
покладівглин,з’ясовуючиїхпридатністьдлягончарства,атакожкімнату-музей,
уякійбизберігалисязразкиглинівиробівзних,атакожформувалисяколекції
кращихробіт гончарів,щоотрималивідзнакинавиставках; кабінет інструктора
укомплектуватирізноманітнимипосібниками:літературою,картами,плакатами,
діапозитивами[1627,c.149-150].

Першочерговим завданням Слов’яносербського повітового земства стало
будівництвонавчальної гончарноїмайстернівМакаровомуЯру.Незалишилися
осторонь від питань розвитку гончарства в повіті й макарово-ярівські 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. Вони відзначали, що гончарство залишалося для них
важливим джерелом прибутків, які дозволяли поліпшувати основне заняття
селянина–землеробство.Наїхнюдумку,причинзанепадугончарствабулокілька:

1) невизначеність прав селян щодо користування глинищем, яке було
приватноювласністюпоміщикаМартенса,ійоговіддаленістьвідсела;

2)тяжкийручнийспосібприготуванняглиняноїмаси;
3)неякісніматеріалийручнеприготуванняполиви;
4)невміннявиготовляти,окрімзвичнихгорщиківтаглечиків,іншівироби;
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5) скорочення ринків збуту готової продукції [1627, c. 146-147].
Нанаступнихзборах,яківідбулися28грудня1913року,гончаріухвалилирішення
про об’єднання в артіль для організації збуту гончарних виробів та придбання
сировини[1627,c.150].

Тимчасом,Слов’яносербськауправасклалакошторисвитратнаутримання
інструкторазгончарствайгончарноїмайстернівМакаровомуЯру1914року[1153,
c. 210].Нажаль, не вдалося віднайти відомостейпроповнефінансуванняцього
проекту,протеєпідтвердженнятого,щодлянавчально-показовоїмайстернівосени
1913рокубулоорендованопростореприміщення,придбаносучаснийгончарний
круг,ручнімашинидляприготуванняглинийполиви,приладдядляпроведення
елементарноготехнічногоаналізуглинівиготовленнякахель[1627,с.149].

15січня1914рокуМакарово-ярівськунавчально-показовугончарнумайстерню
буловідкрито.ОчоливїївжезгадуванийІ.Переборщиков.Унійознайомлювали
кустарівзневідомимидотиприйомамироботизглиною:починализвиготовлення
кахель і прикрас для печей, облицювальної плитки й татарської черепиці,
теракотовихіполив’янихвиробів(тарелів,тикв,макітер,горщиків,мисок,глечиків,
скарбничок) [1627, с. 151], прикрас для квіткових клумб та ліплених виробів.
Передбачалося впровадження поліпшень у традиційну технологію гончарного
виробництва.Впродовж18лютого–15березнятогожрокупримайстернідіяли
курси, на яких п’ять селян із хутора Лисого працювали за гончарним кругом,

 Гончарний ряд на базарі. Катеринославщина. Початок ХХ століття  [1039, с. 89]
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 Автор невідомий. Горщик.  
Глина, ангоб, гончарний круг, ритування, писання,  

30,4х30,5 см. Макарів Яр, Луганщина.  
1920-ті – 1930-ті. Національний музей- заповідник 

українського гончарства в Опішному, КН-15177/К-14425.  
Фото Тараса Пошивайла 

 Автор невідомий. Миска (1, 2).  
Глина, полива, гончарний круг, 
ритування, 8,3х25 см.  
Макарів Яр, Луганщина.  
1920-ті – 1930-ті.  
Луганський обласний 
краєзнавчий музей,  
КП-22947/КСП1-355.  
Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Ринка.  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 
17,5х24,2 см. Макарів Яр, Луганщина.  
1920-ті – 1930-ті. Національний музей- заповідник 
українського гончарства в Опішному, КН-15173/К-14421.  
Фото Тараса Пошивайла

 Михайло Гречин.  
Горщик («махітка»).  

Глина, полива, гончарний круг,  
ліплення, ритування, 10х10,5 см.  

Макарів Яр, Луганщина.  
1910-ті – 1920-ті.  

Луганський обласний краєзнавчий музей, 
КП-21260/КСП1-319.  

Фото Тараса  Пошивайла

 Автор невідомий. 
Зливушник.  

Глина, ангоб, полива, 
гончарний круг, ліплення, 

мальовка, 8,5х10,8 см; нижче 
вінець напис: «Подглазурная 

живопись. М. Я.».  
Макарів Яр, Луганщина. 

Кінець 1920-х – перша 
половина 1930-х. 

Національний музей- 
заповідник українського 
гончарства в Опішному,  

КН-15501/К-14750.  
Фото Тараса Пошивайла

1

2
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 Автор невідомий. Глек.  
Глина, полива, гончарний круг, ритування, ліплення, 35,5х14 см. 
Макарів Яр, Луганщина. 1920-ті – 1930-ті.  
Луганський обласний краєзнавчий музей, КП-58291/КСП3-686. 
Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Тиквастий глечик («кувшин»).  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 

32х12 см. Макарів Яр, Луганщина. 1920-ті – 1930-ті.  
Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка 

(Луганщина), КП4-959/В3-417. Фото Таїси Блюм

 Антон Дудак. Тиква («кубушка»).  
Глина, ангоб, гончарний круг, писання, 27,5х11,5 см. 
Луганськ. 1950-ті. Луганський обласний краєзнавчий 
музей, КП-60676/КСП3-849. Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Глечик.  
Глина, ангоб, гончарний круг, писання, 30,1х19 см. 

Макарів Яр, Луганщина. 1920-ті. Національний музей- 
заповідник українського гончарства в Опішному,  

КН-9581/К-8907. Фото Тараса Пошивайла
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 Автор невідомий. Банкоподібна посудина.  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 35,5х16 см.  

Макарів Яр, Луганщина. 1920-ті – 1930-ті.  
Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка 

(Луганщина), КП7-2342/В3-981. Фото Таїси Блюм

 Автор невідомий. Макітра.  
Глина, полива, гончарний круг, 24,5х19 см.  
Макарів Яр, Луганщина. 1930-ті – 1950-ті.  
Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка 
(Луганщина), КП/ВХ4-3268. Фото Таїси Блюм. 
Публікується вперше 

 Автор невідомий. Банка.  
Глина, гончарний круг, ритування, 24,5х11 см.  
Макарів Яр, Луганщина. 1930-ті – 1950-ті.  

Луганський обласний краєзнавчий музей,  
КП-44953/КСП2-465.  

Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Барило («бочонок»).  
Глина, гончарний круг, ліплення, ритування,  
довжина – 24 см. Макарів Яр, Луганщина.  
Перша чверть ХХ століття.  
Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка 
(Луганщина). Фото Юрія Лащука
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 Автор невідомий. Куришка.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ліплення, 

вирізування, писання, 16х4,5 см.  
Макарів Яр, Луганщина. 1910-ті – 1920-ті. 

Історико-меморіальний музей Олександра 
Пархоменка (Луганщина), КП4-1064/В3-490.  

Фото Таїси Блюм

 Автор невідомий. Двійнята.  
Глина, гончарний круг, ліплення,  
8,4х12,6х15,5 см. Макарів Яр, Луганщина.  
1920-ті – 1930-ті. Історико-меморіальний 
музей Олександра Пархоменка 
(Луганщина), EI1-2567/D4-1113.  
Фото Таїси Блюм. Публікується вперше 

 Автор невідомий. Каганець.  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 9,9х12,1 см.  
Макарів Яр (Луганськ?), Луганщина. 1950-ті.  
Національний музей- заповідник українського гончарства  
в Опішному, КН-15174/К-14422. Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Цідильник.  
Глина, ліплення, проколювання, 14,5х6х10 см.  
Макарів Яр, Луганщина. 1920-ті – 1950-ті.  
Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка 
(Луганщина), КП6-1918/В3722.  
Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. 
Кухоль-молочник 
(«кружка»).  
Глина, полива, 
гончарний круг, 
ліплення, ритування, 
14,5х11 см.  
Макарів Яр, 
Луганщина.  
1920-ті – 1930-ті. 
Історико-меморіальний 
музей Олександра 
Пархоменка 
(Луганщина),  
КП1-21/ В1-32.  
Фото Людмили Меткої
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 Автор невідомий.  
Вулик із глиняним покрівцем.  
Макарів Яр, Луганщина.  
1920-ті – 1930-ті.  
Луганський обласний  
краєзнавчий музей,  
КП-22950/КСП1-140.  
Фото Тараса Пошивайла

 Форма для виготовлення цегли. Пархоменко, Луганщина. 1940-ві.  
Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка (Луганщина).  

Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Татарська («совкова») черепиця.  
Глина, гончарний круг, 9,6х25 см.  
Макарів Яр, Луганщина. 1910-ті.  
Національний музей- заповідник українського гончарства  
в Опішному, КН-9606/К-8933. Фото Тараса Пошивайла

 Господарська будівля,  
вкрита глиняною 

«совковою» («татарською») 
черепицею (1910-ті).  

Пархоменко,  
Луганщина. 2001.  

Фото Людмили Меткої. 
Національний музей- 

заповідник українського 
гончарства в Опішному, 

Національний архів 
українського гончарства
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 Керамологічна експозиція 
Історико-меморіального 
музею Олександра 
Пархоменка.  
Пархоменко, Луганщина. 
17.09.2007.  
Фото Людмили Овчаренко. 
Національний музей- 
заповідник українського 
гончарства в Опішному, 
Національний архів 
українського гончарства
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вивчалискладтатехнологіюобробкиглини,особливостіїїзаготівлійприготування
дороботи,сушінняйвипалюваннявиробів.І.Переборщиковвідвідувавгончарів
МакаровогоЯрутас.Хорошилове,даючиїмприцьомупорадищодовдосконалення
гончарноїсправи[1627,c.146].

Беручи до уваги висловлені кустарями побажання щодо обстеження
глин, зважаючи на те, що результати проведених раніше експериментів ніде
не обнародувалися, а також враховуючи те, що аналіз одного зразка глини
коштував 42 руб., Слов’яносербська повітова управа відрядила інструктора-
кераміста І. Переборщикова зі зразками глин, взятими з глинищ поблизу
МакаровогоЯру, доМиргородської художньо-промисловоїшколи іменіМиколи
Гоголя. Висновки містили рекомендації щодо придатності тієї чи іншої глини
для виготовлення певної групи глиняних виробів [1627, c. 147-148]. Результати
обстеження глин Макарово-ярівської волості виявилися обнадійливими для
майбутньогорозвиткутамтешньогогончарства.По-перше,з’ясувалося,щозначний
масив гончарних глин довкола Макарового Яру можна було використати для
виготовлення різноманітної глиняної продукції, а глини, які гончарі вважали
непридатними для промислу, можна використовувати у виробництві. По-друге,

 Гончарні вироби села Макарів Яр  
та інших осередків Луганщини   
в експозиції Історико-меморіального музею 
Олександра Пархоменка.  
(нижній ряд, друга праворуч – банка,  
виготовлена в Опішному, Полтавщина).  
Пархоменко, Луганщина. 1920-ті – 1950-ті.  
Історико-меморіальний музей  
Олександра Пархоменка.  
Фото Людмили Меткої
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врахуваннярезультатівлабораторниханалізівупрактичнійроботігончарівсприяло
їх переорієнтуванню на виготовлення тих видів продукції, які були економічно
доцільнішимидля тогочи іншоговиробника і якіможнабулона тойчасбільш
вигіднопродати.Тому,рекомендуючивиготовлятизцієїглинилишепевнівироби,
якібулидляцієї сировининайоптимальнішими, земствосприялораціоналізації
гончарноговиробництва[1627,c.148-149].ВідтодігончарнийпромиселМакарового
Яруперейшовдоновогоетапусвогоіснування.Земствопочалозвертатинанього
особливу увагу, прагнучи максимально профінансувати всі ініціативи в цьому
напрямку. 1914 року Слов’яносербське повітове й Катеринославське губернське
земстваасигнувалинарозвитокгончарногопромислу 1800руб., ана 1915таких
витратбулозаплановановсумі1280руб.[1434,с.50].

Булопокладенопочатоксистемнійроботізпідтримкигончарногопромислу,
передачі професійних гончарських знань у навчально-показовій гончарній
навчальній майстерні. На жаль, подальші події 1910-х років (Перша світова
війна, більшовицький переворот, громадянська війна) не дозволили здійснити
запланованевповномуобсязі.Черездемобілізаціїтаучастьувоєннихдіяхкількість
гончарівзменшилася.Водномуізтогочаснихземськихвиданьповідомлялося,що
черезпризивнамобілізацію1915року«инструктора гончарного производства, 
по гончарному делу в с. Макаров Яр почти не проходили работы. Вновь 
приглашенный инструктор после трёх месяцев оставил службу по причине 
низкого оклада» [518, арк. 6]. З 1916року гончарнийпромиселМакаровогоЯру
перебувавустаністагнації,якийтривавдосередини1920-хроків.

Отже,Слов’яносербськеповітовеземствобулоодним ізнайпрогресивніших
земств Катеринославської губернії й у першій половині 1910-х років активно
сприяло розвитку гончарного виробництва в повіті, крок за кроком рухалося
вперед, можливо, в чомусь виявляючи меншу наполегливість і послідовність,
аніж того вимагали умови. Запровадження виготовлення полив’яних виробів,
відкриттявМакаровомуЯрінавчально-показовоїгончарноїмайстерні,дослідження
властивостей та експлуатація нових родовищ місцевих глин, розширення
асортименту глиняних виробів, залучення до навчання в гончарній майстерні
селянз іншихсіл,популяризаторськадіяльністькерівникамайстерні, співпраця
зМиргородськоюхудожньо-промисловоюшколоюіменіМиколиГоголя–усеце
свідчилопропослідовнідіїземствавнапрямкупідтримкигончарногопромислу.
Однак не всі реалізовані заходи були достатньо ефективними, хоча й мали
на меті в умовах зростання промислового виробництва кераміки підтримати
традиційне гончарство, розширити сферу його впливу, ринки збуту продукції,
залучитидоцьогозаняттямолодьітакимчиномпротидіятизанепадупромислу.
Земські діячі усвідомлювали важливість гончарства не тільки для тогочасної
економікиповіту,айдлязміцненняматеріальнихстатківродинкустарів.Томувони
постійнообговорювалийплануваликомплекснупрограмумодернізаціїмісцевого
кустарногогончарства,якуневдалосяреалізуватиповністюзкількохпричин:через
недосвідченістьуційсправісамогоземства,відсутністьдосвідченогокерівника–
фахівцязгончарноїсправи,обережністьінерішучістьсамихкустарів.
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 Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова школа  
(1927–1935). Стангончарноїкустарноїпромисловостів1920-хрокахбувневтішним.
Усенагальнішимставалопитаннятехнічногопереоснащеннякустарногопромислу,
вдосконаленнятехнологіїдомашньоговиробництваглинянихвиробівчерезсистему
спеціалізованихнавчальних закладів різних освітніх рівнів. Важливимперіодом
вісторіїмакарово-ярівськогогончарствабуладіяльністьгончарноїшколи,зякою
пов’язувалисямайбутніперспективирозвиткумісцевогогончарства.

ГончарнушколувселіМакарівЯрНовосвітлівськогорайонуЛуганськоїокруги
буловідкрито1927рокузаініціативоюОкружноїінспектуринародноїосвітизгідно
зпостановоюПрезидіїЛуганськогоокрвиконкомувід05.08.1927року[98,арк.19;
745, арк. 124]. Метою заснування Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промислової школи декларувалася підготовка кваліфікованих робітників для
гончарноїкустарноїпромисловостівгалузяхсамостійногоартільно-кооперативного
кустарництва[219,арк.167].Вумовахукраїнізаціїсуспільногожиттяцяідеязнайшла
підтримкусередмісцевогонаселення.Громадськимизусиллямивосени1927року
буловідремонтованопомешканнянавчальногокорпусуймайстерень,виготовлено
примітивнімеблідлянавчальноїроботи [460].Окружна інспектурапрофесійної
освіти порушила перед Народним комісаріатом освіти УСРР клопотання про
терміновепризначеннявшколузавідувачай інструкторавиробничогонавчання
[904].Дляобстеженнямісцевихглин,атакожзадлярозробкидетальногоплану
організації гончарної школи було запрошено інженера кустарно-промислової
«вертикалі»ОсипаБілоскурського[1440,с.139].1928рокувінвідвідавЛуганщину
й пообіцяв сприяти у виділенні коштів держбюджету на утримання гончарної
школи[218,арк.2].

ОчолившколуПавлоАндрійовичДубинський–вихованецьМиргородської
художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя. Завдяки його енергійності
та наполегливості спочатку вдалося налагодити викладання загальноосвітніх
дисциплін, залучаючи до цього вчителів існуючої в селі чотирирічної школи
соціального виховання. 1928 року Президія РВК констатувала, «що єдина  
в Новосвітлівському районі профшкола має… всі дані для свого дальнійшого 
розвитку та здійснення покладених на цю школу завдань і як керамічна вже 
набрала авторитетності серед широких кол селянства, що свідчить про цілком 
вірний підход школи до широких мас селянства та задовольняючу організаційну 
роботу школи»[212,арк.44].

Проте значноюпроблемоюпосталобудівництво гончарнихмайстерень, без
якихкустарнашколанемоглаіснувати[821].Технічнекерівництвобудівництвом
доручилизавідувачу.ПитанняпробудівництвокустпромшколивселіМакарівЯр
неодноразовослухалосяназасіданняхПрезидіїНовосвітлівськогорайвиконкому
[680, арк. 115; 682; 676]. Районний виконком зібрав 5 тисяч крб. громадських
коштів на їх будівництво [1436, с. 101]. Та цих грошей було недостатньо для
закінченняновобудови,томупередокружнимвиконкомомпорушиликлопотання
про виділення з держфонду 6 тисяч карбованців, щоб закінчити будівництво
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й «щоб можливо було на другому курсі навчання проводити усі виробничі 
навчальні роботи»[460].

Гончарна школа розглядалася як етапна для всіх бажаючих отримати
фахову підготовку. Фактично «без шкільно-наочного приладдя, без підручників, 
без достатньої кількості меблів і робочої площі та без жодного технічно-
навчального устаткування по її фаху»Макарово-ярівську керамічнукустарно-
промисловушколубуловідкритонаприкінцілистопада1927року[219,арк.166].
Павло Дубинський підготував кошторис школи на 1927/1928 навчальний рік
[222, арк. 5]. Її фінансування здійснювалося за кошти місцевого й державного
бюджетів [214, арк. 167; 1622, с. 114].Відповіднодоп’ятирічногопланурозвитку
кустарно-промислових шкіл Луганської округи в 1932/1933 навчальному році
передбачалося випустити 50 учнів [213, арк. 69]. Широка популяризація серед
населення перспектив розвитку цієї школи дозволила провести достатній набір
учнів, незважаючи на скрутне матеріальне становище і наявність тільки одного
педагога-фахівця–завідувача[460].Середучнівпереважалихлопці-переростки,
оскількивселіцебувдлянихєдинийшанснавчитисягончарномуремеслу[357,
арк.3].

Навчання почалося 15 січня 1928 року. Саме тому інспектори професійної
освіти, які перевіряли діяльність школи 23-24.06.1929 року, рекомендували,
зметоюнабуття достатньої кваліфікації, додати дляпершогоприйому учнівще
одинтриместр[317],щойбулозроблено.

Тим часом, як свідчить доповідна записка Павла Дубинського інспектору
профосвітиЛуганськоїокружноїінспектуринародноїосвіти(окріно),15січня1929
рокузапроектоміпідкерівництвомрайонноготехнікаКабановабулоспоруджено,
але не закінчено, навчально-виробничі гончарні майстерні [514; 220, арк. 168].
Навчальний рік розпочався з використанням лише однієї кімнати [317]. Через
незалежнівідгончарноїшколипричинибудівництвомайстереньбулорозпочато
іззапізненням, інеобхіднихбудівельнихматеріалів(деревина,мергель)намісці
булонаявнолише50%[211,арк.2].Закупівлюлісоматеріалівздійснювализакошти
Новосвітлівського райвиконкому. У липні 1928 року Луганський окрвиконком
відмовив у виділенні коштів для гончарної школи. Тим часом було виділено
5000 крб. із сільгоспподаткуМакарово-ярівській сільраді для «добудівлі школи 
на черно»[212,арк.115].Президіярайвиконкомупорушилапередкерівництвом
Луганськоїокругиклопотаннящодонаданняцільовогоасигнуваннянабудівництво
навчальних майстерень та добудову приміщення гончарної школи, оскільки
«не закінчення в цьому році школи зірває план її майбутнього навчання»[212,
арк.136].Очевидячки,малосянаувазізаплановане,згіднозмережею,збільшення
кількостіучнів.

Комісія, що оглядала будівництво, 9 серпня 1929 року зазначила, що три
димовітрубибулопоставленонатехнічноневідповіднихдлянихмісцях.Необхідно
булоїхрозібратийспорудитибілятепловихпечейнавідповіднихпідмурках.Також
зверталасяуваганавідсутністьнадахуналежногонавісу[210,арк.4].Необхіднобуло
добудовуватинавчально-виробничімайстерні,оскількиті,щовжефункціонували,
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 (Стор. 679-680)  
«Витяг з протоколу №33 

Засідання Президії  
Луганського 

Окрвиконкому».  
Луганськ. 05.08.1927.  

Державний архів Луганської 
області [98, арк. 19-20]
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 «Протокол №36/28 Засідання Президії Новосвітловського районового  
виконачого комітету» (фрагменти). Новосвітлівка. 17.11.1927.  

Державний архів Луганської області [681, арк. 115, 116]
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 Лист Новосвітлівського районового виконавчого комітету до Луганського окрвиконкому.  
Новосвітлівка. Липень 1928. Державний архів Луганської області [460, арк. 10]
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 Резолюція Президії Новосвітлівського районового виконавчого комітету за доповіддю завідувача  
Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи Павла Дубинського.  

Новосвітлівка. Літо 1928. Державний архів Луганської області [212, арк. 44]
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 Лист директора 
Миргородської  
художньо-промислової 
школи імені Миколи 
Гоголя Олександра 
Кир’якова до Андрія 
Дубинського  
про фінансову 
підтримку навчання 
його сина – Павла 
Дубинського.  
Миргород, Полтавська 
губернія. 10.01.1912. 
Приватний архів родини 
Дубинських (Вінниця)
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 Акт про огляд побудови виробничих 
майстерень Макарово-ярівської  
керамічної кустарно-промислової школи. 
Макарів Яр, Луганщина. 09.08.1929.  
Державний архів Луганської області  
[210, арк. 4]
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незабезпечуваливповнійміріпотребгончарноїшколи[312].Розширенняробочих
площмайстереньдалобможливістьорганізувати«нові процеси, що потрібні школі 
в її перспективах на механізацію»[312,арк.132].Восени1929рокубудівництво
майстерень,розрахованихна60учнів,булозавершено[220,арк.168;313,арк.125;
1440, с. 58]. Школа розташувалася у 5 будинках, з яких три були кам’яні. Дві
майстернізаймалиплощу352,60м2[313,арк.125].Будинокдлямайстереньбуло
зведено з каменю-мергелю [978; 313, арк. 125; 1115, с. 383]. У першіймайстерні
стояли гончарні круги (15 шт.); великий стіл, на якому лежала готова для
використанняглина(потімкоженученьїїщеразпереминавівикористовувавабо
для ліплення, або для гончарювання); менший стіл призначався для ліплення.
Ліпилибригадамипід керівництвомвикладачаліпленняВалентиниВасильєвої.
Спочаткунабивалиглинянийпласт,наякомувчилисяліпитиквітиталистя.Згодом

 Фрагменти будівлі  
колишньої гончарної майстерні 
Макарово-ярівської керамічної 
кустарно-промислової школи. 
Пархоменко, Луганщина. 
30.08.2007.  
Фото Юрка Пошивайла.  
Національний музей- заповідник 
українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського 
гончарства
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орнаментускладнювали.Навазахвиліплювали іриси,маки, троянди, анавколо
квітів–корудерев[357].

У другій майстерні, меншій за розміром, стояли столи для ліплення та
малювання готового посуду. Вироби виготовляли полив’яні й декоровані
мальовкою;нанесенийзадопомогоюгумовоїгрушіконтурчорногоабокоричневого
кольорузаповнювалиангобамирізнихкольорів[354,арк.55].Уційжемайстерні
стояли стелажі для сушіння виробів. Приміщення майстерень були чистими,
світлими,просторими,звисокоюстелеюівеликимивікнами[1439,с.59].

ВіддаленістьМакаровогоЯрувідмістайзалізниці,нерегулярненадходження
коштів на придбання та встановлення спеціального обладнання для гончарної
школибулинесприятливимифакторами,якіпостійноускладнювалиїїповсякчасну
діяльність [317]. В орієнтовному кошторисі Макарово-ярівської керамічної
кустарно-промисловоїшколина1928/1929навчальнийрікбулозробленоакцент
на формування матеріально-технічної бази [546]. Райвиконком порушив перед
окрвиконкомомклопотанняпрозбільшенняфінансуваннянапридбаннянауково-
наочнихприладів та технічно-фахового устаткуваннядля хімічногойфізичного
кабінетів,атакожлабораторій[212,арк.44].Іззапланованихкоштівдляпридбання
обладнанняна1928–1933рокипередбачалося9тис.крб.[213,арк.56].1928/1929
навчального року з них планували використати 6260 крб. [829; 546, арк. 20].
У пояснювальній записці Павло Дубинський писав: «...Матеріальні цінності  

 Павло Дубинський.  
Миргород, Полтавська губернія.  

1915–1917.  
Автор фото невідомий.  

Приватний архів родини Дубинських 
(Вінниця) 
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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» [321]. Виділених
коштівбулозначноменшереальноїпотребишколи[222,арк.5].

У штатному розписові були посади завідувача, діловода, викладачів
загальноосвітніхтаспеціальнихдисциплін, інструктора,двохмайстрівкераміки,
майстра-моделювальника, прибиральниці та сторожа. На їх утримання
передбачалося9129крб.[414,арк.5].Окремозауважувалосянапосадітехслужбовця
–фахівця,якийбиздійснювавпоточнийремонтінвентарюнавчально-виробничих
майстерень, виготовляв нові прилади та інструменти, вів облік матеріалів
івиробів[829].Наступногорокудоштатногорозписубуловведенощеоднупосаду
інструктора-кераміка [314]. Проте нерегулярні видатки, відсутність необхідних
викладачів,здійсненнябудівельнихробіт–усецегальмувало,виводилошкільний
навчальнийпроцесізнормальногоробочогоритму.Завідувачрозумів,наскільки
важливо, щоб на І курс вступали діти, які вже мали б ґрунтовну підготовку
з основних навчальних дисциплін [1439, с. 59]. Знання ж, із якими фактично
приходили діти після закінчення чотирирічної трудшколи, не задовольняли
викладачівгончарногозакладу,атомуназасіданнішкільноїради30.06.1929року
буловирішенопорушитипередЛуганськоюокружноюінспектуроюнародноїосвіти
клопотання про відкриття 1928/1929 навчального року приМакарово-ярівській
керамічній кустарно-промисловій школі підготовчого курсу [315, арк. 11]. Було
розроблено орієнтовний кошторис і навчальний план цього курсу [222, арк. 11;
320]. Але ініціатива педагогічного колективушколи залишилася без підтримки
[313,арк.125;209,арк.125].

Кустарно-промислові школи комплектували випускниками чотирирічки
й давали їм, окрім практично-професійної освіти, також повний мінімум
професійно-теоретичнихзнаньізабезпечувализагальнийрозвитокзапрограмою
семирічної трудшколи [217, арк. 13]. Навчальний план передбачав трирічний
термін навчання [288, арк. 56], складався відповідно до типового навчального
плану Народного комісаріату освіти УСРР [829] і передбачав підготовку
кваліфікованих робітників для кустарної промисловості [217, арк. 13-20;
1440, с. 46]. Аналіз предметів загальнотехнічного циклу чітко виявляє їх
фахову спрямованість: учні отримували основні відомості з арифметики,
елементарної алгебри й геометрії; їх навчали рахівництву (робити розцінку
сировинних матеріалів, визначати ціну готового продукту, складати кошториси
організації кустарної майстерні й окремого обладнання). Відсутність державних
програм для кустарно-промислових шкіл спонукала Павла Дубинського
до написання програми з геометрії для І курсу гончарної школи [322; 343].
На заняттях із графічної грамоти «вивчали рисунок з вільної руки, креслення, 
малювання, робили зарисовки кращих зразків народного орнаменту, різних 
музейних експонатів»; на третьому році навчання передбачався перехід
докомпозиціїорнаментівдлярізнихпредметіввиробництва[217,арк.13].Хімію
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 Посвідка Макарово-
ярівської керамічної 

промшколи про роботу 
Павла Дубинського  

на посаді директора.  
Макарів Яр, Луганщина. 

28.05.1935.  
Приватний архів родини 

Дубинських (Вінниця)

 Табель успішності  
Павла Дубинського  

за третю чверть 1911/1912 
навчального року  

в Миргородській художньо-
промисловій школі  

імені Миколи Гоголя. 
Миргород, Полтавська 

губернія. 16.03.1912. 
Приватний архів родини 

Дубинських (Вінниця)
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 Павло Дубинський.  
«Оріент-Кошторис на утримання педспівробітників підготовчого курсу  

при Макаро-Ярівській Керамічній Кустпромшколі».  
Макарів Яр, Луганщина. 30.06.1928.  

Державний архів Луганської області [320, арк. 12]
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 Павло Дубинський.  
«Пояснювальна записка до Оріент-кошторису № 2-й Макаро-ярів. Керамічної кустпромшколи,  

що зо всіх частин її видатків (опріч штату) на 1928/29 опер. рік». Макарів Яр, Луганщина. Червень 1928.  
Державний архів Луганської області [321, арк. 21]
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 Павло Дубинський.  
Лист Макарово-ярівської керамічної 

кустарно-промислової школи  
до відділу профосвіти Луганської окріно. 

Макарів Яр, Луганщина. 01.07.1928.  
Державний архів Луганської області  

[315, арк. 11, 11 зв.]
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йфізику–тежвикладализурахуваннямфаховоїспецифікизакладу[363,арк.272].
Вивчення спеціальних предметів, зокрема технології матеріалів і виробництва,
передбачало ознайомлення учнів із походженням матеріалів, їх властивостями,
гончарними інструментами, верстатами, приладами, що застосовувалися
у виробництві, «як рівно ж теоретичне знайомство з технікою виробництва  
в більш досконалих та механізованих формах»[217,арк.14].

ОсобливірекомендаціїНародногокомісаріатуосвітиУСРРдававщодорівня
фахової підготовки викладача малювання й композиції, який повинен бути
«знайомий з українською орнаментарною промисловістю, інакше учні, скінчивши 
школу, підуть до кустарів для псуття і нищення прекрасних зразків народної 
творчості» [217, арк. 14]. Значну частину навчальних годин було відведено
вивченнюорнаментів,їхкомпозицій.Учнішколиакварельнимифарбамималювали
ескізимайбутніхорнаментів,якізгодомпереносилинакальку,адалі–нагончарні
вироби;прицьомуконтуриобводилипереважнокоричневимабочорнимангобом
[325].Ці даніпідтверджуютьвироби учнівшколи,наякихкоричневимангобом
нанесеноконтурирослинногоорнаменту[1115,с.334-337].

Практичнізаняттявгончарнихмайстерняхбулоорганізованотакимчином,
щоб«учень мав змогу пройти всі процеси виробництва, починаючи від підготовки 
матеріалів і кінчаючи останніми етапами виробництва, орієнтуючись на те, 
що учень після закінчення школи повинен бути в змозі сам зайнятись ремеслом 
по вивченій спеціальності»[217,арк.14].Відповіднодоцихрекомендацій,Павло
Дубинський організовував навчально-виховний процес таким чином, щоб учні
школи ставали активними учасниками всіх виробничих процесів гончарного
промислу.Вихованцівбулоподіленонабригади,якіпочерзізаготовлялиглину,
замочували її в спеціальнихємностях,пропускаличерез глиноміску,працювали
на гончарних кругах, допомагали завантажувати чи розвантажувати горно,
яке знаходилося в окремому приміщенні [357]. Основну кількість глини, яка
застосовувалася для роботи в майстернях школи, привозили з району хутора
Водотоки(іншаназва—Копані).Такожгончарнуглинувисокоїякостідоставляли
ізЧасівЯру іКостянтинівки; кварцовийпісок та інші силікати, окислиметалів,
свинецьіоловодляполивийангобизакуповуваливЛуганську[1436,с.106].

Досягнення мети діяльності Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промислової школи було б неможливим без висококваліфікованих викладачів-
фахівців гончарної справи. Ініціатива у формуванні штатів закладу повністю
належала завідувачу [222, арк. 6]. Забезпечити школу кваліфікованими
спеціалістами було нелегко, оскільки жителі міст не завжди погоджувалися
на переїзд, та й заробітна плата була невисокою. Наприклад, викладач фізики
й математики Іван Якович Петров погодився працювати в гончарній школі
лише за умови, що Павло Дубинський надасть йому для проживання свій
будинок.Зважаючинаобставини,родина завідувачапереїхаладо іншого,менш
облаштованого будинку, попередньо зробивши в ньому ремонт, а Іван Петров
забравізЛуганськадоМакаровогоЯрусвоюсім’юізалишивсяпрацювати[980].
Поступовосформувавсяколективоднодумців.1929рокудойогоскладувходили:
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викладачліпленняВалентинаФедорівнаВасильєва(дружинаПавлаДубинського),
ДмитроІвановичКлочко,Т.П.Ручка;роботінагончарнихкругахнавчалинародні
майстри:ІванІвановичШкурко,МиколаПавловичЗвіряка,АнтонІвановичДудак
тамайстер ізОпішного (Полтавщина)Михайло ІвановичКирячок, якийнавчав
мальовціангобами,проводивдослідийшукаврецептиновихпідполив’янихфарб
і полив [218, арк. 40-53]; сам Павло Андрійович Дубинський був викладачем
технології кераміки, хімії, графічної грамоти та української мови [979; 1440,
с.51-52].

У різний час у гончарній школі також, можливо, працювали: Григорій
Каранда–колишнійвихованецьшколи,ТимофійЄвдокимовичЧабаненко–згодом
голова колгоспу, ІванМихайлович Санченко – згодом голова сільради, Олексій
Михайлович Гончаров – згодом начальник відділення зв’язку, Іван Степанович
Удовиченко–завгосп,СтепанЮхимовичКолісниченко–будівельникзанаймом.
ПроцепідчаспереглядукримінальноїсправиПавлаДубинського1958рокусвідчив
колишнійученьшколиГригорійКаранда[30].

Ще в листопаді 1927 року Президія Новосвітлівського райвиконкому
звертала особливу увагу на кадрове забезпечення школи і ставила завдання,
«щоб укомплектовання цієї школи проходило по прінціпу соціяльного складу»[681,
арк.116].ВідповіднодоцьоговрезолюціїдодоповідіРайонноїінспектуринаросвіти
на окружному з’їзді радЛуганщиниХІІІ скликання було визначено необхідний
соціальнийскладучнівськихколективівпрофшкілутакомуспіввідношенні:

●дітейробітників–60%;
●дітейселян–15%(ізних70%–дітинаймитів,30%–дітисередняків);
●дітейслужбовців–20%;
● дітей кустарів – 5 % [214, арк. 190]. Отже, дітям, які дійсно могли б

продовжити батьківське ремесло, доступ до художньої освіти було обмежено
[95,арк.51].УМакарово-ярівськійкерамічнійкустарно-промисловійшколістаном
на 01.11.1929 року на трьох курсах навчалося 90 учнів, 70% яких складали діти
селян.Це явище саме по собі на той час було більше винятком з правила [956,
арк. 167; 313, арк. 125]. У січні–травні 1930 року чисельність вихованцівшколи
зменшилася до 86-ти [215, арк. 40]. Можливо, скорочення було викликане
звільненнямневстигаючихучнів.Відтікучнівтакожможнапояснитирозширенням
4-річноїшколи, яку булореорганізовано в 7-річну.Уженаступногонавчального
рокуситуаціяпочалавирівнюватися.Згіднозмережеюна1930/1931навчальний
рік,угончарнійшколіпередбачалосянавчання102учнів[215,арк.40].

Мережа Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи була
такою:1927/1928н.р.–60учнів,1928/1929–80учнів,1929/1930–120учнів[491].
Відповіднопередбачаласятакакількістьвипускників:1929/1930н.р.–30учнів,
1930/1931–25учнів,1931/1932–25учнів,1932/1933–25учнів[286,арк.69].Проте
гончарнашколадещовідставала віднаміченоїнаповнюваності класів, алена те
булиоб’єктивніпричини.Уприміщеннях,якімавусвоємурозпорядженнізаклад,
неможливобулорозміститизапланованукількістьвихованців.Дотогожтізних,
якіхотілиздобутилишезагальноосвітнюпідготовку,віддавалиперевагу7-річці.
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 Вихованки Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи:  
(зліва направо), Олександра Трегубова, Ганна Попова, Лідія Трегубова та подруга Ганни Попової (ліворуч).  
Луганськ. Перша половина 1930-х. Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ);  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

 Учениця Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи Лідія Трегубова (1, 2).  
Макарів Яр, Луганщина. 1931.  

Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ); копія – Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

21
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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.  
Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ);  

копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Вихованка Макарово-ярівської  
керамічної кустарно-промислової школи  
Ганна Петрівна Федоренко (1916–2003)  
з онуком. Луганськ. 1970-ті.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ);  
копія – Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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 Графічна класифікація глин. Макарів Яр, Луганщина.  
Друга половина 1920-х – перша половина 1930-х.  

Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)

 Павло Дубинський. Замальовка села.  
Папір, туш. Макарів Яр, Луганщина. Перша половина 1930-х.  

Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)
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 Викладачі та учні І-го курсу Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи:  
(зліва направо, перший ряд, сидять) Ілля Шабинський, Ілля Гайворонський, Іван Шкурко, Микола Звіряка, Безуглий;  

Іларіон Алеко, Кушнір, Іван Сябро, Микола Краснопівцев, невідомий службовець, Кононенко;  
(другий ряд) Циганок, Лідія Трегубова, Валентина Васильєва, Віра Гайворонська, Григорій Щербак;  

(третій ряд, стоять позаду) Михайло Антифеєв, Віра Черновська, Павло Дубинський, Іван Петров, Михайло Кирячок, (?). 
Макарів Яр, Луганщина. 1929. Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ)

 Вихованки Макарово-ярівської 
керамічної кустарно-промислової 

школи Лідія Трегубова (ліворуч), 
Віра Гайворонська. Макарів Яр, 

Луганщина. 1930.  
Автор фото невідомий.  

Приватний архів Олександри 
Трегубової (Луганськ)
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 Вироби учнів та майстрів 
Макарово-ярівської 
керамічної кустарно-
промислової школи. 
Макарів Яр, Луганщина. 
≈1931.  
Автор фото невідомий. 
Приватний архів родини 
Дубинських (Вінниця)

 Іван Клименко. Ескіз.  
Папір, акварель.  

Макарів Яр, Луганщина. 25.05.1929.  
Приватний архів родини Дубинських 

(Вінниця)

 Гончар Антон Дудак (ліворуч) на цегельному заводі.  
Луганськ. 1958. Автор фото невідомий.  
Луганський обласний краєзнавчий музей, НВФ 26-13517 
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 (Стор. 700-701) Павло Дубинський. Наказ № 4 по Макарово-ярівській керамічній кустарно-промисловій 
школі (фрагмент). Макарів Яр, Луганщина. 03.02.1930. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)
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 Серафима Головко. Тиквастий глечик («кувшин»).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 

23х8,5 см; на денці ритований напис:  
«Горонував [?] учень ІІІ курсу С. Головко 7/ІІІ-32».  

Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа. Макарів Яр, Луганщина.  

07.03.1932. Історико-меморіальний музей Олександра 
Пархоменка, КП7-2454/В4-1059. Фото Таїси Блюм

 Ганна Федоренко. Глечик.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 

24х14 см; на денці ритований напис: «с. Мак-Яр.  
на Луганщіні Керамшкола. Г. Федоренко. 01/XI 31р.». 

Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа. Макарів Яр, Луганщина.  

01.11.1931. Історико-меморіальний музей Олександра 
Пархоменка, КП6-2115/В3-792. Фото Тараса Пошивайла

 Григорій Пойда . Тиква («кубушка»).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 10,5х9 см;  

на денці ритований напис: «учня ІІІ кл. Пойда Гри».  
Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова 

школа. Макарів Яр, Луганщина.  
Кінець 1920-х – початок 1930-х.  

Приватна збірка Ніни Процишиної  
(Пархоменко, Луганщина). Фото Людмили Меткої

 Валентина Васильєва. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, ліплення, ритування.  

Макарів Яр, Луганщина. 1930-ті.  
Приватна колекція родини Дубинських (Вінниця).  

Фото Юрка Пошивайла
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 Валентина Васильєва. Полтава. 1925.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)  

 Павло Дубинський.  
Портрет Валентини Васильєвої.  

Папір, олівець.  
Макарів Яр, Луганщина. 1920-ті – 1930-ті.  

Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)

 Валентина Васильєва (ліворуч) та Марія Дубинська  
(сестра Павла Дубинського).  
Алтинівка, Чернігівська губернія. 1916.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця) 
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 Валентина Васильєва.  
Ескіз тарелі.  

Папір, акварель. 
Макарів Яр, Луганщина.  

Друга половина  
1920-х – перша пол. 1930-х.  

Приватний архів родини 
Дубинських (Вінниця)

 Валентина Васильєва. Ескіз вази.  
Папір, акварель.  

Макарів Яр, Луганщина.  
Друга половина 1920-х – 1930-ті.  

Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)

 Павло Дубинський. 
Стилізоване листя винограду. 
Папір, акварель.  
Макарів Яр, Луганщина. 
17.06.1935. Приватний архів 
родини Дубинських (Вінниця)
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Школа мала регіональний характер [218, арк. 59], проте учні були навіть
із Росії [978]. На її «округовому» значенні наголошували на засіданні Президії
Новосвітлівського райвиконкому [212, арк. 153; 956]. Вихованцішколижили на
квартирахмісцевихжителівівгуртожитку[363,арк.272].Частинаучнівперебувала
на державному утриманні, отримуючи стипендії [316; 216, арк. 28]. У 1929/1930
навчальному році таких нараховувалося 20 чоловік [313, арк. 125]. Як і раніше,
школу комплектували головним чином за рахунок «бідарських дітей» [312,
арк.132].

У1929/1930навчальномуроцібулозапланованобудівництвогорнатамуфеля.
Наданняглинянимвиробамдовершеноготоварноговиглядусприялопопуляризації
гончарної справи й гарантувало надходження додаткових коштів. Кошторисні
асигнуваннязмісцевогобюджетунаутриманнягончарноїшколипокривалилише
50%їїпотреб[312,арк.131].ТомуПавлоДубинськийпереконливоаргументував
необхідністьїїфінансуванняізрайонногобюджету[312,арк.132].

Наприкінці 1929 року інспектори Наросвіти наголошували на тому,
що перевагу в навчальному процесі школи необхідно надавати не будівельній,
а художній кераміці [209, арк. 174]. Навчальні плани, програми, кошториси,
доповідні завідувача підтверджують, що заклад притримувався цього напрямку
упродовжусіхроківсвоєїдіяльності.Творчіроботимайстрівівихованцівгончарної
школи,ацебулавинятковохудожнякераміка,експонувалинавиставцівЛуганську
[218,арк.53].

Луганська окружна інспектура освіти планувала розвивати Макарово-
ярівську керамічну кустарно-промислову школу і вже з 1930/1931 навчального
рокупередбачаланабиратинаІкурснеодну,адвігрупи[213,арк.57].Тогочасна
фінансовапідтримканавчальнихзакладівкустарно-промисловогонапрямкумала
плановийстабільнийхарактер.ЗмісцевогобюджетуЛуганськоїокругивпродовж
1930–1933 років було заплановано кошти на будівництво корпусу навчальних
майстереньтановоїшкільноїбудівлі [217,арк.72-73;535].Планзфінансування
Макарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколибулоперевиконано,
алецихкоштівусежневистачилодлязадоволеннявсіхпотребзакладу.Тривали
будівельні роботи, обмеження в кількості викладачів ускладнювали проведення
навчальноїроботи[317].

На кустарно-промислові школи, у числі яких була й Макарово-ярівська
керамічна кустарно-промислова школа, передбачалося виділити 4,73 % від
загальногофінансуванняустановпрофосвітинап’ятирічку(таблиця26).

Отже, у більших обсягах кустарно-промислові школи передбачалося
фінансувативпродовж1929/1930та1930/1931навчальнихроків.Надаліактивність
державищодопідтримкицихзакладівосвітималаспадатипропорційнозменшенню
їїзацікавленнядокустарнихпромислів[213,арк.80].

Щоб забезпечити виконання навчального плану впродовж 1929/1930
навчального року, було збільшено кількість штатних співробітників та витрати
на їх утримання. Це пояснюється появою ІІІ курсу, який був першим в історії
гончарного закладу, та зарахуванням до І курсу 46 учнів, унаслідок чого зросла
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кількістьвикладацькихгодин.Порівнянозпопереднімрокомбільшінтенсивними
стали заняття в навчальнихмайстернях. Їх кількість зросла з 18 до 24 годинна
тижденьзарахунокзменшеннянавантаженнязматематики,фізикитаграфічної
грамоти. У навчальному плані з’явився новий предмет – моделювання, однак
його пропонували ввести лише на підготовчих курсах. Як відомо, ці курси так
інебулоорганізовано,хочазавідувачПавлоДубинськийвідносивїхорганізацію
допершочерговихзавдань[323;312,арк.131].

 Працівники та учні Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи: (зліва направо сидять, перший ряд) 
Кононенко, Валентина Васильєва, Лідія Трегубова, Василь Круглий, Михайло Антифеєв, Кушнір;  
(другий ряд) Віра Терновська, Павло Дубинський, Іларіон Алеко, Іван Шкурко, Микола Звіряка;  
(третій ряд) (?), Віра Гайворонська, (?), (?), (?), (?), Ілля Шабинський, Григорій Щербак.  
Макарів Яр, Луганщина. 1931. Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)

Таблиця 26. 
Фінансування кустарно-промислових шкіл з-поміж закладів 
профосвіти (1927–1933)

Навчаль-
нийрік 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1931/1932 1932/1933

% 1,8 3,79 5,81 5,69 4,58 4,55
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З метою підготовки до першого випуску Макарово-ярівської керамічної
кустарно-промислової школи окружна інспектура наросвіти поставила перед
їїкерівництвомтакіплановізавдання:

•● «завершити будівництво школи, залучивши до цього суспільну 
допомогу і кошти самооподаткування» (малося на увазі будівництво
додатковогокласудляІІІкурсу,сараюдлясировиннихматеріалівтапалива,
рекреаційногоприміщення)[546,арк.20];

•● розробитипланроботизбудівельноїкераміки;
•● забезпечитишколунеобхіднимиприладамийматеріалами;
•● збільшитикількістьмайстрівзарахунокприбутківвідреалізаціївиробів;
•● відібрати найкращі вироби за три роки діяльності школи для виставки,
оголоситипронеїнаселенню;

•● зібрати документи всіх третьокурсників, заготовити заздалегідь
характеристикитаподбатипроїхпрацевлаштування[221,арк.31-32].

1931 року відбувся перший і єдиний випуск учнів Макарово-ярівської
керамічноїкустарно-промисловоїшколи[1440,с.52,96-97].

До цієї події було організовано виставку робіт, яку відвідала більшість
населення Макарового Яру [220, арк. 167]. Серед представлених виробів були
чорнильні набори, декоративні вази, куманці, попільнички, розмальовані таці,
панно.

Випускники гончарної школи отримали кваліфікацію майстра гончарної
кустарної промисловості в галузях самостійного й артільно-кооперативного
кустарництва [220, арк. 167]. За чотири роки вихованці школи опанували всі
технологічні процеси гончарного виробництва: заготовляли глину, готували
глиняну масу, гончарювали, займалися ліпленням (починали з набивання
глиняногопанно,наякенаносилидекор,згодомопановувалиоздобленняпосуду),
сушили готові вироби на стелажах, завантажували й розвантажували горно

 Вихованка  
Макарово-ярівської 
керамічної  
кустарно-промислової 
школи Ганна Федоренко 
(друга ліворуч).  
Луганськ (Ворошиловград). 
1930-ті.  
Автор фото невідомий. 
Приватний архів Олександри 
Трегубової (Луганськ)
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 Вихованки Макарово-ярівської керамічної  
кустарно-промислової школи Олександра та Лідія Трегубови. 

Ворошиловград. Кінець 1940-х – початок 1950-х.  
Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової 

(Луганськ)

 Олександра Трегубова.  
Луганськ. 28.08.2007.  

Фото Тараса Пошивайла.  
Національний музей-заповідник українського 

гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Віра Лагута – учениця Макарово-ярівської 
керамічної кустарно-промислової школи.  
Макарів Яр, Луганщина.  
Кінець 1920-х – початок 1930-х.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Віри Лагути (Луганщина)
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 Павло Дубинський. Лист Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи  
до Луганської окріно. Макарів Яр, Луганщина. Квітень 1928.  

Державний архів Луганської області [316, арк. 10]
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 Павло Дубинський. Лист Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи  
до Луганської окріно. Макарів Яр, Луганщина. 09.02.1930.  

Державний архів Луганської області [317, арк. 166]
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 Автор невідомий. Зооморфна посудина 
(фрагмент). Глина, ангоби, полива,  
гончарний круг, ліплення, мальовка, h – 12 см.  
Макарово-ярівська керамічна кустарно-
промислова школа.  
Макарів Яр, Луганщина.  
Кінець 1920-х – початок 1930-х.  
Фото Юрія Лащука.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Вироби учнів та майстрів Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи.  
Макарів Яр, Луганщина. ≈1931. Автор фото невідомий. Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)
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 Будівництво сараю для Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи:  
(зліва направо, перший ряд) (?) та Яценко – жителі Макарового Яру, які не вчилися в керамшколі; учні керамшколи –  

Ганна Петрівна Федоренко, Раїса Яценко, Скрипник, Григорій Пройда, (?), Старова, Марія Гречина;  
(другий ряд) Кононенко, (?), Григорій Каранда, Іван Дегтярьов, Володимир 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 Трегубова (у хустці, руки складені).  

Макарів Яр, Луганщина. 1931–1932. Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ)

 Працівники та учні Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи:  
(зліва направо, сидять, перший ряд) Лідія Трегубова, Наталія Артюшенко, Валентина Васильєва, ? Лубенич, ?Гребенюк, 

Катерина ?; (другий ряд) Віра Гайворонська, Ганна Попова, Віра Черновська, Уляна Кривосінна,  
Євдокія Пащенко. Макарів Яр, Луганщина. 1931. Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ)
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 Яків Безуглий. Ваза.  
Глина, ангоб, гончарний круг, мальовка, 13х5,8 см;  
на денці ритований напис: «Б. Я.».  
Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа.  
Макарів Яр, Луганщина. 1931–1932.  
Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка, 
КП4-2118/В3-794. Фото Тараса Пошивайла

 Марія Литвинова. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 
11,5х8,5 см; на денці ритований напис:  
«Памят 1932 Мак. Яр. на Луганщіні керам. шк. 
Літвінова М. Ф.».  
Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова 
школа. Макарів Яр, Луганщина. 1932.  
Історико-меморіальний музей Олександра Пархоменка, 
КП6-2169/В3-808. Фото Тараса Пошивайла

 Захар Кутько. Таріль.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ритування, мальовка, 22 см.  
Макарово-ярівська керамічна 
кустарно-промислова школа.  
Макарів Яр, Луганщина. 1927–1935.  
Приватна збірка Ніни Процишиної 
(Пархоменко, Луганщина).  
Фото Таїси Блюм.  
Публікується вперше
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ймуфельнупіч[1439,с.63],декорувалиангобамийсклили[1622,c.114-116].Вони
навчилисяприйомамвиготовленнярізноманітногодекоративногопосуду,засвоїли
самостійнуорганізаціюдіяльностігончарноїмайстерні.

Учнімакарово-ярівськоїшколиусвоїхроботахпоєднувалитрадиціїнародного
гончарстваОпішного,якізапроваджувавопішненськиймайстерМихайлоКирячок,
щодосконаловолодівопішненськоюмальовкою, змісцевимиорнаментальними
мотивами Луганщини. Основними прийомами декорування глиняних виробів
були ліплення, мальовка, ритування та скління [1439, c.59]. Вироби декорували
кольоровимиполивамиякупоєднаннізліпленнямтаритуванням,такібезних.
Такожз’явилисяроботи,вякихангобивикористовуваливсполученнізкольоровою
поливою,аліпленівиробирозмальовувалиангобамийсклилипрозороюполивою.

Деяким роботам – як шкільним, так і окремих народних майстрів – були
властиві ці прийоми декорування, наприклад, творам народних майстрів
П.Бойка«Бахус»(напевно,О.Тищенкодопустивсяпомилки,зазначившиініціал
«П.»,оскількивідомо,щовчисліучнівбувученьТимофійБойко,згодомвідомий
якмайстер-гончар)таІванаШкурка«Богдан Хмельницький»[1672,с.117].

Більшістьвипускниківгончарноїшколипрацевлаштувалисяневгончарних
осередках Луганщини чи інших регіонів України, а в Луганську, де було кілька
цегельнихзаводів,абожпрацюваливгончарнихартілях,щопродукувалимайже
винятково малохудожні твори (глечики, слоїки, макітри, горщики, квіткові
горщики). В країні, де перевагу надавали розвитку важкої промисловості,
випускникамгончарноїшколинідебулозреалізуватинабутізнаннязвиготовлення
художньоїкераміки.Гончарнішколи,вякихготувалимитців-гончарівіформували
навичкиіндивідуальноїхудожньоїтворчості,які,дотогож,булипервинноюланкою
у вихованні новітніх кадрів національно свідомої інтелігенції, не вписувалися
вкомуністичнусистемумасовоїпідготовкиробітниківдляважкоїіндустрії.

Хоча наступного року навчання тривало, ніяких відомостей про випуск
1932рокувіднайтиневдалося.Нівписемнихджерелах,нівспогадахсучасників
не міститься інформація про випуски Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промислової школи наступних років. Мистецтвознавець і керамолог Олександр
Тищенкопомилкововважав,що1930–1933рокибулиперіодомрозквітугончарної
школи [1672, с. 115]. Насправді цей навчальний заклад не вписувався у плани
держави,томунапочатку1930-хроківпочавсязавершальнийперіодйогоіснування.
Владасвоєюбездіяльністюпідводилашколудоповноїліквідації.Уженаприкінці
1932 року фінансування гончарної школи майже припинилося. Один за одним
її залишали викладачі (Іван Петров, Іван Шкурко, Микола Звіряка, Михайло
Кирячок) та учні. Заняття мали несистематичний характер. До їх проведення
залучали вчителів трудовоїшколи, яка на тоймомент перетворилася з 4-річної
в9-річну.Цейфактсвідчитьпроте,щонебракдержавнихкоштівнаосвіту,а їх
перерозподілузв’язкузізміноюдержавноїполітикибувосновноюпричиноюкраху
великої справи, яку неймовірними зусиллями ще намагалися врятувати Павло
Дубинський,ВалентинаВасильєва,їхвихованкаГаннаПоповатаіншіпоодинокі
особи.Незважаючи на те,що в Україні почав лютуватишалений голод, взимку
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температуравкласахбулалише3°С,повністюприпинилисявиплатистипендій,
ашколазалишиласябезучителів(учнівтежмайженезалишилося–вонитікали
доЛуганська,депайокбувзначнобільшийішансіввижитибулобільше),завідувач
гончарноїшколи не здавався. Він організував кожному учневіщоденний пайок
хліба (270 грамів) імискуюшки, утримувавпідсобне господарствой за відмінні
успіхи винагороджував учнів продуктами. Дехто з них працював у колгоспі за
мізернийшмат хліба. Обставини вимусилиПавла Дубинського взяти на роботу
кількох гончарів (Лавріна Тимченка, І. Добранченка та ін.), які виготовляли
продукціюнапродаж(іграшки,майоліку)[395].Глинянівиробибулиекспортною
продукцією.Особливимпопитомякнарадянських, так іначужоземнихринках
користувалисяглинянііграшки,якіпоспіхомвідправлялидоМоскви[447]. 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»
[223,арк.1].

Тимчасом,13лютого1935року,головаЛуганськоїміськрадиГудковнаписав
доповідну записку на ім’я голови Донецького облвиконкому М. Г. Іванова,
у якійпринижував усі здобутки гончарноїшколи, вигадувавпробезпідставність
її існування вМакаровомуЯру, посилавсяна те,щонемовби впродовж6-річної
діяльностішколаневипустилажодногофахівця,щомолодьневиявлялабажання
навчатися гончарству, і тому заклад необхідно ліквідувати. Гудков апелював
дотого,щооблкустпромспілкабуцімто«незнайома на місці з цією справою і вірить 
виключно такому пройдисвіту – колишньому земському ділку Дубинському 
– директору цієї школи. Останній носиться з проектом відправки горшків на 
експорт, а кустпромовці вірять і дають гроші» [308]. Цей документ завдав
нищівного удару Макарово-ярівській керамічній кустарно-промисловій школі.
Вінпостаєважливимджереломінформаціїпроостаннійрікіснуваннягончарного
навчальногозакладу.По-перше,з’ясувалося,що1935рокувшколінавчалися10
учнів іпрацювали8учителів,більшістьзяких,очевидячки,становилимайстри-
гончарі; по-друге, згаданий факт підготовки гончарних виробів до експорту
переконує в тому, що Павло Дубинський використовував усі можливі шляхи
дляпорятуванняшколивумовах ігноруваннягончарної справизбокудержави.
Використовуючи працю найманих гончарів, він змушений був переорієнтувати
діяльністьнавчальногозакладунавиробництвоекспортноїпродукції,що,допевної
міри, заохочувалосядержавою.Проте уникнутиліквідаціїне вдалося.Рішенням
Донецького облвиконкому від 25.03.1935 року гончарну школу, яку в постанові
названо Луганською, було закрито, а приміщення передано дитячому будинку
[219,арк.63].УпротоколізасіданняПрезидіїЛуганськоїміськрадивід11квітня
1935рокузаписано:«Закріпити за дитячим будинком Макарова Яру приміщення 
навчального корпусу керамічної школи та 2 будинки у дворі»[223,арк.9].

Весною 1935 року майстерня, в якій працювали Павло Дубинський
та Валентина Васильєва, ще встигла представити свої роботи в Луганську,



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

716

 Автор невідомий. 
Підставка для чорнильниць. 

Глина, ангоби, ліплення, мальовка, 
17,5х27 см; ритований напис: «М. Ш.».  

Макарово-ярівська керамічна 
кустарно-промислова школа.  

Макарів Яр, Луганщина. 
Перша половина1930-х.  

Луганський обласний краєзнавчий 
музей, КП-22944/КСП1-344.  

Фото Тараса Пошивайла

 Зінаїда Алеко.  
Чорнильне приладдя (1, 2).  

Глина, полива, формування, ліплення, 17,5х14 см;  
ритований напис на боковій поверхні 

ззаду: «Робота № 2 учня ІІІ-го курсу М.-Яр. 
Керам-школи 29/ХІ-31 р. Алеко З для дому». 

Макарово-ярівська керамічна кустарно-
промислова школа. Макарів Яр, Луганщина.  

29.11.1931. Історико-меморіальний музей 
Олександра Пархоменка, КП2-534/В2-197.  

Фото Тараса Пошивайла

2

1
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 Оксана Левченкова. Чорнильниця.  
Глина, ангоби, ліплення, штампування,  
16,8х14,5 см; ритований напис  
на боковій поверхні ззаду: «Здана 23/ХІ=31 р. 
Левченковой Оксани».  
Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа.  
Макарів Яр, Луганщина. 23.11.1931.  
Луганський обласний краєзнавчий музей,  
КП-22945/КСП1-134. Фото Тараса Пошивайла

 Марія Литвинова.  
Підставка для чорнильниці.  

Глина, полива, ліплення, 19,8х32 см;  
ритований напис на боковій поверхні ззаду:  

«Здано 14.II.1930 г. № 4. Литвиновой Марии».  
Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа.  

Макарів Яр, Луганщина. 14.02.1930.  
Луганський обласний краєзнавчий музей,  

КП-24883/КСП1-135.  
Фото Тараса Пошивайла

 С. Шульженко. Чорнильне приладдя.  
Глина, ангоби, полива, формування, 
ліплення, 24х17 см;  
ритований напис на стінці: «Шульженко С. 
учень III курсу 29/V-31».  
Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа.  
Макарів Яр, Луганщина. 29.05.1931.  
Історико-меморіальний музей  
Олександра Пархоменка, КП7-2396/В4-1026.  
Фото Таїси Блюм
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 Іван Шкурко. Чорнильне приладдя.  
Глина, ангоби, полива, лиття, ліплення, 32х28 см.  
Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова 
школа. Макарів Яр, Луганщина. Перша половина 1930-х. 
Луганський обласний краєзнавчий музей, КП-18027/КСП1-329.  
Фото Тараса Пошивайла

 Іван Шкурко. Барельєф «Тарас Шевченко».  
Глина, полива, гончарний круг, формування, ліплення, 27D см. 

Луганськ. 1950. Фото Юрія Лащука. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства

 Гончар Іван Шкурко –  
колишній майстер гончарства Макарово-ярівської 
керамічної кустарно-промислової школи (1927–1933), 
засновник і керівник гончарного цеху при цегельному заводі 
в Луганську (1933–1960). Ворошиловград. Травень 1957.  
Фото Юрія Лащука. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

 Іван Шкурко. Чорнильне приладдя.  
Глина, ангоби, полива, 21х24,5 см.   

Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова школа. 
Макарів Яр, Луганщина. Перша половина 1930-х.  

Луганський обласний краєзнавчий музей, КП-18028/КСП1-330. 
Фото Тараса Пошивайла
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 Малювання ангобами глиняних ваз (1, 2). Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова школа 
(?). Майстриня – Валентина Васильєва (?). Макарів Яр, Луганщина (?). 1930 – початок 1931 (?).  
Автор фото невідомий [1625, с. 69]

 Формування в гіпсовій формі.  
Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа (?).  
Майстер невідомий.  
Макарів Яр, Луганщина (?).  
1930 – початок 1931 (?).  
Автор фото невідомий [1625, с. 47]

21
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 Формування глиняної посудини  
на гончарному крузі.  

Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа (?).  

Майстер – Микола Звіряка (?).  
Макарів Яр, Луганщина (?).  

1930 – початок 1931 (?).  
Автор фото невідомий  

[1625, с. 41]

 Формування глиняної посудини на гончарному крузі. 
Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова 
школа (?). Макарів Яр, Луганщина (?).  
1930 – початок 1931 (?).  
Автор фото невідомий [1625, с. 39]

 Наліплювання декоративного  
елемента (квітки) на поверхню вази.  

Макарово-ярівська керамічна  
кустарно-промислова школа (?).  
Майстер – Михайло Кирячок (?).  

Макарів Яр, Луганщина (?).  
1930 – початок 1931 (?).  

Автор фото невідомий  
[1625, с. 45]
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 Тимофій Бойко. Ескізи композицій.  
Папір, олівець. 

Макарів Яр, Луганщина. 02.06.1930. 
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)

 Тимофій Бойко. Ескіз композиції.  
Папір, олівець. 

Макарів Яр, Луганщина. 1930-ті.  
Приватний архів родини Дубинських 

(Вінниця)

 Тимофій Бойко. Сатир.  
Папір, олівець. 
Макарів Яр, Луганщина. 01.09.1934.  
Приватний архів родини Дубинських 
(Вінниця)
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 Юрій Дубинський. 
Луганськ.  

Перша половина 1930-х.  
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)

  Юрій Дубинський. Ескіз.  
Папір, акварель. 
Макарів Яр, Луганщина. Кінець 1920-х – 
перша половина 1930-х.  
Приватний архів родини Дубинських (Вінниця)

 Юрій Дубинський.  
Портрет невідомого.  

Папір, акварель. 
Макарів Яр, Луганщина.  

Кінець 1920-х –  
перша половина 1930-х. 

Приватний архів  
родини Дубинських (Вінниця)
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на виставці, приуроченій до 1-го Травня [1436, с. 109]. Напевно, ця експозиція,
атакожневгамовністьколишньогозавідувачавплинулинаприйняттяпрезидією
Донецькогооблвиконкомупостановивід19.06.1935,якоюбулоскасованопопереднє
рішення про ліквідацію Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової
школи [219, арк. 63]. Дитбудинок отримав інше приміщення, а в колишньому
будинку гончарної школи розпочала роботу гончарна майстерня [1248, с. 58].
ПротежоднихвідомостейщододіяльностіМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-
промислової школи в цей період та її фінансування з боку держави віднайти
невдалося.

Невдовзі,тогожроку,ПавлоДубинськийіздружиноюпереїхавдоЛуганська,
дейогоприйнятонапосадутехнічногокерівникаскульптурно-керамічноїмайстерні
архітектурно-планувальногоуправлінняЛуганськогоміськкомгоспу.Художником
призначили Валентину Васильєву. Заодно з ними в цій майстерні працювали:
вихованкашколиГаннаПопова,опішненськийгончарМихайлоКирячоктаземляк
Павла Дубинського, який добре ліпив і декорував гончарні вироби, – Тимофій
Бойко. У своїй роботі майстерня застосовувала 2 способи формування виробів:
гончарювання та ручне відтискування із шамотної маси в гіпсових формах.
Основноюсировиноюбуламакарово-ярівськаглина.Мальованіангобамивироби

 Учасники драматичного гуртка Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи.  
Макарів Яр, Луганщина. 1929. Автор фото невідомий. Приватний архів Олександри Трегубової (Луганськ);  
копія – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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склилитавдругевипалюваливмуфелі.Коричневі,зелені,сині,бірюзовіполиви
використовували для скління виробів з рельєфним орнаментом. В окремих
випадкахзастосовувалипідполив’янумальовкукобальтом.Асортиментвиробівбув
доситьрізноманітним[1672,c.117-118].

Подальші плани було перервано 1937 року, коли Павла Дубинського
безпідставно оголосили «ворогом народу», заарештували й заслали до Ухто-
Іжемського виправно-трудового табору, де він помер 10 грудня 1938 року [119].
Доцьоготрагічногофіналувівдовгийшляхнаполегливогоутвердженняукраїнської
мовий української культури;прагнення відродитинародне гончарство; активна
просвітницькамісія,здійснюваначерездіяльністьшкільногодраматичногогуртка
та бібліотеки, очолюваної Валентиною Васильєвою [1440, с. 50, 83-84]. 1930
року фонди бібліотеки нараховували 1258 найменувань книг, із яких 832 були
українською мовою [220, арк. 168; 1115, с. 176-182]. Загальна кількість томів
укнигозбірніперевищувала2050шт.[313,арк.125].

Нажаль, не вдалося віднайтиматеріалів, які б дозволили більш ґрунтовно
відтворитидіяльністьМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколи
назавершальномуетапіїїіснування(1934–1935).Скульптурно-керамічнамайстерня
вЛуганськупроіснуваладо1938року[1672,с.117].

Про впливМакарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи на
місцевегончарствовсучаснійнауковійлітературііснуєкількадещопротилежних
думок. Керамолог Олександр Тищенко, перебільшуючи значення навчального
закладу,писав,щозапорівнянокороткийчасіснуваннявінзалишив«…глибокий 
позитивний слід на розвиткові гончарного мистецтва Луганщини»,підготувавши
значнукількістькваліфікованихробітниківдлябагатьохкерамічнихзаводівкраїни,
підвищивши«художню і технічну грамотність майстрів народних гончарних 
промислів»[1672,с.117].КерамологЮрійЛащукусвоїйдисертаціїдавнегативну
оцінку системі навчання й творчому доробку гончарноїшколи. Він зауважував:
«Вчили робити вази та плесканці з великими рельєфними портретами, 

 Валентина Васильєва.  
Іграшки, виготовлені для експортування.  

Глина, ліплення, мальовка.  
Макарів Яр, Луганщина.  

Середина 1930-х років.  
Автор фото невідомий.  

Приватний архів  
родини Дубинських (Вінниця);  

копія – Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, 

Національний архів  
українського гончарства
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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 [32, арк. 8]

цілими сценами чи пейзажами...»;лише«деякі праці учнів – ужиткові вироби, 
статуетки, що відходять від народної іграшки, та орнаментальні композиції на 
полумисках, виконані на задовільному рівні»[438,с.369].Аврукописізнотатками
вченого, який зберігається в Національному архіві українського гончарства
Національногомузею-заповідникаукраїнськогогончарствавОпішному,записано
протилежнупопередній–позитивнуоцінкумистецькихздобутківучнівівикладачів
Макарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколи:композиціяокремих
орнаментів чудова і «речі, які відходять з форм народної іграшки» прекрасні
[437]. Звісно, дати однозначну оцінку результатам діяльності гончарної школи
неможливо,оскількихарактеристикивиробівучнівімайстрівєякпозитивні,так
інегативні.

За опрацьованими архівними джерелами й польовими матеріалами було
з’ясовано імена й прізвища 83 учнів Макарово-ярівської керамічної кустарно-
промислової школи. На жаль, з’ясувати імена всіх учнів не вдалося, оскільки
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 Постанова Президії Донецького облвиконкому «Про Макаро-Яровську керамічну школу».  
Донецьк. 19.06.1935 [32, арк. 63]

залишилисяневідомимиокреміаспектидіяльностінавчальногозакладу.Однією
зпричинцьогосталовилученнязДержавногоархівуЛуганськоїобластіокремих
справ про діяльність гончарної школи, про існування яких є згадки в описах
фондів. З цими документами у вересні 1973 року знайомивсяЮрійЛащук, про
що теж є інформація й виписки в рукописному архіві вченого.Невдовзі їх було
вилученозархівузневідомихпричин.Вописахфондівнавпротицихсправстоїть
штемпель «вибула», без зазначення року чи номера акту списання. Можливо,
їх безслідно втрачено. Однак, незважаючи на ці обставини, вдалося укласти
найповнішийперелікучнівМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промислової
школи[1440,с.51,52,58,59,96-113].Якужезазначалося,випускникиМакарово-
ярівської керамічної кустарно-промислової школи отримували кваліфікацію
майстра керамічної кустарної промисловості в галузях самостійного й артільно-
кооперативного кустарництва. Однак, отримані в гончарній школі знання й
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практичнінавичкизвиготовленняглинянихвиробівбільшістьучнівзастосуватине
могла.Причинаполягалавтому,щоіндустріальнадержававженебулазацікавлена
в розвитку гончарних осередків і, відповідно, проводила кампанію згортання
діяльностібільшостімистецькихзакладівУкраїни[1553,с.90].Ізбільшеніж80-ти
учнівгончарноїшколилишекількавідоміякнароднімайстри;двоєпродовжили
мистецьку освіту в художніх навчальних закладах: Лідія Трегубова (навчалася
вХарківськомухудожньомуінституті,закінчилаОдеськехудожнєучилищеімені
Митрофана Грекова та Київський художній інститут, отримала кваліфікацію
художника-скульптора, стала членом Спілки художників УРСР, викладала
скульптуру,рисунок ікомпозиціюуВорошиловградськомухудожньомуучилищі
/ниніЛуганськедержавнехудожнєучилище/[1115,с.292-298;1227;1440,с.100-
108] таНаталяАртюшенко(закінчилаХарківськийхудожнійінститут,працювала
в художніх майстернях Харкова) [1440, с. 100-101, 110]. Решта колишніх учнів
гончарногонавчальногозакладупрацевлаштовувалисяневосередкахтрадиційного
гончарноговиробництваУкраїни,а,вкращомувипадку,угончарняхприцегельних
заводах[1439,с.64],абовколгоспнихгончарнях,якіпродукувалипереважнопосуд
чи горщики для квітів. Про інших викладачів і вихованців Макарово-ярівської
керамічноїкустарно-промисловоїшколизібранообмежену інформацію.Вдалося
з’ясувати,щоМихайлоКирячокразомізТимофіємБойком–відкривуЛуганську
портретну майстерню, де обидва стали ретушерами; пізніше до них приєднався
випускник гончарної школи Григорій Каранда [1440, с. 110]. Згодом Михайло
Кирячокразомізгрупоюмайстрів,занез’ясованихобставин,виїхавдомістаАлма-
Ата (Казахстан), де відомий український технолог-кераміст Осип Білоскурський
створивнауково-експериментальну станцію.Його виробинаВсесвітній виставці
в Парижі (1938 або 1939 року) отримали срібну медаль та диплом [1553, с. 41].
МихайлоКирячокорганізувавневеликийгончарнийзавод,демайстривиготовляли
вироби з урахуванням результатів наукової роботи Осипа Білоскурського [1672,
с.118].ІванШкурко[1440,с.110-111] керувавгончарнимцехомцегельногозаводу
у Ворошиловграді, де також працювали майстер гончарноїшколи Антон Дудак
[1440, с. 111] та кілька колишніх учнів: Олександр Артюшенко, Олександра
Трегубова. Цех діяв упродовж 1933–1960 років. На його вироби був попит,
а виробництво давалоприбутки.У передвоєннийперіодмайстерня виготовляла
господарський посуд, декоративні вироби (декоровані ангобами вази), вкриті
зеленою або синьою поливами; оригінальні фігурні карнавки «Солопій» та
«Хівря»;чорнильнінабори;вазочкидляолівців;попільничкитощо.Післявійни
в майстерні виготовляли переважно теракотові вироби – горщики для квітів,
декоративнускульптурутощо[1672,с.119].Щеодинвихованець–АдамВоскобій,
закінчивуЛуганськукооперативнийтехнікум.Далійогожиттянебулопов’язане
з гончарством, 1984 рокуйого відзначено званням«Заслужений діяч культури 
РРФСР»[325].

Підсумовуючи здобутки гончарної школи у с. Макарів Яр, дослідник
гончарного мистецтва Луганщини Олександр Тищенко зробив кілька хибних
висновків:
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1)немовбипричиноюзакриттяшколибулозбайдужіннядонеїкерівництва
Донецькоїпромкооперації;

2) немовби гончарна школа «залишила глибокий позитивний слід на 
розвиткові гончарного мистецтва Луганщини... Внаслідок її діяльності різко 
підвищилась художня і технічна грамотність майстрів народних гончарних 
промислів...»[1672,с.117].

Насправді ж, дати однозначну оцінку діяльності Макарово-ярівської
керамічної кустарно-промислової школи складно. Аналіз наявних матеріалів,
переконує,щовонабулаєдинимурегіоніспеціалізованимнавчальнимзакладом,
якийготувавфахівцівзгончарства,забезпечуваввисокийрівеньзагальноїосвіти,
формувавусвоїхвихованцівхудожніуявленняйсмаки,надававґрунтовнізнання
зтехнологіїматеріалів івиробництва,графічноїграмотиймалювання[829;217,

 Вихованка Макарово-ярівської 
керамічної кустарно-промислової школи 
– Лідія Трегубова – біля власного твору. 
Ворошиловград. 1972–1980.  
Автор фото невідомий. Приватний архів 
Олександри Трегубової (Луганщина) 

 Лідія Трегубова.  
Скульптури:  

«Трудова перемога» (1),  
«Дівчинка зі скакалкою» (2),  

«Шахтар» (3).  
Місце виготовлення невідоме.  

1987 (1), 1962 (2), 1979 (3).  
Автор фото невідомий. Національний музей-

заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства

1 2 3
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арк. 13-14]. Діяльність цієї школи була підтвердженням феноменального злету
гончарногошкільництвавідсередини1920-х–допочатку1930-хроків,колибуло
напрацьованофундаментальнуконцепціюмодернізаціїпрофесійнихзнаньугалузі
гончарства.

Макарово-ярівські гончарі зазнавали посутнього впливу з боку кустарно-
промислової школи, оскільки були її майстрами, відвідували шкільні виставки
глиняних виробів, мали змогу радитися із завідувачем школи щодо шляхів
поліпшеннямісцевогогончарства,робилиспробизапроваджувативдомашньому
виробництві новітні форми та мальовку. Проте популяризовані в навчальному
закладі сучасні техніки та технології не знайшли поширення в середовищі
кустарів, а томуне зумовили глобальнихзміну технологіїмісцевого гончарного
виробництва. Школа не змогла дати потужного поштовху розвитку народного
гончарства,запровадитиновірисивцьомувиробництві,бовласне,йтрадиційне
гончарствокраюнемалояскравихзразків,якімоглибпослужитипідґрунтямдля
такоїновизни.Місцевімайстринемаликоштівназакупівлюангобівтаполив,не
малинеобхіднихдлявиготовленняхудожньоїкерамікизнаньінавичок.Традиції
народного гончарства знайшли продовження лише в деяких глиняних виробах
їївихованців.Натойчасгончарствовжеперебуваловстанізанепадуйнемогло
повноправноконкуруватизпромисловимвиробництвом,оскількизбокудержави
вженемалоніякоїпідтримки.Томунедоводитьсястверджувати,щорегіональна
гончарнашколаЛуганщинивиконаласвоюмісіюзпоповненнянародногопромислу
гончарями-фахівцями.Актуальністьїїіснуваннязниклавідразужпіслязгортання
нової економічної політики, коли кустарне художнє виробництво перестали
оцінюватиякреальнуможливістьекономічноїстабілізаціївселі, іколидержава
втратиладоньогоінтерес.

 Антон Дудак. Сплячий лев.  
Глина, ангоб, полива, формування, ліплення, 
ритування, 9х17 см. Луганськ. 1955.  
Луганський обласний краєзнавчий музей,  
КП-60677/КСП3-850.  
Фото Тараса Пошивайла

 Антон Дудак. Попільниця «Пес».  
Глина, ангоби, полива, формування, ліплення, 

ритування, 13,5х17 см. Луганськ. 1961. 
Луганський обласний краєзнавчий музей,  

КП-60679/КСП3-852.  
Фото Тараса Пошивайла
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У період 1932–1935 років, коли в країні лютував голодомор і в перші
роки після нього Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова школа
існувалаздебільшогозаінерцією,аніжпродуманойпланомірно,наїїутримання
коштимайженевиділяли,учнівбуломало,заняттяпроводилинесистематично.
Ізнавчальногозакладугончарнашколаперетвориласявмайстерню,щопродукувала
певну продукцію й боролася за своє існування з державною бюрократичною
системою,нерозуміючи,щовсецебуломарним.Післяпроголошеногонаркомом
освітиУСРРМиколоюСкрипником12червня1932рокупершочерговогопартійного
завдання,якезобов’язувалопереглянутимережунавчальнихзакладівіконцепцію
підготовкифахівціврізнихгалузейвиробництвашколимистецькогоспрямування
найближчимчасоммалибутиліквідовані.Окрімтого,Макарово-ярівськакерамічна
кустарно-промисловашколабулазначнимосередкомнаціональноговідродження
українства в Луганщині. Це було небезпечне явище для тоталітарного режиму,
бопоширювалосередселянікустарівпочуттялюбовідорідноїмови,пробуджувало
цікавість до національної культурної спадщини, формувало в українців етнічні
духовніцінності.Томушукатиякихосьособливихпричиндляфізичногознищення
завідувача гончарної школи співробітникам НКВС не довелося, оскільки
необхідні аргументилежалинаповерхній сталипідставоюдойого засудження.
Поступове згортання діяльності гончарноїшколи було закономірним наслідком
загальнодержавноїполітики,афізичнарозправанадїїкерівникомдовершилацей
процес.

Хоча вихованці школи й розумілися на гончарній справі, залишатися
в голодномуйрозореному селі вонине хотіли ішукали собі кращої, ніж у їхніх
батьків,долі.Длябезпаспортних«невиїзних»селянотриманнякваліфікаціїмайстра
кустарноїпромисловостівідкривалошляхдоміста,реальнимстававшансвирватися
із села, економіка якого була остаточно підірвана суцільною колективізацією.
До того ж, форсовані темпи індустріалізації мали наслідком велику кількість
збудованих потужних промислових підприємств, які випускали емальований,
порцеляновийтафаянсовийпосуд.Кустарніпромисли,утомучислійгончарство,
пересталибутиоб’єктомдержавноїуваги.Череззазначенівищеобставини,атакож
причиниекономічногойполітичногохарактеру,властивідругійполовині1920-х
– першій половині 1930-х років, гончарнашкола не змогла справити суттєвого
впливу на розвиток гончарного промислу Луганщини. Не стільки труднощі
економічного характеру, скільки голодомор 1932–1933 років, політичні репресії,
атакожідеологічнідоктринийпріоритетнаувагадоіндустріалізаціїтанасадження
колгоспівспричинилиліквідаціюгончарногонавчальногозакладувМакаровому
Яруйнівелювалийоговпливнарозвитокмісцевогогончарства.

Z
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Дослідник гончарства Київської губернії М. Пономарьов, наголошуючи
на технологічній недосконалості промислу, одночасно вбачав обнадійливі
для нього перспективи. Матеріально-технічною базою для відкриття
гончарного відділення мало стати Уманське землеробне училище.
Взакладівжепрацювавгончар,якийзабезпечувавпотребув«вазочках, цветочных 
горшках, поддонниках, постаментах, дренажных трубах» [1528, с. 347].
М. Пономарьов вважав, що 5-6 учнів – дітей або кустарів-гончарів – вихідців
із гончарного осередку, яким майстер училища повідомить усі секрети свого
виробництва, зокремарецептиполив,навчитьформуватийвипалюватискладні
глинянівироби,будутьпродовжувачамицієїсправинамісцях.Директоручилища
п.Леванда і священик с.Романівка (головногоцентру гончарного виробництва)
О. Сікачинський підтримали цю пропозицію, адже після навчання учні мали
рознестизнанняпропокращеніприйомивиробництвау свої гончарніосередки.
Священикобіцявнадаватикустарямроз’ясненнязприводуважливостіопанування
удосконаленим гончарством [1528, с. 347]. Проте відомостей про відкриття
йдіяльність гончарноговідділенняприУманськомуземлеробномуучилищідосі
невіднайдено.

6.1.  
ОСОБЛИВОСТІ  ДІЯЛЬНОСТІ  
ПЕРЕСУВНИХ ГОНЧАРНИХ  

НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ  
(ДИБИНЦІ, СУНКИ; 1913–1915)

С
вою увагу дослідники гончарства зосередили на найбільш потужних
гончарних осередках Київщини. У їх числі були Дибинці. 1745 року
тамтешній гончарний цех об’єднував майстрів Дибинців та сусідніх сіл,

належавдонайбільшихселянськихцеховихбратствНаддніпрянщини[1341,с.20].
Упродовж1807–1828роківуДибинцяхдіявфарфоровийзавод,наякомупрацювало
80-150 місцевих гончарів [438, арк. 96]. 1864 року дибинський глиняний посуд
тавогнетривкуцеглуреалізовувалидалекозамежамигончарногоосередку[1542,
с.562].Шукаючишляхівдопідвищенняякостісвоєїглиняноїпродукції,гончарі
Дибинців у другій половині ХІХ століття розширили виробництво полив’яного
й мальованого посуду (миски, кахлі, тикви, глечики, горщики, кухлі, макітри).
До заняття гончарством жителів Дибинців спонукало малоземелля й наявність
покладів доволі якісної місцевої глини. Пилип Корольов вважав, що причина
успішності тамтешніх майстрів полягала у високоякісній сировині, а технологія
виробництва, як і в інших українських гончарних осередках, потребувала
вдосконалення [1278, с. 432].Як іМ.Пономарьов, дослідникбувприхильником
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відкриття гончарного відділення при Уманському землеробному училищі, але
не був упевнений, що дибинські кустарі захочуть учитися новітнім прийомам
виробництва.Нацебулокількапричин:засилляскупників,посиленняфіскального
податковоготискузбокудержави.Окрімтого,потрібнобулопереконатисявтому,
щогончар,якийпрацюваввучилищі, зможе і захочепередатисвоюгончарську
майстерністьіншим[1278,с.432-433].

НапочаткуХХстоліттяхудожнякерамікадибинськихгончарівпосілаперше
місцевгубернії.1907рокуП.Пожарськийзгадувавпро400тамтешніхгончарських
господарств[1510].Через5роківМиколаІоновзафіксувавтакихсадиб232[1237,
с. 70]. Суттєву розбіжністьможна пояснити або недостовірністю даних першого
дослідника,абонебажаннямкустарівбутиоблікованимийобкладенимиподатками
підчасобстеження1912року.Окрімтого,дозаходівтехнічногохарактеру,якімали
вплинутинапокращеннястанугончарногопромислу,МиколаІоновпропонував
«устройство центральной губернской гончарной школи в с. Дыбинцы» [1237,
с.69].Середсприятливихдляцьогообставиндослідникназиваввеликучисельність
гончарів, які займалися виготовленням різноманітного посуду – «от простого 
горшка до изящной вазочки»,скупченнянавколоДибинцівбагатьохгончарських
осередків,атакожзначніпокладиякісноїгончарськоїглини.Найогодумку,було
бажанимвідкриттявідділеньцієїшколивСункахЧеркаськогоповітутаТомашівці
Уманськогоповіту, де земствавжерозпочалидопомагатикустарнимпромислам
(алепокищонегончарному)йбулисприятливіумовидляоблаштуваннягончарних
майстерень[1237,с.70].

Ідеяпокращеннягончарствачерезудосконаленнявиробництванеодноразово
обговорюваласяназасіданняхКиївськогогубернськогоземства.31грудня1907року
агрономКиївськоїгубернськоїуправиВ.Сазоновписав:«Було б дуже корисним 
відрядити кустаря-гончаря с. Дибинці Масюка в Глинську гончарську майстерню 
для дальшого удосконалення в гончарській справі» [438, арк. 334]. Упродовж
березня–квітня1908рокуКаленикМасюкпройшовповторнедвомісячненавчання
в глинській гончарнійнавчальніймайстерні.НаВиставці ужитковогомистецтва
йкустарнихвиробівуКиївськомумузеї(1908)йогоглинянівиробибулонагороджено
малою срібною медаллю [1750, с. 130]. Проте поштовхом до більш рішучих дій
з боку земства були Всеросійські кустарні виставки 1913 року (Санкт-Петербург,
Київ),наякихбуловідзначенороботивідомихдибинськихгончарів:оригінальний,
трохимодернізованийпосудКаленикаМасюка,полив’янімальованітвориЄлисея
Проценка [1681; 1251, с. 60], а також Бориса Бреуса, Кирила Родака, Зосима
таЯтропаМасюків[438,арк.334].

ВідповіддюнаціпропозиціїбулорішенняпровідкриттявДибинцяхгончарної
навчальної майстерні, ухвалена 3 грудня 1913 року на Третьому губернському
земськомузібранні.Передбачавсядворічнийкурснавчання.Учнямимоглибути
передовсім діти селян віком від 14 до 21 року.Очолитимайстернюповинен був
випускник Коломийської гончарної школи Осип Білоскурський, але у зв’язку
із початком Першої світової війни відкрити навчальну майстерню не вдалося
[438, арк. 109]. Натомість було прийнято рішення про створення пересувної
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гончарноїнавчальноїмайстерні.ПершийдосвідїїдіяльностівКиївськійгубернії
отримали уЦвітній, де такий закладфункціонував упродовжроку, із 15жовтня
1913-го. Вихованець Глинської школи інструкторів з гончарного виробництва
інструкторМихайлоБибіквчивмісцевихгончарівмальовціангобамитаукраїнської
орнаментики, готуватиполивий ангоби, виготовлятий використовувати гіпсові
форми, застосовувати під час випалювання конуси Зегера [438, арк. 350].
Умайстернінавчалосявідшестидоодинадцятимайстрів[1750,с.130].

Така ж майстерня під керівництвом Каленика Масюка розгорнула свою
діяльність у Дибинцях. Вона функціонувала із 1 грудня 1914 року до 1 травня
1915 року [517]. Того ж року пересувна гончарна навчальна майстерня діяла
в Сунках. У цілому, у кожному осередку через навчання в пересувній гончарній
навчальніймайстерніпройшливід4до12учнів[438,арк.377].Програмадіяльності
всіх навчальних майстерень була схожою. За порадоюМихайла Бибіка, гончарі
об’єднувалися в артілі, які реалізували свою глиняну продукцію в Чигирині,
ЄлисаветградітаКиєві[1750,с.130],алевумовахскладноїполітичноїйекономічної
ситуаціїпроіснувалинедовго[438,арк.110].

Зважаючи на поширеність гончарного промислу, а також виробництво
художньоїкераміки,1931рокувДибинцяхбуловідкритошколуФЗН«Керамік»,
якадіяладо1933року.МистецькідисциплінивикладалиКаленикМасюктаАндрій
Родак,якийспеціалізувавсянавиготовленніфігурногопосуду.Основнуувагубуло
зосередженонавиробництвідекоративнихваз,куманцівтощо[438,арк.335].

 Глиняні вироби гончарів села Дибинці [1237, с. 10]
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Інформація щодо діяльності усіх названих майстерень украй обмежена,
однак вона дає підстави зробити висновок про те, що на території Середньої
Наддніпрянщинибуло апробованодіяльністьпересувних гончарнихнавчальних
майстерень, які одночасно популяризували традиційні та новітні прийоми
виробництва й декорування глиняних виробів. Київське губернське земство
розробило детальні програмидіяльності пересувнихмайстерень, згідно з якими
слухачів поділяли на три групи: перша вивчала удосконалені інструменти й
прийомивиробництватрадиційних іновітніхвиробів;другаскладалася ізбільш
успішних кустарів, які проходили навчальний курс за 100-120 уроків; третя
формувалася із кращих майстрів із двох попередніх груп, які за 50-60 уроків
увільнийвідроботийпрактичнихзанятьчаспроходиликурстехнічногокреслення
тарисунка[1750,с.131].

Таке явище, коли спочатку функціонувала навчальна майстерня, а пізніше
наїїбазібуловідкритошколуФЗНзгончарнимухилом,маломісцевОпішному
(щоправда, ця майстерня не була пересувною) та в Дибинцях. Ймовірно, саме
їхняпопуляризаціятрадиційноїхудожньоїкерамікийпоширенняїївиробництва
вплинули на те, що впродовж наступних десятиліть майстри виготовляли саме
такі глиняні вироби. Більше ця схема не спрацювала ніде. Проте очевидними
єпозитивнінаслідкидіяльностігончарнихнавчальнихзакладівтакогоґатункудля
кустарногогончарства.

 Гончар біля шахти під час видобування глини. Репринт [1237, с.38]
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6.2. 
ТРАДИЦІЙНЕ ГОНЧАРСТВО  

ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
ДЛЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

УКРАЇНИ  
(МЕЖИГІР’Я; 1920−1931)

М
ежигір’я(воножселоНовіПетрівці)знаходитьсянаправомуберезіДніпра,
неподаліквідКиєва.1793року,завдякинаявностівеликихпокладівглин,
тамбулостворенофаянсовуфабрику,наякійпрацювалимісцевігончарі:

Ілля та Іван Ярмоленки, Микита Калитенко, П. Грунченко, П. Беденко, Леонід
Бігуновський, Пилип Кацимон. 1810 року на підприємстві вже працювало 360
робітників.Вонивиготовлялифаянста«мармуровані»вироби,якібулинастільки
популярними,щодеякізаводинамагалися їхнаслідувати[438,арк.95-96].1890
року містечко відвідав дослідник гончарстваПилип Корольов. Він згадував про
тамтешнійфаянсовийзавод,якийславивсясвоєюпродукцієювпівденнійчастині
ЄвропейськоїРосії.Протеперехідупідпорядкуваннякиївськомумонастирському
керівництвуперетворивприбутковепідприємствоназбиткове.Причиниполягали
в тому, що «лица, которые брались за дело пользования естественными 
богатствами местности, хотели извлекать выгоды без труда и должного 
внимания, не имели понятия о гончарстве и поэтому не могли составить 
себе никакого представления ни о количестве материалов, ни о количестве 
труда неообходимых для производства, жили вдали, и поэтому должны были 
вознаграждать высокою платою как техников и мастеров, производивших 
изделия, так и лиц, надзиравших за производством и, управлявших ходом 
дела» [1278, с. 430-431]. Матеріально-технічна база заводу збереглася, тому, на
переконаннядослідника,занаявностіфахівцясправи,виробництвомежигірського
фаянсу можна було відновити. Крім того, на початку ХХ століття близько 300
гончарівбулизадіяніувиробництвіцегли«межигірки»(невеликаглинянаплитка,
довжиною 12-14 см,шириною 6-7 см, товщиною 2 см, яку використовували під
час будівництва складних елементів кахляних печей) [1488, с. 168]. Тобто, для
створеннягончарноїшколивМежигір’їбулипевніпередумови:наявністьрізних
сортів глин, поширення гончарства в осередку й навколишніх селах, наявність
будівліколишньоїфабрики.
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 Межигірська художньо-керамічна профшкола (1920–1922).
1919рокузарекомендацією«авторитетних спеціялістів кераміки»–професорів
ОлександраСоколова,БорисаЛисіна,академікаПавлаТутківського–постановою
ІІІВсеукраїнського з’їздуРадбулоприйняторішенняпровідкриттявМежигір’ї
«огнища художньо-керамичної культури й виробництва» [6]. У Постанові
НаркомаосвітиУкраїнивід16вересня1920рокуйшлосяпровідкриттяЦентральної
державної художньо-продукційної керамічної майстерні Всеукраїнського
комітетуштуки[625,арк. 19].Щобвстановитиназвуновоствореногогончарного
навчальногозакладу,авторцьогонауковогодослідженнязвернуласядоархівних
матеріалівталітературнихджерел,протезустріларізні їїваріанти:Межигірська
керамічнашкола-майстерня[1691,с.337;487], Межигірськагончарнапрофшкола
(1920–1923) [2, арк. 1], Межигірська художньо-керамічна школа [502, арк.
2-34]. Очевидячки, спочатку заклад мав назву «Керамічна школа-майстерня»,
але, ймовірно, наприкінці 1921 року – у січні 1922 року він уже був відомий
як«Межигірська художньо-керамічна профшкола»[6;487;1057,с.71-72].

Заснуваннямежигірськогогончарногонавчальногозакладубулонепростим.
Рішення ІІІ Всеукраїнського з’їзду Рад не підтримала влада містечка Глинськ
(Полтавщина), як не погодила й передачу обладнання Глинської художньо-

 Церковно-архітектурний комплекс, в якому розташовувався Межигірськийхудожньо-керамічний технікум.  
Межигір’я, Київщина. 1920-ті. Автор фото невідомий.  

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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керамічної школи. Тож до Межигір’я перевели близько 60 глинських учнів та
частину викладачів разом із завідувачем Левом Крамаренком, який близько
року керував школою-майстернею. Заклад розпочав свою діяльність 1920 року
в приміщенні колишньої фаянсової фабрики, заснованої 1798 року в угіддях
колишньогомонастиря«Межигірський Спас».Колисьдоцьогомонастирякозаки-
запорожційшлидоживативіку,спокутуючисвоїгріхи[1613,с.49-50].

Спочатку проводили лише теоретичні заняття, бо не було майстерень,
«не було ніякого приладдя по переробці та заготовці матеріялів. Все це доводилося 
робити руками та самими примитивними засобами. Головне же не було складено 
відповідних составів глиняних мас – зроблений посуд не тримався, розвалювався, 
полива не трималась. Зробити аналізи нігде було, про лабораторію не було  
і помину»[487,арк.1зв.].Пізнішепридбаликількагончарнихстанківтапобудували
невеликегорно.Первоначально«ні тип цієї школи, ні її завдання виразно не були 
вияснені, матеріальної бази теж не було»[487,арк.1зв].

Перехід до непу (1921) позначився відміною пайкового забезпечення,
щоускладнилойбез того скрутне становищевикладачів та учнів.Фінансування
з боку держави не було [487, арк. 1 зв.]. Тобто широко анонсоване відкриття

 Будівля Межигірського художньо-керамічного технікуму. Межигір’я, Київщина. 1920-ті.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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  (Стор. 739-741) Постанова Наркомоса України про організацію Центральної державної художньо-продукційної  
керамічної майстерні Всеукраїнського комітету штуки. 16.09.1920. Державний архів Сумської області [625]
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межигірськоїгончарноїшколинеотрималоніякоїреальноїпрактичноїпідтримки.
60учнів,переведенихзГлинськоїхудожньо-керамічноїшколи,стализаручниками
чиновницьких обіцянок: їх «вирвали» із гончарного закладу з потужною
матеріально-технічною базою і «вкинули» в умови, в яких було неможливо
продовжитиздобуттяфаховоїосвіти.У1920/1921навчальномуроцібуловипущено
більшість глинських учнів як «закінчивших Глинську школу у Межигір’ї» [487,
арк. 1 зв.]. Отже, значна частина вихованців, які більш-менш розумілися
нанародномугончарстві,залишилимежигірськийзаклад.

Ситуаціюзіснуванняпрофшколипокращивприїзд1921рокугрупистудентів-
стажерів–випускниківУкраїнськоїакадеміїмистецтвмайстерніМихайлаБойчука,
які згодом, разом з деякими своїми наставниками, стали викладачами школи-
майстерні. Лев Крамаренко, «зрадівши, що приїхала завзята молодь, забрав 
дружину й кудись виїхав. Покинув на стажистів усі справи»[1711,с.337,340,344;
1646,с.133].Очевидячки,заснуваннягончарногозакладувМежигір’їйоговжене
цікавило,боцясправапотребувалазначнихзусиль ісамопожертви.З’ясувалося,
що школи по суті не існувало, бо, як пояснював колишній директор, він ніяк
не міг добитися випалення глиняних виробів [1646, с. 133]. Імовірно, художник
Лев Крамаренко усвідомив, що його покликанням є графіка, живопис і робота
вАкадеміїмистецтв.

З цього часу беззмінним керівником Художньо-керамічної профшколи
був Василь Теофанович Седляр, для якого мистецтво було «мрією, стихією  
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 Вихованці Межигірського художньо-керамічного технікуму на відпочинку. Межигір’я, Київщина. 1920-ті.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 Викладачі та студенти Української академії мистецтв: (перший ряд, зліва направо) ?, ?, професор Федір Кричевський, 
мистецтвознавець І. Врона, професор Василь Григорович Кричевський, професор Лев Крамаренко,  

студентка Ірина Жданко; (другий ряд, крайній праворуч) студент Олександр Саєнко;  
(верхній ряд, четвертий ліворуч) Василь Васильович Кричевський, студентка Олена Ржечицька. Межигір’я, Київщина. 

1920–1921. Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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і покликанням»[1691,с.338;1369,с.29]. Йоговласнерозуміннямісіїгончарного
навчального закладу стало вирішальним у визначенні основних напрямків
подальшої діяльності: «До Жовтневої Революції керамічної освіти у нас  
(в бувш. Росії) в цілому не існувало. Власне були школи, які підготовлювали 
інструкторів-ремісників для кустарної промисловости (Миргород, Глинськ, 
Кам’янець-Подільськ, Строгановська школа в Москві, школа барона Штіглиця 
в Ленінграді). Школи ж зорієнтованої на вимоги масової продукції фабричної 
промисловости не було. Головною причиною цього, крім загальної відсталости 
і напівкустарницького стану промисловости, були і розпорошеність невеликих 
заводів серед окремих власників, які наймали собі в кращому випадку спеців 
з закордону, або просто «секретчиків» майстрів» [898, арк. 8 зв.-9]. Василь
Седляр вважав, що основними недоліками гончарної промисловості були
«відсутність науково-техничних сил та відсталість в художньому оформленні 
продуктів виробництва» [887,арк. 19].Переконанийунеобхідності здійснення

 Лев Крамаренко (третій ліворуч) та Михайло Бойчук 
(праворуч) серед викладачів Академії мистецтв.  
Київ. 1920-ті. Автор фото невідомий [1792]

 Василь Седляр.  
Межигір’я, Київщина. 1920-ті.  

Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей  

літератури і мистецтва України

 Михайло Бойчук.  
Портрет Василя Седляра.  

Межигір’я, Київщина. 1920-ті [1806]
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«соціалістичного господарчого будівництва», вихований на більшовицьких
лозунгах, керуючий профшколою вважав основним завданням художньо-
керамічногонавчальногозакладупідготовкуфахівцівдляфабрично-заводського
виробництва, а кустарне гончарство в якості об’єкта гончарного шкільництва
віннавітьнерозглядав.Водномузі своїхлистівВасильСедлярзізнавсяу тому,
що йому довелося боротися із «деякими товаришами із керуючих органів та 
громадськими установами», які вважали,що технікуммусив готувати«старих 
кустарів»,а також із тими,хтозвеликоюнедовіроюставивсядо«нового діла»
[898, арк. 9]. Таким чином, Василь Седляр вбачав у діяльності очолюваного
нимзакладувиконання завдань, ізольованихвідкустарного гончарства.Досвіду
зорганізаціїтакоїшколинебуло.Нарозвиткумежигірськогогончарногозакладу
нового типу було зосереджено всі наявні сили. Із Києва запросили майстрів,
«поставили двадцять верстатів, а не було жодного»[1646,с.133-138]. Молодь
упертопрацювала,післясотеньспроббуловіднайденоскладформувальноїмаси,
донеїпідібранополиву.Угрудні1921рокувідбулосяпершевдалевипалювання.
Педагогийучніпрацювалинарівнихумовах,розподілу«накваліфікованупрацю»
небуло.Будь-якуроботувиконуваливсі,почерзі.«Тісна товариська співпраця, 
надзвичайна скрута (були часи фактичної тижневої голодовки) та завзяте 
бажання зберегти новий радянський культурний заклад, тісно спаяли колектив 
і дали йому змогу не відступити перед труднощами»,–згадувалимежигірці[487,
арк.1зв.].Усібулиоб’єднані«спільним бажанням працювати на виробництві, 
зав’язати свої художні змагання з утилітарною продукцією колективної праці»
[1344].

Спочаткувновоствореномузакладіпоєднувалививченнякласичноїспадщини
йукраїнськоїнародної творчості, виготовляливиробиназамовленняЧервоного
Хреста–іграшки,куманці,тиквитадеякііншівидипосуду[438,арк.326].Уперші
рокидіяльностіпрофшколивчисліучнівбувОлександрСаєнко(вмайбутньому–
українськиймитець-декоратор,ученьВасиляГригоровичаКричевського,народний
художникУкраїни).Вінпригадував,якпрацювавнагончарномукрузіумайстерні
під керівництвом Василя Седляра: «За цей час оволодів ріжковим розписом, 
виготовляв миски, глечики, вази з українськими самобутніми орнаментами 
(мотиви соняшника, винограду тощо). Типовими для межигірської кераміки 
був зелений колір різних відтінків – від блідого блакитно-зленого до соковитого 
густо-зеленого»[1612,с.53].

З приходом на викладацьку роботу Оксани Павленко в кольоровій гамі
почалипереважатисіро-темнікольори,а«мотиви розпису і форми виробів стали 
базуватися не тільки на традиційному для Межигір’я мистецтві кераміки»
[1612,с.53].ЗтакиминововведеннямиОлександрСаєнконепогодивсяізалишив
майстерню.

На І Всеукраїнському з’їзді кустарної промисловості (січень 1922 року)
Межигірськухудожньо-керамічнупрофшколубуловіднесенодочислаустанов,які
потрібно було першочергово забезпечити «обладнанням, сировиною, обіговими 
коштами, замовленнями та збутом продукції»[1057,с.71-72].Закладзобов’язали
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 Василь Седляр. Портрет Оксани Павленко. 
Межигір’я, Київщина. 1926–1927 [1808]

 Оксана Павленко. Робітник (ескіз).  
Папір, олівець. Місце створення невідоме. 1919–1921.  
Центральний державний архів-музей літератури  
і мистецтва України

 Оксана Павленко. Автопортрет.  
Папір, олівець. Місце створення невідоме. 1920.  
Центральний державний архів-музей літератури  
і мистецтва України

 Оксана Павленко.  
Межигір’я, Київщина. Початок 1920-х.  
Автор фото невідомий. Центральний державний 
архів-музей літератури і мистецтва України
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взяти участь у Всесоюзній сільськогосподарській виставці вМоскві (1923) [1057,
с.72].Улютому1922рокубуловиготовленопонад60зразківпосуду,мальованого
йскульптурнодекорованого,заякіотрималипершийзаробіток–27пудівжитавід
кооперації.Уквітніглинянихзразківбуловжепонад500,ікерівництвопланувало
за виконання замовлень отриматикоштина будівництво горнай облаштування
майстерні[487,арк.2].Ймовірно,значнучастинуцихробітвиготовилиглинчани
в знайомому їм стилі, опанованому в гончарному навчальному закладі
вПолтавщині.СамевониздобулизагальневизнанняйпринеслиславуМежигірській
художньо-керамічнійпрофшколі.Саметакуназвузакладмавувересні1922року
[487, арк. 2; 6, арк. 1]. У цей час було організовано першу виставку: близько
тисячівиробівекспонувалисявпавільйонікустарноїпромисловостіВсеросійської
виставки сільського господарства в Москві [1646, с. 133]. Частину цих робіт
складали«лембики у вигляді баранів, гусаків, людських постатей»[438,арк.328].
Особливе зацікавлення викликали роботи, які були результатом «розгортання 
індивідуальної творчості на основі української національної культури» [438,
арк.327].ХарактеристикуцихекспонатівподановстаттіЄ.Кузьмина,уякійавтор
виділив три групи: скульптуру,живописно-декоративні й гончарні твори [1287].
Тодішняпресаписала:«…несмотря на такой короткий срок, несмотря на ряд 
самых невероятных затруднений и мытарств, отсутствие самых необходимых 
приспособлений и технических средств – молодой энтузиазм делает свое дело 
и сейчас перед нами довольно значительная выставка, уже подводящая итоги 
первому периоду работы… Интересно, что молодых художников увлекла не 
прекрасная межигорская фаянсовая глина, а простая народная керамика. 
Впрочем, здесь сыграли известную роль и технические трудности. И вот, перед 
нами длинные ряды прекрасных образцов расписных мисок, кувшинов, тарелок, 
кружек, бутылей, игрушек и т. д. Но самое лучшее – это сосуды в виде разных 
животных, особенно пышные бараны с замысловато закрученными рогами – 
необыкновенно монументальные и торжественно-важные; затем медведи, 
птицы и др. Работники мастерской… учатся прежде всего на подлинных 
работах старого украинского гончара, веками выработавшего прекрасные 
законченные формы. …Работы самой мастерской, новые искания, направленные 
к умелому пользованию свойствами материала, к созданию красивой, спокойной 
формы, линии изгиба, красивому сочетанию поливы…»[1499].Протезацікавлення
кустарнимгончарствомбулотимчасовим.Лишевнаслідокпевнихумовзакладбув
«примушений вироблять прості глиняні вироби»[898,арк.9].Насправдіізсамого
початкувінбув зорієнтованийна задоволенняпотреб заводськоїпромисловості.
Виставкамаласуспільнийрезонанс.Академіянаукприслалаколективупривітання.
Укрзовнішторг зацікавився виробами в якості експортної продукції: спочатку
зробив маленьке замовлення, а через кілька місяців – велике, чим забезпечив
існуваннязакладу.Ухудожніхтапрактично-виробничихмайстерняхпроводилися
практичні роботи. Інспектор, який відвідав профшколу 1922 року, надрукував
ужурналі«Шляхи мистецтва» (1923, ч. 5) враження від побаченого: «…Група 
студентів інституту учнів М. Л. Бойчука провадить з величезним запалом, 
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самовідданістю і успіхом трудне діло організації керамічної школи у Межигір’ї, 
блискуче розрішаючи актуальне питання про сполучення художньої творчости 
з виробництвом як таким, відроджуючи кераміку не формальним зовнішнім 
«прикладництвом», а глибоко мистецьким розумінням законів матеріялу, 
конструктивних завдань, вимог техінки і почуття ритму, що є в основі народної 
кераміки»[898,арк.7зв.].

Восени 1922 року до профшколи перевели 22 студентів із Миргородського
керамічноготехнікуму.Тачерезбраккоштівнаоплатупраціпедагогівтеоретичні
заняттявелисяізперервами,академічнароботабуланеповна,бракувалолабораторії
таінженера-кераміка[487,арк.2].Разомзтим,БорисБутник-Сіверськийзазначив,
щоз1922рокуглинськімайстри,якіпрацюваливмежигірськомузакладі,майже
«припинили виробництво гончарного посуду повсякденного вжитку (мисок, 
чайників, молочників, глечиків і т. ін.), а якщо й зверталися до нього, то шукали 
або нову форму, або нове рішення в декорі»[1057,с.73].Значноговпливудіяльність
школи зазнала з боку мистецьких спілок, які в 1920-х роках діяли в Україні:
АсоціаціяхудожниківРеволюційноїРосії,АсоціаціяхудожниківЧервоноїУкраїни,
Об’єднання мистецької молоді України, Об’єднання сучасних митців України.
Очевидним є їх чітке пробільшовицьке спрямування. Викладачі межигірського
гончарного закладу сповідували принципи Асоціації революційного мистецтва
України (АРМУ),алезнайомилисвоїхвихованців і з іншимиоб’єднаннями,щоб
вони самостійно обирали свої культурно-мистецькі вподобання [1691, с. 339-
340]. Пізніше, у березні 1927 року, було відкрито Межигірський осередок цієї
асоціації [91]. У зв’язку з цим, студенти М. Геллер (ІІ курс), Микола Ротенко,
О.Бичківська,І.Гловінська,МаріяКоган,ВалентинаЯрошенко(Ікурс)написали
заяви про бажання «мати зв’язок з організованим угрупованням робітників 
мистецтва» [100]. Свій виробничий колектив молодь називала комуною, яка
поставила собі за мету розвиток та відродження українського мистецтва [438,
арк.326].Навітьзанаявнихнедоліків,угончарномузакладівдалосяналагодити
зв’язоктеоретичнихзнаньізпрактикоювиробничого
навчання [487, арк. 2]. Профшкола перебувала
під загальним керівництвом Української академії
мистецтв[1499,с.56].

1922рокупрофшколувідвідавголовнийінспектор
зхудожньоїосвітиНародногокомісаріатуосвітиІван
Врона, який проаналізував здобутки межигірського
закладу й запропонував реорганізувати профшколу
втехнікум[898,арк.7зв.].

 Іван Врона. Київ. 1924–1926.  
Автор фото невідомий [1283, с. 41]
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Такимчином,Межигірськахудожньо-керамічнапрофшколадіялавпродовж
1920–1922років,спочаткупідназвоюкерамічноїшколи-майстерні.Їїзаснування
було ускладнене спротивом з боку громади містечка Глинськ. Матеріально-
технічне забезпечення формувалося повільно. Широко анонсоване відкриття
Межигірськоїгончарноїшколинеотрималоніякоїреальноїпрактичноїпідтримки
і сталоможливим завдяки ініціативіЛеваКрамаренка та 60 учнів, переведених
із Глинської художньо-керамічної школи. Але глинські учні, замість того, щоб
отриматипершокласнуфаховупідготовку,змушенібуливиживати.Післяїхнього
випуску ситуацію врятувала група студентів-стажерів – випускників Української
академії мистецтв майстерні Михайла Бойчука, які згодом, разом з деякими
своїми наставниками, стали викладачами школи-майстерні. З цього часу
беззмінним керівником художньо-керамічної профшколи був Василь Седляр,
власнерозуміннямісіїгончарногонавчальногозакладуякогосталовирішальним
увизначенніосновнихнапрямківйогоподальшоїдіяльності–підготовкафахівців
для радянського фабрично-заводського виробництва. Кустарне гончарство
в якості об’єкта гончарного шкільництва Василь Седляр не розглядав. Досвіду
зорганізаціїшколитакоготипунебуло.Першуйодразурезонансно-переможну
участь у Всеросійській виставці сільського господарства в Москві забезпечили
творчі роботи глинчан, виготовлені в українському стилі, засвоєномуще в часи
навчаннявГлинськійхудожньо-керамічнійшколі.УМежигірськомунавчальному
закладі зацікавлення кустарним гончарством було вимушеним і тимчасовим.
Навіть ті глинські майстри, які залишилися працювати в школі, 1922 року вже
не виготовляли традиційних глиняних виробів. Профшкола зазнавала суттєвих
ідеологічнихвпливівсовєтськихмистецькихспілоктаасоціацій,зосередженихна
зв’язках із гончарною промисловістю, і перебувала під загальним керівництвом
Українськоїакадеміїмистецтв,якаголовнуувагузверталанарозвитокхудожнього
промисловоговиробництва.Коливідбувсявипуск 1921року, учнівбулонабрано
за рахунок чергового переведення, але цього разу із Миргородської художньо-
керамічноїпрофшколи.

 Межигірський художньо-керамічний технікум (1923–1930).
1січня1923рокуНароднийкомісаріатосвітиреорганізувавМежигірськухудожньо-
керамічну профшколу вМежигірський художньо-керамічний технікум, який на
кутовому штампі та в окремих архівних документах іменується «Межигірський 
мистецько-керамічний технікум» [99; 6; 623; 2, арк. 1]. З огляду на те, що на
печатці зустрічається лише один напис: «Межигірський художньо-керамичний 
технікум», будемо застосовувати саме таку назву. Цільові завдання технікуму
з підготовки«вузького фахівця з більшою диференціацією в його спеціалізації»
були продиктовані розгалудженням спеціальностей у гончарній промисловості
[968, арк. 166;643, арк. 1].ВасильСедлярвиділив такі основні виробничі групи
уновостворюваномузакладі: 1)переробка і заготівлясировини,2)випалювання
(горновий цех), 3) виготовлення моделей і формування виробів, 4) малярський
цех, 5) хіміко-технологічний та художньо-технічний контроль [643, арк. 1 зв.].
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На них і орієнтувалися при визначенні основних завдань закладу. Початковою
метоюдіяльностіМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікумубулапідготовка
керівниківцихвиробничихцехів,вузькихфахівцівдлягончарноїпромисловості,
зокрема в галузі виробництва тонкої кераміки (фаянс, порцеляна, тонкі
кам’янкові маси). Вагоме місце в цій справі відводили підготовці художників-
кераміків, які повинні були надавати побутовим речам ідеологічного змісту,
забезпечити «задоволення» суспільних запитів [643, арк. 2]. Уже за кілька
років метою навчального закладу було проголошено підготовку фахівців вищої
кваліфікації(інженер-художник-технік-керамік)длягончарноїпромисловості,які
синтезувалибтехнічнуймистецькуосвітутапрактику,бо«творчі можливості 
художника-кераміка безпосередньо зв’язані і виходять з технічних прийомів, 
властивостей матеріалів та призначення річей»[487,арк.3].Тобто,вонимали
бути спеціалістами доволі широкого спектра дії: і художниками, і майстрами-
виконавцями[1646,с.136].

Спочатку було встановлено 3-річний курс навчання, але вже 1925 року
в пояснюючій до навчального плану керуючий технікумом писав: «…термін 
навчання в Технікумі в 3 роки надто не задовольняє. Бо з одного боку не можливо 
уложитися в ці три роки, а це веде до загрузки учбових планів годинами до 42, 46 
і 48 годин, а з другого така перевантаженість не дає можливости використати 
ці години з належною доцільністю»[643,арк.1].Тож1926/1927навчальногороку
навчанняпродовжилидо4років.Технікуммавдвафакультети–технологічний
та художній.Поділ нафакультети відбувався на третьому курсі.На художньому
– вдосконалювали володіння різними художніми техніками, які застосовували
в промисловому гончарному виробництві, спеціалізувалися «в конструюванню 
форм і їх скульптурнім викінченню, так само і в технології та лабораторних 
роботах, віддаючи перевагу технології фарб, складанню цих фарб і ріжних 
кольорових мас та глазурів» [643, арк. 2 зв.; 1691, с. 339]. На технічному
– спеціалізувалися з теплотехніки й складання мас і полив, водночас маючи
іхудожнюпідготовку,«що забезпечує йому (студенту–Л.О.) повну согласованість 
і необхідний контакт в їх роботі на виробництві… Питання теплотехнічні,  
що так гостро центруються в керамічнім виробництві на питаннях утилізації 
тепла, розв’язується не лише справою конструкції печі та більшою чи меншою 
економією палива, а вимагає безпосередньо більш доцільного використання 
горнового простору…, а це неможливо без відповідного коректування  
й переконструювання самих форм виробів»[643,арк.3].

Навчальнийрікподілявсянатриместри.Відповідно,зачотирирокинавчання
їх було дванадцять. Третій триместр використовували для практичних занять
у майстернях технікуму, шостий – для першої літньої ознайомчої заводської
практики, дев’ятий – літня заводська практика для виконання спеціального
завдання, дванадцятий – для виготовлення дипломної роботи. Випускники
обов’язковопроходилистажуваннявзаводськихумовах[643,арк.3зв.-4].

Виконувати повністю навчальний план не вдавалося через відсутність
лабораторій. Методологічну роботу із весни 1924 року розробляла Предметова
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 Студенти й викладачі 
Межигірського художньо-
керамічного технікуму  
в гончарній майстерні:  
(зліва направо) Дмитро Головко, 
Ілько Заїка, Микола Цівчинський, 
?, ?, Дмитро Яриз, Панько Лапенко, 
Євген Сагайдачний, Марія Холодна, 
Марія Плесківська, Ірина Жданко. 
Межигір’я, Київщина. 1923.  
Автор фото невідомий.  
Національний центр народної 
культури «Музей Івана Гончара» 

 Гончарна майстерня  
Межигірського художньо-
керамічного технікуму.  
Межигір’я, Київщина. 1924–1925.  
Автор фото і місце зйомки невідомі 
[1792]

 Вироби студентів Межигірського 
художньо-керамічного технікуму, 
виготовлені впродовж 1922–1923 

років, в експозиційному залі  
Національного музею українського 

народного декоративного мистецтва. 
Київ. Автор фото невідомий [1792]
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комісіязтакимисекціями:а)соціально-економічнихізагальноосвітніхдисциплін;
б)мистецькихдисциплін;в)фахово-технічнихдисциплін[6,арк.3].Булонаписано
програми з мистецьких дисциплін, напрацьовувалася методика викладання:
роботузтеоретичнихдисциплінпроводилисемінарськимметодом,змистецьких–
виробничимупоєднанніізхудожньо-навчальним[99].Програмибулипристосовані
до потреб тонкої кераміки, переважно порцеляни, фаянсу, високоякісних
кам’янкових виробів [559, арк. 28]. Заступник із навчальної роботи, вихованка
МихайлаБойчукаОксанаПавленко знайомилася з діяльністюхудожніх освітніх
установ,музеїв,порцеляновихзаводівтаіншихдержавнихгончарнихпідприємств
МосквийЛенінграда[401,арк.12].

Відомо, що 1924 року навчальний план передбачав вивчення таких
дисциплін: «історія матеріяльної культури і політекономія, пролетарська 
революція і радянське будівництво, історія соціялізму, історичний матеріялізм, 
українознавство, гігієна та охорона праці, чужа мова (німецька), фізико-
хемія, математика, історія-теорія мистецтва, малювання керамічне, 
малюнок, композиція, скульптура, хемія, технологія керамічних матеріялів, 
керамічна лабораторія, кристалографія, мінералогія, розробка глинищ, 
креслення, проектування керамічних заводів, організація виробництва, якісний 
і кількісний аналіз і студійно-продукційна праця» [201, арк. 3 зв.]. 1926 року
навчальні матеріали було розподілено на три основні групи: 1) для вивчення
йзасвоєнняналекціяхтасемінарах(теоретичний);2)длявивченнявлабораторіях
і майстернях (перевірка теоретичних знань і набуття практичних навичок);
3) завдання заводської практики (отримані знання й навички перевірялися
в умовах промислового виробництва) [643, арк. 4]. Усі навчальні дисципліни
поділялися на загальноосвітні, фахові основні та допоміжні (обслуговуючі).
До загальноосвітніх належали соціально-економічні дисципліни (по 3 год.
натижденьдляІтаІІкурсів,по2год.–дляІІІкурсу),німецькамова(по2год.
натиждень,щобстудентимогливільноознайомлюватисязтехнічноютахудожньо-
технічноюлітературою, бо«німці найбільше проробили і проробляють науково 
проблеми керамічного виробництва»), українознавство (цей курс спочатку був
унавчальномуплані,потімйогобуловилучено,азгодомзновувведенодочисла
навчальнихдисциплін)–«…такий курс потрібний, бо профшкола дає надто вузькі 
відомости по українознавству, а у Вузі необхідно поширити ці знання в напрямку 
більш широкого вивчення української культури» [643, арк. 4 зв.-5]. Відповідно
до розпорядження Держнаукметодкому від 23 липня 1926 року для технікумів
кількістьгодинсоціально-економічнихдисциплінмаласкладати8%відзагальної
кількостінавчальнихгодин.1925/1926навчальногорокуцюнормубулозменшено
до4,1%,алезоглядунате,що«…соц.-економ. дісціпліни вводяться не для форми, 
…а для виховання, чи вироблення в студентів певного світогляду (марксівського), 
без якого абітурієнти не зможуть стати тим кадром, який необхідний в будові 
нашої пром. держави (соціялізму)…», наступного року на вимогу викладача
І. Слизького кількість годин соціально-економічних дисциплін планували
збільшити[911].
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 Василь Седляр.  
Ілюстрації до «Кобзаря»  
Тараса Шевченка (1-4).  
Папір, акварель. Межигір’я. 
1920-ті.  
Центральний державний  
архів-музей літератури  
і мистецтва України

 Василь Седляр.  
Ілюстрація до «Кобзаря»  

Тараса Шевченка.  
Папір, акварель.  

Межигір’я. 1920-ті  
[1810]

 Василь Седляр. Ілюстрація до вірша Тараса Шевченка 
«Катерина». Папір, акварель. Межигір’я. 1926.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 Василь Седляр.  
Ілюстрація  
до «Кобзаря»  
Тараса 
Шевченка. 
Папір, акварель. 
Межигір’я.  
1920-ті [1799]

4

1 2 3
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 Посвідчення  
Оксани Павленко. 

02.06.1926.  
Центральний державний 

архів-музей літератури  
і мистецтва України [623]

 Посвідчення  
Оксани Павленко.  

26.05.1927.  
Центральний державний 

архів-музей літератури  
і мистецтва України [622]
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 Оксана Павленко. Ліплять пиріжки. Київ. 1918  
[1283, с. 199]

 Оксана Павленко. Марійка. Київ. 1920  
[1283, с. 199]

 «Командіровка»  
Оксани Павленко.  
05.04.1928.  
Центральний державний  
архів-музей літератури  
і мистецтва України [401]



Розділ 6. НЕРЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

755

 Художні фахові дисципліни – рисунок, гончарна мальовка, скульптура
і композиція – мали на меті ознайомити з основними прийомами художньої
майстерностійхудожньоїроботивгончарстві(ізІІІкурсупочиналосяґрунтовне
вивченнятехнікіприйомівгончарноїхудожньоїмайстерності,якізастосовувалися
на виробництві (пульфон, декалько, друк, ручне малювання, фотокераміка);
на технічному факультеті мистецьких фахових дисциплін не було). Технічні
фахові дисципліни – неорганічна хімія, технологія гончарних фарб, гончарна
технологія,технологіяпаливаіводи,заняттявхімічнійтагончарнійлабораторіях,
організація та облік виробництва. Обслуговуючі фахові дисципліни поділялися
на: 1) цикл інженерно-технічних дисциплін (вища математика – закінчувалася
на І курсі; креслення – викладали на І та ІІ курсах, складалася із технічного
кресленняйелементівархітектурногозв’язкузнеобхідністюпроектуватиокремі
цехиабомайстерні;основиприкладноїмеханіки–булалишенаІІкурсі;основи
машинознавства – на художньому факультеті вивчали три роки, на технічному
– чотири) мав на меті підготовку до засвоєння основних фахових дисциплін:
лабораторних робіт, технологічних обрахунків; 2) цикл інженерно-механічних
дисциплін(елементивищоїфізики–по2год.наІкурсі–давалиосновузнаньіз
гончарноїтехнології татехнології гончарнихфарб);3)циклхудожніхдисциплін
(історія мистецтв – історія кераміки та українського мистецтва, обов’язкові для
всіх І, ІІ курсів та ІІІ курсу художньогофакультету; теоріямистецтв– вивчення
«марксівської літератури по питанням мистецтва… особливо важливе, бо 
художник у масовому виробництві якраз має змогу впливати на найширші маси, 
оформляючи річі повсякденного вжитку»,по2год.дляІтаІІкурсу)[643,арк.5-7].

Напершихдвохкурсахроботипроводилисяпіднаглядомкерівниківтехнічних
імистецькихдисциплін,зІІІкурсунахудожньомуфакультетівиготовляливироби,
звертаючи увагу на художнє удосконалення, а на технічному – на технічних
особливостяхроботи.ПочинаючизІІІкурсу,студентималиможливістьперевірити
свої теоретичні напрацювання в лабораторних дослідженнях [643, арк. 5-7].
Утехнікумівсілякозаохочувалисамостійніпошукийновітніприйомивиробництва.
Саме в Межигір’ї вперше в Україні було запроваджено техніку декорування за
допомогоюаерографа,щозробиломожливимнаноситибільшскладнікомпозиції,
близькіабоконтрастнісполученнятонів[1646,с.136].Дляфаянсучипорцеляни
цятехнікадекоруваннябулапридатною,аленіякоговідношеннядотрадиційного
гончарствавонанемала.

У навчальній діяльності технікуму студенти відігравали важливу роль.
Назасіданні«предметової»комісії,доскладуякоївонивходили,обговорювали
навчальний план та програми, затверджували календарні плани. Зокрема,
12листопада1925рокупідчасобговореннякалендарногоплануВасиляСедляра
з композиції для студентів ІІ та ІІІ курсів (по 34 год.), студент Ілля Заїка
висловив думку з приводу того, «що календарний план т. Седляра завеликий  
і не вкладається в лекційний час, вніс предложення укласти програм в лекційні 
години. Т. Седляр зазначає, що план намічений ним й так зжатий, а коли його 
ще скоротити, то зле відіб’ється на засвоєнні цієї дісціпліни й тому рахує 



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

756

скорочування плану недоцільним» [781, арк.5 зв.].Цюпрограмубулоприйнято
одноголосно,таксамо,якіпрограмуВасиляСедляразісторіїмистецтв(ІІкурс–
34год.,ІІІкурс–40год.),програмуОксаниПавленкозрисунка(Ікурс–48год.,
ІІкурс–32год.,ІІІкурс–32год.).

СтудентСергійШвидкийрекомендувавОксаніПавленковинестизїїпрограми
елементи композиції, бо предмет «композиція» вивчається окремо. Цікаво, що
в обговоренні програми з рисунка викладач Павло Іванченко наполягав на
скороченні годин, відведених для навчання мальовці ріжком, і на збільшенні
часу на вивчення техніки квача (надполив’яними і підполив’яними ангобами).
Такапропозиціяєцілкомзрозумілою,аджеріжкуванняуфабрично-заводському
виробництві не застосовували, а на кустарне виробництво технікум не був
зорієнтованим.РоботувмайоліковіймайстернівелиПавлоІванченкоіМ.Касихін
(Ікурс–64год.,ІІкурс–120год.,ІІІкурс–96год.),ідругокурсникОлександрОфат
пропонувавїмчастинугодинзамінитироботоювгіпсовіймайстерні,нащоПавло
Іванченко заперечив, оскільки «багато товаришів ІІ курсу слабо володіють 
технікою точіння»[781,арк.6].

 Викладачі, майстри і студенти Межигірського художньо-керамічного технікуму. 
Межигір’я, Київщина. 1926. Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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 Вихованці Межигірського художньо-керамічного технікуму. Межигір’я, Київщина. 1923–1925.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України [487]

 У майстерні Межигірського художньо-керамічного технікуму. Межигір’я, Київщина. 1920-ті.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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 Заняття Оксани Павленко зі студентами Межигірського художньо-керамічного технікуму: (зліва направо)  
? Бідасюк, Василь Циндря, Конон Кривич, Оксана Павленко, Маруся Хмельницька, ? Прошак. Межигір’я, Київщина. 
1925–1929. Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 Оксана Павленко. 
Агітатор.  
Папір, акварель. 
Межигір’я, Київщина. 
1923–1925.  
Центральний державний 
архів-музей літератури 
і мистецтва України. 
Публікується вперше

 Павло Іванченко.  
Ескіз вази.  

Папір, акварель.  
Межигір’я, Київщина. 

Середина 1920-х. 
Центральний державний 

архів-музей літератури 
і мистецтва України. 
Публікується вперше
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Назасіданні«предметової»комісіїзатвердилийпланизроботивбудівельній
майстерні(викладачМ.Касихін,ІІкурс–120год.,ІІІкурс–96год.),знімецької
мови(викладачК.Бородіна,І,ІІ,ІІІкурсипо32год.),зархітектурногокреслення
(Ікурс–16год.технічногокреслення,ІІІкурс–16год.машинознавства),зопору
матеріалів(викладачК.І.Пилинський),ізсоціальнихнаук(викладачІ.Слизький,
ІіІІкурси–24год.,ІІІкурс–30год.),зхімії(викладачБайздренко,Ікурс–64год.),
ізгончарноїтехнології(викладачБайздренко,ІІкурс–32год.,ІІІкурс–64год.),
із роботи в хімічній лабораторії. Студенти ІІ курсу висловили побажання, щоб
замість6год.роботивмайоліковіймайстерніввели3год.гончарноїлабораторії,
а 2 год. скульптури, яка на той час не викладалася, замінили математикою.
Також студенти висловили невдоволення тим,що викладач технічно-гончарних
дисциплінБайздренконедотримувавсяплануізамістьвикладаннялекційзаймався
складаннямкошторису[781,арк.5зв.].

Вихованець технікуму (?) Кір’ян висловив побажання, аби кожен педагог
погоджувавсвоїкалендарніпланизістудентами.ВасильСедлярдоручивпедагогам
узгодитиматематичнійтехнічно-обслуговуючідисципліни,атакожзапропонував
президії«предметової»комісіїрозглянутизаявустудентівІІІкурсущодозбільшення
годин на вивчення німецької мови, машинознавства й лабораторну працю [781,

 Вихованці Межигірського художньо-керамічного технікуму. Межигір’я, Київщина. 1927.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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арк.5зв.;666].Уженаступногоднявідбулосязасіданняпрезидії«предметової»
комісії, яка прийняла рішення за рахунок роботи в майоліковій майстерні
збільшити кількість лабораторних годин (3 год.) та замість 2 годин гончарної
мальовкиввестиархітектурнекреслення[786,арк.9-9зв.].Навчально-контрольна
комісія слідкувала за виконанням навчального плану [666, арк. 6 зв.-8 зв.].
Вумовахвідсутностідержавнихпрограмтапланівдлятехнікумуподібноготипу
(вінбувєдиним),такадемократичнаорганізаціянавчальногопроцесубезперечно
малапозитивнінаслідки,оскількинелишекоригуваланавчанняувідповідностідо
потребстудентів,айдисциплінувалапедагогів,примушувалаїхдбатипровисокий
рівень викладання предметів. Наприклад, не маючи можливості задовольнити
проханнястудентівщодозбільшеннякількостігодинзматематики,булоприйнято
рішення про створення математичного гуртка. Ще один приклад: студенти ІІІ
курсу,навчаючисьнаІтаІІкурсізавідсутностілабораторії,немализмогипройти
лабораторну підготовку, але отримали ґрунтовну мистецьку підготовку. Тому
президія вирішила замінити для них години рисунка лабораторною роботою,
агодинизгончарноїмальовкизамінилистудіюваннямтехнологічноїлітератури,
виданої німецькою мовою [786]. Очевидячки, чергове скорочення годин
згончарноїмальовкипояснюється,зновужтаки,зорієнтуваннямненагончарство,
анафаянсово-порцеляновевиробництво.

Традиційно заняття розпочиналися 1 вересня й закінчувалися 15 липня.
Після цього тривала виробнича практика [878, арк. 120]. Навчальний день був
8-годинним: 4 год. теоретичних і 4 год. практичних занять. Під час вивчення
теорії,встудентіввиникалочималопитань,наяківонималиможливістьотримати

 Керамічна лабораторія 
Межигірського художньо-
керамічного технікуму. 
Межигір’я, Київщина.  
1923–1925.  
Автор фото невідомий. 
Центральний державний 
архів-музей літератури  
і мистецтва України [487]
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відповідіназаняттяхумайстернях,атакожпідчасгромадськоїдіяльності.Художні
дисциплінийвзагалімистецтвобуливажливоюскладовоювжитті студентсько-
педагогічного колективу технікуму. «Мистецтво трактується як органічний 
мент в процесі витворення речі. Вишукуючи, облюбовуючи форму або колір 
миски, горщика, чи чашки, наш студент бере на увагу разом і утилітарність 
даної речі, місце її в побуті серед інших річей, її вражіння на глядача. Звикнувши 
до глибокого аналізу форми, він легко переходить від витворення посуду до якоїсь 
складної скульптурної групи»[201,арк.4].

Усі важливі для Межигірського художньо-керамічного технікуму питання
вирішувалоправління, до складу якого входилипредставники закладу та інших
організацій.Вархівнихдокументахвіднайденосписокпредставниківвідорганізацій
до правління технікуму 1928 року: Ісаак Соломонович Пекерський – інженер
Всеукраїнськоготресту«Порцеляна-Фаянс-Шкло»,(?)Бернштейн–членправління
Київської філії профспілки Робмис, Олександр Євдокимович Офат – студент ІV
курсу,головапрофкомустудентівтехнікуму[930].

Спочатку закладу належало дві будівлі, а землі він зовсім не мав, тож
глину були змушені купувати в селян. 1922/1923 навчальний рік був важким,

 Викладачі, майстри та студенти Межигірського художньо-керамічного технікуму. Межигір’я, Київщина. 1927.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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обладнання не вистачало, щоб забезпечити всіх студентів робочими місцями.
ЗавдякизамовленнюУкрзовнішторгупочалиремонтбудівельтабудівництвогорна.
Технікумувдалося стативласникомп’ятикорпусівмонастиря, садиби, глинища.
Та вже тоді в чиновників виникало бажання перетворити Межигір’я в зону
відпочинку. Безкінечні комісії наполягали на закритті технікуму, бо в його
помешканнях хотіли відкрити санаторій [487, арк. 3]. Чергова комісія, яка
розпочала своюроботу 26 вересня 1924 року, зафіксувала,що технікум ужемав
80 десятин землі під лісом та родовищами глин, і для гончарного виробництва
використовував винятково власну сировину; що шкільний колектив обробляв
орну землю та городи, відраховуючи певний вісоток від спільних прибутків
у спецфонд технікуму на поширення його устаткування. Було з’ясовано, що
місячнийбюджеттехнікумудовересня1924рокускладавсяізкоштівНародного
комісаріату освіти на зарплату – 865 крб., та навчальні видатки – 25 крб.,
одноразового фінансування опалювального сезону – 800 крб., надходжень
від реалізації власних виробів – 80 крб. [6, арк. 1]. До речі, охорону лісу від
незаконних вирубок здійснювали працівники технікуму й студенти. Самотужки
вонипорушуваликлопотаннящодосудовихсправзцьогожприводу[777,арк.27].
У цілому, комісія дала позитивну характеристику всім напрямкам діяльності
закладу й зробила висновок про те, що «зняття технікуму з держбюджету 
означало би закриття його й разом з цим ліквідацію всіх наших досягнень у царині 
і розвитку керамичної продукції й виховання відповідних для неї робітників»,
що необхідно «залишити Межигірський Художньо-Керамічний Технікум на 
державному утриманні по кошторисові, надісланому до Укрголовпрофосу  
й ухваленому спеціальною бюджетовою Нарадою при Київському Губфінвідділі»
[6, арк. 4]. Але цей висновок не зміг вплинути на ухвалення рішення щодо
зняття технікуму з бюджетного фінансування з жовтня 1924 року. Безгрошів’я
йневизначеністьтривалидочервня1925року[487,арк.3].Лишенеймовірними
зусиллями, у результаті тривалої боротьби його вдалося відстояти й поновити
державнеутримання,якезкожнимрокомпоступовозростало(таблиця28)[487,
арк.3].

17лютого1923рокуУкраїнськийЧервонийХрест(УЧХ)уклавізтехнікумом
угоду на п’ять років, згідно з якою всі вироби закладу потрапляли в їхнє
розпорядження.Уперіодвідчасуукладанняугодийдовересня1924рокузасвої
виробинавчальнийзакладотримав 11250крб., зякихутримувалипредставника
УкраїнськогоЧервоногоХреста,заготовлялиматеріалидлявиробництва,придбали
длямайстерністанки,побудуваливеликегорно,підтримувалистудентів[6,арк.2].

1924 року в технікумі вже діяло майолікове відділення й закінчували
облаштування фаянсового. Матеріально-технічна база складалася із такого
обладнання: «машинний відділ – двигун, динамо, глинобовталка, глином’ялка, 
філтирес, кулевий млин, ручні жорна для молоття ангобів, готується 
пресовальна машина, мається слюсарна майстерня і кузня; майстерні для 
майолікової продукції: 20 станків для точіння, 8 станків для формування фаянсу, 
великий горн, великий муфель і 2 малих (піч для обпалу з внутрішньою коробкою, 
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куди ставиться посуд). Значна кількість оборудовання – майже вся здобута 
працею колективу за матеріальною допомогою Укр. Чер. Хреста на протязі 
останнього року. Земля, в кількости 14 десятин під ріллею, городами та садками, 
дає також підтримку колективу»[201,арк.3-4].На1925/1926навчальнийрік
Народнийкомісаріатосвітивідкривдлятехнікумукредитна29506крб.(таблиця
29)[112].

Також заклад мав двигун та динамо-машину. При технікумі діяв музей
виробництва, невеличка бібліотека, «мінералогічний кабінет», але хімічної
лабораторії ще не було [6, арк. 1-2]. Проте навіть за таких умов керуючий
технікумуписав,що«організоване при Технікумі, з тяжкою працею, в жахливих 
матеріальних умовах виробництво дало відповідну закалку, виробило відповідну 
робітничу псіхольогію та в колективному співжиттю виховало громадську 
свідомість, дало відповідний робочий навик і практику»[887].

Асортимент виробів складався з різноманітного посуду: майолікового
й фаянсового. Фаянс почали виготовляти з початку 1923 року, спочатку –
з навчальною метою. Українська, російська та німецька преса схвально
відгукувалисящодоцихробітвекспозиціяхрізнихвиставок[6,арк.2].Упродовж
1922/1923навчальногорокугончарнийзакладбувучасникомвиставокуВенеції,
Берліні, Парижі, на Всесоюзній художньо-промисловій виставці (березень 1923)
та Всесоюзній сільськогосподарській виставці в Москві [487, арк. 3; 898, арк.
7 зв.]. Вироби майстерні на Міжнародній виставці в Празі мали великий успіх
[1510, с. 57]. Глиняні вироби з Межигір’я експортували до Північної Америки 
[1211, с. 30]. На зароблені кошти організували поїздку колективу до Москви.
Рівень виставок, в яких навчальний заклад брав участь, був різним. Виставкову
діяльністьорганізовувалайАсоціаціяреволюційногомистецтваУкраїни(АРМУ),
членами якої були викладачі та студенти технікуму. Для цього було створено
спеціальне виставкове бюро Київської філії Асоціації. Наприклад, для участі
у Всеукраїнській ювілейній художній виставці «10 років Жовтня» відбирали
виробизатакимикритеріями:«1) Які ще не виставлялись; 2) Що виставлялись  
у Київі на других виставках за минулі роки; 3) Нові речі, що їх т. т. закінчують»
[538].Навиставцібулопредставленочисленнітворимайоліки,фаянсу,порцеляни,

Таблиця 28. 
Бюджетне фінансування Межигірського художньо-керамічного 
технікуму (1923–1928)

Навчальний 
рік

1923/1924 1924/1925 1925/1926 1926/1927 1927/1928

Видатки 9502крб.
92коп.

23345крб.
65коп.

32215крб.
17коп.

40258крб.
21коп.

43220крб.
(сума

неостаточна)
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Таблиця 29.
Кредит Народного комісаріату освіти для Межигірського художньо- 
керамічного технікуму на 1925/1926 бюджетний рік*

№
п/п

Назвастатейвитрат Сумавідкритогокредиту

1 Утриманняособистогоскладу 15923
2 УтриманняМісцькому 160
3 Оплатапомешканьосвітлень 160
4 Паливо 1200
5 Господарчівитрати 1700
6 Придбанняспецодягу 140
7 Дорожнепостачання 167
8 Витратипонавчальнійчастині 1500
9 Стипендії 4950
10 Утриманняіустаткуваннягуртожитку 340
11 Оплатаіспитнихкомісій 74
12 Комітетполіпшенняпобутуучнів 100
13 Капітальнийремонтбудинків 1500
14 ВідрахуванняСоцстрахові 1592

Разом 29506

кам’янковоїмасимежигірцівАнтонаБоровичко,ПавлаІванченка,КононаКривича,
М. О. Кохлина, Оксани Павленко, Івана Падалки, М. Пасько, М. Плесківської,
М.Порошко,ЄвгенаСагайдачного,ВасиляСедляра,В.Філянської,М.Хмельницької,
які відзначено першою премією [438, арк. 307-308; 1252]. Та в суспільстві все
частіше лунали заклики до індустріалізації гончарного виробництва. Ця тема
була актуальною й на диспутах у технікумі, де навіть лунало гасло: «Геть 
мистецтво, хай живе техніка!» [1691,с.340].Наступногорокуроботивихованців
Межигірськогохудожньо-керамічноготехнікумуекспонувалисянаВсеукраїнській
пересувнійвиставці,іхочапереліктаописцихробітвідсутній,можнаприпустити,
щобільшістьзнихбулиносіямитапроповідувачамибільшовицькоїідеології,яку
насаджуваливсімаможливимишляхамийметодами[673,арк.119].

МистецтвознавецьЛюдмилаСоколюкстверджує,щовдругійполовині1920-
хроківасортиментвиробівтехнікумускладавсязхарактернихдлятрадиційного
народного гончарства глечиків, ваз, тарелів, баклаг, куманців, скульптурних
посудин«півник» і«баранець», виконанихуфаянсі,майоліці, кам’янковіймасі.
Світлини робіт межигірців подано як ілюстративний матеріал в її монографії
[1646,с.134-135].Одночасноавторкакнигизазначила:«Хоч педагоги технікуму 
як до взірців звертались до агітпорцеляни Ленінградського порцелянового 
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 Фрагмент виставки  
глиняних виробів  
Миргородського  

художньо-керамічного  
та Межигірського художньо-

керамічного технікумів  
на Всеукраїнській художній  

виставці. 1927.  
Автор фото і місце зйомки невідомі 

[1792]

 Фрагмент виставки глиняних виробів 
Межигірського художньо-керамічного 

технікуму (автор двох плесканців,  
вази і двох тарелів – Павло Іванченко;  

автор «Голови у смушевій шапці», 
скульптур «Риба» і «Собака» –  

Ілько Заїка). 1923–1924.  
Автор фото і місце зйомки невідомі  

[1792]

Павло Іванченко. Таріль. Межигір’я, Київщина. 1923. 
Фото Павла Іванченка(?). Центральний державний 
архів-музей літератури і мистецтва України. 
Публікується вперше

Павло Іванченко. Таріль. Межигір’я, Київщина. 1923.  
Фото Павла Іванченка(?).  

Центральний державний архів-музей літератури  
і мистецтва України. Публікується вперше
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 Павло Іванченко. Таріль. Межигір’я. 1922.  
Фото Павла Іванченка(?). Центральний державний 

архів-музей літератури і мистецтва України. 
Публікується вперше

 Павло Іванченко. Ваза. Межигір’я. 1925. Фото Павла Іванченка(?). 
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. 
Публікується вперше

 Павло Іванченко. Ваза. Межигір’я, Київщина. 1923.  
Фото Павла Іванченка(?). Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України. Публікується вперше

 Павло Іванченко. Тиквастий глечик. Межигір’я. 
1924. Фото Павла Іванченка(?). Центральний 
державний архів-музей літератури і мистецтва України. 
Публікується вперше
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 Павло Іванченко. Ескізи (1, 2). Межигір’я, Київщина. Перша половина 1920-х.  
Фото Павла Іванченка(?). Центральний державний архів-музей  
літератури і мистецтва України. Публікується вперше

 Павло Іванченко.  
Ваза. Межигір’я, Київщина. 1923.  

Фото Павла Іванченка(?).  
Центральний державний архів-музей літератури і 

мистецтва України. Публікується вперше

 Павло Іванченко. Ескізи. Межигір’я, Київщина. 1923.  
Фото Павла Іванченка(?).  
Центральний державний архів-музей літератури  
і мистецтва України. Публікується вперше

21
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 У лабораторії Межигірського художньо-керамічного технікуму.  
Межигір’я, Київщина. 1920-ті. Автор фото невідомий.  

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 У майстерні з живопису Межигірського художньо-керамічного технікуму.  
Межигір’я, Київщина. 1926. Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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заводу імені Ломоносова, новації межигірців поєднувалися з використанням 
народних українських гончарних форм, елементів народного розпису і сюжетів,  
що і визначало їхні національні особливості. Мотиви і традиції народного 
мистецтва України збагачувалися формальними досягненнями Заходу» [1646,
с. 134-135]. На підтвердження цієї думки Людмила Соколюк навела цитату
французькоїжурналісткиС.Корбіо,якатакписалапропобаченевМежигірському
художньо-керамічномутехнікумі:«Техніка й декорування стоять на сучасному 
рівні західного мистецтва, маючи все те, що і Мюнхен, і Стокгольм, і в той 
же час зберігаючи те, що і Мюнхен, і Стокгольм не зуміли зберегти, – місцеві 
особливості» [1646, с. 135]. Але сумнівно, щоб журналістка, та ще й іноземка,
розуміласянамісцевихособливостяхукраїнськогогончарства,ймовірно,«місцевими 
особливостями»вонаназивалахудожніпошукибойчукістів.Оскількивмузейних
колекціях України вироби вихованців технікуму не збереглися, стверджувати
про збереження в нихнародногомистецтва слід з великоюобережністю.Якість
фото 1920-х років не дозволяє провести об’єктивну аналітику форм, матеріалу
йорнаментики.

1926 року в технікумі діяли відділ заготовки матеріалів, майстерні для
формування виробів (ручного, шаблонного і шляхом відливання), відділ
теплотехнічнихустановок(горна,муфелі,сушіння),гіпсомоделювальнамайстерня
(гіпсова–виготовленняівідливання),скульптурнамайстерня,художнімалярські
майстерні(живописніквачиком,ореографії,друку,літографії),хімічнайгончарна
лабораторії, оснащені обладнанням, виписаним Народним комісаріатом освіти
з Німеччини; окрема майстерня з виготовлення капсулів, муфельних коробок

 У гіпсомоделювальній майстерні  
Межигірського художньо-керамічного технікуму. 

Межигір’я, Київщина. 1920-ті. Автор фото невідомий. 
Центральний державний архів-музей  

літератури і мистецтва України
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такам’янковихвиробів(тонкікам’янковімаси)[643,арк.4-4зв.;898,арк.7зв.].
Викладацький склад комплектувався впродовж кількох років. 1926 року

Василь Седляр так характеризував педагогів технікуму: «Маємо заповнений 
склад педперсоналу, що складається з фаховців у цій галузі, хоч переважно із 
молодняка, але з вищою освітою. На цей мент необхідно звернути особливу увагу 
поскільки взагалі у нас в союзі немає фаховців-керамиків, крім одиниць учених»
[898, арк. 8]. Викладачами в Межигірському художньо-керамічному технікумі
працювали Василь Седляр – керівник художніх робіт, викладач композиції та
історіїмистецтв;викладачіскульптуриА.Писаренко,ЄвгенСагайдачний(з1925
року)таБернардКратко;ОксанаПавленковпродовж1922–1929роківвикладала
рисунокікерамічний(гончарний)живопиставперіодіз1923до1927рокузаймала
посадузаступникадиректоразнавчальноїчастини[2,арк.1;949];ОльгаЧерепова
вела гончарну технологію й була керівником практичних робіт у лабораторії
(у майбутньому – лауреат Державної премії СРСР за розробку рецептур
безсвинцевнихемалей);ПавлоІванченконавчавгончарноїкомпозиціїтамальовки;
КононКривич–керівникхудожніхпрактичнихробітзрисункаймальовки;Іван
ПадалкатаОлексійМизіннавчаликомпозиції;ІванМаричевський(Морачевський)
бувкерівникомтехнічнихдисциплін,гончарноїтехнологіїйгончарноїлабораторії,
викладав теплотехніку, технологію сировинних матеріалів, заводських печей та
поливи,організаціювиробництватауправлінняним;МихайлоКасихін–майстер,
керівник модельної майстерні;Ю. Гаркушенко викладав загальну й аналітичну
хімію, мінералогію й гончарну технологію; Болеслав Боровичка (Боровичко) –
керамік, керівник майстерні кам’янкових мас, вогнетривкої й тонкої кераміки
(підданий Чехословацької Республіки) [56]; Антон Боровичка (Боровичко) –
фахівецьізгончарноїсправи,викладачзтонкоїкерамікитазавідувачбудівельної
майстерні(підданийЧехословацькоїРеспубліки,погодивсяпрацюватинаумовах
щомісячноїпересилкизакордондляйогородини50крб.);А.Лукаш–керівник
практичнихробітулабораторії;ВасильЦиндря–керівникмайоліковоїмайстерні;
КатеринаБородінавикладаланімецькумову;ЯківРадуль–соціально-економічні
дисципліни;інженерПилинський–математикуйтехнічнідисципліни[487,арк.3
зв.;1691,с.338-339;88;899;114].

1927/1928 навчального року штатними викладачами працювали
в.о. професора Іван Маричевський, Ю. Гаркушенко, К. Пилинський, Михайло
Касихін, Антон Боровичко, позаштатними викладачами були Василь Седляр,
Оксана Павленко, Іван Маричевський, Михайло Касихін, Катерина Бородіна,
допоміжнимиустановамикерувалиЯ.Радуль,КононКривичтаА.Лукаш[485].

Про своє бажання працювати в Межигірському художньо-керамічному
технікумімайстром ізпорцелянизаявлявопішненськийхудожник-керамістІван
Бережний, але чи був він прийнятий на цю роботу, невідомо [683, арк. 35
зв.; 777, арк. 26 зв.]. Усі викладачі вели аскетичний спосіб життя, розмовляли
українською, а Василь Седляр та Іван Падалка стриглися «під макітру» [487,
арк. 3 зв.; 1691, с. 338-339]. Певний час були проблеми і з нестачею фахівців
певноїспеціалізації,якіповиннібулисприятиповноціннійдіяльностітехнікуму.
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 Павло Іванченко. Біля вікна. 
Межигір’я, Київщина. 1930  
[1283, с. 157]

 Катерина Бородіна.  
Сидяча дівчина.  
Межигір’я, Київщина.  
1925–1927 [1283, с. 125]

 Євген Сагайдачний.  
З волами. Межигір’я, Київщина.  

Початок 1920-х [1283, с. 219]

 Євген Сагайдачний. По воду.  
Межигір’я, Київщина.  
Початок 1920-х [1283, с. 221]

 Євген Сагайдачний. 
Вулиця.  
Межигір’я, Київщина.  
Початок 1920-х  
[1283, с. 219]
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 Конон Кривич – вихованець і викладач 
Межигірського художньо-керамічного 
технікуму. Київ. Середина 1920-х.  
Автор фото невідомий. Центральний 
державний архів-музей літератури  
і мистецтва України 

 Євген Сагайдачний. 
– викладач 
Межигірського 
художньо-керамічного 
технікуму. Косів (?). 
1940-ві – 1950-ті.  
Автор фото невідомий 
[1283, с. 218]

 Іван Падалка –  
викладач Межигірського  

художньо-керамічного технікуму. 
Місце, час зйомки  

та автор фото невідомі [1283, с. 90]

 Павло Іванченко. Таріль «Задрімала».  
Межигір’я, Київщина. 1920-ті [1283, с. 157]

 Іван Падалка. Таріль «Я пролетарій Мамай». 
Межигір’я, Київщина. 1923 [1283, с. 91]
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 Викладачі Межигірського художньо-керамічного технікуму (третя праворуч, сидить Оксана Павленко).  
Межигір’я, Київщина. 1920-ті. Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 Викладачі та майстри Межигірського художньо-керамічного технікуму.  
Межигір’я, Київщина. До 1923–1929. Автор фото невідомий.  

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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Наприклад,напочатку1926/1927навчальногороку
ВасильСедлярзвертавувагунате,щоскорочення
посадипомічникакеруючого, відсутністьштатних
одиниць двірника, прибиральниці (хоча технікум
займавчотирикорпуси),лаборанта(хочавзакладі
діяли керамічна, хімічна, хіміко-аналітична
лабораторії) та «скарбника» (заробітну плату
транспортували понад 23 км лісовою місцевістю)
гальмували розвиток технікуму, а низька оплата
праці не могла гарантувати утримання його
співробітників на робочих місцях і, відповідно,
ставила під загрозу існування закладу [107].
Зцієїпричиничастинаспівробітниківзвільнилася,
у жовтні 1927 року іншу роботу знайшла Оксана
Павленко – «цінний і дуже активний робітник»
[777;459]. Починаючиз1922року,вонапрацювала
вмежигірськомунавчальномузакладізаступником
та викладачем, тимчасово виконувала обов’язки
керуючого, вела активну громадську діяльність,
алехотілаповернутисядо«виробничо-мистецької 
роботи по кераміці»,зновузайнятисямистецтвом[560].Зрозуміло,щофінансова
скрутатаіншіобставинисуб’єктивногохарактерусередини1920-хроківкорегували
кадровезабезпеченняйдіяльністьхудожньо-керамічноготехнікуму.

Студентаминавчальногозакладуспочаткубулипереважноселяни–місцеві
сільські діти, потім студенти, переведені з Глинська та Миргорода. Пізніше
бажання навчатися виявили діти робітників і службовців. Один курс налічував
близькодвадцятиосіб.Станомнавересень1924рокузасоціальнимпоходженням
студентибули«пролетарським елементом».Зокрема,наІтаІІкурсахнавчалося
36 чоловік, з яких 1 – член КНС (комітет незаможних селян), 25 – діти селян-
бідняків (з них – 9 дітей членів КНС), 5 середняків та ін.Намомент перевірки
технікумуКиївськимгубпрофосомдоІкурсувжебулозараховано15осіб,алеще
тривавдодатковийприйом.Причиннедоборубулокілька:1)значноперебільшена
плановачисельність–75студентів,2)важкіумовипроживання,навчанняйпраці
втехнікумі,неможливістьздобутизасобидляіснування[6,арк.3].1926рокуз-поміж
першокурсниківбули51%вихованцівгончарнихпрофшкіл,34%випускниківшкіл
ФЗУ гончарних заводів, 39%дітейробітників, 6%– інтелігенції, 34%– селян;
43%членівЛКСМУ,6%кандидатівпартії [106].Зважаючина те,щобільшість
студентів були вихідцями з незаможних верств населення, технікум клопотався
передНародним комісаріатом освіти про призначення їм державних стипендій.
На 1926/1927 навчальний рік їх просили передбачити для 35 осіб [284]. Проте
взбільшеннікількостістипендійтехнікумубуловідмовлено[106].Їхзалишилося
22, ачерез те,щотехнікумприрівнялидо сітки«провінціяльних ВУЗів»,розмір
стипендійзменшивсяз21крб.до18крб.,що«поставило студентство Технікума 

 Оксана Павленко.  
Межигір’я, Київщина. 01.03.1929.  
Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України
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 Викладачі Межигірського  
художньо-керамічного технікуму:  
(стоять зліва направо)  
Оксана Павленко (друга),  
Василь Седляр (третій).  
Межигір’я, Київщина. 1929.  
Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей  
літератури і мистецтва України

 Викладачі,  
майстри та студенти  

Межигірського  
художньо-керамічного  

технікуму.  
Межигір’я, Київщина.  

03.01.1929.  
Автор фото невідомий.  

Центральний державний  
архів-музей літератури  

і мистецтва України



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

776

 Вихованці Межигірського художньо-керамічного технікуму проводжають Оксану Павленко.  
Межигір’я, Київщина. Весна 1929. Автор фото невідомий.  

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 Катерина Бородіна – викладач Межигірського 
художньо-керамічного технікуму.   
Межигір’я, Київщина. ~ 1928 [1283, с. 124]  Оксана Павленко. Портрет Василя Седляра.  

Папір, олівець. Межигір’я, Київщина. 1927 [1807]



Розділ 6. НЕРЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

777

 Павленко Оксана.  
Заява до Упрофосу,  

Інспектору  
по мистецькій освіті  

через Комітет Технікуму.  
15.09.1927.  

Центральний державний архів  
вищих органів влади  

та управління України [560]
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в дуже кепські матеріальні умови життя» [69, арк. 19]. Для студентів, які
жилилише за рахунокцієї виплати, таке зменшення було відчутним ударомпо
бюджету.Процевониписалиусвоїхскаргахчиновникаміполітичнимлідерам.
Наприклад,1927рокустуденткиІІкурсуА.ЛагузінатаМ.Овсянкінанаписалилиста
доНадіїКрупської,вякомужалілисянате,що,буцімто,їхнєросійськепоходження
було підставою для ненадання їм стипендії [433, арк. 24]. Резолюція на листі
заперечувалатакийпідхіддорозподілустипендій:«никакой разницы в обеспечении 
стипендіями как в техникуме, так и в других школах УССР между студентами 
уроженцами УССР и РСФСР нет и быть не может»[433,арк.24зв.].

ХочаМежигір’язнаходитьсянеподаліквідКиєва,даваласявзнакивідсутність
спеціалізованоїкерамологічноїбібліотеки,«бо ні на російській, ні на українській 
мові такої літератури майже нема, а коли що й є, то воно вже зовсім устаріло»
[898, арк. 8]. Студенти були змушені купувати необхідну навчальну літературу
завласнийкошт[69,арк.19].

Вільнийвіднавчаннячасвідводивсяна«відпочинок, читання, самостійні 
праці дома або в майстерні, а ввечері клубні заняття»[201,арк.3зв.].Студентів
утримували винятково за кошти від реалізації продукції гончарних майстерень
та від заняття сільським господарством. На кожен місяць був план роботи
колективу, який розробляли педагоги спільно зі студентами, а затверджував
керуючий технікумом [201, арк. 3 зв.]. Певний час технікум мав власну пасіку,
алезгодом,черезнедоцільність,їїпродали.Харчувалисязасвоїкошти,вїдальні
працювалокількачерницьліквідованогомонастиря.Натериторіїтехнікумудіяла
невеличкакрамничкапромкооперації,вякійможнабулопридбатихліб,гас,іноді
–ковбасу.Студенти та викладачіпригадували,щовонижилибідно, алецікаво.
Дозвілляпроводилиразом,частодискутувалидоранку,гуртомписаличастівки.
Притехнікумідіявляльковийтеатр.ПостановкамиспектаклівзаймалисяМикола
Котенко,МиколаЦівчинськийтаДмитроГоловко.Такожвипускалирукописний
журнал «Мистець», в якому друкували статті й творчі роботи вихованців.
У Преображенському соборі діяв музей кераміки межигірської фабрики, який
відвідували Лесь Курбас, Олександр Довженко, Остап Вишня,Юрій Яновський,
ВолодимирСосюратаіншівидатнідіячіукраїнськоїкультури[1691,с.341-342;777,
арк.27].Окрімтого,відТрестувмузейтехнікумумалипередатизразкизаводської
й фабричної продукції, що, на думку Василя Седляра дало б можливість 
«підвергнути широкому науковому аналізу сучасний стан керамичного 
виробництва України»[888,арк.22].Музейтехнікумукористувавсяпопулярністю:
влітку1924рокуйоговідвідалопонад20000чоловік[888,арк.22].

УнавколишніхселахпідкерівництвомпедагогаП.Д.Горбенкастудентичерез
виставиляльковоготеатру,організаціюсовєтськихсвят,роботувхатах-читальнях
проводили антирелігійну й ідеологічну пропаганду. У результаті цієї діяльності,
серед студентської молоді утворилася ініціативна група, яка подала 13 анкет
для вступу доКСМУй до партії: «умови праці студентства дали можливість 
одірвати кожного з студентів од своєї родини й поставить справу на грунт 
виховання з нього робітника-фахівця з класовою психологією і свідомістю»
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[6, арк. 3-4]. Більшовицький план ідеологічного зомбування спрацьовував,
і таке класове виховання аж ніяк не могло сприяти зацікавленню традиційним
гончарством. Із досвіду організації межигірського театру П. Горбенко написав
методичку «Революційний ляльковий театр» (Київ: Книгоспілка, 1924) [487,
арк. 3 зв.], якоюпопуляризувавще одиншлях духовної деградації українського
суспільства. Певну роль у студентському житті відігравала профспілка хіміків,
яка надавала матеріальну допомогу, сприяла виділенню санаторно-курортних
путівок,бралаучастьукваліфікаційнійкомісії,інженерно-технічнасекціяспілки
розглядала теми дипломних робіт. Інша профспілка – «Робмис» – існувала
формально[968,арк.167].

Та відданість більшовицьким ідеалам не врятувала навчальний заклад
у Межигір’ї від партійного пресингу. 25 січня 1926 року відбулося чергове
партобстеження технікуму, у результаті якого було винесено ухвалу «про 
недоцільність ВУЗу в Межигір’ю і про організацію замість Т-ма профшколи»[898,
арк.7].Прицьому,заоцінкоюВасиляСедляра,ускладіцієїкомісіїнебуложодного
фахівця, якиймав би хоча б якесь уявлення про гончарне виробництво та його
завдання[898,арк.8зв.].Відомо,щоНароднийкомісаріатосвітицірекомендації
невзявдоуваги[488].

 Вихованці Межигірського  
художньо-керамічного технікуму.  

Межигір’я, Київщина.  
1920-ті – початок 1930-х.  

Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей 

літератури і мистецтва України
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 Вихованці  
Межигірського  
художньо-керамічного 
технікуму.  
Межигір’я, Київщина.  
1920-ті – початок 1930-х.  
Автор фото невідомий. 
Центральний державний 
архів-музей літератури  
і мистецтва України

 Тихін Кір’ян –  
вихованець Межигірського 
художньо-керамічного технікуму. 
Київ. Травень 1927.  
Фото П. Юровського.  
Центральний державний  
архів-музей літератури і мистецтва 
України. Публікується вперше

 Ніна Федорова –  
вихованка Межигірського 
художньо-керамічного технікуму. 
Київ. 1930-ті (?).  
Автор фото невідомий. 
Центральний державний  
архів-музей літератури  
і мистецтва України

 Кузьменко –  
вихованець Межигірського 

художньо-керамічного 
технікуму.  

Київ. 01.06.1927.  
Автор фото невідомий. 

Центральний державний  
архів-музей літератури  

і мистецтва України.  
Публікується вперше
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 Студенти Межигірського художньо-керамічного технікуму під час заняття з художньої самодіяльності.  
Межигір’я, Київщина. 1920-ті. Автор фото невідомий.  

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 Заняття з військової підготовки в Межигірському художньо-керамічному технікумі.  
Межигір’я, Київщина. 1920-ті. Автор фото невідомий.  

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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 Викладачі та вихованці Межигірського художньо-керамічного технікуму на сінокосі:  
(зліва направо, стоять) Оксана Павленко, художник-викладач, заступник директора, Марія Плесківська, ?,  

Василь Циндря; (сидять) Іван Падалка, ?, Василь Седляр. Межигір’я, Київщина. 1920-ті.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 Комсомольський актив Межигірського художньо-керамічного технікуму.  
(Сидять перший та другий праворуч – Микола Цівчинський та Ілько Заїка). Межигір’я, Київщина. 1924.  

Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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 Студенти Межигірського  
художньо-керамічного технікуму біля  

«Дуба кохання». Межигір’я, Київщина. 1926.  
Автор фото невідомий [1792]

 Павло Іванченко – викладач Межигірського 
художньо-керамічного технікуму.  Межигір’я, 
Київщина. Друга половина 1920-х [1206, с. 142]

 Вихованці Межигірського художньо-керамічного 
технікуму в «Червоному куточку».  
Межигір’я, Київщина. 1920-ті.  
Автор фото невідомий. Центральний державний  
архів-музей літератури і мистецтва України
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У цей час у селі діяло 115 гончарень, а до виробництва посуду, будівельної
кераміки й «межигірки» було залучено 1150 осіб. Окрім кількох гончарних
заводів,уМежигір’їпрацювалийгончарі-одинаки[438,арк.345].Усівонитагості
Межигір’ямалиможливістьвідвідуватимайстернігончарногозакладу,переглядати
йоговиставки.Лишевлітку1924рокумайстернітехнікумувідвідалиблизько2500
екскурсантів[201,арк.4].

Розвиток технікуму відбувався в тісному зв’язку з тими політичними
йсоціальнимипроцесами,яківідбувалисявсуспільстві.У1920-тірокиреалізувалася
політикаукраїнізації,якасталадлянашоїдержавичасомукраїнськоговідродження.
Тодінена словах, анаділі розвивалася українськакультура, знаннямовимали
підтвердитивсібезвинятку.Улютому1925рокуПавлуІванченкубулодоручено
налагодитизв’язокзвідділомукраїнськоїтермінологіїприВУАН[787,арк.12зв.].
УсвоїйтворчостімитціпокликалисядообразуТарасаШевченкатайоготворчості.
Зокрема, відомо про таріль, криси якого заповнено словами із «Заповіту»:
«…поховайте та вставайте, кайдани порвіте»,анадзеркалізображенопортрет
Кобзаря[438,арк.328-329;1057,с.77].Значнуувагуприділялизнаннюукраїнської
мови.Зцієюметоювлистопаді1926рокуІнспектуранародноїосвітиКиївського
окрвиконкомупроводилаіспитизукраїнськоїмовидлявикладачівМежигірського
художньо-керамічноготехнікуму[473].УмистецькихвузахУкраїнилишезаумови
складаннявипускногоіспитузукраїнськоїмовивипускникидопускалисядозахисту
дипломнихробіт[109].Усідисциплінивтехнікумівикладалисяукраїнськоюмовою
[891,арк.18].

Викладачі художньо-керамічного технікуму ділилися своїми теоріями
й напрацюваннями із колегами з інших художніх закладів. На Всеукраїнській
конференції мистецьких шкіл (Київ, березень 1924) Василь Седляр виголосив
доповідь«Мистецька школа сучасности – витворчий колектив».Зцьогопитання
булоприйняторезолюцію:«1. Визнати необхідним вжити негайних заходів для 
оборудовання художньої школи – з метою реалізації зв’язку художньої школи 
з виробництвом. 2. Подбати про притягнення госорганів і підприємств до 
загальної роботи підготовки художників, а для цього підприємства мусять 
дати можливість учням художніх шкіл брати участь в їхній витворчій праці.  
3. В кожнім ВУЗі організувати комісії для переведення підготовчої праці, 
необхідної для переходу до нових форм дійсно виробничої школи. 4. Перевести 
негайно в життя організацію витворчих колективів із студентів, професури 
та технічного персоналу з метою утворення умов робочого продукційного 
оточення в кожнім ВУЗі. 5. Приймаючи на увагу пророблену в Межигірському 
технікумі працю щодо реалізації виробничої школи, вважаючи цю роботу 
конкретним досвідом, що його необхідно використати для художньої освіти, 
конференція визначає необхідним звернути увагу відповідних органів профосвіти 
на технікум з метою його найскоршого оборудовання, чим буде досягнуто 
витворення зразкової учебно-виробничої школи» [201, арк. 4 зв.-5]. Досвід
технікумувважалитаким,якийвартопоширюватинадіяльністьіншихмистецьких
навчальнихзакладів,анайогобазіпропонувалиорганізуватизразковунавчально-
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виробничушколу.Нагубернськомуз’їздізмистецькоїосвітивКиївщинізвернули
увагуна«пророблену в Межигірськім Художньо-Керамичнім Технікумі роботу 
по реалізації виробничої форми школи, рахуючи цю роботу конкретним 
досвідом, який необхідно використати для художньої освіти, Секція «ІЗО» 
вважає потрібним при оборудованні Інститута Пластичних Мистецтв, 
Архітектурного Інститута, художніх шкіл, звернути особливу увагу Губ  
і Головпрофосвіти на Технікум з метою його найскоршого оборудовання, 
чим буде досягнуто витворення зразкової учебно-виробничої школи» [823].
На Першій Всеукраїнській конференції з художньої освіти (Харків, 1926) на
художньо-керамічнійсекціїзаслухалидоповідіБорисаЛисінатаВасиляСедляра
«Завдання художньо-керамічних шкіл», Оксани Павленко «Нормативні плани 
художньо-керамічних вузів і профшкіл»та«Облік учнів, студентів та педагогів»,
ОсипаБілоскурського«Програми профшкіл»,ВасиляСедляра«Практика і стаж»
[248].Натакихфорумахзмистецькоїосвітипричетнідоцієїсправидіячімогли
поділитисявласниминапрацюваннями,порадитисяізякихосьпроблемнихпитань,
але останнє слово було за владою, адже саме вона визначала, кого підтримати,
акогоні.

1925рокуВасильСедляртаМихайлоБойчукоглядалиекспозиціїнайбільших
музеївКатеринослава,КривогоРогу,Одеси,Миколаєва,Херсона,популяризували
діяльністьАсоціаціїреволюційногомистецтваУкраїни,засновувалиосередокцієї
організації,головноюумовоювступувисували«згоду на перегляд своєї попередньої 
праці з новими вимогами і взагалі активність громадську»[1283,с.274-275].

У 1926–1927 рокахНаркомос відрядив Василя Седляра разом ізМихайлом
Бойчуком та живописцем Андрієм Тараном до Німеччини, Чехословаччини,
Франції, Італії, Австрії. Відвідали вони й Художньо-промислову школу Баухауз
в Дассау, засновану 1919 року архітектором і дизайнером Вальтером Гропіусом,
якавирішувалазавданняпоєднаннямистецтвайпромисловості,створеннянових
сучасних форм виробів – зразків для промислового виробництва [1691, с. 341;
892]. Під враженням відвідин музеїв та мистецьких закладів цих країн Василь
Седлярпочавмалюватироботи,вякихвідчувавсявпливпобаченого.Йоготвори
із серії «Європа» демонстрували на виставках гравюри й рисунка майстрів
Вірменії, Білорусії, Грузії, Росії та України (Київ, 1928) та української гравюри
і рисунка в Державній академії художніх наук (Москва, 1929) [1646, с. 139-140].
Було налагоджено творчу співпрацю з закордонними установами [94]. Після
цієї поїздкиВасильСедляр утвердився нашляху, яким він вів очолюванийним
мистецький навчальний заклад у Межигір’ї. В умовах катастрофічної нестачі
навчальної й методичної літератури, керуючий технікумом написав підручник
з історії мистецтв, але, зі слів Ніни Федорової, через політичні переслідування
мусивїїспалити[1691,с.339].ТимчасомОксанаПавленковпродовж3червня–
3липняїздилапогончарнихпідприємствахУкраїнитаСРСРівивчала«мистецьке 
оформлення керамичної продукції в заводських умовах», щоб у наступному
навчальному році відкоригувати навчальні програми технікуму «в напрямку 
максимального сконтактовання учених завдань Технікума з умовами і вимогами 
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 Роботи вихованців  
Межигірського художньо-

керамічного технікуму.  
Межигір’я, Київщина.  

Друга половина 1920-х.  
Автор фото невідомий [1677]

 Таріль. Межигірський художньо-керамічний технікум. 
Межигір’я, Київщина. Середина 1920-х.  
Автор фото невідомий [487]

 Вироби викладачів та вихованців  
Межигірського художньо-керамічного технікуму.  
Межигір’я, Київщина. Середина 1920-х.  
Автор фото невідомий [487]
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 Павло Іванченко. Ескізи робіт (1-4). Папір, акварель. Межигір’я, Київщина. Кінець 1920-х- початок 1930-х.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікуються вперше
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 Ескізи робіт вихованців  
Межигірського  

художньо-керамічного технікуму.  
Межигір’я, Київщина. Друга половина 1920-х.  

Автор фото невідомий [1677]

 Павло Іванченко. Ескізи робіт. Межигір’я, Київщина. 02.12.1932 (1), кінець 1920-х – початок 1930-х (2). 
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікуються вперше
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 Роботи вихованців та викладачів  
Межигірського художньо-керамічного технікуму (1-4). 
Межигір’я, Київщина. 1920-ті – початок 1930-х.  
Фото Павла Іванченка.  
Центральний державний архів-музей літератури  
і мистецтва України
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 Роботи вихованців та викладачів 
Межигірського художньо-керамічного 
технікуму (1-4). Межигір’я, Київщина.  
1920-ті – початок 1930-х.  
Фото Павла Іванченка.  
Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України
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 Роботи вихованців та викладачів 
Межигірського художньо-керамічного 
технікуму (1-4). Межигір’я, Київщина.  
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 Павло Іванченко. Ваза. 
Межигір’я, Київщина. 1929.  
Фото Павла Іванченка (?). 
Центральний державний  
архів-музей літератури 
і мистецтва України.  
Публікується вперше

 Василь Седляр у творчій майстерні. Київ. Початок 1930-х. Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше
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 Павло Іванченко демонструє формування глиняного виробу на гончарному крузі  
та різні способи декорування, які застосовували у Межигірському художньо-керамічному технікумі.  

Межигір’я, Київщина. 1920-ті. Автор фото невідомий [487]
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промисловости»[623].НаступногорокуОксанаПавленкоклопоталапронадання
їйдовготривалоївідпусткийвідрядженнязакордондляпідвищеннякваліфікації
вгалузікерамікиймистецтва[99].Ставленнямисткинідокерамікибулоособливим.
Пізніше вона згадувала: «Кераміку недооцінювали тоді, недооцінюють нині…  
Я вам кажу, що з усіх ремесел найкраще – кераміка… кераміка – це диво 
з див» [1742, с. 377]. Проте лише окремі її ескізи глечиків та ваз зберегли
відголосоктрадиційнихгончарнихформ,зякимиавторка,очевидячки,маланагоду
познайомитисявМежигір’ї,апереважнабільшістьїїзамальовок,якізберігаються
в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв України, мають
характеррадянськогоагітаційногофаянсучипорцеляни[1006].

Технікумспівпрацювавізпорцеляновими,фаянсовимитагутнимизаводами
уБудах,Баранівці,Токарівці,Славуті,Гостомелі,Полонному,Херсоні,Маріуполі,
Кам’янихБродах та ін., підпорядкованимиВсеукраїнському тресту«Порцеляна-
Фаянс-Шкло». Ці підприємства були базою для проходження студентами
І-ІІІ курсів виробничої практики, а четвертокурсниками – стажування [807].
Безперервнапрактикарозподіляласявтакийспосіб:Ікурс–1місяць(знайомство
звиробництвомзагалом,оволодіннятеоретичнимизнаннями),ІІкурс–2місяці
(набуттявиробничихнавиків),ІІІкурс–3місяці(застосуваннянабутихутехнікумі
знаньувиробництві),ІVкурс–4місяцістажування(самостійнароботаізвибраного
фаху)[878,арк.120].Номенклатураспеціальностей,заякимипроходилипрактику,
була такою: порцеляна та фаянс, кераміка та виробництво, скло [807; 200].
З 1925 року на ці підприємства почали запрошувати студентів І, ІІ та ІІІ курсів
для проведення «обслідування та інвентаризації». Виконання такої роботи
було основним завданням практики. З цієюметою їхнє перебування на заводах
інодітривалодожовтня[1017;1029].Замежигірськимиескізами,затвердженими
вХаркові,згаданіпідприємствавиконуваличайнітастоловісервізидляНаркомату
ЗакордоннихСправ[279].ІнодіВасильСедлярзмушенийбувнаполягатиназміні
вартостізамовлення,якузаводоуправліннянамагалосязанизити[895].Такожзаводи
надавалиприладдяйматеріали,необхіднідлянавчальноїдіяльностімежигірського
закладу[622].КеруючийтехнікумомзвертавсядоТресту«Фарфор-Фаянс-Шкло»
зпроханнямпередативкористуваннязакладуобладнання,якеневикористовували
на Будянському,Полонському, Токарівському, Баранівському заводах: кульовий
млин для розмелювання мас та кварцевішари до нього, фільтрпреси, прес для
формування вогнетривкої цегли, турнетки для мальовки, станок для друку,
тиглі, ступки, гіпс та ін. Щоб застосовувати техніку декалькоманії, технікум
пропонував встановити ручний літографський станок [888]. Науково-дослідну
роботу розпочали зі створення кафедри селікатів. Основним завданням закладу
було названо «обслуговування художньої частини керамичної промисловости 
УРСР»[487,арк.3зв.].Близько1928рокузв’язокізТрестом«Порцеляна-Фаянс-
Шкло» зміцнився на таких засадах: представники Тресту брали участь у роботі
правліннятакваліфікаційноїкомісіїтехнікуму;ізТрестомпогоджувалинавчальні
програми,навчальнийплан,темидипломнихробіт;трестщорічнонадававкошти
йобладнаннядляоблаштуваннянавчальнихмайстерень[968,арк.166зв.].
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Уметодологічнійроботіздійснювалосяпоєднаннявиробничогойнавчально-
показового напрямків діяльності із теорією. Василь Седляр був автором ідеї
виховання спеціаліста широкого профілю: «технологи мусили опанувати 
ази образотворчого мистецтва, а майбутні художники – досконало знати 
технологію керамічного виробництва», бо «спеціаліст-силікатник буде 
стикатися в роботі з питаннями мистецтва. Художник же має знати 
технологічні можливості підприємства» [1691, с. 339]. Вихованці технікуму
здобувалиширокуфаховупідготовку.Директорвважавкопіюваннятворівживопису
і графіки певного роду самостійним прочитуванням довершених форм. Також
студенти вивчали оригінали мистецьких зразків. Їх заохочували до самостійних
пошуків щодо кольору, простору й композиції [1691, с. 340]. Уперше в Україні
в технікумі було запроваджено техніку декорування за допомогою аерографа,
щодозволило«вводити більш складні композиції, використовувати як близькі, 
так і контрастні сполучення тонів»[1646,с.136].

Фінансовезабезпеченняв1927/1928навчальномуроцінаблизилосядонорми
для закладу такого рівня (таблиця 30) [968, арк. 166].Порівняно з кошторисом
1923/1924рокувінзрісупонад5разів,апорівнянозфінансуванняму1924/1925
навчальномуроці–упонаддварази[968,арк.166].Але,«зважаючи на те, що 
Технікум є новим Вишом, як в розумінні свого виникнення, так і щодо спадщини 
в розуміння устатковань, а особливо, зважаючи на досягнення сучасної техніки 
і мистецтва в галузі керамики», директор наполягав на збільшенні витрат
на навчальну частину, аби поставити заклад «на рівень сучасної європейської 
фахової школи»[968,арк.166].

1926 року технікум здійснивперший випуск– 16 осіб,що, за твердженням
керуючогозакладом,проходили«курс навчання у цілком ненормальних умовах.  

Таблиця 30. 
Кошторис витрат на утримання Межигірського 
художньо-керамічного технікуму в 1927/1928 навчальному році

№
п/п

Статтявитрат Сума(крб.)

1
Заробітнаплатаадміністративно-технічному
йпедагогічномуперсоналу

26487,04

2 Стипендіїна30студентів 8280
3 Наустаткуванняйспеціальнівидаткинавчальноїчастини 5059,94
4 Утриманнягуртожитку 1129,49
5 Господарчівидаткийдрібнийремонт 4727,33
6 Капітальнийремонт 1996,80
7 Інші 395,32

Разом 48075,92
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 «Виписка з протоколу  
ч. 5 засідання Бюра 
Київської філії АРМУ». 
28.03.1927.  
Центральний державний 
архів-музей літератури і 
мистецтва України [91]

 Оксана Павленко із вихованкою Межигірського  
художньо-керамічного технікуму Марією Хмельницькою.  

Межигір’я, Київщина. 1920-ті. Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 Василь Седляр.  
Місце зйомки невідоме. 1926–1927.  
Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України
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 (Стор. 797-799) Седляр Василь. «До Художнього Відділу Упрофосу». 09.04.1926.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [891]
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 (Стор. 800-803) Седляр Василь. «До Правління Тресту «Фарфоро-Фаянс-Шкло». 27.12.1924.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [887]
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За літню практику на заводах наших студентів ми маємо від заводоуправлінь 
самі позитивні відзиви. Частини студентів ще в час практиканства проробили 
дуже серйозні роботи, як напр. на Баранівському (порцеляна) заводі на Волині 
нашими студентами було зроблено: тепловий баланс горна, розрахунок 
заготовочного цеху на предмет поширення виробництва… 13 душ були запрошені 
на стаж самими заводами, де їм доручені досить відповідальні роботи, напр., 
на Тверській фабриці (Р.С. Ф.С. Р.) наш стажор завідує відділом тунельних 
горнів, другий там же працює в лабораторії; в Донбасі на Володимирському 
Керамзаводі стажор є головою ТНБ…» [898, арк. 8 зв.]. Вдалося з’ясувати їхні
прізвища:А.Горбань,Н.Гришко,П.Добряк,БорисДонченко,ЗахарЗеленський,
КононКривич(Кривіч),Т.І.Кир’ян,І.Кузьменко,ІванМаксименко,М.Пляшник,
ПавлоРомодан,ДмитроТитаренко,ВасильФедоренко,ВасильЦиндря,В.Шайко,
СергійШвидкий [909, арк. 95-95 зв.; 812; 809]. Після проходження заводської
практики вони проводили роботу з підготовки проекту дипломної роботи та
виконувалиїївматеріалі.Першийзахистпередбачализдійснитивтравні1925року
перед кваліфікаційною комісією, у складі якої був представник тресту. Стажова
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практикаповиннабулатриватиз1лютогопо1травняназаводахтресту.«За цей час 
(один триместр) студенти можуть закінчити розпочаті в Технікумі діпломні 
роботи, перевірити ще раз свої розрахунки на умовах заводської дійсности  
й зможуть реалізувати в матер’ялах свої проекти» [264]. Проте віднайдені
в архіві документи переконують у тому, що запланований на травень захист
деяких дипломних робіт відбувся значно пізніше. Затримка відбулася через
те, що заводську практику студенти пройшли занадто пізно. Окрім того, вони
мусили прослухати курс гончарної технології та провести досліди в гончарній
лабораторіїтехнікуму,аледляцьогобракуваловідповідногообладнання.Керуючий
технікумом звернувся за допомогоюдоКиївськогополітехнічного інституту, але
той надав дозвіл працювати межигірським студентам лише в міжтриместрову
перерву[808].ЦюситуаціюпідтверджуєсвідоцтвоВасиляФедоренкапроздобуту
вМежигір’їосвіту.

У ньому зазначено, що він вступив на ІІ курс і впродовж 1923–1926 років
навчався в Межигірському мистецько-керамічному технікумі, де засвоїв курс
теоретичних знань і виконав практичні заняття [875]. Отже, Василь Федоренко
повиненбувзахиститисвоюдипломнуроботу1926року.Алеузверненнітимчасово
виконуючогообов’язкидиректораМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікуму
Якова Радуля до Упрофоса від 17 серпня 1928 року вказано на те,що більшість
стажистів,якімализдатисвоїдипломніроботидо15вересня1928року,працюючи
на відповідальних посадах на заводах, були «відряджені заводоуправліннями  
в роз’їзди для проведення дослідних виробничих вправ»,іузв’язкузцимвінпросив
продовжититермінздачізазначенихробітдо1жовтня1928року [812].З-поміж
цихстажистівбувіВасильФедоренко.Пізніше,28січня1930рокуВасильСедляр
звернувсядоУпрофосвітиізпроханнямдозволитивидатидипломи«на загальних 
підставах за наказом В/ від 30/ХІІ-29 р. №рп/5 т.т. Федоренко В. Г., Титаренко Д.  
та Кривичу К. М. випуску 1926 р. та т.т. Лапенко П. С. та Філянський В. Г. 
випуску 1927 р., не зважаючи на те, що вони в свій час пропустили термін для 
захисту дипломових робіт. Т. Кривич мав дозвіл захищати дипломову працю  
в 1929/30 учб. році» [879]. Отже, свідоцтво про закінчення Межигірського
художньо-керамічного технікуму Василь Федоренко отримав 1930 року. Йому
було присвоєно кваліфікацію «інженер фахівець в галузі кераміки» [875]. Тож
враховуючифактори,наякібуловказановище,можнастверджувати,щозахист
дипломнихробітпершоговипускуМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікуму
відбувавсявпродовжкількохроківпіслязакінченнязакладу[808].

Віднайдений в архівах матеріал дозволяє зробити висновокщодо кількості
дипломних робіт першого випуску. Щонайменше, їх було дві в кожного
студента: 1) творча робота в матеріалі; 2) з технології гончарного виробництва.
Темарій перших був таким: фаянсовий набір ужиткового посуду (2 чол.),
порцеляновий набір ужиткового посуду (2 чол.), технічно-лабораторний посуд
(2чол.),ізоляційнийфарфор(1чол.),«кам’яний посуд (штандарт) побутовий»
(4 чол.), «кам’яно-кислототривалий посуд для хемико-техничних потреб»
(4 чол.), будівельна кераміка, облицювальна плитка (1 чол.); темарій других:
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 Свідоцтво Василя Федоренка.  
Межигір’я, Київщина. 20.07.1930 (?).  

Копія – Приватний архів Анатолія Щербаня  
[875]

«Проект порцелянового горна. Методика теоретичного аналізу в праці горнів. 
Процес обпалу порцеляно-фаянсу»(СергійШвидкий),«Проект відділу розробки 
матер’ялів порцелянового виробництва» (Іван Максименко), «Безсвинцьові 
поливи для твердого та вапнякового фаянсу»(ВасильЦиндря),«Виготовлення 
вогнетривалого фабрикату пів основного характеру з місцевої сировини»
(Захар Зеленський), «Проект та розрахунок завода для простої будівельної 
цегли»(БорисДонченко),«Примінення Часів-Ярської глини в порцеляні»(Павло
Ромодан)[264].

Станомна1927ріктехнікуммав30стажистів,зних7вжезахистилодипломні
роботи [487, арк. 3 зв.].Дев’ятьмадипломнимироботами–«кераміка по циклу 
мистецькому»– керував Василь Седляр, такоюж кількістю дипломних робіт –
«кераміка по циклу техничному» – керував Іван Морачевський [486]. Захист
дипломнихробітвідбувавсявкількаетапів.Наприклад,у1926/1927навчальному
році було встановлено такі терміни захисту дипломних робіт: 1) 1 жовтня –
1листопада1926року,2) 1лютого–1березня1927року,3) 1 травня–1червня
1927року[777,арк.26].У1927/1928навчальномуроцібуловипущено9стажистів
та 6 чоловік захистили дипломні роботи й отримали дипломи [968, арк. 166
зв.].Відомо,щонаприкінціІІтриместру1927рокубулозахищенотакідипломні
роботи: «Підготовка поливи до готової маси» (А. Горбань), «Виготовлення 
вогнетривкої цегли» (Т. Кір’ян), «Виготовлення легковісних вогнетривалих 
виробів» (П. Добряк), «Маси та спосіб виготовлення шкляного шамотового 
припасу» (І. Кузьменко). У вересні відбувся черговий захист дипломів після
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стажування: «Нормальні свінцеві фаянсові поливи» (М. Пляшник), «Керамичні 
фарби»(Н.Гришко),«Ізоляційна порцеляна»(В.Шийко)[886].

У вересні 1928 року захищали свої дипломні роботи (?) Знак – «Проект 
виготовлення вогнетривалого шамотного припасу для скляної промисловости»,
М.Махінько–«Легковісна вогнетривала цегла з основної Просянської сировини»,
Ілля Заїка – «Штучне охолодження горнів та використання отходячого 
тепла від горнів Токарівського порцелянового заводу» [883], а в січні –
Д.Яриз–«Проект штучного охолодження горнів з використанням тепла від 
сушки виробів», В.Донченко–«Проект заводу для виробу будівельної цегли»,
Г. Ільченко – «Опал гіпса відробленим паром», Микола Цівчинський –
«Раціоналізація плеских виробів Будянської фаянсовні», Микола Котенко –
«Ріжні техніки мистецького оформлення керамічного посуду»,А.Сидоренко–
«Техничний контроль виробництва вапнякового фаянсу»,П.Юнак–«Примінення 
Боровицької глини для каналізаційних виробів», О. Черепова – «Здешевлення 
фаянсової маси через примінення більш дешевої сировини та безоливова полива 
на фаянсі», А. Лукаш – «Проект каолінового заводу», Сергій Швидкий –
«Метод теоретичного дослідження круглих горнів»,О.Офат–«Можливости 
виготовлення звончака з Межигірської та Вишгородської глин, сухою пресовкою»
[889].

У травні 1929 року до художнього відділу Упрофосвіти було надіслано
на затвердження 24 теми дипломних робіт мистецького факультету технікуму,
серед яких: «Проект набору посуду для побутових потреб (індивідуального 
чи колективного побуту)» – порцеляна, «Проект посуду для комунально-
міського побуту»–фаянс,«Проект посуду для колективно-сільського побуту»
– фаянс, «Проект теракотового посуду (як переходовий ступінь до посуду 
кращих ґатунків, поліпшень в можливій мірі посуду села сьогоднішнього дня)»,
«Проект керамічного оформлення вокзалу»,«Проект мистецько-керамичного 
оформлення палацу праці (долівки, обліцовки, панно)», «Баня громадського 
призначення (обліцовка, долівка, умивальники)», «Раціоналізація сучасного 
асортименту певного виробництва»,«Аерограф і його властивости як техніки 
механічного мистецького оформлення керамічної продукції»,«Фотографія, як 
засіб мистецького оформлення кераміки», «Проект організації живописного 
цеху», «Проект художнього контролю на виробництві», «Мистецька якість 
продукції в залежности від способу виготовлення фарб та спосіб їх вжитку»та
ін.Дипломнароботаскладаласязпроекту(малюнок),окремихзразківуматеріалі
тадетального захисту, в якомуповиннабутиобґрунтована економічна, технічна
йсоціальнадоцільністьпроекту[810].

48темтехнічногофакультетубулиспрямованінадослідженняглин,полив,
емалей,формувальнихшлікернихішамотнихмас,виготовленняшамотнихвиробів
технікоюлиття,використаннястарихгіпсовихформ,виробництвоцегли,з’ясування
залежності вогнетривкості українських глин від хімічного складу, покращення
пластичності каолінів, вдосконалення горнів іфабричної системи випалювання,
використаннявідходів,виготовленнямайолікизукраїнськоїсировинитаін.[811].
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 Оксана Павленко. Ескізи (1-8).  
Папір, акварель.  
Межигір’я, Київщина. 1923–1929.  
Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України. 
Публікуються вперше
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Перелік дипломних робіт підтверджує суто фабрично-заводське спрямування
вихованців технікуму й повністю виключає їхнє зацікавлення традиційним
гончарством.

1928/1929 навчального року в закладі навчалося 112 осіб, у тому числі
стажисти та 30 першокурсників (заяв було подано 54, на іспити з’явилися 43).
Серед зарахованих до першого курсу 43,3 % – члени партії та ВЛКСМ; 60 % –
українці;26,7%–жінки;40%–робітники,26%–селяни,23%–службовці;30,7%
–закінчилипрофшколи,6,6%–закінчилифабзавуч,3,3%–закінчилиробфак.
Засоціальнийінаціональнимскладом39стипендіатіврозподілялисятакимчином:
робітники–44%,селяни–40%,службовці–16%,українці–63%,росіяни–18%,
євреї–11%;члениВКП(б)–8%,ЛКСМУ–55%;жінки–13,5%[968,арк.166зв.].
Стажування випускників та практика студентів проходили на підприємствах
Тресту,алемісцьдляпроходженняпрактикибулозначноменшевідпотреби,тому
студенти й технікум самотужки шукали заводи та фабрики [900]. Траплялося,
що практики так і не вдавалося пройти або ж вона була неповноцінною, бо
практикантіввикористовувалидлявиконаннярізноманітнихробіт,непов’язаних
із поглибленням чи закріпленням їх фахових умінь і знань [968, арк. 167; 559,
арк.28зв.].

1929 року випускникам технікуму присвоювали кваліфікацію «інженер-
керамік вузького фаху» (керамік-технік, теплотехнік) та «інженер керамік-
художник вузького фаху» (керамік-художник, керамік). Наприклад, у січні
першуспеціальністьотрималиА.Сидоренко,О.Черепова,М.Махінько,О.Офат,
Г.Ільченко,СергійШвидкий,Д.Яриз,П.Юнак,БорисДонченко,А.Лукаш,другу
–МиколаЦівчинськийтаМиколаКотенко[881;751].Вдалосявіднайтивідомість,
у якій зазначено рекомендовані посади для працевлаштування випускників
технікуму:1)упорцеляновомувиробництві–технологаминалабораторно-дослідній
роботі, художниками, конструкторами форм та для вдосконалення мистецького
оформлення виробів, художниками-кераміками для дослідження форм, фарб
тамистецькихзасобівхудожньогооформленнявиробів;2)увиробництвітехнічної
порцеляни – технологами; 3) у гончарному виробництві – теплотехніками
танараціоналізаторськійроботі;4)напідприємствахбудівельноїтавогнетривкої
кераміки[882].

Незважаючинаскладніумови(недостатнєфінансування,відсутністьналежної
увагивідповіднихдержавнихорганів,проживаннябільшостівикладачівуКиєві,
що мало наслідком пропуски лекцій, відірваність лекторів від щоденних справ
технікуму, недостатня кількість керівників практичними заняттями з різних
галузейгончарноговиробництва,щоспричинилонезначневиробництвотаслабкі
виробничо-технічні досягнення, відсутність викладачів з креслення, соціально-
економічнихдисциплінімашинознавства),технікумпідготувавчотиривипуски–
55спеціалістів,зяких46булитехнікам-кераміками,9–художниками-кераміками.
На підприємствах вони працювали теплотехніками, технічними керівниками,
завідувачами лабораторій, але через недостатній загально-технічний розвиток
таосвітуїхрозглядалияксередньо-технічнийперсонал[766,арк.172зв.-173].Відомо
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пропрацевлаштування такихвипускниківМежигірського художньо-керамічного
технікуму: Конон Кривич, Микола Котенко, Філянська, Микола Цівчинський –
ухудожніхцехахпідприємств;СергійШвидкий,ІлляЗаїка,Д.Яриз,Добряк,Пляшник
–в галузі теплотехніки;Гришко,Горбань,ПавлоРомодан,Кузьменко–в галузі
хімічногоконтролюйлабораторії,складалиполивийформувальнімаси.Авторами
цінних праць науково-дослідного характеру були Тихін Кір’ян, І. Кузьменко,
П. Добряк, Ілля Заїка, Сергій Швидкий. Окремими відділами завідували
М. Пляшник, Іван Максименко, Василь Циндря, Захар Зеленський, Дмитро
Титаренко (на жаль, з’ясувати імена всіх випускників не вдалося). 3 чоловіки
працювалинапідприємствахтресту«Порцеляна-Фаянс-Шкло»,8чоловік–«Укр. 
Селікат-Тресту»(Донбас),20чоловік–уРСФСР[487,арк.3зв.].Зрозуміло,що
завдання, які стояли перед Межигірським художньо-керамічним технікумом,
формування фахівців художньої кераміки з позицій новітньої мистецько-
революційної ідеології, безнадійна відірваність бойчукістів від традиційного
народного мистецтва не сприяли зацікавленню випускників гончарством
та їхнійпрацівцьомунапрямку.Такий інтереспростонемігбутисформований
умежигірськихстудентів,бонавчальнийзакладцимпитаннямнеопікувався.

 Вихованці та викладачі Межигірського художньо-керамічного технікуму. Межигір’я, Київщина. 17.11.1929.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
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Наприкінці1920-хроківдіяльністьНародногокомісаріатуосвіти,спрямована
на зв’язок гончарних навчальних закладів із кустарями, перебувала в стані
занепаду. Окремі потуги найвищої освітньої інстанції, швидше за інерцією, ще
примушувалиспеціалізованітехнікумийпрофшколивтручатисявжиттягончарівіз
просвітницькоюмісією.ОднакдляМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікуму
завданнязвітуватипророботусередкустаріввиявилосясправоюнепростою,адже
ця категорія населення перебувала поза зоною уваги закладу. Упродовж своєї
діяльностінавчальнийзакладсповідувавстійкийінтересдофабрично-заводської
промисловості. Тому в першому пункті свого звіту до Народного комісаріату
освіти Василь Седляр зауважив про інженерно-технічне шефство та культурне
обслуговування технікумом цегельного заводу Ново-Петрівського промислово-
кооперативноготовариства«Праця».Такожвіннаголосивнапроведенніроботи
зорганізаціїартілікустарівзвиробництвацегли«межигірки»,яказагальмувалася
через брак коштів на будівництво горна покращеної конструкції. Окремо у звіті
названокурсидлячленіввиробничихартілейтаколективів.Прогончарівузвіті–
ніслова[885].

Таким чином з’ясовано, що Межигірський художньо-керамічний технікум
діяв упродовж 1923–1930 років. Метою його функціонування була підготовка
широкопрофільних фахівців для фабрично-заводської промисловості, які
синтезувалибтехнічнуймистецькуосвітуйпрактику.Із1926/1927навчальногороку
технікуммавтехнологічнийтахудожнійфакультети.Булостворено«предметову» 
комісію,якавідповідалазанавчально-методичнуроботу,формуваланавчальний
плані,занеобхідності,вносиладоньогозміни,затверджувалаавторськінавчальні
програми.Художнійтехнічніфаховідисципліни,атакожобслуговуючіїхдопоміжні
навчальніпредметибулипідпорядкованіпоставленійметі.Уметодологічнійроботі
здійснювалосяпоєднаннявиробничоїйнавчально-показовоїдіяльностізтеорією.
Сформувався фаховий склад педагогів, які провадили викладацьку й наукову
роботу, вивчали досвід діяльності зарубіжних мистецьких навчальних закладів.
Студентаминавчальногозакладуспочаткубулипереважноселяни,пізніше–діти
робітниківіслужбовців.Студентсько-педагогічнийколективбуввзаємостримуючим
і взаємозаохочуючимфактором в організації навчального процесу, громадських
робіт та дозвілля. За рахунок фінансування з держбюджету та прибутків від
виробництваназамовленняміцніломатеріально-технічнезабезпеченнянавчальної
діяльностізакладу(працюваличисленнімайстерні,лабораторії,оснащенісучасним
зарубіжнимобладнанням,музейглинянихвиробів,щокористувавсяпопулярністю
у відвідувачів). Майолікові й фаянсові вироби технікуму здобули визнання
навиставкахуВенеції,Берліні,Парижі,Празі,Москві,Києві.Заескізамитехнікуму
нафабрикахізаводахвиготовляличайнітастоловісервізидляекспорту.

Розвиток навчального закладу відбувався в тісному зв’язку із тими
політичнимийсуспільнимипроцесами,яківідбувалисявдержаві.Хочапедагоги
йстудентижиливзлиденнихумовахівелиаскетичнийспосібжиття,усівонибули
«класово підкованими» членами Асоціації революційного мистецтва України,
проводили активну антирелігійну й ідеологічну пропаганду серед місцевого
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населення. Український Ренесанс середини 1920-х років зосередив їхню увагу
на патріотичній шевченківській тематиці, вивченні української мови та історії
вітчизняногомистецтва.Аленацьомуфонізацікавленнятрадиційнимгончарством
непростежувалося.Номенклатураспеціальностей,заякимистудентипроходили
практику,булатакою:порцеляна,фаянс,керамікатавиробництво,скло.Темарій
дипломних робіт, стажування й подальше працевлаштування були пов’язані
з гончарними підприємствами. За роки своєї діяльності технікум підготував

 Седляр Василь. «До Наркомосвіти». 28.11.1929.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [885]
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55 спеціалістів, з яких 46 були технікам-кераміками і лише 9 – художниками-
кераміками.Більшістьзнихпрацевлаштувалисясередньо-технічнимперсоналом  
у фабрично-заводській мережі гончарного виробництва, що автоматично
виключилоїхнєзацікавленнятрадиційнимгончарством.

Оскільки це наукове дослідження присвячене з’ясуванню ролі гончарного
шкільництваутворчомурозвиткуукраїнськогогончарства,варторозглянутимісце
межигірського закладу в цьому процесі. Слід пам’ятати, що в перші роки його
функціонуваннятамодночаснопрацювалидвігрупимитців:1)глинськімайстри,
яким «доводилося відстоювати свою вірність старим народним традиціям»
іразомзтим«розв’язувати зовсім нові мистецькі завдання, активно борючись 
проти псевдоноваторства, спрямованого на зруйнування народної традиції»
[1057, с. 71]; 2) художники – вихованці київської «школи Бойчука», які
дотримувалися кардинально відмінних поглядівщодо призначення й характеру
гончарного мистецтва. Перша група виготовляла ужитковий, декоративний
тафігурнийпосуд(вази,глечики,барани,птахи,ведмеді),атакождитячуіграшку.
Декорувалиїхмальовкою,фляндрівкою,наліплениморнаментомтаритуванням.
МистецтвознавецьБорисБутник-Сіверськийохарактеризувавтаківиробизізбірки
Національногомузеюукраїнськогонародногодекоративногомистецтва:глиняний
кухоль (1920), мальований глечик, декорований фляндрівкою чайник
ізцукорницею,миска(1921),глинянііграшки(свистунціувиглядіконикатажінки
здитиноюнаруках,«монетки»)[1057,с.71-72].Другагрупа,вихованавтрадиціях
художнього примітивізму, пропагувала народне мистецтво, але з погляду
«примітиву», обстоювала збереження в народному мистецтві лише найбільш
застиглих,архаїчнихйогорис[1057,с.76-77].Засвідченнямвихованцятехнікуму,
мистецтвознавцяПантелеймонаМусієнка,викладачітаучні«…пристрасно любили 
скарби українського народного мистецтва. Точили на станках селянський 
обрядовий і декоративний посуд: баранці, куманці, куріпки, коники, леви, 
ведмедики. Робили блюда, тарілки, вази, глечики, макітри для прикраси кімнат 
і вжитку»[502,арк.5].Щеодинмистецтвознавець–ЮрійЛащук–інформував,
що в технікумі вивчали орнаментику трипільської кераміки, скіфські й ранньо-
слов’янські форми. Учні засвоювали багатство народних форм і на їх основі
створювалиполив’янівази,тикви,глечики,миски,куманці.Наприклад,вазиПавла
Іванченка за формою були похідними від горщика, тикви – вкриті білими
смужками,кухліприкрашені«густими ріжкованими кучерями» [438, арк.328-
329]. Але підтвердженням цих відомостей можуть слугувати лише нечисельні
глинянівироби,надякимисуттєвопереважаєфаянсово-порцеляновапродукція.
Таке явище пояснює одне із завдань, поставлене державою перед закладом:
підготовкафахівців,які«змогли б звільнити промисловість від кустарництва та 
секретчиків і відсталости як технічної, так і художньо-ідеологічної» [487,
арк.3зв.].ЦевкотрепідкреслилоспрямуваннязакладувМежигір’їнапідготовку
фахівців із фабрично-заводського виготовлення виробів, не пов’язаних із
традиційнимнароднимгончарством.Вищевжезауважено,щопідвпливомрішень
І Всеукраїнського з’їзду кустарної промисловості з 1922 року глинські майстри
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майжеприпинили виготовлення традиційнихдля гончарства глиняних виробів.
Зустрічалисяпоодинокі випадки таких робіт.Наприклад, тиква, баклага,миска,
карафи,фігурнийпосудтаскульптури(1922–1923),описяких,зновужтаки,подав
Борис Бутник-Сіверський [1057, с. 73-75]. Однак чим більше зміцнювалася
матеріально-технічна база, тим ширшою була можливість запровадження
виробництва фаянсу й порцеляни, сильнішими були впливи революційно-
промислового спрямування закладу, частіше лунали гасла індустріалізації
гончарного виробництва.Художніпошуки глинськихмайстрів зорієнтовувалися
в новому напрямку, розрахованому на міського споживача, «їх вироби ставали  
все більш декоративними, в окремих формах з’явилася чіткіша окресленість,  
в рисунку – більше графічності...» [1057, с. 76]. Більшовицька ідеологія
та революційно-бойчукістське виховання викладачів та учнів, їхнє членство
в Асоціації революційного мистецтва України суттєво вплинули на стилістику
більшостіглинянихвиробів.У Межигір’їготуваликадриінженерівтахудожників
для роботи в гончарній промисловості. В центрі їхньої уваги «була масова 
продукція промисловості, оформлена механізованими засобами нанесення 
малюнків: друком, аерографом, декалькоманією. Це була нова для того часу 
постановка питання про виробниче мистецтво. У такому напрямку і була 
вихована численна група фахівців, що пізніше працювали на заводах та у вищих 
наукових закладах: М. Котенко, М. Цівчинський, М. Хмельницька, П. Мусієнко,  
Н. Федорова, М. Прошак, С.  Іваницька, К. Кривич» [502, арк. 7]. Взірцем був
агітфарфор Ленінградського фарфорового заводу імені Михайла Ломоносова.
Межигірціщировіриливновіідеали,уте,щомистецтвомаєбутичастиноюсправи
революції,що річ повинна служити в побуті й водночас виховувати й агітувати
за ідеїреволюції [1691,с.340].Увисновкуоднієїзкомісійзазначено:«Технікум  
є дійсно твором революційним не в хронологічному лише розумінні, але й  
по характеру своєї роботи, по ідеологічних своїх підходах до виробництва  
і по духовному обличчю свого колективу» [6, арк. 3-4]. Іноді, беручи за основу
традиційні гончарні форми, студенти та викладачі декорували їх тематичними
сюжетами революційної боротьби. Наприклад, Павло Іванченко виконав
полумисок«Жовтень. 1917–1927»(1927),ОксанаПавленко–вазу«Слава Десятому 
Жовтню» [438, арк. 328]. Про зображення Володимира Леніна «на вазах та 
блюдах, помальованих гравіруванням по сирому, з подальшою заливкою ангобами 
на полумисках»згадувавПантелеймонМусієнко[502,арк.5].Прокухоль«Ленін. 
1870–1924»(1924)написалаусвоїйпублікаціїМ.Сусловська[1664].Наневеликій
вазочці(1921),яказберігаєтьсявНаціональномумузеїукраїнськогодекоративного
мистецтва, виготовленій у традиції дожовтневого глинського гончарства, між
окремимиелементамиорнаментубулопродряпанолітери«С. С. Р.»(абревіатура
«Советская Социалистическая Республика»). Борис Бутник-Сіверський подав
опистареля(1922),надзеркаліякогонатлітрадиційногорослинногоорнаменту
розміщено портрет Володимира Леніна, а навколо нього на крисах напис:
«Пролетарі усіх країн, єднайтеся!». На межигірському тарелі (1922) по краю
внутрішньоїчастиникриспоміжтиповогоорнаментузхвилястихлінійміститься
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напис:«Хай живе Червона Армія»,авцентрікомпозиції,надзеркалі,зображено
п’ятипелюстковуквітку,декожнапелюстка–головачервоноармійцявбудьонівці,
а між пелюстками вкомпоновано п’ятикутні зірки. 1924 року в закладі було
виготовлено глечик з багатоюрослинноюмальовкою,де з одногобокумістився
напис: «1870 Ленін 1924»  [1057, с. 76]. Спотворені в дусі часу глиняні вироби
технікуму безнадійно віддалялися від традиційного гончарства. Прикметно,
що спроби вихованців межигірського закладу створити вжитковий посуд
ународномудусінезавждибуливдалими–вониекспериментувализкольоровою
гамою ангобів, були безпорадними у використанні художніх традицій народної
кераміки.Щегіршимибулиспробибойчукістівперенестинатрадиційнінародні
форми полумисків та мисок завчені схеми іконописного стилю [1057, с. 77].
НадумкуБорисаБутника-Сіверського, із1923року«все те, що було привнесене 
глинськими майстрами до Межигір’я, починає помітно переважати в продукції 
технікуму. Переважає народна традиція в усьому її багатстві та 
різноманітності. Разом з тим стає все більш різноманітним і звичним сучасний 
сюжет у виробах технікуму»[1057,с.78].Умузейнихколекціяхвиробитакого
традиційногончарськогоґатункуМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікуму
1925–1927 років не збереглися. На підтвердження своєї думки, намагаючись
поєднати діяльність закладу із розвитком українського народного мистецтва,
мистецтвознавецьусвоїйпраціпосилаєтьсянарепродукції.Протезгіднозйогож
аналізом зображені на фото вироби були спробою копіювання чехонінського
агітаційного фарфору із застосуванням близького до українського квіткового
орнаменту [1057, с. 78]. Висновок дослідника видається досить штучним
інадуманим:«Таким був складний і цікавий шлях розвитку української радянської 
кераміки в одному з видатних її осередків – у Межигір’ї, де діяли одночасно дві 
сили – народні майстри, що міцно стояли на грунті традицій народного 
мистецтва і зуміли стати новаторами в мистецтві, та художники-
професіонали бойчуківської школи, які вміли гучно декларувати своє новаторське 
ставлення до народного мистецтва, але виявилися нездатними дійово 
відгукнутися на вимоги сучасного радянського життя»[1057,с.78].Насправді
«сучасне радянське життя»ніякихзавданьзприводународногомистецтваперед
межигірським закладом не ставило. Борис Бутник-Сіверський не міг не згадати
у своїй монографії про відомий Межигірський художньо-керамічний технікум,
розташованийнеподаліквідКиєва.Вінписавсвоюкнигузпоглядурадянського
мистецтвознавства, яке вважало бойчукістів «українськими буржуазними 
націоналістами» (защобільшістьізцихмитцівбулорепресованов1930-хроках),
у час, коли ніякої мови про їхню реабілітацію ще не йшло. Мистецтвознавець
намагавсявіднайтивдіяльностізакладурозвитокнародногогончарства,якоготам
фактичнонебуло,виробивихованцівтехнікумуштучнопритягувавдотрадиційного
гончарства,аленасправдівонималипсевдотрадиційнийхарактер.Засвідченням
керуючого Василя Седляра, студенти, які переїхали до Межигір’я із Глинська,
випустилисявжечерезрік.Якщохтосьізнихізалишивсявтехнікумі,наврядчи
вонимоглибпереважитив «протистоянні»міцному,цілеспрямованомуколективу
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бойчукістів на чолі з керівником. Вироби межигірців – переважно агітаційна
порцеляна,вякій«техніка і декорування на сучасному рівні західного мистецтва»
[1283,с.197].Чихтосьнавчавстудентівтехнологіїсутотрадиційногогончарного
виробництва – невідомо. Та й про працевлаштування випускників технікуму
в гончарних осередках відомості відсутні. Виховані вМежигірському художньо-
керамічномутехнікумімистціС. Колос,М.Рокицький,М.Котенко,П.Мусієнко,
М. Цівчинський, працюючи в експериментальних майстернях при Київському
державномумузеї українськогомистецтва на території Києво-Печерської лаври,
вели для народних майстрів заняття з історії мистецтва, технології, композиції,
залучалиїхдовиготовленняйдекоруванняпорцеляновихімайоліковихвиробів.
Переважнабільшістьвипускниківтехнікумупрацевлаштуваласянапорцелянових
тафаянсовихзаводах[1646,с.138].

 Межигірський художньо-керамічний інститут (1930–1931).
Напередодні 1927/1928 навчального року в друкарні Київського художнього
інституту було надруковано 1000 екземплярів буклету «Мистецько-керамічний 
технікум», який підсумовував семирічну діяльність навчального закладу в
Межигір’ї[487,арк.3зв.].Ймовірно,післятого,яквінпобачивсвіт,Межигірський
художньо-керамічнийтехнікумпочавготуватисядочерговоїреорганізації. Оксана
Павленко та Пантелеймон Мусієнко вважають, що ця подія сталася 1928 року
і що новостворений заклад мав назву «Межигірський художньо-керамічний 
інститут» [2, арк. 1; 502, арк. 5]. Уперше печатку із такою назвою було
зафіксовано 1930 року на свідоцтві про закінчення Межигірського мистецько-
керамічного технікуму, виданому Василю Федоренку [875]. У попередньому
підпунктіцьогорозділурозповідалосяпроте,щовінотримавцесвідоцтвоневрік
фактичногозакінченнятехнікуму(1926),азначнопізніше(1930),післястажування
й захисту дипломної роботи [812]. Відомо,що впродовж 1929/1930 навчального
року, принаймні до квітня 1930 року, уМежигір’ї діяв технікум [880]. 8 квітня
вМосквібулоприйняторішенняпропередачутехнікуму«до промисловості»[1283,
с.283-284].Наосновіархівнихдокументіввдалосяз’ясувати,щойогореорганізація
відбулася1930року[894].Цьомупередувёалитакіподії.НаVОкруговійконференції
пролетарськогостудентстваКиївщини,якавідбуласянаприкінці1928–напочатку
1929року,представникНародногокомісаріатуосвітиНефороснийохарактеризував
діяльністьМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікумуякслабкувтехнічному
відношенні й сильнішу в питанні художньомуй запропонував залишити заклад
у художній вертикалі. Студентів, більшістю своєю зорієнтованих на здобуття
технічної гончарської освіти, така оцінка їхнього технікуму не задовольнила,
бо насправді більше уваги приділялося підготовці інженерів-кераміків: на ІІІ
та ІV курсах художнього відділеннянавчалося лише 7 студентів, а на тих самих
курсахтехнічноговідділенняїхбуло32.Із10випускників1927/1928навчального
року один закінчив художнє і 9 – технічне відділення. Інженери-кераміки,
підготовлені впродовж усіх років діяльності технікуму, працевлаштовувалися
переважно на заводах «Укрсилікаттресту», «Укр-Порцеляна-Фаянс-Шкло-
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Тресту», «Центрофарфортресту», а також у дослідному інституті силікатної
промисловості.«Частина дипломних праць визнана за зразкові. Учбова установка 
Технікуму спрямована відповідно технічним вимогам з боку промисловости до 
студентства»,–запевнялистудентийнаполягалинапереведенніМежигірського
художньо-керамічноготехнікумудотехнічно-індустріальноївертикалі,«що більш 
відповідатиме дійсному учбовому стану Т-ма»[820,арк.164].

ДовисновкущодореорганізаціїпідводитьдоповідьдиректораМежигірського
художньо-керамічного технікуму, виголошена на засіданні правління спілки
«РОБМИС» 15 листопада 1928 року: «В зв’язку з раціоналізацією сітки ВИШів 
Керамосвіти має утворитися єдиний на Україні Керамінститут… Технікум 
стоїть на тому переконанню, що найдоцільнішим в державному інтересі було 
б утворення такого Інституту в Межигір’ї, використавши для цього як базу 
Технікум… існування такого Вишу можливо лише при наявности відповідно 
педагогічного персоналу, забезпечити яким можливо буде в Межигір’ї при його 
близькости до культурного центру Київа» [968, арк.  167 зв.]. Цієї ж думки
тримався «Укр.-Порцеляна-Фаянс-Шкло-Трест», який надіслав свої пропозиції
до Вищої ради народного господарства та Народного комісаріату освіти [968,
арк.167зв.].

1929 року в середовищі студентства поширеною була думка про
безперспективністьтехнікумувМежигір’ї,депорівнянозКиєвомбулизначногірші
умовидлянавчання.Дотогожпредставникитрестузаявили,що«Межигірський 
Технікум це закритий ВИШ, що перебування його тут цілком недоцільне»
[752, арк. 29]. У цей час обговорювалося питання раціоналізації сітки вищих
навчальних закладів і, зокрема, озвучувалася позиція відкриття керамічного
інститутувМиргороді.УсечастішимисталирозмовипрозлиттяМиргородського
йМежигірськоготехнікумів,перевідстудентівдоМиргородайзакриттятехнікуму
в Межигір’ї, тож у багатьох студентів з’явилися сумніви щодо перспективності
їхньої освіти [752, арк. 29 зв.-30]. Скрутне матеріальне становище студентів та
неналежна підготовка до навчання в технікумі лише ускладнили справу. Тому
керівництвозакладувирішиловідкритипритехнікумігончарнупрофшколу,яка
повиннабулазайматисяпідготовкоювступників.Дляналагодженнясполучення
із Києвом було заплановано придбати двох коней. Від Народного комісаріату
освіти вимагали кредитів для придбання бібліотеки, кіноапарату й оркестру,
забезпеченняналежниммедичнимобслуговуванням,збільшеннястипендіального
забезпечення, а також «точних вказівок щодо форм розвитку і перспектив 
роботи Технікуму…, щодо розподілу на ухили, факультети і т. и.». Було
прийнято рішення про більш активну участь студентів у гуртках [752, арк. 30
зв.-31].

21листопада1929рокудоМежигір’яприбулакомісіяускладіпредставників
Вищої ради народного господарства та «Порцелян-фаянс-тресту» Шермана,
Народного комісаріату освіти Осипа Білоскурського, Всеукраїнської профспілки
хіміківВульфсона,якаповиннабулаз’ясуватиможливостіреорганізаціїтехнікуму
в інститут. Керамічний інститут мав готувати вищі технічні кадри (технологів,
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теплотехніків, раціоналізаторів, конструкторів, художників малярського
оформлення, скульпторів-кераміків) для виготовлення тонкої кераміки та скла.
Схожий інститут, але з виготовлення грубої кераміки, планували відкрити на
території Донбасу [766, арк. 172]. Комісія встановила, що будівлі технікуму
(майстерні, лабораторія, кабінети, аудиторії, гуртожиток) цілком придатні для
розгортання діяльності Інституту, а кількість студентів може бути збільшена
до 200. Цьому сприяли й підсобне господарство (городина, сад, корова, свині),
і власна їдальня, і мальовнича природа. На користь відкриття в Межигір’ї
керамічного інститутубулойблизькерозташуваннязакладудоТрестувКиєві–
зодногобоку,дофаянсово-порцеляновихпідприємств–здругого.Устаткування
майстереньталабораторії,«не дивлячись на його недостатність та устарілість, 
все-таки дає можливість використати його для праці майбутнього Інституту, 
при умові дальнійшого і негайного поповнювання його найновішими приладдями 
та апаратурою»[766,арк.172зв.].

На шляху організації Інституту було кілька перешкод: осінньо-весняне
бездоріжжя,якеускладнювалодобираннякваліфікованихкиївськихпедагогічних
тапрофесорськихкадрівдозакладу,відсутністьутехнікумувласноготранспортного
засобу або пари коней, відсутність уМежигір’ї науково-дослідних та культурно-
освітніх установ (бібліотек, театрів, музеїв), бази для розгортання скляного
факультету. Тому вердикт комісії був таким: Інститут тонкої кераміки та скла
треба організувати в Києві, збудувавши для цього спеціальне приміщення або
пристосувавши вже готове, але, «зважаючи на текучу потребу безперебійної 
підготовки цих фахівців, та на досить довгий час, необхідний для збудування 

Інституту в Київі, зараз же, не пізніше 
30/31 р., розгортати роботу Інституту 
у Межигірськім Технікумі, збільшивши 
асигнування на устаткування кабінетів 
та лабораторій та притягнувши до 
праці кращі фахові та педагогічні сили  
з тим, щоби по закінченню будування 
будинків в Київі все устаткування 
придбане для Інституту було перевезено 
до Київа, залишивши в Межигір’ї все те, що 
необхідне для середнє-технічного учбового 
закладу, який повинен залишитися в 
Межигір’ї»[766,арк.173-173зв.].Фактично
булозакладенонаріжнийкаміньІнституту,

 Василь Седляр. На току.  
Межигір’я, Київщина. Початок 1930-х  
[1809]



Розділ 6. НЕРЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

823

який мав слугувати фабрично-заводській силікатній промисловості й нічого
спільного із традиційним гончарством з’явитися в його діяльності не могло.
Перші роки заняття в Інституті мали бути спрямовані на надання загальної
технічної освіти, а на останньому або передостанньому курсах відбувалася
бспеціалізація[766,арк.172].

27лютого1929рокувідбулосязасіданняправлінняМежигірськогохудожньо-
керамічного технікуму, на якому вирішили: «а) вважати необхідним зберегти 
при раціоналізації ВИШів керамічну галузь освіти як самостійну, вважаючи  
на фактичне запотрібовання промисловости та перспективи розвитку керам. 
промисловости в УСРР, для цього утворити єдиний ВИШ, використавши 
для нього як первісну базу Мистецько-керамичний Технікум у Межигір’ї.  
б) Керамичний ВИШ мусить мати факультети тонкої та грубої кераміки, шкла 
та художній, що обслуговуватиме, як керамічну, так і шкляну промисловости…»
[101].

Хронологія подальших подій досить заплутана і, на основі опрацьованих
архівнихматеріалів,видаєтьсятакою.Заухвалоючисленнихкомісій,щоперевіряли
Межигірський художньо-керамічний технікум, рішенням спеціальної наради
УпрофосвітиНародногокомісаріатуосвітивід12грудня1929рокубуловизнаноза
доцільнейнеобхіднереорганізуватиТехнікумуМежигірськийхудожньо-технічний
інститут кераміки та скла з такими факультетами: 1) художній, де, починаючи
зІІІ-гокурсу,відкриваласяспеціалізаціязісклататонкоїкераміки;2)технологічний
зі спеціалізацією на ІІІ курсі з технології та теплотехніки. Навчальний план на
1930/1931навчальнийрікВасильСедлярпогодивізТрестом«Порцеляна-Фаянс-
Шкло»,доякогобувприкріпленийзаклад,а11лютого1930рокуйогозатвердив
МетодичнийкомітетУпрофосвіти.19лютого1930рокуцейсамийКомітетзатвердив
ще один навчальний план, розрахований на перехідний період від технікуму
доінституту,заякимтехнікумпочавпрацюватиз1березня1930року.23березня
1930рокуРаданароднихкомісарівпідтвердилареорганізаціютехнікумувінститут,
якийзалишивсявскладіхудожньоївертикаліНародногокомісаріатуосвіти[897].
12 червня 1930 року Постановою Раднаркому було закріплено реорганізацію
межигірського технікуму в інститут, але вже з передачею до індустріальної
вертикалі [890].Узв’язкузцим,виниклапотребавзбільшенні стипендіального
забезпеченняна1841крб.[901].

Отже,23березня1930рокуМежигірськийхудожньо-керамічний(мистецько-
керамічний)технікумбулореорганізовановінститут.Протейогоймовірнаназва
не «Межигірський художньо-технічний інститут кераміки та скла», а інша.
УзаявіВасиляСедлярадоНародногокомісаріатуосвітивід25серпня1930року,
що зберігається в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв
України,вказанонареорганізаціюМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікуму
в Межигірський художньо-керамічний інститут [893, арк. 4]. Аналогічну заяву
віднайденовЦентральномудержавномуархівівищихорганіввладитауправління
України,уякійВасильСедлярзазначав,щовін–директорМежигірськогохудожньо-
керамічного інституту [894]. Очевидячки, саме таку назву мав новостворений
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інститут, оскільки зберігся відбиток печатки. Зважаючи на те, що в листуванні
доволічастодопускалинеточностівнайменуванняхустанов,можнаприпустити,
щосамецеєпричиноюзазначенняназви«Межигірський керамічний інститут»
у листіВасиляСедляра до адмінуправлінняНародного комісаріату освіти [896].
Шукаючипоясненнянапитання,чомупечаткаХудожньо-керамічного інституту
стоїтьнасвідоцтвіпрозакінченнятехнікуму,можнаприпустити,щоцейдокумент
буловиданоправліннямінститутупісляреорганізації1930року.

При інституті було збережено технікум та робітфак. Адміністративно-
господарче управління цими установами покладалося на Василя Седляра [443].
Директор рекомендував на посаду завідувача художнього факультету Павла
Іванченка (з 13 травня 1930 року), а технологічного – Івана Морачевського
(з15березня1930року)[896].Метоюнавчальногозакладубулапідготовкафахівців
угалузікераміки,якіпоєднувалибширокітехнічнійхудожнізнання[1380,с.52].
ІнститутпідпорядковувавсяВищійрадінародногогосподарства.

Відбувалосячерговекадровепереміщення.УсвоємулистідоОксаниПавленко
ВасильСедлярписав:«Щодо мене, то тут хочуть перетягнути мене до Харкова 
на роботу в НКО, в політосвіту на інспектуру по художній освіті. Перспектива 

 І курс Межигірського художньо-керамічного технікуму.  
Межигір’я, Київщина. 30.06.1930. Автор фото невідомий [1677, c. 58]
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небезпечна, бо боюся попасти з вогню та в полум’я. Заїсть адміністрування»
[1283, с. 283]. Можливо, передчуваючи лихі роки більшовицького терору, він
заявив,щопоєднуватиадміністративно-організаційну, викладацькуймистецьку
роботунезможейобравдіяльністьхудожника,відмовившисьвідпосадидиректора
[894].ЗприводудіяльностімистецькогоінститутуВасильСедлярбувпереконаним,
що постійні зміни в програмах шкодять справі, «сталість підручників –  
це сталість програму, навчання, а це дуже вірно надумана річ. В інституті, 
мабуть, буде змога з нового періоду почати пильніше роботу з студентами,  
а то якось коряво вже дуже стояла ця справа»[1283,с.292].

Студенти обох факультетів були однаково зорієнтовані на промисловість.
Вони проходили практику на гончарних заводах, організовували наукові
експедиції, вивчалимузейні колекції [1019, арк. 72]. Відмінність полягала лише
в кількості мистецьких дисциплін [884]. Продовжуючи традиції Межигірського
художньо-керамічного технікуму, вихованці Інституту розвивали в декоративно-
ужитковомумистецтвіновіметодийприйоми.Формувалосяпоколінняфахівців,
які виготовляли абсолютно нову кераміку. Вона була відмінною від народної,
ізабсолютнимпереважаннямсучасногореволюційногомистецтванадтрадиційним.
Директор Сумського історико-художнього музею Никанор Онацький у своїй
брошурі«Межигірський фаянс»зазначив,щовихованціМежигірськогохудожньо-
керамічного інституту виробляють «чудовий посуд не за старими традиціями,  
а з новим художнім підходом, в основу якого покладено народні мотиви»
[1455].Тобто,традиційнегончарствозастосовувалосявнавчальномупроцесілише
в якості основи. Наприклад, митці межигірського закладу трансформували до
революційних подій навіть козакаМамая: Іван Падалка виконав серію тарелів,
дотримуючись принципів українських народних сюжетів, трактуючи сучасних
робітниківічервоноармійців,якколисьмалюваликозаківМамаїв[502,арк.6].

ЮрійЛащуктакожінформувавпрореорганізацію,протепомилкововважав,
що вона відбулася. На його думку, заклад 1929 року було реорганізовано із
Межигірськогохудожньо-керамічногоінституту,аназвановоствореногоінституту
– Межигірський інститут кераміки і скла, який 1931 року було перейменовано
вМежигірський силікатний інститут і переведено до Києва, після чого введено
доструктуриКиївськогополітехнічного інституту [438, арк.327].НінаФедорова
стверджує,щопісляпереведеннядоКиєваінститутперейменуваливУкраїнський
технологічнийінституткерамікиіскла,якийрозташовувавсянатериторіїКиївського
політехнічного інституту. Згодом його реорганізували в Інститут силікатів,
а в 1936/1937 році об’єднали з хімічнимфакультетомКиївського політехнічного
інституту [1691, с. 337-338]. Авторка статті про межигірський фаянс Ольга
Іванова переконана,що 1931 рокуМежигірський художньо-керамічний інститут
реорганізуваливСилікатнийінститут,перевелидоКиєва,апотімліквідували[1241,
с.104].Хочавусіхтрьохдослідниківпрослідковуютьсяпевнірозбіжності,спільним
длянихєтвердженняпрореорганізацію1931року,створеннянавчальногозакладу
дляобслуговуваннясилікатноїпромисловостіійогопереведеннядоКиєва.Навіть
за умови остаточного встановлення достовірної хронології зазначених подій
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 Седляр Василь. Лист до Інспектора мистецької освіти Шатунова. 28.03.1930.  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України [897]
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Пало Іванченко. Ваза «Каменярі».  
Глина, лиття, мальовка; 41х13dх15,7D см. Київ. 1950-ті.  

Роменський краєзнавчий музей, КСП-254. Фото Тараса Пошивайла

Павло Іванченко. Ваза.  
Межигір’я, Київщина. 1939.  

Фото Павла Іванченка (?).
Центральний державний  

архів-музей літератури  
і мистецтва України.  
Публікується вперше

 Василь Седляр. Ескіз до фрески «Дніпрельстан»  
для Краснозаводського театру в Харкові. Папір, олівець.  

1932–1933. Центральний державний архів-музей  
літератури і мистецтва України

 Павло Іванченко.  
Ваза  
(зразок експортної продукції).  
Межигір’я, Київщина. 1934.  
Фото Павла Іванченка (?). 
Центральний державний  
архів-музей літератури  
і мистецтва України.  
Публікується вперше
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стає зрозумілим, що знищення мистецького закладу почалося із реорганізації
1930-го, звільнення з посади директора позапартійного Василя Седляра, який
проповідуваввивченняяккласичноїсвітовоїспадщиниобразотворчогомистецтва,
такінаціональноїнародноїтворчості.Інститутостаточнозанепав,коли1930року
його керівником призначили Міллера – колишнього керівника тарного заводу
із Донбасу [1691, с. 338]. Саме за часів його правління остаточно було знищено
ісплюндрованоунікальнуСпасо-Преображенськуцеркву.11квітняВасильСедляр
писав Оксані Павленко: «У Межигірю цікава новина. Забрали Спаса під клуб! 
Величезна подія. Нарешті цей оплот монашества рухнув. Правда, Міллер, коли 
ліквідував церкву, а це робилося на протязі двох годин всього, дуже понівечив 
багато цінного малярства. Ну, та це неминучі «витрати» на ліквідації!»[1049].
Думається,щокоментарізайві.

Отже,наосновіархівнихматеріалівз’ясовано,щовпродовж1930–1931років
у Межигір’ї функціонував художньо-керамічний інститут, який був проміжною
ланкоювланцюгучисленнихреорганізацій,спрямованихназнищенняхудожнього
навчальногозакладу.Раціоналізаціясіткимистецькихвишівмаланаметіостаточне
закріпленнянавчальнихзакладів,щовціліли,зафабрично-заводськоюсилікатною
промисловістю. Заводська практика, наукові експедиції, вивчення музейних
колекцій мали кінцевою метою виробництво абсолютно нової, суголосної часу
кераміки.Алеінакомислення,навітьякщовоновиходиловідлюдей,відданихідеям
революції, радянськавладакараламиттєво.Недопустимимбулоу своїх творчих
роботахвозвеличуватиносіївнаціональноїдумки,незалежновід того,чицебув
ТарасШевченко,чипростийселянин.Томурепресивнамашинасовєтівзнищила
усвоїхжорнахВасиляСедляратайогооднодумців.

Про вплив межигірських навчальних закладів на творчий розвиток
традиційногогончарствастверджуватинедоводиться,протемимаємобеззаперечні
фактиїхньоговпливунаіншігалузівиробництва–фарфору-фаянсову,художнього
ткацтва та ін. У числі випускників-межигірців – відомі майстри кераміки:Ніна
Федорова(унавчальномукомбінатіприБудянськомуфаянсовомузаводівикладала
технологіютагончарнумальовку,працювалавекспериментальніймайстерніпри
КиївськомудержавномумузеїукраїнськогомистецтванатериторіїКиєво-Печерської
лаври; з 1946 року очолювала Експериментальні майстерні художньої кераміки
Інституту архітектури Академії будівництва і архітектури УРСР, з 1963 року –
у Київському зональному науково-дослідному інституті експериментального
проектуванняжитловихтагромадськихспоруд/КиївЗНДІЕП/;1960рокуВсесоюзне
товариствовинахідниківіраціоналізаторівопублікувалоінформаціюпровинахід
Ніни Федорової фарби, що використовувалася в порцеляновому виробництві
/посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №1 від 31 жовтня 1961 року/, 
ДмитроГоловко(дійснийчленМіжнародноїасоціаціїкерамікивЖеневі,народний
художникУкраїни,автортворчихвиробів,атакожпроектувальникібудівельник
мартенівськихпечейдлязаводівДонбасутаУралу),ОльгаЧерепова,ІгорСавкевич,
ПавлоІванченко(художник,технолог,головнийінженерідиректорПолонського
фарфорового заводу), Марія Холодна, Панько Мусієнко (був художником
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 Павло Іванченко в гончарній майстерні.  
Київ. 1950-ті. Автор фото невідомий  

[1792]

 Пантелеймон Мусієнко.  
Межигір’я, Київщина.  
Кінець 1920-х- початок 1930-х.  
Автор фото невідомий. Центральний державний 
архів-музей літератури і мистецтва України

 Василь Седляр. Київ.1928.  
Автор фото невідомий [1283, с. 98]

 Ніна Федорова –  
вихованка Межигірського 

художньо-керамічного 
технікуму.  

Київ. 1950-ті (?).  
Автор фото невідомий. 

Центральний державний 
архів-музей літератури  

і мистецтва України
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на Будянському фаянсовому та Київському фарфоровому заводах; після війни
викладав історію мистецтв у Київському театральному інституті імені Івана
Карпенка-Карого,авторнауковихпрацьзпитаньтехнікитатехнологіїхудожньої
кераміки, історії українського образотворчого мистецтва – відновив близько 20
забутихіменукраїнськиххудожниківХVІІІстоліття,кандидатнаук), ОлексійМизін,
Микола Митін (директор Баранівського фарфорового заводу, в середині 1950-х
роківекспериментальнимшляхомотримавтонкийфарфорвисокоїякостінакшталт
давньокитайського),ІлляЗаїка(теплотехнік,якийзапропонуваввикористовувати
тепло від охолоджуваних після випалювання печей для обігрівання інших
будівель; 1937 року розробив технологію виготовлення цегли стійкого чорного,
червоного,сіроготасвітлогокольорівзоднієїпочатковоїсировиниметодомзміни
режиму випалювання, яку зі сторінок журналу «Кераміка і скло» ще до війни
запозичилиамериканці,авУкраїніневикористовувалиаждо1993року),Микола
Цівчинський(разомізучнемМихайлаБойчука–МиколоюРокицьким–відродив
технікугобелену),МиколаКотенко(художникБаранівськогофарфоровогозаводу
таКиївськогоекспериментальногокерамічного заводу) та інші [1691, с. 342-343;
438,арк.330;1745].Алеїхнядіяльністьмаєстатипредметомдослідженняінших
науковихстудій.

Z
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7.1. 
НАРОДНО-МИСТЕЦЬКИЙ ФЕНОМЕН  

ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА  
КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО  

(1905–1933)

 Рисувальні класи з гончарним відділенням (1905–1908).
Після скасування кріпосного права й реформ 1860-х років на території
підросійськихукраїнськихгубернійПравобережжяінтенсивнопочаларозвиватися
кустарна промисловість. Особливо розвиненою вона була в районах аграрного
перенаселення й дешевої робочої сили. Саме до таких місцевостей і належало
Поділля.НаприкінціХІХстоліттязагустотоюнаселеннявонопоступалосялише
Московській губернії [1054, с. 325]. Селяни, відчуваючи гострий земельний
голод, вдавалися до пошуку додаткових засобів існування. Кількість кустарів
зростала, у тому числі й гончарів. Підтвердженням цьому є відомості, зібрані
Подільським губернським земством упродовж 1885–1903 років [1070–
1079]. Згідно з цими даними можна стверджувати, що гончарний промисел
уПодільськійгуберніївпродовж1885–1903роківмаввідносностабільніпозиції,
акількістьзадіянихуньомукустарівмалатенденціюдозростання.Їхнякількість
коливаласяйбуланайбільшою1901року(2003кустарі).Проперспективирозвитку
гончарства також свідчить помітне зростання чисельності учнів, максимальну

кількість яких зафіксовано 1902 року
(303 учні). На початку ХХ століття цей
промисел належав до найбільш поширених
і життєздатних. Розвитку гончарства в
повітахПодільськоїгуберніїсприялипотужні
поклади гончарних глин [1122, с. 360; 1117,
с.39].Такимчиномможемостверджувати,що
гончарний промисел у Подільській губернії
був доволі поширеним. Його існування
залежало передовсім від наявності покладів
гончарноїглиниймайстрів,щовиготовляли
глинянівироби,наякібувсуспільнийпопит.

 В’ячеслав Розвадовський. Кам’янець-Подільський. 1903.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України
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Ідея впливу на промисел через гончарне шкільництво виникла в Право-
бережжінапочаткуХХ століття. Ініціатором її реалізації був відомий художник
В’ячеслав Костянтинович Розвадовський (1878–1943). 15 грудня 1900 року він
успішнозакінчиввідділенняживописуйскульптуриВищогохудожньогоучилища
приІмператорськійакадеміїмистецтв[257].Отримавшизванняхудожникатаправо
викладати малюнок у навчальних закладах, В’ячеслав Розвадовський ініціював
організаціюНародноїпересувноївиставкикартинуселахтамістечкахукраїнських
губерній.

Упродовж 1902–1903 років він надсилав доАкадемії проект такої виставки
зпроханнямвинайтиможливістьпідтриматийогофінансово,атакождопомогти
увирішеннідеякихорганізаційнихпитань[846;833;837,арк.49].

Булопідготовленорекламнуафішупропонованогозаходу[830].Попередньо
художникупродовж1901рокуретельнодослідивтериторіюГуцульщини,Буковини,
Бессарабії,ПоділлятаКиївщини,анаступногорокувінпобувавутихмісцевостях,
де передбачався рух виставки [832]. Розглянувши клопотання В’ячеслава
Розвадовського, Імператорська академія мистецтв виділила на реалізацію його
проекту 3000 руб. [976]. 1904 року митець організував пересувну виставку із
більшеніж120картиністоричного,релігійногойпобутовогозмісту,атакож100-
150етюдівтаескізівхудожниківІванаБолдирєва,МиколиБогданова-Бєльського,
В.Астаф’євої,МиколиВерхотурова,КостянтинаВещилова,ОлександраВальтера,
Григорія Гуркіна, Сергія Зайденберга, Володимира Зарубіна, Михайла Іванова,
Ганни Каринської, Олександра Лажечнікова, Василя Максимова, Іллі Рєпіна,
Миколи Реріха, В’ячеслава Розвадовського та ін. [838, арк. 50]. Організатори
виставки неодноразово наголошували на важливості таких виставок та їхньому
значенніувихованніестетичнихсмаківнаселення[836,арк.32,42;838,арк.51;
832,арк.54;73].

 В’ячеслав Розвадовський. 
Кам’янець-Подільський. 1905.  

Архів Національного історико-
архітектурного заповідника 

«Кам’янець»  
(Кам’янець-Подільський, 

Хмельниччина)
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 Свідоцтво В’ячеслава Розвадовського на право викладання в навчальних закладах.  
Санкт-Петербург. 18.05.1899. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.  

Публікується вперше [1817, арк. 5]
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 Свідоцтво  
В’ячеслава Розвадовського  

про закінчення педагогічних  
курсів з малювання  

при Імператорській академії мистецтв.  
Санкт-Петербург.  

06.05.1902.  
Центральний державний архів-музей 

літератури і мистецтва України. 
Публікується вперше  

[1817, арк. 6, 6 зв.]
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 Витяг з метричної книги про народження В’ячеслава Розвадовського. Одеса. 13.10.1884.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше [1817, арк. 7]



Розділ 7. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПОДІЛЛЯ

837

 Посвідчення  
В’ячеслава Розвадовського 
про право носити срібний 

академічний знак.  
Санкт-Петербург.  

02.12.1900.  
Центральний державний  

архів-музей літератури  
і мистецтва України.  
Публікується вперше  

[1817, арк. 4, 4 зв.]
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 Прохання В’ячеслава Розвадовського до Ради Імператорської академії мистецтв. Квітень 1902. 
Центральний державний історичний архів Санкт-Петербурга;  

фотокопія – Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник [846]



Розділ 7. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПОДІЛЛЯ

839

 (Стор. 839-842) Доповідна записка художника В’ячеслава Розвадовського до віце-президента  
Імператорської академії мистецтв. 21.01.1903. 

Центральний державний історичний архів Санкт-Петербурга;  
фотокопія – Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник [832]
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Розпочати справу вдалося завдяки прихильному ставленню колишнього
міністра народної освіти, графа Івана Толстого [975]. Народна виставка картин
«мандрувала»містечкамийселами.Оскількивідвідувачамивиставкиздебільшого
булиселяни,картинипідібраливтакийспосіб,щобсереднихбулийтакі,щомали
сюжет,зрозумілийіблизькийїхньомужиттю[1027].Учисліекспонованихкартин
усітворибулиоригінальними[1027;73].МаршрутпересувноїНародноївиставки
картинпроходивчерезКиїв,Васильків,БілуЦеркву,Сквиру,Липовець,Немирів,
Вінницю,Ямпіль,Могилів,Кам’янець-Подільський та всі села, розташованіміж
циминаселенимипунктами[838,арк.51].Іящики,іпідвода,наякійперевозили
картини,пристосовувалидоекспонуваннявиставки[836;838,арк.50;832,арк.55].

Спочатку Імператорська академія мистецтв не підтримувала цю ініціативу,
оскількипоширеноюбуладумкапро те,що селянине здатні зрозуміти художні
твори.Алепрактикапоказалазворотне:вонивідвідувалиоднуйтужвиставкупо
кількаразів,прохаливідстрочитиїївід’їзд,іорганізаторивиставкизадовольняли
ціклопотання[386].Дляформуваннябільшповногойоб’єктивногоуявленняпро
масштабицієїмистецької акції додамо деякі відомості статистичного характеру:

 Народна виставка картин. Васильків, Київська губернія. 03-05.07.1904. Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше
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 Відвідувачі Народної виставки картин.  
Гребінка, Київська губернія. 1904.  

Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей  

літератури і мистецтва України.  
Публікується вперше

 Народна виставка картин.  
Шамраївка, Київська губернія.1904.  
Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей  
літератури і мистецтва України.  
Публікується вперше
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 Народна виставка картин. Нова Ушиця, Подільська губернія.1905.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше

 Біля палатки Народної виставки картин. У білому капелюсі (дев’ятий праворуч) стоїть В’ячеслав Розвадовський.1904.  
Автор фото та місце зйомки невідомі. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше
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 Відвідувачі Народної виставки картин біля палатки (1-2).1905–1907.  
Автор фото та місце зйомки невідомі. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.  

Публікується вперше
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 Урочистості з нагоди відкриття Народної виставки картин.  
Ліворуч стоїть В’ячеслав Розвадовський. Киржгени, Бессарабська губернія. 1906.  

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше

впродовж 1904 року народна виставка розгорталася 27 разів; експозицію
переглянулижителі200сіл,12містечок,10міст;виставкафункціонувала120днів;
загальнакількістьвідвідувачівзаоднимджереломбула60128осіб[837],задругим
65тисяч[434],зних40тис.–селяни;напереїздбуловитрачено30днів[837].1904
рокуВ’ячеславуРозвадовськомубуловиділено3тис.руб.наорганізаціюпостійно
діючої Народної виставки картин для обслуговування суто Подільської губернії
[434].Проект виявився успішним і довготривалим [1027].Виставкову діяльність
розгорнулиодночасновтрьохнапрямках:1)Херсонська,Полтавська,Харківська
губернії;2)ЧернігівськатаКиївськагубернії;3)Подільськагубернія[831,арк.6;
1384, c.169]. 1905 року в Поділлі селяни склали 71,8 % від загальної кількості
відвідувачіввиставки,уХерсонській,ПолтавськійтаХарківськійгуберніях–44%;
уЧернігівськійгубернії–43%;уКиївськійгубернії–68,7%.Навиставкахпобувало
138113 чоловік [831, арк. 8-10; 73]. У Києві пересувнаНародна виставка картин
проходила запідтримкиЛітературно-артистичного товариства [1002]. 1906року
Народна виставка картин рухалася землями Бессарабії [1027]. У подальшому
В’ячеслав Розвадовський планував поновити її перегляд у Катеринославщині
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 На відкритті Народної  
виставки картин:  
(стоять зліва направо) ?,  
віце-президент Академії 
мистецтв граф Іван Толстий, 
В’ячеслав Розвадовський.  
Київська губернія (?).  
1904–1906.  
Центральний державний  
архів-музей літератури  
і мистецтва України.  
Публікується вперше

 Селяни і В’ячеслав 
Розвадовський (сидить)  

на відкритті Народної виставки 
картин. 1904–1906. 

 Автор фото та місце зйомки 
невідомі. 

Центральний державний  
архів-музей літератури  

і мистецтва України.  
Публікується вперше  
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 В’ячеслав Розвадовський біля палатки Народної виставки картин. Сквира, Подільська губернія.1905.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше

 Згортання пересувної Народної виставки картин перед переїздом. На стільчику сидить В’ячеслав Розвадовський.  
Сутиски, Подільська губернія.1905. Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей  

літератури і мистецтва України. Публікується вперше
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йХерсонщині [839].Для заохочення громад,народні будинки ташколи, в яких
розташовували виставки, отримували в дарунок від Імператорської академії
мистецтвкількакартин[1027].

Виставковудіяльністьбулорозгорнутовскладнійполітичнійтаекономічній
ситуації: Херсонщина, Чернігівщина й Полтавщина були охоплені селянським
рухом. Проте, незважаючи на це, палатки із виставками діяли [831, арк. 10].
До тогож, після подій 1905 року, значна кількість поміщиків тікала за кордон,
тожсподіватисянаїхнємеценатствонедоводилося.Спочаткубулооголошено,що
вхіднавиставкувселахбудебезкоштовним,авмістечкахтанаярмаркахвартість
вхіднихквитківубуднідніскладатиме32коп.,усвяткові–17коп.[549].1906року
платазавхіднавиставкубуланеобов’язковою[842].Самезавдякитакійдоступності
вдавалосяпопуляризуватиїїдіяльність[441].В’ячеславРозвадовськийповідомляв,
що ідею влаштування пересувної Народної виставки картин багато поміщиків
сприйнялиізрозумінням,зазвичайсплачуючи20-50коп.[831,арк.10;837,арк.35],
і зустрічав чимало небайдужих вельмож, поміщиків, чиновників, священиків,
якісприяливорганізаціїекспонуваннявиставок[835].Протебуливипадки,коли
проханняхудожникапровиділеннякоштівзалишалисябеззадоволення.

Окрімфінансових,булийіншіперешкоди:митницясвоєчаснонепропустила
замовленізакордономрепродукціїкартин[831,арк.11].Сучасневиданнямістить

 Біля палатки Народної виставки картин: (стоять зліва направо) Антон (Олександр) Розвадовський, ?, 
В’ячеслав Розвадовський.1905. Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури  
і мистецтва України. Публікується вперше
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описдрукованихлистівокізживописнихтворів,експонованихнаНароднійвиставці
картин1905року[1694,с.20].Розраховуючинанадходженнявідпродажутаких
репродукцій,В’ячеславРозвадовськийвзявпозикунапотребивиставки,але,через
вищезазначеніобставини,1906рокуцейборгзалишавсянепогашеним[831,арк.
11].Повнийперелік61 художнього твору,що експонувавсянаодній із виставок,
міститьвіднайденаоб’ява[842].В’ячеславРозвадовськийпояснюваввідвідувачам
експозиції зміст та головні достоїнства картин, повчав, як саме потрібно їх
розглядати, організовував перегляд діапозитивів картин із російських галерей
тамузеїв,реалізовуваврепродукціїкартин[441;434;838,арк.50].Загаломприбуток
відпроекту склав4374руб., а витрати–4165руб. (заробітнаплата служителям,
винаймання приміщень, переїзди і т. д.). 209 руб. різниці було витрачено
наповерненнядодомутих,хтосупроводжувавкартини[831,арк.11].

Чимало газет подавали огляд Народних виставок картин і вказували
на популярність полотен В’ячеслава Розвадовського з української тематики,
біля яких селяни співали пісень, які вбирали квітами [511; 955; 1027; 434; 441].

 Обшивання картин для пересувної Народної виставки картин у майстерні В’ячеслава Розвадовського (сидить праворуч) 
в Імператорській академії мистецтв.  На звороті напис: «За работой (обшивка картин для нар. выст. 1905.  

Моя мастерская в академии». Санкт-Петербург. 1905. Автор фото невідомий. Архів Національного історико-архітектурного 
заповідника «Кам’янець» (Кам’янець-Подільський, Хмельниччина)
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За 11 років перебування в Україні В’ячеслав Розвадовський написав 70 картин
та етюдів ізжиття українського народу з яскраво вираженимидемократичними
мотивами[1038].Експонувалисясамецітворчіроботи.

Про значущість і унікальність пересувних виставок зауважували автори
тодішніхгазетнихзаміток[73;508;839].Підчасповторногорозгортанняекспозиції
воднихітихсамихмісцевостяхчисельністьвідвідувачівзростала[831,арк.11;832,
арк.55],справацянеотрималаподальшогорозвиткуйпідтримки[1027].

ЗавдякипересувнимНароднимвиставкамкартинВ’ячеславуРозвадовському
тайогооднодумцямвдалосязрушитиглибучиновницькоїбайдужостідохудожнього
просвітництва селян. Навколо цієї значної й нелегкої справи митець об’єднав
різні установи й громадські організації, активізував благодійників. Він довів
заможнійчастинісуспільства,щоселянирозуміютьмистецтво,цікавлятьсяним,
є споконвічними носіями певних галузей кустарного виробництва, намагаються
прикрасити свої оселі декорованими подільськими орнаментами, глиняними,
тканими, вишитими, різьбленими чи плетеними виробами, витинанками та
настінними розписами. Творці традиційних народних художніх промислів були
готовими до сприйняття спеціальних фахових знань для адаптації до вимог
тодішньогоринкуйзадоволеннянайбільшвишуканихзапитів.Потрібнобулолише
створититакийхудожнійнавчальнийзаклад,якийбипривнісцізнаннявкустарне
виробництво.

 Під час перегляду експозиції пересувної Народної виставки картин. В’ячеслав Розвадовський  
у білому капелюсі. 1904–1906. Автор фото та місце зйомки невідомі [527, с. 12]
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 (Стор. 853-855) Лист селян с. Шамраївка Київської губернії віце-президенту Академії мистецтв Івану Толстому з відгуком 
та подякою за організацію виставки картин художником В’ячеславом Розвадовським та Олександром Лажечниковим.  

01.09.1904. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше [1818]
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 В’ячеслав Розвадовський.  
Фрагменти Каталогів пересувних  
Народних виставок картин для Чернігівської, 
Київської, Херсонської губерній  та Бессарабії (1-3). 
Санкт-Петербург. 26.08.1906.  
Центральний державний архів-музей  
літератури і мистецтва України.  
Публікуються вперше [1819]

1

2 3
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 В’ячеслав Розвадовський.  
Правила Народної виставки картин  

і порядок прийому художніх творів. 1904. 
Центральний державний архів-музей  

літератури і мистецтва України.  
Публікується вперше [1816, арк. 1]

 Обкладинка та сторінка каталогу Народної виставки картин для Подолії  
з рукописними правками В’ячеслава Розвадовського (1-2). 1905.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.  
Публікуються вперше [1815, арк. 2, 2 зв.]

1

2
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ТожодночаснозактивноювиставковоюдіяльністюВ’ячеславРозвадовський
задумав розвивати в Поділлі мистецьке шкільництво. До цього його спонукали
аналітичнівисновкищодоподій,яківідбувалисянавколоНароднихвиставоккартин.
Наважливостіпоширеннясереднаселенняфаховихмистецьких і технологічних
знань,нанеобхідностівихованняхудожніхсмаківнаголошувалобагатодописувачів
тогочасних друкованих видань [441]. Потреба в художньо-ремісничій освіті
зростала, й українські земствашукалишляхи покращення кустарних промислів
черездіяльністьспеціалізованихнавчальнихзакладів[834].24листопада1904року
увідповідьнадоповідьВ’ячеславаРозвадовськогоназасіданніМіськоїдумибуло
ухваленорішенняпроасигнуваннявитратнаоблаштуванняхудожньогозакладу
і на його утримання; В’ячеслава Розвадовського уповноважили порушити перед
Імператорськоюакадемієюмистецтвклопотанняпройоговідкриттязгончарним
відділенням,якеповиннобулостатиелементомкультурногорозвиткунаселення
Поділля [841, арк. 13; 580, арк. 81].Митець звернувся доАкадемії з проханням,
вякомуперерахуваваргументинакористьпозитивноговирішенняпитання[841,
арк. 13-14]. Активісти державних і громадських організацій, які опікувалися
кустарними промислами, також вважали, що навчальний заклад із художньо-
промисловимикласамиєнеобхідним[1384, c.170].До ідеївідкриттяхудожнього

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



Розділ 7. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПОДІЛЛЯ

859

навчального закладу в Кам’янці-Подільському прихильно ставився губернатор
ОлександрЕйлер,якийпообіцявбезкоштовновиділитиприміщеннятапосприяти
в наданні щорічних асигнувань від повітових земств. Від Академії очікувалося
фінансуваннятанадсиланнязліпківзантичноїтематики[841,арк.16].

На засіданні Ради Імператорської академії мистецтв 4 квітня 1905 року
вирішили організувати в Кам’янці-Подільському рисувальні класи із відділом
прикладної художньої промисловості [498]. Рисувальні класи почали діяти
1905 року в приміщенні колишнього домініканського монастиря [1315, c.106].
ЗавідувачемпризначилиВ’ячеславаРозвадовського.На утриманняРисувальних
класівАкадеміяасигнувала1500руб.нарікінадіслалавдаруноквеликуколекцію
гравюртазліпків.ОдночаснозРисувальнимикласамибуловідкриторізьбярський
та гончарний відділи, утримання яких взяло на себе Подільське губернське
земство [1576, c.100; 580, арк. 81]. З осені 1905 року пришколі було обладнано
гончарну майстерню з горном [580, арк. 81]. Викладати гончарство запросили
вихованцяКоломийськоїгончарноїшколиЮріяЛебіщака.Занавчаннярізьбярству
відповідав Іван Семенюка, який приїхав із Печеніжина,що біля Коломиї [1750,
с.133].Навчальнийзакладбуврозрахованийнанавчанняпереважноселянських

 У художньому класі Кам’янець-Подільських рисувальних класів (з гончарним відділенням).  
Напис на звороті: «В класі малювання художніх класів – весна 1907 року. На першому плані зліва – А. Ш. Яворський.  

Зправа під стіною В. К. Розвадовський. Прямо на стіні картина Розвадовського «На Україні» («Над Дніпром»,  
«Рідний край»)». Кам’янець-Подільський. 1907. Фото М. Грейма (?).  

Архів Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» (Кам’янець-Подільський, Хмельниччина)
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 В’ячеслав Розвадовський (перший ліворуч) із вихованцями в читальній залі Кам’янець-Подільських  
рисувальних класів (з гончарним відділенням). Кам’янець-Подільський. 1905. Автор фото невідомий.  
Архів Кам’янець-Подільської міської дитячої художньої школи (Кам’янець-Подільський, Хмельниччина)

 Вхід до Кам’янець-Подільських 
рисувальних класів  
(з гончарним відділенням).  
Кам’янець-Подільський. 
1905–1908.  
Автор фото невідомий.  
Архів Кам’янець-Подільської 
міської дитячої художньої школи  
(Кам’янець-Подільський, 
Хмельниччина)
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дітей, було відкрито інтернат на 20 чоловік. Губернський комітет асигнував
3500 руб. «на оборудование и первоочередное оснащення отделов прикладних 
искусств» [1576, c.100] та 2100 руб. – на утримання інтернату [1576, c.100].
НіСтатуту,нічіткогонавчальногоплануРисувальнікласипокинемали[580,арк.
81]. Одні джерела інформують про трирічний курс навчання [1053], інші – про
чотирирічний[498;1019,арк.76-77].Очевидячки,навчаливсе-такичотирироки,
бопрограмазгончарствабуларозраховананачотирикласи,іпіслятретьогокласу
учнівще не вважали випускниками [802]. Більше уваги приділялиморальному
йзагальнокультурномувихованнюстипендіатів[845].

В’ячеслав Розвадовський досягнув певних успіхів по класу рисунка
йживопису.Щож стосувалосядіяльності іншихвідділів, то, черезнезадовільну
постановку викладання, відділ різьблення по дереву було закрито. Хоча вироби
учнів гончарного відділення на Художньо-промисловій виставці в Єдинцях
(Молдавія) було відзначено срібною медаллю [1750, с. 133], його безсистемна
робота теж нікого не задовольняла. Усі ці недоліки в організації діяльності
школи сприяли охолодженню громадськості до потреб закладу, вплинули на
припиненняфінансуваннязбокуКам’янець-Подільськоїміськоїдуми(1907)[580,
арк.81].Ізвласноїініціативизавідувачфінансувавслужникарисувальнихкласів

 Учні Кам’янець-Подільських рисувальних класів  
(з гончарним відділенням).  
Кам’янець-Подільський. 1911. Автор фото невідомий.  
Архів Кам’янець-Подільської міської дитячої художньої 
школи (Кам’янець-Подільський, Хмельниччина)
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 В’ячеслав Розвадовський із викладачами Кам’янець-Подільських рисувальних класів:  
(стоять зліва направо) Юрій Лебіщак, В’ячеслав Розвадовський, Любов Розвадовська, ?,  

Михайло Дяченко. Кам’янець-Подільський. 1908. Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше

зісвоєїзаробітноїплати[840].Алезгодоміцікоштипересталинадходити[580,
арк. 81]. Професор Санкт-Петербурзького технологічного інституту імператора
Миколи І Олександр Соколов проаналізував навчальну програму з гончарства,
якапередбачалаопануваннятрадиційнимипроцесами гончарноговиробництва,
формуваннявгіпсовихформах,виготовленнякахель,фаянсуйпорцеляни.Також
вінзазначивпроневизначеністьйвідсутністьпланомірностівнавчанні,оскільки
значнукількістьгодинбуловідведенопредметам,якінестосувалисяужиткового
мистецтва.Зоглядунацюобставину,ОлександрСоколовнаполягавнавнесенні
змін до програми навчання шляхом посилення ролі фахових дисциплін [1019,
арк.76-77].Разомзтим,аналізуючироботуРисувальнихкласів,професорвідзначив,
що досягнуті результати не можна не вважати видатними, оскільки талановиті
селянськідітизадварокинавчаннянавчилисясамостійнокомпонуватинелише
орнаменти,алейпейзажітапобутовісцени,використовуючиакварельнітаолійні
фарби[580,арк.81].Виробигончарноїмайстернівінхарактеризувавякбезперечно
цікаві– іпоформі, іпоорнаментуваннюмісцевимиподільськимиорнаментами
[580].

 В’ячеслав Розвадовський своїм зацікавленням культурою й мистецтвом
українськогонародувикликавувладивсебільшезанепокоєння.Навчаннячастково
велосяукраїнськоюмовою.Палкимприхильникомцьогобувікерівникгончарної
майстерні [1315, c. 106]. Заклад започаткував виготовлення художньої кераміки:
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куманців,глечиків,ваз.Донинізберігсялишеодинтарільіззображеннямпортрета
Тараса Шевченка, виготовлений В’ячеславом Розвадовським 1907 року [562,
арк.2].ОднимізпроявівукраїнськостіВ’ячеславаРозвадовськогоможнавважати
друккольоровихкартокізрепродукціямикартин,якіекспонувалисянаорганізованих
нимпересувнихНароднихвиставках.1904рокубулонадрукованошістьрізновидів
карток,1905–дев’ять,а1909–п’ять.Нинікартки«Видання Народної виставки 
картин»єдоситьрідкіснимийвисокоцінуютьсяколекціонерамизависокуякість
друку.УфондахНаціональноїбібліотекиУкраїниіменіВолодимираВернадського
їх зберігається три [1694, с. 17]. Здійснювати підготовку й друкувати листівки
такоговідвертоукраїнськогонаціональногозмістувбуремні1900-тірокиміглише
патріот.Окрімтого,В’ячеславРозвадовськийбувініціаторомзборукоштівуКиєві
на пам’ятникКобзарю. 1908 року, на його прохання, Ілля Рєпін надіслав ескізи
листівкипідназвою«Прометей»,але їхдемократичнийхарактерставназаваді
друку. Завідувачу Рисувальних класів вдалося надрукувати у видавництві«Час»
10листівокіззакликом«Жертвуйте на пам’ятник Т. Шевченкові»[1038].

 В’ячеслав Розвадовський (сидить у другому ряду другий ліворуч) із селянами та, ймовірно, працівниками магістрату. 
Коломия. 1909. Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.  

Публікується вперше
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 В’ячеслав Розвадовський. Самарканд. 1930.  
Автор фото невідомий. Центральний державний  
архів-музей літератури і мистецтва України. 
Публікується вперше

 В’ячеслав Розвадовський на Всеросійській 
сільськогосподарській і кустарно-промисловій  
виставці біля українського павільйону. Москва. 1923.  
Автор фото невідомий. Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України. Публікується вперше

 В’ячеслав Розвадовський на постійній  
кустарно-промисловій показовій виставці (ВДНГ) 
біля павільйону Туркменистану. Москва. 1924. 
Автор фото невідомий. Центральний державний 
архів-музей літератури і мистецтва України. 
Публікується вперше
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Про проукраїнське спрямування діяльності Кам’янець-Подільських
рисувальнихкласівзгадувалаОльгаЕрн-Гагенмейстер,якамаладружністосунки
з родиною В’ячеслава Розвадовського [324]. Художник настільки захопився
утворенням національної мистецької школи, що запровадив український
подільський одяг як шкільну форму [1438, с. 84]. Усе це стало приводом до
переслідувань [324]. Краєзнавець Андрій Паравійчук, керамолог Юрій Лащук
схильнідумати,щоз1908рокунавчальнийзакладпочаливважатирозсадником
революційних ідей, а це в подальшому призвело до відсторонення В’ячеслава
Розвадовськоговідзайманоїпосади[1315,c.106;1494,с.2].

Очевидячки, ці обставини мали місце. Проте з’ясовано, що насправді
непорозумінняміжкерівникомРисувальнихкласівімісцевоювладоюрозпочалося
ще 1906 року зовсім з інших причин. В одномі з листів митець писав: «…
Жизнь моя в Каменце становится невозможной из-за всевозможных придирок 
Попеч. совета и земства»[840].З’ясувалося,щоголоваПодільськоїгубернської
земської управи Александров усіляко перешкоджав діяльності В’ячеслава
Розвадовського,підбурювавпротиньогочленівОпікунськоїрадийАкадемію[840].
ІхочапредводительмісцевогодворянстваІванРаковичпідтримувавхудожника,

 В’ячеслав Розвадовський (стоїть)  
зі своїми помічниками на постійній  
кустарно-промисловій показовій  
виставці (ВДНГ). Москва. 1924.  
Автор фото невідомий.  
Центральний державний архів-музей  
літератури і мистецтва України.  
Публікується вперше
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вінперебувавуменшості.Одназпричинпротистоянняполягалаврізнихпоглядах
надіяльністьРисувальнихкласів.Завідувачвважав,щоучніповиннівивчатисуто
академічнемистецтво,аОпікунськараданаполягала,щоб«художествен. классы 
несли служебную часть для гончарнаго отдела»[840].Художникписав:«Жаль 
мне дела, которое погибнет. Во-первых, Академия не захочет при таких условиях 
как Попеч. Совет изложил поддерживать классы, т. к. какое дело Академии до 
Керамики. Во-вторых, кто будет руководить. Я два года подыскивал человека 
вместо себя, зная, что из за антагонизма ко мне, дело гибнет, но пришел 
к печальному результату. Теперь, при таких условиях, когда успели меня 
подрезать со всех сторон – я безсилен»[840].Разомзісвоєюродиноювінвиїхав
дородичівуКоломию,детривалийчасзалишавсябезроботиібудь-якихзаробітків
[840]. Проте навіть за таких обставин митець готував проведення Народної
виставкикартинуГаличині,алездійснитицейзадумйомутакіневдалося[1490].
1910рокухудожникповідомлявпронамірвиїхатизКоломиї[843].

На захист В’ячеслава Розвадовського й Рисувальних класів стали учні, які
впродовж 1908–1909роківнадсилали свої листий телеграмидо Імператорської

 Диплом вдячності Першої сільськогосподарської та кустарно-промислової виставки Р. В. Розвадовській. 
за колекцію зразків виробів гуцульських промислів. Москва. 20.10.1923.  

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Публікується вперше [1820]
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академіїмистецтвізпозитивноюоцінкоюдіяльностізакладуйзавідувача[802;971].
Такоїждумкибулайгромадськістьміста[62,арк.87].Протеціпроханняізвернення
неспрацювали.В’ячеславаРозвадовськогонеповернулидоКам’янця-Подільського.
Щедеякийчасвіннамагавсяборотисязбюрократамийневігласами,бравучасть
уВсеросійськомуз’їздіхудожників(1912).ПеребуваючивСанкт-Петербурзі,усвоєму
листідографаОлексія Ігнатьєвахудожникписав:«…У Вас прекрасные образцы 
старины, антики, художественная обстановка, картины; все это должно 
необыкновенно поразить непривычный глаз каменчанина к красоте. Много еще 
дикарей в Каменце; причем дикарей с весом: стоячих и у рулей, и у тормозов.  
Ну, даст Бог подвинемся!»[844].Це–документальнепідтвердженняпрогресивних
настроївтапоглядівВ’ячеславаРозвадовського.1912рокуйогоякнеблагонадійного
вислали до Середньої Азії, у Ташкент [1494, с. 2]. Проте і там він продовжував
писати картини з української тематики, ілюстрації до творів ТарасаШевченка.
В’ячеславРозвадовськийпрацюваввикладачеммистецтвуКомерційномуучилищі,
зібрав навколо себе творчих дітей і планував відкрити виставку їхніх малюнків
[1026]. Митець хотів дати поштовх тому інертному стану, в якому перебували
дорослі й не помічали побіля себе творчо обдарованих дітей [1026]. У статті
художника «Из впечатлений» подано роздуми з приводу реалій та перспектив
тамтешнього гончарства. Уже за межами Кам’янця-Подільського небайдужий
іенергійниймитецьзробиввисновок,щозасвідчивзначнерозширеннядіапазону
йогозацікавленнягончарством,яке,очевидячки,прийшлоіззапізненням:«Время 
мчится, пожирая все самобытное, а мы живем отраженной жизнью, протягивая 
руки к декадентским образцам и несем их нашим кустарям – народу так 
богато одаренному. Всероссийская кустарная выставка… доказала насколько 
самобытное велико и обильно у нас (…Полтавская, Киевская и друг. губ.), но как 
много еще нужно помощи кустарному делу, чтобы оно улучшило экономический 
быт народа и перестало быть диллетантством. Путь к этому единственный 
– промышленныя школы по различным отраслям производства» [834]. 1923
та 1924 року В’ячеслав Розвадовський і його дружина були активними
організаторами туркменістанського та українського павільонів на виставках
уМоскві.

Про подальше перебування В’ячеслава Розвадовського в Ташкенті відомо,
що до 1943 року він був активним громадським діячем, викладав у школах та
інститутах,працювавуцентральнихустановахкустарноїпромисловості,організував
кількакустарнихшкіл,бувзасновникомМузеюужитковогомистецтва.Одночасно
художникплiднопрацюваву галузiжанровихкартин.Діяльністьмистцявисоко
поцінована урядом республіки: 5 лютого 1939 року Президія Верховної Ради
УзбецькоїРСРнагородилайогоПочесноюграмотоютаприсвоїлапочеснезвання
«Герой праці» [1490]. Проте, як і більшість патріотично налаштованих діячів
культури, В’ячеслава Розвадовського було репресовано: 4 квiтня 1942 року його
заарештували й звинуватили в активнiй антирадянськiй дiяльностi, зведеннi
наклепiв на керiвникiв СРСР. За даними КДБ Узбекистану, під час проведення
слідчихдій,20сiчня1943рокуВ’ячеславРозвадовськийпомервiдсерцевогонападу.
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Де саме художника поховано, невiдомо. Могутня й багатогранна постать цього
видатногоукраїнцяпотребуєокремогонауковогодослідження.Ймовірно,активна
громадянська позиція, кипуча енергія та високий професіоналізм, помножені
на бажання розвивати гончарне виробництво, могли змінити життя завідувача
Кам’янець-Подільських рисувальних класів В’ячеслава Розвадовського зовсім
віншомунапрямку,алецьогонесталося.Водночас,організованінимнапочаткуХХ
століттяНароднівиставкикартинбулинайбільшвидатноюподієювросійському
й українському мистецтві, що знайшла підтримку й отримала схвальний відгук
серед селянства. Митець поклав початок діяльності Кам’янець-Подільських
рисувальних класів з гончарним відділенням, дав поштовх до заснування
вКам’янці-Подільськомуунікальнихгончарнихнавчальнихзакладів:Художньо-
ремісничоїнавчальноїмайстернітаХудожньо-промисловоїпрофшколи.

 Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня 
(1908–1919). Хоча діяльність Рисувальних класів у 1908/1909 навчальному
році через відсутність фінансування фактично припинилася [184, арк. 5], ідею
створення гончарної навчальної майстерні в Кам’янці-Подільському все ж
обговорюваливМіністерствіторгівлійпромисловості.Чиновникинаголошували
нанеобхідностізатвердженняСтатутутазбереженнізв’язкуКам’янець-Подільських
рисувальнихкласів,якіщеперебуваливпідпорядкуванніІмператорськоїакадемії
мистецтв, із проектованою Художньо-ремісничою навчальною майстернею.
Це полегшило б бюджет майстерні та зблизило б між собою споріднені за
фахомнавчальнізаклади.ПрофесорОлександрСоколоввизнававзакономірність
та необхідність існування гончарної школи в Кам’янці-Подільському [580,
арк.82].Вінзауважив,щоМіністерствоторгівлійпромисловостівизналобажаним
розвиток«гончарно-керамиковой»школивКам’янці, 1908року асигнувалодля
цьогокоштийзапланувалоїхнанаступнийрік,алезаумовиприйняттяСтатуту
тапідпорядкуванняМіністерству.Передбачалося,що1909рокуГубернськеземство
також виділить асигнування на утримання й розвиток Художньо-ремісничої
навчальної майстерні. Імператорська академія мистецтв планувала поновити
фінансуванняцього закладу, але після субсидіювання з бокуМіської думи [580,
арк.82].

28 листопада 1908 року було затверджено Статут, а 15 грудня на базі
РисувальнихкласівбуловідкритоєдинувПоділліКам’янець-Подільськухудожньо-
ремісничунавчальнумайстернюзафахом«кераміка».ДочислаучнівГончарного
відділу зарахували колишніх учнів Рисувальних класівАкадемії.Одночаснопри
майстернівідкрилиВечірнірисувальнікласи[1601,с.12].ДіяльністьРізьбярського
відділунебулопоновлено[184,арк.5].

ЗгіднозіСтатутомзакладставивзаметупідготовкуробітниківдлягончарного
виробництва, здатних виготовляти теракотові, майолікові та фаянсові вироби,
сприянняпоширеннюсередкустарівПодільськоїгуберніїхудожніхітехнічнихзнань
[240,арк.83;1601,с.12;1576,с.101].Донавчаннядопускалися12-річніпідлітки
зпочатковоюосвітою.Курснавчаннятривав3роки.Практичнізаняттяпроводили
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із рисунка, креслення, ліплення й гончарства [240, арк. 83]. Керівним органом
майстерні була Опікунська рада [240, арк. 83]. Завідувач навчальної майстерні
повинен був мати спеціальну художню освіту, належну практичну підготовку
[1576, с. 101], вести викладання художніх предметів, керувати практичними
заняттями,добиратикадривикладачівтамайстрів,щомалибвідповіднуфахову
освіту[240,арк.84].Гончарнийнавчальнийзакладзнаходивсявпідпорядкуванні
Міністерстваторгівлійпромисловостіта Імператорськоїакадеміїмистецтв [240,
арк.84].Губернськеземствопогоджувалосящорічновиділятинайогоутримання,
починаючиз1909року,по2500руб.іпросилоМіськудумувідновитисубсидіюдля
Рисувальнихкласів[240,арк.83],щобтежсамемоглазробитийІмператорська
академія мистецтв. Громадськість Кам’янця-Подільського також надіслала
вМіськудумулист, в якомудала високу оцінкуРисувальнимкласамВ’ячеслава
Розвадовського ітаксамопросилаМіськудумуфінансуватизаклад[62,арк.87].
Тожспеціалізованийзгончарстванавчальнийзакладпоступововідновлювавсвоє
існування,алевженановихправовихзасадах.

У січні 1909рокуНавчальний відділМіністерства торгівлі йпромисловості
рекомендував на посаду завідувача Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої
навчальноїмайстернівипускника Імператорської академіїмистецтв, художника-
кераміста Миколу Федоровича Роота [603], який був одним з теоретиків
гончарного шкільництва початку 1910-х років. Наступний приїзд до Кам’янця-
ПодільськогоМиколаРоотпланувавнапочатокчервня1909року[592].Побувавши
взакордонномувідрядженні,вінприбувдомістечкавПоділлі[854].Свійдосвідта
набутізнаннявінзастосувавнапосадікерівникаєдиноїнатериторіїпідросійської
Правобережної України Художньо-ремісничої навчальної майстерні, яку почав
розвивати як гончарну школу [857]. Навесні 1909 року Микола Роот прибув
до Кам’янця-Подільського для попереднього з’ясування програми занять,
господарських і технічних умов існування закладу [857, арк. 19]. У листуванні
він доволі часто називав його школою-майстернею [854]. Новопризначеного
завідувача турбували проблеми підняття художнього рівня промислів,
що втрачався під тиском популяризованої земствами
«керамічної моди»; збереження самобутності народної
творчості; запровадження виробництва національного
продукту,зразкиякогознаходилисявкустарнійпродукції,
і здійснення свого роду «націоналізації» кустарного
виробництва; пошуку програм для шкіл та навчальних
майстерень [1601, c. 35]. Микола Роот усвідомлював,
що є низка питань адміністративного, педагогічного
йхудожньогохарактеру,вирішенняякихпоставилойого
в ранг експериментатора [853, арк. 53], тому ініціював

 Микола Роот. Місце, час зйомки та автор фото невідомі.  
[1785]
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 (Стор. 870-871) Лист Миколи Роота до предводителя дворянства Подільської губернії,  
барона Павла Местмахера. 25.04.1909. Державний архів Хмельницької області [857]
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скликання з’їзду керівників художньо-промислових навчальних закладів.
Ізвисвітленнямпроблемхудожньоїосвітизагаломігончарноїзокремавінвиступав
наВсеросійськихз’їздахдіячівкустарноїпромисловості,Ремісничомуз’їздізодчих,
з’їздіхудожників[1601,c.34].

1 липня 1909 року Імператорська академія мистецтв поновила щорічну
субсидію Кам’янець-Подільським рисувальним класам, існування яких не
припинилося із заснуванням Гончарної навчальної майстерні, й призначила
завідувачем цих класів художника Григорія Одісейовича Калмикова [578].
Ця ситуація була доволі неординарною, оскільки фактично узаконювала двох
керівниківумежаходногонавчальногокомплексу:Художньо-ремісничанавчальна
майстерня–Вечірнірисувальнікласи.Ймовірно, спротивМиколиРоотазмусив
керівництво Академії це переосмислити й відмовитися від раніше прийнятого
рішення, оскількижодного документа за підписом Григорія Калмикова не було
віднайдено.Із1серпня1909рокуМиколуРоотаофіційнопризначилизавідувачем
Кам’янець-Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстерні[648].Уперший
навчальний рік, який розпочався 3 жовтня 1909 року, бракувало гончарного

 Приміщення для випалювальних печей машинного відділення Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні. Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [564, с. 13]
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обладнання [853]. Завідувач доводив необхідність першочергового будівництва
окремогоприміщеннядлягончарнихпечей,заготівлірізнихсортівглин,палива,
вогнетривкоїцегли,плитіокремихскладовихгончарнихпечей[858,арк.24зв.].
Такожвінпропонував запроситина роботу вмайстернюкераміста-техніка [853,
арк.52зв.]тавлаштуватигончарнулабораторію[853;858].Закладубуловиділено
земельнуділянку600саж2(1280,4м2),агубернськеземствоасигнувало20тис.руб.
напобудовуприміщеннямайстернітайогооснащення[583].Улистопаді1909року
побудуваливипалювальнупіч;діяламуфельнапічдлядослідженняполив,глинта
ангобів[853,арк.51;249,арк.2].

Кошторисна потреба на утримання гончарної майстерні із трьома класами
на 35 учнів, із рисувальними класами на 50 учнів, зразковим класом гончарної
черепиці та інтернатом на рік складала 12500 руб. [854]. Проте фінансування
майстерні було значно меншим і не задовольнило всіх потреб [590]. Після
закінченняфінансовогорокумайстерняподаваладетальнийзвіт іззазначенням
статей видатків та прибутків [602]. 1910 року почали облаштування Відділу
гончарноїчерепиці [1157, с. 7, 11].Додатковінадходженняотримували занадані
освітніпослугиназаняттяхВечірніхрисувальнихкласів,атакожізпродажувиробів
(вази,горщики,глечики,гончарначерепиця)[85;582].Уподальшірокиекономічні
засадидіяльностімайстернізміцнилися(див.таблиця31).

Кошторисна1912ріксклав21966,65руб.іпідтверджує,щопродажучнівських
робіт був одним із шляхів отримання коштів на утримання майстерні. Хоч
інезначні,алебулипожертвиназабезпеченнянезаможнихучнів[556].Важливо,
щоГубернськеземствотурбувалосяпророзвитокХудожньо-ремісничоїнавчальної
майстерні.Наприклад,1912року6тис.руб.буловиділенонаїїутримання,7тис.руб.

Таблиця № 31. 
Фінансування Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні (1909–1913) [1601,с.14;600;583]

№
п/п Джерело фінансування 1909

(руб.)
1910

(руб.)
1911

(руб.)
1912

(руб.)
1913

(руб.)

1

2

3

4

Подільськегубернськеземство

Міністерствоторгівлі
іпромисловості

Міськесамоуправління

Імператорськаакадемія
мистецтв

Усього

2500

3200

?

1500

7200+?

6200

4500

?

1500

12200+?

9000

5200

300

1500

16000

13000

?

?

?

13000+?

10725

7700

300

0

18725
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асигнували на спорудження будівлі майстерні [1398]. Натомість Міністерство
торгівлі і промисловості, очевидячки, коштів не виділило [1398]. З 1910 року
вКам’янець-Подільськійхудожньо-ремісничійнавчальніймайстерніпочавдіяти
належнофінансованийкласчерепично-кахельноговиробництва,вякомувивчали
різні способи виготовлення черепиці, цегли, кахель [1576, c. 21; 589; 586; 854].
Клас гончарної черепиці складав однеціле з рештоювідділеньмайстерні [380].
Уподальшірокийогобулорозширенодорозміріввідділу[556].

ОсновніпозиціїМиколиРоотащодохудожньоїосвітиподанов«Ежегоднике 
Министерства Торговли и Промышленности по вопросам художественно-
промышленного образования» (1913) [1601, c. 34].Метою діяльності такихшкіл
завідувач вважав підготовку фахових працівників, а також виховання відчуття
художніхформ«родной седой старины, которое бы дало почву для самобытнаго 
новаго творчества, считаясь с действительными запросами и тенденциями 
нашей широкой заводской и фабричной промышленности» [1601,c.34].Вінбув
свідомий того,щометоди йшляхи розвитку професійної технічної й художньої
освітивРосійськійімперіїщененапрацьовані,томунавласнійпрактиціпрагнув
розв’язатицізавдання[1601,c.36].Враховуючиздобуткиєвропейськоїкультури,
МиколаРоот сприймавнароднемистецтво як цілісний і самобутній культурний
пласт, ізякогоберепочатоктворецьновоїосучасненоїхудожньоїпромисловості.
Його орієнтири були спрямовані на підготовку фахових робітників, вихованих

 Машинне відділення майстерні гончарно-черепичного виробництва Кам’янець-Подільської  
художньо-ремісничої навчальної майстерні. Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [1468, с. 5]
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 Набір для вмивання – 
робота учнів  

Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої 

навчальної майстерні. 
Кам’янець-Подільський. 

1911 [564, с. 22]

 Орнаментальні мотиви Подільської губернії.  
Замальовки учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  

Таблиця № 1 (1) та № 2 (2). Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [1468, с. 21, 23]

1 2
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на народній творчості. Він був переконаний, що такого типу школа необхідна
Подільській губернії, в якій здавна існують різні види кустарництва, що мають
застарілутехнологіюізрокуврікзанепадають;вважав,щорозвитокгончарного
навчального закладу, виховання в його майстернях нового покоління гончарів,
здатних виготовляти нові, осучаснені глиняні вироби, були до певної міри
визначальними для подальшого існування гончарного промислу [1601, c. 12-13].
Натакихпозиціяхстоялибільшістьукраїнськихземств, ідіяльністьугончарних
навчальнихзакладіввонипроводиливтакомужруслі.

Більш-менш стабільне фінансування дало можливість здійснити низку
замовлень на фабриках Берліна й Відня для оснащення гончарних майстерень
талабораторіїнеобхіднимиприладами[914;76;77].До1913рокубулозавершено
будівлю «для 5 керамических печей и мастерской строительной керамики, 
черепицы и кафелей; все уже оборудовано машинами и приспособлениями. …
оборудована сушилка для 3000 черепиц»[1601,c.14-15].

Високий рівень викладання забезпечували фахові викладачі: Микола
Добровольський – випускник Коломийської гончарної школи, Іван Захаров
– випускник Строгановського училища, художник ужиткового мистецтва,
Григорій Журман та Отто Адамович – випускники Миргородської художньо-
промисловоїшколи іменіМиколиГоголя (1908) [853; 1315, c. 107]. Із Григорієм
Журманом Микола Роот мав досвід спільної роботи в гончарній майстерні
Школизаохоченнямистецтв[853,арк.51].ОлександрІльїнський,якийвикладав
рисунок, ліпленняй гончарство, попередньо ознайомився зі станом викладання
цих предметів у Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи
Гоголя,ІмператорськомуСтрогановськомуЦентральномухудожньо-промисловому
училищітагончарнимвиробництвомнафабрикахізаводах[601].

Навчальнийкурсстановивтрироки[853,арк.51-52].26квітня1911рокуСтатут
Художньо-ремісничоїнавчальноїмайстернібулозмінено.Теперїїметасталазначно
чіткішоюйбула спряманана гончарство [1601, с. 13].Загальноосвітніпредмети,
фізику й хімію викладали в обсязі, необхідному для практичного вивчення
технології гончарства. Також було враховано спеціальні вимоги до виробництва
художньо-промислової кераміки, що доводило: Микола Роот виходив за межі
підготовкимайстрівтількидлякустарноговиробництва[1601,c.14;665,арк.66].
Напрактичнихзаняттяхучнівиготовлялигончарні,майоліковійфаянсовівироби,
знайомилися з кахельним та черепичним виробництвом, опановували художні
й технічні прийоми, необхідні в гончарстві. Курси рисунка та геометричного
кресленнябулиобов’язковимидлявсіхучнівнавчальноїмайстерні;викладалиїхна
заняттяхВечірніхрисувальнихкласів.Системавикладанняхудожніхпредметівбула
спрямовананарозвитокіндивідуальнихтворчихздібностейучнів[1601,c.14,17].
Спочаткуглинянівиробивихованцінавчальноїмайстернівиготовлялизаескізами
викладачів[1755,с.21].

Готуючипрограминавчальнихпредметів,керівництвоКам’янець-Подільської
художньо-ремісничоїнавчальноїмайстернідетальноознайомилосязужеіснуючими
програмами:зхудожньоїкераміки–Санкт-Петербурзькогоцентральногоучилища
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технічного малювання барона Штігліца [664], з гончарства – Імператорського
СтрогановськогоЦентральногохудожньо-промисловогоучилищатаМиргородської
художньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголя[663].Аналізуючинавчальні
програми, якими в перші 10 років свого існування керувалася Кам’янець-
Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня, переконуємося, що вони
булизорієнтованінапідготовкуфахівцівдлягончарноговиробництва,вихованих
як на українських народних першоджерелах, так і на різноманітних зразках
європейського мистецтва. Навчальними програмами передбачено дослідження
промислів,щоєвиразникамиетнічноїсамобутностіукраїнців.Навчальнийзаклад
навчав українському мистецтву, розвивав українську культуру, виховував нове
поколіннягончарівнакращихзразкахтрадиційнихпромислів.Експериментуючи
зорнаментикоютаформамиглинянихвиробів,умайстерніпоєднувалинадбання
різнихгалузейкустарноговиробництва.Наприклад,однимізнаочнихпосібників
увикладанніживописуаквареллюбулиподільській«малоруські»вишивки,які
такожзастосовувалидлявирішеннядекоративнихзавданьугончарстві[1601,c.17].
Щоб розширити знанняпро традиційне гончарствоПоділля, учні неодноразово
відвідувалимісцевийЗемськиймузей,деОлександрПрусевичпроводивекскурсії
[1019, арк. 80]. На третьому році навчання на заняттях з творчого малюнка
викладалисяісторіяорнаменту,посудознавство,історіяхудожньоїкераміки,місцеві
стилі декоративного мистецтва [665, арк. 60 зв.; 1601, c. 17]. Серед навчальних
посібників для творчого малюнка були художні зразки народних промислів

 У гончарно-формувальній майстерні Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [564, с. 11]
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 «Программа занятий  
по керамике в Императорском 
Строгановском училище» 
(копія). 28.10.1909.  
Державний архів  
Хмельницької області  
[1805, арк. 50-51]
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 Програма практичних занять  
у майстернях для І, II  

та ІІІ класів, укладена  
Григорієм Журманом. 1909  

[330, арк. 68-68 зв.]
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[1601, c. 18]. На уроках ліплення вчили використовувати всі можливості глини
[665,арк.63зв.].

Викладання технології гончарства мало на меті дати основні теоретичні
відомості щодо гончарного виробництва у зв’язку із практичними заняттями
в лабораторії та майстернях [665, арк. 66]. Програму для І-ІІІ класів написав
викладач школи Григорій Журман [329; 330]. Технік-технолог Санкт-
Петербурзького технологічного університету провів аналіз місцевих глин, склав
рецептфаянсовоїмаси,підібравполиву[85,арк.6].Проведенняпрактичнихзанять
улабораторіїмайстернісупроводжувалосяекспериментамизглинами,ангобами,
поливами,випалюванням[1019,c.21;231,арк.4].Окрімтого,виготовлялипробні
вироби й добирали до них поливу [1601, с. 22]. Під час занять у гончарній та
гіпсо-формувальній майстернях опановували прийоми переробки матеріалів,
приготуванняглинянихмасдлягончарноговиробництва,вивчалиприйомироботи
на гончарному крузі, формували в гіпсових формах, відливали з гіпсу моделі
спроектованихучнямивиробів,нескладнихформкахель,тарелів,опановувалиінші
виробничіпроцеси[665,арк.66зв.].Програмупрактичнихзанятьумайстерняхтеж
написавГригорійЖурман[328].Ужурналахкласнихзанятьвівсяоблікпроведеної
роботи [231].Навчальний день тривав 8 годин. Теоретичні заняття чергувалися
зпрактичними[1601,с.22].Середархівнихматеріаліввдалосявіднайтирозклад
занять[231,арк.5зв.-6;арк.43зв.-44].

 Клас гончарної мальовки Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [1468, с. 3]
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Асортиментпродукціїхудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстернібувдоволі
різноманітним. Із гончарної маси й напівфаянсу учні виготовляли різноманітні
вази, глечики, кухлі, молочники, фруктівниці, попільниці, цукерниці, миски,
тарелі, кухоннийпосуд, кахлі«лепные и гладкие», облицювальнуплиткурізних
кольорів, плитку для підлоги та інші предмети розкоші й домашнього вжитку
[1601,c.22].Для їхньоговиготовленнявикористовувалигончарнуглину,каолін,
пісок, які привозили із сіл Ушицького, Летичівського та Кам’янецького повітів
[1601, c. 22; 231, арк. 46; 85, арк. 7]. Зразки глин для лабораторії безкоштовно
надсилалогірничопромисловетовариство«В. И. Горн и К°»[575],ізБерлінського
промисловоготоваристваотрималигіпсовікопіїдеякихвиробів[598;85,арк.7];
матеріали для поливи й ангобів також часто виписували з-за кордону [344; 39;
38]. У вересні 1912 року навчальна майстерня була переведена в орендований
двоповерховийбудинок[1464,c.1].Майстерняотрималаправонеоподаткованого
замовлення навчальних посібників із-за кордону [466; 579]. Це право було
затвердженовСтатуті [594;595].Закупівлі такогохарактеруздійсненов 1911-му
(насуму205руб.72коп.),1912-му(насуму484руб.21коп.),1913-му(насуму192
руб.87коп.)роках[372].

Формуванняучнівськогоконтингентурозпочалося із зарахуванняколишніх
учнівРисувальнихкласів,яківиявилибажанняпродовжитинавчання[803;1028].

 Клас малювання Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [564, с. 15]
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 Майоліка. Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [1480, с. 13]

 Майоліка і фаянс. Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [1480, с. 15]
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 Майоліка. Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні  
за ескізами Миколи Роота. Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [1480, с. 17]

 Майоліка і фаянс.  
Роботи учнів  

Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої 

навчальної майстерні. 
Кам’янець-Подільський. 

1909–1913  
[1480, с. 19]
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 Лист голови Ради Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні  
до Новоселицької митниці. 07.07.1911.  

Державний архів Хмельницької області [594]
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Отримати фахову освіту в цьому гончарному закладі прагнули вихідці з різних
регіонів інавіть з іншихгончарнихшкіл [391], алебільшістьбулизПодільської
губернії[1601,с.24].Зкожнимрокомкількістьучнівзбільшувалася(процесвідчать
данітиблиці32).

Таблиця 32. 
Кількість учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 
навчальної майстерні (1908–1912) [1601, c. 15; 80; 231, арк. 46]

Навчальний рік
Кількість учнів

навчальної 
майстерні

З них
селян

Кількість учнів
рисувальних 

вечірніх класів

Усього
учнів

1908–1909
1909–1910
1910–1911
1911–1912

17
18
25
38

?
15
17
22

8
25
35
24

25+?
43
60
62

Упродовж року їх кількість могла змінюватися [854]. При майстерні
продовжувавдіятиінтернатдляіногородніхдітей[232,арк.35],якіпереважнобули
земськимистипендіатами[382,арк.3,13,14,89;1601,с.15,24].Булиісвоєкоштники
[1494,с.3;232,арк.52].Більшістьвихованцівмайстернібуливихідцямиізселян.
Надаючиїмґрунтовнупрофесійнупідготовку,гончарнийзакладвикористовував
передовсім етнічну основу подільського народного мистецтва, на якій вони
зростали. На засіданнях профільних комісій Подільського губернського земства
постійно відбувалися дискусії з приводу необхідності підтримувати діяльність
майстерні [1657, с. 485-488]. Однак найбільш об’єктивною була позиція голови
Подільської губернської земської управи П. М. Александрова. Він наголосив
на необхідності направляти на навчання до Художньо-ремісничої навчальної
майстерністипендіатівізтихповітів,векономіціякихгончарнийпромиселзаймав
помітнемісце[1657,с.487].СлужительцерквиКурчицькийзауваживнатому,що
до Художньо-ремісничої навчальної майстерні потрібно зараховувати здібних
до гончарствадітей,якіпісля її закінченнязмоглибпристосуватисвоєхудожнє
виховання до умов місцевого кустарного виробництва і цим самим вплинули б
на його покращення [1657, с. 490]. У резолюції засідання було запропоновано
збільшитикількістьстипендіатівдо12накожномукурсі,потурбуватисяпроте,щоб
стипендіатамибулидітиізгончарнихосередківкраю[1657,с.491-492].

Однак після закінчення навчання не всі стипендіати виявляли бажання
працювативселахПоділля.Причиноютомубуликризовіпроцесивгончарстві,які
свідчилипройогобезперспективність.Томувиникланеобхідністьнормативного
закріплення відповідальності за виконання учнями Художньо-ремісничої
навчальноїмайстернісвоїхзобов’язаньпередземствами.Стипендіатівзобов’язували
після закінчення повного курсу навчання «отслужить в соответствующей 
образованию должности в Подольской губернии столько лет, сколько получал 
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стипендию, в противном случае они обязаны возвращать земству полученную 
ими стипендию»[1505].Прийнятерішенняхочабнакороткийчас,алегарантувало
роботувихованцівнакористьгончарногопромислу.УВечірніхрисувальнихкласах
вчилисяпереважнодітизаможнихверствнаселення,місцевихчиновниківікупців,
томунавчаннявцихкласахбулоплатниміскладалочастинудодатковихприбутків
гончарногозакладу[1505].

Організація численних виставок була одним з різновидів діяльності
Кам’янец-Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстерні,черезяківона
популяризувала гончарство на теренах краю серед різних верств суспільства,
апробовувалановігончарніформийорнаментику.Запланованівиставкиставали
центральноюподієюворганізаційно-творчійроботіМайстерні,дедемонструвалося
всерозмаїттягончарногомистецтва.Кожногороку,наприкінцітравня–початку
червня, влаштовували виставки гончарних робіт учнів, на які запрошували всіх
бажаючих. Така популяризація діяльності закладу викликала зацікавлення
громадськості [233,арк. 10;852;853; 1601, с.23; 108,арк. 17зв.].Своївраження
від побаченого відвідувачі записували в книгах для відгуків [233]. 1909 року
в Казанській художній школі проходила виставка, на яку було запрошено
Художньо-ремісничунавчальнумайстернюзПоділля[577].Їїроботипереглядали
відвідувачігубернськихземськихвиставок[108,арк.17зв.].1913року«гончарні й 
майолікові»вироби,будівельнакераміка,творчіроботивечірніхРисувальнихкласів
навчальноїмайстерніекспонувалисянаВсеросійськійпромисловійвиставцівКиєві
таІІВсеросійськійкустарнійвиставцівПетербурзі[285;242,арк.15,24;1622,с.63].

Участь Кам’янець-Подільської
художньо-ремісничоїнавчальноїмайстерні
вцихвиставкахнепройшланепоміченою.
У пресі 1913 року зустрічалися досить
різкі критичні зауваження щодо
експонованих виробів, у яких не дуже
вдало поєднували традиційне гончарство
ієвропейськемистецтво,щобулошляхом
до «денаціоналізації самобутньої 
естетики подільських гончарів...» [1587,
c. 104-105; 1089, c. 13]. Автор публікації
помилково вважав, що для покращення
гончарного промислу достатньо
«інстинктивного відчуття природи 

 Титульна сторінка видання «Русское народное искусство  
на второй Всероссийськой кустарной виставке в Петрограде 
в 1913 г.». Петроград. 1914 [1606]
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виробу»,протемавраціюводному–основоюновітньогоповиннобутитрадиційне
українське гончарство. Проте не всі роботи, які експонувалися на виставках,
заслуговуваликритики.Утогочаснійпресітакожбулипублікації,вякихглиняні
роботимайстернівідзначали«за безпосередню художність»[1622,c.32].Учнівські
гончарніроботиподільськихформ,оздобленімісцевиморнаментомекспонувалися
накустарнихвиставках,якіпроходили1914рокувБерліні(1лютого–1березня),
Ліоні(травень–листопад)тавПушкінськомународномудомі(з’ясувати,вякому
самемістівінзнаходився,невдалося)[557,арк.39].Власне,виставковадіяльність
була звітом гончарного навчального закладу перед громадою, «лакмусовим 
папірцем»,якийпоказувавреакціюсуспільстванатворчіроботиучнівіспонукав
якось на неї реагувати. Відповідь Миколи Роота міститься в його монографії.
Оскільки в навчальній майстерні намагалися поєднати подільське гончарство
зі зразками європейського мистецтва, стає зрозумілим, що виготовлення таких
глиняних виробів, які отримували критичні зауваження з боку відвідувачів та
друкованихвидань,булологічнимрезультатомземськихпошуків.

Навчально-виховнийпроцесурізноманітнюваличисленнівиставки,екскурсії
домісцевих заводів та археологічногомузею,шкільні свята, учнівські спектаклі,
відвідини міського театру [1601, с. 22-23]. Керівництво майстерні дбало й про
духовність своїх вихованців. З цією метою учні регулярно відвідували церкву,
деперіодичносповідувалися[983].

 Обкладинка та титульна сторінка праці «жегодник Министерства торговли и промышленности  
по вопросам художественно-промышленного образования» (укладач Микола Роот). Київ. 1913 [1622]
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 Виставка учнівських робіт за другий рік навчання в Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій  
навчальній майстерні. Кам’янець-Подільський. 1911 [564, с. 21]

 Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні  
на Всеросійській виставці. Київ. 1913 [564, с. 43]
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 Виставка учнівських робіт за другий рік навчання в Кам’янець-Подільській художньо-ремісничій  
навчальній майстерні. Кам’янець-Подільський. 1911 [564, с. 23]

 Роботи учнів Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні  
на Другій Всеросійській кустарній виставці. Санкт-Петербург. 1913 [1480, с. 9]
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 1. Іван Мазур. Ваза. Глина, емалі, полива, гончарний круг, скління; 13,5х8 см.  
Кам’янець -Подільська художньо- реміснича навчальна майстерня. Кам’янець -Подільський. 1913.  
Кам’янець Подільський державний історичний музей-заповідник, Ккер-121/КВ- 5383. 

2. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, скління; h – 30 см.  
Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня. Кам’янець-Подільський. 1913.  
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, Ккер-856/КВ-75736. 

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

 Єфросинія Заболотна. Ваза.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування, скління,  
25,3х16,5Dх12d см.  
Кам’янець-Подільська художньо-реміснича 
навчальна майстерня.  
Кам’янець-Подільський. 1915.  
Кам’янець-Подільський державний  
історичний музей-заповідник,  
Ккер-309/КВ-8090.  
Фото Людмили Овчаренко

1 2
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Після закінчення кожного року навчання учні Кам’янець-Подільської
художньо-ремісничої навчальної майстерні виконували екзаменаційні роботи,
попередньо отримавши завдання більше промислового (формування в гіпсових
формах,виготовленняфаянсовихвиробів)абокустарно-етнографічногохарактеру
(необхіднобулосамостійнопридуматиглинянівиробиіздотриманнямтрадиційних
подільських форм і застосуванням орнаментальних мотивів рослинного чи
геометричного характеру, гончарювати на крузі). Серед таких робіт – вази,
кухлі, молочники, попільниці, миски, кахлі, декоративні тарелі та інші вироби
з гончарної глини й фаянсової маси. Учні подавали детальний опис процесу
виготовлення своєї творчої роботи, починаючи від приготування формувальної
масийзавершуючивипалюванням.Вонирозумілисянатехнологічнихтонкощах
гончарноговиробництва.Завдякитакимописам,віднайденимуДержавномуархіві
Хмельницькоїобласті,вдалосяз’ясуватидеякіпроцесигончарноговиробництва,
які практикували в Художньо-ремісничій навчальній майстерні, конструкцію
гончарних кругів, склад підполив’яних фарб, способи нанесення полив, декору
тощо[236;411;383;36;864;994;375;532].Упідсумковійекзаменаційнійроботі

 Гончарно-точильний та формувальний клас Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні. 
Кам’янець-Подільський. 1909–1913 [1480, с. 7]
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випускника Художньо-ремісничої навчальної майстерні 1914 року Костянтина
Фалланеобхідно було скластиформувальнумасу,«которая могла бы служить 
домашнему обиходу», й виготовити з неї «вещь в Подольском духе с таким 
же местным рисунком или орнаментом, подогнать к её поверхности ангоб  
и прозрачную глазурь» [995, арк. 1]. Він детально описав свою роботу, яку
виконувавупродовжмісяця[995,арк.3-10].

Учням,якінаперіодлітніхканікулїздилидодому,вручалитабельуспішності,
такзваний«отпускной билет»[549;550;551;552].

ПіслязакінченняповногокурсуКам’янець-Подільськоїхудожньо-ремісничої
навчальноїмайстернівидавалисвідоцтвопідмайстра[866;234,арк.11-12.].До1912
рокутамзазначалося,щойоговидано«с правом получения, не ранее как через  
3 года, звания мастера по керамиковому делу, при условии представления  
в Совет Мастерской отчета о трехлетней работе, или же по прослужении трех 
лет на фабриках, заводах или в мастерских по художественной промышленности 
и по представлении от владельцев, или управляющих оных, соответственных 
удостоверений» [1011]. Із 1913 року почали присвоювати звання«подмастерья 
по художественно-гончарному производству», а пізніше – звання майстра
зхудожньо-гончарноговиробництвайнатакихсамихумовах[869,арк.2].

У Державному архіві Хмельницької області віднайдено відомості про
8випускників,якізакінчилиКам’янець-Подільськухудожньо-ремісничунавчальну
майстерню 4 червня 1910 року [938]. Також відомо, що з 1909 до 1913 року
їїнавчальнийкурспройшлищеп’ятероучнів[869;865;868;867;871].

Кам’янець-Подільськахудожньо-ремісничанавчальнамайстерняпередовсім
маланаметіпідготовкугончарів.Отримавшимаксимумзнань,опанувавшиновітні
прийомигончарноговиробництва,випускникимайстернісвоєюпрацеювосередках
поширенняпромислумалипокращитиякістьгончарноїпродукції,аотже,зробити
їїбільшконкурентоспроможною.Спробуємоз’ясувати,чивиправдаливихованці
навчальноїмайстернісподівання її засновників.Завідувачмайстернівважав,що
з об’єктивних причин професійні навчальні заклади немогли суттєво вплинути
напромисли [1601, c. 25].Томунадававвеликого значення збереженнюзв’язків
випускників із рідними їм місцями, визнавав за необхідне надання подальшої
підтримкитимзних,хтопоселявсявмісцяхгончарноговиробництвайпоширював
середмісцевих гончарів отримані вмайстерні знання.Ця допомога виражалася
в наданні майстрам відповідних рисунків, моделей, рецептів полив, постачанні
необхідних окисів та інших матеріалів. Упроваджувати цю програму в життя
за дорученнямОпікунської радимавМиколаРоот. Разом з тим, Радаприйняла
рішенняпронеобхідністьобстеженнянайбільшихосередківгончарногопромислу
вгубернії,щобз’ясуватишляхипокращеннятамтешньоговиробництвазаучасті
випускниківмайстерні[1601,c.24].Такимчиномсформувалосяновебаченняролі
гончарнихнавчальнихмайстерень.

Створити з осені 1913/1914 навчального року зразкову майстерню-артіль
ізучнівпершоговипускуМиколіРоотунедозволилаРадашколи[1601,c.15;1576,
c.101].Відомо,щодвоєізчислапершихвипускниківоб’єдналисяйорганізували
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 «Билет» учня 2 класу  
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої 

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

Державний архів Хмельницької області [255]

 Свідоцтво про закінчення  
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої  
навчальної майстерні, видане Кирилу Сиркову.  
Кам’янець-Подільський. 31.05.1915.  
Державний архів Хмельницької області [418]
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 (Стор. 894-895) Опис виконання екзаменаційної роботи (виготовлення кахлі)  
учня І класу Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні Миколи Кавецького. 
31.05.1913. Державний архів Хмельницької області [236, арк. 3-3 зв.]
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 (Стор. 896-898) Опис виконання екзаменаційної роботи (виготовлення попільниці) учня ІІ класу  
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні Омеляна Кандиби. 30.05.1913. 
 Державний архів Хмельницької області [236, арк. 20-21 зв.]
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поблизу Сатанова Кам’янецького повіту невелику артіль місцевих гончарів,
обладналинаспільнікоштивиробництвоякісного,більшдосконалого,порівняно
з кустарним, посуду. Інші влаштувалися на кахельні заводи в Проскурові й
Жмеринці, а також на цегельні заводи [1601, c. 102]. Були серед вихованців
майстернійтакі,якіпродовжувалихудожнюосвітуабожобиралиіндивідуальну
творчудіяльністьугончарнихосередках[1601,c.103].

Тим часом суспільне зацікавлення до гончарства зростало. Воно було
обумовлене,зодногобоку,поглибленнямкризовихявищупромислі,з іншого–
бажаннямгромадськихтаземськихдіячіввіднайтизаходизйогопокращення.1912
рокуПодільськагубернськаземськауправаприйняларішенняпроз’ясуваннястану
гончарствачерезанкетування[1576,с.48].Зайогорезультатамигончарствопосіло
сьомемісце,уцьомувиробництвібулозадіяно3%(2667чол.)кустарівгубернії[1576,
с.48].Частинагончарівневзялаучастіванкетуванні,оскількибояласядодаткового
оподаткування.Томудляз’ясуваннясправжньогостанупромислуУправаініціювала
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більш масштабне експедиційне обстеження подільського гончарства, проведене
із 22 січня до 15 червня 1913 року відомим етнографом, членом Подільського
історико-археологічного товариства, історикомОлександромПрусевичем (1878–
1944) [1576; 1579]. Обстеживши 77 гончарних осередків, він з’ясував, що цим
промисломзаймалося1921господарство,2874особи,встановивнайбільшігончарні
райони,іповсюдизафіксувавкризупромислу[1576,с.11-12].

Одночасно, під впливом Миколи Роота, Опікунська рада Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні прийняла рішення про
необхідність об’їзду гончарних осередків губернії з метою з’ясування можливої
організаціїцьоговиробництвазаучастювипускниківмайстернінабільшсучасних
підвалинах[1622,c.24].АктивнаподвижницькадіяльністьОлександраПрусевича
й Миколи Роота, спрямована на вивчення й розвиток гончарного промислу,
спонукалаїхдоорганізаціїспільнихакцій.ОднієюзтакихподійбулаЗіньківська
кустарнавиставкагончарнихвиробів,якавідбуласявтравні1913року.Обидвадіячі
булизадіянінавиставцівякостіекспертів[1588].

 Свідоцтво Митрофана Гарбуза-Козярука  
про закінчення Кам’янець-Подільської 

художньо-ремісничої навчальної майстерні. 
Червень 1913. 

Державний архів Хмельницької області  
[234, арк. 1-2]
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Микола Роот мав далекоглядні плани, проте здійснити їх не судилося.
За прогресивні погляди його все частіше звинувачували в українофільстві,
а5вересня1913рокуйогобулопереведенонапосадудиректорашколиМиколи
Фан-дер-ФлітауПскові.Упротистояннііззаангажованимпроросійськимсвітським
суспільствомвякостізброїМиколаРоотобравпропагуванняукраїнськоїкультури,
хоча і з позицій українофільства [855; 856]. Очевидячки, вже у Пскові Миколі
Рооту вдалося реалізувати те, що було задумано в Кам’янці-Подільському.
НацьомузавершивсяпершийперіодудіяльностіКам’янець-Подільськоїхудожньо-
ремісничоїнавчальноїмайстерні,якийтривав із 15грудня1908рокудовересня
1913року.

ПіслязвільненняМиколиРоотазавідувачемКам’янець-Подільськоїхудожньо-
ремісничої навчальної майстерні було призначено вчителя загальноосвітніх
предметівЄвдокіюЖурман[234,арк.11,12;83,арк.1],якавнаслідоксвоєїфахової
підготовки не могла опікуватися мистецькою стороною дільності майстерні.
Згодом,у1914роціМайстернюочолилавипускницякласумайолікиРисувальної
школи Імператорського товариства заохочення мистецтв Надія Вишневська
[349; 35]. У свідоцтві про закінчення школи зазначено, що вона нагороджена
малою срібною медаллю по класу композиції, великою та малою срібними
медалямипокласукераміки[870;856].РазомізНадієюВишневськоювКам’янець-
Подільській художньо-ремісничій навчальній майстерні працювали: Григорій
Журман– викладач ліпленняй гончарногоживопису; Іван Захаров– викладач
художніх предметів, рисунка та креслення; Отто Адамович – викладач хімії,
гончарноїтехнологіїйбудівельноїкераміки;МиколаДобровольський–викладач
формотвореннятагончарства;ЄвдокіяЖурман–викладачросійськоїмови,фізики,
арифметики, рахівництва [83; 82]. Загалом складалися обставини, що сприяли
розвою діяльності навчального закладу. Було розширено програмний матеріал
длябільшґрунтовноїтеоретичноїйпрактичноїпідготовкиучнів.Замість3-річного
буловстановлено4-річнийтерміннавчання[991;557,арк.37;599].Аналіззмін,
запровадженихунавчальномупланіна1914/1915навчальнийрік,дозволяєзробити
висновок про суттєвий перерозподіл навчальних годин на користь мистецьких
дисциплін[557,арк.31].

Утравні1915року,начасвідпусткиНадіїВишневської,майстернютимчасово
очоливОттоАдамович[597],апізнішенацюпосадупризначилиГригоріяЖурмана
[327;232,арк.51]1914рокуповнийкурснавчаннявгончарніймайстернізакінчило
9 чоловік [557, арк. 37 зв.]. У 1914/1915 навчальному роціКам’янець-Подільська
художньо-реміснича навчальна майстерня мала регіональне значення, бо 71 %
зїїучнівбулидітьмиселянтакозаків[557,арк.36зв.-37зв.;597;235,арк.1,37].
Отримавшифаховупідготовку,вонималибпоширюватисередгончарівПоділля
новітні технології, розкривати майстрам нові можливості глини, на власному
прикладі довести вигідність художньо і технічно покращеного виробництва,
датиможливістьненавченомукустарюпоступовоперейтидооновленихспособів
виробництва гончарних виробів, постачаючи його зразками, даючи художні
йтехнічніпоради,знайомлячизудосконаленимизнаряддямивиробництва.Через
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 «Список лицам входящим в состав экскурсии снаряжаемой в город Киев на Всероссийскую выставку». 1915.  
Державний архів Хмельницької області [327, арк. 32]
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 Лист Григорія Журмана в Раду Кам’янець-Подільської  
художньо-ремісничої навчальної майстерні. 15.09.1915.  

Державний архів Хмельницької області [326, арк. 44]
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новостворені майстерні кустарі могли б придбати різні матеріали, інструменти,
унаслідокчоговідпалабпотребапереплачуватискупникам.Поєднаніспільними
інтересами кустар-виробник і навчений у майстерні гончар сприяли б впливу
гончарногонавчальногозакладунапромисел,якийставбипостійнимпровідником
культурийоблагороджувавсамобутнюнароднутворчість.Урезультаті–гончарний
промиселповернувбисвоюжиттєздатність,небоячиськонкуренціїзфабрично-
заводським виробництвом. Так мало бути в ідеалі: регіональна Кам’янець-
Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня була надією гончарного
промислу Поділля. Тому фінансування майстерні перекривало її потреби [557].
Більшістьучнівбулиземськимистипендіатамиізселян,аВечірнірисувальнікласи
відвідували діти більш заможних верств населення – чиновників, духовенства,
міщан. Також це був сильний заохочувальний стимул до навчання гончарству,
вагомийпопуляризаторськийаргументнакористьмайстерні.ДіяльністьКам’янець-
Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстернібуланасиченою[327].Але,
узв’язкуізпочаткомПершоїсвітовоївійни,фінансуваннязакладускоротили[381;
800]. 16 квітня 1915 року в усіх освітніх установах Кам’янця-Подільського через
загрозуепідеміїзаняттябулоприпинено[574].Наближенняфронтуспричинило
евакуаціюМайстерні5вересня1915рокудоХаркова[977].Майнорозмістилиудвох
кімнатах підвального приміщення Комерційного училища, а персонал оселився
в приватному секторі [326; 495]. У Харкові Кам’янець-Подільська художньо-
ремісничанавчальнамайстернязовсімнедіяла[382,арк.6,12;1494,с.5].Усерпні
1916рокузакладповернувсядоКам’янця-Подільського[813].Нацьомузакінчився
другийперіодудіяльностіКам’янець-Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальної
майстерні(вересень1913року–вересень1916року).

1915рокуОпікунськурадуочолювавгубернськийпредводительдворянства,
статськийрадникдворуйого ІмператорськоїВеличності, камергер ІванРакович
[585]. Саме він у листі до Псковської художньо-промислової школи Миколи
Фан-дер-Фліта повідомив, що викладача гончарства цієї школи – Володимира
Гагенмейстера–обранозавідувачемКам’янець-Подільськоїхудожньо-ремісничої
навчальноїмайстерні[813].

Ужовтні1916рокуВолодимирГагенмейстер,який1912рокубуввипускником
ЦентральногоучилищатехнічногомалюваннябаронаШтігліцаівсіхвразивтим,
що виготовив випускні роботи із гончарства, застосовуючи понад 20 варіантів
різнихтехнік[1580,с.109-111],прибувдоКам’янця-Подільського,аз1листопада
розпочалася його активна діяльність на посаді завідувача [79]. Саме з цього
часу берепочатокякісноновий третійперіод в існуванніКам’янець-Подільської
художньо-ремісничої навчальної майстерні. В умовах економічної й політичної
кризи в країні заклад потерпав від недостатнього фінансування. Лише знання
розпорядчих документів допомогло Володимиру Гагенмейстеру утримати штат
[154;80;81].

У червні 1917 року випустили тих, хто вступив на навчання до Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничоїнавчальноїмайстерні 1 вересня 1912року.У їх
числі були Туба Вейцман, Сура Лісоводер, Ліба Плаксина, Іван Закордонський,
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 Лист голови Ради Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні  
до Подільської губернської земської управи. 04.03.1915. Державний архів Хмельницької області [380]
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Микола Кавецький [1014; 1015; 1013; 1012;
1011].Випускникиотримализванняпідмайстра
з художньо-гончарного виробництва, а також
правочерез3рокироботивційгалузіотримати
званнямайстра.

У липні 1917 року Художньо-ремісничу
навчальну майстерню знову було евакуйовано,
але цього разу до Лубен (Полтавщина) [238,
арк. 17]. До Лубен майстерня виїхала в складі
завідувача Володимира Гагенмейстера,
викладачівГригоріяЖурмана,ЄвдокіїЖурман
та Миколи Гловацького, майстра Целестина
Завадського,діловодататрьохслужбовців[925;
153].Міністерствоторгівлііпромисловості1918
року скасувало свою субсидію і цим поставило
існування Майстерні під загрозу. Завідувач
просив поновити субсидію, бо «єдиная на 
Поділлю художня майстерня, досягшая 
звичайних успіхів, отміченних за діяльність 
медаллями в міст. Хотині та Київі на 
художньо-промислових виставцях, зробившая 
ще весною 1917 р. виставцю робот школярів 
по ганчарству в українськом стилю, мусіт скасуваться в дні відродження 
українського мистецтва. Школяри Майстерні, більш з селян кустарницьких 
повітів, мусят оставить майстерню, без закінчення освічення»[152].Тодіждо
ВолодимираГагенмейстеразвернуласяПодільськагубернськауправазпроханням
організуватипримайстернікурсидляінвалідів,якіотрималикаліцтвонафронтах
Першої світової війни [587]. Проте відомостей про діяльність таких курсів при
навчальніймайстернінемає.

Тим часом, 5 грудня 1917 року Центральна Рада України ухвалила Закон
прореформуосвіти,згіднозякимусішколийіншіосвітніустанови,якідіялина
територіїУкраїнськоїНародноїРеспубліки,авїхчислібулайКам’янець-Подільська
художньо-реміснича навчальна майстерня, підпорядковувалися Секретаріатству
освіти [407]. 1 липня 1918 року гончарний заклад повернувся до Кам’янця-
Подільського [238, арк. 17, 87]. Відповіддю на численні доповідні й прохання
її завідувача було перерахування на потреби майстерні 7280 крб. У місцевих
газетах були публіковані оголошення про черговий набір учнів до Кам’янець-
Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстерні.СереднаселенняПоділля
вонавикликалазацікавлення[238,арк.17,97-98].Губернськауправа,намагаючись
сприятирозвиткуМайстерні,направила їйодинпримірникпраціздослідження
кустарнихпромислівПодільськоїгубернії,вякомубулоопублікованорезультати
вивчення гончарного промислу, здійсненого Олександром Прусевичем [588].
Зазначений збірник став у нагоді тим, хто ставив собі за мету удосконалення

 Володимир Гагенмейстер.  
Кам’янець-Подільський. 1929.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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технології гончарного виробництва через діяльність випускників навчальної
майстерні.

Інформація про діяльність Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої
навчальної майстерні впродовж 1918/1919 навчального року вкрай обмежена.
Відомо, що з 11 серпня 1919 року заклад було переведено в підпорядкування
Міністерства народної освіти [231, арк. 40]. Штат майстерні було розширено.
Середній вік працюючих становив 35 років. Підібрався рухливий, енергійний,
ініціативний колектив [243; 1438, с. 164]. Було укладено кошторис Кам’янець-
Подільської художньо-ремісничої майстерні на 1919 рік, який складався з трьох
частин:

І.Навчальнійгосподарчівидатки–74413,6крб.
ІІ.Утриманняштатумайстерні(1січня–31серпня)–29040крб.
ІІІ. Утриманняштатумайстерні (1 вересня– 31 грудня) – 21500 крб. [912].

Виокремленнявитрат«Утримання штату»вдварядкипояснюєтьсяподальшою
реорганізацієюзакладу.НацьомузакінчивсятретійперіоддіяльностіКам’янець-
Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстерні.

Таким чином, спільними зусиллями Подільського губернського земства,
Кам’янець-Подільської міської думи, Імператорської академії мистецтв
ігромадськихактивістівуКам’янці-Подільськомубуловідновленофункціонування
гончарного навчального закладу, у діяльності якого можна виокремити три
періоди. Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня

 Лист голови Ради Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні Раковича  
до Володимира Гагенмейстера. 11.09.1914. Державний архів Хмельницької області [1797, арк. 153]
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 1. Титульна сторінка «Сборника классных работ учеников Центрального училища технического рисования  
барона Штиглица». 1910. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)

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

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

1 2
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 Свідоцтво Туби Вейцман  
про закінчення  
Кам’янець-Подільської  
художньо-ремісничої  
навчальної майстерні.  
06.07.1917  
[1015]
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 Свідоцтво Сури Лісоводер  
про закінчення  

Кам’янець-Подільської  
художньо-ремісничої  

навчальної майстерні.  
Кам’янець-Подільський. 

06.07.1917.  
Державний архів Хмельницької 

області [469].Публікується вперше
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мала конкретні завдання, а реалізовувати їх мали високофахові викладачі під
орудоютеоретика гончарногошкільництва–МиколиРоота.Упродовжпершого
періоду (15грудня1908–вересень1913року)післякритичногопереосмислення
навчальних програм провідних закладів Російської імперії, які мали гончарську
спеціалізацію, було укладено авторські навчальні планий програми, адаптовані
доумовПоділля.Дляїхньоїреалізаціїствореноціліснуструктуру,якаоб’єднувала
гончарні й гіпсоформувальну майстерні, лабораторію й рисувальні класи.
У викладанні загальноосвітніх дисциплін також було враховано гончарську
специфіку майстерні. Було створено сучасну матеріально-технічну базу через
закупівліматеріалів,обладнанняйнавчальнихпосібників(місцевихтачужоземних).
Найнятий технолог надав майстерні рецепти формувальної маси й поливи, які
забезпечили виробництво якісних глиняних виробів і успішність закладу вже із
першихроківдіяльності.Однаккерівництвонавчальноїмайстернінепокладалося
нацюобставинуйекспериментуваловгончарнійлабораторіїізновимирецептами.
Склалися умови, сприятливі для подальшого розвитку єдиного в підросійських
українськихгуберніяхПравобережжягончарногонавчальногозакладу.

З кожним роком чисельність учнів Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні поступово зростала, і переважна їх більшість
за своїм соціальним походженням була із селян.Навчання в цьому гончарному
навчальному закладі було престижним завдяки ґрунтовній, фаховій підготовці
й гарантованому працевлаштуванню випускників. Стипендіальне забезпечення
та наявність інтернату підтвердили регіональне значення Майстерні, а також
заохочувалидонавчаннятих,хтонемігсобіцьогодозволитичерезматеріальну
скруту. Прогресивне рішення, прийняте громадськими і земськими діячами
Подільськоїгуберніїщодообов’язковоговідпрацюваннястипендіатамивосередках
гончарногопромислу,створювалонеобхідніумовидляпритокумайстрів.Упроцесі
навчаннявихованцімайстерніопановуваливсіпроцесигончарноговиробництва,
які закріплювали під час виготовлення екзаменаційних робіт промислового
такустарно-етнографічногохарактеру.ЗакінчившиХудожньо-ремісничунавчальну
майстерню, учні отримували звання підмайстра, а через три роки практики
їм присвоювали звання майстра художньо-гончарного виробництва. У Миколи
Роота не було ілюзій щодо універсального впливу навчальних майстерень та
художньо-промислових шкіл на гончарство, адже часто їхні випускники, не
знайшовши застосування своїм знанням в умовах кустарного виробництва,
працевлаштовувалисявмістах.Перспективудлявихованцівгончарноїмайстерні
вінвбачавуоб’єднаннівзразковігончарні,які,усвоючергу,об’єдналибнавколо
себе місцевих майстрів, їхній досвід і вміння. Результатом такого об’єднання
повиннібулистатиновіоригінальнізразкинаосновіетнічнихнародниххудожніх
мотивів,яківикористовувалисябтворчойсвідомо.Затакихобставингончарімогли
бутримуватитарозвиватипромиселнамісцяхібулибконкурентоспроможними
в боротьбі ізфабричним виробництвом [1601, c. 27, 35].Микола Роот втілив на
практицісвоїґрунтовнітеоретичнінапрацюваннявгалузіхудожньо-промислової
освіти,організувавшинабазіРисувальнихкласівКам’янець-Подільськухудожньо-
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ремісничунавчальнумайстернюйпіднявшиназначновищийрівеньнавчально-
виховний процес, викладання мистецьких дисциплін та виставкову діяльність.
Випускникимайстернібулиорієнтованінагончарнийпромисел.Закладнамагався
сприятиїхпрацевлаштуваннювгончарнихосередках,алеценезавждивдавалося.
На вимогу часу навчальна майстерня йшла шляхом експериментів та пошуків,
компромісуміжтрадиційнимгончарствомтайогоосучасненням.Протевбільшості
випадків вони були невдалими. Такі ж пошуки проводили в інших навчальних
гончарнихмайстерняхУкраїни,івонибулирезультатомземськоїполітикивгалузі
гончарногошкільництва.

Упродовж вересня 1913 – вересня 1916 року тривав другий період, коли
Кам’янець-Подільськоюхудожньо-ремісничоюнавчальноюмайстернеюкерували
Євдокія Журман, Надія Вишневська, Отто Адамович, Григорій Журман. Троє
останніх мали гончарську освіту, й це позначилося на подальшому розвитку
закладу: замість 3-річного запроваджено 4-річний курс навчання; збільшено
кількість годин, які було відведено на спеціальні мистецькі дисципліни.
Заклад отримував потужне фінансування, зміцнив матеріально-технічну базу.
У числі учнів навчалися вихідці з Подільської губернії, більшість із селян
такозаків.Функціонуваннямайстернібулорізноплановим–навчання,практичні
заняття, виставки, екскурсії, але вонобулоприпиненеПершоюсвітовоювійною
таевакуацією.

Ізжовтня1916досерпня1919рокутривавтретій,останній,періодудіяльності
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні, і пов’язаний
він із завідуванням фахового кераміста Володимира Гагенмейстера. Світова
війна, загальнодержавна політична й економічна кризи суттєво позначилися
на фінансуванні закладу. Але, навіть за таких обставин, було здійснено випуск
вихованців,збереженопедагогічнийтаучнівськийсклад,забезпеченофінансування
закладу, проводилася навчальна й виставкова діяльність, заслуговували уваги
глиняні вироби в українському стилі. Буремні роки в Україні внесли певну
дезорганізаціювдіяльністьгончарногонавчальногозакладу,але,наперекірусьому,
вінвистояв,іуВолодимираГагенмейстерабулосильнебажаннярозвиватиєдиний
уПравобережнійУкраїніспеціалізованийзгончарстванавчальнийзаклад.

Враховуючи нетривалий час існування Кам’янець-Подільської художньо-
ремісничої навчальної майстерні й незначну кількість випускників, яких було
підготовлено,стаєзрозумілим,щосуттєвоговпливуназагальнийстангончарства
Поділля вони здійснити не могли. Проте їх поява в окремо взятих гончарних
осередках безсумнівно непоміченою не залишалася. Нові знання з технології,
якісніші глиняні вироби, удосконаленіпроцеси гончарноговиробництва завжди
цікавилипрогресивнучастинумайстрів,налаштовану враховуватипотребучасу.
Повинен був спрацювати ефект ланцюгової реакції: від майстра до майстра.
Тож локальний вплив випускники Художньо-ремісничої навчальної майстерні
все-такиздійснювали,ізчасомтакихмісцьнакартіПоділляповиннобулоставати
всебільше.
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 Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені 
Григорія Сковороди (1919–1930). 1вересня 1919рокуКам’янець-Подільську
художньо-ремісничу навчальну майстерню було реорганізовано в Кам’янець-
Подільську художньо-промисловушколу [184]. Дошколи повернулися учні, які
перебували на літніх канікулах [40]. Інформація про те, як проходив 1919/1920
навчальнийрікугончарномунавчальномузакладіКам’янця-Подільського,скільки
булоучнів,якіроботипроводилисявмайстернях,якібуливиставкийекскурсії,
майжевідсутня.Відомо,щоГончарнийвідділмавгорно,муфельнуйкассельську
печі [1008].Діялалабораторія, вякійпроводилирізні експериментиз глинами,
ангобамийполивами[1008,арк.69].

Із 1 жовтня 1920 року Кам’янець-Подільську художньо-промислову школу
знову було реорганізовано, але цього разу в Кам’янець-Подільський художньо-
промисловий технікум імені Григорія Сковороди зі збереженням при ньому
художньо-промислової школи [184]. На той час у Кам’янці-Подільському діяли
Столярсько-токарська й Ткацька інструкторські школи. Останню очолювала
випускницяПетербурзькоїхудожньо-промисловоїшколиВарвараКорецька[52].
Щоб більш раціонально розпорядитися коштами, 24 березня 1922 року Колегія
Укрпрофосу доручила Володимиру Гагенмейстеру реорганізувати Художньо-
промисловий технікум та Художньо-промислову школу при ньому в одну
Художньо-промисловупрофшколу іменіГригоріяСковороди.Наступногодняна
засіданніПедагогічноїрадибуловирішеноприєднатидопрофшколивищезгадані
інструкторські школи [758]. Про економічну доцільність таких кроків йшлося
ще влітку 1921 року [672]. Об’єднання навчальних закладів було заплановане
зпочатку1922/1923навчальногороку[184,арк.5зв.].ПриХудожньо-промисловій
профшколіорганізуваличотиривідділи:гончарний,літографський,килимарсько-
ткацькийтарізьбярсько-токарський[672;953;184].

Схема Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи, укладена
завідувачем,булатакою[953,арк.66зв.]:

Помітне зацікавлення діяльністю навчального закладу виявляла громада
Кам’янеччини, відвідуючи його майстерні, музей та бібліотеку. Екскурсії учнів
зрізнихсілПоділля,представникимісцевихтацентральнихорганіввладибули
частими гостямишколи, але, очевидячки, їхні візити носили більше показовий
ідекларативнийхарактер.Відсутністьдровнедавалазмогирозгорнутидіяльність
Керамічно-гончарського відділу. Бракувало підручників та книг [953, арк. 66
зв.-67]. Матеріальний стан закладу був нестабільним. У 1922/1923 навчальному

Продукційні майстерні
Керамічна       Скульптурна       Літографська       Килимарсько-ткацька

Художньо-промислова професійна школа
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році припинилася виплата стипендій [1001], а нестача азотного квасу і цинку
унеможливлюваларозгортанняроботицинкографічноїмайстерні[243,арк.8;195].

Прошкідливий вплив реорганізацій на навчальнийпроцес повідомляється
вдоповіднійзавідувачашколиза1922рік[157].Додатковийприйомучнівпровели
з1до20січня1923року.ДоХудожньо-промисловоїпрофшколизарахуваливсіх,
хтовиявивбажання,ізчислаучнівшкіл,щооб’єдналися.Рівеньїхньоїпідготовки
з’ясовуваличерезздачуколоквіуму [243].Влітку1923рокуучнінемалиніякого
матеріальногозабезпеченняівбільшостісвоїйнемализмогизавершитиосвіту[953,
арк.66зв.-67].Ванкетінавчальногозакладу,вграфі«Кто патронирует учебное 
заведение» Володимир Гагенмейстер написав: «Ніхто» [945]. Реорганізаційні
процеситривалийупродовж1923–1924років[192;953;182].

У фінансовому забезпеченні теж була плутанина. У жовтні 1922 року
утримання закладу здійснювалося на кошти держбюджету [405]. Із квітня
1923 року заклад переведено на місцевий бюджет, але із четвертого кварталу,
згідно з постановою бюджетної комісії, видатки на утримання профшколи
до місцевого бюджету не відносилися й повинні були здійснюватися
ізбюджетуГубернськоїнародноїосвіти[445].

Вартозауважити,щолихоманилонелишеКам’янець-Подільськухудожньо-
промислову профшколу. У нетрях країни формувалася державна машина
тоталітарногорежиму.Доспівробітниківрізнихустановізакладівпосилиласяувага
збокудержавнихтасиловихвідомств.Вониретельновивчалибіографіїтих,хто
виявлявбажанняпрацювативдержавнихустановах.Зазбірвичерпноїінформації
протих,хтопрацевлаштовувався,відповідалитакзванітрійки,якимцентралізовано
розсилалися інструкції щодо заповнення
реєстраційнихкарток[370].Повсіхустановах
було розіслано розпорядження Виконкому
УСРР,вякомуйшлосяпропідвищеннявимог
дотих,хтопретендувавнапрацювдержавних
установах,щоб«уникнути вступу на службу 
до Радустанов неблагонадійного елементу».
Такублагонадійністьз’ясовувалоГПУ,винних
упорушенніцьогорозпорядженнявіддавали
досуду[442].

Безкінечні реорганізації, яких зазнавав
заклад,заплуталинавітьтих,хтоїхініціював
тапроводив[457].

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

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

Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької). 
(Львів)
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Таким чином, упродовж 1919–1923 років гончарний навчальний заклад
у Кам’янці-Подільському пройшов через три реорганізації: 1 вересня 1919
року Кам’янець-Подільську художньо-ремісничу навчальну майстерню було
реорганізовано в Кам’янець-Подільську художньо-промислову школу; 1 жовтня
1920 року її реорганізували в Кам’янець-Подільський художньо-промисловий
технікум імені Григорія Сковороди зі збереженням при ньому Художньо-
промисловоїшколи;упродовжберезня1922року–листопада1923рокуТехнікум
було реорганізовано в Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу
імені Григорія Сковороди [157; 827, арк. 12]. Різні установи подавали позитивні
відгуки про діяльність гончарного навчального закладу. Але варто пам’ятати,
щовсіцізмінитяглизасобоювідомчей,відповідно,фінансовеперепідпорядкування.
В умовах економічної кризи, викликаної Першою світовою та громадянською
війнами, виключити навчальний заклад із фінансування державного бюджету
булопросто,аотпотрапитивмережутихнавчальнихзакладів,якіасигнувалися
ізмісцевогобюджету,булодоситьскладно,тайневигідно,бовінбувзлиденним.
За таких обставин, можна вважати, що Кам’янець-Подільській художньо-
промисловійпрофшколііменіГригоріяСковородимоглопощаститилишезаумови
утриманняїїзарахунокГубпрофосвітиабоіздержбюджету.

Завдяки активній діяльності Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи імені Григорія Сковороди популярність цього навчального закладу
зростала [372]. Напередодні початку вступної кампанії затверджували склад
приймальноїкомісіїікалендаріспитів[910;376].Вступникиповиннібулискласти
уснійписьмовііспитизарифметики,алгебри,геометрії,фізики,українськоїмови
тазаспеціальнимипрограмами–малювання,рисунокіліплення[645,арк.43зв.;
187;646,арк.22].

Процедуравступноїкампаніїпроходилавкількаетапів:спочаткувступники
подавали документи до приймальної комісії [604; 765; 645, арк. 43; 646; 118].
Післярозглядудокументівкомісіяухвалюваларішенняпродопускабітурієнтівдо
іспитів[408].Допрофшколималиправовступатипідліткизосвітою(після7-річної
трудшколи),вікомвід15до18років[262].Платазапроведенняіспитівзалежалавід
соціальногостатусусім’ївступника[647].Уцьомувиражаласядержавнаполітика
дискримінації селян і кустарів, які повинні були платити за іспити в той час,
колиробітники,партійці,сільськабіднота,наякуопираласябільшовицькавлада
впроведеннісвоєїруйнівноїполітикивселі,чисільськаінтелігенціянеплатили
нічого.

Приймальна комісія формувала списки абітурієнтів [928]. Для підготовки
майбутніх абітурієнтів до екзаменів діяли підготовчі курси. 1925 року на такі
курси на Гончарному відділі було зараховано 21 особу, на Літографському –
27осіб,наТкацькому–48осіб [359,арк.6зв.;400].Нанавчаннязараховували
й осіб із фізичними вадами [164]. Перевагу мали «діти робітників, селян та 
кустарів-одиночок члени ЛКСМУ, а в межах инш. соціальних груп діти труд. 
інтелігенції, службовців, діти членів профспілок» [645, арк. 43]. Насправді
в числі учнів Художньо-промислової профшколи дітей кустарів було зовсім
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 «Правила прийому до Кам’янець-Под. Художньо-Промислової Профшколи  
на 1928/29 навчальний рік». 1928.  

Державний архів Хмельницької області [647, арк. 1]
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мало. Очевидячки, тому, що наприкінці 1920-х років, через державну політику
насильницької колективізації, число кустарів суттєво скоротилося, а кількість
членів ЛКСМУ в їхньому середовищі була мізерною. При цьому приймальна
комісія керувалася інструкціями, які централізовано розсилалися навчальним
закладам і в яких наголошувалося на класовому підході до відбору учнів [451].
Після складання іспитів у списку абітурієнтів виставляли оцінки [921; 113].
За результатами проведених іспитів приймальна комісія складала протокол,
в якому було вказано поіменний список зарахованих до першого курсу [775].
ЩорокукерівництвоПрофшколиподаваловОкружнупрофосвітузвітпроприйом
учнів, вякомузазначалидоволіповнуйрізнобічнухарактеристикуконтингенту
[360;361].

У травні 1926 року Володимир Гагенмейстер стверджував, що переважна
більшістьучнів(59,6%)«складається з незаможницьких верств селян, робітників 
і кустарів та менша з дітей службовців»[168].Насправді,якщорозглядатикожну
соціальнугрупуокремо,тоз’ясується,щовчислі34учнівІІ-ІІІкурсівлишечетверо
навчалосянагончарномувідділі,дітейкустарівнебулозовсім,дітейселянбуло14,
знихдвоєопановувалигончарство[360].У1926/1927навчальномуроцідошколи
було зараховано42особи, зяких2булидітьмикустарів, 14– селян.На тойчас
у закладі навчалося 89 чоловік (вихідців з кустарів – 4, із селян – 31) [362,
арк.31зв.-32].

Вдалося з’ясувати, що загальна кількість учнів мала позитивну динаміку
дозростання:від46в1923/1924навчальномуроцідо138у1929/1930навчальному

 Володимир Гагенмейстер. 
«До Інспектури Художньої 
Освіти Головпрофосу». 
Кам’янець-Подільський. 
Лютий 1925.  
Центральний державний 
архів вищих органів влади  
та управління України [164]
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році.Впродовж1924–1930роківнайчисельнішоюсоціальноюгрупоюучнівбули
вихідці з середовища інтелігенції, й середній відсоток їх у загальній кількості
дітей становив41,8%,діти селянвідповідно–31,7%.Навступдітейробітників
суттєвовплинулаполітикаіндустріалізації,томуіз9,6%у1925роціїхвідсотоку
загальнійкількостіучнівзріс1929рокудо27,5%.Середучнівшколидітейкустарів
булонебагато(1925–4,8%,1926–4,4%,1927–7,2%,1928–8,3%,1929–2,17
%) [945; 360; 361; 116; 362; 358; 359].Поясненьцьому явищубуло кілька: через
віддаленістьшколи обов’язкова для вступу 7-річна освіта була доступна не всім
дітям; віддавшидитину«в науку», сім’япозбавляласяна тривалийчасробочих
рукпомічника;вумовахзагальнодержавногоігноруванняйпригніченнякустарних
промислів, зокрема гончарного, займатися ним було невигідно й непрестижно;
навіть тим небагатьом дітям кустарів, які виявляли бажання вчитися ремеслу,

 Учні та викладачі Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди:  
(зліва направо, перший ряд, сидять) (?), (?), (?), (?), Євгенія Мельницька, Ганна Корінчук, Анастасія Нецецька, (?), (?), (?), 

Кільця Клейн, Сидір Гулеватий; (другий ряд) ? Філіпчук, Антін Вронський, Володимир Шаврін, Отто Адамович,  
Іван Стойкевич, (?), Володимир Гагенмейстер, ? Наливайко, Микола Корецький, (?), (?), Тамара Яворська, (?),  
Зінаїда Врублівська, (?); (третій ряд) (?), (?), (?), (?), Юлія Медвєдєва, Іла Сінчук, Олена Баранова, Фаня Бергер,  

Леоніда Яворська, Олександр Самонен, ? Левицька, (?), (?), (?), ? Артеменко, Павло Колєсніков, Данило Тутельман, (?), 
(?), Юхим Гаврилюк; (четвертий ряд) (?), Марія Войтенко, Дмитро Смолянський, Марія Панат, (?), (?),  

Іван ?, Юрій Бурковський, Зінаїда Мельник, Бабійчук ?, Ніна Баревич, Ольга Кремінська, Зінаїда Романовська,  
Катерина Яцимірська, (?), Олена Новодворська, Лідія Сікора, Валентина Міхалєвська, Борис Яцків;  

(п’ятий ряд) Леоніда Пацина, Софія Кулініч, ? Шиян, Василь Деревицький, Сусанна Іваницька,  
Сергій Шкурко, (?), (?), (?), (?), (?), (?), (?), (?), Варвара Корецька, (?), ? Юркова, (?), Людмила Колосовська.  

Кам’янець-Подільський. 1925. Автор фото невідомий. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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незавждийшлиназустріч.Наприклад,1928рокуабітурієнтівбуло75,знихлише
7–вихідціізкустарів[928].1929рокубулоподано153заявивідбажаючихвступити
дошколи.Середних10–віддітейкустарів.Післяскладанняіспитівдошколибуло
зараховано138учнів,дітейкустарівсереднихбулолише2,рештаотрималивідмову
«за браком місця» [359]. Проте основну причину слід шукати в тих
загальнодержавнихпроцесах,якімалинаметіліквідаціюкустарництва.Невсіучні
користувалисявиборчимиправами[942].

Розглянувши дані таблиці 33, можна зробити кілька висновків: найбільше
учнівнавчалосянаТкацькомувідділі,надругомумісціперебувавЛітографський
відділ, на третьому – Гончарний. Якщо взяти до уваги зміну чисельності учнів
за роками в межах кожного відділу, то бажаючих навчатися на Гончарному
відділі з кожним роком ставало все більше. Така ж динаміка простежується
вЛітографськомувідділі,аотнаТкацькомуцейвідсотокзменшувався.На1929рік
розподілмісцьміжвідділамивідбувавсямайжепорівну.

У числі учнів були хлопці й дівчата. За рахунокТкацького відділу відсоток
дівчат переважав і коливався від 45,6 % до 61,6 %. На Гончарному відділі

 Випускники та викладачі Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди:  
(зліва направо, перший ряд, сидять) сьомий – Кость Кржемінський; (другий ряд) ? Наливайко, Варвара Корецька,  

Антін Вронський, (?), Василь Гоца, Володимир Гагенмейстер, (?), Володимир Шаврін, (?), (?);  
(третій ряд) одинадцята – Євгенія Мельницька. Кам’янець-Подільський. 1926.  

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



Розділ 7. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПОДІЛЛЯ

919

кількість дівчат з 1924 до 1928 року зросла з 35% до 47,6%, а потім 1929 року
різко зменшиласядо28% [361; 646; 253, арк. 17.; 358, арк. 37; 359; 957].Такий
сплеск зацікавленості гончарством можна пояснити тимчасовим післявоєнним
підйомом промислу, обумовленим руйнацієюфабрик і заводів, які виготовляли
посуд.Природно,щовцейперіодучисліабітурієнтівпереважалидівчата,оскільки
значначастиначоловіківзагинулаабобулапокалічена. Іногородніучніпроживали
в інтернаті й, з огляду на суттєве недофінансування профшколи, умови їхнього
утриманнябулиненалежними[149;168].

Щоб підтримати учнів з числа бідних верств населення, їм виплачували
стипендії [860, арк. 7; 790]. Їх призначали змісцевого та державного бюджетів,
із коштів Народного комісаріату освіти [671]. Стипендії були додатковим
заохочувальнимстимуломдовступувХудожньо-промисловупрофшколу.Вумовах
загальногозубожіннянаселення,суцільногобезробіттяйнедоїданнявселі,цебула
хоч якасьможливість вижити тащей отриматипрофесію.В числі учнівшколи
злиденнеіснуваннявихованцівбулоявищемдоволіпоширеним.Самецяобставина
викликала подію, яка змусила завирувати не лише учнівський і педагогічний
колективи,айусюКам’янеччину.УченицяшколиАнастасіяМокляк6грудня1925
рокунаписалалиставідомомупартійномудіячевіЛевуТроцькому,вякомуописала
скрутуучнівськогожиття[499].УчнівськийлистпобувавуНародномукомісаріаті
освіти (Харків), Кам’янець-Подільській окрінспектурі наросвіти. У березні 1926
рокузавідувачшколинадавнаросвітізцьогоприводупояснення[276].Назасіданні
учкому школи вчинок Анастасії Мокляк назвали «нетактичним», бо учениця
оминула учком,шкільнураду,місцеві органидержавної влади, алепідтвердили
фактскрутногостановищаінтернатутадеякихучнів.Усежкористьвідцьоголиста
була,бошколівиділилидляінтернатухорошеприміщення,розташованенеподалік
віднавчальногокорпусу[104].

Випускники Кам’янець-Подільської художньо-промислової професійної
школиіменіГригоріяСковороди1920-хроківзалишалисястажистамипришколі,
продовжувалисвоюосвітувмистецькихвузах,працевлаштовувалисяназаводита
фабрики,ставалимайстраминароднихпромислів[827,арк.11зв.-12;93,арк.109;

Таблиця 33. 
Розподіл учнів Кам’янець-Подільсьої художньо-промислової 
профшколи між відділами (1925–1929)

Рік Гончарний відділ  
(%)

Літографічний відділ 
(%)

Ткацький відділ 
(%)

1925
1926
1927
1928
1929

28,7
27
27,1
31,1
32,5

23,4
27
36,5
34,2
35

47,9
46,8
46
36,4
32,5
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 Доповідна записка завідувача Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди 
Володимира Гагенмейстера Кам’янецькому Окрвиконкому. 02.05.1926. Державний архів Хмельницької області [169, арк. 55]
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164; 352; 645, арк. 43]. На жаль, відомості про їхнє працевлаштування неповні.
Якщохтосьвиявлявбажаннявідкритивселісвоювласнусправу,тонезнаходив
з боку держави ні підтримки, ні заохочення. Гончарний заклад самотужки
намагався допомагати своїм вихованцям. Наприклад, виділяючи в тимчасове
користування гончарний круг [452], обмінюючи гіпсові бюсти й медальйони
на дрова [5]. Вихованці профшколимали«право вступу в Художні Технікуми, 
або Інститути без держання екзаменів» [506]. Відомо про їхнє навчання
вМежигірському мистецько-керамічному технікумі,Миргородському художньо-
керамічномутехнікумі[453;539].

У1924/1925навчальномуроцібуло13стажистів[164].Такестажуваннябуло
необхіднимдлятих,хтопланувавпродовжитиздобуватиосвітуувищихмистецьких
навчальнихзакладах[46].ЛистомзапідписомзаступниканаркомаосвітиРяпповід
1квітня1926рокувідповідальністьзакласовийскладвступаючихдовузівуповній
мірібулопокладенонакерівниківпрофшкіл[859].

1920-ті роки – час національного відродження України. Тому не дивно,
що наказом Губнаросвіти від 7 липня 1923 року встановлювалося обов’язкове
володіння українською мовою [90]. У «Витягу з правил і програм для вступу  
до інститутів, технікумів, робфаків та профшкіл УРСР» на 1926/1927
навчальний рік наголошувалося на тому,що абітурієнти повинні«добре знати 

 Вихованки Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди:  
(зліва направо, перший ряд) Ліда Повстяна, ? Ворожна, Марія Крамаренко;  

(другий ряд) Віра Затонська, Алла Пашківська, Ніна Вінницька.  
Кам’янець-Подільський. 1925. Автор фото невідомий [1677, c. 244]
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головніші правила української синтакси, а також ознайомитися з головними 
творами видатних українських письменників ХІХ–ХХ ст.»[93,арк.109зв.].Якщо
вступаючийприїжджавзішколи,щознаходиласязамежамиУкраїни,товпродовж
рокувінповиненбувскластиіспитзукраїнськоїмови,інакшестудентаавтоматично
виключали із навчального закладу [93, арк. 109]. У Кам’янець-Подільській
художньо-промисловійпрофшколі імені ГригоріяСковороди викладання велося
українською,томуїївипускникипроблеммовногохарактерупривступідовищих
навчальних закладів не мали. Завідувач, який походив із прибалтів, приїхавши
вУкраїну,вивчивукраїнськумовудужешвидко,нечекаючирозпоряджень«згори»,
йтогожвимагаввідінших.

Нестабільнефінансуванняйчастіреорганізаціїмоглизашкодитиіснуванню
унікального в Правобережжі гончарного навчального закладу, але ситуацію
поступово вдалося стабілізувати в меншій мірі за рахунок вирівнювання
фінансування,узначнобільшій–зарахунокентузіазмуйсамовідданійдіяльності
педагогів. За час існування Камянець-Подільської художньо-промислової
профшколискладспівробітниківчастковозмінювався,алеосновавикладацького
колективу залишалася сталою. Всі вони мали спеціальну фахову підготовку.
Управляючий технікуму, а згодом– завідувач профшколи, лектор з композиції,
історії мистецтв та ремесел Володимир Гагенмейстер високопрофесійний,
небайдужий,принциповий,вінкористувавсявизнаннямтаповагоюякуколісвоїх
колег,такісередвихованців.Позаочівониніжноназивалийого«глєчиком»[907,
арк. 1].Черезроки,розповідаючипроВолодимираГагенмейстера,пригадували:
«Він був наша слава і гордість»[125,арк.2],уКам’янці«розцвів його талант, 
тут яскравіла його людяність» [905, арк. 1]. Вихованець Профшколи Сергій
Кукурузарозповідав:«...Был на уроках, слушал его лекции из истории искусства. 
Он выступал и на курсах учителей Кам.-Под. округа. Хорошо его помню в белой 
толстовке и с черным бантом на шее. Ходил быстро… и обладал даром слова»
[430, арк. 1-2]. Помічником управляючого з навчальної частини, керівником
гончарно-формувальної майстерні, викладачем гончарної технології й занять
угончанійлабораторіїбуввипускникМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколи
іменіМиколиГоголя(1912)ОттоАдамовичу.

Майстром гончарства в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій
профшколібуввипускникКам’янець-Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальної
майстерні (1905) Целестин Завадський, викладачем скульптури й гончарного
малярства, помічником з господарчої частини – Григорій Журман (1908 року
закінчив Миргородську художньо-промислову школу імені Миколи Гоголя).
Учислівикладачівтакожпрацювали:АнтінВронський–лектортеоріїперспективи,
технології літографії, літографії, цинкографії, випускникВаршавської художньої
школи(1894);БорисКрюків–лектормалювання,малярства,графіки,скульптури,
випускникКиївськоїхудожньоїшколи(1918);ВарвараКорецька–лектортехнології
ткацтва, керівник ткацької майстерні, 1917 року закінчила Петербурзьку школу
народногомистецтва;ІванЗахаров–викладачкресленняйхудожніхдисциплін,
випускник Строгановського центрального художньо-промислового училища;
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 Михайло Матвіїв. Ваза.  
Глина, ангоб, полива, гончарний круг, мальовка,   
17х9,5Dх8,5d см; напис на денці: «КПХПШ, 1925. М. Матвіїв».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола  
імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. 1925.  
Кам’янець-Подільський державний історичний  
музей-заповідник, Ккер-120/КВ-5382.  
Фото Людмили Овчаренко

 Сергій Кукуруза –  
випускник Кам’янець-Подільської  
художньо-промислової профшколи  
імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1923.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької)  
(Львів)

 Сергій Кукуруза –  
випускник Кам’янець-Подільської  

художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди.  

Казахстан. 1954.  
Автор фото невідомий.  

Приватний архів  
Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) 

(Львів)
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МиколаДобровольський–викладачгончарства,випускникКоломийськоїгончарної
школи;ВолодимирГерасименко–лекторісторіїукраїнськогописьменства;Микола
ОлександровичКорецький–керівникпрактичноговиробництвазлітографії;Ганна
Суліма – керівниця практичним виробництвом із килимарства та вишивання;
ВіраДулепова–майстерткацькоговідділу;ДмитроДмітерко–лекторнімецької
мови,гігієнипраці;ПавлоПроліско–лекторматематикийфізики,таінші[373;
920;931].Станомна1березня1923рокудовикладачівприєдналисяВолодимир
Шаврін, який 1906 року закінчив Київську художню школу, був викладачем
малюнка,ліпленняйскульптури,лекториРозенберг-БалицькатаКурилко[192].
1923рокудоскладувикладачівбулоприйнятоКостяКржемінського,якийзакінчив
Київськухудожнюшколу,керувавУманськоюшколоюнародногомистецтва[422].
Наосновіархівнихдокументівбуловстановленонайбільшповнийсписоквчителів
Кам’янець-Подільскоїхудожньо-промисловоїпрофшколиіменіГригоріяСковороди
[79;80;81;82;83;127;156;158;168;192;353;243,арк.8;373;246,арк.15;780,
арк.5-6;252,арк.69;243,арк.76;826;827;920;931;932;953;977;1438,с.190-197].

Урізнийчасупродовж1916–1930роківвонидокладализусиллядорозвитку
єдиноговПравобережнійУкраїнінавчальногозакладу,щомавгончарну,ткацьку
йлітографськуспеціалізацію.Вумовахекономічноїйполітичноїнестабільності,
колидержавніпріоритетизмінилисявбікрозвиткуважкоїіндустріїйпроведення
колективізації, що у свою чергу спричинили повсюдний занепад гончарного
й інших кустарних промислів, ці люди своєю самовідданою працею намагалися
виховатинакращихзразкахнародноїхудожньоїтворчостіновепоколіннямайстрів.
Більшістьвикладачіввитрималивипробуваннянуждоютазлиденниміснуванням
задлясправи.

ВолодимирГагенмейстерусвідомлюваврольКам’янець-Подільськоїхудожньо-
промисловоїпрофшколивпідтримційрозвиткутрадиційниххудожніхпромислів,
передовсім Поділля. Переосмислення й перебудова навчального процесу мали
наметіпідготовкумайстрів,вихованихнасамобутніхзразкахнародноїтворчості.
Подальшу діяльність навчального закладу було спрямовано саме на вивчення
й популяризацію подільського гончарства, ткацтва, килимарства, вишивки.
Однак статутно Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу було
зорієнтованонапідготовкукваліфікованихробітниківдлярізнихгалузейхудожньої
промисловості: гончарів та «кераміків» для гончарного виробництва, ткачих,
килимарниць,вишивальниць,літографів[111;161;826].Передзавідувачемпостало
складнезавдання:реалізуватиобидвазавданнявтакийспосіб,щобконтролюючі
державні органи не мали претензій. Глобальна офіційна мета не повинна була
нівелюватиту,якуВолодимирГагенмейстерставивособистісно.Аналізподальшого
розвиткуКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколидаєпідстави
стверджувати,що,незважаючиначисленніперешкоди,йомуцевдалося.

Значною мірою успішність функціонування профшколи залежала від
підтримкизбокуфінансовихустанов.1923рокузавідувачОкружноїнародноїосвіти
Орликповідомляв,що«Школа напрямок взяла вірний, і є великою цінністю для 
краю. Необхідна термінова матеріальна допомога і частина землі із покладами 
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 Сергій Кукуруза. Гравюра «Старая крепость».  
Кам’янець-Подільський, Хмельниччина. 1970-ті.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства

 Микола Гунчак –  
випускник Кам’янець-Подільської  

художньо-ремісничої  
навчальної майстерні.  

Кам’янець-Подільський. 1918.  
Автор фото невідомий.  

Архів Кам’янець-Подільської  
дитячої міської художньої школи

 Тамара Сис –  
випускниця Кам’янець-Подільської  
художньо-промислової профшколи  

імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський.   

1940-ві.  
Автор фото невідомий.  

Кам’янець-Подільський державний  
історичний музей-заповідник

 Юхим Гаврилюк – випускник Кам’янець-Подільської  
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди. 
Казахстан. 1950-ті. Автор фото невідомий. Приватний архів  
Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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 «Список співробітників Кам’янець-Под. Художньо-Промислової Профшколи». 02.12.1925.  
Державний архів Хмельницької області [1812, арк. 50]
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 Студенти гончарного, ткацького й літографічного відділів та викладачі  
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди.  

Кам’янець-Подільський. 1925. Автор фото невідомий [1677, c. 244]

 Студенти та викладачі Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди:  
(сидять зліва направо) четвертий – Володимир Шаврін, п’ятий – Володимир Гагенмейстер.  

Кам’янець-Подільський. 1925. Автор фото невідомий [1677, c. 244]
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каоліна для переходу школи до виробничого типу 
навчальних закладів»[111].Республіканськапреса
також стверджувала: «Кам’янецька на Поділлі 
Художньо-Промислова Профшкола з відділами: 
Керамичним, Ткацьким і Поліграфичним 
поставлена чудово, веде свою роботу виключно 
на підставі народнього подільського мистецтва. 
Це – лабораторія, в якій народню творчість 
Поділля, орнамент розроблюють і вивчають 
дуже пильно, культивують і застосовують до 
своїх виробів. Це одна єдина школа, яка має свою 
орігінальну фізіономію. Школа не має абсолютно 
ніяких матеріяльних засобів існування, майже 
цілий рік вчителі робили в холоді і дурно. Школа  
без державної допомоги гине. Місцева 
Профосвіта не вживала ніяких заходів  
до фінансування її з місцевого бюджету»[510].

Перебуваючи на утриманні місцевого
бюджету, Кам’янець-Подільська художньо-
промислова профшкола щомісяця замість
планованих 2065 крб. отримувала лише 200 крб.
[461]. Щоб якось показати свою небайдужість
до її діяльності, на засіданні Кам’янецького
окружного виконкому 1 листопада 1923 року було прийнято рішення щодо
виділення деревини на відбудову даху гончарної майстерні, яка згоріла в
результаті пожежі [166]. Але цього було недостатньо. Володимир Гагенмейстер
вказував на нестабільне положення навчального закладу й просив Губернську
профосвіту вжити заходи з його порятунку. Можливо, очікуючи остаточного
занепаду Художньо-промислової профшколи, керівництво цієї структури
почало готуватися до закриття навчального закладу. Ситуація була тривожною
як для працівників, так і для учнів, і перешкоджала повноцінній діяльності
закладу [190]. Володимир Гагенмейстер неодноразово доповідав про скрутний
стан школи, але у відповідь отримував лише відписки [195]. В одній зі своїх
доповідних інспектор Головпрофосвіти Осип Білоскурський також повідомляв:
«Школа поставила в основу свого прикладництва тільки подільський орнамент. 
На Московській виставці була нагороджена. Одинока вона на все Поділля  
і Волинь, коли з державних коштів не буде підтримки, закриється, бо вже учителі 
починають кидати школу» [44]. Він обґрунтовував необхідність державного
фінансового забезпечення для Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи[45].Але29січня1924рокуназасіданніПрезидіїУкрголовпрофобру
було підтверджено рішення про її фінансування з місцевого бюджету [404].
Вагомих кроків у напрямку допомоги школі зроблено не було, і доки владні
структури вирішували, хто ж таки мусить утримувати гончарний навчальний

 Кость Кржемінський.  
Кам’янець-Подільський. 1920-ті.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн  
(Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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 Володимир Шаврін. Дружній шарж  
на педагогічний колектив Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи  
імені Григорія Сковороди:  
у центрі диригує пензлем Володимир Гагенмейстер,  
зліва від нього грає на скрипці Отто Адамович,  
над ними: з килимом – Варвара Корецька,  
зі сковородою – Євгенія Мельницька (секретар);  
сидить 2-й ліворуч з лірою Олійник,  
за ним стоїть з арфою Іван Стойкевич,  
3-й ліворуч Коссак (музикант),  
4-й стоїть з бубоном Володимир Шаврін,  
5-й із шарманкою Микола Корецький.  
Кам’янець-Подільський. 1926.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) 
(Львів)

 Варвара Корецька. Львів. 1967.  
Фото Георгія Ерна.  

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



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

930

 «Народня освіта на Вкраїні»  
Державний архів Хмельницької област [510, арк. 152]

заклад,сподіваючисьнате,щовінзможевистоятизавласнікошти,завідувачукотре
наголошував на неспроможності школи функціонувати за самостійно зароблені
кошти,боїхрозмірбувнезначний[176;167,арк.40;123,арк.4;161].Із15травня
1924рокуокружнийбюджетвзявнасебевиплатузарплати,алелишевикладачам
практичнихзанять[461].Навчальнийкурсскоротилиізтрьохдодвохроків.Суттєво
зменшилиштатнукількістьпрацівників[169,арк.39].Та,незважаючинаскруту,
оскільки літня практика була однією з найважливіших складових навчального
процесу,програмулітньоготриместрутодібуловиконаноповністю[169].
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У подальші роки дефіцит коштів на фінансування Кам’янець-Подільської
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди виникав доволі
систематично. Якщо порівняти кошти окружного бюджету, які виділялися для
профшколи,топрослідковуєтьсятенденціядопогіршенняфінансовоїпідтримки
з боку державних органів [825, арк. 11; 827, арк. 17]. Лише 1927 року сума
кошторисних призначень дещо зросла [254, арк. 1-15]. Зазвичай, фінансування
ізокружногобюджетувистачалолишенаутриманняштатутазабезпеченнядеяких
іншихстатейвидатків.Затакихобставиндоводилосяпокладатисялишенавласні
сили.Інодіпокращенняматеріально-технічногостануздійснювализакоштиучнів
[765].Частинусвогобюджетузакладформувавзарахунокприбутківвідпродажу
виготовленихучнямивиробів[827,арк.17;825,аpк.11].Зокрема,1927/1928н.р.
найбільше «заробив» Літографський відділ – 2039 крб. за реалізацію листівок,
альбомів,свідоцтв,мап,етикетоктаін.Гончарнийвідділвідпродажупопільничок,
чорнильниць, ваз, глечиків, тарелів, фігурного посуду тощо отримав 611,6 крб.
Ткацькийвідділ,продавширушники,маніжки,обруси,блузи,портьєри,килими,
додавдо спецкоштівпрофшколи300крб. [3, арк.8].Відповідно стількижбуло
затраченоназабезпеченняжиттєдіяльностівідділів.Фактичновонизнаходилисяна
самофінансуванні[416,арк.9].1927рокусамостійнозаробленіГончарнимвідділом
коштибулиспрямованінапобудовупічкидляприготуванняфріти,ремонтгорнів,
гас для освітлення горнової майстерні під час випалювання глиняних виробів
танапорізкудров[416,арк.10].

Додатковінадходженняотримувалийвідвиконаннязамовлень,наприклад,
намайоліковукераміку[301,арк.60,91;455].Окрімтого,Профшколанадсилала
технікумусвоїдрукованівидання[48].Кам’янецькійзалізничнійтрудовійшколі,
в обмін на дрова для випалювання, передавала глиняні вироби [5]. Історико-
археологічномумузеюзакладпропонувавдляреалізаціївиданняЛітографського
відділу[301,арк.60].НазамовленняІнспектурихудожньоїосвітибуловиготовлено
бюстВолодимираЛеніна[47].

Проте Профшкола була залежною від місцевої влади, і часто цей зв’язок
мавнегативнінаслідки:керуючийтехнікумом,апізніше–завідувачПрофшколи
змушенийбувітинапідписанняневигіднихдлязакладуугод.Причинбулокілька:
1)бажаннязафінансовоїскрутиотриматихочабякіськошти;2)«партнерами»
вугодівиступалипредставникивладнихструктур,якимнеможнабуловідмовити
[173].Специфікустосунківіздержавнимиструктурамитакожкрасномовноілюструє
лист Кам’янець-Подільської районної спілки дрібної й кустарної промисловості,
котрого циркулярно було розіслано всім артільним об’єднанням. До їхнього
числавключилийКам’янець-Подільськийхудожньо-промисловийтехнікум,якому
ультимативнозапропонувалинадіслатизразкиусіхвиробівзанайнижчимицінами
[581].Відмовитичиухилитисявідвиконаннятаких«рекомендацій»буломайже
неможливо. Додатковими заробітками також залишалися плата за підготовку
йскладаннявступнихіспитів(процейшлосявище)ізанавчання[827,арк.17;825,
аpк.11;254,арк.1-15].Протецінадходженнябулимізерними,оскількибільшість
учнівбулиізнезаможнихродин[123,арк.4;161].
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 (Стор. 932-933) «Відчіт про діяльність Кам’янець-Под. Художньо-Промислової Профшколи  
за 1924/25 шкільний рік». 1925. Державний архів Хмельницької області [123, арк. 4]



Розділ 7. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПОДІЛЛЯ

933



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

934

Таким чином, одним із головних факторів, який визначав поступальний
розвиток Художньо-промислової профшколи в Кам’янці-Подільському, було її
фінансовезабезпечення.Надходженнявідпродажувиробів,виконаннязамовлень
та плати за навчання були складовою спецкоштів, які витрачали на найбільш
необхідне. Кошторис видатків на 1928/1929 навчальний рік, сформований
як із бюджетних асигнувань, так і за рахунок спецкоштів, підтверджує, що
розвиток,хочайнестрімкий,алевсе-такибув.Наявністьтакихстатейвидатків,які
сприяли покращенню матеріально-технічного забезпечення відділів, дозволяли
утримувати Профшколу в більш-менш належному стані. Проте, аналізуючи
цей кошторис, можна побачити, що владна система тримала під контролем

 Випускники та викладачі Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди:  
(зліва направо, перший ряд, лежать на землі) Поліна Нікітіна, Сіма Заневич, Софія Кулініч;  

(другий ряд, сидять на землі) Ніна Баревич, Марія Панат, Іла Сінчук, Фаня Цер,  
Людмила Колосовська, Зінаїда Романівська, Ксена Кушнір, Леоніда Пацина, Микола Осадченко;  

(третій ряд) Володимир Шаврін, Антін Вронський, ? Павлюк (фізрук), Кирило Кирласюк, Варвара Корецька,  
? Ющенко (інспектор наросвіти), Катерина Яцимірська, ? Філіпчук (викладач математики), Борис Яцків;  

(четвертий ряд) Вадим Смолянський, Борис Бергер, Кільця Клейн, Валентина Міхалєвська,  
Юлія Медвєдєва, ? Сазонов (викладач політекономії), Василь Гулеватий, ? Олійник (викладач української мови);  

(п’ятий ряд) (?), Іван Хотинець, Володимир Гагенмейстер, Отто Адамович, Марія Войтенко,  
? Наливайко (викладач географії), Ганна Левицька, Микола Корецький, ? Кізімов (майстер-лінограф).  

Кам’янець-Подільський. 1929. Автор фото невідомий. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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дотриманнябільшовицькоїідеологіїнелишечерезнавчальніпланичивиховання
«послушників»режиму,айчерезпримусовевиписуванняспецифічної,належним
чином«зарядженої»періодики,такоїякчасопис«Вісти»та«Червоний Кордон»
[175].

ВолодимирГагенмейстерпрагнуврозвиватиПрофшколу,щоразу вказуючи
нацевдоповіднихзаписках.1925рокуузвітіпродіяльністьшколивінписавпро
необхідність дообладнання майстерень, лабораторії, «кімнат для цінної збірки 
зразків місцевої кустарної промисловости та книгозбірні-читальні» [123].
Завідувач наполягав на ремонті будинку, в якому стояли чотиримуфельні печі,
щочерезпожежузалишивсябездаху[169,арк.39зв.;161].Узв’язкуізпереходом
на трирічний терміннавчанняв 1926/1927навчальномуроці, із відкриттямпри
школі профкурсів для гончарів і ткачів, об’єктивно виникла потреба відкрити
додатковімайстерні[167].Протереалізуватиціпланибулодоволіскладно,адже
вонивимагалидодатковихсуттєвихкапіталовкладеньзбокудержави.

Основнінапрямкидіяльностізакладузробилийогодосвідбезціннимнелише
для тодішніх фахівців гончарного шкільництва, а й для сучасних керамологів,
етнопедагогів,мистецтвознавцівтакультурологів.

Питанняперспективногорозвиткуйзавданьмистецькихнавчальнихзакладів
обговорювалися на Першій всеукраїнській конференції з художньої освіти,
яка відбулася в Харкові 1926 року. Метою художньо-промислових профшкіл
було проголошено підготовку «добре кваліфікованих майстрів-практиків,  
з відповідно виробленим художнім смаком, потрібнім в художній промисловости, 
як фабричній, так і кустарній...».Найголовнішимипредметаминавчаннябуло
визначено«практичні праці на майстернях, під час яких учень повинен добре 
ознайомитись з технікою обраного ним виробництва… 2) художні дисципліни, які 
повинні виробити в ньому уміння користуватись орнаментом в приміненні його 
до своїх виробів, та дати учневі повне уявлення характеру і розвитку мистецтва 
України, через що він зможе зв’язати свою працю з працею і творчістю 
українських народніх мас» [506]. На з’їзді із художньої освіти, який проходив
уродовж01-05.06.1926рокувКиєві,основнимзавданнямпрофесійноїшколибуло
проголошено підготовку «масового кваліфікаційного робітника-виконавця, що 
володіє основними технічними прийомами і має необхідний загально-художній 
розвиток»[860,арк.4].

Згіднозпрограмнимидокументами,якимикеруваласяКам’янець-Подільська
художньо-промислова профшкола в середині 1920-х років, її завданням була
підготовка як для фабричної, так і для кустарної художньої промисловості
кваліфікованих робітників [645, арк. 43; 646, арк. 21-22]. За визначенням
завідувача,«школа має першорядне значіння в процесі підвищення промисловости 
і її нормального розвитку, обов’язковим елементом якого являється додаток 
образотворчих початків до чисто технічної продукції»[168].Зарокинавчання
учень повинен був засвоїти основні методи й прийоми роботи із матеріалом та
інструментами [185, арк. 62]. Більше уваги звертали на вивчення мистецьких
дисциплін, виготовлення орнаментованих художніх творів у гончарстві,
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 (Стор. 936-938) Володимир Гагенмейстер. «Докладова записка До Губпрофосвіти». 10.06.1924.  
Державний архів Хмельницької області [167, арк. 39-40]
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килимарствійвишиваннінаосновіподільськихмотивів[1438,с.210].Вихованці
Профшколи детально знайомилися з приладами й обладнанням; проводили
вправиздослідженнятехнічнихвластивостейглин:пластичності,в’язкості,усадки;
вчилисявиготовлятирізногоскладуформувальнімаси,ангоби,поливи.Процеси
формування, декорування та випалювання глиняних виробів учні повинні були
виконуватисамостійно.Гончарюванням,відтискуваннямівідливаннямугіпсових
формах у Профшколі виготовляли різноманітні глечики, кухлі, миски, тарелі й
інші глиняні вироби. Для їх декорування застосовували мальовку (ріжкування,
фляндрування), ритування, рельєфнеліплення [1755, с. 21].Характерноюрисою
школи був творчий художній підхід до роботи в майстернях. 1926 року школа
мала розгорнутися в «фабрику-осередок і лабораторію кустарництва» [167].
Очевидячки, він мав на увазі сприяння розвитку місцевих кустарних промислів
через діяльність випускників профшколи, популяризацію виготовлених у її
майстерняхвиробівподільськихформіорнаментики,проведенняекспериментів,
спрямованихнавдосконаленняїхніххарактеристик,поширеннядрукованихвидань
власноговиробництватощо.

Проте в державі вже визначилися,що опікування кустарнимипромислами
відійшловминувшину.Протоколпоширеноїокруговоїконференціїзпрофесійної
освітиКам’янеччини,якавідбулася02-04.01.1927рокувКам’янці-Подільському,
розкриває ілюзорність сподівань тих, хто очікував від художньо-промислових
профшкілмайстрівдлякустарногогончарства[774,арк.65].Прогончарствоіне
згадали, оскільки значначастина випускниківКам’янець-Подільської художньо-
промисловоїпрофшколипродовжуваласвоюосвітуувищихмистецькихнавчальних
закладах.Матеріаликонференціїсвідчать,щотакеявищебулохарактернимідля
інших профшкіл, і що однією з причин була скрута в селі. Не бажаючи цього
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 Юхим Гаврилюк. Ваза (1-2).  
Глина, гончарний круг, ритування,  
31х10,6d см; напис на денці: «Ю.Гаврилюк.1925.  
Кам. Под. Худ. Пром. Школа».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова  
профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1925.  
Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа.  
Фото Людмили Овчаренко

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

10,5х28Dх13,5d см; напис на денці: «М. Сваричевська. 1927. К.Х.П.Ш.». 
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола  

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

Фото Людмили Овчаренко
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3

2

4

5



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

940

 Автор невідомий. Вази.  
Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, ритування, мальовка, скління.  
Кам’янець-Подільська  
художньо-промислова профшкола 
імені Григорія Сковороди. 
Кам’янець-Подільський. 1920-ті. 
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької) (Львів)

визнавати, учасники конференції розглядали випускників профшкіл у якості
спеціалістів,дляякихдостатньобути«вузьким фахівцем-техніком»виробництва
змінімальноютехнічноютахудожньоюпідготовкою,йвважали,щовищаосвіта
длянихбулазайвою.Протенавказанихвищезібранняхбулорозробленоосновні
позиціїподальшоїреорганізаціїхудожньоїосвітивцілому:«…основними типами 
художньої школи є Профшкола – що підготовлює масового кваліфікаційного 
робітника-виконавця, що володіє основними техничними прийомами й має 
необхідний загально-художній розвиток; Технікум – що дає спеціялиста-майстра 
вищої кваліфікації, що загострена й закінчена в межах своєї спеціяльности…»
[860,арк.4].Художніпрофшколийтехнікумиорганізовувалисявгалузідрукарській
(поліграфії),малювання,живопису,скульптури,гончарстватазіншихнапрямків
художньоїпромисловості[860,арк.6].Мистецькінавчальнізакладиорієнтувалина
підготовкуспеціалістівдляхудожньоїпромисловості[667,арк.48зв.].

Підготовлені в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі
майстри повинні були виконувати й інструкторські функції. На цьому
наголошувалося в поясненні Державного наукового методичного комітету
№ 36/72-1927 від 3 вересня 1927 року. Для виконання навчальних планів,
запропонованих Народним комісаріатом освіти, кожен учень повинен був
опанувативсімапроцесамивиробництва,щопотребувалопевноїкількостіфахівців-
інструкторів, які керували б цією справою. Проте їх у Кам’янець-Подільській
художньо-промисловійпрофшколінатривідділибулолише3,5ставки.Оскількина
третійкурсприпадалонайбільшепрактичнихзанять,щонайменшепотрібнобуло
ввестищетриставки.Умежахдіючогоштатногорозписувиробничимипроцесами
третьокурсниківмавбикеруватиодинінструктор,алефізичноцевиконатибуло
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 1. Серафим Заневич. Попільниця. Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення. Кам’янець -Подільська  
художньо- промислова профшкола імені Григорія Сковороди. Кам’янець -Подільський. 1929–1930.  
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, Ккер.-1650/КВ -91953. Фото Людмили Овчаренко

 2. Автор невідомий. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, скління, 32х10,7Dх16,5d см.  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1920-ті. Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа.  
Фото Людмили Овчаренко

 3-4. Валентина Міхалєвська. Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, ритування, скління,  
28,7х11,2Dх10d см; напис на денці: «В. Міхалєвської 20.ІІІ.1929 К.-П.Х.П.П.Ш».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. 20.03.1929. 
Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа. Фото Людмили Овчаренко
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1 3

2 4

 Юхим Гаврилюк. Ваза (1-2).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка,  
ритування, скління, 34х11,6Dх9,7d см;  
напис на денці: «Кам. Под. Худ. Пром. Школа.  
Ю. Гаврилюк. 1925».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова  
профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1925.  
Кам’янець-Подільський державний історичний  
музей-заповідник, Ккер.-2193, КВ-118.916.  
Фото Людмили Овчаренко

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

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

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

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

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

(Львів). Фото Людмили Овчаренко
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 Автор невідомий. Скульптура подолянки.  
Глина, ліплення, 27,5х11,5 см.  
Кам’янець-Подільська художньо- промислова  
профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець -Подільський. 1920- ті.  
Кам’янець-Подільський державний історичний  
музей-заповідник, Ккер.-319/КВ-8100.  
Фото Людмили Овчаренко

 Сергій Шкурко, Ольга Бублій. Ваза (1-2). Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, ритування, скління;  
напис на денці: «Кам.-Под. худ-пром. Школа. 1926. С. Шкурко, О. Бублій».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1926. Фото Людмили Овчаренко

1 2
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 Автор невідомий. Кахлі (1-4).  
Глина, ангоби, полива, формування, скління , 29х29 (1), 20,5х20,5 (2), 19х20 (3), 21х23 (4) см.  
Кам’янець-Подільська художньо -промислова профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. Перша чверть ХХ століття. Кам’янець-Подільський державний  
історичний музей-заповідник, Ккер.-326/КВ-8247 (1), Ккер.-329/КВ-8250 (2), Ккер.-328/ 
КВ-8249 (3), Ккер.-327/КВ-8248 (4). Фото Людмили Овчаренко
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  Володимир Гагенмейстер.  
«Плян навчання Кам’янець-Подільського Художньо-Промислового ім. Гр. Сковороди Технікума». 1923.  

Державний архів Хмельницької області [183, арк. 14]
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просто неможливо, бо завдання занадто різнилися [170, арк. 58]. Володимир
Гагенмейстерпорушивклопотанняпрозбільшеннявштатізакладуна1928/1929
навчальнийріккількостіінструкторськихставокдо6,5одиниць[170].

Щоразу впродовж навчального року реалізовувався навчальний план,
вивчалися процеси гончарного, ткацького й літографського виробництв,
зусиллями«предметових»комісійпоглиблюваласянавчально-педагогічнаробота,
спрямовананарозробкунавчальнихпрограмівдосконаленнянавчальногоплану
зтим,щобузгодитизагальноосвітніймистецькідисципліни,«ув’язати»їхнавколо
спеціальних [123, арк. 4 зв.]. Природно,що чисельні реорганізації впливали на
змістнавчальнихпланів.Поприте,щодовготривалістьзмінпочатку1920-хроків
маланизкунедоліків,можнавиокремитийпевніпозитивнімоменти: 1922року
навчальний курс новоствореної Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи імені Григорія Сковороди знову став трирічним і, у відповідності
до «Временного Положения о ВУЗах У.С. С. Р.» (Харків, 1922), до навчального
плану тоді ще Художньо-промислового технікуму було включено малювання
(з теорією та перспективою), малярство (зі стилізацією), рисунок, композицію,
історіюужитковихмистецтв,технологіювиробництва,хімію[758;246;183;184].
Якіраніше,навчальнийрікподілявсянатритриместри[353,арк.5].Підтвердження
саме такого змісту навчального плану міститься в кількох архівних джерелах,
аводномуіздокументів–деталізованийподілспеціальнихнавчальнихпредметів
(таблиця34)[182].

Таблиця 34. 
Поділ спеціальних навчальних предметів у Кам’янець-Подільській  
художньо-промисловій профшколі імені Григорія Сковороди (1923) [182]

№
п/п

Навчальний  
предмет 

І курс ІІ курс ІІІ курс

Триместри

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Технольогіяроблива 2 2 4 4 6 6

2 Керам.малярство 4 4

3 Ліпка 4 4

4 Точильно-формувальна
майстерня

8 8

5 Літографія 10 10 10

6 Цінкографія 2 2 2

7 Графіка 4 4 4

8 Ткацтво 8 8 8

9 Килимарство 4 4 4

10 Вишивання 4 4 4
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Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофшколаорганізовуваласвою
діяльність у відповідності до рекомендацій вищих органів влади. Її навчальний
план на 1926/1927 навчальний рік було укладено згідно з загальнодержавними
типовими навчальними планами для художньо-промислових профшкіл [504].
Умежахвищенаведеногонавчальногопланудлякожноговідділубулорозроблено
окремийпланнавчання.Зокрема,Гончарнийвідділорганізовувавсвоюдіяльність
відповіднодотакогонавчальногоплану(таблиця35).

Таблиця 35. 
Навчальний план гончарного відділу на 1926/1927 навчальний рік [505]

Триместри 

Дисципліни

1 2 3 4 5 6

Число годин навчання  
на тиждень

А. Загально-освітні
Українськамова
Суспільствознавство
Німецькатехничналітература
Охоронапраці
Економ.географ.УСРРтаСССР

Б. Загально-техничні та мистецькі
Математика
Фізика
Хемія
Малювання
Креслення
Історіяукр.мистецтвавзв’язкуззагальною

В. Спеціальні предмети
Керамичнатехнологія
Ліпка
Працявкерамичнихмайстернях

Разом

2
2
2
-
-

4
1
2
8
4
-

2
3
7

37

2
2
2
-
-

4
1
2
8
4
-

2
3
7

37

2
2
2
-
2

2
1
1
7
3
2

2
3
7

36

2
2
2
2
2

2
1
1
7
3
2

2
3
7

38

Упродовж1924–1930роківфактичнощорічнонавчальнийпланпрофшколи
зазнавав змін [160; 175; 183; 188; 262; 510; 519; 245, арк. 3; 763; 825]. Водночас
суттєвозмінюваласякількість годинпрактичноїроботивмайстернях.Найбільш
«художнім» навчальний план Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи був у 1924/1925 навчальному році, коли на мистецькі дисципліни
було відведено 74 % годин тижневого навантаження, з них 40 % – на заняття
вмайстерняхілабораторіях.Згодомціцифризменшилисявідповіднодо55%і24%.
Процес всеохоплюючої політизації й воєнізації радянського суспільства охопив



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

948

ГОНЧАРНИЙ ВІДДІЛ

П І Д В І Д Д І Л И

РозмальовочнийМоделярнийФормовочнийОпалювальнийЗаготовчий

 Володимир Гагенмейстер.  
Структура Гончарного відділу Кам’янець-Подільського художньо-промислової профшколи  

імені Григорія Сковороди [194]

іхудожнюосвіту:значнукількістьнавчальнихгодинбуловідведенонавивчення
таких предметів, як історія класової боротьби, радянське право, політекономія,
військова справа. Були й певні локальні зміни, які корегували розподіл годин
умежахтижневогонавантаження[778].Незміннимзалишалосяодне–кожного
літнього триместру (ІІІ, VІ, ІХ) проходили практичні заняття в майстернях –
іцебувсуттєвийпозитивнийдляшколифактор.

У Профшколі діяв методичний комітет, який здійснював узгодження
навчальнихпредметів,затверджувавнавчальніпрограми,складаврозкладзанять,
визначав обсяги класів та курсів, коригував тривалість триместрів тощо [757;
849; 847]. Теоретичні й практичні заняття чергували. Така система організації
навчальногопроцесубуланайбільшоптимальною:по-перше,змінавидудіяльності
сприялакращомузасвоєннюматеріалів;по-друге,теоретичнізнанняперевіряли
й закріплювали на практичних заняттях у майстернях та лабораторії [847].
Ця робота занотовувалася в спеціальні книжки або картки й характеризувала
ступінь засвоєння учнями пройденого курсу навчання та практичних умінь.
Після закінчення практичного триместру за цими даними робили висновок
про можливість переходу учня до наступного класу [972]. На останньому курсі
практичнізаняттяорганізовуваливспосіб,близькийдофабричногорежиму,зйого
точнимпідходомдозавдання,облікомкількостітаякостіпродукції,нормуванням
часу. Третьокурсників затверджували в статусі «стажантів», які повинні були
виконатипевнийпланроботи[424;126].Наприкінцітретьогокурсу«стажанти»
виконуваливипускніроботи.ЇхтемизатверджувалиназасіданняхШкільноїради
[764]. На гончарному відділі переважали завдання, пов’язані з виготовленням
різногородусервізівтаумивальнихприборів[763,арк.13зв.].

Часті зміни навчальних планів автоматично призводили до проведення
відповідних змін у предметнихнавчальнихпрограмах.Оскільки авторами їх, як
правило,булисамівикладачійапробаціяїхпроходилалишевційшколі,томожна
вважати ці програми авторськими й експериментальними. Упродовж 1916–1922
років Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія
Сковородикористуваласянавчальнимипрограмами,успадкованимивідХудожньо-
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ремісничоїнавчальноїмайстерні.Унаступніроки,черезпроведенняреорганізацій,
деякі програмибулопереписано.Віднайденопрограми 1921, 1923 та 1926років.
Авторамибагатьохзнихбуливикладачіпрофшколи:«Спеціальний інтегрований 
курс з образотворчого мистецтва» (Володимир Гагенмейстер, 1920) [155],
«Програм по хемії»(1923)[659],«Програм майстерень Літографського відділу»
[657],програмидля«Ліпільної майстерні» (ГригорійЖурман,09.01.1921)[332],
«Програм по ліпінню» (Григорій Журман, 1923) [334], «Програм науки ліпки  
в Кам’янець-Подільському художньо-промисловому технікумі»(ГригорійЖурман,
24.01.1923) [333], «Програм по керамичному малярству» (Григорій Журман,
1923) [334], «Програм по малюванню» (Борис Крюків, 1923) [428], «Програм 
по малюванню» (БорисКрюків, 1926) [429],«Програма з малярства для учнів 
Гончарного відділу» [661],«Деталізований план робот на V триместр К-Под. 
худпромпрофшколи по малюванню та малярству. ІІ курс»(1927)[256],«Завдання 
І класу в скульптурній майстерні Художньо-промислової професійної школи»
(ГригорійЖурман,1925)[331],«Програм по німецькій техничній мові Кам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи» [658], «Програм по історії 
мистецтва України в зв’язку з загальною для Кам’янець-Подільської художньо-
промислової профшколи» (Володимир Гагенмейстер, 1926) [188], «Курс історії 
мистецтва» (Володимир Гагенмейстер) [151], «Програма з креслення» (Кость
Кржемінський, 1926) [660], «Програма лекцій з образотворчого мистецтва»
[662].Учислідержавнихпрограмбув«Додаток до програми мистецтвознавства»
[292].

ВолодимирГагенмейстервивчавдосвідроботиіншихмистецькихнавчальних
закладів,щобзаможливостізастосуватийогонапрактиці,наприклад,Київської
академіїмистецтв[765;741].

Методи викладання переважали евристично-ілюстративні, типи занять –
семінари, екскурсії, лабораторні експерименти [251, арк. 9]. У вивченні фізики,
технології та суспільствознавства використовували дослідницький метод [185].
Унавчанні гончарствузастосовуваликолективнийметод: готуючисировинудля
старшихучнівідопомагаючиїмуліпленні,молодшізнайомилисязматеріалами,
вивчали прийоми роботи. Якщо в класі було більше 25 чоловік, учнів поділяли
на групи, до складу яких входили різні вікові категорії [333; 424]. Водночас,
у майстернях застосовували й метод індивідуального підходу, який дозволяв
виявититарозвинутитворчіздібностікожногоучня.

Основні питання діяльності Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи імені Григорія Сковороди вирішувала Шкільна рада [178; 743].
Вона затверджувала навчальні плани, розподіляла педагогічне навантаження
серед викладачів, вирішувала господарські й виробничі питання, вносила зміни
до Правил внутрішнього розпорядку, порушувала клопотання про переведення
учнів, які не мали здібностей до художніх дисциплін, на навчання до інших
профшкіл [825, арк. 6; 762; 763; 671, арк. 8]. Рада зараховувала або звільняла
учнів.Підставоюдля звільнення або суворого попередження булинеуспішність,
нехтуваннялекціями,роботоювмайстернях,безпричинненевідвідуванняшколи,
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 (Стор. 950-951) Григорій Журман. «Ліпільна майстерня». 09.01.1921.  
Державний архів Хмельницької області [332, арк. 5]
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неналежна поведінка [116; 103]. Іноді відрахування учнів набували масового
характеру [762; 760]. На загальних зборах шкільного колективу йшлося й про
необхідність встановлення суворої дисципліни. На засіданнях Шкільної ради,
які відбувалися одинразна два тижні, детально аналізувалинавчання кожного
учня,давалидозвілнадопускдо іспитів,зараховувалинастажування[759;761].
1926 року відбулося 13 засіданьШкільної ради, на яких розглянули 120питань.
Цінниміважливимбулоте,щонаїїзасіданняхзачитувалидоповідізіспеціальних
теоретичних питань, такі як «Стінні розписи на Уманщині» (підготував Кость
Кржемінський),«Стінні розписи Поділля» (доповідавВолодимирГагенмейстер)
[531], «Застосування зразків народного мистецтва у промисловості» [825,
арк.6].Радаобговорювалапідготовкувиставок,проведенняекскурсійтаорганізацію
літніхтриместрів[764].

Академічнароботазводиласянелишедореалізаціїнавчальногоплану,айдо
роботи«предметових»комісій,якітурбувалисяпроналежнийрівеньвикладання
тавідповіднуфаховупідготовкуучнів,поглибленнянавчально-педагогічноїроботи,
розробкупрограміробочихпланів,якімалинаметіоб’єднаннязагальноосвітніх
та художніх дисциплін довкола спеціальних навчальних предметів, перевіряла
рівень засвоєння знань [161, арк. 2 зв.]. 24 листопада 1922 року на засіданні
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 (Стор. 952-953) Григорій Журман. «Програм науки ліпки  
В Кам’янець-Подільському Художньо-Промисловому Технікумі».  

24.01.1923. Державний архів Хмельницької області [333, арк. 6]
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«предметових»комісійобговорювалипитаннямистецтвавХудожньо-промисловій
школійставленнядоньоговикладачівзакладу[285].

Трирічнийкурснавчанняпередбачав,щоІІІ,VІіІХтриместризначноюмірою
відводилисянапрактичні заняттявмайстернях [753].Наприклад, учервні 1924
рокупередучнямистоялитакізавдання:«1 – ...виготовлення ріжних гончарських 
виробів у найбільш типових для Поділля зразках... виготовлення літографським 
способом альбомів по народньому мистецтву Поділля; 2 – ознайомлення через 
цілу чергу екскурсій з найбільш великими пунктами кустарництва на Поділлі; 
3 – гурткова праця учнів у спеціальних гуртках, по питаннях кераміки, ткацтва 
і графіки як самодіяльна робота учнів для поширення свого фаху»[167,арк.39;
245,арк.31].

1926 року, при відділах діяли майстерні: 1. Керамічно-гончарський відділ
(керівник Отто Адамович – точильно-формувальна, гончарної мальовки,
скульптурна).2.Графічно-літографськийвідділ(керівникВолодимирГагенмейстер
– літографська, цинкографічна). 3. Ткацько-килимарський відділ (керівник
Варвара Корецька – ткацька, килимарська, вишивальна, набивна). 4. Столярно-
різьбярськийвідділ(столярна,різьбярська;існувавдо1924,потімзалишиласялише
деревообробнамайстерня).Роботавмайстерняхчіткоплануваласяйпроводилася
підсуворимконтролемвикладачів[957].

Начаслітньоготриместрукожнийвідділотримувавзавдання.Зокрема,учні
гончарногоповиннібулививчатитрадиційнегончарствовекспедиційнихумовах,
опановувати всіма виробничими процесами, формувати на гончарному крузі
та в гіпсових формах, виготовляти глиняні вироби «подільського характеру»
[121; 160; 254, арк. 1-15; 1494, с. 4].Проводилися заняття з гончарної технології
[254, арк. 1-15; 519]. Матеріали щорічних звітів учнів про працю свідчать,
що вихованці Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені
ГригоріяСковородибралиучастьвусіхвиробничихпроцесах.Роботавмайстернях
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  Григорій Журман.  
Програма з ліплення  

Кам’янець-Подільської  
художньо-промислової профшколи. 

Державний архів Хмельницької області 
[334, арк. 4]



Розділ 7. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПОДІЛЛЯ

955

значноюміроюзалежалавіднаявностіспецкоштів,заробленихпродажемвласних
виробів.1927/1928навчальногорокусаметакігрошібуловитраченонапридбання
матеріалів,необхіднихдлязабезпеченнядіяльностіГончарноговідділу[3,арк.9].

УграфічніймайстерніЛітографічноговідділу,якоюкерувавАнтінВронський,
виконували композиції на задані теми, готували матеріали для альбомів
із народного мистецтва; розробляли проекти екслібрисів; малювали ілюстрації
таобгорткидляжурналів;виготовлялитрафаретина2-3фарби.Звісно,необійшлося
йбеззамовленьполітичногохарактеру:друкувалипортретидіячівреволюції[763,
арк. 13; 121, арк. 32 зв.]. Упродовж літнього триместру 1922/1923 навчального
рокувцинкографічніймайстернібулоздійсненотехнічнупідготовкудовидання
альбомузнародногомистецтва«Гончар Бацуца» [121,арк.32;160],готувалидо
друкуіншіальбомизнародногомистецтва,календарна1924рік[121,арк.32зв.].
Проте на думку вихованців Профшколи, діяльність майстерні необхідно було
вдосконалювати[782,арк.45;785,арк.43].Запереконаннямкерівникаграфічної
майстерніМиколиКорецького, їїдіяльністьпотребувалакардинальнихзмінякз
поглядуматеріальногозабезпечення,такізпоглядуорганізаційного[785,арк.43].
Було очевидним, що робота в літографській майстерні потребувала певного
контролюйвтручаннязбокузавідувачаПрофшколи[181].Упротоколіінспектора
Сільверстровавід05.08.1925рокузафіксованостансправуЛітографічномувідділі
[903].Допевноїміриокраїннегеографічнерозташування,віддаленістьвідвеликих
адміністративнихцентрів,певнаізольованістьвідвидавничогоринку,недостатнє
фінансуванняспонукалиВолодимираГагенмейстераформуватиколекціюхудожніх
обгорток,ілюстраційтаплакатівдлязнайомствамайбутніхілюстраторів-літографів
ізтодішньоюграфікою[462].

УчніткацькоїмайстерніпідкерівництвомВарвариКорецької,ГанниОнепір,
ВіриДулеповоївиготовлялитканини,застосовуючирізнеплетиво;ткалирушники,
плахти,чоловічійжіночісорочки,державнийпрапор[121,арк.32зв.;160].Влітку
1922рокувкилимарськіймайстернібуло«закінчено килими в подільському стилі»
й розпочато виготовлення нового килима [121, арк. 32 зв.].Під час практичних
занять особливу увагу приділяли вивченню етнографічних особливостей
українського килимарства [1750, с. 137-138]. Випускники Ткацького відділу
з приємністю згадували своє навчання вПрофшколі й висловлювали вдячність
заотриманізнанняйпрактичнінавички[965;906,арк.1;963].

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

Упродовж століть українці створювали численні твори матеріальної
йдуховноїкультури,якієвагомоюскладовоюсвітовихкультурнихцінностей.Проте
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 (Стор. 956-957) Доповідна записка завідувача Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи  
імені Григорія Сковороди Володимира Гагенмейстера до інспектора Профосвіти Кам’янеччини. 29.07.1926.  

Державний архів Хмельницької області [168, арк. 75-75 зв.]
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потрібенбувчас,щобпрогресивноналаштованачастина суспільства усвідомила
– художні народні промисли – це народна творчість, яка акумулювала в собі
багатовіковіуподобання,звичаїйтрадиціїнароду.Уцьомуполягаєїїунікальність
та неповторність. На важливості народного мистецтва в початковій мистецькій
освітінаголошуваввидатнийукраїнськийетнограф,дослідникнародногомистецтва
Данило Щербаківський [822]. Від перших днів свого перебування в Україні
Володимир Гагенмейстер вивчав кустарні промисли Полтавщини, Київщини
йПоділля.Своюпрацюнапосадізавідувачавінщільноув’язавізнауково-пошуковою
роботою й ґрунтував навчально-виховний процес на вивченні традиційного
народногомистецтваПоділля.Заприкладомукраїнськихучених,однимізспособів
йогодослідженнявКам’янець-Подільськійхудожньо-промисловійпрофшколіімені
ГригоріяСковородибулиетнографічніекскурсіїдоосередківкустарнихпромислів,
якіособливоактивнопроводиливлітнітриместри[123].

У передньому слові до своєї монографії«Настінні розписи Кам’янеччини»
(1930) Володимир Гагенмейстер подав хронологію організованої ним
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експедиційної діяльності разом з учнями та викладачами Профшколи (Отто
Адамовича,КостяКржемінського,ВолодимираШавріна),спрямованоїназбирання
зразків подільського народного мистецтва, починаючи з 1917 року [1092, с. 10;
124]. Екскурсійно-експедиційна робота мала на меті «ознайомлення учнів  
з вирібництвами місцевого значіння, а також вирібництвами, що побудовані 
на більш високій техничній основі та мають більш широке значіння...» [267].
ТрадиційнопершусуботунавчальногорокуВолодимирГагенмейстеррозпочинав
екскурсією по Кам’янцю-Подільському, під час якої знайомив першокурсників
зпам’яткамиміста[615,с.45].Завданняекскурсійузгоджувалися ізнавчальним
планом і проводилися під керівництвом викладачів. Відвідуючи той чи інший
гончарний осередок, учні знайомилися з умовами існування промислу, його
виробничимипроцесамий технологіями; відвідувалижитланароднихмайстрів;
формували колекції глиняних виробів подільських форм, збирали знаряддя

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

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

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

Музей Кам’янець-Подільської міської дитячої  
художньої школи. Фото Людмили Овчаренко
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праці.Такожбулозібрановеликіколекціїкилимів,рушників,вишиванок,плахт,
витинанок,доріжок,маніжок,скатертин,паперовихприкрас.У1920-х–напочатку
1930-хроківселянськірозписинатериторіїПоділлявивчалаПодільськаекспедиція
вскладіКостяКржемінського,Б.Кржемінського,А.Зарембовського,іВолодимир
Гагенмейстерактивнознимиспівпрацював.ВихованціПрофшколизамальовували
місцевуорнаментику,настіннірозписиселянськиххат,одяг;записуваливідомості
про майстрів. Зібрані зразки та матеріали народної творчості опрацьовували
йзастосовуваливнавчальномупроцесі.Такожучнівідвідувалитамтешніфабрики,
поліграфічніпідприємстваймузеї[161;1494,с.7].

ЕкскурсійнімаршрутиперетиналивсютериторіюКам’янеччини.Наприклад,
улітку 1922/1923навчальногороку учніГончарного відділу здійснили екскурсію
до м. Маків, де оглянули цукроварню, у м. Дунаївці, де оглянули суконний
іливарнийзаводита«обслідували глини околиць Дунаєвець; 12 зразків принесли 
з собою» [160]. Тоді ж відбулася екскурсія до Панівців, Зінькова та Адамівки
«для обслідування гончарського пункта».Окрімтого,уПанівцяхучніграфічної
майстерніробили«зарісовки з натури»,отримували«наглядні указки відносно 
композиції малюнків й засобів стилізації і озагальнення з метою підготовкі 

 Володимир Гагенмейстер (праворуч) під час етнографічної експедиції. Верхні Панівці, Поділля. 1924.  
Фото Стефана Таранушенка. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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матеріалів для графичних праць» [160].Чергова експедиція тривала впродовж
2-10 липня 1923 року. Тоді студенти школи Юхим Гаврилюк і Микола Коба
перебувалиувідрядженнівселахНічин,Залуччя,Черча,Біла,Степанівка,Летава
Кам’янецької округи«для збирання матеріялів по народньому мистецтву для 
шкільного музею»[406].

У 1920-х роках пожвавилася діяльність Етнографічної комісії Української
академіїнаук,якаініціюваладослідженнягончарнихосередків.Підчасекспедицій
учені збиралиматеріалипростанкустарногопромислу, у томучислійПоділля,
формували колекції старовинних та сучасних виробів для Кустарного відділу
СільськогосподарськогомузеювКиєві.ДослідженнямглинзаймавсяНаціональний
геологічниймузейУкраїнськоїакадеміїнаук[1576,с.111-112].Повсюднонауковці
фіксувалиознакизанепадугончарства[1557,с.16].Увересні1923рокуВолодимир
Гагенмейстер і Отто Адамович організували екскурсію гончарного відділу до
села Адамівка Зіньківського району Кам’янецької округи, поставивши за мету
обстеженнястанупромислу.Результатомекспедиціїбулиневтішнівисновкипро

 Гагенмейстер Володимир. Лист до інспектора профосвіти.  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 10 жовтня 1924 року [177] 



Розділ 7. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПОДІЛЛЯ

961

занепадгончарства[159].ДослідженнягончарствавАдамівцітривалойнаступного
року [123]. Стурбовані складним станом адамівського гончарного промислу
викладачіпрофшколизвернулисядоорганіввладиіззакликомнадатигончарям
технічнудопомогу,налагодитирозробку глинищтадоставкупалива заменшою
ціною,інакше«гончарство Адамівки певно припине своє істнування позаяк річей 
не можно буде збути із-за великої ціни на вироби»[172].Окрімтого,Володимир
ГагенмейстервидавдовідкунапроханняголовисільрадиАдамівкиМатковського
тачленасільрадитогожселаШираяпрорезультатиобстеженняцьогогончарного
осередку[172].ВолодимирГагенмейстернамагавсявплинутинастангончарства
через привернення уваги громадськості до тих його осередків, які ще діяли.

 Копія відрядного посвідчення студентів Кам’янець-Подільського художньо-промислового технікуму  
імені Григорія Сковороди Юхима Гаврилюка та Миколи Коби. Липень 1923.  
Державний архів Хмельницької області [406, арк. 22]
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 Ілюстрації до книги Костя Кржемінського  
«Стінні розписи на Уманщині. Мотиви орнаменту  
(50 окремих таблиць)» (Кам’янець-Подільський:  
Видання Кам’янецької художньо-промислової профшколи, 1927):
1. Варвара Мельникова. Замальовка розпису кута хати.  
Синиця, Уманський повіт. 1919.  
Камянець-Подільський державний історичний музей-заповідник,  
КВ-78627/Кгр.-1632. 
2. Ксенія Назаренко. Замальовка зірки на стелі.  
Кочубеївка, Уманський повіт. 1920-ті.  
Камянець-Подільський державний історичний музей-заповідник,  
КВ-78631/Кгр.-1628. 
3. Мотря Шмайко. Замальовка фризу на хаті.  
Дмитрушки, Уманський повіт. 1920-ті.  
Камянець-Подільський державний історичний музей-заповідник,  
КВ-78617/Кгр.-1642. 
4. Ганна Запорожець. Замальовка розпису на стіні в хаті.  
Дмитрушки, Уманський повіт. 1920-ті.  
Камянець-Подільський державний історичний музей-заповідник,  
КВ-78632/Кгр.-1627. 

1 2

3

4
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 Автор невідомий. Ілюстрації до книги Володимира Гагенмейстера «Селянські настінні розписи Кам’янеччини:  
матеріяли до вивчення українського селянського мистецтва».  

(Кам’янець-Подільський: Видання художньо-промислової профшколи, 1930). 1917–1927.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)

 Автор невідомий. Ілюстрація до книги Володимира Гагенмейстера  
«Настінні паперові прикраси Кам’янеччини» (Кам’янець-Подільмський:  

Видання художньо-промислової профшколи, 1930).  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)

 Автор невідомий. Замальовка орнаменту вишивки.  
Заготовка до книги Володимира Гагенмейстера.  
«Вишивки низзю. Тульчинщина, село Орлівка»  
(Кам’янець-Подільський: видання Кам’янець-Подільської  
художньо-промислової профшколи,  
1929). Національний музей українського народного  
декоративного мистецтва
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Зекономічногопоглядусправабуладоситьнепростою,алеідеязберегтийхочаб
якось сприятипокращеннюпромислу,видаваласядоситьпривабливоюйнатой
момент,мабуть,щереальною.Зрозуміло,щодлявсебічноговивченнягончарства
кількохекспедиційлишедоодногогончарногоосередкубулонедостатньо.Тому
1червня1924рокувідбуласяекскурсіядоСмотрича,яка,засловамиВолодимира
Гагенмейстера, «має чисто наукове значіння і що вона для всіх обов’язкова. 
Для всіх відділів є багато матеріалу. Для керамиків – гончарний пункт, для 
графиків – сінагога і єврейське кладовище, а для ткачів – одяг» [742, арк. 7].
Тоді ж було здійснено екскурсії на поліграфічні підприємства Кам’янця-
Подільського.11жовтня1924рокудомістечкаЗіньковабуловідправленоекскурсію
учнівшколи«з науковою метою дослідження найбільш великого гончарського 
району Поділля»[177].Цякерамологічнаекспедиціятривалавпродовж1924/1925
навчальногороку[825,арк.8].

Підчасекскурсійвихованцітавикладачіткацькоїйкилимарськоїмайстерень
неодноразововідвідувалипідприємстваДунаївців.1923рокувонививчалироботу
тамтешньоїткацькоїфабрики[121,арк.32зв.].Прицьомузвернулиувагу«на гарну 
постановку виробу», водночас вказавши на недосконалий процес фарбування
тканин [160].Наступного року етнографічні експедиції доДунаївців зосередили
зацікавлення учнів Ткацького відділу на суконних фабриках [123]. 1926 року
40 вихованців разом із Варварою Корецькою та Костем Кржемінським вивчали
діяльністьДунаєвецькихсуконнихфабрик[4].

Підпильнеокодослідниківпотраплялийархітектурніпам’ятки.Віднайдено
заяву Володимира Гагенмейстера до політуправління ДПУ, в якій він просив
видати дозвіл«на право фотографування і змальовування з науковою метою 

 Микола Олійник.  
Ілюстрація  
до книги Володимира 
Гагенмейстера.  
«Ганчарі Бацуци»  
(Кам’янець-Подільський: 
видання Кам’янець-
Подільської художньо-
промислової профшколи, 
1927). Національний музей 
українського народного 
декоративного мистецтва
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по дослідженню мистецтва пам’яток старовини мур-башт, замків, костьолів, 
церквів та зразків народнього мистецтва архітектури і розписів стін 
селянських хат в м. Кам’янці та селах Кам’янецької округи» [171]. 1925 року,
у зв’язку з підготовкою до участі у виставці художніхшкіл у Харкові, завідувач
школизапропонувавзамінитизапланованінатретійтриместрдальніекскурсіїдо
Дунаївців,Миньківців,Антонівки,ЗаміхованаекскурсіїдоКам’янецькоїфортеці,
сілМаків,ПанівцітаЦибулівка[189].9вересня1926року30учнівшколивирушили
ветнографічнуекспедиціюдоКульчиєвецькоїСлобідки,Кульчіївців,Фурманівки,
Китайгорода,Вихватнівців,СовієвогоЯруКам’янецькоїокруги[301].Кожногоразу
Окрвиконкомвидававучасникаметнографічнихекспедиційвідповідніпосвідчення,
«щоби запобігти перешкод» [177]. Віднайдено відрядне посвідчення, виписане
студентуКам’янець-Подільськогохудожньо-промисловоготехнікумуіменіГригорія
Сковородидост.КублічГайсинськогоповітудлязбиранняматеріалівзнародного
мистецтва [1010]. Екскурсії проводили не лише до осередків промислів, а й
допровіднихмистецькихнавчальнихзакладівУкраїни,післячогозаслуховували
доповіді[991;162].

Останні відомості про етнографічні експедиції, які проводилися щорічно,
датовано серпнем 1929-го, коли було заплановано екскурсії до Дунаївців
таЗінькова.КерівникамиекскурсійнихгрупбулиВолодимирГагенмейстер,Отто
Адамович,ВарвараКорецькатаМиколаКорецький[780,арк.2зв.].Однакзвітів
проціекспедиціїневіднайдено.Участьузаходахтакогородубулаобов’язковою
умовою зарахування практичного триместру, тому всі студенти відпрацьовували
літнітриместривповномуобсязі[742].

Упродовжбільшніж10-тироківвикладачійучніпрофшколисистематично
здійснювали комплексне обстеження діючих осередків традиційних народних
промислів. Експедиції здійснювали до сіл, які залишалися чи не єдиними
хранителями народної художньої творчості. Зібрані матеріали опрацьовували,
систематизували,аналізувалийвикористовуваливнавчально-виховнійроботі,яка
ґрунтуваласянаукраїнськійнароднійкультурі.Ціжвідомостібулиосновоюдля
поданнядоорганіввладизприводусприяннягончарномупромислу.

Як уже зазначалося, Кам’янець-Подільська художньо-промислова
профшколаіменіГригоріяСковородималаЛітографськийвідділізлітографсько-
цинкографічноюмайстернею,вякійлітографськимспособомдрукувалиальбоми,
брошури й поштові листівки із краєзнавства. Текстові матеріали українською,
російською,польською,латинською,французькою,німецькоюмовамивиготовляли
на друкарському станку-«бостонці» [1493, с. 85]. Володимир Січинський
наголошував намистецькій цінності літографій [1626, с. 20-21]. Брак витратних
матеріалівобумовиввикористаннявжевживаного,зодногобокусписаногопаперу
[1626,с.22].

До1921рокуКам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофшколанічого
невидавалайнедрукувала,бонебулонеобхідногообладнання.«Почали друкувати 
в 1921 році» [565, арк. 1]. Літографські роботи виконували під керівництвом
викладачалітографіїйцинкографіїАнтонаВронського,адрукарськимизавідував
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 Володимир Гагенмейстер. Відомості про проведену етнографічну експедицію  
до села Адамівка Зіньківського району Кам’янецької округи. 25.10.1923.  

Державний архів Хмельницької області [159, арк. 51]
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Михайло Матвіїв. Скрутне матеріальне становище Профшколи компенсувалося
ентузіазмом педагогів та учнів. Завдяки енергійності й глибокопатріотичній
життєвій позиції, Володимиру Гагенмейстеру вдалося налагодити підготовку до
друкуйсамдруквисокофаховихіціннихвидань.Навколоцієїсправиоб’єднували
учасників етнографічних експедицій та їхні результати, вихованців і викладачів
різнихвідділівПрофшколи, іншіорганізаціїйустанови.ДоостанніхВолодимир
Гагенмейстер неодноразово звертався за допомогою. Наприклад, Профшкола
планувалаподатидоучастівМосковськійвиставціальбомизнародногомистецтва
Поділля [945]. У зв’язку з цим, 30 вересня 1924 року завідувач звернувся до
Наукового комітету з клопотанням, у якому повідомляв, що очолюваний ним
навчальнийзаклад«має зібраний матеріял по народньому мистецтву Поділля, 
як от настінні росписі селянських будівель, гончарства, килимарства, ткацтва  
і т. ин., має відповідні сили і засоби», але школа просить науковий комітет
відпустити 125 крб. на придбання відповідних матеріялів для друку [165].
Профшколарозгорнулапотужнувидавничудіяльність.Відомостіпроцюроботу
збираладонькаВолодимираМиколайовича–ОльгаЕрн-Гагенмейстер.Шляхом
активнихпошуківчерезлистуванняізкраєзнавцемтадослідникомхудожньоїосвіти
вКам’янці-ПодільськомуАндріємПаравійчуком,атакожізмистецтвознавцямий
колекціонерами, викладачами й вихованцями Профшколи вона зібрала ємну
й колоритну інформацію про видання профшколи [145; 146; 144; 147, арк. 2].
Траплялося, що між учасниками листування відбувалися дискусії [564, арк. 2;
[561]. Володимир Гагенмейстер часто позначав свої роботи літерами «В. Г.»,
якіставив,відповідно,пооднійуправомуталівомунижніхкутках.Йогокольорові
автолітографіїзархітектурнихмотивівмалиіндивідуальнийхарактер[1177].

 Відрядне посвідчення студента Кам’янець-Подільського художньо-промислового технікуму  
імені Григорія Сковороди Ніни Кружечковської. 21.01.1924. Державний архів Хмельницької області [1010, арк. 18]
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ВолодимирГагенмейстерзвеликоюлюбов’юставивсядонародногомистецтва.
Підтвердженням цієї думки може бути праця «Селянські настінні розписи 
Кам’янеччини. Матеріали до вивчення українського селянського мистецтва 
1917–1927». Вона унікальна тим, що єдина містить детальні відомості щодо
настіннихрозписівПоділля [1092].Художникдосліджувавпоєднаннянастінних
розписів із архітектурою будівель, вказував на різноманітність внутрішнього
декорування селянських осель. Разом із викладачами та учнями Профшколи
завідувачзібравнастіннірозписинатериторіїпівденно-східноїчастиниПоділля
в районахКам’янецької округи. Спочатку вказану збірку використовували лише
учні Профшколи та кам’янецькі художники в якості матеріалу для мистецьких
робіт.Упродовж1927–1928роківнауковийспівробітникКам’янецькогоінституту
народноїосвітиВолодимирГагенмейстерзачитавназасіданніНауково-дослідної
кафедри доповіді «Подольське народнє мистецтво», «Розписи селянських 
будівель на Кам’янеччині»,«Розписи хат на Кам’янеччині»,якібулонадруковано
в«Записках Кам’янецького Інституту Народньої Освіти» (1927,т.1;1928,т.2)
[1092,с.10-11].

Друковані видання Профшколи мали велике наукове значення. Упродовж
1921–1931роківшколавидрукувалапонад40науковихпраць.Ізних6присвячено
вивченню й популяризації подільського гончарства [489, арк. 77]. Очевидячки,
до цього Володимира Гагенмейстера спонукало ще й навчання в аспірантурі,
деоб’єктомйогодослідженнябулосамегончарство.Утодішніхчасописахзгадано
про роботу, яку виконав аспірант: «Асп. Гагенмейстер збирав матеріяли по 
кераміці Поділля. Внаслідок екскурсій в райони, що визначаються технікою 
та художністю керамічних виробів, дав багато нового, свіжого матеріялу»;
«Асп. Гагенмейстер: 1) «Подільський гончар Бацуца» виготовив до друку,  
2) «Трипільська кераміка на Поділлю» (теж) і «Подільське народне мистецтво» 
(теж)» [261, арк. 2]. З приводу авторства видань Андрій Паравійчук зазначив:
«занадто багато вийшло робіт Гагенмейстера, 70 % всіх видань»[566,арк.2].
Встановлено, що автором праці «Гончарні миски с. Бубнівки» (1927) є Отто
Адамович[561,арк.2;489,арк.77].Авторомтакихдрукованихвидань,як«Розписи 
на Уманщині»,«Хати с. Ходоровець»і«Розписи синагоги у Смотричу»бувКость
Кржемінський[563].Протенедивно,щозначнийвідсотокробітвиконувавсаме
Володимир Гагенмейстер, адже коло його зацікавлень було широким. Маючи
спеціальнумистецькуосвіту,вінбувглибокообізнанимурізнихгалузяхнародної
художньоїтворчості,наукийкультури.Убагатьохвиданняхєвступнаабосупровідна
стаття. Автором більшості був Володимир Гагенмейстер. Наприклад, готуючи
альбом «Тульчинщина, село Орлівка. Вишивки низзю», він спеціально збирав
народнутермінологію [1046, с.37-38].ОкреміпраціВолодимираГагенмейстера,
не зважаючи на їхню повну готовність до друку, так і не опублікували. До них
належитьробота«Изразцовые декорации Ярославских храмов»,«Художня обробка 
каменю»,«Зразки доісторичної кераміки»[1125,с.56,103].Уроботі«Гутне скло 
Поділля» вперше в науковій літературі було комплексно розглянуто розвиток
виробництваскланатериторіїПоділлявіддавнинидопочаткуХХстоліттянаоснові
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архівнихматеріалівівивченнязразківпродукції[1128,с.121].У«Вишивках низзю»
ВолодимирГагенмейстерзауважив:«Українські селянські вишивки дають великий 
матеріял для вивчення народньої орнаментики…» [1091, с. 1]. Учений подав
народніназвивишивок,окремихмотивіворнаменту, їхнівідмінностітаваріації,
вказав на спадковість у занятті вишиванням [1091, с. 1-10]. 1929 року із друку
видавництваПрофшколивийшлапрацяЮ.Сіцінського«Кам’янецький Державний 
Історично-Культурний Заповідник – Кам’янецька фортеця» з автолітографією
ВолодимираГагенмейстера(10с.,тираж500шт.).Уподальшому,вповоєнні1940-ві,
вонабулаєдинимпідтвердженнямсаметакогостатусуфортеці[1059].Цебулоне
єдине видання Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені
Григорія Сковороди, що популяризувало архітектурні пам’ятки Кам’янеччини.
Допублікаційподібногозмістуналежатьпоштовілистівки,якіскладаютьокрему
групу друкованих видань навчального закладу. Їх перший випуск і додаткове
тиражування відбулися впродовж 1923–1925 років. У другій половині 1920-х
такожздійсненоперевиданнясеріїлистівок [564].Тематиказображуваногобула
різноманітною: 1) поштові листівки із архітектурними пам’ятками; 2) листівки
із зображенням зразків одягу подільських селянок; 3) листівки іншого змісту
[342]. Таких видань окремими серіями було не менше 47 [563]. У друкованих

 Юхим Гаврилюк. Ескіз обкладинки (1 – лицевий та 2 – зворотний боки) до видання «Гончар Бацуца»  
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди.  

Кам’янець-Подільський. 1923. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)

1 2
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виданняхПрофшколивякостіілюстраційвикористовувализамальовкипедагогів
тавихованців.Майжекожнахудожняроботапідписана, іцедаломожливістьне
лишевстановитиїхнєавторство,айдоповнитисписоквихованцівзакладу,який
булоукладено.ВолодимирГагенмейстербравдодрукувсіцікавізамальовки,навіть
якщовиконувавїхнефахівець[650,арк.2;1092,с.17].

Перебуваючи на посаді завідувача Кам’янець-Подільського художньо-
промислового технікуму, Володимир Гагенмейстер за сумісництвом одночасно
працювавуІнститутінародноїосвіти,томувцихустановахчастовиникалиспільні
проекти.Узаявівід08.11.1923рокукерівникадосліднихкафедрприКам’янець-
Подільському інститутінародноїосвіти,відомогоукраїнськогонауковцяПилипа
Клименка йшлося про видання «Матеріалів до історії графіки української на 
Поділлю»Літографічнимвідділомтехнікуму:«…це буде перше наукове видання 
до історії українського мистецтва, потрібне й для прикладного мистецтва, яке 
хоче основуватися на народнім українським мистецтві»[394,арк.4зв.].

Через свої друковані видання Кам’янець-Подільська художньо-промислова
профшкола апробовувала досить сміливі новаторські проекти. У Поділлі ще
уХVІІІ століттібуловиробленографікуписьма,вякійстароукраїнськецивільне
письмо поєднувалося із церковнослов’янською в’яззю. Це подільське письмо
багато декороване художніми віньєтками, заставками, завитками з мотивами
геометричногойрослинногоорнаменту.УпершідесятиліттяХХстоліттяукраїнський
художник-графікГеоргійНарбутстворивграфічнийшрифт(«Українська абетка»,
1917), який називають нарбутівським. Профшкола збирала й вивчала зразки
подільської графіки, на основі яких створила своєрідну місцеву графіку письма
[1494,с.7].Зарезультатамицієїроботизакладздійснюваввидавничудіяльність.
Із 1921 року в літографській майстерні почали застосовувати створену в школі
графіку письма, в якій застосовано елементи давної подільської й нарбутівської
графіки з певним наближенням до характерної рукописної подільської в’язі.
Творцями такого унікального письма були викладачі Володимир Гагенмейстер,
БорисКрюков,КостьКржемінський.1922рокупобачиласвіт«Графіка подільських 
метрик».1927рокувийшовальбом«Графіка ХVІІІ ст. на Поділлі»[1494,с.8-9].
Отже,спільнийпроектКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколи
йКам’янець-Подільськогоінститутународноїосвітитакибулореалізовано.Однак
післязнищенняшколицюграфікуперестализастосовувати.Видавничадіяльність
навчальногозакладуперебувалапідпостійнимконтролемпрофосвіти. 

Видання Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи
імені Григорія Сковороди можна було придбати в крамниці книг «Райспілка».
Їх намагалися закуповувати інші мистецькі навчальні заклади, оскільки вони
певною мірою компенсували брак підручників [456; 454]. Ці праці та інші
першодруки також користувалися великим попитом з боку музеїв, художників
таробітниківкооперації [1091, с. 10;688, арк.97].Зчасомзначущістьцихробіт
не зменшилася. Прикладом можуть послужити замальовки селянського одягу.
У 1990-х науковці констатували: «...Лише у творчості «Глечика» збереглося 
зображення давнього одягу подолян» [908, арк. 2]. Видання Профшколи
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 Обкладинки видань Камянець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди.  
Камянець-Подільський. 1920-ті. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів);  

архів Національного музею українського народного декоративного мистецтва
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єпершоджереломідлясучаснихнауковців:настіннірозписиКам’янеччинистали
основоюдлянаписаннямонографіїНаталіїСтуденець[1658].

Окрім краєзнавчих видань, профшкола виконувала у своїй літографській
майстерні замовлення за кошти установ та організацій, виготовляючи бланки
шкільних свідоцтв, грамоти, різні посвідчення, етикетки тощо [241, арк. 18].
Учислідрукованоїпродукціїнавчальногозакладубулийпортретипартійнихвождів,
атакожтакихвидатнихукраїнців,якТарасШевченкойГригорійСковорода[179].

Інформаціящодозагальноїкількостівидань,якібулонадрукованоКам’янець-
Подільською художньо-промисловою профшколою імені Григорія Сковороди
впродовж 1921–1931 років, з часом змінювалася. Спочатку, за даними Андрія
Паравійчука,такихвиданьбулоблизько127(враховуючите,щопоштовілистівки
випускалиокремимивиданнямийсеріями):21колективнай106авторських[1493,
с.86;563;1180,с.53-54].Частинувиданьбулоанонсованонаобкладинкахальбомів,
яківжепобачилисвіт,однаквіднайти їхневдалося:«Художня обробка каміню  
на Поділлі», «Зразки доісторичної кераміки на Поділлі»[1494,с.10-13].Цейсписок
видань укладався впродовж багатьох років зусиллями Ольги Ерн-Гагенмейстер
засприянняАндріяПаравійчукатаколишніхучнівПрофшколи.Накінець1980-х
роківвдалосявіднайти131мистецькевиданняПрофшколи,авторомпонад80-ти
з них був Володимир Гагенмейстер. Нині видання Кам’янець-Подільської
художньо-промисловоїпрофшколи–бібліографічнарідкість,бовиходило їх50-
150примірниківілишевкількохвипадках–200-500примірників[1491;1272].Нині
відомо«близько 250 літографічних брошур, буклетів, листівок»[489,арк.76].

Організаціявидавництвавповоєнні1920-тірокибуладопевноїміриподвигом.
У Харкові, як стверджував львівський мистецтвознавець Павло Жолтовський,
«знали всі мистецькі видання школи, слідкували за ними, раділи з її успіхів 
і кожного разу чекали, що ж на цей раз видасть Володимир Гагенмейстер»
[1128, с. 121]. Починаючи з 1925 року, на виданняхшколи ставили видавничий
знак, створений Володимиром Гагенмейстером 1924 року: гончарний глечик

 Володимир Гагенмейстер.  
Листівка «Кам’янецька фортеця». 
Видання Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової профшколи 
імені Григорія Сковороди. 
Кам’янець-Подільський. 1928.  
Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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 Володимир Гагенмейстер.  
Листівка «Кам’янець-Подільський.  
Будинок Халіла-баші».  
Кам’янець-Подільська художньо-промислова  
профшкола імені Григорія Сковороди.  
Кам’янець-Подільський. 1923–1929.  
Національний історико-архітектурний музей  
«Кам’янець», інв № 759

 Володимир Гагенмейстер.  
Листівка «Стара фортеця» (1, 2).  

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

Кам’янець-Подільський. 1923–1929.  
Національний історико-архітектурний музей 

«Кам’янець», інв № 758

1

2
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 (Стор. 974-975) Заява Пилипа Клименка до Кам’янець-Подільського художньо-промислового технікуму  
імені Григорія Сковороди. 1923. Державний архів Хмельницької області [394, арк. 4-4 зв.]
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і накатний літографський валок у колі, а по периметру кола літери «КПХПШ»
[567,арк.1].Виданнявиходиливчорно-біломутакольоровомуоформленні.Проте
узв’язкузчерговоюреорганізацієюКам’янець-Подільськоїхудожньо-промислової
профшколи 1931 року було ліквідовано Поліграфічний відділ, що у свою чергу
малонаслідкомповнеприпиненнявидавничоїдіяльності [761, арк. 10; 174].Але
друкованівиданняєоднієюізнайвизначнішихпам’ятокпрознищенийнавчальний
заклад.1937рокуВолодимирСічинський,проаналізувавшивиданняПрофшколи,
зауважив,щоілюстраціїдокнижоктатворчікомпозиціїіззображеннямпам’яток
архітектури Володимира Гагенмейстера надруковано в техніці літографії дуже
якісно,деякіаркушівиконановшістькольорів,щопривиконаннілітографського
друкуєзаняттямдужетрудомісткимізаймаєдоситьбагаточасу,оскількикожна
з цих таблиць мусить бути відбита шість разів. Щодо альбому Володимира
Гагенмейстера«Настінні розписи Кам’янеччини», віннаписавнаступне:«Щоби 
мати уяву про це дійсно розкішне і дороге видання, достатньо сказати, що 
деякі репродукції мають п’ять різних кольорів, є також репродукції, виконані 
декількома відтінками одного кольору, а також 3 ілюстрації – триколірною 
технікою (накладенням кольорів один на інший), що в літографії потребує 
особливої уваги і вміння» [1626, c. 22]. Борис Бутник-Сіверський наголосив
на науковій значущості видань Профшколи: «... Ці альбоми з численними 
кольоровими таблицями особливо цінні тим, що вміщені там рисунки надзвичайно 
близькі до оригіналів і хороше передають локальні особливості розписів»[1057,
c.115].1978рокуАндрійПаравійчукнаписав:«…Мистецьке видавництво набирає 
занадто серйозного і важливого значення, взагалі невідомого на Україні»[563].

Отже,зарезультатамипроведенихекскурсійтадослідженьуЛітографському
відділіКам’янець-Подільської художньо-промисловоїпрофшколи іменіГригорія
Сковородидрукувалиальбомизібранихматеріалівнародниххудожніхпромислів,
брошури й поштівки, які зафіксували в часі й зберегли важливу інформацію
про найбільш відомі діючі на той час гончарні осередки та їхніх майстрів [489,
арк.76-77].Ниніціраритетнівиданняєважливимічасточинеєдинимджерелом
про гончарство, ткацтво, вишивку, настінні розписиПодільського краю.Сучасні
науковцівсечастішедоводять їхнюкерамологічну,етнологічну,культурологічну
ймистецько-художнюактуальністьтазначущість.

Не менш важливою була ідея створення художньо-промислового музею,
якавиниклащезадовгодойогозаснування.1909рокуМиколаРоотусвоємулисті
допомічникаінспекторазхудожньоїосвітипросивсприянняМіністерстваторгівлі
іпромисловостівтому,щобхудожньо-промисловінавчальнізакладипожертвували
«модели и рисунки для учебнаго музея Каменец-Подольской мастерской…»
[853, арк. 53]. Професор Олександр Соколов стверджував, що учні Кам’янець-
Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстернізбираликолекціїписанок
ізразкивишиванок,яківикористовувалипідчаскомпонуванняорнаментів[580,
арк.81зв.].

ПевнийчасуКам’янці-Подільськомуфункціїхудожно-промисловогомузею
частково виконували Музей Подільської губернії та Церковно-археологічний
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музей, що мали невеликі збірки виробів кустарних промислів Поділля. Проте
перший з них зосереджував свою увагу на природничо-історичному напрямку,
адругий–назбиранніречейцерковноїстаровинитаматеріалів,якієпредметом
вивченняархеології.НапереконанняВолодимираГагенмейстера,причиноютакої
обмеженостідослідницькоїдіяльностіцихустановбувбракфахівців ізнародних
художніх промислів [186, арк. 1-1 зв.]. Тим часом, у Художньо-промисловій
школі,якамаланаметі«поширення розвитку художньої промисловости серед 
населення», такі спеціалісти з різних галузей кустарного виробництва були.
«Цілком зрозуміло, що утворення Крайового Художньо-Промислового Музею 
при Школі вимагає само життя… Крім того, істнування при Музеї Школи 
допомагає наочно знайомити з техничной стороной художньої промисловости»
[186, арк. 1 зв.-2]. Володимир Гагенмейстер був переконаний, що створення
такого музею було тісно пов’язане з діяльністю навчального закладу такого ж
профілю,ідляприкладунаводивМузейзаохоченнямистецтв,МузейОлександра
ЩтігліцавПетрограді,СтроганівськиймузейуМосквітаінші.1920рокузавідувач
Профшколи зауважив: «…Рахую своєчасним і необхідним, аби існуючу збірку 
річей старовини і кустарніх виробів виділити в окремий музей і надати назву 
«Подільський Крайовий Художньо-Промисловий Музей», прієднати до нього 
кустарні відділи вищезазначених музеїв» [186, арк. 2] (малися на увазі музеї
Кам’янця-Подільського).ВолодимирГагенмейстервзявсязаорганізаціюКрайового
художньо-промислового музею, покладаючись передовсім на своїх викладачів,
які «студіюють над стародавньою промисловістю і розроблюють, вкупі  
з учнями, техничний і художній бік сучасної промисловости і крім того, свідомо 
ставляться до збірки найкращих зразків народнього творчества»[186,арк.1зв.].
У пояснювальній записці до проекту організації музейної структурної складової
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи завідувач писав, що
Музеймаєнаметі«підіймання кустарної промисловости на відповідну височинь, 
як з художнього, так і з техничного боку... збір речей, які показують історичний 
хід розвитку, а також і сучасний рівень місцевого виробу в орігінальних зразках, 
копіях, рисунках, малюнках, фотографіях... а також і зразки старовинних  
і нових витворів мистецтва і орнаментики, які можуть сприяти розвитку 
місцевого характеру виробів...» [186, арк. 1]. Зазначеним зразкам місцевого
кустарного виробництва відводилося головне місце. Важливим завданням
створюваного Музею було поширення заходів, спрямованих на «підіймання  
і підтримання зруйнованої народньої індустрії»[186,арк.1].ФактичноВолодимир
Гагенмейстервказавнанасильницькезнищеннякустарнихпромислів.Водному
з листів навчального закладу до Профосу йшлося про те, що «при Кам’янець-
Подільській Художньо-Промисловій Школі з самого початку її істнування були 
наукові приладдя для рисування та малювання; за останні роки кількість цього 
приладдя при нагоді остільки збільшена, що утворилась вже ціла колекція 
зразків народнього мистецтва та промисловости. Ця колекція в 1921 р. звернула  
на себе увагу, так що тогді ж таки був з неї заснований Художньо-Промисловий 
музей»[449].ВолодимирГагенмейстеруклавкошторисвитратіштатмузею[191].
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Він відшукував різноманітні шляхи здійснення збирацької діяльності. Окрім
експедиційної науково-пошукової роботи, він здійснював взаємовигідний обмін
зіншимишколами[573],замовлявфотознімкимузейнихекспонатів[245,арк.31]. 

До червня 1922 року Художньо-промисловий музей перебував
упідпорядкуванніКам’янець-Подільськогокомітетуохоронипам’ятокстаровини.
Він був «єдиний не тілько на Поділлю, але й на всій Правобережній Україні.., 
який кладе собі мету виявити цілковиту картину кустарної та фабричної 
промисловости України»[449].Протепісляліквідаціїзгаданогокомітетупостало
питаннязакриттямузею.Щобцьогоуникнути,завідувачПрофшколизвернувсядо
ПрофосузпроханнямвиділитиасигнуваннянаутриманняштатуМузеютаремонту
йогоприміщення[449].ДоструктуриМузеювходилитаківідділи:1)пластичного
мистецтва; 2) промислового мистецтва; 3) технічний; 4) бібліотечний. Музей
підпорядковувався Кустарному відділу Кам’янець-Подільської ради народного
господарства. Фінансування передбачалося з асигнувань відділу, за кошти від
виставоктавидань, ізпожертв.Длякеруваннясправамиустановибулостворено
комітет. У Статуті прописано обов’язки цього Комітету та завідувача. Окремо
визначеноправоМузеюнапроведеннялекційдляпоясненняколекцій,прилюдні

 Фрагмент експозиції музею Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи  
імені Григорія Сковороди. Кам’янець-Подільський. 1920-ті. Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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 Лист Художньо-
промислового 
технікуму імені 
Григорія Сковороди 
до РКК Спілки Робос 
(чернетка). 31.05.1924. 
Державний архів 
Хмельницької області 
[461]

 Лист представника 
Української  
кустарної спілки  
на виставці до 
Кам’янець-Подільської 
райпромспілки. 
10.06.1924.  
Державний архів 
Хмельницької області 
[596]
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читання, улаштування художньо-промислових виставок та конкурсів, видання
науковихпрацьзпитань,якіперебувалиусферідіяльностіустанови.Поповнення
фондових колекцій мало відбуватися через проведення закупівель, виконання
замовлень, отримання дарунків та здійснення обміну, через етнографічні
експедиції.ТакожМузеймавправопоповнюватиколекціїзарахунокбезмитного
виписування з-за кордону різного роду художніх предметів [193]. У результаті
було зібрано колекції гончарних виробів, вишивки, килимів, орнаментів різних
історичних часів з усього Поділля. Матеріали для графічного відділу Музею
на прохання Володимира Гагенмейстера надсилало державне видавництво
[150]. Таким чином, 1921 року в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій
профшколі імені ГригоріяСковороди за ініціативоюВолодимираГагенмейстера
булоствореноєдинийуПоділліКрайовийхудожньо-промисловиймузей,колекції
якогосформованозусиллямипедагогівтаучнів.

Художньо-промисловапрофшколапроводилаактивнувиставковудіяльність
за участю всіх відділів. Організацією виставок займався виставковий комітет,
якийвідбиравдляцьогонайкращіучнівськіроботи[108].Васортиментівиробів
Гончарного відділу був різноманітний традиційний глиняний посуд, який
експонувалинавиставках[163].1923рокутворчіроботиучнівПрофшколиоглядали
відвідувачіМосковськоїсільськогосподарськоївиставки[128],дляякоїспеціально
буловиготовленоколекцію із200глинянихвиробівв українськомухудожньому
стилі [245, арк. 31.], і їх було відзначено
нагородами[176].НаВсеросійськійсільсько-
господарській та кустарно-промисловій
виставці в Москві (червень 1924 року)
також було представлено вироби гончарної
майстерні Профшколи: «Керамика эта 
имела большой художественный успех, 
вполне заслуженный благодаря своим 
высоким Техничным и Художественным 
качествам. В заключение сообщаю, что 
Керамика получила на выставке 2-ю 
награду и поощрительный диплом» [596].
Через два роки, після чергової виставки в
Москві,вдоповіднійзаписцізавідувачписав:
«Правильна постановка роботи в школі 
відмічена і нагородою за виставлені школою 

 Варвара Корецька – гід українського павільйону  
на Московській сільськогосподарській виставці.  

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

(Львів)
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експонати робот учнів на Всесоюзній Московській Сільсько-Господарчій та 
Кустарно-Промисловій Виставці»[168].

Наприкінці травня 1925 року Відділ художньої освіти Головпрофосу
організовувавуХарковівиставку,наякійповиннібулиекспонуватисвоївиробивсі
художньо-промисловішколи.Узв’язкузцим,назасіданніШкільноїрадиКам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди було
прийняторішення:«Керамичний відділ повинен використати всі народні форми 
та типові орнаменти. Дати на виставку річі, виконані ріжними техніками, 
а саме: підглазурними та надглазурними фарбами, майолікою, люстрами. 
Виконати з кафлів панно з 12-16 плиток з орнаментом. Виробити декілька 
скульптурних річей. Річі розписувати можуть учні по готовим малюнкам 
керівників. Графичний відділ виконує зразки народнього мистецтва на Поділлю 
в альбомах. Поскілько вистачить коштів, текст до альбомів видрукувати  
в друкарні. Для обгортки альбома по розпису хат оголосити конкурс, в якому 
можуть приняти участь, як керівники, так і учні. Ткацький відділ дає тканини, 
рушники, хустки, дорожки, по можливості килим, вишивки до сорочок чоловічих 
та жіночих» [764]. Підготовка Профшколи до участі у виставці скоригувала
експедиційну діяльність закладу: було відмінено дальні експедиції, які були
заплановані на ІІІ триместр.Натомість провели екскурсії історичного характеру
доКам’янецькоїфортеці, а такожу селаМаків,Панівці таЦибулівку [764]. 1927
рокунаювілейнійвиставцінародівСРСР,організованійАкадемієюхудожніхнаук
у Москві, Профшкола була єдиною установою, яка презентувала українську
художнюкераміку[615,с.22].

 «До комісії по підготовці Округового з’їзду Рад». 17.03.1927  
Державний архів Хмельницької області [271]
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Закладбравучастьущорічнихвиставках,якітрадиційноорганізовувалипри
з’їздахрадКам’янеччини.Зокрема,із24березнядо1квітня1927рокунаокруговому
з’їздіраддіялавиставка«виробів школи по гончарству, ткацтву, килимарству, 
літографії та картограми й діаграми, що характеризують роботу школи»
[271; 252, арк. 69]. Навчальний заклад проводив триместрові й звітні виставки
виробівнавчальнихмайстереньусвоємуприміщенні,яківідвідуваливсібажаючі,
в тому числі й кустарі [123; 161, арк. 2 зв.]. Черговими й екскурсоводами на
таких виставках були учні [250, арк. 2.]. Оглядали ці експозиції місцевіжителі,
школярі інших шкіл, кустарі. Такі заходи знайомили гончарів із глиняними
виробамиПрофшколи,стимулювалимайстрівдопошуківновихгончарнихформ
таорнаментів,переконуваливідвідувачівутому,щотворчийпроцесушколітриває.

Славилася Профшкола й своєю Художньо-промисловою книгозбірнею.
Володимир Гагенмейстер був знавцем фахової літератури, необхідної для
організації навчального процесу. 1919 року його було призначено завідувачем
Відділу професійної освіти Центральної бібліотеки. Разом з тим, Володимир
ГагенмейстербувчленомКолегіїприбібліотечнійсекціїйздійснювавкерування
філіямизазначеноговідділу,атакожвідповідавза«утворення осередків спеціально 
професійної літератури, поповнення їх і упорядкування для загального вжитку»
[607].

1919 року в Книгозбірні Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи зберігалися досить рідкісні видання, у тому числі з надрукованими
зразкамитворівобразотворчогойдекоративногомистецтва,орнаментівтавиробів
з глини, деревайметалу змузейних збірок– як російських, так і закордонних;
методичнірекомендаціїзвикладаннямистецькихдисциплін.Вінвентарнійкнизі
віднайденоописитогочаснихкнижковихфондів[239].Зап’ятьроківКнигозбірня
малавже945найменуванькниг,журналівзісторіїмистецтвтахудожньоїкераміки,
посібників із загальноосвітніх та художніх дисциплін, енциклопедій, іноземних
видань,переважнозтехнологіївиробництва[247].ЩорокуПрофшколавиділяла
кошти на підписку періодичних видань. 1927/1928 навчального року за фахові
журнали тапідручникибуло сплачено 1/7 усіх асигнувань закладу [416, арк. 11].
Тож через участь у виставках і діяльність Художньо-промислової книгозбірні
Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофшколапопуляризувалановітні
гончарськійіншіфаховізнання.Утакийспосібподолянизнайомилисязівсебічною
діяльністюзакладу,долучалисядонаціональноїкультури,творчоінтерпретованої
вихованцямипрофшколивїхніхроботах.

1920-ті роки позначені не лише відродженням української культури,
а й формуванням системного виховання нового покоління українців з числа
«малоимущих», «ідейно заряджених» партією більшовиків. Таке завдання
ставилося в час, який виявився доволі сприятливимдляйого реалізації: світова
й громадянська війни, революції перших двох десятиліть ХХ століття призвели
дофізичноговинищеннямільйонівлюдей,чиїдітизалишилисябезбатченками.
Тривалийчаснікомунепотрібнепокоління,перебуваючивстатусібезпритульних
і жебраків, маючи випадкові заробітки, нарешті потрапило в поле зору



Розділ 7. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПОДІЛЛЯ

983

заполітизованої держави. Керівництво країни не лише опікувалося подальшою
долею «синів та доньок революції», надаючи їм фахову підготовку, але й
нашпиговувалоїхнімізкинетерпимістюдо«імущих»,вчиложитизаінструкціями
й слухняно виконувати будь-які партійні вказівки. Повсюдно в навчальних
закладахупроваджувалосяучнівськесамоврядування,якеповиннебуло,по-перше,
(задекларовано) розвивати самостійність у вчинках, незалежність у судженнях,
формувати нову генерацію для радянського суспільства; по-друге, допомагати
успішному навчанню та вихованню учнів, поліпшенню їхнього матеріального
стану;по-третє, (завуальовано)проводитимасовуполітизаціюмолодій тримати
її під контролем партійних органів. Однією із форм такого самоврядування був
студентський комітет, який «мусить знати раніш думки всього колективу,  
й таким чином втягається в роботу вся маса колективу» [774, арк. 69].
Його склад обирали на загальних зборах. Протоколи затверджував завідувач
Профшколи, і цим він здійснював нагляд за діяльністю студкому, до функцій
якогоналежалишкільнакооперація,організаціягуртковоїроботи,щослугувала
поглибленнюзнаньнавчальногоматеріалу тарозширеннюучнівських інтересів;
утворення добровільних громадських організацій; шефство над іншими
організаціями[774,арк.69].

Життя учнів було контрольованим і керованим як з боку адміністрації,
так і з боку студкому. До 1924 року його роботу очолював Юхим Гаврилюк.
Студентималювалирізнілозунги,плакатийафіші,організовувалишевченківські
йпершотравневісвята,мали«багато мрій про те, що треба щось робити»[740,
арк. 3]. 10.04.1924 року роботу студкому було визнано незадовільною й обрано
новиййогосклад.ОчоливстудкомІванХарків[1001].Уженапершихзборахвін
виступивзрізкоюкритикоюпевнихсторіншкільногожиття,утомучислідіяльність
лекторів,відвідуванняучнямизанять[740].

Устосункахстудкомуйпедколективучасомтраплялисянепорозуміння.Такі
події не завжди піддавалися контролю та миттєвому регулюванню. Затяжним
бувконфлікт1924рокуміжвикладачемсуспільствознавстваІваномСтойкевичем
та студентом ІІІ курсу, головою гуртків студкому й редколегії Іваном Харковим
[962; 942]. Округова конференція з професійної освіти Кам’янеччини,шукаючи
пояснення таким ситуаціям, наголошувала на тому, що «в профшколу йде 
селянський елемент, котрий не вміє ще так поводитись, як треба... вони 
(учні. –Л. О.) часто втручаються в особисте життя учителів...» [252, арк.
69]. Саме так пояснювали прямий і відвертий характер виступів Івана Харкова.
Апогеєм протистояння було клопотання Івана Стойкевича про виключення
основногопризвідниказчисластудентів.Чибулоцезроблено,чиІвануХаркову
дали можливість закінчити навчання – невідомо. Так чи інакше, але в списках
учнів Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія
Сковороди1925рокуІванаХарковавженебуло[942].

Самоуправління Профшколи слідкувало за дотриманням учнівської
дисципліни[244,арк.22.].Післятриразовогопопередженнязаспізненняналекції
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учнів звільняли зі школи [763, арк. 13]. У радянському суспільстві на учнівські
організації покладалося викриття так званих «неблагонадійних елементів».
Задоносамиучнівзвільнялийзаприховуванняїхньогосоціальногопоходження,
і за відвідування церкви, і за вияв інших «міщанських виходок» [742; 451].
У цілому «самодіяльність шкільного колективу виявилась на праці осередку 
ЛКСМУ, клюбній праці, переведенню екскурсій, участи у святах, випуску газети 
(двохтижневої). Учні школи разом з викладачами виявляли себе не як пасивний 
матеріал, а як активні будівники»[123,арк.4зв.;161,арк.2зв.].УчніПрофшколи
самостійно прибирали аудиторії після занять, ініціювали проведення різного
родулотерей,аотриманікоштиспрямовувалинанагальніпотреби[670,арк.10;
784]. Проте учні не завжди підтримували ініціативи керівництва, особливо ті,
щостосувалисявласнедитячихгрошей[778].

На загальних зборах учнів слухалися передовсім ті справи, в яких активну
участь брали вихованці Профшколи. До таких відносилися виставки творчих
робіт,організаціяйпроведенняекскурсійтаін.Упротоколівід1червня1925року
містятьсявідомостіпроте,щоВолодимирГагенмейстерінформувавусіхприсутніх
про підготовку до участі в Харківській виставці. У зв’язку з цим було прийнято
ухвалу, в якій йшлося про зосередження більшості вихованців навчального
закладу на виготовленні виробів на виставку, а «гуртки будуть відбуватися  
по силі змоги».Тодіжбуловирішеновідкластипроведенняекскурсійдопровідних
осередківнародниххудожніхпромислівдоосені[778].Насвоїхзібранняхучнітакож
слухалидоповіді пропроведені екскурсії. 16 січня 1926рокунапорядокденний
було винесено такі доповіді викладачів та учнів: 1)«Художня освіта м. Київа»
(Володимир Гагенмейстер); 2) «Про поліграфічний відділ Художньої освіти»
(МиколаКорецький);3)«Становище поліграфічної школи»(ПетроРоманівський);
4)«Текстільні відділи в Художніх закладах»(НадіяСапіга);5)«Керамика м. Київа 
і його району»(ОттоАдамович),співдоповідь«Становище фарфоро-фаянсового 
тресту» (МихайлоБілавенцев); 6)«Про громадську працю м. Київа» (Микола
Мітін); 7)«Екскурсія з боку НОПу» (ЯківМільгром). На зборах було прийнято
ухвалу: «Доповіді прийняти до відому, екскурсію рахувати задовольняючою  
й доцільною, вважати потрібним в майбутньому улаштовувати такі екскурсії»
[741].

Таким чином, учнівське самоврядування опікувалося багатьма сторонами
життя Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія
Сковороди: починаючи від прибирання аудиторій та випуску шкільної газети
й закінчуючи контролем за відвідуванням занять як учнями, так і вчителями,
за соціальним складом учнівського контингенту.Студком, а пізніше учкомбули
демократичними учнівськими об’єднаннями, які, з одного боку, переймалися
питаннями підвищення ефективності організації навчально-виховної роботи,
з іншого – служили помічниками більшовицьких «чистильщиків» суспільства
від«неблагонадійних елементів».

У Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі імені Григорія
Сковородидіялирізнопрофільнігуртки,метоюякихбулопоглибленняспеціальних
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фахових знань, розвиток творчих задатків, а також виховання політично
благонадійнихгромадян.У їхньомучислібулигончарний, ткацький, графічний,
драматично-хоровий, літературно-мистецький, математичний, марксистський
гуртки [684, арк. 8]. Студком пропонував, щоб усі учні певного відділу були
членами відповідного гуртка, а також відвідували марксистський і літературно-
мистецький гуртки [684, арк. 8 зв.]. Роботою кожного керувала президія, яка
складалася із викладачів та учнів.Умарксистськомуйлітературно-мистецькому
брали участь всі учні, без винятку. Спеціальні гуртки (гончарний, ткацький,
графічний) відвідували учні відповідних відділів Профшколи [670, арк. 10].
Заняттягуртківвідбувалисявприміщенніклубу,роботоюякогокерувалапрезидія,
очолюванаучнемКостянтиномКриловим(1925).Гуртковароботатривала із1730
до2100год.Члениклубупочерзічергували,прибираючийоготериторію.Президія
клубу слідкувала за виконанням президіями гуртків їхніх планів роботи [782,
арк.45зв.-46].

Діяльністьгуртківбуласпрямовананадосягненнязагальношкільноїмети–
формування мистецької особистості. На заняттях гончарного гуртка студіювали
історію гончарства, вивчали доісторичну кераміку й кустарні глиняні вироби,
покладиглинвУкраїнійтехнологіюгончарства.Ткацькийгуртокдававзагальні
відомості з ткацтва, закріплював знання із креслення, технології ткацтва,
машинознавства, матеріалознавства, з історії цього промислу. Станом на 1924
рік графічний гурток ще не мав плану своєї роботи. Керівництво Профшколи
рекомендувало президії літературно-мистецького гуртка «зробити гурток 
більш життьовим втяженям в члени його всіх учнів. Звернути увагу на 
історію мистецтва. Ознайомитися зі всіма художниками, як античними, так 
і сучасними. Простудюювати усі стилі і ріжні напрями у мистецтві» [684,
арк. 8]. Діяльність драматичного гуртка організовували Володимир Шаврін,
Отто Адамович, Іван Стойкевич, Василь Зборовець, Володимир Гагенмейстер,
(?)Охрімович[763,арк.13зв.].Зусиллямидрамгуртківцівтапрезидіїклубубуло
облаштовано«Ленінський куток»[782,арк.46].Угуртковійроботіпрактикувалося
проведеннятематичнихзасіданьзаучастювсіхспівробітниківтастудентів(учнів)
усіх відділів. Явка була обов’язковою. 10.11.1923 року, о 1900 годині, відбулося
урочистезасіданнягончарногогуртказприводу30-річчявідднясмертівідомого
німецького хіміка-кераміста ГерманаЗегера.Порядок денний складався з таких
питань:1.ДоповідьВолодимираГагенмейстера«Кераміка до Зегера»;2.Доповідь
ОттоАдамовича«Зегер та його значення для кераміки»[108].Упродовж1926року
вшколідіявкраєзнавчийгурток.Середтем,якірозроблялися,булитакі:орнамент
шиття одягу, орнамент подільських гончарних виробів, орнамент на виробах
доісторичної керамікиПоділля, технічнийрисунокна рушниках, стінні розписи
Цибулівкитаін.[684].

СтудкомКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїшколивипускавстінну
газету,якавиходилаодинразнадватижні.ЗаоцінкоюІванаХаркова,рольгазети
полягалаувисвітленнівсіхсторіншкільногожиття,залученніширокихкілучнівства
до самостійності, творчої діяльності. Іван Стойкевич відводив їй значно глибшу
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роль:«...Газета необхідна тому, що вона залишається як історія школи і що 
через газету можна виправити всі ті хиби, які єсть в життю школи і в життю 
учнів... втягнути для праці в газеті всіх учнів...»[742].Віднайденофотографію
редколегії,якавпродовжлистопада1924–серпня1925рокуздійснювалавипуск
шкільноїгазети[143].Зазвичайредколегіяскладаласязтрьохчоловік,працювала
активнойенергійно.Кожнийновийномерзнайомивчитачаізрізнимиподіями,які
відбувалисяувідділах,висвітлюваврезультатиетнографічнихпошуківтаекскурсій.
Насторінкахшкільноїгазетивідбувалисядискусіїтадебати.

Окрім того, незважаючи на постійні перепони й складнощі, педагогічний
та учнівський колективи реалізовували цікаві мистецькі проекти, які виходили
за межі навчального плану. Вихованці Профшколи пригадували: «Наша ХПШ 
славилась на весь город своими выставками, карнавалами, выступлениями 
«Синей блузы» [965, арк. 1-2]. Таким чином, гурткова робота була суттєвою
складовою діяльності Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи
імені Григорія Сковороди, спрямованою на формування творчої мистецької
й водночас «прорадянської» особистості. Гуртки органічно доповнювали
навчальний процес, були певним додатковим часом, упродовж якого учні того
чи іншого відділу поглиблювали свої фахові знання й навички, проводили
науково-пошуковуйкраєзнавчуроботу.Двотижневашкільнагазетаакумулювала
інформацію про найважливіші події та здобутки навчального закладу загалом
і відділів зокрема, осібно про учнів та викладачів. Це був один із різновидів
учнівськогосамоврядування,якийробившкільнежиттяцікавимтанасиченим.

Отже, за час свого існування Кам’янець-Подільська художньо-промислова
профшколаіменіГригоріяСковородиперетвориласянаєдинийуПравобережній
Україні освітній культурно-мистецький осередок збереження, розвитку
й популяризації народного мистецтва, зокрема гончарства. Заклад підготував
чимало талановитих художників, скульпторів, майстрів художньої кераміки,
мистецтвознавців, а також фахівців промислового виробництва [148, арк. 3;
615,с.45].

Підводячипідсумокможнастверджувати,щоєдинавПоділліспеціалізована
з гончарства Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола імені
Григорія Сковороди створила й апробувала унікальну систему комплексного
формуваннятворчогомайстра,вихованогонакращихзразкахнародноїтворчості,
здатного реалізуватися як в умовах кустарного промислу, так і в художній
промисловості.Цясистемавключаладіяльністьутакихнапрямках:

1. Робота у творчих майстернях. Здійснювалася систематично впродовж
навчальних тижнів і кожного літнього триместру. Метою практичних занять
булозакріпленнянавичоктазнань ізповноготехнологічногоциклугончарного,
ткацькогойлітографськоговиробництв,виготовленнятрадиційнихдляПоділля
глиняних,ткацькихтавишиванихвиробів,атакожпідготовкадодрукуальбомів
знародногомистецтва.

2. Етнографічні експедиції. Навчально-виховний процес ґрунтувався на
вивченні традиційного народного мистецтва Поділля. Упродовж більше ніж
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10-ти років Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола здійснила
комплексне обстеженнянайбільших осередків традиційних народних промислів
Поділля:булодослідженоумовипобутуванняпромислу,йоговиробничіпроцеси
йтехнологію;сформованоколекціїглинянихвиробівподільськихформтазнарядь
праці;замальованомісцевуорнаментику,архітектурніпам’ятки,настіннірозписи
селянських хат, одяг; записано відомості про майстрів. Зібрані етнографічні
й керамологічні матеріали було опрацьовано, систематизовано, проаналізовано
й використано в навчально-виховній роботі, яка ґрунтувалася на українській
народнійкультурі.

3. Видавнича діяльність. Здійснювалася літографсько-цинкографічною
майстернеюЛітографічноговідділуібулапідсумковимрезультатометнографічних
експедицій. Альбоми, брошури, поштові листівки із краєзнавства й народного
мистецтва, портрети й іншу продукцію друкували на станку-«бостонці»
із текстовим матеріалом українською, російською, польською, латинською,
французькою, німецькою мовами в чорно-білому та кольоровому оформленні.
Починаючиз1925року,навиданняхпрофшколиставилистворенийзавідувачем
видавничий знак мистецького видавництва. Володимир Гагенмейстер, Отто
Адамович, Кость Кржемінський, Володимир Шаврін, Юхим Сіцінський були

 Редколегія газети «Пролетарський мистець» Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи  
імені Григорія Сковороди (сидить другий праворуч – Володимир Гагенмейстер). Кам’янець-Подільський. 1924.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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упорядникамивиданьіавторамивступнихтасупровіднихнауковихстатей,вякості
ілюстраційвикористовувализамальовкипедагогівтавихованців.Авторомблизько
70%друкованихпрацьєВолодимирГагенмейстер. Із 1921рокувлітографській
майстерні почали застосовувати унікальну, створену в школі графіку письма,
в якійпоєднали елементидавньоїподільськоїйнарбутівської графіки зпевною
рукописноюподільськоюв’яззю(авториВолодимирГагенмейстер,БорисКрюков,
КостьКржемінський).Виданняпрофшколивикористовуваливякостіпідручників
умистецькихнавчальнихзакладахУкраїни.

Упродовж 1921–1931 років побачили світ близько 250 видань, у тому числі
понад40науковихпраць,ізяких6присвяченоподільськомугончарству.Розкішні,
високохудожнійдорогівидання–усівониєнезаперечноюіважливоюпам’яткою
про існування й плідну працю знищеного навчального закладу, доводять силу
й самобутність народної художньої творчості, популяризують довершені
й неповторні вироби українських майстрів, увічнюють етнографічне джерело
знань про українське гончарство та інші промисли. Вони зафіксували в часі
ізберегливажливуінформаціюпронайбільшвідомітодішнідіючіосередкитаїхніх
майстрів,поширенівПоділлівиробизглинитаїххудожньо-стильовіособливості,
колекціїкераміки іншихнародівуфондахподільськихмузеїв.Ниніціраритетні
видання є важливим і часто чи не єдиним джерелом про гончарство, ткацтво,
вишивку, настінні розписи Поділля. Сучасні науковці у своїх дослідженнях усе
частішедоводятьїхнюкерамологічну,етнологічну,культурологічнуймистецько-
художнюактуальністьтазначущість.Авторикам’янецькихвидань,хочізізначним
запізненням, але ввійшли до числа вчених, які впродовж 1920-х років писали
сторінкиукраїнськоїкерамологіїтаетнології.

4. Музейницька діяльність. Створений 1921 року Володимиром
Гагенмейстером Крайовий художньо-промисловий музей був єдиним у Поділлі.
Зусиллямипедагогів та учнів було зібраноколекції унікальних зразківнародної
творчості: гончарних виробів, вишивок, килимів, орнаментів різних історичних
часів,якіактивновикористовуваливнавчально-виховномупроцесі,сталиосновою
популяризаторськоїтавидавничоїдіяльностізакладу.

5. Виставкова діяльність.ПровадиласяусімавідділамиКам’янець-Подільської
художньо-промисловоїпрофшколи.Навиставкахрізнихрівнівособливоцінувалися
йвідзначалисянагородамивироби,виготовленівподільськомухудожньомустилі.
Щорічнітриместровітазвітнівиставкивиробівнавчальнихмайстереньзнайомили
гончарів ізглинянимивиробамипрофшколи,стимулювалимайстрівдопошуків
новихгончарнихформтаорнаментів,переконуваливідвідувачівутому,щотворчий
процес у школі тривав. У такий спосіб подоляни долучалися до національної
культури, іноді творчо інтерпретованої вихованцями закладу в їхніх роботах.
Водночасвиставкидоводили,щосуспільнийпопитнаетнокерамікує.

6. Художньо-промислова книгозбірня зібрала у своїх фондах рідкісні
фахові видання, у тому числі з надрукованими зразками творів образотворчого
й декоративного мистецтва, орнаментів та виробів з глини й інших матеріалів.
Книгозбірняпопуляризувалановітнігончарськітаіншіспеціальнізнання.
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7. Створені в профшколі органи учнівського самоврядування – студкоми,
а пізніше учкоми, опікувалися впорядкуванням закладу, випуском шкільної
газети, налагодженням успішногонавчанняй відвідування занять, організацією
виставок та екскурсій, проведенням політичного виховання молоді. Вони були
демократичними учнівськими об’єднаннями, які, з одного боку, переймалися
питаннями підвищення ефективності організації навчально-виховної роботи,
з іншого – здійснювали політизацію молодіжного середовища, служили
помічниками більшовицьких«чистильщиків» суспільства від«неблагонадійних 
елементів».

8.Гурткова робота сприялапрофесійномузростаннюмайбутніхмайстрів.
Виявлялася в діяльності гончарного, краєзнавчого, ткацького, графічного,
драматично-хорового, літературно-мистецького, математичного, марксистського
гуртків, метою яких було поглиблення спеціальних фахових знань, розвиток
творчих задатків, а також виховання політично благонадійних громадян. Вони
органічно доповнювали навчальний процес, були певним додатковим часом,
упродовж якого учні того чи іншого відділу поглиблювали свої фахові знання
йнавички,проводилинауково-пошуковуйкраєзнавчуроботу.Двотижневашкільна
газетаакумулювалаінформаціюпронайважливішіподіїтаздобуткипрофшколи,
відділів таокремихучнів.На її сторінкахпроходилинавітьдискусіїміжучнями
йвикладачами.

В умовах становлення тоталітарної радянської системи такий навчальний
закладбувдля«совєтів»нелишенебезпечним,ай,зоглядуназагальнодержавну
політику нищення кустарних промислів, суцільної насильницької колективізації
та індустріалізації, непотрібним. Тому Володимира Гагенмейстера, який став
справжнім патріотом Поділля, співробітники НКВС звинуватили в надмірній
популяризації українського народного мистецтва, зумисному його возвеличенні
й приниженні російського, прививанні вихованцям Профшколи українського
націоналізму[1180,c.50].

Діяльність Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені
Григорія Сковороди із 1919 до 1930 року була часом новаторства й найбільш
активногоїїрозвитку,спричиненогонестримноюенергієюзавідувача,викладачів
та учнів, тимчасовим піднесенням художніх промислів у середині 1920-х років,
нетривкою державною підтримкою процесів національного відродження. Учні
засвоювали основні методи й прийоми роботи з матеріалом та інструментами,
проводили дослідження технічних властивостей глин; самостійно формували,
декорували й випалювали глиняні вироби; збирали й досліджували унікальні
етнографічні матеріали; виконували в навчальних майстернях творчі роботи
в «подільському стилі»; популяризували народне мистецтво. Уже наприкінці
1920-х років більшовики почали насаджувати політику насильницької суцільної
колективізації, гончарів силоміць заганяли в артілі, кустарництво знищували,
томуйорієнтирипрофшколизмінювалисянапідготовкуфахівцівдляхудожньої
промисловості,анапочатку1930-хроків–длясилікатноїпромисловості.
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 Кам’янець-Подільський керамічний технікум (1930–1933).  
На межі 1920-х – 1930-х років розпочалася нова хвиля реорганізацій художніх
навчальних закладів, яка була логічним продовженням і складовою державної
політикизнищеннякустарництвазагаломігончарстватагончарногошкільництва
зокрема.До тогож реформування освітньої галузі готувало ґрунт для ліквідації
результатів пожвавленого українського культурного життя 1920-х і розгортання
відкритого репресивного наступу на український народ. Цей період є останнім
у діяльності спеціалізованого з гончарства навчального закладу. Наприкінці
1928/1929 навчального року Кам’янець-Подільська художньо-промислова
профшколаіменіГригоріяСковородипочалаготуватисядочерговоїреорганізації.
У травні Володимир Гагенмейстер збирав відомості про виконану річну роботу.
Для цього «з метою контролю педагогічної роботи» він пропонував Варварі
Корецькійознайомитийогозроботоюкожноїучениці,протекерівникТкацького
відділувідмовиласявиконуватицерозпорядження[180].Очевидячки,воназнала,
що метою такої перевірки є неминучі зміни, які розпочалися у вересні 1930
року: Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу реорганізовували
втехнікум[181].

Встановити точну назву новоствореного навчального закладу за браком
архівних джерел того часу доволі складно. У книзі наказів за 1927–1930 роки
єзаписи,якіпідтверджують,щознового1930/1931навчальногорокуКам’янець-
Подільська художньо-промислова профшкола імені Григорія Сковороди була
реорганізована в Керамічний (кустарно-промисловий) технікум; Поліграфічний
таТкацькийвідділиколишньоїПрофшколибулозакрито,алітографськумайстерню
перевели до Керамічного технікуму «з нахилом праці на декалькоманію» [761,
арк.10;174].

На початку 1930-х (точну дату не встановлено) Володимира Гагенмейстера
усунулиздиректорства.ТехнікумочоливА.І.Таран[446].Згідноздокументами,
якізберігаютьсявархівіМиргородськогохудожньо-промисловоготехнікумуімені
Миколи Гоголя й датовані 1936 роком, технікум у Кам’янці-Подільському мав
назву«Кам’янець-Подільський індустріальний технікум».Саметакуназвумістять
довідки, видані колишнім учням із Кам’янця-Подільського, які продовжили
навчаннявМиргороді[15].ЗасвідченнямкерамологаЮріяЛащука,Профшколу
було перейменовано в «скло-керамічний технікум» [1315, с. 109]. Цю ж назву
вживавОттоАдамовичусвоїхсвідченнях,яківіндававКДБ:«С Гагенмейстером 
я был знаком с 1918 г. по совместной работе в Каменец-Подольском стекольно-
керамическом техникуме» [696,арк. 11].МистецтвознавецьРостиславШмагало
вказав назву «Скляно-керамічний технікум» [1750, с. 139]. В одному з листів
колишнього учня Профшколи Юхима Гаврилюка повідомляється про те,
щовньогозберігаєтьсязапрошення«скло-порцелянового технікуму»,датоване
липнем1932року[145].АндрійПаравійчукстверджував,що1931рокуПрофшколу
булореорганізовано«…на скло-порцеляновий технікум»[566,арк.1].Такужназву
зафіксованонадрукованомувиданні(1931)тазапрошенні(1932).
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Проте в документахДержавного архівуХмельницької області зустрічається
лише та назва, яку 1930-го застосовував завідувач – «Керамічний (кустарно-
промисловий) технікум» [761,арк.10;174],«Кам’янець-Подільський керамічний 
технікум»[180].

Чергове реформування 1930 року запроваджувало 4-річний курс навчання.
Четвертий рік був зайвим для випускників Профшколи, які закінчили повний,
раніше встановлений, трирічний навчальний курс.  У зв’язку з цим, Шкільна
радазвернуласядоінспектуриОкруговоїнаросвітизпроханнямпорушитиперед
Наркомосом клопотанняпро дозвіл, аби цей випуск учнів випустити з ІІІ курсу
[180].УчнівІтаІІкурсівпотрібнобулоперевестидоіншихнавчальнихзакладів.
Про це йшлося у відношенні від 10 жовтня 1930 року старшого інспектора
ВідділухудожньоїосвітиНКОУРСР(?)ЛашкевічадоВолодимираГагенмейстера:
«…Вам необхідно безпосередньо зв’язатись з відповідними організаціями (ВРНГ 
та поліграф. об’єднання) аби останні вжили всіх заходів до переводу студентів 
Поліграф. та текстильн. відділів В/технікуму до інших технікумів. НКО  

 Учні та викладачі Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди:  
(зліва направо, перший ряд) Ніна Сулковська, (?), (?), ? Голубович; (другий ряд) ? Бурковський, (?), Фаня Бергер,  

Зіна Мельник, Єня ?, Михайло Ліщинер, (?); (третій ряд) Соня Пацина, (?), Антін Вронський, (?), (?), Варвара Корецька,  
Женя Лісова, інспектор наросвіти ? Ющенко, (?), Ляля Колпакчі; (четвертий ряд, стоять) Михайло Матвіїв, ? Олейник, ? 

Шиян, ? Бойко, ? Ромась, Микола Корецький, Євгенія Мельницька, (?), ? Наливайко, Галина Калищук,  
Володимир Гагенмейстер, Отто Адамович, ? Романюк, Володимир Шаврін. Кам’янець-Подільський. 1930.  

Автор фото невідомий. Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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не має таких технікумів у себе» [436].Ліквідацію 1931 року Ткацького відділу
підтверджує Андрій Паравійчук: «…У 1931 р. ткацьке відділення фактично 
вже було ліквідоване в зв’язку з реорганізацією школи…» [566]. З 13 вересня
викладачівшколиВарваруКорецьку,АнтонаВронськоготаМихайлаТуховичабуло
звільнено[174].ІнструкцієюНародногокомісаріатуосвітидлястудентівтехнікуму,
батьки яких отримували зарплатню, встановлювалася плата за навчання від 1,5
до3,5%(залежновідрозмірузарплати)[761,арк.10].НаобладнанняТехнікуму
окружний виконком виділив 40 тис. крб. [788]. Ймовірно, впродовж 1931/1932
навчальногорокуцейнавчальнийзакладбулореорганізовановскло-порцеляновий
або індустріальний технікум, і цим було остаточно знищено його гончарну
спеціалізацію.Данепитанняпотребуєподальшихнауковихстудій,здійснитиякі
нинінеможливозабракомінформаційнихматеріалів.

 На думку автора даного наукового дослідження, в такому реформованому
вигляді технікум проіснував до 1933 року. З цим твердженням погоджується
засновник Київської майстерні архітектурно-художньої кераміки Ніна Федорова

 Володимир Гагенмейстер. «Керамічний технікум. Наказ ч. 1» [174]
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[1691,с.338].РостиславШмагаловважає,щоостаточнезакриттязакладувідбулося
1930року[1750,с.139].Насправдідокументівпройоголіквідаціющеневіднайдено.
Тому часом закриття технікуму найбільш вірогідно є 1933 рік, коли кам’янець-
подільськихстудентівбулопереведенодоіншихгончарнихнавчальнихзакладів.

Подальша доля учнів вимагає додаткового наукового дослідження,
бо, за переконанням Ольги Ерн-Гагенмейстер, їх перевели в Миргородський
таМежигірський керамічні технікуми, а доктормистецтвознавстваЮрійЛащук
вважав,щостудентиКам’янець-Подільськогокерамічноготехнікумупродовжили
навчання в технікумі м. Балахни Горьківської області [1315, с. 109]. Ростислав
Шмагало також поділяє цю думку [1750, с. 139]. Проте автору цього наукового
дослідження в архіві Миргородського художньо-промислового коледжу імені
Миколи Гоголя вдалося віднайти характеристики колишніх учнів Кам’янець-
Подільськогокерамічноготехнікуму:МаріяКрилова«…1932 р. жила в Кам’янець-
Подільську, з 1932–36 р. вчилась і жила в с. Будах…»; Петро Михайлович
Цисар «…1932 р. вступив до Кам’янець-Подільського технікума, в 1933 р. був 
переведений в Будянський і з 1933 по 1936 р. учився і жив в с. Будах Харків. 
области Мереф’янського району…»;КатеринаШиян«…по 1933 р. вчилась і жила у 
Камянець-Подільську, з 1933 по 1936 р. училася і жила в с. Будах Харків. Области 
Мереф’янського району…»[999;1000;997].Більшточнувідповідьнапитанняпро
подальшу долю учнів Кам’янець-Подільського технікуму містять довідки, які їм
видавали1936рокуузв’язку іззакінченнямБудянськогокерамічноготехнікуму.
Утекстідокумента,виданогоВасилюКучеру,стверджується,що«он был переведен 
на ІІ курс из К. Подольского индустриального техникума в 1933 году и в 1936 г. 
окончил Будянский Керамический техникум»[15,арк.24].Такогожзмістудовідки
буловиданоТамаріПокарттаГригоріюШтейнгаузу.Вонибулиоднокурсниками
й отримали в Будах дипломи техніка-технолога керамічної промисловості
[15,арк.25-26].

 Довідка про роботу Варвари Корецької в період з 1923 до 1930 року (фрагмент). Кам’янець-Подільський. 21.09.1930. 
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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 Запрошення на святкування другого випуску 
Кам’янець-Подільського  
скло-порцелянового технікуму (1, 2).  
Кам’янець-Подільський. Липень 1932.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства [1793]

1

2

Отже, упродовж 1930–1933 років тривав останній, найменш вивчений
періоддіяльностігончарногонавчальногозакладувКам’янці-Подільському.Так
скінчилася28-річнаісторіягончарногошкільництвавпідросійськійПравобережній
Україніпершої третиниХХстоліття.Намежі 1920-х– 1930-хроківрозпочалася
нова хвиля реорганізацій художніх навчальних закладів, яка була складовою
державноїполітики знищеннякустарництва загалом і гончарства та гончарного
шкільництвазокрема.Дотогожреформуванняосвітньоїгалузіготувалоґрунтдля
ліквідаціїрезультатівпожвавленогоукраїнськогокультурногожиття1920-хроків
тарозгортаннявідкритогорепресивногонаступунаукраїнськийнарод.

Визначним осередком гончарного шкільництва на території підросійської
Правобережної України був Кам’янець-Подільський, де впродовж 28 років
почергово діяли гончарні навчальні заклади, які по суті були логічним
продовженням один одного й мали на меті підготовку фахівців для кустарної
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 «Таблиця Зегерівських конусів 
(пірометрів) для опреділення 

температури (від 600° до 2000°) 
в печах SEGERKEGEL»  

– видання  
Кам’янець-Подільського  

скло-порцелянового технікуму 
(1, 2).  

Кам’янець-Подільський. 1931. 
Національний музей-заповідник 

українського гончарства  
в Опішному, Національний архів 

українського гончарства [1813]

1

2

тахудожньоїпромисловості.Наприкладідіяльностіцихзакладіввизначенотри
етапиісторичногорозвиткутамтешньоїгончарноїосвіти:

І. 1905–1908 роки – діяльність Кам’янець-Подільських рисувальних класів
ізгончарнимвідділенням.Їхзаснуваннявідбувалосявумовахрозвиткугончарного
промислу,колисотнісімей,десяткисілкожноїгуберніїРосійськоїімперіїзаймалися
гончарством.ІніціаторомвпливунацейпромиселчерезшкільництвовПоділлібув
відомийхудожникВ’ячеславРозвадовський,якийініціювавупродовж1904–1906
років організацію пересувних Народних виставок картин у селах та містечках
Подільської, Полтавської, Херсонської, Чернігівської, Київської, Бессарабської
губерній. Цим було зламано суспільний стереотип про непотрібність художньої
освітидлядітейселянтакустарів.Хочарисувальнікласизгончарнимвідділенням
немаличіткогонавчальногоплану,задварокиселянськідітивсежмалипевні
здобуткизхудожніхдисциплін,длядекоруванняглинянихвиробівзастосовували



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

996

подільські орнаменти. Зацікавлення культурою і мистецтвом українців,
запровадженнявиготовленняукраїнськоїхудожньоїкераміки,аукраїнськоїмови
–мовоюнавчання,сталивиявомпроукраїнськоїпозиціїВ’ячеславаРозвадовського.
РисувальнікласидалипоштовхдозаснуваннявКам’янці-Подільськомуунікальних
гончарнихнавчальнихзакладів.

ІІ.1908–1919–відкриттянабазірисувальнихкласівКам’янець-Подільської
художньо-ремісничої навчальної майстерні за фахом «кераміка» та її
функціонування.Цейетапумовноможнаподілитинакількаперіодів,залежновід
особистостікерівникайосновнихнапрямківдіяльності:

1)1908–1912;2)1913–1916;3)1916–1919.
Упродовж 1908–1912 років завідувачем навчальної майстерні був теоретик

гончарного шкільництва в Російській імперії Микола Роот. У цей час було
підібрано фаховий склад викладачів; розроблено навчальний план і авторські
навчальніпрограми,адаптованідоумовПоділля;сформованоціліснуструктуру,
якупідпорядкувалигончарськійспецифіцізакладу;створеносучаснуматеріально-
технічнубазу.Вдалілабораторніекспериментиізглиноютаполивамизабезпечили
високу якість виробів. Склалися сприятливі умови для подальшого розвитку
єдиного в підросійському Правобережжі гончарного навчального закладу:
кількістьучнівпоступовозросталайпереважна їхбільшістьзасвоїмсоціальним
походженням була із селян; стипендіальне забезпечення та наявність інтернату
утвердилирегіональнезначеннямайстерні.Організаціячисленнихвиставокбула
тим різновидом діяльності, через який відбувалася популяризація гончарства
середрізнихверствсуспільства,апробаціяновихгончарнихформіорнаментики.
Виставкиставалипевнимзвітомнавчальногозакладупередгромадою,центральною
подієюворганізаційно-творчійроботімайстерні,дедемонструвалосявсерозмаїття
гончарного мистецтва. Серед експонованих виробів мали місце результати не
завждивдалихекспериментів,алецебулозакономірнопідчаспошуківкомпромісу
міжтрадиційнимгончарствомтайогоновітнімиінтерпретаціями.Учнінавчальної
майстерніопановувалитехнологічніпроцесигончарноговиробництва,виготовляли
екзаменаційніроботиетнографічногохарактеру.Випускникиотримувализвання
підмайстра,якечерезтрирокипрактикималиправозмінитиназваннямайстра
художньо-гончарноговиробництва.

Наступний період у діяльності Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої
навчальноїмайстернітривавіз1913до1916років.Пошукиновогокерівникадля
закладу відбувалися в умовахПершої світової війни, економічної нестабільності
й політичної напруги. Після звільнення Миколи Роота, художньо-ремісничою
навчальноюмайстернеюпочерзі керувалиЄвдокіяЖурман,НадіяВишневська,
Отто Адамович, Григорій Журман. Троє останніх мали гончарську освіту, і це
позитивнопозначилосянаподальшомурозвиткузакладу.Учисліучнівнавчалися
вихідці ізПодільськоїгубернії,переважноКам’янецькогоповіту.Вумовахвійни,
коли фабрично-заводське виробництво руйнувалося, занепадаючий гончарний
промиселотримавпоштовхдотимчасовогорозвитку,оскількипопитнаглиняну
продукцію зріс і продукція кустарів була чи не єдиними джерелом посуду.
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Навчальнамайстерня,недивлячисьнапостійнізмінивкерівництві,продовжувала
своюдіяльністьіорієнтуваласянапідготовкумайстрівдлягончарногопромислу.
Обстеження гончарного промислу, здійснені в Поділлі в середині 1910-х років,
підтвердилиактуальність інеобхідністьдіяльностіспеціалізованогозгончарства
навчальногозакладу.

Упродовж 1916–1919 років тривав третій, останній, період у діяльності
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні, і пов’язаний
вінізпризначеннямнапосадузавідувачависокофаховогокерамістаВолодимира
Гагенмейстера. Загальнодержавні політична й економічна кризи суттєво
позначилисянафінансуваннігончарногозакладу.Аленавітьзатакихобставинбуло
здійсненовипусктановийнабіручнів;збереженоосновнийскладпедагогічного
колективу;забезпеченофінансуваннязакладу;організованонавчальнуйвиставкову
діяльність. Учні виготовляли вироби в подільському стилі, які неодноразово
були відзначенімедалями. Буремні роки в Україні внесли певну дезорганізацію
вдіяльністьгончарногонавчальногозакладу,протенаперекірусьомувінвистояв.

ЗагаломКам’янець-Подільськахудожньо-ремісничанавчальнамайстернябула
зосередженанапідготовціфахівцівдлягончарногопромислу.Керівництвозакладу
намагалося сприяти їх працевлаштуванню в гончарних осередках і заснуванню
власної справи, але це вдавалося не завжди. На власному прикладі вихованці
гончарної майстерні мали довести вигідність художньо і технічно покращеного
виробництва. Поєднані спільними інтересами кустар-виробник та навчений
умайстернігончарсприялибвпливугончарногонавчальногозакладунапромисел.
У такий спосіб навчальна майстерня стала б постійним провідником новітніх
технологійугончарномувиробництвій,водночас,популяризаторомсамобутнього
промислу.Урезультаті–гончарнийпромиселмігбибільшвпевненоконкурувати
з фабрично-заводським виробництвом. Тож регіональна Кам’янець-Подільська
художньо-реміснича навчальна майстерня була надією гончарного промислу
Поділля.Насправді,їївипускникирозпорошилисяпоміжгончарнимпромислом,
фабрично-заводським виробництвом, учительською та іншою діяльністю.
ЗоглядунатакіобставинисуттєвоговпливуназагальнийстангончарстваПоділля
вихованцінавчальноїмайстерніздійснитинемогли.Протеїхняпояванеминала
непоміченою. Нові знання з технології, якісніші глиняні вироби, удосконалені
процеси гончарного виробництва завжди цікавили прогресивно налаштованих
майстрів.Тожлокальнийвпливнапокращеннягончарногопромислувипускники
навчальноїмайстернівсе-такиздійснювали,ізчасомтакихмісцьнакартіПоділля
повиннобулоставативсебільше.

ІІІ. Упродовж 1919–1933 років тривала діяльність нового гончарного
навчальногозакладу–Кам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколи
іменіГригоріяСковороди,якуумовноможнаподілитинадваперіоди:1)заснування
тарозвиток(1919–1930);2)занепаділіквідація(1930–1933).Відкриттявідбулосяна
базіКам’янець-Подільськоїхудожньо-ремісничоїнавчальноїмайстерні.Упроцесі
становлення навчальний заклад кілька разів зазнавав реформування: спочатку
він мав назву «Кам’янець-Подільська художньо-промислова школа», з 1920
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року–«Кам’янець-Подільський художньо-промисловий технікум імені Григорія 
Сковороди», з 1922 – «Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола 
імені Григорія Сковороди» з гончарним,літографським іткацько-килимарським
відділами,із1931/1932–«Керамічний технікум»,з1932–«Кам’янець-Подільський 
скло-порцеляновий технікум».

В умовах економічної й політичної нестабільності, прогресуючих кризових
явищугончарномутаіншихкустарнихпромислах,фаховопідготовленіпедагоги
виховували на кращих зразках народної художньої творчості нове покоління
майстрів. Кількість учнів зростала, але змінилося їх соціальне представництво
на користь дітей інтелігенції, потім – селян та робітників. Найменше було
дітейкустарів.Такийрозподілбувнаслідкомдержавноїполітикиколективізації
таіндустріалізації.Художньо-промисловапрофшколамаларегіональнезначення.
Здобувшизагальнуіпочатковуфаховумистецькупідготовку,випускникизакладу
продовжували художню освіту у вузах, працевлаштовувалися в освітній галузі
або у фабрично-заводському гончарному виробництві. Архівних відомостей про
їхнюмасовуучастьукустарництвідосіневіднайдено.Протеєсвідченняочевидця
тихподій, архітектораОлександраКурилка, який запевняв,що значнакількість
випускниківзаймалисякустарнимгончарствомізбувалисвоюпродукціюнаринку.
Очевидячки, частина випускників художньо-промислової профшколи все-таки
займалася гончарнимпромислом. Таке припущення сталоможливим і з огляду
на звіти профшколи, у яких працевлаштування певної частини випускників
незазначено.Ймовірно,щозамовчуванняїхньоїучастівутвердженніукраїнського
гончарства було свідомим вчинком керівництва, яке не акцентувало увагу
на підготовці профшколою фахівців для промислу. Оскільки фінансові зусилля
вкраїнізосереджувалинарозвиткуважкоїпромисловостітазміцненнівійськового
потенціалу, державне й суспільне замовлення на випускників, орієнтованих
на роботу в гончарних осередках, з кожним роком прискорено скорочувалося.
ГончарніосередкинелишеПоділля,айусієїУкраїнибулипозбавленідержавної
підтримки й все більше занепадали. Згідно зі Статутом Кам’янець-Подільська
художньо-промисловапрофшколаорієнтуваласяпередовсімнапідготовкуфахівців
для художньої промисловості, й другорядно, поміж іншим, – для гончарства.
За таких умов спеціалісти із художньою освітою у великій кількості були вже
не потрібні. Однак Володимир Гагенмейстер не погоджувався із державними
пріоритетамийусвідомлюваврольпрофшколивпідтримційрозвиткутрадиційних
художніхпромислівПоділля.Діяльністьзакладубулоспрямованонадосягнення
йофіційноїстатутноїмети,ітієїмети,якупереслідувавзавідувач.Переосмислення
таперебудованавчальногопроцесумалинаметіпідготовкумайстрів,вихованих
на самобутніх зразках народної творчості. Подальшу діяльність навчального
закладу було спрямовано саме на вивчення й популяризацію подільського
гончарства, ткацтва, килимарства, вишивки. Досягненню цієї мети слугували
навчальніпланийавторськіпрограми,якісамостійнорозробляли,апробовували,
обговорювали й змінювали. Було напрацьовано цілісну системну методику
навчаннямистецькимдисциплінамзагаломтагончарствузокрема.Індивідуальні
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йколективніформироботи,самостійністьітворчістьбулиключовимипозиціями
у вибудовуванні навчального процесу. Фахова навченість випускників
вивершувалася виготовленням дипломних робіт, які засвідчували їхні художні
здібностійпрактичнінавички,знаннятехнологіїгончарноговиробництвайрівень
загальноїпрофесійноїпідготовки.ПідготовленівКам’янець-Подільськійхудожньо-
промисловій профшколі майстри повинні були виконувати й інструкторські
функції.

Здійснене дослідження гончарного шкільництва в Кам’янці-Подільському
зробило можливим визначити роль керівників у посиленні націостверджуючої
функції ввірених їм гончарних навчальних закладів, у спрямуванні навчально-
виховногопроцесуназасвоєнняучнямипрофесійнихгончарськихзнаньівивчення
традиційногоукраїнськогогончарства.Рухкожногогончарськогозакладувцьому
напрямку скеровували завідувачі, які за своє служіння Україні були покарані
репресивноюсистемоюбільшовиків.

В’ячеслав Розвадовський запроваджував у декоруванні глиняних виробів
гончарної майстерні застосування подільської орнаментики; заохочував учнів
збиратий аналізуватиписанки та зразки вишиваних візерунків, компонувати їх
у художніх мотивах і застосовувати для декорування гончарних виробів;
започаткував виготовлення художньої кераміки й друк листівок відверто
українськогохарактеру.Художникзахопивсяствореннямнаціональноїмистецької
школиіцимщебільшезагостривконфліктізПодільськоюгубернськоюземською
управою. Через утиски та переслідування 1908 року В’ячеслав Розвадовський
змушенийбуввиїхатиізКам’янця-Подільського.

Микола Роот розвинув навчання гончарній справі, підняв на значно
вищий рівень викладаннямистецьких дисциплін, а особливо – гончарства; увів
до навчальних програм вивчення мотивів подільського ужиткового мистецтва,
основнимзавданнямнавчаннявизначивпідготовкумайстрівзхудожньоїкераміки,
яківдекоруванніглинянихвиробівзастосовувалиподільськіорнаментийдекор;
заохочувавучнівдовиготовленнярізноманітних глинянихвиробів, характерних
кустарномувиробництву;визнавнеобхідністьекспедиційдоосередківгончарного
виробництва в Подільській губернії; розробив теоретичні засади гончарного
шкільництва, визначив місце й роль навчальних майстерень у справі розвитку
йпідтримкигончарногопромислу;шукавшляхирозвиткупрофесійноїйхудожньої
освітивдусітрадиційноїнародноїхудожньоїтворчості;перспективудлявихованців
гончарної майстерні він вбачав у об’єднанні в зразкові гончарні артілі, які,
усвоючергу,об’єдналибнавколосебемісцевихмайстрів.Активнаподвижницька
діяльністьіпрогресивніпоглядисталипричиноювідстороненняМиколиРоота.

Володимир Гагенмейстер відчутно розвинув раніше започатковану систему
діяльностікам’янець-подільськогогончарногонавчальногозакладутанапрактиці
реалізувавунікальнупрограмупідготовкимайстрівнакращихзразкахукраїнського
гончарства, випередивши свій час на десятки років: зорієнтував Кам’янець-
Подільську художньо-промислову профшколу на вивчення подільських форм,
орнаментики, технології виробництва; поклав у основу навчальних програм
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інавчально-виховногопроцесувласноручвіднайденітавпорядкованіетнографічні
матеріали; виховував нове покоління майстрів, які, володіючи новітніми
знаннями, розвивали народне гончарство, не ламаючи його традиційних основ;
організував проведення комплексних етнографічних експедицій до осередків
кустарних промислів та забезпечив глибокий науковий аналіз зібраного
матеріалу; налагодив видавничу діяльність графічно-літографського відділу,
який популяризував подільське народнемистецтво: творчі видання профшколи
завсімаосновнимиознаками(часовийперіод,унікальністьавторськогоматеріалу,
малотиражність,високийполіграфічнийрівеньвиконання,складнийспосібдруку,
ускладнення конструкції та маркування кожного видання, наявність у виданні
унікальної друкованої графіки художника) належать до кращих зразків жанру
livre d’artiste і є унікальними мистецькими творами світового масштабу [1665];
створив Крайовий художньо-промисловий музей, у якому було зібрано зразки
старовиннихіновихтворівнародногомистецтва;сформувавхудожньо-промислову
книгозбірню,спеціалізованузгончарстватаіншихвидівдекоративно-ужиткового
й образотворчого мистецтва; намагався, після обстеження гончарних осередків,
вплинути на стан промислу через привернення уваги громадськості, звернення
доорганіввладизпропозиціями,вякихвказувалишляхизбереженняйрозвитку
гончарства, проте залишався непочутим, бо порушував уже не актуальне для
держави питання; одним із перших домігся визнання Кам’янецької фортеці
заповідником; своєю поліграфічною діяльністю й графічними роботами заклав
основидляподальшогорозвиткумистецтва гравюрина теренахПоділля.Такий
комплексний підхід до гончарства та інших видів декоративно-ужиткового
мистецтвабувунікальнимієдинимвУкраїні.

НайкращінапрацюваннягончарногошкільництвавКам’янці-Подільському
булоузагальненойрозвиненокерівникомтавикладачамиКам’янець-Подільської
художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди. Завдяки цій
активній роботі вона перетворилася на унікальний та єдиний у Правобережній
Україніосвітнійікультурно-мистецькийосередоквивчення,збереження,розвитку
йпопуляризаціїрізнихвидівнародногомистецтва,середякихгончарствопосіло
чільне місце. В умовах становлення тоталітарної радянської системи такий
навчальний заклад був для «совєтів» не лише небезпечним, а й, з огляду на
загальнодержавнуполітикунищеннякустарнихпромислів,суцільноїнасильницької
колективізації, індустріалізації та воєнізації, непотрібним. Тому наукового
співробітника Музею українського мистецтва, очільника експериментальних
художніхмайстерень,відомихякЛаврськашколанароднихмайстрів,колишнього
директора Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені
Григорія Сковороди Володимира Гагенмейстера та інструктора-технолога
з кераміки цеху експериментальних художніх майстерень Музею українського
мистецтва,колишньоговикладачаКам’янець-Подільськоїхудожньо-промислової
профшколиіменіГригоріяСковородиОттоАдамовичазапрививаннявихованцям
профшколиукраїнськогонаціоналізмубулорепресовано.Вонипотрапиливчисло



Розділ 7. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ПОДІЛЛЯ

1001

тисяч найвизначніших українських музейників, яких упродовж 1925–1938 років
булофізичнознищено.

ФеноменКам’янця-Подільськогополягаєвтому,що,незважаючинаскладну
економічнуйполітичнуситуацію,упродовж28роківвінбезперервнозалишався
найпотужнішим на території Правобережної України осередком гончарного
шкільництва. Важливість цього наукового дослідження полягає і в тому, що
від часу ліквідації останнього гончарного навчального закладу минуло більше
80 років, і встановити відомості про окремі тогочасні події стає все складніше.
Узагальнення отриманих у процесі наукового дослідження матеріалів дало
можливістьсформуватипрактичноцілісне,об’єктивнеуявленняпрозакономірності
розвиткугончарногошкільництвавКам’янці-Подільськомуякважливоїскладової
матеріальноїйдуховноїкультуриукраїнців.

Z
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7.2. 
НЕРЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГОНЧАРНИХ  
НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ  

В БЕРЛИНЦЯХ ЛІСОВИХ (1906–1907)  
ТА ВАСИЛІВЦІ (1913)

 Гончарна навчальна майстерня в Берлинцях Лісових (1906–1907).  
Наприкінці ХІХ століття Берлинці Лісові були одним із найбільших гончарних
осередківПоділля,алетривалийчаспромиселзалишавсяпозаувагоюдержавних
відомств та земств. Лише 1905 року Могилівська повітова управа прийняла
рішення про підтримку тамтешнього гончарного промислу.Після попереднього
дослідження глин у хімічній лабораторії Технологічного інституту Імператора
МиколиІпрофесорОлександрСоколовзробиввисновок,щовони«представляют 
хороший материал для производства изделий разнообразного типа и что 
местный гончарный промысел может быть существенно улучшен в техническом 
отношении» [1576, с. 98]. Дійсно, розвитку гончарства в Берлинцях Лісових
Могилівського повіту сприяли потужні поклади якісної глинижовтого й бурого
кольорів, яка відрізнялася від інших глин своєю пластичністю й однорідністю
структури. Оскільки глибина її залягання сягала 1 сажня (2,1336 м), а товщина
пласта була близько 2 аршин (1, 4224 м) [1576, с. 47-48], добувати її було
нескладно.Кустаріцьогогончарногоосередкувиготовлялиоригінальнийфігурний
посуд у вигляді баранів та биків, який призначався для зберігання вина [1576,
с.66],декорованірослинниморнаментомглечикиймиски.Своївиробимайстри
реалізовувалинамісцевихринках, ачерез скупників їхняпродукціяпотрапляла
до Бессарабської губернії [1576, с. 94]. Тож ґрунт для земських ініціатив був
сприятливим.Земськоюуправоюбуловизнанонеобхідністьвідкриттягончарної
навчальноїмайстерні.НаїїобладнанняПодільськийгубернськийкомітетвиділив
1000 руб., а нащорічне утримання – 600 руб. До навчання залучалися дорослі
гончарійдітишкільноговіку.Передбачалося,щовони,опанувавшиудосконалені
прийомигончарноговиробництва,повертатимутьсядосвоїхкустарнихмайстерень,
анаїхнємісцеприйматимутьновихучнів.Утакийспосіб,безвідривувідзвичного
длякустарівсередовища,мавздійснюватисяпроцестехнологічноговдосконалення
традиційногогончарства.

Утравні1906рокумайстернявжебулаоблаштована.Оперативністьїївідкриття
сталаможливоюзавдякидієвійактивностімісцевогоземлевласникаКленовського,
який безкоштовно надав для цих потреб приміщення та допомагав земству
впридбаннінеобхідногообладнання.Фінансуваннябракувалойнаоплатупраці
спеціаліста–600руб.наріктаучнів(щомісяця4учнямпо9руб.,4–по12руб.).
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Очевидячки диференційована оплата праці учнів відповідала їхній фаховій
підготовці, йможнаприпустити,що ті з них, які отримувалипо 12 руб., – були
гончарями. У зв’язку із недостатністю коштів, необхідних для облаштування
йутриманнямайстерні,повітовеземствозвернулосядоВідділусільськоїекономії
та сільськогосподарської статистики з проханням про виділення додаткового
асигнуваннявсумі4000руб. [296;1576,с.98-99].Загалом,упродовждвохроків
наутриманнягончарноїнавчальноїмайстернібуловитрачено3000руб.

Керувавдіяльністюгончарногозакладукераміст,алевстановитийогопрізвище
невдалося.Трирічнийкурснавчанняпередбачаввивчення«гончарной техники»,
рисунка,моделюванняй«начала технологии»[1576,с.99].Закуцимивідомостями
з’ясовано, що переважала виробнича діяльність. Глиняна продукція майстерні
невирізняласяміцністюйпрактичністю:глечикивиготовлялизвузькимишиями
і занадто великими вухами, які досить часто відпадали; лійки (за твердженням
ОлександраПрусевича«неизвестного предназначения»)декорувалиорнаментами,
взятими із народних вишиванок; горщики-двійнята «почему то с круглыми 
дырами»(безвласнихспостереженьОлександраПрусевичаважкокоментувати);
горщики, які зазвичай зовні закопчувалися сажею, бо їх ставили в піч, зверху
буливкриті«меняющейся глазурью»;невідомодляякоїцілівиготовлялибокали
[1576,с.99].Таке«сучасне»трактуваннятрадиційнихглинянихвиробівгончаріне
сприймали.Вонивідвідувалинавчальнумайстернюбільшезметоюзаробитигроші,
аніжнавчитися,бонакористьвід«воображаемой науки»вонинерозраховували.

1907 року учні-гончарі почали вимагати збільшення зарплатні, оскільки
значну частину свого часу вони затрачали на виробництво виробів, які заклад
продавав досить дорого.На цьомуфоні скрутнефінансове становище посилило
здорожчання глини, яку місцеве населення продавало майстерні. Олександр
Прусевичохарактеризувавнавчальнудіяльністьзакладуякнезадовільну.Такуж
оцінку їй дав завідувач, вказуючи, що місцевому населенню вона «не принесла 
никакой пользы»[1576,с.99].Затакихумовповітовеземствовирішиломайстерню
закрити.Утравні1908рокуГубернськауправаухвалиларішенняпротимчасове
закриття гончарної навчальної майстерні в Берлинцях Лісових [1576, с. 99].
З’ясуванняобставин,щопризвелидоприйняттязазначеногорішення,дозволило
виділити такіфактори: 1) не булочіткого організаційногойнавчальногоплану;
2)небулоокресленометуйзавданнямайстерні;3)трирічнийкурснавчаннябез
певноїпрограмибувзанадтозатяжний;4)задварокисвоєїдіяльностігончарня
нездійснилавпливунамісцевегончарство,непереконалакустарівунеобхідності
вдосконалення гончарного виробництва. За оцінкою Олександра Прусевича,
«Работа носила печать полной оторванности школы от народных типов и форм 
посуды»[1576,с.99].

Отже, упродовж 1906–1908 років у Берлинцях Лісових діяла гончарна
навчальна майстерня, яка мала на меті покращення технології гончарного
виробництва. Попередньо проведене обстеження місцевих глин підтвердило
песпективністьпромислу,томуідеявідкриттяспеціалізованогонавчальногозакладу
була виправданою. Проте відсутність чіткого навчального плану й практичного



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

1004

досвідув їїзавідувачатаземствапризвелидовикривленнядіяльностімайстерні
в бік продукування, здавалося б, традиційних, але водночас «вдосконалених»
глинянихвиробів,якімісцевікустаріоцінилиякнепрактичні.Закороткийчассвого
функціонування гончарна навчальнамайстерня в БерлинцяхЛісових не змогла
здійснитисуттєвоговпливунагончарнийпромиселзагалом,алевісімїїколишніх
учнів тривалий час вважалися кращими майстрами [1576, с. 100]. Тому можна
стверджувати,щоїїіснуваннянеминулосябезслідно.

 Гончарна навчальна майстерня у Василівці (1913). Ще одним
осередкомгончарногопромислувПоділлібулоселоВасилівкаТиврівськоїволості,
що у Вінницькому повіті. Аналізуючи стан місцевого гончарства, дільничний
агроном Олександр Нечай констатував, що гончарство у Василівці мало
перспективи,оскількитамтешняглинабулапридатноюдлявиготовленняякісного
посуду та кахель. Але, якщо горщики, миски, чашки та інший глиняний посуд
успішнореалізовувалисянамісцевомуринку, тозбут«более сложных изделий»,
найогодумку,бувпроблематичним.Дослідникбувпереконаний,що«Опытный 
инженер здесь был очень желателен» [305]. Земською програмою сприяння
кустарнимпромисламбулопередбаченовлаштуваннязагальноземськихпостійних
пересувних та плавучих виставок, на яких презентували б зразки кустарної
продукціїдляторгівлі[981,арк.77].

Третю в Поділлі спеціалізовану з гончарства навчальну майстерню було
засновано 1912 року кустарним відділом Подільського товариства сільського
господарстватасільськогосподарськоїпромисловостісамеуВасилівці.Інформація
проїїдіяльністьдужеобмеженайрозпорошена.ЗісвідченьОлександраПрусевича,
який називав майстерню «школою», відомо, що Вінницьке повітове земство на
її облаштування затратило 620 руб. Будівництво закладу обійшлося в 996 руб.
25 коп., будівництво горна– у 323 руб., обладнання– в 173 руб. 37 коп. Землю
під будівлю безкоштовно передав поміщик (?) Зеленський [1576, с. 107].Метою
закладубулопроголошено«обучение гончаров улучшенным приемам гончарной 
техники; в будущем проэктируется организовать при школе артель гончаров»
[1576, с. 107]. Також з’ясовано, що до гончарної школи кустарі поставилися
вороже, допомагати під час її будівництва відмовлялися, «за науку» кожного
учня вимагали від навчального закладу винагороду по 25 руб. на місяць [1576,
с.107].Напочаткудіяльностіучнігончарногозакладуотримувалипо7руб.,але
вперспективіпланувалиплатитиїмізкоштів,отриманихвідпродажувиготовлених
нимижвиробів.Інструктор,якийпрацювавумайстерні,отримавфаховупідготовку
вм.Лович (Польща),нафабриці глиняно-кам’янковогопосуду тана гончарних
курсах у Коломиї. У числі фахових предметів була гончарна технологія. Курс
навчаннявстановилиоднорічний [1576, с. 107].УДержавномуархівіВінницької
області було виявлено рапорт, імовірно, цього самого інструктора з гончарного
виробництва, в якомуповідомлялося,щов березні та квітні 1912рокунимбуло
зібранодетальнівідомостіпрогончарнийпромиселуВінницькомуповіті,атакож
здійснено заходи з його підтримки та розвитку. Зокрема, він інформував про
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 (Стор. 1005-1006) Нечай Олександр.  
Доповідна дільничногО агронома 
Вінницькому повітовому земству. 

17.09.1913. Державний архів 
Вінницької області [512]
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об’єднання василівських гончарів «в трудовую артель для улучшения этого 
промысла»[814].

У вересні 1913 року на засіданні економічної ради Вінницької повітової
управиОлександруНечаю було доручено з’ясувати стан гончарної майстерні та
проаналізувати діяльність інструктора з гончарного виробництва в с. Василівці
[512]. У ході обстеження було з’ясовано, що наприкінці серпня інструктор
згончарноговиробництвавиїхавізселайбільшетудинеповернувся,амайстерню
було закрито. Селяни розповідали про те, що інструктор багато працював,
із місцевих кустарів набирав до майстерні працівників і вчив їх виготовляти
горщики, миски та кахлі, проте випалювання були невдалими, й саме це стало
причиноюйоговід’їзду.Зіслівзацікавленоговрозвиткугончарствамісцевогопана
(?)Зелінськогосталовідомо,щозвільнення інструкторавідбулосязаписьмовим
проханнямпоміщиці(?)Ярошинської.НадумкудворянинаФранцаЯрошинського,
«названный инженер был настолько же хорошим мастером лепки, настолько 
плохим – выжигания. Работал он не только в мастерской, но и по крестьянским 
избам и умел заинтересовать крестьян. Свои неудачи в выжигании инженер 
объяснял тем, что ему дали плохой станок, но по мнению г. Ярошинского, он 
просто не был опытным. Увольнение инженера последовало по собственному 
его желанию» [512]. Отже, 1913/1914 навчальний рік не було розпочато через
відсутність фахівця. За даними Олександра Прусевича, заняття тимчасово були
призупиненівзимку,черезепідеміютифу[1576,с.107].ПіслявідвідинВасилівки
етнографрекомендувавПодільськомугубернськомуземствувзятигончарнюусвоє
підпорядкування,надати їй статуспересувноїнавчальноїмайстерні,призначити
інструктора від Відділу сільської економії та сільськогосподарської статистики
іцимпродовжити«раз начатое дело»[1576,с.107].Однаквідновитидіяльність
Василівськоїгончарноїнавчальноїмайстерніневдалося.Своюпросвітницькумісію
вПоділлівонаневиконала.

Z
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П
ро репресії в Україні почалишироко писати після 1991 року. Проте,
як зазначив дослідник цього трагічного явища доктор історичних
наук Сергій Білокінь, перші публікації у світі, що розкривали тему

більшовицькоготерору,з’явилисявукраїнськійпресійвиданняху1918–1920роках.
Їхпоявапояснюєтьсятим,щодоволідовгосуспільністьжиламайжецілковитою
свободою слова. Були моменти, коли владні структури навіть підтримували
намагання сказати про «Совдепію» все найгірше. Усі ці видання розглядають
терор, спрямований проти носіїв і популяризаторів традиційної культури,
доякихналежалийспівробітникигончарнихшкіл.Заумовиленінсько-сталінського
тоталітаризму на території СРСР писати про державний терор було неможливо
й неприпустимо. Документальні джерела, що зберігалися в архівосховищах,
упродовж десятиріч для дослідників були недоступні [1050]. Лише після
опублікування законоположень і циркулярних розпоряджень, що й донині
зберігаютьсявцентральнихмосковськихархівах,коливдастьсяповністюрозкрити
діяльність ЧК–ГПУ–НКВД, аналіз цих матеріалів дозволить з’ясувати реальну
історіюУкраїни.Досітакоговиданнянебуло,інадій,щовоноз’явитьсянайближчим
часом,немає.Уколишніхреспубліканськихархівахзберігаютьсянеповнікомплекти
такихвибухонебезпечнихдокументів.

Тим часом на основі оприлюднених матеріалів можна зробити конкретні
висновки: метою внутрішньої політики більшовиків було формування людини
новоготипу,якабулабпридатнанароль«будівника комунізму».Зазначенамета
немогланепередбачатиусуненнятієїчастининаселення,яканароль«будівників 
комунізму»непідходила.Учислітих,хтоневлаштовуваввладу,булизавідувачі,
викладачій вихованці гончарнихнавчальних закладів, оскількибільшість зних
вивчалийпопуляризувалитрадиційнугончарнукультуру,булизанадтоблизькими
українськомународу.

Усі відомі ниніфакти переконують у тому,що більшовицьке панування на
території колишньої імперії мало характер антинародної змови. Управлінський
апарат СРСР застосовував до підвладної людності економічний, фінансовий,
психологічний та багато інших терорів, спрямованих на пряме й безпосереднє
нищення населення. Серед типів терору вирізняють масовий (відповідно
до історичних періодів і безпосередніх завдань поділявся на кілька видів)
таіндивідуальний[1050].

Шляхомобліків,анкетування,паспортизаціїйпереписівнаселеннявпродовж
кількохдесятирічвладастворилавзагальнодержавнихмасштабахвсебічнуйдоволі
точнуінформаційнууправлінськубазу.Вонавідображалакількіснийіякіснийсклад
населення,передусімчоловічого.Урезультатіцьогобулоотриманодоситьповну
характеристикужителів.Збиранняйсистематизаціявідомостейпронаселеннябули
чине найпершим і чине найголовнішим завданнямбільшовицьких спецслужб.
Подальшіарештипроводилисянаосновісамецієїінформації.

Хиткою ситуацією часто користувалися лицеміри, для яких кар’єрний ріст
відбувався за рахунокжиття інших людей. Із кримінальної справи Володимира
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Гагенмейстерасталивідомимипрізвищатаких«старанних більшовиків».Доволі
показовою є ситуація, яка виникла в Державному музеї українського мистецтва
в другій половині 1930-х років. Директор цієї установи Пімен Рудяков (1898
р. н., до 1935 року перебував на керівній посаді в Українському товаристві
культурнихзв’язківіззакордоном,післяпереїздудоКиєвапрацювавуНаркомпросі
УРСР і директоромДержавногомузею українськогомистецтва, був досвідченим
і кваліфікованим працівником в галузі музейної справи та образотворчого
мистецтва,збиравдокументидлямузеюТарасаШевченкайВолодимираЛеніна)
17жовтня1937рокубувзаарештований«как участник антисоветской украинской 
националистической террористической организации, ставившей своей задачей 
борьбу с партией и советской властью и подготовкой террористических 
актов против руководителей ВКП(б)…» [527, арк. 82]. 21 грудня 1937 року
виїзнасесіяВоєнноїКолегіїВерховногоСудуСРСРприговорилаПіменаРудякова
за ст.ст.54-8, 54-11 КК УРСР до розстрілу. Вирок було виконано 22 грудня 1937
року [527, арк. 82]. Посаду директора музею зайняла Поліна Ніколаєнко, яка
на той час була начальником Відділу образотворчого мистецтва Управління
всправахмистецтвприРНКУРСР.ЕллаРудяковапригадувала,щоновопризначена
директриса«…часто выступала на собраниях и называла отдельных работников 
искусства врагами народа, после чего их арестовывали» [732, арк. 73].
«…В 1937 году и позднее она часто выступала в печати и на собраниях, обвиняя 
многих работников искусства в контрреволюционной деятельности, называя 
их врагами народа… Откуда ей все это было известно, я не знаю. После войны, 
примерно в 1948–1950 годах, мне приходилось встречать её на улицах Киева. 
Она была в одежде монахини и производила впечатление душевно-больной»[731,
арк.67-68].

Ще один приклад вірного служіння більшовицькій владі віднайдено
в матеріалах кримінальної справи Володимира Гериновича (1888 р. н.,
із Галичини) – «бывший член социально-христианской партии, быв. офицер 
австрийской армии, быв. референт народного образования ЗУНР, профессор 
геологии, быв. кандидат КП(б)У с 1930 года, несудившегося, руководитель 
к.-р. организации в Каменец-Подольске с 1919 года, организатор восстания 
в Дунаевецком районе в 1931 году, вел разведывательную работу в пользу 
Польши, знал о шпионской деятельности Гумецкого и Стефановича, был  
в курсе террористических тенденций московской к.-р. группы» [522, арк. 78].
10 листопада 1933 року Володимир Геринович був засуджений до 10 років
виправно-трудових таборів. 13 січня 1944 року був звільнений. 4 вересня 1946
року звернувся до Львівського обкому КП(б)У із заявою про зняття з нього
судимості, оскільки, на його переконання, українські націоналісти звели на
нього наклеп [14, арк. 75]. У своєму зверненні Володимир Гериновичфактично
зізнався в тому, що впродовж дванадцяти років, працюючи на різних посадах
(декан,згодом–ректорІнститутународноїосвіти;професоргеографіїтагеології,
декан і ректор Робітничого університету) здійснював «чистку университета  
от националистических элементов, боролся с искажениями линии партии 
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по вопросу украинизации, собрал ценные материалы по линии интервенции, 
обнаружил и передал строительству ряд ценных ископаемых, составил 
несколько учебников, написал ряд ценных и научно-популярных трудов.  
В своих публицистических работах, печатанных в нашей и заграничной 
прессе, разоблачал украинскую к. р. работу, направленную в пользу западно-
европейского, особенно германского, империализма… Передал институту ряд 
ценных документов, разоблачающих ряд лиц, проникших в доверие партии. 
Передача этих документов резко усилила наступление против меня со стороны 
украинских националистов. Разоблаченные мной лица клеветали на меня перед 
ГПУ, но после открыто заявляли, что делали это с целью уничтожения меня»
[134]. Якщо навіть після 10-річного перебування у виправно-трудових таборах
Володимир Геринович продовжив своє вірнопіддане служіння партії й хотів
помститисятим,коговінназивавнаціоналістами,віритьсявте,що,самекеруючись
цимпочуттям,вінпродовжувавбутиактивним«чистильником»суспільства.

Проте повернімося до формування репресивного механізму, який
вибудовували більшовики. Передусім, влада здійснила облік неблагонадійних,
даніпроякихкласифікувализапартійноюприналежністюнапочатку1920-хроків
абожзагалуззю,вякійпрацювали.Відомостіпроцихлюдейзбираливобліково-
статистичномувідділіГПУ–НКВС[1050].Першуреєстраціючленівбуржуазнихта
дрібнобуржуазнихпартійбільшовицькіспецслужбиздійснилив1920–1921роках,
азнищилиїхабоїхніхсимпатиківуже1937чи1938року.Упродовжвісімнадцяти
років люди жили, одружувалися, народжували дітей, самовіддано працювали,
а камера на них чекала. Чекісти вміли чекати. Відомо чимало свідчень про
колишніхукраїнськихесерів,троцькістів,есдеків,представниківіншихпартій,які
всередині1930-хроківужедавновідійшливідполітичноїдіяльності.Вилучення
цих людей із суспільного життя відбувалося без жодного зв’язку з фактичною
поведінкоюокремихосіб,щоналежалидокатегорії, запланованоїдовилучення
[1050]. Підтвердженням цьому є трагічна доля директора Макарово-ярівської
керамічноїкустарно-промисловоїшколиПавлаДубинського–«бывшего кулака»,
якого 1918 року було обрано кандидатом доУстановчих зборів від партії есерів.
КолишнімиесерамибулиДмитроБілик,якийупродовж1925–1926роківочолював
Опішнянську керамічну кустарно-промислову школу, Григорій Кремпоха –
бухгалтер Опішнянської художньо-керамічної школи-майстерні (з 1937 року –
Опішнянськашколамайстрівхудожньоїкераміки).Пізнішевонисталияскравими
представникамисаметієїінтелігенції,якудержавнийапаратусередині1930-хроків
поставивзаметувинищити.

Окремучисельнугрупу,якувпродовж1925–1938роківбулофізичнознищено,
становилинайвизначнішіукраїнськімузейники.СергійБілокіньвиділивчотири
хвилі репресій проти цієї категорії культурологічних діячів: перша – 1925-й 
рік: оголошено гоніння на директорів українських музеїв: катеринославського
–ДмитраЯворницького,полтавського–МихайлаРудинського,чернігівського–
ВалентинаШугаєвського,київськогомузеюХаненків–МиколуМакаренка;було
знятозпосадифундатораКиївськогомузею–МиколуБіляшівського,директора
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Лівадійських палаців-музеїв Миколу Тихого, засновника Ялтинської картинної
галереї Корнєєва, арештовано директора Одеського археологічного музею
С.Дложевського;друга – 1933-й рік:арештованомузейниківіпам’яткоохоронців
ЯковаСтрухманчука(1лютого),БорисаПилипенка(25лютого),АнатоліяНосова
(лютий)таІванаВрону(13липня);31серпня1933рокунаркомосвітиВ.Затонський
здійснив «чистку» Дніпропетровського музею і зняв з посади його директора
ДмитраЯворницького,якийочолювавустановувпродовж31року;ув’язненоБориса
Крижанівського(9вересня),директорахарківського(столичногонатойчас)Музею
українського мистецтва Стефана Таранушенка (14 жовтня), Федора Ернста (23
жовтня), ФедораШміта (26 листопада), Василя Дубровського (листопад); разом
зі Стефаном Таранушенком і Василем Дубровським в одній справі проходили
інші харківські музейники: Дмитро Гордєєв (10 жовтня), Всеволод Зуммер
(21 жовтня), Олена Нікольська (21 жовтня), Олег Поплавський (15 жовтня),
бібліограф і мистецтвознавець Ярослав Стешенко; 22 листопада 1933 року було
заарештованоКостянтинаМощенка;9грудня1933року–колишньогодиректора,
аначасарештунауковогоспівробітникаВінницькогоісторико-побутовогомузею
ҐуставаБрілінґа;8листопадаврайоніАхалцихавприкордоннійсмузізатримали
співробітникахарківськогоМузеюукраїнськогомистецтва,Таранушенковогоучня
Павла Жолтовського, якого незабаром відправили до Харкова з документами
про «нелегальний перехід кордону»; третя – весна 1934-го року:
у березні арештовано музейника Михайла Рудинського; 28 березня – ученицю
Данила Щербаківського Євгенію Спаську, 1 квітня – Михайла Павленка;
26квітнязновузаарештованоМиколуМакаренка,завідувачавідділуХарківського
музею Ксенію Берладину, директора Музею діячів у Лаврі Євгенію Рудинську;
ізсімнадцятислужбовцівДніпропетровськогомузеюнасвободізалишилосядвоє
–прибиральницяДузьідоглядачЧервецова,рештуврізнийспосібрепресували,
зокрема етнографа Василя Кравченка, історика Василя Грекова, Аркадія
Добровольського;слідомзацимимузеямибулорозгромленоЗапорізькиймузей–
ув’язненоМиколуФілянського,ГенріхаМартенса,ПетраСмолічева;ТодосьКіранів
повісивсявмузейномуприміщенні;четверта – кінець 1937 – початок 1938 
року: у вересні було заарештовано сумського музейника Никанора Онацького
(розстріляно 23 листопада); 6 листопада 1937 року в гуртожитку Музейного
містечка заарештовано археолога Кирила Коршака (розстріляно 22 грудня);
заарештовано вісім співробітників Житомирського музею; 17 лютого 1938 року
вМузейномумістечкубулозаарештованофундатораБердичівськогозаповідника
йархеологаФеодосіяМовчанівського(розстріляно10травня);27лютого1938року
заарештованоМаріюМушкет(розстрілянозакількамісяців);18квітня1938року
вдругеув’язненоісторикаМихайлаТарасенка,якийпрацювавуМузеїукраїнського
мистецтва (розстріляно 7 травня); 27 серпня 1938 року, вертаючись із допиту,
помер під брамою Лук’янівської тюрми видатний музейник Павло Потоцький;
опинившисьупсихіатричнійлікарні,директорКоростенськогоокруговогомузею,
потім – Інституту історії матеріальної культури Федір Козубовський у розпачі
просивлікарівдатийомуотруту(2вересня1938рокуйогобулорозстріляно)[1050].
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Четвертоюхвилеюрепресій«накрило»йтих,комуприсвяченостаттіцього
розділу – директора Опішнянської керамічної кустарно-промислової школи
Дмитра Білика, директора Опішнянської школи майстрів художньої кераміки
Івана Корицького та її співробітників Григорія Кремпоху, Любов Острянин,
Сергія Реву, Парасковію Ширай, наукового співробітника Музею українського
мистецтва,очільникаЛаврськоїшколинароднихмайстрів,колишньогодиректора
Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія
Сковороди Володимира Гагенмейстера, інструктора-технолога з кераміки цеху
експериментальних майстерень Музею українського мистецтва, колишнього
викладача Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи імені
ГригоріяСковородиОттоАдамовича.Їх,якітисячіінших,булорепресовано.

Усіх засуджували трійки.Перший досвід їхньої діяльності відомийще 1919
року,коли26серпнябулопідписано«Протокол №18 засідання комісії«ТРЬОХ» 
при К.[иївській] Г.[убернській] ЧК у складі голови В. Вітліцького, членів: Чугайова 
та Мача за секретаря Барташевича».4грудня1920рокууФеодосії«надзвичайна 
трійка при управлінні «Начособотдарма»13іуповноваженогоКримськоїударної
групи «Особотдела» «Южюгзапфронтов» прирекла 287 офіцерів на смерть.
В’язенькатеринодарської«надзвичайки»(кінець1920–початок1921року)застав
укамерічленівреволюційнихтрійокНестерова,БахаревайРибалкіна[1050].

Факти доводять, що саме Ленін разом зі своїми соратниками Бухаріним,
Зінов’євим,Каменєвим,Троцькимтаіншимистворивцюстрашнумашинумасового
знищення, яку Сталін отримав уже в запущеному стані. На повному ходу йому
довелося її вдосконалювати й застосовувати в практичній діяльності [1050].
Оголошенамарксизмом-ленінізмомкласоваборотьбабулапередовсімборотьбою
проти націй. Апарат управління сталінської епохи послідовно й систематично
пропустив через м’ясорубку репресій усе населення. На території України його
метою було знищення української національної ідеї, фальшування національної
традиціїйкультури,формуванняновоїсоціальноїспільноти–єдиногорадянського
народу[1050].Підприціломопинилисявсігалузізнаньтатворчості,суперництво
й боротьбу амбіцій видавали за антирадянські доктрини й ворожі політичні
установки.

Події 1900-х–1920-хроківкардинальновплинулинакультурнийрозвиток
українськогонароду.Уцейпереломниймоментрозбудовинаціональноїкультури
булозакладенопідмуркимайбутньогодуховногопоступуукраїнськогосуспільства.
Проте за умов становлення тоталітарної більшовицької системи російським
шовіністам,щоставалидедаліагресивнішимиувідповідьнауспіхинаціонального
відродження вУкраїні – у колишній провінції імперії, потрібна була диктатура,
анедемократія.Більшетого,тількирепресіямийтероромможнабулоприпинити
закономірний процес національно-політичного самоствердження українців,
пробуджених до державницькогожиття подіями початкуХХ століття, зупинити
процес зміцнення національних сил, які не хотіли в ім’я світової революції
розчинитисявросійськомуполітичномуморі,атомувсілякопрагнулинаповнити
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формальний автономний статус республіки реальним самостійницьким змістом
[1040,с.17].

У світі дуже мало національних культур, які за свою багатовікову історію
зазнавали такого методичного, жорстокого й цілеспрямованого винищення
духовнихнадбань,якцебуловУкраїні.Нашанаціональнакультураніколинемала
ідеальнихсприятливихумовдлясвогорозвитку[1184,с.23].

Знищувалися найталановитіші, творчо-продуктивні незалежні особистості,
обривалися на злеті життя золоті нитки спадкоємності національної науки
йкультури,свавільногасиласяенергіявільноїтворчості.

Це дослідження – спроба прочитання кількох сторінок забутої культурної
спадщиниукраїнськогонароду,пізнавшияку,спиняєшсявражений,подивований,
захоплений та... пригнічений неосяжним розмахом наших трагічних втрат
тисячолітніхдуховнихнадбань.

Z
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8.1.  
МАКАРОВО-ЯРІВСЬКА КЕРАМІЧНА 
КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВА ШКОЛА

(1927–1935)

 Павло Андрійович Дубинський (15.12.1888 – 10.12.1938).  
Завідувач Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи Павло
Дубинськийнародився15грудня1888року[1440,с.67;1115,с.242].Заматеріалами
кримінальноїсправи,порушеноїщодоДубинського1937року,спершувипливало,
немовби ця подія сталася в містечку Короп Чернігівської губернії [30, арк. 19].
Згодомз’ясувалося,щовінз’явивсянасвітуселіАлтинівкаКролевецькогоповіту
Чернігівськоїгубернії[30,арк.44,45,47].

Уматеріалахтієїжсправизазначено,щойогомати–НаталяПетрівна[1440,
с.67]–табатько–АндрійКорнійович–булиторговцями.Батько«держав бухвет 
на ст. Алтинівка й мав заможне подвір’я… два доми, лавку і склади для різних 
грузів…, а також захожий двір і столову при дворі, а також кірпичаний завод  
з найманою силою» [30,арк.51-52;1440,с.264]. Цегосподарствобуло вилучено
1919 року, а 1930-го – остаточно розпродано за несплату державних боргів.
Пишатисяродиннимистаткамичипоходженнямзаумовповсюднихрепресійне
доводилося,томуусвоємулистідоГоловиВерховноїРадиСРСРМихайлаКалініна
від14.02.1939рокудружинаДубинськогоВалентинаВасильєваписала,щоПавло
народився в сім’ї наймитів, колишніх кріпосних селян, які «своими трудами 
приобрели себе усадьбу (1 га земли) и жилище» [30, арк. 37; 1115, с. 257-258].
Саме в цьому цитованому документі віднайдено унікальні біографічні відомості
про Павла Дубинського. Зокрема, з’ясувалося, що він закінчив міське училище
(повна назва училища та місце знаходження невідомі). За допомогою сільської
вчителькипоступивнароботупрактикантом-телеграфістомназалізничнустанцію
«Ворожба».НевдовзізібравкоштийпоїхавдоМосквивСтрогановськеучилище
технічногорисунка,протезібранихгрошейвистачилолишенавідвідуваннязанять
устатусівільногослухача[30,арк.37].Зрекомендацієюучилища26травня1911року
ПавлоДубинськийзвернувсядоМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиімені
МиколиГоголязпроханнямнадіслативимогидлявступниківдоцьогогончарного
навчальногозакладу [389; 1115, с. 186].Отримавшинеобхідну інформацію,юнак
поступивнанавчання.Йоготалантінаполегливістьвопануваннімистецтвабули
відзначенікерівництвомшколи[388;1115,с.187].Запіврокувінекстерномопанував
програму І курсу і став другокурсником. Директор школи Олександр Кир’яков
відзначавйогосередіншихякучня,щомав«видатні здібності і працелюбство».
Вдалосявіднайтитабельуспішності(«Билет»)ПавлаДубинськогозатретючверть
1911–1912навчального року, в якому за ліплення виставлено оцінку«відмінно»;
успішність із креслення, хімії та проекційного креслення оцінено, відповідно,
на«4»,«4»та«4,5».Лишезароботувмайстерняхстоїтьтрійка,що,очевидячки,
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булонаслідкомнедоліківуроботіучняаборезультатомпроблем,якііснувалинатой
часуМиргородськійхудожньо-промисловійшколі[1115,с.188].

ГончарнушколуПавлоДубинськийзакінчив1914року[30,арк.37].Черездва
роки(1916)вінодруживсязученицеюшколиВалентиноюВасильєвою[1440,с.69].
1917рокувродиніДубинськихнародивсясинЮрій[1440,с.85],а1923-го–Ярослав
[1440,с.90].

У житті Павла Дубинського, фанатично відданого мистецтву, були різні
творчі періоди. Після закінчення Миргородської художньо-промислової школи
іменіМиколиГоголяПавлоотримавспеціальністьхудожника-технологавгалузі
кераміки й до 1936 року працював на ниві декоративно-ужиткового мистецтва:
учителем,технічнимкерівникомідиректоромремісничихмайстереньтафахових
шкіл[30,арк.19,37].1917-горокувіночоливПолтавськудеревообробнумайстерню
[1440,с.68,71].1920рокупрацювавучителемуКам’янець-Подільськійткацькій
школі,якузмушенийбувзалишитичерезпольськуокупацію[30,арк.24зв.].Тодіж
зайнявпосадуінспекторанавчальнихзакладівАлтинівськоговолосноговиконкому
Кролевецького повіту Чернігівської губернії [616; 1115, с. 189]. 1925 року Павло
ДубинськийбувуповноважениморганізаторомвідГлухівськоїокружноїінспектури
наросвіти в справі заснування «Новгород-Сіверської професійно-технічної 
селянського будівництва школи з керамічним ухилом та навчальними при ній 
майстернями з вогнетривкого селянського будівництва» [621;617;1115,с.190].
Закладмавпечаткузнаписом:«Профтехнічна селянського будівництва школа 
м. Новгород-Сіверськ» [120]. Очевидячки, школу відкрили 1925 року, й очолив
її ПавлоДубинський [1440, с. 73]. ДоНовгорода-Сіверського його привела мрія
організуватимісцевукустарнупромисловість,оскількирайонмавусінеобхіднідля
цьогоумови:якісніглини,деревину,значнукількістьмалоземельнихселян–носіїв
традиційно-побутовоїкультури.ВалентинаВасильєвасклалапрограмузліплення.
Учні гончарного відділу школи вивчали теорію вогнетривкого будівництва,
практикували виготовлення вогнетривкої цегли, кахель, черепиці. У планах
Павла Дубинського був розвиток кустарних промислів краю: деревообробного
вс.Савинки,ткацького–вКролевці,гончарного–повсьомуНовгород-Сіверському
району.Такожвінобіцявдопомогугончарнійартілі,якухотілистворитимісцеві
кустарі.ДосвогоприїздувНовгород-Сіверськийвінужемавдосвідподібноїроботи
вземствахПоділляйПолтавщини.

Улипні1926рокувідомадослідницягончарстваЧернігівщиниЄвгеніяСпаська
підчасвідвідинНовгорода-Сіверськогоконстатувала,щопрофшколанепрацювала
[1652, с. 366]. Віднайти більш повну інформацію про діяльність профшколи
в Новгороді-Сіверському не вдалося. Напевно, вона функціонувала близько
3 років (1925–1927), бо наприкінці 1927-го Павло Дубинський уже працював
у Луганщині і всі свої зусилля спрямував на відкриття Макарово-ярівської
керамічної кустарно-промислової школи, яку й очолив [618]. Оскільки Павло
Дубинськийзарекомендувавсебездібниморганізаторомгончарногошкільництва,
улистопаді1927рокуШевченківськийокружнийвиконкомм.Черкасипропонував
йому посаду завідувача Таганчанської кустарно-промислової профшколи [463].
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 Павло Дубинський (1) (ліворуч) біля власного макета будинку (1, 2).
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 музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства

1

2
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ПротеПавлоДубинськийнепогодивсянапропозицію,аджешколавМакаровому
Яру була його дітищем, яке потребувало на початку свого заснування опіки
йзначнихзусильзбокузавідувача.

Діяльність Макарово-ярівської керамічної кустарно-промислової школи,
як і діяльність решти шкіл, спрямованих на розвиток кустарних промислів,
з часом перестала відповідати радянським освітнім настановам, зорієнтованим
на задоволення потреб важкої індустрії. Кустарне виробництво, залишившись
позадержавноюопікою,почалошвидкозанепадати.Відповідновідпалапотреба
вгончарнійшколівс. МакарівЯр.1935рокувонаприпиниладіяльність, і саме
відтоді почалися найжахливіші поневіряння й трагедія родини Дубинських.
Упродовж16серпня1935–26травня1936рокуПавлоДубинськийбувтехнічним
керівником скульптурно-керамічної майстерні Архітектурно-планувального
управління Ворошиловградського міськкомгоспу [828]. За сумлінну працю його
булонагородженограмотою«Ударник соціалістичної праці»[202;30,арк.37;1115,
с.192].УсіспробиПавлаДубинськоговрятуватигончарнушколувМакаровомуЯру
виявилисямарними.

НатойчасполітичнірепресіїбільшовицькогототалітарногорежимувУкраїні
дійшлиапогею.Відбувалосяфізичнезнищенняпрогресивноїчастинисуспільства.
4серпня1936року«за підробку документів і проведення антирадянської агітації» 
булозаарештованостаршогосинаПавлаДубинськогоЮрія[1115,с.274-277;1440,
с. 89]. В одному з протоколів допитів свідок Ревуцький стверджував, щоЮрій
неодноразоворозповідавйомупросвогобатька–ПавлаДубинського,якийуперші
рокинепумав українсько-націоналістичнінастрої, завждиходивв українському
національному костюмі; звичною темою розмов для Юрія Дубинського були
розмовипроУкраїну,аленерадянську,а«отдельно строющей свою жизнь от 
остальных советских республик... Дубинский Юрий определённо сочувствует 
своему отцу в его мечтах о «старой Украине»[30,арк.104].6листопада1936
рокуоперуповноваженийНКВСприйнявпостанову«О выделении следственных 
материалов», у якій зазначено, що син Павла Дубинського – Юрій – «стал 
на путь враждебной деятельности по отношению к Советской власти» під
впливом свого батька «Дубинского Павла Андреевича, в прошлом активного 
эсера, осуждённого в 1935 г. Ворошиловградским Горсудом за ряд должностных 
преступлений, каковой приобрёл и хранил контрреволюционную анархическую, 
украинскую националистическую реакционную литературу, а также портреты 
контрреволюционеров, каковые Дубинский П. распространял на педкурсах»
[30,арк.13].23листопада1936рокуЮріязасудилина4рокипозбавленняволі.
Девінвідбувавпокарання,невідомо.Знайденовідомості,щопіслязвільненнявін
працюваввільнонайманимнакопальні«Більшовик»уХабаровськомукраї,поблизу
населеногопунктуБерелех.Такожвідомо,щодеякийчасЮрійпрацювавтехнічним
керівником фером-заводу, який знаходився поблизу Магадана. Його подальшу
долюз’ясуватиневдалося.

ТимчасомуПавлаДубинськогобуловиявленолітературу,якуінструкціїНКВС
кваліфікували як «контрреволюційну», «анархістську», «націоналістичну».
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 (стор.1020-1037) Матеріали кримінальної справи на Юрія та Павла Дубинських. 06.08.1936 – 18.09.1989.  
Архів Управління Служби безпеки України в Луганській області [30]
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Саміжслідчіконстатували,нібитоарештант«в настоящее время проявляет себя 
антисоветски, что квалифицируется ст. 54-10 УК УССР» [30, арк. 14]. Деякі
книгишколизавідувачзберігавуприватнійбібліотеці,оскількивонибуливилучені
збібліотекиМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколинаоснові
розпорядженьміськлітавпродовж1928–1930років.Уїхчислі–твориШопенгауера,
БолеславаПруса,МихайлаГрушевського,Ніцше,ВолодимираВинниченка,Остапа
Вишні,ОлексіяЯворського,СергіяПилипенка,(?)Артманюка[30,арк.8,12,21].На
квартиріДубинськихтакожбуловилученопортретЛьваТроцького[30,арк.10;1115,
с.234].Затогочаснимиправилами,запровадженимиворганахНКВС,таказнахідка
автоматично перетворювала її власника на троцькіста, що було рівнозначно
тяжкомузлочину.

6вересня1937рокуПавлаДубинськогозаарештували[30,арк.18;1115,с.240].
В анкеті арештованого з’явилася інформація щодо його політичної належності
йповідомленняпройогопричетністьдоесерівськогорухутазасудження1935року
заст.99ККУСРРна1рікпримусовихробіт[30,арк.19;1115,с.244].Справді,1918
рокуПавлаДубинськогобулообранокандидатомдоУстановчихзборіввідпартії
есерів[30,арк.20].Упротоколідопитувід26.09.1937рокузафіксованосвідчення
Павла Дубинського: «По своему социальному происхождению я, как выходец 
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из крестьянской зажиточной семьи, был далёк от рабочих 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 состоял формально членом партии эсэров, по своим политическим 
убеждениям остался сторонником последней»[30,арк.20;1115,с.244].Натойчас
йогоріднийбрат–ІванАндрійович–стоявнаформулярномуоблікузаактивну
участьупетлюрівськомурусійзаантирадянськінастрої[30,арк.47].Взятиучасть
у роботі Установчих зборівПавлоДубинський не встиг через революційні події
кінця1917року[30,арк.24;1115,с.244].

Поневіряння родини Дубинських набирали нових обертів. НКВС збирав
свідчення проти Юрка та Павла Дубинських, виокремлюючи з кримінальної
справи сина кримінальну справу батька. 22.02.1935 року сільрада Макарового
ЯрунадіслаланавимогурайвідділуНКВСхарактеристикунаПавлаДубинського,
у якій зазначалося, що він проживав на території сільради приблизно з 1926
року,працювавдиректоромМакарово-ярівськоїкерамічноїкустарно-промислової
школи, був членом правління місцевого цегельного заводу [30, арк. 16]. Далі
йшлосяпроте,що1932рокуПавлоДубинськийвідмовивсяпозичитиартілямначас
весняноїпосівноїборошно,оскільки«в это время было на продовольстві кризис»,
посилаючись на його відсутність. Проте перевіркою було виявлено борошно
«в большом количестве»,іПавлоДубинський«с великим трудом артелям занял 
понемногу»[30,арк.16;1115,с.239].

Ситуація, що склалася в Макарово-ярівській гончарній школі, видається
фантастичною. 1932рокуматив коморі борошно,навіть зіпсоване, булочимось
неймовірним,аджепосилювавсястрашнийголод.Людизмушенібулихарчуватися
неїстівними рослинами й тваринами, іноді самі «перетворювалися на звірів».
І раптом на фоні загального продуктового дефіциту з’явилася людина, яка
осмілиласямативкоморінехайізіпсоване,алепридатнедляспоживанняборошно,
роздавати його своїм працівникам, чинити опір колгоспному загалу. Такого
спротивувладанепрощала.Процейвипадокзгадувалимайжевсісвідкивсправі
ПавлаДубинського[30,арк.16,49,72,75,89,91].Обуренацимфактомпровладна
«громадськість» задовольнилася 1935 року, коли Павла Дубинського за скоєні
«посадові злочини»,заст.99ККУСРР,булозасудженона1рікпримусовихробіт
[30, арк. 19; 1115, с. 244]. 1936 року він, начебто, здійснив утечу із Луганського
виправно-трудового табору [30, арк. 44; 1115, с. 260], за що термін примусових
робітнібитобулозбільшенодотрьохроків.Проте,чидійснобуласудовасправа
1935року,втечазтаборуйповторнезасудження,з’ясуватиневдалося.Дотогож
уматеріалахкримінальноїсправиПавлаДубинськоготрапляєтьсябагатосвідчень,
якінеузгоджуютьсяміжcобою,основаніпереважнонавигадкахсвідків.

Тим часом, достеменно відомо, що знову Павла Дубинського було
заарештовано в ніч із 6 на 7 вересня 1937 року [1115, с. 241-243]. Свідками
в справі були Тимофій Євдокимович Чабаненко (1901 р. н., колишній голова
колгоспу «Згода»), Григорій Михайлович Каранда (05.08.1912 р. н., випускник
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іпрацівникгончарноїшколи),ОлексійМихайловичГончаров(1899р.н.,начальник
Макарово-ярівського відділення зв’язку), Іван Михейович Санченко (1901 р. н.,
голова Макарово-ярівської сільради впродовж 1934–1938 років). Їх допитали
10жовтня1937року.Одинізсвідків(ТимофійЧабаненко)розповідав,щоПавло
Дубинський «окружил себя контрреволюционными лицами совместно с ними 
и творил ряд злоупотреблений»[30,арк.1].Вінцитувавколишньогозавідувача
гончарноїшколи:«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»[30,арк.1].Іван
Санченко стверджував, що «...Дубинский был директором керамшколы и это 
хозяйство он довёл до окончательного развала только потому, что окружил себя 
такими же чужаками как и сам, совместно с которыми растащил имущество. 
Кроме того, он среди массы часто говорил контрреволюционные слова»
[30,арк.3].ОлексійГончаровтежcпотворено-непривабливоохарактеризувавПавла
Дубинського: «...много раз говорил против коллективизации, доказывал, что 
коллективизация ничего хорошего 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 
разговоры контрреволюционного характера, направленные на срыв проводимых 
мероприятий партии Советской власти» [30, арк. 4]. Можливо, доведений
довідчаю,пограбованийвладоюПавлоДубинськийімігтаквисловлюватися,проте
втічасиподібнісловаставаливироком.

4 листопада 1937 рокуПавла Дубинського було засуджено трійкою УНКВС
на10роківвиправно-трудовихтаборів[1115,с.255].Середзвинуваченьзвернено
увагу, що він, «будучи директором Керамической профшколы с 1929 по 1936 
год проводил контрреволюционную агитацию против коллективизации  
и хлебосдачи государству, вел разговоры о том, что колхозники живут очень 
плохо. Дискредитируя колхозный строй говорил: «В Советской власти до тех 
пор будет голод и разруха, пока будут существовать колхозы» [30, арк. 81].
16травня1938рокуПавлаДубинськоговислановм.Чіб’юКоміАСРРутабірний
пункт«Ветлосяк»[30,арк.34,37].

ДружинаПавлаДубинського–ВалентинаВасильєванеодноразовозверталася
до Голови Президії Верховної Ради СРСР із заявою про перегляд справи [1115,
с. 257-258]. Її переглядали 1939й 1957року [30, арк. 37].Нові свідкив справі–
МиколаЗвіряка (1892р. н., інструкторМакарово-ярівської керамічної кустарно-
промислової школи впродовж 1929–1933), Іван Удовиченко (1885 р. н., завгосп
гончарної школи), Степан Колісниченко (1886 р.н., будівельник за наймом)
не підтвердили антирадянської діяльності Павла Дубинського [30, арк. 63-70].
Від деяких наклепів, написаних 1937 року, свідки відмовилися [30, арк. 62].
Напевно,їхзалякувалиповторнимирепресіями,черезяківонивжемалинещастя
пройти.Наприклад,ГригорійКаранда–«в прошлом кулак, арестован 22.05.1931 г.,  
выслан на север»[30,арк.36;1115,с.256],ОлексійГончаров–засудженийна1рік
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8місяців,проходив1932рокувслідчійсправі№367[30,арк.35;1115,с.256].Після
переглядусправибулоприйнятоухвалу:«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»[30,арк.82-83].Очевидячки,дещопізнішевсе
жтакибулоприйняторішенняпрозвільненняколишньогоарештованогоПавла
Дубинського.ПроцейдетьсявпостановіслідчоїчастиниУНКВСВорошиловграда
від 28.12.1939 року, яку 15.01.1940 року було направлено до управління Ухто-
Іжемськоговиправно-трудовоготабору,алецяпостановазалишиласяневиконаною
узв’язкузісмертюПавлаДубинського10.12.1938року[30,арк.84].

1958 року було допитано колишніх інструктора гончарної школи Івана
Шкурка (1903 р. н.) та майстра-гончаря цієї ж школи Антона Дудака (1901 р.
н.), які, звернувши увагу на окремі недоліки в роботі Павла Дубинського на
посаді завідувача (згадували про випадок з борошном, пропуски учнями уроків
черезчастіхвороби,затримкузарплати),повідомили,щоніякихантирадянських
висловлюваньвідньоговонинечули[30,арк.88-91].КолишніучениціМакарово-
ярівськоїкерамічноїкустарно-промисловоїшколиКатеринаНаботченко (1914р.
н.,навчаласявпродовж1925–1933років)таЄвдокіяПащенко(1913р.н.,навчалася
впродовж1929–1931років)надопиті7-8квітня1958рокустверджували,щоПавло
Дубинськийстаранновиконувавсвоїпосадовіобов’язкийніякоїконтрреволюційної
діяльностінепроводив[30,арк.96-97,130].Однаквисновок,доякого1958року
дійшли учасники перевірки, був цинічним: рішення трійкиУНКВС уДонецькій
областівід4листопада1937рокущодоПавлаДубинськоговважатиправильним
[30,арк.132;1115,с.286].

Лише 18 вересня 1989 року, відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної
Ради СРСР від 16.01.1989 року, прокурор Ворошиловградської області ухвалив
рішення про реабілітацію Павла Дубинського [1115, с. 287-288]. 31 жовтня 1991
року правда про трагедію стала відома родині репресованого [30, арк. 135]. 
«Перетворення»людини,якаприсвятиласебеслужіннюнароду,вйого«ворога» 
булонапрацьованимприйомомбільшовицькоїокупаційноїмашинищодотворчої,
патріотичноналаштованоїукраїнськоїінтелігенції.ПавлоДубинськийпотрапивпід
прес«диктатури пролетаріату»,якийзнищувавусіхноваторівіреволюціонерів
суспільного життя. Він був не такий, як усі, дуже різнився своїм колоритом на
загальному буденно-сірому тлі повсякдення. Як з’ясувалося, витоки «провини»
йогожиття більшовики віднайшли в другій половині 1910-х – першій половині
1930-х років: у зрусифікованому тодішньому середовищі Луганщини з’явилася
гончарнашкола,деєдиноюмовоюнавчаннябулаукраїнська.ПавлоДубинський
упертоформувавосередокукраїнськості,вякомунакращихнароднихтрадиціях
прагнуврозвиватиукраїнськегончарство,деутверджуваласяріднамовайкультура,
проводилася активна просвітницька робота. Шкільний драматичний гурток,
в якому акторами були учні й викладачі, здійснював постановки таких вистав,
як «Гайдамаки» за однойменною поемою Тараса Шевченка, «Про що тирса 
шелестіла», «Овеча криниця» Лопе де Вега. Школа випускала власну газету
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 Лист Управління  
Служби національної  

безпеки України 
 в Луганській області  

до Ярослава Дубинського  
про репресованих  

Павла та Юрія Дубинських.  
Луганськ. 31.10.1991.  

Приватний архів 
родини Дубинських (Вінниця).
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«Молодий керамік», яку поширювали серед місцевих жителів [220, арк. 168].
Неабиякезначеннямалойте,що1930рокублизько70%книгшкільноїбібліотеки
булиукраїнськоюмовою[220,арк.168].

Павло Дубинський як керівник був соціально активною особистістю,
насільськихзборахговоривлишеукраїнськоюмовою,щодужедратувалоприсутніх.
Популяризація всього українського, мрія про самостійну Україну, неприйняття
породженої радянською системою колективізації були основною причиною
звинуваченняйогов«українському націоналізмі»йарешту.Намоєпереконання,
основною причиною репресій протиПавлаДубинського та його родини була їх
патріотичність,вірністьУкраїні.ПавлаДубинськоготайогосиназасудилизалюбов
доволі,доукраїнськогонароду.

Так закінчилося подвижницьке життя одного із сотень знищених творців
української культури, зокрема вітчизняного декоративно-ужитковогомистецтва.
Засвої50роківПавлоАндрійовичДубинськийзробивпомітнийвнесокусправу
розвитку художніх промислів. Його яскравий життєвий шлях є прикладом
самовідданого служіння своєму народу і гідний наслідування нинішніми
ймайбутнімипоколіннямимистцівкраїни.

Індустріалізаціятаколективізація,політичнірепресіїташтучнийголодомор
– усі ці та багато інших чинників остаточно підірвали економіку України
й поляризували українське суспільство. Для багатьох громадян процеси,
що відбувалися, видавалися незрозумілими, й адаптуватися до них вдавалося
не кожному. У цих складних умовах директор Макарово-ярівської керамічної
кустарно-промисловоїшколиПавлоДубинськийзорієнтовувавдіяльністьзакладу
навивченнягончарногопромислу,дослідженнятрадиційізвичаївсвогонароду,
на пізнання сільськими дітьми української культури. Діяльність школи було
спрямованонаутвердженнянаціональнихосноветнобуттяукраїнців.Вінповсюдно
популяризував усе українське, в основумистецького навчання поклав вершинні
досягненняопішненськихгончарів(формийорнаментика),якійдонинівважаються
символом української культури. Зусиллями завідувача Макарово-ярівської
керамічної кустарно-промислової школи Павла Дубинського вМакаровому Яру
вибудовувалася система установ та заходів, яка мала забезпечити тривалий
іефективнийрозвитокосередкугончарноїкультуриукраїнців:організаціявідкриття
та діяльності гончарного навчального закладу; заснування спеціалізованої
гончарноїкнигозбірні;виданняфаховоїстінгазети«Молодий керамік»;створення
шкільногомузеюгончарства;розширенняринкузбуту,організаціявиробництва
глиняних виробів на експорт; творення в селі культурного середовища через
мистецько-просвітницькуроботу.ВінпочавпослідовнореалізовувативЛуганщині
програму,якабуланапрацьованатворчоюінтелігенцієюУкраїниймусила,вумовах
прогресуючогозанепадугончарства,слугуватисвоєріднимкодомвиживаннядля
макарово-ярівськогогончарногоосередку.Заформуванняосередкуукраїнськості,
в якому на основі етнопедагогіки ентузіасти розвивали українське гончарство,
за самовіддане поширення й утвердження рідної мови й культури Павла
Дубинськогобулознищено.
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8.2.  
ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІЧНА  

КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВА ШКОЛА
(1925–1931)

Д
о питання репресій проти опішненських гончарів, працівників
та вихованців гончарних навчальних закладів Опішного уперше
звернувсякерамологВікторМіщанин.Умонографії«Репресивні заходи 

радянського тоталітарного режиму в галузі традиційного гончарства України 
(1930-ті – 1950-ті роки)»вченийвстановивперсоналіїпричетнихдогончарного
шкільництва.Віннелишеподавбіографічнівідомостізжиттєписурепресованих,
алейопублікувавунікальніматеріаликримінальнихсправ,якізберігаютьсявархіві
СБУвПолтавськійобласті.

 Дмитро Аврамович Білик (1894 /1899/ – 01.05.1944 /?/). Забраком
архівних документів відомості про Дмитра Білика досить обмежені. Про його
життєвий шлях найбільш повну інформацію подав Віктор Міщанин у своїй
монографії [1373,с.367-381].Однаквонанеміститьповнихбіографічнихданих.
Наприклад,відомо,щонародивсяДмитроБіликвОпішномуОпішнянськоїволості
ЗіньківськогоповітуПолтавської губернії, алещодороківнародження (1894або
1899)тасмерті(01.05.1944)висловленолишездогади[1373,с.367,374].

Ймовірно,що свою гончарську освіту Дмитро Білик отримав у гончарному
навчальномузакладіГлинськаРоменськогоповітуПолтавськоїгубернії.Причиною
дляарештуйподальшихрепресійсталочленствовпартіїлівихесерів(боротьбистів)
–Українськійпартіїсоціалістів-революціонерів[728,арк.2;715,арк.4;738,арк.
6]. Після повернення з фронту «в 1918 и 1919 годах 
являлся организатором и руководителем эсеровской 
организации при Опошнянском волисполкоме, 
выступал на митинге с антисоветской речью, 
призывал население примкнуть к эсерам для борьбы 
с коммунистами» [699, арк. 28; 698, арк.  33], був
у складі бюро партії есерів [37, арк. 464], членом
ЦК лівих есерів [614, арк. 13; 32, арк. 1], 1920 року
перебував у активі партії есерів м. Зіньків [697, арк.
17]. 1919року відбулася збройна сутичкаміжлівими
есерами й ревкомом більшовиків, у результаті якої
більшовики захопили владу, а Дмитра Білика було

 Дмитро Білик (?) (фрагмент фото). Опішне, Полтавщина. 17.01.1930. 
Автор фото невідомий [1373, с. 367]
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заарештовано[733,арк.43].Повернувсядодому.Здобутафаховапідготовкаводній
ізпровіднихгончарнихшкілдаламожливістьупродовж1925–1926роківочолювати
Опішнянську керамічну кустарно-промислову школу [224, арк. 3], «займався 
ліпкою, відливкою форм гіпсових»[1373,с.375].

11вересня1926рокусклавповноваженнязавідувача,амайногончарноїшколи
передав по акту,що зафіксовано в протоколі засідання президії Опішнянського
райвиконкому [224, арк. 3]. Згодом працював у відкритій при школі майстерні
[1373, с. 367]. Подальша інформація щодо участі в Другій світовій війні дещо
різниться: згідно з однією версією, під час німецько-фашистської окупації він
перебувавуОпішному,увересні1942рокузавідувавВідділомнародноїосвіти[1373,
с.367;1599];увиданні«Меморіал»вказано,щоДмитроБіликбувмобілізований
РВКдолаврадянськоїармії,служиврядовимстрілком,потрапивуполон,азгодом
бувзвільнений.Алевцьомудокументізамістьназвимістечка«Опошня»зазначено
«Опонижец», відповідно «Опонижецк. р-н», «Опонижецк. Р.В.К.» Полтавської
області.Звеликоювірогідністюможнастверджувати,щописар,якийскладавці
списки,помилився,оскількивПолтавськійобластіОпоніжецькогорайонунебуло,
абувОпішнянський[1811].УповоєннийчасДмитроБіликфарбуваввікнайдвері
[1373,с.376].

Хочапісля8вересня1920року,коливХарковібулозаарештованоделегатів
з’їзду партії лівих есерів, вона припинила своє існування в УРСР, її колишніх
членівпереслідуваливсежиттязате,щовонибуцімтобули«контрреволюційно-
націоналістичними елементами» «контрреволюційно-есерівської організації»
[722, арк. 2; 721, арк. 2]. У спогадах сусідки–МотрониНазарчук– згаданопро
кількаарештівДмитраБілика:1)близько1926року[1373,с.375];2)«Білика Д. О.  
забрав, як тоді казали «чорний ворон», і про нього не було чутки аж поки 
почалася війна» – очевидячки, мова йде про середину 1930-х років [1373,
с.376];3)1946–1947року«його визвали в ГПУ, і звідти вже він не повернувся»
[1373, с. 376]. Подальша доля Дмитра Білика невідома. За даними Парасковії
таПетраШираїв,1947рокувінвиїхавдоЗахідноїУкраїни[700,арк.15;699,арк.
28;33,арк.17].Єйіншаверсія,записанав«Книзі Пам’яті України. Полтавська 
обл.: Диканський район, Зіньківський район, Карлівський район». Згідно з нею,
народжений1899рокуДмитроБіликбувмобілізований1943рокуізагинув1травня
1944року[1266,с.316].Такчиінакше,алепостатьДмитраБіликабуланастільки
значимоюй небезпечноюдля більшовицького режиму,що співробітникиНКВС
допитувалипроДмитраБіликанелишев1937та1939,алейу1944,1946й1949
роках.Підтвердженняцьомуміститьсявчисленнихархівно-кримінальнихсправах
[728,арк.2;715,арк.4;738,арк.6;699,арк.28;698,арк.33;614,арк.13;32,арк.1].
Колишній директор Опішнянської керамічної кустарно-промислової школи
Дмитро Білик мав альтернативну політичну думку існуючій владі й упродовж
життянамагавсясповідуватиідеї,відміннівідзагальноприйнятих,насаджуваних
радянськомусуспільству.
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8.3.  
ОПІШНЯНСЬКА ШКОЛА  

МАЙСТРІВ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ
(1936–1941)

 Яків Іванович Корицький (27.10.1895 – 29.01.1942). Упродовж
1937–1938років,учаснайбільшмасовихрепресійбільшовицькогорежимупроти
українців, було фізично знищено цвіт нації: національно-культурний, освітній,
політичний,військовий,мистецький.Піджорнавладитодіпотрапилипрацівники
й вихованці Опішнянської школи майстрів художньої кераміки. В їх числі був
ЯківКорицький–уродженецьМиргорода(27.10.1895),випускникМиргородської
художньо-промисловоїпрофшколиіменіМиколиГоголя(1916).Служивуцарській
армії, демобілізувався в званні прапорщика. З 1918-го до листопада 1919 року
служив спочатку за Петлюру, потім – проти нього, вступив дошколи старшин,
але захворів тифом. 1920 року приїхав до Опішного, де одружився. Працював
учителеммалюваннявтрудшколі.Наприкінці1920-х–напочатку1930-хроківбув
інструкторомугончарнійшколі.1936рокупризначенийдиректоромОпішнянської
художньо-керамічної школи-майстерні (з 1937 року – Опішнянська школа
майстрів художньої кераміки), викладав гончарну технологію. Заарештований
7 вересня 1937 року Опішнянським райвідділом НКВС, звинувачений у тому,
що служив у лавах «контрреволюционной армии Петлюры», брав участь
у «контрреволюционной украинской националистической группировке» [690,
арк. 17-18 зв.]. У матеріалах кримінальної
справи зазначено основні позиції, за які
більшовицькийрежимзнищувавінакомислячих.
За свідченнями майстра гончарної школи
ТрохимаДемченка,записаними27та28вересня
1937 року, Якова Корицького звинувачували
впоширеннітакихдумок:«Вот если б Украина 
была самостоятельной, то и мы бы жили 
лучше, ведь Украина наша хлебородная,  
а Россия с неё всё высасывает», «Смотрите,  
до чего досуществовала большевистская 
власть, хлеб у крестьян забирают, всё 
забирают, в этом году наверное обратно будет 

 Яків Корицький. Опішне, Полтавщина.  
Кінець 1920-х – початок 1930-х.  

Автор фото невідомий [1373, с. 382]
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голод, как и в 1933 году» [718, арк. 5 зв.-6],«Что вы, дураки, идёте в колхозы, 
вы там вечными рабами будете, на кого то будете работать, а сами будете 
голодные»[1373,с.386],«…наша страна, чем дальше, всё беднеет, мануфактуры 
нет, хлеба также мало продают, и вообще мне кажется, что пока не выберем 
в Советы своих людей – не коммунистов, то толку не будет»[716,арк.2зв.-3].
ЯковуКорицькомуприписувалиучастьуконтрреволюційномунаціоналістичному
угрупуванні (1923–1925), яке мало на меті боротьбу «за освобождение «неньки 
Украины» от большевиков»[727,арк.8].УдовідціОпішнянськоїсільськоїради
йдетьсяпроте,щовін«під час переходу Диникіна був офіцером карного загону 
Диникінської армії… Брав участь в арештах червоногвардійців і допомагав 
карному розшуку, мав зв’язки з соціально чуждим елементом, позбавлявся 
виборчих прав як офіцер» [537]. Незважаючи на тиск з боку слідчого, Яків
Корицький зізнався лише в тому, що служив у Петлюри, а решту звинувачень
відхилив[690,арк.19].Ухарактеристиці,якудалоЯковуКорицькомукерівництво
артілі«Художній керамік»,зібрановсікомпрометуючійоговипадки[1373,с.388-
389].Ймовірно,вонинасправдімалимісце.Маючиналежневихованняйосвіту,
українолюбЯківКорицькийнемігнепомічатинищівноїполітикирадянськоївлади
щодоселянтакустарів.

 Виписка із протоколу засідання особливої трійки при УНКВС у Харківській області  
щодо Якова Корицького. Харків. 25.10.1937. Архів Управління УСБУ в Полтавській області 
 [1373, с. 412]
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Ґрунтуючись на неточних і неконкретних свідченнях Михайла Демченка,
Трохима Демченка та Андрія Назаренка, 25 жовтня 1937 року особлива трійка
приУправлінніНКВСХарківськоїобластізасудилаЯковаКорицькогозаст.54-10
ч.1ККУРСРдо10роківпозбавленняволі [1373,с.382].Дварокипокараннявін
відбував у Томсько-Асинському виправно-трудовому таборі, потім – у Берегай-
Кицимськомувиправно-трудовомутаборі(Новосибірськаобласть),19червня1940
рокубувпереведенийу«Севжелдорлаг»м.КотласКоміАРСР[409,арк.23-24;410,
арк. 25; 1373, с. 413]. Помер Яків Корицький 29 січня 1942 року від пелагри
влазаретіУрдомськоговідділенняАрхангельськоїобласті[1373,с.414].

Дружина Якова Корицького – Ніна Андріївна – одразу ж після арешту
чоловіка почала писати листи на його захист, намагаючись добитися перегляду
справи. 1939 року вона звернулася до Верховної Ради УРСР, 1940 року – до
прокуратури Полтавської області, але рішення особливої трійки залишили без
змін [1373, с. 390-392]. За наполяганням дружини та сина Якова Корицького
його справу переглянули 1962 року. Повторно було опитано свідків. Трохим
Демченко, який працював майстром у майстерні керамшколи, повідомив, що
1930рокуЯківКорицькийбув інструкторомкерамшколи,пізніше–викладачем
технології,азгодомзайнявпосадудиректора.Свідокзапевняв,щоЯківКорицький
захарактеромбув«неразговорчивым, хорошо относился к порученной ему работе 
и пользовался заслуженным авторитетом среди учащихся и преподавателей 
школы», підписи в протоколі 1937 року не його і «содержание записанных 
в протоколе показаний я не подтверждаю, не только потому, что я их не 
давал, а ещё и потому, что они от начала и до конца не соответствуют 
действительности и являются вымыслом сотрудника, составившего указанный 
протокол» [720, арк. 35]. Від своїх свідчень відмовився Михайло Демченко,
пославшись на примус із боку слідства та підтвердивши лояльне ставлення
Якова Корицького до радянської влади [717, арк. 37]. Колишній голова артілі
«Художній керамік» Євдоким Середа, який підписав характеристику на Якова
Корицького, повідомив,що складена вона буланачальникомОпішнянськогоРВ
НКВСТимченкоміневідповідаєдійсності[734,арк.38].УсіопитанівсправіЯкова
Корицькогосвідкивказувалинайогопорядність,авторитетсередспівробітників,
прихильністьдорадянськоївлади.Фактичнобулодоведенобезпідставністьйого
арешту.ПрезидієюПолтавськогообласногосудувід29листопада1962рокубуло
прийнято постанову: «Постановление Особой тройки УНКВД по Харьковской 
области от 25 октября 1937 года отменить и дело в отношении Корицкого 
Якова Ивановича прекратить за недоказанностью обвинения» [641, арк. 48].
29листопада1962рокуЯковаКорицькогобулореабілітовано[1373,с.400].
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 Григорій Максимович Кремпоха (07.08.1895 – 1947 /1948/).
Бухгалтера Опішнянської художньо-керамічної школи-майстерні (з 1937 року
– Опішнянська школа майстрів художньої кераміки), жителя Міських Млинів
ГригоріяКремпохубулозаарештовано15вересня1937року.Підставоюдляарешту
булойогоколишнєчленствоупартіїлівихесерів(боротьбистів).Такі«колишні»
завждиперебуваливполіпосиленоїувагисиловиків,аджевважали,щовонивороже
налаштовані до радянської влади: «…враждебно настроен к существующему 
враждебному строю, ведёт активную контрреволюционную работу, говорит, 
что власть в руки взяли евреи и что нужно вести подготову к активной 
борьбе с ними. Связан с боротбистами антисоветски себя проявляемими»
[824, арк. 12].Підчас допитуГригорійКремпоха стверджував,що 1916року він
перебував у партії есерів, близько двох тижнів виконував обов’язки секретаря
осередкувм.Севастополь,авжез1917по1920рікбувчленомпартіїВКП(б).Однак
начальник Опішнянського РВ НКВС молодший лейтенант Тимченко наполягав
на тому,що«следствие располагает данными, что вы являетесь участником 
контрреволюционной националистической подпольной организации» [691,арк.
18 зв.]. У довідці з Міськомлинської сільради до переліку провин Григорія
Кремпохи додали «зв’язок з релігійним культом де співав пісні на релігійні 
мотиви як то «боже царя храні – ще не вмерла Україна – вів контрреволюційну 
пропаганду, виступав протів міроприємств Радвлади, організовуюче зрив 

 Виписка з протоколу засідання особливої трійки при УНКВС у Полтавській області щодо Григорія Кремпохи. 
Полтава. 13.11.1937. Архів Управління УСБУ в Полтавській області [1373, с. 439]
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 (стор. 1049-1050) Анкета арештованого Григорія Кремпохи. Опішне, Полтавщина. 16.09.1937.  
Архів Управління УСБУ в Полтавській області [1373, с. 435-436]
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цих підприемств через чуждий елемент» (мову оригіналу збережено) [286].
Про виконання заарештованим церковних пісень та «Ще не вмерла Україна»,
яку вважали контрреволюційною, та здійснення ним «контрреволюційної 
есерівської роботи»,найогозв’язкиіз«дяком, попадёй, кулаками»,поширення
«пораженческих настроений»вказувалидопитані в справі свідкиАндрійБідаш
(виїзний касир Райфінвідділу) та Олексій Лисенко (колгоспник) [710, арк. 1-2;
725,арк.4;771,арк.21].ГригоріяКремпохузвинуватиливтому,щовін«дружил 
с М.-Млинским дяком, пел контрреволюционно националистические песни, вёл 
антисоветскую агитацию против колхозного строя, враждебно относился  
к партии большевиков и существующему строю»[771,арк.21зв.].Ниніскладно
встановити достовірність поданих у протоколах висловів з боку звинуваченого,
алевонибулидоситьпереконливими,оскількибулиправдивими.Справді,усібез
винятку колгоспники були бідними. Тому твердження: «Для чего работаете, 
вы ж оборванные и босые» [771,арк.21зв.]видаєтьсясправедливим.Колибуло
«розкрито воєнну змову»й12червня1937рокурозстріляновідомихнавсюкраїну
маршалаМихайла Тухачевського, командармів Іона Якіра, Ієроніма Уборевича,
АвгустаКорка,комкорівРобертаЕйдемана,БорисаФельдмана,ВіталіяПримакова,
Вітовта Путна, що насправді було умисним знищенням видатних радянських
воєначальниківіводночасчастиноюнайбільшоїтерористичноїакції,спланованої
і реалізованої Йосипом Сталіним з метою встановлення в країні тоталітарної
системи,багатохтоневіривуте,щотакасправавідбуваласябезйоговідома.Тому
логічнимбулозапитання:«Знал ли об этом Сталин, и на кого он теперь будет 
опираться и верить?» [771, арк. 21 зв.].Не останню роль відіграло знайомство
із Яковом Корицьким, справу якого розглядали одночасно зі справою Григорія
Кремпохи [973]. 13 листопада 1937 року особлива трійка при Управлінні НКВС
уПолтавськійобластізасудилаГригоріяКремпохузаст.54-10ч.1ККУРСРдо10
роківпозбавленняволі.ПокараннявінвідбувавуНовосибірськійтаКемеровській
областях[1373,с.415].

У травні 1939 року дружина засудженого Надія Романівна написала до
прокуратури Полтавської області заяву, в якій наполягала на несправедливості
винесеноговироку.СкаргузпроханнямпереглянутисправубатькаподалаіЛідія
Кремпоха, але її залишили без задоволення [805; 421]. У квітні 1940 року до
прокурора УРСР надійшла скарга Григорія Кремпохи, де він намагався довести
свою відданість більшовикам, оскількимав походження із бідняків, брав участь
урозкуркуленнібагатіїв,якійомузацепомстилися,давшинеправдивісвідчення.
Засудженийзаявив,щопротоколвінпідписавпідпримусомначистомубланку.
ПовторнийдопитсвідківпідтвердиввиконанняГригоріємКремпохоюзаборонених
пісень.Це,атакожчленствовпартіїесеріввінсамнезаперечував,томуйогоскаргу
залишили без задоволення. Свій термін покарання Григорій Кремпоха відбув
повністю.Звільнився15серпня1947рокуівирушивдоКозельщинськогорайону
Полтавськоїобласті.Помер,ймовірно,повертаючисьіззаслання[1373,с.431-432].
Реабілітовано Григорія Максимовича Кремпоху 19 квітня 1989 року рішенням
Полтавськоїобласноїпрокуратури[1373,с.431].
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 Любов Федорівна Острянин (10.10.1923). ЛюбовОстряниннародилася
10 жовтня 1923 року в с.  Попівка Опішнянської волості Зіньківського повіту
Полтавськоїгуберніївродинічоботаря.Усім’їбуладев’ятоюдитиною[619].1933
рокуїїбатьковідмовивсябутичервонимкомунаром,ізацесім’ювигнализвласної
хати, розпродали все майно: «…прийшли ледарі в червоних хустинах, які ніде  
не працювали, повигрібали з хазяйства все, що можна було повигрібати, забрали 
навіть посівне зерно, і голодну сім’ю вигнали на вулицю»[1373,с.508].Голодомор
пережили,працюючивнаймах[1373,с.497].Упродовж1938–1940роківнавчалася
в Опішнянській школі майстрів художньої кераміки за фахом «малювальниця 
художньої кераміки» [10, арк. 7]. Про свою тітку Любов Деряга пригадувала:
«…За два роки навчання Люба зарекомендувала себе хорошим скульптором 
і художником. Вона ліпила й малювала. Я добре пам’ятаю вироби, зроблені 
її руками. Це був Дід Мороз, висотою 30 см, селянська хатинка під соломою, 
унікальна ваза для фруктів, виготовлена у вигляді великого павича, у хвості 
якого була ваза… була душею колективу. Вона була ученицею своєї двоюрідної 
сестри Мотрони Савівни Назарчук… навчалася на «відмінно» і з глини творила 
чудеса»[1373,с.508].З1940рокупрацюваламалювальницеювгончарнійартілі
імені Комінтерну в с.  Бубнівка Гайсинського району Вінницької області [10,
арк.7зв.].ПісляокупаціїБубнівкифашистами,злипня1941рокупотравень1942
рокупрацюваларядовоюнагромадськомудворі[686,арк.16-20].28травня1942
року повернулася додому, а в листопадіЛюбовОстрянин вивезли на примусові
роботидоНімеччини[694,арк.25].

З17грудня1942до9травня1945рокуперебувалавтаборіуВіднійпрацювала
свердлувальницею на заводі «Сіменс». Керівництво табору помітило художні
здібності Любові, її творчі роботи експонувалися на виставці у Відні. З вересня

1943рокувонапроходиладвомісячненавчання
вшколіпропагандистівуБерліні:«В Берлинскую 
школу пропагандистов посвозили со всех 
концов немецкой зоны оккупации находившихся 
в этой зоне русских людей. В данной школе 
занималось около 280 человек» [703, арк.24б].
Її учні відвідували парки, музеї, знайомилися
архітектурою.Засобоммистецтвайнаглядності
фашисти намагалися переконати поневолених
уперевагахкультурногойзаможногонімецького
життя,виховувалиїхудусівідданостінімецькій
владі [687, арк. 13-14; 694, арк. 25; 689,

 Любов Острянин (фрагмент фото). 1943–1946.  
Місце зйомки та автор фото невідомі.  
Архів Управління УСБУ в Полтавській області  
[1373, с. 442]
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арк.30;695].Очевидячки,післязнайомствазмистецькиминадбанняминімецького
народуЛюбовОстрянинмогладещопо-іншомусприйматиНімеччинуйвідрізняти
його багатовікову культуру від фашизму. Окрім того, вона зазнала серйозного
ідеологічноговпливу.Гестапівцінамагалисязавербувати їївагенти,зобов’язали
доноситинаневдоволенихв’язнівтабору[702,арк.16-20].

Після звільнення, у травні 1945 року повернулася додому й працювала
табельником-обліковцем в Опішнянській артілі «Художній керамік», «да ещё 
подрабатывала на скульптурных работах».Водномузісвоїхлистівзгадувала:
«И от вылепила два голуба на одной подставке йомкостью по пол литра, можна 
заливат у чубчики и через дзьобики виливать, получилось удачно, у нас при заводе 
музея не было, а был кабинет лучших скульптур, от туда и моих голубчиков 
поставили, и в один из дней приехал у завод Хрущов Никита Сергеевич, он тогда 
был у Киеве секеретарьом ком. партии, а пришол когда рабочие ушли домой,  
а осталась уборщица, он велел ей открыть тот кабинет, облюбив голубчиков  
и забрал сибе позволительно»[10,арк.7;1373,с.499].

Обвинувачену в тому, що вона є агентом німецьких контррозвідувальних
органів гестапо, Любов Острянин арештували 19 квітня 1946 року: «В один из 
дней меня с работы вызывают в милицию на 5 минут и меня арестовали… 
На следствии я плачу и говорю, что я ни в чем не виновата, а следователь 
говорит – лиш бы человек был, а дело будет» [1373, с. 499]. На думку
обвинуваченої, обмовила її дівчина, яка таємно любила того ж хлопця, з яким
тривалий час зустрічалася вродлива й талановита Любов Острянин [1373,
с. 499]. За кілька днів у протоколах допитів уже було записано зізнання
про навчання в Берлінській школі пропагандистів і те, що дала підписку
про співпрацю з німцями (пізніше Любов Острянин повідомить, що то було
не зізнання, а її автобіографія) [701, арк. 22]. Любов Острянин стверджувала,
що вона розповідала робочимфабрики «Сіменс» лише про побачене в Берліні,
і ніяких контактів з гестапо більше не мала [703, арк. 24а-24в зв.]. Частина
допитаних свідків підтвердила свідчення заарештованої в традиційній для КДБ
формі:абсолютно ідентичнихвисловах іформулюваннях [692,арк.27;689,арк.
30;707;693].Хочаніякихконкретнихфактівїїдіяльностівякостіагентанімецьких
контррозвідувальних органів доведено не було, Любов Острянин на основі її
власнихсвідченьтасвідченьдопитанихусправісвідківзвинуватиливпроведенні
пронімецької пропаганди, возвеличенні фашистської Німеччини та її порядків
[524,арк.40].Обвинуваченавизналасебевинноючастково[776.].12червня1946
рокуВійськовийтрибуналвійськМВСуПолтавськійобластізасудивїїзаст.54-1
ККУРСРдо10роківпозбавленняволізпоразкоювправахна5років[649,арк.51].
КасаційнускаргузасудженоїВійськовийтрибуналзалишивбеззадоволення[547,
арк.55;541,арк.56].

Любов Острянин відбувала покарання у Свердловській та Магаданській
(табір «Хініканджа») областях: «Этапом отправили в Свердловск, а там за 
городом нас послали на болото строить новый город Верхней винск, копали 
траншеи под фундамент, целый день стоять у воде, ботинки 42 размер, 
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 (Стор. 1054-1057)Анкета арештованої Любові Острянин. Полтава. 19.04.1946.  
Архів Управління УСБУ в Полтавській області [1373, с. 513-516]
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портянки мокры, сушить на батарее блотные украдут, то стелем на ночь под 
себя…»[1373,с.499].ПізнішеЛюбовОстрянинрозповідала:«В той час в’язниці 
були забиті найкращими талановитими людьми країни: вченими, лікарями, 
артистами, конструкторами»[1373,с.509].Лише2лютого1955рокуузв’язку
із припиненням кримінальної справи Військовий трибунал прийняв ухвалу про
її звільнення[346].Назасіданні«Комиссии по Полтавской обл. по пересмотру 
уголовных дел на лиц осужденных за контрреволюционные преступления, 
содержащихся в лагерях, колониях и тюрмах МВД СССР и находящихся в ссылке 
на поселении»булоприйняторішенняпропом’якшеннямірипокаранняЛюбові
Остряниндо5роківув’язненняіззастосуваннямУказуПрезидіумуСоюзаРСРвід
27березня1953року[140].Цевідбулосянадев’ятомуроцівідбуванняпокарання.
Комісіявизналанедоведеністьвинизасудженої,вказаланапримусовийхарактер
обставин,вякихЛюбовОстрянинзмушенабуладаватисвідчення[57,арк.63-64].
Військовийпрокурорвиокремивфакти,якідовелинепричетністьЛюбовіОстрянин
до фашистської агентури й прийняв рішення про її негайне звільнення [543].
24 травня 1955 року засуджену було звільнено, і вонаповернулася в с. Попівка
Полтавськоїобласті[475].

Тавже16лютого1957рокуЛюбовОстрянинзаарештувалиповторно.Цього
разу зарелігійніпереконання–вонаналежаладо сектихристиянєвангельської
віри.Ще1948року,шукаючивідповідьназапитанняпросправедливістьвироку,
перебуваючивув’язненні,ЛюбовОстрянин«посредством скорбей стала думать 
над тем, где правда, т. к. была осуджена и находилась в заключении безвинно.  
В заключении я встретила сестру по вере Сизюк Анну, у которой взяла 
Евангелие, в котором увидела истинную правду, уверовала в Христа распятого 
и стала христианкой евангельской веры»[704,арк.105зв.-106].Радянськавлада
не визнавала цю секту, тому вона вважалася нелегальною. Усе листування між
одновірцями,значначастинаякихтежпройшлакрізьсудийтабори,перебувало
підконтролемсиловиків.Ісамецілистисталиречовимидоказамидлячергових
звинувачень. Цього разу, перш ніж пред’явити обвинувачення, слідчі провели
графологічну експертизу, яка довела, що автором частини листів була Любов
Острянин. На основі матеріалів, які містила переписка, 12 лютого порушили
кримінальнусправу,бо«Острянина является активной участницей нелегальной 
группы сектантов-пятидесятников, и своим единоверцам даёт указания  
не заниматься общественно-полезным трудом, …не признавать советскую 
власть за законную, бойкотировать выборы в Советы депутатов трудящихся 
и во время их проведения переходить на нелегальное положение…»[630,арк.2].
Через2дніпровелиобшук,вилучилифотографії,листування,релігійнулітературу
й ухвалили рішення про затримання [631; 536, арк. 79; 770, арк. 81].На допиті
ЛюбовОстряниндаласвідченнящодовсіходновірців,принципівдіяльностісекти
[705],пояснила,щорадянськувладувизнає,«как власть допущенную богом, однако  
в силу того, что эта власть не признаёт бога, я как христианка евангельской 
веры такой власти подчиняться не могу и в силу этого не могу исполнять 
законов этой власти… я не могу участвовать в выборах органов советской 
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власти и каких-либо других выборах» [706, арк. 121]. Звісно ж, у радянському
суспільстві такі настрої не могли залишатися непоміченими й непокараними.
16лютогобулоприйнятопостановупроарештЛюбовіОстрянин[629].25березня
1957рокуЛюбовіОстрянинбуловинесенообвинувальнийвирок,вякомузазначено:
«…являясь одной из активних участниц нелегальной секты, так называемых 
христиан евангельской веры, и будучи враждебно настроенной к советской 
власти, призывала соих единомышленников не заниматься общественно-
полезным трудом, бойкотировать выборы в местные советы депутатов 
трудящихся, вовлекать нових участников в секту, организовывала сбор средств 
для оказания помощи сектантам, предоставляла свою квартиру для нелегальных 
зборищ и укрытия участников секты, распространяла провокационные слухи 
о предстоящем «страшном суде» [523, арк. 216]. 8 квітня 1957 року її було
засудженоПолтавським обласним судом за ст. 54-10 ч. ІІ, 54-11 КК УРСР до 10
роківпозбавленняволізвідбуттяммірипокаранняувиправно-трудовихтаборах
з поразкою в правах на 5 років. Своє чергове покарання засуджена відбувала
у Кемеровській області. 14 січня 1966 року перший заступник генерального
прокурораСРСРМ.Маляровнаправивдосудовоїколегіївкримінальнихсправах
Верховного судуУРСРпротест, в якому довів необхідність перекваліфікувати дії
ЛюбовіОстрянинпост.110УКУРСРйвизначитиміроюпокарання1ріквиправно-
трудових робіт [474]. Судова колегія погодилася з цією пропозицією і 8 квітня
1966 року було прийнято ухвалу: «…Острянин Любовь Федоровну немедленно 
освободить»[988,арк.257].Рішенняпроїїзвільненнябулоприйнятозадвадні
дозакінчення10-річноготермінупокарання.ЛюбовОстрянинповернуласядодому,
вс.Попівка,депроживаладо1989року.Свійхудожнійталантвонареалізовувала
увишивках.Заїїескізамивишиточималокартин.«Вона завжди любила Україну, 

  Фото Любові Острянин, 
прикріплене до анкети 

арештованої. Полтава. 16.02.1957. 
Архів Управління УСБУ  

в Полтавській області [1373, с. 528]
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хоча рідна країна стала для неї мачухою. Вона настільки була наляканою 
системним свавіллям, що боялася навіть рідних, бо 20 років неволі пережити 
дуже тяжко… Моя тітка пройшла все те пекло і залишилася чесною і порядною 
людиною…»[1373,с.510-511].ВійськовийТрибуналКиївськоговійськовогоокругу
реабілітував її 14лютого 1967року.НиніЛюбовОстрянинмешкаєвСША[1373,
с.442,494-495].

 Сергій Микитович Рева (24.09.1899 – 27.11.1937). ЖиттяСергіяРеви
мало чим відрізнялося від інших.Народився 24 вересня 1899року вОпішному.
Закінчив Опішнянську двокласну школу, заочно навчався в Полтавському
учительському інституті, 1917 року закінчив курси українознавства. Працював
учителем у різних школах містечка, в тому числі викладав фізику, хімію та
математику в Опішнянській художній керамічнійшколі-майстерні [1373, с. 442,
494-495].Алевйогобіографіїбулаподія,якоїсовєтинікомунезабувалийрано
чи пізно нагадували арештом, а потім покаранням – членство в партії лівих
есерів (боротьбистів) упродовж 1917–1919 років, а також членство в українській
«Просвіті».15вересня1937рокуСергіяРевузаарештувалившколі.Підчасобшуку
в оселі було виявлено й вилучено 8 книг «националистической литературы»,
атакож3орнаменти«з гербом Российской империи»[769,арк.16;730].Підчас
допитуСергійРевастверджував,щовіннеєчленомпідпільноїконтрреволюційної
організації,ніякоїконтрреволюційноїроботивіннепроводивйантирадянською
агітацієюнезаймався[708,арк.19;540].Однаксвідкивсправістверджували,що
СергійРеваспілкувавсяз«контрреволюційно-націоналістичними елементами»
(Корицьким, Біликом, Кремпохою та ін.), буцімто він проводив активну роботу
вконтрреволюційнійесерівськійорганізаціїіначебточули,яквінказав:«Украина – 
золотое дно, но плохо, что она несамостоятельна. Если будет самостоятельной, 
жить будет лучше»[773,арк.22-22зв.].Нинічіткоусвідомлюєш,щоцеправда.
Таксамо,абсолютносправедливовчительоцінивроботуколгоспниківзатрудодні
як дармову [722, арк. 2; 711, арк. 4; 726, арк. 6; 773, арк. 22]. Зазвичай, в усіх
неординарнихситуаціях,якіможнабулотрактуватиякпротиправнідії,спрямовані
проти влади, звинувачували керівників установ або, якщо справа стосувалася
неповнолітніх,–їхніхнаставників.Наприклад,одинзісвідківусправірозповідав
проСергіяРевутаке:«Он проводил среди учеников контрреволюционную работу, 
вследствие чего один из учеников этой школы стрелял с лука в портрет вождей 
партии и правительства. Среди учеников широко развит антисемитизм»
[711, арк. 4; 772, арк. 21]. Також його звинуватили у ворожих настроях щодо
колгоспів [737, арк. 10; 772, арк. 21]. У характеристиці, наданій Опішнянською
селищноюрадою, зазначено (мову оригіналу збережено): «…працюючи в керам 
школі вів розкладницьку роботу, занімався п’янкою з учнями, компрометував 
артіль «Червоній Ганчар» [998, арк. 11]. Доповнила враження про Сергія
Реву як про «ворога народу» характеристика, надана відділом народної освіти
Опішнянськогорайвиконкому:«Потрібної освіти для роботи в 5-7 класах не мав, 
працював погано… Не справляючись з роботою в школі, він в цей час мав уроки  
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в Опішнянський керамшколі, запрошений туди ворогом Корицьким. В свій час 
приймав активну участь в драмгуртку коли ще ставились Націоналістичні п’єси. 
Тепер-же ніякої участі ні в який громадський роботі не приймав висловлювався, 
що зараз нема над чим працювати, бо зараз і письменників таких як раніш 
нема… з дітьми ніякої виховної роботи по комуністичному вихованню не вів»
[996]. В обвинувальному висновку йдеться про «контрреволюційні есерівські 
позиції»СергіяРеви,йоговорожеставленнядорадянськоївладийантирадянську
пропаганду. Свою провину він визнав лише в тому, що, коли під час виплати
заробітної плати одній вчительці не вистачило коштів, сказав: «В советской 
стране не хватает денег»[709,арк.20].Невідмовлявсяйвідчленствавпартії
есерів, але заперечував проведення будь-якої агітаційної партійної роботи [708,
арк.19].СвоїподальшівисновкислідчіґрунтувалинасумнівнихсвідченняхАндрія
Бородавки, Федора Дяченка, Микити Штанька (в протоколах його прізвище
писализпомилками:«Шанько»[685],«Шатько»[737]),РодіонаЛинника[540].
Сумнівні, бо, наприклад, Федір Дяченко «цитував» вислови Сергія Реви чітко
за роками [722, арк. 2], у багатьох допитаних у справі свідків відповіді на
запитанняслідчогобулиоднаковими,слововслово.Вобвинувальномувисновку
зазначено:«Считая преступления Ревы Сергея Никитовича по признакам ст. 54-
10 ч. 1 УК УССР в проведении контрреволюционной деятельности доказанными 
свидетельскими показаниями, […] следственное дело по обвинению по ст. 54-10 
ч. 1 УК УССР Ревы Сергея Никитовича представить на рассмотрение Судебной 
тройки при Полтавском областном Управлении НКВД по І категории» [540].
Для колишнього есерівця й українського просвітянина вирок, винесений 13
листопада1937року,бувпередбачуваний:«Реву Сергея Никитовича расстрелять. 
Имущество, принадлежащее лично Реве С. Н., конфисковать»[139,арк.24].27
листопада1937рокувирокбуловиконано[902].

Лише через 20 років після описаних трагічних подій і розвінчання культу
Сталіна син страченого Сергія Реви звернувся до Військової колегії Верховного
суду СРСР та Міністерства держбезпеки УРСР з проханням переглянути справу
батькайвинестирішенняпроїїприпиненнячерезвідсутністьскладузлочину[817].
ПросвоїхвилюваннящододолічоловіканаписаладоМіністерствадержбезпеки
УРСР й Афанасія Рева: «В 1937 году 15 сентября Опошнянским НКВД был 
арестован мой муж Сергей Никитич Рева… Был ли он суждён и за что 
осуждён, мне до настоящего времени ничего не известно…Прошу Министерство 
Госбезопасности пересмотреть это дело в надзорном порядке, по которому 
вынести определение о прекращении дела в отношении моего мужа Ревы 
Сергея Никитича из-за отсутствия преступления» [818].Шукаючи варіанти
можливоївідповіді,якаприховалабїхнізлочини,УправлінняКДБвПолтавській
області радило начальнику Опішнянського райвідділу міліції в листі з грифом
«секретно»«…объявить, что Рева Сергей Никитович в 1937 году был осужден 
на 10 лет ИТЛ и, находясь в заключении, умер 11 августа 1942 года от упадка 
сердечной деятельности…» [500].Тимчасомрозпочаласяпроцедураперегляду
справи. 1957 року було допитано свідків (МикитуШтанька, Івана Герасименка,
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 (Стор. 1062-1063) Анкета арештованого Сергія Реви. Опішне, Полтавщина. 16.09.1937.  
Архів Управління УСБУ в Полтавській області [1373, с. 562-563]
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 Виписка із протоколу засідання особливої трійки при УНКВС у Полтавській області  
щодо Сергія Реви. Полтава. 13.11.1937. Архів Управління УСБУ в Полтавській області [1373, с. 566]

 Довідка про розстріл Сергія Реви. Полтава. 27.11.1937.  
Архів Управління УСБУ в Полтавській області [1373, с. 566]
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ТрохимаДемченка,ЄвдокимаСереду), які стверджували,щоСергійРеваніколи
невисловлювавсяпротирадянськоївлади ініякоїконтрреволюційноїагітаціїне
проводив.З’ясувалисярозбіжностівтекстіпротоколів1937рокутасловахраніше
допитаних.Вонипригадували,щопопереднісвоїсвідченняпідписалинечитаючи
[685,арк.28;712,арк.31;719,арк.32;31,арк.49-50].Ймовірно,причиноютому
бувстрахпередкараючимиорганами,аможливо,навпаки–довірайупевненість
утому,щовсевкраїнівідбуваєтьсясправедливо.Дехто,наприкладФедірДяченко,
свої попередні свідчення підтвердив повністю [1373, с. 550-551]. Отримані
матеріали,недостатнякількістьсвідків,якіпозитивнохарактеризувалидіяльність
СергіяРеви,атакожйоговизнаннявласноїпровинидалипідставувиконуючому
обов’язки помічника прокурора Полтавської області (?) Татаринову ухвалити
постановупровідмовуАнатоліюРевівзадоволенніскарги.АфанасіяРеваотримала
повідомлення:«…Основания об отмене судебного решения по делу Вашего мужа 
не усматривается»[669].АленебайдужістьродиниРевизмусилаКДБвишукувати
якесьпоясненняйого смерті.Визнати те,щоневиннулюдинубулорозстріляно,
означалозізнатисявкрахові ідеологічноїчастинисовєтськоїсистеми,адоцього
країнащенебулаготова.ТомувУправлінніКДБуПолтавськійобластівирішили
«…зарегистрировать в ЗАГСе Исполкома Опошнянского районного совета 
депутатов трудящихся смерть гр. Ревы Сергея Никитовича, наступившую  
в местах заключения 11 августа 1942 года от упадка сердечной деятельности…»
[207].

1963 року родина Реви знову звернулася до прокурораПолтавської області
зпроханнямповторнопереглянутикримінальну справуСергіяРеви.Цьогоразу
прокурорпоетапновідстеживхідподій,з’ясував,що«…арестован был Рева при 
отсутствии доказательств его преступной деятельности. Виновным себя Рева 
не признал, обвинение ему построено на неконкретных показаниях свидетелей 
Дяченко Ф. С. , Бородавка А. Д., Лынник Р. Е., Дымнич С. С. и Шатько Н. Д.,  
допрошенных после ареста Ревы…»[636,арк.49].Такожвінвказавнавідмінність
між змістомпротоколів та свідченнями свідків, які під час повторного розгляду
справи дали Сергію Реві в цілому позитивні характеристики. Логічним був
висновок: «…Из материалов дополнительной проверки, произведённой в 1957 
году, усматривается, что Рева был осуждён необоснованно» [31, арк. 50].
20лютого 1963року відбулося засіданняПрезидіїПолтавського обласного суду,
на якому ухвалили: «…Постановление Особой тройки УНКВД по Полтавской 
области от 13 ноября 1937 года в отношении Ревы Сергея Никитовича отменить 
и производство по делу прекратить за недоказанностью обвинения»[635,арк.
55].ВікторМіщанинз’ясував,щоправдупродолюсвогочоловікайбатькародина
Ревидовідаласялише1991року.Улисті,якийнадійшовнаїхнійзапит26червня1991
рокуізУправлінняКДБвПолтавськійобласті,вжезастосованотутермінологію,яка
нинізнайомайзрозуміла:«реабілітований посмертно»,«постановою особливої 
трійки засуджений до вищої міри покарання»,«жертва сталінського терору»
[1373,с.558-559].Сім’ївідкриласястрашнакартинаорганізованихпоспіхомподій.
Їх ініціаториначебоялися,щоневстигнутьздійснитирозправу. 15вересня1937
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рокупроведено обшук, під час якого було вилучено«книг националистической 
литературы – 8 шт., орнаментов с гербом Российской империи – 3 шт.»[496],
арешт – 13 листопада 1937 року засідання особливої трійки, смертний вирок –
27листопада1937року–розстріл.Цейперелікдатзавершує20лютого1963року,
коли чесне ім’я Сергія Реви було відновлено, та з’ясувати, де знаходитьсямісце
поховання,досіневдалося.

Z
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8.4.  
ГЛИНСЬКА  

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА  
КЕРАМІЧНА ШКОЛА

(1920–1929)

 Сергій Митрофанович Зінов’єв (02.07.1885 – 1943/?/).  
Найбільш повні на сьогодні біографічні відомості про Сергія Зінов’єва містить
стаття краєзнавцяМихайлаОвсієнка [1415]. Зокрема, вінповідомляє,щоСергій
Зінов’єв народився в Санкт-Петербурзі 2 липня 1885 року в сім’ї художника
Митрофана Зінов’єва. Його матір’ю була дочка дрібного дворянина з містечка
ГлинськПолтавськоїгуберніїМаріяФедорівна.Близько1889рокусім’яЗінов’євих
переїхалавТерни(ниніселищеСумськоїобласті),кудибатьказапросилакнягиня
Щербатова для навчання її дітей. Початкову освіту Сергій отримав у сім’ї від
запрошеного вчителя і потім екстерном склав іспити до Роменського реального
училища. У зв’язку з педагогічною роботою батька, який викладав малювання
в гімназії, а потім у Сумському кадетському корпусі, сім’я переїхала до Сум.
Сергій перевівся до Сумського реального училища, яке закінчив 1903 або 1904
року, вивчав німецьку та французьку мови. Перше зацікавлення політикою
з’явилосяпідчаснавчаннявучилищі,деСергійЗінов’євставчленомРосійської
соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП) і брав активну участь у роботі
її місцевої організації. За деякими свідченнями, до цієї партії, а ще раніше –
до руху народовольців був причетний і його
батько. В їхній домівці 1904 року під час
обшукуполіціязнайшлаівилучиладрукарське
обладнання, а Сергія Зінов’єва заарештувала
[1415].

Оскільки політично неблагонадійному
Сергію Зінов’єву заборонили в’їжджати до
Санкт-Петербурга,вінвступивдоприродничого
факультетуХарківськогоуніверситету,склавши
екстерном самостійно опановані латинську та
давньогрецькумови.Підчасреволюційнихподій
1905 року він брав участь у боях на барикадах
Харкова, проводив агітацію в Глинську.
За це його було відраховано з університету
йвідновленолишепідзаставуглинськогомайна

 Сергій Зінов’єв. Глинськ, Харківська область. 1935.  
Автор фото невідомий. Роменський краєзнавчий музей
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матері.ПіслязакінченняуніверситетуСергійЗінов’євякийсьчасживуГлинську,
деразомзматір’ютащеоднимглинчанином,ТрохимомКоролем,продовжував
нелегальну революційну роботу серед селян навколишніх сіл. 1916 року служив
уЯрославлі солдатом 209 полку царської армії на посаді інструктора з газового
захистуйодночаснобравучастьудіяльностімісцевоїорганізаціїРосійськоїсоціал-
демократичноїробітничоїпартії[1415].

Після Лютневої революції 1917 року Сергія Зінов’єва обрано головою
полковогокомітету військової частини і заступником голови тамтешньоїміської
Радиробітничихдепутатів, потім–делегатомвід більшовиківна обласний з’їзд
Рад (Москва).Звідтийогоделегувалина ІВсеросійськийз’їздРадробітничихта
солдатськихдепутатів(Петроград),девінставчленомВсеросійськогоцентрального
виконавчогокомітетурад(ВЦВК)іпрацюваввукраїнськійсекціїдокінцяжовтня
1917року[1415].

Напочаткулистопада1917року,післяжовтневогоперевороту,СергійЗінов’єв
за дорученням ВЦВК відбув до Полтавської губернії для підготовки виборів

 Посвідчення Сергія Зінов’єва.  
Петроград. 30.10.1917.  
Роменський краєзнавчий музей



Розділ 8. РЕПРЕСОВАНЕ ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ

1069

до Всеросійських установчих зборів. Після того, як обрані народом Установчі
збори розігнали більшовики, він приїхав до Глинська, де з лютого 1918 року
завідував Волосним відділом народної освіти і викладав у гончарній школі.
За часів Української Народної Республіки підтримував Українську Центральну
Раду.Убуремнірокигромадянськогопротистоянняспочаткувиступавпротиармії
генералаДенікіна,напосадікерівникаВолосноговідділународноїосвітинамагався
співпрацюватизбільшовиками.Але,очевидячки,розчарувавшисьубільшовицькій
політиці,1920pокувиступивнамітингувГлинськупідчорнимпрапороманархістів
тапідгаслом«Всяка влада є насильством»івийшовзпартіїбільшовиків.Одразу
післяцьогобувзаарештованийПолтавськимГубЧКзазвинуваченнямванархізмі.
Однакпісляклопотаньсоратниківпореволюційнійдіяльності,якіпояснилийого
вчинокпсихологічноювтомою,через2місяційоговідпустилизавідсутністюскладу
злочину[1415].

У матеріалах справи № ІІ-11958 щодо Сергія Зінов’єва є інформація про
політичнубіографію,якапідбиваєпідсумкивсьомувищезазначеному:із1905року
очолював Глинський осередок соціал-демократів4 у 1917-му був делегатом І-го
Всеросійськогоз’їздурад,поділявбільшовицькупрограмудій; 1918–прибічник
Центральної Ради, український соціал-демократ; 1919 – працював у контакті
звладою,завідувавпершимВолоснимвідділомнародноїосвіти;1920–анархіст,
защонаступногорокубувзаарештований.Післявідмовивідактивноїанархістської
роботи(1921)звільненийз-підарешту[1265,с.231-232,234;34,арк.2-5,13,15,21].
У рішенні засіданняПрезидії виконкому Роменської повітової ради робітничих,
селянських і солдатських депутатів (протокол № 23 від 07.04.1921) записано:
«Рахувати реабілітованим як неактивного анархіста»[678,aрк.153].

З того часу Сергій Зінов’єв відійшов від активного політичного життя
й присвятив себе гончарномушкільництву: впродовж 1918–1920років викладав
уГлинськійхудожньо-керамічнійшколі,потімдо1930-го–уГлинськійпрофесійно-
технічній керамічнійшколі, був головоюШкільної ради. У кримінальній справі
йогодіяльністьутірокиохарактеризованотак:«До периферійної роботи завжди 
ставився негативно, вважаючи, що все це нав’язано зверху» [1265, с. 234; 34,
aрк. 44]. Проте маємо свідчення про досить активну участь Сергія Зінов’єва
вгромадськомужиттіГлинськaвякостідепутатасільськоїрадикількохскликань,
членаревізійноїкомісіїспоживчоїкооперації.1925року–членкомісіїзпередачі
острів’янської землі до складу земель глинської громади. У перший період
колективізації він брав участь у створенні Товариства спільної обробки землі,
здавшитуди5десятинвласноїземлі[1415].

З-поміжмасовихрепресивнихзаходів 1920-х– 1930-хроківбувпроцеснад
членами так званої «Спілки визволення України», який став одним з перших
великих інспірованихполітичнихпроцесів імавпотужнийсуспільнийрезонанс.
Тоді було засуджено 165 чоловік. 19 липня 1929 року Роменський окружний
відділ ДПУ завів оперативну справу щодо групи з 8 анархістів, яку, на їхню
думку,очолювавСергійЗінов’єв[1265,с.231].Мабуть,нелишебагатеполітичне
минуле, активна життєва позиція природженого лідера, а й саме прізвище
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 «Протокол № 23 
Заседания Президиума 
Исполнительного 
Комитета Роменского 
уездного Совета 
Рабочих Крестьянских 
и Красноармейских 
Депутатов». 07.04.1921. 
Державний архів 
Сумської області [678]
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заохочувалосиловиківпоєднатиСергіяЗінов’євазі«Спілкою визволення України».
Після цілого ряду сфальсифікованих ситуацій, 28.06.1930 року начальник
РоменськогоокружноговідділуДПУпровівопераціювГлинську,врезультатіякої
заарештували22чоловіки,уникнутиарештувдалосявісьмом.Успецповідомленні
від 30 червня 1930 року є запис: «У одного з основних фігурантів, Зінов’єва,  
у музеї, що знаходиться на його квартирі, серед великої кількості історичної та 
іншої літератури знайдена достатня кількість контрреволюційної літератури 
(листівки, брошури), в основному петлюрівського характеру. Література 
ця внесена у відповідний каталог при музеї Зінов’єва. Наявність вказаної 
літератури в музеї Зінов’єва вважаємо недоцільним, в зв’язку з засміченістю 
Глинська антирадянським елементом, який безперечно має можливості згаданою 
літературою користуватися...» [1265, с. 237; 34, арк. 146]. 1930 року Сергій
Зінов’євбувзвинуваченийучленствів«Спілці визволення України»інаправлений
доХарківськоїв’язниці,деперебувавкількамісяців[1415].

Утійсамійархівнійсправівказанонапричетністьдо«анархістської групи»
щеодноговикладачаглинськогогончарногонавчальногозакладу–ЯковаМанька,
який1929рокубувзавідувачемзгаданоїгончарноїшколиіякогохарактеризували
як середняка, «затятого петлюрівця, відверто чужого радвладі елемента».
З-поміж інших він вирізнявся тим, що ходив підстриженим під «українця»,
уселянськійсвиті,простихчоботях,намащенихдьогтем[1265,с.231-232].

26 вересня 1930 року щодо 165 чоловік, які проходили в справі «Спілки 
визволення України», запостановою судової трійкиприКолегіїДПУУСРРбуло
винесено вирок згідно зі ст. 54-11, 54-2 Кримінального кодексу УСРР (участь
упідпільнійорганізаціїСВУ,щоставиланаметіусуненнярадянськоївладишляхом
повстання):21чоловіказасудженодорозстрілу,рештупозбавленоволіувиправно-
трудових таборах терміном від 3 до 10 років [1265, с. 242]. Сергій Зінов’єв був
звільненийрішеннямсудузанепричетністюдоСВУ[1415].

У Глинському склопорцеляновому технікумі Сергій Зінов’єв викладав
кристалографіюймінералогіюзгеологією,аналітичнухімію,частково–фізику,
повітряно-хімічнуоборонутилу.Післяліквідаціїтехнікумувлютому1933рокудо
1938рокувінучителювавуГлинськійсереднійшколі:упродовж1933–1935років
викладаву5-7класаххіміютанімецькумову,в1935–1938роках–німецькумову
в7-10класах,атакожгеологіюв10класі.ПісляорганізаціївГлинськупромартілі,
де виготовляли цеглу, черепицю та іншу продукцію, Сергій Зінов’єв читав там
лекції,випускавстіннугазету.Вінбезкоштовновіддавціннудеревину(дуби)зісвоєї
садибинаспорудженнямайстернідлятієїартілі[1415].

1938рокуСергіяЗінов’євазновубулозаарештованойзвинуваченозастаттею
58 Кримінального кодексу в зраді Батьківщині. Рішенням трійки йому дали 10
років таборів, але після арешту й розстрілу наркома внутрішніх справ Миколи
Єжова справи всіх, хто чекав на відправку домісць відбування покарання, було
переданодозвичайнихсудів.СергійЗінов’євсамеперебувавув’язниці,очікуючи
на відправку до концтабору, і суд засудив його до 3 років ув’язнення. На це
рішеннявінподавкасаційнускаргудоВерховногосудуйбувзвільненийбезправа
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викладати.ВціломуСергійЗінов’євпробувув’язницітрохибільшероку.Зацей
час Глинська сільрада урізала площу його садиби, відібрала частину будинку.
Колекції, які він збирав (кості, зуби та ікламамонта, знайдені під час розкопок
в одному з глинських ярів, місцеві мінерали, давня кераміка, зокрема кахлі,
амфори,горщики,монетийприкраси),атакожшкільнухімічнулабораторіюбуло
розграбовано, а залишки скинуто зі столів на підлогу й розбито.Пізніше, після
визволення Глинська від німців, органиНКВС конфіскували бібліотеку, де було
багаторідкіснихкниг,утомучислілітописи,атакожповнадобіркагазет «Іскра»
та«Правда»відпочаткуїхвидання.УспецповідомленніРоменськогопідрозділу
ГПУ зазначено,що під час обшуку «у одного з основних фігурантів, Зінов’єва,  
у музеї, що знаходиться на його квартирі, серед великої кількості історичної та 
іншої літератури знайдена достатня кількість контрреволюційної літератури 
(листівки, брошури), в основному петлюрівського характеру. Література 
ця внесена у відповідний каталог при музеї Зінов’єва. Наявність вказаної 
літератури в музеї Зінов’єва вважаємо недоцільним, в зв’язку з засміченістю 
Глинська антирадянським елементом, який безперечно має можливості згаданою 
літературою користуватися». Післяповернення1939рокузхарківськоїв’язниці
ідоокупаціїГлинськанімецькимивійськамиСергійЗінов’євпрацювавуглинській
районній газеті «Більшовик» [1415]. Рештки колекцій уже після Другої світової
війнидружинаСергіяЗінов’євапередаладоРоменськогокраєзнавчогомузею.

НапочаткуокупаціїСергіюЗінов’євуякзнавцевінімецькоїмовийпотерпілій
відрадянськоївладиособібулозапропонованобутиперекладачемумісцевійуправі.
Протевіннепогодивсяіставпрацювативобщинномудворі.Улютому1942року
СергієвіЗінов’євусередінших«кращих селянських господарств общинного двору 
бувшого Літвінова»місцеваокупаційнавлададорізалаприсадибніземліна0,82га.
Однакучервні1942рокунімецькапольоважандармеріязаарештувалайогойкинула
доРоменськоїв’язниці.Ймовірнапричинаможебутипов’язаназфункціонуванням
уСумськійобластіорганізаційОУН,якідіялипідприкриттямлегальнихорганізацій
«Просвіти».НацистимоглизапідозрилиСергіяЗінов’єваузв’язкахзОУН,адже
він цілком міг підтримувати контакти, наприклад, з роменською«Просвітою».
Тодібулорозстріляноблизько280оунівцівСумщини.Усічні1943рокуйогобуло
вивезенозРомендоЧернігова,девінзагинувунацистськихзастінках.Цесвідчення
непрямопідтверджуєтьсятим,щопіслявідновленнявГлинськурадянськоївлади
Зінов’єву,загибломувнімецькихкатівнях,нетількинебуловідданоналежнеяк
герою-підпільнику, а навпаки – у його будинку НКВС влаштувало обшук, при
цьомувилучившибагатокнигідокументів.Тайвідтихглинчан,якіщепам’ятають
учителяСергіяЗінов’єва,можнапочути,що«Сергій Митрофанович був за вільну 
Україну».МісцепохованняСергіяЗінов’євадосіневідоме[1415].
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8.5. 
МЕЖИГІРСЬКИЙ  

ХУДОЖНЬО-КЕРАМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ  
(1923–1930) 

ТА МЕЖИГІРСЬКИЙ  
ХУДОЖНЬО-КЕРАМІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

(1930–1931)

Н
еоминуларепресивнамашинатоталітарногобільшовицькогорежиму
викладачів і вихованців гончарних навчальних закладів Межигір’я.
Після арештуМихайлаБойчука звинувачення в бік його однодумців

стали більш відвертими й зловісними: «Внаслідок послаблення більшовицької 
пильності прямі агенти фашизму Бойчук, Седляр, Падалка могли впродовж 
багатьох років вести свою злочинну роботу диверсантів і шпигунів, 
прикриваючись машкарою радянських художників. Ці підлі вороги не були викриті 
самою художньою громадськістю […], аж до того часу, поки органи пролетарської 
диктатури не спіймали їх «на гарячому» (харківський мистецький журнал
«Малярство і скульптура»), «З обуренням говорили художники про ворогів 
народу Бойчука, Седляра, Падалку, які в своїх роботах спотворювали нашу 
радянську дійсність і всіляко гальмували розвиток українського образотворчого 
мистецтва і підкреслювали необхідність якнайшвидше ліквідувати наслідки 
їхньої підривної роботи»(газета«Вісті»від30березня1930року)[1283,с.24-25].
1936 року Василя Седляра, Івана Падалку із сином-підлітком, Івана Бойчука
з дружиною та інших «бойчукістів» заарештували й згодом репресували як
націоналістів[1241,с.104].

За кілька років до описаних подій після звільнення з посади директора
Межигірського художньо-керамічного інституту Василь Седляр продовжував
займати активну й небайдужу громадську позицію і своє основне призначення
вмистецтвівбачавутому,щоб«…творчим змаганням будувати пролетарське 
мистецтво»[1283,с.286].За«новежиття»художникнавітьготовийбувпомерти
[1283, с. 286], не знаючи,що вжечерезп’ятьроківпредставникицього«нового 
життя» його розстріляють. Живописні роботи мистця ретельно й системно
знищували. Збереглися одиниці. Головна праця Василя Седляра – ілюстрації
до«Кобзаря»–сталапідставоюдлязнищеннямитця.Ймовірно,щопоштовхом
довиконанняцьогограндіозногопроектухудожникабуланелишевеликалюбов
доУкраїнита їїпоета, айперебуванняТарасаШевченкавМежигір’ї 1843року.
Цю мистецьку роботу Василь Седляр виконував упродовж 1928 – вересня 1929
року. Про це він повідомляв своєму найближчому другу – Оксані Павленко:
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 Микола Касперович.  
Місце, час зйомки та автор фото невідомі 
[1646, с. 78]

 Іван Падалка. 
Місце, час зйомки  
та автор фото 
невідомі 
[1646, с. 90]

 Софія Нелепінська-Бойчук та Михайло Бойчук.  
Париж. 1910. Автор фото невідомий  

[1646, с. 259]

 Василь Седляр. Межигір’я, Київщина. 1920-ті.  
Автор фото невідомий. Центральний державний  
архів-музей літератури і мистецтва України
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«...работу я свою закончил – 50 больших иллюстраций и 26 – малых и обложка 
– все это сделано к Кобзарю...» [1602].«Кобзар» зцими ілюстраціямипобачив
світу1931та1933року.Першевиданнябулоприуроченодо70-річчявідднясмерті
поетайбулозпередмовою(?)Речицького,статтеюІванаМиронця,оформленням
А.Гера,укладачемтекстубувМихайлоНовицький.Виданнямістило44чорно-білі
ілюстраціїВасиляСедляра(кожнанасторінку).Кількапримірниківвінподарував
своїмдрузям,розмалювавшивкольорідекількаілюстрацій[1646,с.142].Вартість
примірника – 5 крб. 70 коп., тираж – 5000 екземплярів. Під час підготовки
виданнядодруку19квітня1930рокуусвоємулистідоОксаниПавленкоВасиль
Седляр повідомляв: «Кобзар» ще чорти не друкували. Дають мені рисунки, 
щоб я відвіз їх до Києва, там мають друкувати цей нещасний «Кобзар». ДВУ 
[Державне Видавництво України] (Дайте Вас Угробить) пропонує мені зробити 
ілюстрації до «Мойсея» Франка»[1283,с.284].Ниніцевидання–бібліографічна
рідкість.ЗавдякиАртуруРудзинському,ілюстраціїдоцього«Кобзаря»маютьзмогу
переглядативсівідвідувачійогоелектронногоресурсу[1602].

Протесвої«дивіденди»передбільшовицькимрежимомВасильСедлярпочав
заробляти значно раніше, коли на посаді керуючого Межигірським художньо-
керамічнимтехнікумомназагалВсеукраїнськоїконференціївиголосивпромову,
вякійнаголосив,що«Україна – одна із найбагатших на глини країна в Європі»,
критикував владу за байдуже ставлення до дослідження глин, за відсутність
спеціальнихнауково-досліднихустанов,якімалибпіднятигончарнупромисловість
наіншийрівень.Віндорікавгоспорганам,керівництвузаводівтапідприємствза
«мур індиферентного ставлення»дохудожньоїшколи,зякимвонастикаласяпри
спробіналагодитизв’язкизвиробництвом[201,арк.5].

Не залишилося поза увагою НКВС творче відрядження Михайла Бойчука,
ВасиляСедляра,ІванаПадалкитаСофіїНалепінської-Бойчуквосени1926рокудо
основнихцентрівєвропейськоїкультуриуФранції,Італії,Німеччині[1283,с.70].
13липня1937рокувсіхучасниківпоїздкибулорозстріляно[1283,с.26,45].7травня
1938рокубулознищеноМиколуКасперовича[1283,с.81].Хочареабілітувалиїх
1958 (Михайла Бойчука, Івана Падалку, Василя Седляра, Миколу Касперовича)
та 1988 (Софію Налепінську-Бойчук) року, негативна оцінка їхньої творчості
совєтськими мистецтвознавцями трималася десятиліттями [1283, с. 45]. Лише
у 2010-х роках вийшли з друку монографії, в яких мова йде про «розстріляне 
відродження» й перевагу надано мистецтвознавчій оцінці творів та діяльності
репресованих[1283;1667].Протеавторицихкнигнеопрацьовуваликримінальні
справи,якізберігаютьсявархівахСлужбиБезпекиУкраїни,абезцьогонеможливо
достатньо повно й об’єктивно розкрити порушену тему. Тому є необхідність
у здійсненні серйозногонауковогодослідженняжиттяй творчостірепресованих
викладачівтавихованцівмежигірськиххудожньо-керамічнихзакладів.
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8.6. 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА  

ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВА  
ПРОФШКОЛА 

ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
(1919–1933)

 Володимир Миколайович Гагенмейстер (12.06.1887 – 20.01.1938).
Прожиттєвийітворчийшляхвидатногоукраїнськогомистця,педагога,науковця
й керівника Володимира Миколайовича Гагенмейстера опубліковано чимало
науковихінауково-популярнихпраць.Уціймонографіївпершевякостіджерела
використаноматеріаликримінальноїсправи,яківповнірозкриваютьневідомідосі
сторінкийогожиття,характеризуютьскладністьтогочасноїполітичноїситуації.

Володимир (Карл Ріхард) Миколайович (Едвард Янович) Гагенмейстер
народився 12 червня 1887 року в місті Виборг, у родині військового чиновника.
Мавпоходженнязприбалтійськихдворян(рідз1624рокуналежавдолицарства
Ліфляндії) герба «Гаген», а по жіночій лінії – до польського герба «Равіч».
Мати була естонкою – Анна-Марія, уродженка Томпсон. Дід батька мав маєток
ХрщановіцуВаршавськійгуберніїібувчиновникомуВаршаві(померувіці47років,
мавшестеродітей)[1180,c.48].

1893 року родина Гагенмейстерів переїхала
до Пскова, де Володимир поступив до губернської
чоловічої гімназії. Згодом його перевели до
Сергіївського реального училища, яке він закінчив
1904року.Центральнеучилищетехнічногорисування
барона Штігліца в Петербурзі стало першим
мистецькимнавчальнимзакладомужитті17-річного
Володимира.Самевоновизначилойогожиттєвекредо
– любов і відданість мистецтву. Училище Штігліца
малопрекраснібібліотекуймузей,добреустатковану
гончарнумайстерню.Основнимпринципомнавчання
було те, що впродовж перших років студенти
опановували всі види мистецтва і лише на старших
курсах спеціалізувалися в одному. Серед предметів,
щовикладалися,були:а)рисунок,креслення,зйомка
художньо-промисловихпредметів, відмивка тушшю;
б) композиція художньо-промислових предметів;
в) живопис акварельними, олійними, клейовими
фарбами; г) живопис по фаянсу, порцеляні; ґ) різні
видидекоративно-ужитковогомистецтва.Володимир

 Володимир Гагенмейстер. 
Кам’янець-Подільський.  
Кінець 1920-х – початок 1930-х.  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Ольги Ерн 
(Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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Гагенмейстер на останньому році навчання в училищі (1912) виконав дипломні
роботи: з композиції – рисунок кахляної печі; з гончарства – вазу із червоної
глини окислювального вогню, порцелянову вазу малого відновлювального
вогню(дваваріанти),порцеляновувазувеликоговідновлювальноговогню,п’ять
варіантів порцелянових ваз малого вогню... і так понад 20 варіантів різних
технік [1580, с. 109-110]. Лекції з історії всесвітнього мистецтва професора
К.Чичигова,історіївсесвітньогопобутупрофесораХілінського,історіїорнаменту
професора Кверфельдта й інших художників, скульпторів, істориків мистецтва,
відвідиниАкадеміїмистецтвізамальовуваннягіпсовихскульптурзмузеюАкадемії
формувалихудожніпоглядийсмакиюногомистця.

1913 року Володимир Гагенмейстер закінчив Відділ художньої кераміки
й текстилю Центрального училища технічного рисування барона Штігліца [8],
отримавши звання художника з ужиткового мистецтва з правом викладання.
Як кращого студента, його було направлено для студіювання за кордон [1431,
с. 114]. З 23 червня 1914 року Володимир Гагенмейстер – викладач ліплення,
живопису, геометричного й проекційного креслення в Художньо-промисловій
школі Миколи Фан-дер-Фліта в Пскові [1180, с. 49], де директором школи був
відомий кераміст і ентузіаст своєї справи Микола Роот, який дуже ретельно
добиравпедагогічнийскладзакладу.Керуючисьцимипринципами,МиколаРоот
запросиввикладатиВолодимираГагенмейстераякнайбільшздібноговипускника
училищаШтігліца.Молодийпедагог на високому рівні зорганізував технологію
гончарноговиробництва(формування,випалюваннявиробів,виготовленняякісних
полив тощо). У майстерні виготовляли переважно вази простої обтічної форми,
вкриваючи їх густою поливою. Іноді вироби прикрашали неширокою смугою
орнаменту.Удекоруванніпереважаличервоний,жовтий,зеленийкольори.Окрім
того,зверталасяуваганаархітектурнукераміку:печі,комини,прикрасибудинків
[1580,с.121-122].

1915 року відбулися чергові мистецькі студії Володимира Гагенмейстера,
але цього разу вже в Поволжі, Кавказі й Україні, де було зібрано цінні
етнографічні матеріали, зроблено замальовки пам’яток народного мистецтва.
ВУкраїні ВолодимирГагенмейстер ретельно вивчав художнюкультуруПоділля
йПолтавщини,знайомивсяізмузейнимиколекціямиКиєвайПолтави.Інтересдо
українськогонародногомистецтванезгасавітоді,колимолодиймистецьвідвідував
музеї Москви й Петрограда, у фондових зібраннях яких було багато шедеврів
українськогонародногомистецтва.

Із 1 листопада 1916 року почався кам’янець-подільський період у житті
ВолодимираГагенмейстера,якийтривавдо1933року.Цебувчасйоготворчого
злету, наукового зростання й самореалізації. Перебуваючи на посаді завідувача
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні, а згодом –
художньо-промисловоїпрофшколи,ВолодимирГагенмейстерзанадтозацікавився
народним мистецтвом Поділля і не виправдав «довіри» Міністерства торгівлі
йпромисловості.Чиновники,якіпризначилийогоочолюватиукраїнськухудожньо-
промислову профшколу, навряд чи сподівалися на те, що він буде турбуватися
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про її розвиток. За їхнім задумом, чужинець повинен був робити все для того,
щобукраїнськенароднемистецтвонезнайшлосвогопродовженнявздібнихучнях,
щобвонорозчинилосявросійськійкультуріі,нарешті,зниклояксвітовесамобутнє
явище. Вони не підозрювали, що «чужий» стане більшим українцем, аніж ті,
хто генетично веде свій родовід від українців. Володимир Гагенмейстер кохався
вукраїнськійкультурі,вукраїнськомународномумистецтві.Уприфронтовійзоні
Першої світовоївійнивіннелишезберігввірениййомунавчальнийзаклад,але
йзробивтак,щосталоможливимвідкриттянових,окрім існуючогогончарного,
відділів:графічно-літографськогойткацько-килимарського[957].

Неукраїнець Володимир Гагенмейстер за 6 років (1916–1922) вивчив
українськумову й викладав всесвітню історіюмистецтва, композицію й графіку
лише українською, і цього ж вимагав від інших викладачів профшколи. Його
поважали та любили як викладачі, так і студенти. За м’яку вимову й особливе
ставленнядогончарствадиректорапрозвали«Глєчіком»[1438,с.308].1920року
школу було реорганізовано в Кам’янець-Подільський художньо-промисловий
технікуміменіГригоріяСковороди;1922року–уКам’янець-Подільськухудожньо-
промисловупрофшколу іменіГригоріяСковороди[953].Ціреорганізаціїсуттєво
не вплинули на вже сформовану систему освіти в закладі. Як і раніше, на села
вирушалиетнографічніекспедиціїдлявивченняподільськогогончарства,ткацтва,
вишивання,архітектури.Очолювалиїхвикладачі:ОттоАдамович,БорисКрюків,
ВарвараКорецька,КостьКржемінський,ГригорійЖурман,АнтінВронськийабо
жсамдиректор[931].Такіекспедиціїдоосередківнароднихпромислівособливо
активно проводили в літні триместри [446]. Завдання екскурсій узгоджувалися
ізнавчальнимпланом.Відвідуючитойчи іншийосередокнародногомистецтва,
учнізнайомилисязумовами існуванняпромислу,йоговиробничимипроцесами
й технологіями, відвідували житла народних майстрів, формували колекції
гончарнихвиробівподільськихформ,килимів,рушників,вишиваноківитинанок,
збирали знаряддя праці, змальовували місцеву орнаментику, настінні розписи
селянських хат, записували відомості про майстрів. Особливу увагу приділяли
великимгончарнимосередкамПоділляізнауковогопоглядувивчалиїхупродовж
кількохроків[404;742;957].Протедлячекістівтакімандристалипідставоюдля
звинувачень у шпигунській діяльності: «…Разъезжая по пограничной полосе, 
собирал данные о составе населения, о политико-экономическом состоянии и об 
отношении крестьян к Советской власти. Эта работа проводилась под видом 
различных экскурсий и научных командировок по районам и селам»[688,арк.17].

Зібраніетнографічніматеріалиопрацьовували,систематизували,аналізували
й використовували для організації більш наближеної до української народної
культуринавчально-виховноїроботи[165].Результатиекспедиційпублікувалися
в «першорядних з поліграфічного боку виданнях на власній друкарській базі»
[1057,с.68].Загалом,упродовж1921–1931роківКам’янець-Подільськахудожньо-
промислова профшкола імені Григорія Сковороди випустила 43 альбоми
з творами українського народного мистецтва та численні літографії [1182].
Як губка, Володимир Гагенмейстер вбирав у себе подільські традиції, звичаї,
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обряди, став одним із небагатьох дослідників українського гончарства, широко
популяризував свої знахідки серед учнів закладу й далеко за межами Поділля.
Уцьомудопомагалаактивнавидавничадіяльність.Зособливоюлюбов’юставився
Володимир Гагенмейстер до села, розумів, що його жителі – визначальні носії
етнічних традицій, творці українського народного мистецтва [1181]. Народно-
мистецька спадщина Поділля полонила Володимира Гагенмейстера настільки,
щовінставподоляниномізамисленням,ізасерцем.Вінпрагнувякомогабільше
етнографічних матеріалів ввести в навчальні програми і в навчально-виховний
процесшколивцілому[250,арк.2;429;165].

Володимир Гагенмейстер не лише популяризував українське народне
мистецтво, але й звертався до органів влади різних рівнів із клопотанням про
підтримкународнихмайстрів [159].У такийспосіббуло сформовано громадську
думкупронеобхідністьзахистугончарстваАдамівки,апорушенеклопотанняпро
наданнягончарямтехнічноїдопомогисприялотому,щогончарів,хочайнедовго,
алепідтримували[1755, с.23].

У цій подвижницькій діяльності була одна із причин арешту Володимира
Гагенмейстера: «Проводилась националистическая пропаганда, в частности, 
работая в художественной школе все внимание было направлено на 
популяризацию и издание материалов националистического характера. В работе 
Каменец-Подольской художественной школы вместо практической помощи 
Советской власти больше всего уделялось внимания организации печатания 
портретов украинских писателей, собиранию материалов народного искусства, 
а позже, вплоть до 1931 года, все внимание было направлено на популяризацию 
через издание материалов по народному искусству националистического 
характера, т. е. без отражения в народном искусстве новых советских элементов 
и выполнение в предметах художественной промышленности – керамике  
и текстиле националистической декорации, которые, позже для пропаганды 
этого характера работ, демонстрировались на отчетных выставках»
[688,арк.11-12].

Кипуча енергія Володимира Гагенмейстера поширювалася не тільки на
Кам’янець-Подільськухудожньо-промисловупрофшколу.Одночасно,з1919року,
він викладав образотворче мистецтво в Кам’янець-Подільському державному
університеті (ректор Іван Огієнко), а згодом – в Інституті народної освіти,
при Кафедрі мистецтв факультету соціальних і гуманітарних наук. У складі
Кам’янець-ПодільськогонауковоготоваристваприВУАН,заснованого1924року,
здійснював дослідження комплексної теми кафедри народного господарства
ікультуриПоділляІнститутународноїосвіти[489,арк.76].Усюсвоюдіяльність
ВолодимирГагенмейстертіснопов’язувавзнародноютворчістювгалузігончарства
й образотворчого мистецтва, пропонував робити те ж саме іншим викладачам
вузівПоділля[1431].Задопомогоюнауково-дослідноїкафедриісторіїтаекономіки
Поділля при Інституті народної освіти разом із Володимиром Свідзінським
здійснивкількавипусків«Метрики ХVІІІ ст.»(1927)[1180,с.49-50].Зусиллями
членів Товариства, у тому числі до 1930-го року Володимиром Гагенмейстером,
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булоздійснено«выезды на села для записей поговорок, срисовки росписей»,але
цюдіяльністькадебістиприв’язалидоведення«контрреволюционной подпольной 
работы»[136;525].«В 1924 г. организуется в Каменце, как и по всей Советской 
Украине, сеть научных товарищей при УАН, которая ведет четкую к-р. 
работу под крышкой работы научной, а под ширмой командировок связывается  
с Киевским центром… разъезды использовываются для дискредитации 
Советской власти агитации и проведением другой к-р. работы»[137].Поїздки,
якіВолодимирГагенмейстерздійснювавізнауковоюметою,сталипідґрунтямдля
звинуваченьурозгортаннішпигунськоїдіяльності.Їхнімаршрутивінсамвказав
усвоїхсвідченнях:«1) Винница, Дунаевцы, Миньковцы, Мурованные Куриловцы, 
Винница; 2) Жмеринка, Бар, Томашпиль, Тростянцы, Винница» [608, арк. 36].
Насправді людям у казенній формі, які все своє життя жили за «Уставом»,
важкобулозрозумітидоцільністьінеобхідністьтакихмандрівок.Ціпоїздкибули
зручнимидляполітичнихзвинувачень:«В последнее время в 1936–1937 годах…, 
разъезжая по районам Винницкой области, собирал сведения военного характера 
о расположении воинских частей, о их вооружении»[688,арк.17].

Активність мистця поширювалась і на діяльність Кам’янець-Подільського
комітетуохоронипам’ятокстаровини,мистецтва,природи(1921),девіночолював
художню секцію [132]. Разом із археологом Юхимом Сіцінським, істориками
Є. Станішевським і Пилипом Клименком (викладачі Інституту народної освіти
і члени Комітету) 1928 року добився визнання Старої фортеці кам’янець-
подільською історико-архітектурною пам’яткою [1180, с. 51]. З цієї нагоди
Володимир Гагенмейстер видав листівку із текстом постанови Всеукраїнського
ЦентральногоВиконавчогоКомітету,якайдопомоглавідновитицейстатуспісля
Другої світової війни, коли впограбованомунімцямиКам’янці-Подільськомуне
залишилосяжодногопідтвердженняподії1928року.

Життя Володимира Гагенмейстера – суцільний «націоналізм» і ґрунтовна
підстава чекістам для арешту. Мистець, який у графі анкети заарештованого
писав«німець»,ставукраїнцемзапереконанням.Навіть«на вінчання студентів 
Галини Онепір із Грицьком Сулимою він дістав з комори театральних реквізитів 
Пушкінського дому кунтуші, жупани, широкі штани, кольорові чоботи тощо. 
Таке відважно національне весілля, гра з вогнем, як зізнався на схилу віку один 
із його учасників, немало переполошило кам’янецьких мешканців»[1096,с.327].

Об’їздивши Поділля, Володимир Гагенмейстер зрозумів: це багатюща
скарбниця, яку слід рятувати від пограбування радянськими «дослідниками»,
щовивозилистарожитностідофондовихколекційспочаткуПетрограда,азгодом
–Москви[1289,с.34-35].Такбезсліднозникалишедевриукраїнськогонародного
мистецтва.ПолітикавеликодержавницькогошовінізмуперекочувалаізРосійської
імперії доСРСР. Тому пожвавлення українського культурногожиття наприкінці
1920-х років викликало з боку більшовицької влади посилений репресивний
наступнайогоособливоактивнихдіячів.ПідпильнеокоНародногокомісаріату
внутрішніхсправпотрапивіВолодимирГагенмейстер:«Чрєзмєрно популярізуєтє 
украінскоє народноє іскусство»[1180,с.50].Йогоусунулиздиректорства,закрили
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школу, частину студентівперевели вМиргородський іМежигірський технікуми,
викладачі роз’їхалися хто-куди, аби тільки подалі від Кам’янця-Подільського,
дебулиліквідованівсінавчальнізаклади.Йшовстрашний1933-йрік.

Володимир Гагенмейстер разом зі своєю сім’єю переїхав до Харкова на
запрошеннядеканаполіграфічногофакультетуА.Середи.Працюваввикладачем
Харківськогохудожньогоінституту.З1935рокуочолювавВідділграфікиХарківської
картинної галереї.Перебуваючивтюремнійкамері,підтискомслідчих,процей
період свого життя Володимир Гагенмейстер свідчив: «Будучи заведующим 
кабинетом графики Харьковской картинной галереи, я умышленно не очищал 
фонды от работ белоэмигранто-националистов и формалистов, которыми я  
и участник организации Таранущенко подменяли подлинное украинское народное 
искусство. В результате в фондах галереи находилось много материалов 
контрреволюционного характера»[688,арк.14].

Народний художник СРСР, дійсний член Академії мистецтв СРСР Василь
Касіян згадував, що Володимир Гагенмейстер у 1930-х роках активно сприяв
організаціїхудожниківутворчуспілку,бувчленомкомісіїзвідбиранняхудожників
до складу асоціації.Відвідавшиодну зйоголекцій, вінписав:«Я подивляв його 
методиці викладання. Окремі вузлові місця його лекції він демонстрував крейдою, 
рисуючи на чорній дошці. Це було незвично, дивувало і доносило до слухачів 

 Членський квиток Володимира Гагенмейстера. 27.03.1936.  
Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів)
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ясність змісту. Не кожен художник наважувався на таке супроводження лекції. 
Володимир Миколайович був завжди привітної вдачі, з ласкавою усмішкою, 
чим привертав до себе людей»[384].Незалишавінауковоїдіяльності:1934року
поступив до аспірантури Харківського художнього університету, яку успішно
закінчив1936року,йпідготувавдозахистунауковупрацюнатему:«Українська 
керамічна лялька»[1431].

 Упродовж 1929–1939 років відбувалося тотальне знищення московською
окупаційноювладоюукраїнської інтелігенції.Такихмасовихубивств,яку1930-х
роках,Українащенезнала.Кагановичі,постишеві,хатаєвичі,брукимільйонами
вбивалиукраїнцівтількизате,щовонибулиукраїнцями.Лишев1937–1938роках,
за вказівками з Москви й Києва, було страчено близько 300 тисяч українців;
3,5 млн. відправлено в концтабори й на спецпоселення. Приводом для арешту
йрепресійслугувалибудь-якідоноси.Наприклад,уХарківськійобласті1937року
«тройкою» (прокурорМ.Брон,начальникобласного відділуНКВСЛ.Рейхман,
секретар обкому партії М. Гикало) було розглянуто 9850 справ, за якими до
розстрілу було призначено 9450 осіб, решту – в концтабори. Цією «тройкою»
булискладенідодатковіспискиінтелігенції,напідставіякихнаркомуМіністерства
внутрішніхсправМиколіЄжовубулоподанодоповіднузаписку–зустрічнийплан
«Про ліміти по Харківській області». У ній повідомлялося, що «Харківщина 
ще значно засмічена ворожими елементами»,щонимивзятонаоблікще12154
особи,зякихнаміченодорозстрілу3748осіб.ВонипросиливиділитинаХарківську
область«додаткові ліміти»на8тисяччоловік,знихпопершійкатегорії(розстріл
– Андрій Куліш) – 3 тисячі і по другій (концтабори – Андрій Куліш) – 5 тисяч
чоловік.Лімітибулонадано[1289,с.44].

ПроціжахилюдствозусієюповнотоюдізналосялишенаприкінціХХстоліття,
атоді,утілихідляУкраїничаси,люди,щобурятуватисявідбезпідставногоарешту,
змушенібулипостійнозмінюватимісцесвогопроживання,щобсиловіструктури
держави на певний час втрачали їх з поля зору. Цим пояснюється черговий
переїздсім’їГагенмейстеранаприкінці1936рокудоКиєва,алебутинепомітним
ВолодимирМиколайовичневмів.Вінперебувавнапосадінауковогоспівробітника
Музею українського мистецтва, інструктора-художника з кераміки та керівника
експериментальниххудожніхмайстереньприцьомужмузеї.Окрімтого,викладав
уКиївськомухудожньому інституті [1431]. І знову,під тиском силовиківчергове
«зізнання»:«Работая в мастерской народного искусства, я по указанию Рудякова 
проводил линию на отрыв украинского искусства от русского с целью создания 
обособленного националистического искусства»[688,арк.10-18].Організовувати
діяльність експериментальних майстерень в умовах тоталітарного режиму було
нелегко:уприскореномутемпінеобхіднобулопідібратиформувальнімаси,поливи
йангоби,вибудуватихорошегорно,адженевдачіпризводилидобракуглиняних
виробів. Партійні діячі сприймали це як саботаж або ж навмисне псування
продукції, яка мала прославляти Радянську владу. Особливо відповідальним
і небезпечним було виготовлення виробів із зображенням ідеологічних вождів,
аджевцьомувипадкунесхожістьзоригіналомрозглядаласяяк«диверсия против 
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 (Стор. 1083-1088)  
«Дело по обвинению 
Гагенмейстера  
Владимира Николаевича  
в преступлениях, 
предусмотренных  
ст. ст. 54-6, 54-7,  
54-8 и 54-11 УК УССР  
(10 декабря 1937 года –  
30 августа 1993 года)».  
Галузевий державний  
архів СБУ [1787]
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руководителей партии и правительства». Чекісти процеси, які відбувалися
векспериментальнихмайстернях,бачилипо-своєму:«Умышленно тормозилось 
открытие под разными предлогами мастерских цеха по художественной 
обработке дерева. В мастерской народного творчества участник организации 
Иванченко П. М. проводил вредительскую работу, подавляющее большинство 
керамических изделий работы Иванченко было бракованное. Выполненный им 
портрет Ленина на блюде был умышленно искажен»[688,арк.15].Ізновувиклик:
«Спєціально возвишаєтє украінскоє народноє іскусство, прініжая русскоє, 
прівіваєтє націоналізм»[1180,с.50].

10грудня1937рокуоперуповноваженийІVвідділуНКВСУРСРХромийвиніс
постанову про звинувачення Володимира Гагенмейстера в участі в українській
контрреволюційній,націоналістичнійорганізації,якаперебуваланатерористичних
засадах. Було вирішено застосувати до Володимира Гагенмейстера утримання
підвартоювспецкорпусіКиївськоїтюрми[637;632].Заарештувалимистцявніч
з 11 на 12 грудня 1937 року за адресою: м. Київ, Музейне містечко по вулиці
Цитаделі,корпус19.Ордер№1179наздійсненняобшукуйарештубуловиписано
12грудня1937року[544].Підчасарештубуловилученодокументи,коштовності,
гроші,друкарськумашинку,2фотоапаратийкасетидоних[744].
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Відчуваючи наближення біди, незадовго до арешту, він попросив свого
приятеля– відомого народногомайстра-гончаря Івана Гончара, який працював
у Експериментальних художніх майстернях, потурбуватися про його дружину
ВарваруКорецькуйдонькуОльгу.Вірнийсвоємуслову,ІванГончарпісляарешту
ВолодимираГагенмейстератаємновивізйогосім’юдосвоєїсестривс.Крищинці,
щопоблизуТульчинаВінницькоїобласті.

Ця ситуація є незаперечним підтвердженням тому, що зміст документів,
підшитих у кримінальних справах, брехливий і викривлений. Зокрема,
у кримінальній справі із звинувачення Отто Адамовича є «свідчення», у яких
ВолодимирГагенмейстерначебтоназиваєІванаГончара«кулаком, убеждённым 
сторонником царского режима…, инструментом, на котором играли фашисты, 
враги народа» [608, арк. 37].АлеякбиВолодимирГагенмейстер і справді б так
вважав,тохібадовіривбиційлюдиніжиттясвоїхнайближчихлюдей–дружини
йдоньки?

Наступного дня, 13 грудня, в майстернях палали папери, книги й альбоми
ВолодимираГагенмейстера.Знищуваливсе,щонепотрапилопідконфіскацію;усе,
щорокамизбиравталановитийдослідникукраїнськогомистецтва,азакритеріями
НКВС1937року–«ворог народу».ОперуповноваженийІVвідділуУДБМасенков,
який вів слідство, зробив висновок про те, що «Гагенмейстер В. Н. является 
активным участником украинской контрреволюционной националистической 
организации, занимался шпионской деятельностью и проводил вредительскую 
работу в украинском искусстве. Знал о террористических установках 
организации и полностью разделял таковые»[638].Упротоколідопитувід8січня
1938рокузвісноєбагатонеправдивоїінформаціїйвимушенихзізнаньмистця.

СередвисунутихВолодимируГагенмейстерузвинуваченьбулитакі:
• участь 1919 року в «Петлюрівській організації «Просвіта» разом із 

Юхимом Сіцінським, Володимиром Гериновичем, Антоном Середою, Холодним 
й проведення активної роботи за «самостійну Україну» «для воспитания масс  
в националистическом духе»;

•з1921рокупідкерівництвомПриходькапроводивконтрреволюційнуроботу
врядахантирадянськоїнаціоналістичноїорганізації;

•1931рокухудожникомАнтономСередоюбувзавербованийвантирадянську
націоналістичну організацію, що ставила за мету провал радянської влади
йшкідництвовмистецтві;

•з1931рокувходивупідпільнуконтрреволюційнуорганізацію–Українську
військову організацію, до якої також належали Станішевський, Драй-Хмара,
Примак, Романкевич, Любарський, Рудяков, Отто Адамович, Роман Шевченко.
Шпіонаж на користь буржуазноїПольщі за завданнямВолодимира Гериновича
[688,арк.14-17].

Свідкамив справі булираніше засудженіВолодимирГеринович [136], Іван
Любарський [138]. В обвинувальному висновку слідчого вказано:«Управлением 
Государственной Безопасности НКВД УССР вскрыта и ликвидирована 
антисоветская украинская националистическая террористическая 
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организация, руководимая бывшими боротьбистами, ставившая своей главной 
задачей насильственное свержение Советской власти на Украине и установление 
фашистского строя. Одним из активных участников этой организации является 
арестованный 12 декабря 1937 года и привлеченный по настоящему делу  
в качестве обвиняемого Гагенмейстер Владимир Николаевич»[521,арк.23].Далі
увисновкунапідтвердженнявсіхранішевисунутихзвинуваченьзазначено:

«а) является участником антисоветской националистической 
террористической организации, ставившей целью свержение Советской власти;

б) знал и полностью разделял террористические установки организации  
и был осведомлен о наличии террористической группы, имевшей целью совершение 
террористических актов против руководителей партии и правительства;

в) занимался шпионской деятельностью в пользу Польши;
г) проводил вредительскую работу на фронте искусств;
д) завербовал в организацию Анина, Студенцова, Адамовича.
Вследствие изложенного, следдело №817 по обвинению Гагенмейстера 

Владимира Николаевича направить на рассмотрение Особой Тройки при 
Киевском Облуправлении НКВД УССР»[521,арк.25].

Засіданнятрійкивідбулося31грудня1937року.ВолодимираГагенмейстера
визналивиннимускоєннізлочинівзаст.ст.54-6,54-7,54-8,54-11Кримінального
кодексуУРСРйприсудилидовищоїмірипокараннязконфіскацієюмайна[141].
Вирок було виконано 20 січня 1938 року, о 2400 годині, у підвалах нинішнього
МіжнародногоцентрумистецтвуКиєві[129].ЗгодомтіловивезливровиБиківні,
щопідКиєвом.ПаспортВолодимираГагенмейстерабулознищеновберезні1938
року[919].

Перечитуючи кримінальні справи, знайомлячись із протоколами свідчень,
нинівдаєтьсярозрізнитивморіенкаведешноїбрехнікрихтиважливоїй,намоє
переконання,правдивоїінформації.Такимчиномвіднайденопідтвердженнятому,
щоВолодимирГагенмейстер:

• спрямовував свої зусилля на те, щоб «сберечь народное творчество 
таким, каким оно было. Советизация народного искусства вещь невозможная и 
ненужная. Нужно беречь кадры работников до лучших времён»[696,арк.13-14];

• виготовляв посуд традиційних подільських форм і фігурки тварин
зукраїнськиминаціональнимимузичнимиінструментами[608,арк.37].

Зрозуміло, що під час арешту і особливо після розстрілу Володимира
Гагенмейстера, багато документів, які засвідчували діяльність«ворога народу»,
ізархівнихфондівбуловилученойзнищено.Ізлюдськоїпам’ятівикорінювалибудь-
якіпозитивнійсвітліспоминипродіяльністьколишньогозавідувачаКам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди й
Центральних експериментальних майстерень Музею українського мистецтва.
Упродовж десятків років ім’я Володимира Гагенмейстера було забороненим
унауковихколахетнологів,керамологів,педагогів,мистецтвознавців.Однакніякі
накази й заборони не знищили спогадів про великого українця серед вдячних
вихованцівпрофшколи,колегтаоднодумців,якимпощастиловижитивкриваві
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1930-тіроки.1970рокунавимогуОльгиЕрнрозпочалосядодатковерозслідування.
Повторно збиралися відомості про згадуваних у справі Приходька, Богацького,
Сіцінського,Середу,Холодного,Гаврилюка,ЖурманатаГунчака.Шукалилюдей,
якізналиВолодимираГагенмейстерапороботівКам’янець-Подільськійхудожньо-
промисловійпрофшколііменіГригоріяСковороди,Харківськійхудожнійгалереї,
ЦентральнихекспериментальнихмайстерняхприМузеї українськогомистецтва,
ізнаходилитих,хтосвоїмисвідченнямирозвіявміфпро«ворога народу».Оскільки
цісвідченнярозкриваютьокремісторінкижиттєписуВолодимираГагенмейстера,
вважаюзанеобхіднеподатиїхдослівно:

1) Курилко Олександр Іванович (1889 р. н.), архітектор; 1925 року
в Дунаївцях за його проектом будували будинок для Спілки текстильників.
«При его проектировании я старался максимально использовать украинские 
национальные традиции в строительстве. Я хотел, чтобы здание было 
построено в чистом национальном стиле. Следует отметить, что на Украине 
имеется всего лишь два здания, построенные в этом стиле – это здание земства 
в Полтаве и названный клуб. При проектировании клуба я воспользовался 
консультациями и практической деятельностью Гагенмейстера. Дело  
в том, что он был страстным собирателем образцов народных украинских 
орнаментов и росписей. Некоторые из отобранных образцов, имевшихся  
у Гагенмейстера, я использовал для отделки клуба в Дунаевцах. Следует сказать, 
что керамику с орнаментом для отделочных работ также изготавливала 
школа Гагенмейстера. Это также было поводом для нашего общения. Кстати, 
альбом, переданный мне Гагенмейстером, до сих пор хранится у меня» [724,
арк.37].

«Учились в школе, в основном, дети селян из окрестных сел. После окончания 
обучения, многие из них занимались гончарным промыслом (их продукция шла 
на рынок), некоторые продолжали обучение в иногородних художественных 
заведениях»[724,арк.37].

2)ГренОлександрЛьвович(1898р.н.);1920рокувКам’янці-Подільському
було оголошено про мобілізацію художників: для них проводився іспит, який
дававправопрацювативстудіїполітпросвіту.ЕкзаменаторамибулиГагенмейстер,
ХолоднийіМозалевський[713,арк.39зв.].«Гагенмейстер был очень интересным, 
самобытным человеком. Это был большой энтузиаст украинских народных 
мотивов в художественном творчестве. Он с увлечением собирал в окрестных 
селах образцы народных орнаментов, комнатных росписей, вышивок и т. п. 
В этом ему большую помощь оказывали некоторые преподаватели школы 
и учащиеся, которых он сумел заразить своим увлечением. При школе была 
своя литография, в которой периодически изготавливались обработанные 
образцы орнаментов и росписей» [713, арк. 39 зв.-40]. «Гагенмейстер как-то 
заявил, что в описанную школу он был прислан ещё царским правительством  
с целью русифицировать её, однако, познакомившись с украинскими традициями 
в живописи, он был покорен ими и стал собирателем элементов народного 
искусства. Понимали его увлечение по-разному. Кажется, в 1929 или в 1930 году 
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Гагенмейстер получил из-за границы благодарственное письмо от украинских 
эмигрантов-националистов. Он был шокирован этим. В разговоре со мною 
он говорил, что работает для народа, а не для эмигрантов, и что его могут 
неправильно понять здесь»[713,арк.40].

3) Губа ГалинаОлексіївна (1910 р. н.), науковий співробітникХарківського
художнього музею; 1935 року в Харкові було відкрито Українську картинну
галерею,якупізнішебулоперейменовановХарківськийхудожніймузей.«Вместе  
со мной Гагенмейстер Владимир работал в Украинской художественной галлерее 
заведующим кабинетом графики… К работе он относился добросовестно  
и от руководства картинной галлереи в адрес Гагенмейстера ничего плохого не 
слышала. В кабинете графики… было более тридцати тысяч художественных 
произведений, и он с другими сотрудниками галлереи делал инвентаризацию 
картин, точнее графических произведений… Гагенмейстер неоднократно 
устраивал выставки и экспозиции картинной галлереи из произведений 
графики… по совместительству преподавал в Харьковском полиграфическом 
институте»[714].

4)СмоленськийЛіберБенціонович(1900р.н.),завідувачВідділуросійського
мистецтваУкраїнської картинної галереї.«…Будучи на работе, он не считался  
со временем и в моих глазах слыл большим ценителем произведений искусства… 
Нездоровых высказываний или клеветнических высказываний я от Гагенмейстера 
никогда не слышал…»[735,арк.47].

5) Іванченко Павло Михайлович (1898 р. н.); упродовж 1936–1937 років
працювавнапосадізавідувачаВідділукерамікивЦентральнихекспериментальних
майстерняхприМузеїукраїнськогомистецтва.«Помню в 1936 году по ходатайству 
директора музея Украинского искусства Рудякова Пимена Михайловича 
откуда-то к нам на работу был переведен Гагенмейстер, который был 
назначен заведующим мастерских. Так что я тогда находился в подчинении 
Гагенмейстера… В конце 1937 года по ходатайству Гагенмейстера из мастерских 
я был уволен по сокращению штатов, а затем на мое место был принят 
Адамович… Гагенмейстера я знаю только с хорошей стороны. Он был хорошим 
мастером, грамотным человеком. К работе он относился хорошо. По натуре 
он был энергичным… Каких-либо высказываний против Советской власти или 
в националистическом духе от Гагенмейстера мне слышать не приходилось.  
И вообще я не знаю и даже не слышал, чтобы в те годы кто-либо из работников 
мастерских или музея занимался контрреволюционной деятельностью. 
Никакого отрыва украинского искусства от русского не было. Все работники 
мастерских, в том числе и Гагенмейстер, работали с большим энтузиазмом. 
Выпускаемые мастерской изделия, как керамические, так и другие, реально 
отображали жизнь народа»[723,арк.50-52].

6) Таранушенко СтепанАндрійович (1889 р. н.); упродовж 1916–1933 років
був директором Харківського музею українського мистецтва, 14 жовтня 1933
року арештований «за контрреволюційну діяльність», засуджений до 5 років
виправно-трудовихтаборів.«Гагенмейстера я стал знать примерно с 1924 года, 
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когда он работал в школе художественной керамики в Каменец-Подольске. 
Я тогда приезжал в эту школу с Харькова, чтобы пополнить фонд своего 
музея экспонатами. Гагенмейстер, помню, тогда… выделил ряд интересных 
экспонатов для нашего музея… он тогда был хорошим мастером» [736,
арк.56-57].ТакожСтепанТаранушенкозаперечивсвідчення,якідавВолодимир
Гагенмейстер 8 січня 1938 року щодо причетності до навмисного залишення
у фондах кабінету графіки робіт білоемігрантів, націоналістів і формалістів, які
«подменяли подлинное украинское народное искусство»[736,арк.58].

7)РєбьонокМиколаІзмайлович(1908р.н.);з1936рокупрацювавзавідувачем
фондів у Музеї українського мистецтва. «При музее были экспериментальные 
мастерские, располагающиеся в корпусе №19 Музейного городка (около Киево-
Печерской Лавры), ныне улица Январского восстания, 19. Директором этих 
экспериментальных мастерских был Гагенмейстер… В 1936 году… Рудяков 
пригласил из Харькова на работу в мастерские при музее Гагенмейстера… 
Затем Гагенмейстер пригласил на работу в мастерские Адамовича… Мне как 
сотруднику и секретарю партийной организации музея было известно,что 
Гагенмейстер был большим специалистом прикладного искусства, а Адамович 
– большим специалистом по керамике. Адамовича пригласил Гагенмейстер 
на работу в мастерские как специалиста, ибо тогда в музей и мастерские 
привлекали на работу специалистов различных жанров прикладного искусства»
[729, арк. 61]. «Гагенмейстер по характеру был замкнутым человеком…  
По работе характеризовался положительно, коллектив руководимых им 
экспериментальных мастерских при нашем музее с работой справлялся»
[729, арк. 63-64]. У ніч арешту Микола Рєбьонок як секретар партійної
організації був присутнім під час обшуку й арешту Володимира Гагенмейстера:
«…Я вместе с упомянутыми сотрудниками госбезопасности пришел к квартире 
Гагенмейстера и по их просьбе постучал в дверь. Гагенмейстер из-за закрытой 
двери спросил, кто пришел, и я ответил, что пришел я с сотрудниками 
госбезопасности и попросили впустить нас в квартиру. Гагенмейстер открыл 
дверь и мы вошли в занимаемую им квартиру… после непродолжительного 
обыска Гагенмейстеру было предложено одеться, он оделся и его названные 
сотрудники госбезопасности увезли с собой на автомашине»[729,арк.62].

8) Ройзенберг Іоан Вольф-Пінхосович (1913 р. н.); на момент допиту –
кандидат мистецтвознавства, доцент Київського художнього інституту,
був молодшим науковим співробітником Музею українського мистецтва.
ІзГагенмейстеромзнайомийупродовж1936–1937років,колитойбувзавідувачем
ЕкспериментальнихмайстереньнародногомистецтваприНаркомпросіУРСР,які
перебувалиувіданніМузеюукраїнськогомистецтва.«Я знал Гагенмейстера как 
крупного специалиста в области художественной керамики по его научным 
трудам, изданным в 20-е годы в Каменец-Подольске. Общаясь с Гагенмейстером, 
я вынес о нем впечатление как о высококвалифицированном специалисте, 
преданном своему делу. Приглашен он был в 1936 году директором музея 
Рудяковым из Харькова на должность руководителя керамического отделения 
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экспериментальных мастерских. Он работал с увлечением, передавая свои 
знания и опыт народным мастерам. Насколько я помню, он применял новый в то 
время метод изготовления глазури для художественной керамики на дешевых 
свинцовых флюсах. Продукция мастерских отличалась высоким художественным 
качеством и пользовалась успехом на выставках в нашей стране и за рубежом. 
Это были главным образом произведения народных мастеров, выполненные  
в высоких реалистических традициях украинского декоративного искусства. Сам 
Гагенмейстер… как художник почти не работал, а лишь мастерски руководил 
технологическим процессом выполнения обжига керамических изделий. Помню, 
что им был выполнен хороший портрет В. И. Ленина на декоративной тарелке, 
оформленной орнаментом одним из народных мастеров – братьев Герасименко. 
Гагенмейстер как руководитель тактично относился к своим подчиненным,  
в том числе народным мастерам, и пользовался у них уважением и авторитетом. 
Случаев, чтобы из мастерской выходили изделия антихудожественные 
националистические по своей направленности или бракованные, я не знаю»[731,
арк.66].

Підчасповторногорозслідуваннятакожбулоз’ясовано,щодорозвідорганів
ПольщіВолодимирГагенмейстернебувпричетний[345,арк.178;951;952].

Вісімроківтривалипошукиархівнихдокументів,атакожзнайомих,друзів,
вихованців Володимира Гагенмейстера. З’являлися все нові й нові матеріали,
що проливали світло на обставини трагедії 1938 року. З неофіційних джерел
з’ясувалося,щодонеслинаньогоЛукаКалениченко,ГалинаНіколаєнкотаінші.
Кожен віддано служив владі, але переслідував свою мету, керувався власними
корисливимимотивами.Є відомості,щодисертаціюВолодимираГагенмейстера
«Українська керамічна лялька» й ілюстративні матеріали до неї використав
Лука Калениченко у власних працях (фотографії з автолітографій глечиків,
мисок,куманців,даніпрогончаряс.АдамівкаЯковаБацуцу)[1431,с.118].Увже
згаданійавтобіографіїЛукиКалениченказазначено:«В 1933 году я был временно 
командирован обкомом партии для восстановления работы Киевского музейного 
городка. Работая там, подписал бумагу о несдаче колоколов лаврской колокольни, 
подлежащих изъятию. Получил за это строгий выговор. В 1937 году я сделался 
объектом бешенной (sic) травли группы клеветников и провокаторов в Киеве. 
Первичная партийная организация исключила меня из партии. Решение было 
отменено, но вынесли партвзыскание – строгий выговор. Невдо[нерозбірливо] 
группа клеветников была выкрыта (sic) и осуждена Верховным судом УССР, 
я был реабилитирован полностью. Партвзыскания с меня сняты» [1048].
Події, описанівдокументі, збіглисявчасі з арештомтарозстріломВолодимира
Гагенмейстера, а з 16 жовтня 1938 року Лука Калениченко став членом Спілки
художників [1048]. Галина Ніколаєнко в 1930-х роках була директором Музею
українського мистецтва. Саме цьому музею 14 лютого 1938 року було передано
безцінніколекціїстарожитностей,знімкиробітнародногомистецтва,528рідкісних
книг ізмистецтва, зібраніВолодимиромГагенмейстеромупродовжжиття [1018,
арк. 197; 804].Після арештумистця ГалинаНіколаєнко довершувала розпочату
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справузнищеннядоброгоіменіГагенмейстера,ганьбилайогосправу,йогороботи.
За свідченнямиМиколиРєбьонка:«После ареста Рудякова и Адамовича у нас  
в помещении музея было собрано закрытое партийное собрание работников 
музея и экспериментальных мастерских при музее, на котором выступала 
в числе других и начальник управления изобразительных искусств и музеев 
наркомата культуры Украинской ССР Николаенко Полина Тимофеевна. Она 
много говорила об арестованных Гагенмейстере, Рудякове и Адамовиче. Из этой 
части ее выступления мне запомнилось лишь то, что, якобы, Гагенмейстер 
сотрудничал с разведкой тогдашней буржуазной Польши» [729, арк. 63].
Наприклад,напартійнихзборахвоназвинувачувалаВолодимираГагенмейстера
в тому, що, виготовивши таріль із портретом Леніна, він спотворив обличчя
вождя. Страх стати наступноюжертвою репресій утримав присутніх на зібранні
від спростування брехні.Лишечерез 36 років, зустрівшись ізмистецтвознавцем
ЛеонідомВладичем,ОльгаЕрндізналася,щотакийтарільдійснобув,алевінбув
«несамовитий», «чудовий», виготовлений з використанням якихось особливих
полив,розробленихВолодимиромГагенмейстером[1431,с.118].

Висновокслідчого,який1970рокупровівдодатковерозслідуваннявсправі
Володимира Гагенмейстера, вповні характеризує заходи, застосовані органами
НКВСповідношеннюдомистця,якнеправомірні:«Как видно из материалов дела, 
следствие в отношении Гагенмейстера велось необъективно и с нарушением 
социалистической законности. Так, Гагенмейстер был арестован 12 декабря 
1937 года, решением тройки осужден 31 декабря 1937 года, а впервые допрошен  
8 января 1938 года. Имевший отношение к расследованию дела на Гагенмейстера 
сотрудник НКВД УССР Перцов Д. А. в 1940 году был осужден за применение 
незаконных методов следствия и за фальсификацию следственных дел» [345,
арк.178].31березня1971рокуназасіданніВоєнноготрибуналуЧервонопрапорного
Київського воєнного округу було прийнято ухвалу: «Постановление тройки 
при Киевском областном управлении НКВД УССР от 31 декабря 1937 г.  
в отношении Гагенмейстера Владимира Николаевича отменить, а дело о нем 
прекратить производством недоказанностью его участия в преступлении»
[542].ВолодимираГагенмейстерабулореабілітованопосмертно[950].

Кам’янець-подільськийперіодужиттіВолодимираГагенмейстера,якийтривав
з1916до1933року,сповненийдоказамийогопроукраїнськоїдіяльності.Чиновники,
які призначили Володимира Гагенмейстера очолювати українську художньо-
промисловупрофшколу,наврядчисподівалисянате,щовінбудетурбуватисяпроїї
розвиток.Заїхнімзадумом,чужинецьповиненбуврусифікуватизаклад,робитивсе
длятого,щобукраїнськенароднемистецтвонезнайшлосвогопродовженнявйого
учнях,щобвонорозчинилосявросійськійкультурі і,нарешті,зниклояксвітове
самобутнєявище.Вонинепідозрювали,що«чужий»станебільшимукраїнцем,аніж
ті,хтогенетичноведесвійродовідвідукраїнців.ПрибалтВолодимирГагенмейстер
щирозакохавсявукраїнськийнарод,йогокультуру,ставсправжнімподолянином
іопікувавсярозгортаннямпроукраїнськоїдіяльностішколи,возвеличувавнародне
мистецтвоукраїнців.Призначаючичужинцядиректоромукраїнськоїпрофесійної
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школи,проросійськікерівникине сподівалися,щовінрозвиватименаціональну
школу, популяризуватиме її діяльність у засобах масової інформації, під час
екскурсійтавиставок.ВолодимирГагенмейстер,якійогопопередники–В’ячеслав
Розвадовський та Микола Роот, утверджував гончарне шкільництво в Україні,
працювавна користь українського гончарства, ставши одним із небагатьохйого
дослідників,збирачівтапопуляризаторів.Подвижницькасамовідданадіяльність
Володимира Гагенмейстера в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій
профшколітаКам’янець-Подільськомудержавномууніверситеті,Інститутінародної
освіти та в складі Кам’янець-Подільського наукового товариства при ВУАН,
у Харківському художньому інституті та Відділі графіки Харківської картинної
галереї,Музеїукраїнськогомистецтватаекспериментальниххудожніхмайстернях,
Київськомухудожньомуінститутіносилавідвертопроукраїнськийхарактерібула
причиноюйогоарештутарозстрілу.

Із людської пам’яті викорінювали будь-які позитивні й світлі спомини про
діяльність колишнього завідувача Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколиіменіГригоріяСковороди.Упродовждесятківроківім’яВолодимира
Гагенмейстера було забороненим у наукових колах етнологів, керамологів,
педагогів,мистецтвознавців.Однакніякінаказийзаборонинезнищилиспогадів
провеликогоукраїнцясередвдячнихвихованцівпрофшколи,колегтаоднодумців,
якимпощастиловижитивкриваві1930-тіроки.Навітьпіслятрагічноїйпередчасної
смерті Володимир Гагенмейстер продовжив служити українському народові.
У1940-вірокипрацяЮхимаСіцінського«Кам’янецький Державний Історично-
Культурний Заповідник – Кам’янецька фортеця» (1929) з автолітографією
Володимира Гагенмейстера була єдиним підтвердженням саме такого статусу
фортеці. Хоча до нашого часу дійшли лише поодинокі екземпляри шкільних
виданьібільшістьізнихзберігаєтьсявприватнихзбірках,надрукованийматеріал
допомагає сучасним дослідникам заповнити існуючі прогалини в історичному
розвиткуукраїнськогонародногомистецтва.

 Отто Максович Адамович (18.07.1891 – 26.05.1938). Про одного
ізпровіднихвикладачівКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколи
імені ГригоріяСковородиОттоМаксовичаАдамовича детальної інформації досі
ніхтонеповідомляв.Окремізгадкипройогопедагогічнудіяльністьмістятьстатті
тамонографіяавторацьогонауковогодослідження[1420;1438].Післявіднайдення
кримінальноїсправиОттоАдамовичавДержавномуархівігромадськихоб’єднань
України видається можливим здійснити більш повний аналіз його життєвого
йтворчогошляху,вкотреусвідомившивесьтрагізмподій1930-хроківтаїхнівбивчі
безповоротнінаслідкидлямайбутньогопоступуУкраїни.

За даними, що містяться в особовій книжці, виданій 03.03.1923 року,
Отто Адамович народився в Кам’янці Подільської губернії [464]. Але в анкеті
арештованогоОттоАдамовичазазначено,щоцяподіясталасявродиніробітників
ум.ЛібаваКурляндськоїгубернії18липня1891року[9].Німецьзапоходженням.
Навчався в лютеранській початковій школі й заводському училищі при заводі
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в Катеринославщині. 1912 року закінчив Миргородську художньо-промислову
школу імені Миколи Гоголя. У журналі засідання Опікунської ради віднайдено
запис: «Видати Отто Адамовичу атестат із званням майстра з гончарного 
виробництва за трирічну діяльність на цій ниві (26 лютого 1915 року)» [226, 
арк.1].Трудовудіяльністьрозпочав1912рокувКам’янець-Подільськійхудожньо-
ремісничійнавчальніймайстернізаспеціальністю«вчитель художньої кераміки».
1915 року педагогічну діяльність перервала служба в армії (до 1918 року). Був
учасникомнімецько-російськоївійни,воювавнаКавказькомуфронті[464].

У Кам’янець-Подільській художньо-промисловій профшколі імені Григорія
СковородиОттоАдамовичпрацюваввикладачемгончарноїтехнології,будівельної
кераміки(1913)[83],рисунка,атакожвиконувавобов’язкипомічникауправляючого
з навчальної частини, завідував гончарнимвідділом, якиймав у своїй структурі
майстерні: точильно-формувальну, гончарного малярства, скульптурну (з 1919)
[243,арк.8;957].1925рокубувобранийдоскладуШкільноїради.ОттоАдамович
проводив заняття в точильно-формувальній, гіпсовій майстернях та гончарній
лабораторії,навчавучнівКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколи
гончарномумалярству,гончарномувиробництвуйкресленню[847].Середвиробів
переважалироботивподільськомустилі[121;254,арк.1-15].Учніпроходилиповний
технологічний процес гончарного виробництва: вивчали хімічний і механічний
способидослідженняглин;проводилипробивогнетривкості;перевірялиплавкість
глини;знайомилисязіспособамиформуванняглинянихвиробів;вивчалимашини
для підготовки й обробки глиняних мас; проводили підрахунки складу полив;
досліджуваликольоровіемалі;вивчалиправиласушінняйвипалюванняглиняних
виробівіпокриттяїхполивами;знайомилисязкласифікацієюглинянихвиробів;
добиралиангобидопевноготипуглинйопановувалимальовку[254, арк.1-15].

ОттоАдамовичочолювавчисленніекспедиціїдогончарнихосередківПоділля.
Зокрема,увересні1923рокуразомізВолодимиром
Гагенмейстером і вихованцями навчального
закладу вивчав гончарство села Адамівка
й намагався переконати владу в необхідності
надання тамтешнім гончарям допомоги
в організації їхнього виробництва [121]. Школа
маласвоюлітографсько-цинкографічнумайстерню,
де літографським способом друкували альбоми
й брошури із краєзнавства. У їх числі – праця
Отто Адамовича «Гончарні миски с.  Бубнівки»
(1927).Постійнийучасникрізноманітнихзасідань
і нарад, де озвучував власну думку. На засіданні

 Отто Адамович. Фото з членського квитка  
Професійної спілки працівників вищої школи  

і наукових установ [225, арк. 53]
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 (Стор. 1098-1100)  
«Дело по обвинению Адамовича Отто Максовича по ст. 54-6, 54-10, 54-11 УК УССР  

(28 января 1938 года – 7 апреля 1989 года)» (окремі документи). 
Державний архів громадських об’єднань України [1786]
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гончарногогуртка10.11.1923року,присвяченого30-річчювідднясмертівідомого
хіміка-кераміста Германа Зегера, Отто Адамович зачитав доповідь «Зегер та 
його значення для кераміки»;назагальнихзбораххудожньо-промисловоїшколи
16.01.1926рокувиступивздоповіддю«Кераміка у художньо-промислових школах 
Києва та району»[1438,с.331].

ОттоМаксович був активнимпрофспілковимдіячем. 1921 року він вступив
допрофспілкипрацівниківвищоїшколийнауковихустанов[464].

Зі свідчень Володимира Гагенмейстера від 16 січня 1938 року відомо,
що, ймовірно, з 1931 року Отто Адамович перейшов працювати до Кам’янець-
Подільського силікатного інституту помічником кераміка-інженера. 1935 року
разомзінститутомпереїхавдоХаркова,деставчленомХарківськогообкомуспілки
вищоїшколи.З14квітня1936рокупрацювавуХарківськомусилікатномуінституті
дочасуйоголіквідації(01.10.1936).Із23грудня1936до17березня1937перебував
на обліку спілки митців Харківського художньо-технологічного інституту [464].
На запрошенняВолодимира Гагенмейстера переїхав доКиєва, де з лютого 1937
року працював інструктором-технологом із гончарства цеху експериментальних
майстереньМузеюукраїнськогомистецтва[696].29січня1938рокузаарештований
[131].Прочотиримісяці,якіОттоАдамовичпровівзагратами,можнадізнатися
зі скупої інформації, що міститься в Державному архіві громадських об’єднань
Україниудвохтомахкримінальноїсправи.

Оперуповноважений ІV відділу УДБ НКВС УРСР Хромий 28 січня 1938
року дійшов висновку, що Отто Адамович «является участником украинской 
контрреволюционной националистической организации», й вирішив, що
перебуванняпідозрюваногонаволіможенегативновідобразитисянаходіведення
слідства,томунеобхідно«избрать мерой пресечения способов уклонения от суда 
следствия по отношению к обвиняемому Адамовичу содержание под стражей  
в спецкорпусе Киевской тюрьмы»[304].Упостановіпроарештповідомлялося,що
«Адамович Отто Максович «изобличается как участник контрреволюционной 
националистической организации, стоявшей на террористических позициях» 
ст. ст. 54-8, 54-11 УК УССР» [639]. 29 січня 1938 року Отто Адамовича
було заарештовано НКВС УРСР і разом із конфіскованим майном передано
врозпорядженняІVвідділуУправліннядержбезпекиобласногоуправлінняНКВС
м. Київ [545; 627].На час арешту він разом із дружиноюпроживав за адресою:
м.Київ,Музейнемістечкоповул.Цитаделі,корпус19[9].

Ордер№1567 на проведення обшуку й арештуОттоМаксовича Адамовича
було виписано на співробітника Управління державної безпеки НКВС УРСР
І.П.Дубодила.Підчасобшукувилучено:

«паспорт № 539942……………………………………………......1
воинская книжка ……………………………………………...........1
профсоюзный билет ………………………………………...….....1
разные фотокарточки (альбом) ………………………….....1
–//– (пачка) ……………………………………………………..........1
–//– справки, письма и грамоты (пачка)…..................1
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фотоаппарат «Rapidaplanet» ………………………………...1
Обыск производил Дубодил И. П., Нагорный Н. Л.
Опечатан один шкаф с книгами»[545].
10 січня 1938 року оперуповноважений ІV відділу Масенков, який вів

розслідування,зачитаввисновокслідствапроте,щоОттоАдамовичє«активным 
участником контрреволюционной фашистской националистической, 
террористической организации и проводил вредительскую работу (ст. ст. 54-7, 
54-8, 54-11)»[639].

Подальша хронологія подій була такою. 24 травня 1938 року помічник
начальника ІІІ відділення ІV відділку УДБ КОУ НКВС – сержант Держбезпеки
Ткаченко, розглянувши слідчу справу № 817 зі звинувачення Отто Адамовича
за ст. ст. 54-7, 54-8, 54-11УКУРСР, підтвердивраніше озвучене звинуваченняй
хвилювався,що«срок содержания под стражей обвиняемого Адамовича истекает 
29.ІІІ.38 г. Следствие к указаному выше сроку закончить не представляется 
возможным, так как до 1937 года Адамович проживал в г. Харькове, где состоял 
членом контрреволюционной организации. В связи с чем необходимо выяснить 
его контрреволюционную деятельность по г. Харькову»[640].ПередПрезидією
ВерховноїРадиСРСРпорушиликлопотанняпропродовженняперебуванняОтто
Адамовичапідвартоюдо29квітня1938року.Тимчасомусправізазначено,щодо
контрреволюційноїдіяльностіОттоАдамовичазалучивВолодимирГагенмейстер,
якоговжебулозаарештовано[640].Вонизналиодинодногодвадцятьроків,разом
розбудовували Кам’янець-Подільську художньо-промислову профшколу, разом
виховувалиновіпоколіннякерамістівнакращихзразкахподільськогонародного
мистецтва, разом популяризували його в друкованих виданнях школи. В один
часпрацюваливХарковійКиєві.Їхніродинижиливоднійквартирі.Неукраїнці,
вонитакзакохалисявукраїнськенароднемистецтво,щонезмоглизректисяцієї
любові навіть перед загрозою смерті. Їхні кримінальні справи поєднав воєдино
оперуповноважений ІVвідділуУДБНКВСУРСРХромий,якийпобачивзабагато
спільногов їхніхжиттєписах.Зрозуміло,щобагаточоговдокументах,підшитих
у слідчих справах, сфальшованойнадумано співробітникамиНКВС. Алепоміж
тимирядкамиможнавіднайтийважливуінформацію.

Нідлякоговженетаємниця,щосовєтизаціянародногомистецтвабулаодним
ізключовихзавдань,якестоялопереддіячамикультури.Радянськасимволікабула
повсюдно,апроявбудь-якогонаціоналізмубувзлочиномдержавногомасштабу.
ЗісвідченьОттоАдамовичадізнаємосяпроте,що,навітьперебуваючипідпильним
окоменкаведешників,роботувекспериментальнихмайстерняхбулоспрямованона
утвердженнянаціональногоукраїнськогомистецтва:

«Работая в экспериментальных мастерских, я проводил фашизацию изделий 
путём выпуска продукции с замаскированными свастиками, петлюровскими 
трезубцами… Искоренял советскую тематику в мастерских, культивируя 
только старые националистического характера изделия. Мастерам-самоучкам 
работавшим в мастерской, я постепенно прививал национал-фашистскую 
идеологию, воспитывая их в националистическом духе. Осенью 1937 г.  
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по рекомендации Гагенмейстера обязался составить учебные программы для 
курсов и школ укрхудожсоюза. Перед выполнением этой работы я встретился 
с Гагенмейстером, который предложил мне составить программы... Говоря 
об этом, он заявил: «Программы должны отвечать нашим общим задачам»... 
Программы были составлены таким образом, что должны были влиять на 
развитие националистических форм изделий»[696,арк.15-17].Глинянівироби,
яківиготовлявОттоАдамович,буливнаціональномудусі[526,арк.80].

У середині 1930-х років займатися популяризацією українського мистецтва
було небезпечно, адже це означало, що для «органів» ти – націоналіст. Усім
своїмжиттямОтто Адамович підтверджував,що він дійсно націоналіст. У роки
петлюрівщини він із запалом виконував роботи національно-українського
характеру. Він пророче розумів, що в країні, де тисячі родин постраждали від
«совєтів»,більшовикизможутьреалізовуватисвоїполітичнійекономічніплани
лишесиловимиметодами:«Без этого они ничего сделать не могли»[610,арк.32].

Працюючи в експериментальних майстернях інструктором-технологом
згончарстваспільнозгончаремізс.КрищинціІваномГончарем,ОттоАдамович
був причетним до виготовлення глиняної карикатури «Фашизм в Польщі».
«Работу лепки выполнял Иван Ганчар с помощью и указаниями Адамовича, 
причём в выполнении фигура фашиста-генерала выполнена в большем масштабе 
сравнительно с фигурой крестьянина и маленькими фигурками арестованных»
[609].Недотриманняпевнихпропорційсталощеоднієюпричиноюзвинувачень
Отто Адамовича в захисті інтересів фашизму. Проте основною провиною Отто
Адамовичайтаких,яківін,булойогонімецькепоходженняйспілкуваннязтими,
хтомавпоїздкизакордон.Облікнеблагонадійнихздійснювавсячекістамивпродовж
десятків років, бралисядо увагинайрізноманітніші ознаки,щокомпрометували
людину. Санкціоновані контакти громадян з іноземцями чітко відрізнялися від
контактів несанкціонованих, тож стихійних відвідувачів чужоземних консульств
ретельно реєстрували [1047]. Підстава для звинувачення Отто Адамовича
вшпигунствібула,напереконаннясиловиків,вагомайнепорушна.

Каральна система НКВС працювала за принципом ланцюгової реакції:
їїспівробітники,якпавуки,обплітализвинувачуваних«павутинням»взаємного
оббріхування. Досить часто прізвища, які фігурували в кримінальних справах,
належалитим,коговжебулознищенояк«ворогів народу»,авіддопитуванихце
«павутиння»розповзалосяврізнобіч,захоплюючиновіжертви.Упротоколідопиту
ОттоАдамовичаніякихновихпрізвищненазвано,окрімтих,коготудивписали
співробітникиНКВС.Вінстверджував,щоніякихвербуваньдоконтрреволюційної
організації не здійснював і що нікого, хто займався шпигунською діяльністю,
не знав. Допитуваний у справі співробітник Центральних експериментальних
майстереньприМузеїукраїнськогомистецтваПавлоМихайловичІванченкотакож
свідчив,що«о вредительской деятельности Адамовича мне ничего не известно»
[723, арк.  53]. Але дружба із Володимиром Гагенмейстером була зафіксована
удокументахКДБ[723,арк.53].
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В обвинувальному вироку зазначено, що Отто Адамович був членом
«контрреволюционной украинской националистической организации», яка
мала на меті «свержение вооружённым путём Советской власти на Украине  
и восстановление фашистского строя»[520];щодоцієїорганізації1937рокуйого
завербувавВолодимирГагенмейстер;щовінвтілювавужиттяконтрреволюційні
вказівки Рудякова й Хвилі; що з 1934 року був залучений до шпигунської
діяльностінакористьПольщіколишнімнімецькимпідданимЯукшем.Вусіхцих
звинуваченняхОттоАдамович«зізнався».Речовихдоказівусправінебуло[520].
Проте,зважаючинаскладністьтогочасноїситуації,зрозуміло,щодоситьчастотакі
зізнанняйсвідченняізарештованих«вибивали».НавітьсаміспівробітникиКДБ
визнавали, що «его показания являются неконкретными. В них не отражено 
когда точно, где и при каких обстоятельствах он был завербован, и какой 
конкретно антисоветской деятельностью занимался»[345,арк.176-177].

8травня1938рокуназасіданнітрійкиприКиївськомуоблуправлінніНКВС
УРСРбулоприйняторішення:«Адамовича Отто Максовича расстрелять. Лично 
принадлежащее ему имущество – конфисковать» [142]. Вирок було виконано
26травня1938року,о2300годині[130].

До 1965 року реабілітацією Отто Адамовича ніхто не займався. Першою
про це заговорила його дружина Ельза Фрідріхівна Адамович (1888 р. н.) [9],
яка після арешту чоловіка змушена була залишити Україну. 1965 року вона
вже була підданоюФРН, але не полишала надії віднайти свого чоловіка. Через
організаціюГамбурзькогоЧервоногоХреставонаподавалазапитидоКДБ[571].
Оскільки долею Отто Адамовича цікавилися з-за кордону, кадебісти змушені
булидавативідповідь.Звісно,ніхтонеповідомлявправди:укримінальнійсправі
міститься лист до начальника Обліково-архівного відділу КДБ при СМ СРСР
генерал-майора А. В. Прокопенка від 31 травня 1965 року, в якому зазначено:
«Считаем возможным инициатору розыска, Адамович Эльзе Фридриховне, 
проживающей в ФРГ, сообщить, что её муж, Адамович Отто Максович… умер  
в 1942 году»[918,арк.26].Узв’язкузрозглядомцьогозапиту,доРадянськогоРАГСу
Києвабулонаправленолист ізвказівкоюзареєструватисмертьОттоАдамовича:
«Он умер в местах заключения 26 мая 1942 г. от крупозной пневмонии»[918,арк.
25]. Підставою була довідка№16/1-53322 з грифом «секретно», яку підготував
Обліково-архівнийвідділКДБ[571,арк.21].СвідоцтвопросмертьОттоАдамовича
вКДБвирішилиневидавати[571,арк.24].

1989рокукримінальнусправуОттоАдамовичабулопереглянутойзроблено
висновок про те, що він «подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах  
по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших 
место в период 30–40-х и начала 50-х годов». Ім’я Отто Адамовича було
реабілітовано[529].

26 років свого 56-річногожиття він присвятив навчанню гончарству нових
поколінькерамістів,активновивчавіпопуляризувавнароднемистецтвоукраїнців.
Із 1918 року й до часу арешту (29.01.1938) Отто Адамович був помічником
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і однодумцем Володимира Гагенмейстера. У Києві він жив у його квартирі.
ЯкіВолодимирГагенмейстер,ОттоАдамовичнебувукраїнцемзапоходженням,
алебільшучастинусвогокороткогожиттявінприсвятиввивченнюйпопуляризації
українськогогончарства,якеполюбивщиройсамовіддано.Більшовицькасистема
дотакоїлюбовібуланетерпима,аїїносіївзнищувалафізично.

ЗаМарксом, людина – це лише продукт свого середовища. Тому й карати
її треба, не чекаючи на певні дії, а вже за саму приналежність до небажаного
соціального середовища. У країні винищували активних проукраїнських діячів
культури, а їхмісцеповинні були зайнятидекласованіпредставники суспільних
низів [1050]. Тож трагічну долю Володимира Гагенмейстера й Отто Адамовича
повториличималовикладачівколисьзнаноїдалекозамежамиУкраїниКам’янець-
Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколи:1937рокувКиєвібулознищено
Костя Кржемінського, Івана Стойкевича, раніше – Василя Гоца, за загадкових
обставин зник у Москві Володимир Шаврін, помер у Ташкентській в’язниці
В’ячеслав Розвадовський. У схронах СБУ їх кримінальні справи чекають на
своїх дослідників. Їхні твори конфісковували, палили, ховали в спецсховищах.
Ті викладачі, що вціліли, зробили посильний внесок у розбудову української
національної культури. Їх давно вже немає, але вони мають продовження
у своїхвихованцях. Їхні творчіроботизберігаютьсяуфондахмузеїв іприватних
колекціях.Важкоуявити,скількицізнищеніфахівцінайвищогокласунедоліпили,
недомалювали,недовиховали,недописали,недовчили,недо...Їхніжиттєвідороги
переплелися в Кам’янці-Подільському завдяки енергійному, талановитому,
вимогливому,чуйному,пристрасномупопуляризаторовіподільськогомистецтва,
закоханомувсамобутнюукраїнськукультуру,естонцевізапоходженнямйукраїнцю
задухом–ВолодимируГагенмейстеру.

Такимчиномможемостверджувати,щовзастінкахНКВСцілеспрямованобуло
знищено чимало керівників, викладачів та вихованців гончарнихшкілУкраїни.
Усі вонибулипредставникамипатріотичної української інтелігенції,намагалися
сформувати національну концепцію гончарного шкільництва, популяризували
народнукультуру,вивчалитрадиційнегончарство,шукалишляхийогорозвитку.
Комусь це вдавалося більше, комусь–менше, але й найменшихпроявів любові
доУкраїнибулодостатньодлятого,щобсовєтськавладавкинулаїхдовседержавної
репресивноїмашини.Незалежновідмісцязнаходження,щодорепресованихслідчі
НКВСдіяли,«якпідкопірку».Цез’ясувалосядещопізніше.Очевидячки,закілька
роківпіслясмертіЙосипаСталінародинитисячрепресованихукраїнцівнамагалися
віднайти своїх рідних, довести їхню невинність. Під таким потужним потоком
проханьіскарг24серпня1955рокуКДБприРадіМіністрівСРСРбулоприйнято
секретнурезолюцію№108-сс [31,арк.64],якасталапідставоюдлянеправдивих
пояснень, адже зізнатися в розстрілах сотень тисяч безневинних забракло духу.
ТаківідповідіотрималийдружиниОттоАдамовичатаСергіяРеви.Ріксмертіїхніх
чоловіків–1942–зпоглядупсихологіїобраноправильно,аджецебувчасвійни,
колигинулимільйони,аотже,іцісмертінебулибтакимиразючимийпомітними
нафонівсенародногогоря[918,арк.25;31,арк.64].
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ПовсюдновпротоколахНКВСсвідченняобвинуваченихмістятьвідвертідумки
пронезалежністьУкраїни,нищівнуполітикусовєтівповідношеннюдоукраїнського
народу,оцінкуполітичнимтасоціально-економічнимзаходамрадянськоївлади,
які,зпоглядупоінформованогосьогодення,вражаютьсвоєюдостовірністю.І,якщо
виписатиізкримінальнихсправбільшістьзвинувачень,товийдедоволіправдива
історія нашого народу, відсіяна від більшовицької ідеологічної брехні. Усі, хто
постраждав від політичних репресій, були патріотично налаштованими. Тому
більшістьроздумівтадій,якіїмінкримінували,моглиматимісце,ботакглибоко
йпо-українськислідчіНКВСмислитинаврядчимогли.Іншасправа,щовиникали
цідумкивчастоталітарногорежиму,колидуматисамостійно,аненасадженими
штампами й ідеалами, категорично заборонялося й «інакомисліє» жорстоко
каралося.

Репресоване гончарне шкільництво України до сьогодні залишається
маловивченою сторінкою національної історії. Із забуття повернуто лише
декого з тих, хто самовіддано любив Україну, її народ і традиційну культуру
й не побоявся в цьому зізнаватися своєю щоденною працею, спрямованою
нарозбудовунаціональноїгончарноїшколиврізнихрегіонахУкраїни.

Z
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І.Охарактеризувавшиджерелайлітературузпитаньгончарногошкільництва,
яквизначальногофакторатворчогорозвиткуукраїнськоготрадиційногогончарства
впродовждругоїполовиниХІХ–початкуХХІстоліття,вісторіографіїпроблематики
виділеноп’ятьперіодів:

•● Перший – 1879–1919 роки, коливдрукованихвиданняхз’явилисяперші
праці етнографів, статистів, економістів, агрономів, присвячені кустарним
промислам загалом, і зокрема гончарству в Наддніпрянській Україні. Увагу
дослідників було спрямовано на Полтавську, Чернігівську, Харківську,
Катеринославську, Київську, Подільську, Херсонську губернії. У статтях
зафіксовано відомості щодо позашкільних шляхів передачі професійних
гончарських знань; названо заходи, спрямовані на покращення гончарства;
охарактеризовано обставини, які передували відкриттюфаховихнавчальних
майстерень та шкіл; узагальнено перший досвід гончарного шкільництва.
У цей час оприлюднено унікальні факти про існування цехового учнівства.
Окреміпублікації,переважноописовогохарактеру,інформуютьпроспадкову
передачу фахових знань гончарів, внутрішньосімейний розподіл праці
й діяльність гончарних навчальних закладів у Полтавщині, Українському
Поліссі, Поділлі, Слобожанщині, Середній Наддніпрянщині. Статистичні
матеріали, звіти повітових і губернських земських управ, ревізійних комісій
містять відомості про передумови заснування, основні напрямки діяльності
й можливі причини закриття гончарних навчальних закладів. В умовах
суттєвих воєнно-політичних і економічних змін та суспільних катаклізмів
другої половини 1910-х років зацікавлення гончарним шкільництвом
збереглосялишевПолтавщині.Осібнугрупускладаютьстатті,вякихпоступово
напрацьовуваласязагальнаконцепціягончарногошкільництва.

•● Другий – 1922–1931 роки,прикметнийформуваннямзначноїбазиархівних
матеріалів про діяльність гончарних навчальних закладів. З’явилися статті,
вякихвладаорієнтувалаціустановинапідготовкупрацівниківдляпромислового
виробництва й включала їх у мережу закладів, які реалізовували державну
політикувгалузігончарства.Уцейперіодпобачилисвітпершіпублікаціїпро
діяльністьгончарнихнавчальнихзакладівуМежигір’ї(Київщина)таМакаровому
Яру(Луганщина).Булооприлюдненофотографіїокремихвиробничихпроцесів,
відзнятих у майстернях. У працях етнографів про гончарство в Поділлі
й Поліссі містяться цінні відомості щодо цехового учнівства й спадкової
передачіпрофесійнихгончарськихзнаньусередовищітамтешніхгончарів.
Основнізасадирадянськогогончарногошкільництвабільшовицькітеоретики
розвивали в працях з другої половини 1920-х років. У цей час почали
оприлюднюватинормативнідокументи,якимималиврегульовуватисяпитання
домашнього учнівства й діяльності гончарних навчальних закладів. Тоді ж
уперше згадано про участь цих закладів у виготовленні глиняних виробів
наекспорт.
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•● Третій – 1932–1951 роки,часісторіографічноїтиші,количерезголодомор
та інші форми суспільно-політичних репресій тоталітарного режиму, участь
СРСРуДругійсвітовійвійнітаїїнищівнінаслідкибудь-якіуспіхиукраїнського
гончарногошкільництва умисно замовчувалися, а світ побачила лише одна
закордоннапублікація,щопорушилаокремийаспектдосліджуваногоявища.

•● Четвертий – 1952–1999 роки, прикметний пожвавленням
мистецтвознавчих досліджень, об’єктом яких було українське гончарство,
а гончарне шкільництво аналізувалося як його складовий компонент.
Очевидячки, причиною було зацікавлення держави в утвердженні штампів
щодонародногопоходженнярадянськогомистецтва танасаджуваннядумки
про безрезультатність «старої професійно-технічної школи». Упродовж
означеногопроміжкучасупобачили світпершімистецтвознавчімонографії,
з’явилися краєзнавчі дослідження гончарного шкільництва Опішного,
Кам’янця-Подільського, Глинська, Межигір’я. Цей період характерний
появоюнизки наукових публікацій, які були першими в дослідженні певної
проблеми: біографічна монографія; машинописна монографія про гончарні
навчальні заклади Кам’янця-Подільського; статті, присвячені персоналіям
гончарного шкільництва; словник гончарів; наукові статті музейних
працівників; публікація архівних документів про гончарне шкільництво
Полтавщини. Упродовж цього періоду було захищено перші дисертації
мистецтвознавців(ЮрійЛащук,РостиславШмагало,ОленаКлименко),вяких
на фоні розкриття порушеної проблематики подано стислі характеристики
діяльності гончарних навчальних закладів у Наддніпрянській Україні.
На загальному мистецтвознавчому тлі вирізняються публікації керамолога
ОлесяПошивайла,вякихупершедослідженогончарствовсистемітрадиційно-
побутової культури України. Матеріали його монографії «Етнографія 
українського гончарства: Лівобережна Україна»(1993)водночасбулиосновою
першої в Україні етнологічної докторської дисертації, цілком присвяченої
гончарствуЛівобережноїУкраїни,уякійрозглянутойосновнішляхипередачі
професійнихгончарськихзнань.Уходіпроведеногодослідженнявстановлено,
що окремі публікації містять певні неточності й хибні твердження, а тому
неможутьслугуватидостовірнимджереломнауковихетнологічнихзнань.

•● П’ятий – 2000–2017 роки, найбільш плідний, коли з’явилися ґрунтовні
публікації вітчизняних учених про українське гончарне шкільництво,
пов’язані, головним чином, із діяльністюНаціонального музею-заповідника
українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення
Інституту народознавства НАН України. Учені цих та інших наукових
музейнихорганізаційоб’єктомнауковихстудійобралийпередачупрофесійних
гончарськихзнань,протепредметвивченнябуврізним.
Найчисельнішугрупупублікаційцього історіографічногоперіодустановлять
статті керамологів, які частково або повністю присвячено досліджуваному
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питанню.Такожучислінауковихстудій–працімистецтвознавцівімузейних
співробітників. Цей період прикметний монографіями мистецтвознавців,
керамологів та краєзнавців, які містять окремі згадки або ж розділи про
діяльністьгончарнихнавчальнихмайстерень,шкіл,їхніперсоналії.Побачили
світ перші керамологічні монографії, присвячені винятково гончарному
шкільництву України. З’явилися видання енциклопедичного характеру
зі стислими відомостями з порушеної проблематики. В окремих статтях
імонографіяхупершевукраїнськійкерамологіїпредметомдослідженнястало
репресованегончарнешкільництвоУкраїни.
УпродовжцьогоперіодукерамологиЛідіяМельничук,ЛюдмилаОвчаренко,
мистецтвознавець Ростислав Шмагало захистили дисертації, в яких також
зверненоувагунаокреміявищаабожчасткововисвітленопитаннягончарного
шкільництва в Україні. Гончарним навчальним закладам Опішного було
присвяченокандидатськудисертаціюОлениЩербань.

Історіографіягончарногошкільництва,йогомісцяйроліутворчомурозвитку
традиційного гончарствана територіїНаддніпрянськоїУкраїни впродовж 1894–
1941роківбазуєтьсянапублікаціях,якіможнаоб’єднативчотириосновнігрупи:
1)ті,щомістятьзгадкиабозагальнівідомостіпроучнівство,гончарнешкільництво;
2) ті, в яких висвітлено окремі напрямки діяльності гончарних навчальних
закладів;3)ті,змістякихінформуєпрожиття,творчістьігромадськуактивність
окремихдіячівгончарногошкільництва;4)ті,якіповністюприсвяченодіяльності
гончарних навчальних закладів. З-поміж наявних публікацій вирізняються:
а)публіцистичні(поверхововисвітлюютьпорушеніпитання);б)науково-популярні
(стислоінформуютьпропередачупрофесійнихгончарськихзнань,загальновідомі
фактидіяльностігончарнихнавчальнихмайстереньтахудожньо-промисловихшкіл
вконтекстіісторичногорозвиткуукраїнськогогончарства);в)наукові(першіспроби
науковогоаналізудіяльностігончарнихнавчальнихзакладів,щоґрунтуютьсяна
архівнихматеріалах,єнайменшчисельними,протевповнірозкриваютьдіяльність
окремихгончарнихнавчальнихзакладів).

Отже, упродовж останніх років українська етнологія суттєво збагатилася
новими студіями про вітчизняне гончарне шкільництво. Проте, зважаючи на
широку географіюгончарнихнавчальнихзакладівнатериторіїНаддніпрянської
України, за результатами здійснених на сьогодні досліджень неможливо вповні
з’ясуватиїхмісцейвпливнатрадиційнегончарствоУкраїнивпродовжозначеного
періоду. Усі публікації прикметні висвітленнямлише окремих аспектів передачі
професійних гончарських знань, виявляють актуальну потребу в здійсненні
комплексногодослідженнядіяльностігончарнихнавчальнихзакладівтаз’ясуванні
їх вирішальної ролі в системі творчого розвитку українського традиційного
гончарства.
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ІІ. Встановлено, що в різні історичні періоди передача професійних
гончарських знань здійснювалася через успадкування ремесла в межах сім’ї,
навчаннявремісничихцехахтаучнівствовродинігончаря.Об’єктивнісуспільно-
економічні обставини сприяли появі, розвитку та зникненню того чи іншого
способу. Певний час деякі з них могли існувати одночасно. Найдавнішим є
успадкування ремесла в сім’ї, але в період найбільшої активності цехів родинне
навчання тимчасово втратило свою значущість. Руйнація класичної цехової
організаціїпраціпризвеладотого,щовженапочаткуХІХстоліттяцехиприпинили
виконуватисвоюнавчальнуфункцію.ПіднесеннягончарствавдругійполовиніХІХ
століттядалопоштовхдо відновлення успадкуванняй активногорозвитку такої
форми передачі професійних знань, як учнівство в гончарських родинах.Проте
вжевідпочаткуХХстоліттязменшеннякількостіучнівугончаріваждоїхповного
зникненнябулоформальноюознакоюпрогресуючогозанепадугончарства.Одним
зішляхів впливу на кризові явища в промислі державні установи й самоврядні
організаціївбачаливрозгортанніспеціалізованихшкілтанавчальнихмайстерень,
завданнямякихбуврозвитоктрадиційногогончарства.

ІІІ. З’ясовано, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття на території
НаддніпрянськоїУкраїнигончарствобулооднимізнайбільшпоширенихкустарних
промислів.Однакзаумовпіднесенняфабрично-заводськоговиробництвапосуду
глинянівиробикустарівбулинедостатньоконкурентоспроможними.Прогресуючі
кризовіявищавгончарствіспонукалидіячівземствтадержавнихустановшукати
шляхи його вдосконалення, передовсім в аспектах технології виробництва та
асортиментногоскладупродукції.Зцієюметоюбулоствореносистемуорганізацій,
які здійснилиобстеження станукустарництвайвиокремили гончарствовчисло
промислів,якіпотребувалипершочерговогодержавногосприяння.Булозібрано
й проаналізовано історичні, етнографічні, статистичні дані про традиційне
гончарство, проведено лабораторні дослідження глин. Означені завдання
вукраїнськихгуберніяхвиконувализемстватазалученінимивченііспеціалісти:
АнастасійЗайкевич,ДмитроБагалій,ПетроЗемятченський,БорисЛисін,Віктор
Василенко, Сергій Лисенко, Олександр Твердохлібов, Пилип Корольов, Микола
Пономарьов,ПетроСкачков,МихайлоГродецький,ОлександрПрусевич,Микола
Іонов,ПетроОлейников,МиколаСумцов,ПетроСолонина,ІванЗарецький,Петро
Ваулін, Петро Пашутинський. На основі отриманих даних земства розробили
програми підтримки гончарного промислу, згідно з якимипоширювали знання
середкустарівчерезвідкриттямережінавчальнихмайстереньіпрофесійнихшкіл,
відряджаючикращихмайстрівтаінструкторівдогончарнихосередківінагончарні
заводи,організовуючимузеї,друкуючифаховулітературу,забезпечуючимайстрів
сировиною,новітніми глинянимизразкамийобладнанням,надаючипояснення
щодотехнологічнихнововведень.НайактивнішепрогончарстводбалоПолтавське
губернськеземство.
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До висновку про необхідність відкриття навчальних майстерень та шкіл
дійшли незалежно один від одного всі дослідники гончарства України. Вони
фіксували прояви кризи й водночас зазначали, що промисел має перспективи,
атомувлаштуванняфаховихнавчальнихзакладівізтеоретичнимтапрактичним
курсомнавчання стало нагальноюпотребою. Відкриттюшкіл для кустарівмала
передуватисерйознайкропіткадослідницькаробота,спрямовананавизначення
тих кустарних осередків, які могли стати центрами поширення фахових знань.
Особливої уваги заслуговували ті з них, де глиняні вироби місцевих кустарів
вирізнялисяособливимпопитомабожбулиперспективипоширеннявсередовищі
гончарівудосконаленихприйомівгончарноговиробництва.

ІV. Виявлено,що з останньої чверті ХІХ століття діячі різних громадських
і державних організацій розробляли концепції діяльності спеціалізованих
навчальних закладів, які містили основні теоретичні засади фахового навчання
кустарів і поширення гончарських знань через відкриття в центрах гончарного
виробництва навчально-показових та навчальних майстерень стаціонарного
й пересувного типу, а також художньо-промисловихшкіл. Такаформа передачі
професійних знань здобула державну підтримку. Проте тривалий час не було
виробленоєдиноїпрограмифункціонуваннязазначенихзакладів.Фундаментальну
концепціюмодернізаціїпрофесійнихзнаньугалузігончарствабулонапрацьовано
зсередини1920-х–допочатку1930-хроків.

V.УрозвиткугончарногошкільництвавНаддніпрянськійУкраїнівиділено
4основніперіоди:

1)1894–1918 роки,колидіялиземськігончарнінавчальнізакладивПолтавській
(в Опішному – 1894–1899; Глинську 1900–1918; Миргороді – 1896–1918;
Поставмуках–1898–1906),Чернігівській(вОлешні–1895–1898),Харківській
(у Межирічі – 1900–1903; Новій Водолазі – 1901–1905), Катеринославській
(у Макаровому Яру – 1914–1916), Київській (у Берлинцях Лісових
– 1906–1908; Василівці – 1913; Цвітній, Дибинцях і Сунках – 1913–1915);
Подільській (у Кам'янці-Подільському – 1905–1918) губерніях.  У цей час
земства напрацьовували перший досвід в організації діяльності навчальних
закладів,якібулизосередженінасприяннігончарномупромислу.Упродовж
першихдесятилітьХХ століття їх з різною інтенсивністюрозвивали, апісля
певного часу практичного функціонування вносили корективи. Залежно від
місцевих умов та наявнихфахівців земства віддавали перевагу тій чи іншій
формі гончарного шкільництва. Вони послідовно втілювали комплексну
систему модернізації місцевого кустарного гончарства через запровадження
виготовлення полив’яних виробів, дослідження властивостеймісцевих глин,
розширення асортименту глиняних виробів, залучення до навчання селян
з інших сіл імістечок, популяризаторську діяльність керівниківмайстерень,
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надання теоретичної й практичної допомоги кустарям, виробництво якісної
продукції та її продажмісцевомунаселенню.Не всі реалізовані заходибули
достатньоефективними,хочаймалинаметівумовахзростанняпромислового
виробництва керамікипідтримати традиційне гончарство, розширити сферу
його впливу та ринки збуту, залучити до цього заняття молодь і таким
чиномпротидіятизанепадупромислу.Земськупрограмупідтримкикустарного
гончарстваневдалосявповніреалізувативнаслідокнедосвідченостівційсправі
земських діячів, відсутності фахівців-керамістів, нерішучості самих кустарів.
Історичнийдосвідзасвідчив,щоземстваякорганимісцевогосамоврядування
не працювали концептуально на далеку перспективу в галузі гончарства,
азавждизосереджувалисямайжевинятковонапоточнихпроблемахішляхах
їх вирішення. Тому всі заходи з підтримки кустарних промислів суттєво не
впливали на їх закономірний розвиток, у тому числі й гончарства, у якому
вже на початку ХХ століття спостерігалася чітка й незворотна тенденція
дозанепаду.
Виявлено,щодозаснуваннягончарнихнавчальнихмайстереньуЧернігівській,
Харківській,Полтавськійгуберніяхтакожбулипричетнімеценати–Олександр
Ліндфорс, Варвара Капніст, С. Коренєва. Дотримуючись популярних на той
часформсприянняпромислам,вонинамагалисявкустарнихумовахокремих
гончарнихосередківорганізувативиробництвофабрично-заводськоїпродукції.
Проте без належної державної підтримки ці ініціативи не отримували
подальшогорозвитку.
З’ясовано,щоневсігубернськійповітовіземствапрацюваливцьомунапрямку.
Деякізних,наприкладВолинськейХерсонське,такінерозгорнулидіяльності
зрозвиткугончарногошкільництва,аХарківськездійснилолишепершіспроби
передавати фахові знання з гончарства в умовах навчальних майстерень,
алезанайменшихтруднощіввідмовлялосяїхпідтримувати.

2) 1918–1929 (1930) роки, коли діяли Глинська художньо-керамічна школа
(1918–1920), Глинська технічно-керамічна профшкола (1920–1929),
Миргородськийхудожньо-промисловийінститут(1918–1919),Миргородський
художньо-керамічний технікум та художньо-керамічна профшкола (1920–
1929), Опішнянська керамічна кустарно-промислова школа (1925–1927)
(Полтавщина); Межигірська художньо-керамічна профшкола (1920–1922)
(Київщина); Кам’янець-Подільський художньо-промисловий технікум
імені Григорія Сковороди (1920–1922) та Кам’янець-Подільська художньо-
промислова профшкола ім. Григорія Сковороди (1922–1930) (Поділля).
Доведено,що діяльність зазначених закладів розгорталася в тісному зв’язку
ззагальнодержавнимисуспільними,соціально-економічнимийполітичними
процесами. Повоєнний період початку 1920-х років, який характеризувався
тимчасовим піднесенням гончарства, стимулював заснування фахових
навчальних закладів. Українізація вплинула на зацікавлення традиційним
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гончарством та іншими культурними здобутками нації. Але відновлення
фабрично-заводського виробництва вносило зміни до навчальних завдань.
Спершу заклади декларували допомогу промислу, а згодом змінили своє
спрямування й були зорієнтовані на підготовку працівників лише для
фабрично-заводської промисловості, яка в художньому плані обслуговувала
політичнусистемукраїни,авпитанняхфінансовогозабезпеченняперебували
встаніхронічногонедофінансування.
З’ясовано, що стурбованість розвитком гончарної освіти з боку держави
носилабільшепоказово-номенклатурнийхарактер,бовсередині1920-хроків
майжевсіпровідніосередкигончарногошкільництваУкраїнипотерпаливід
кризового фінансового становища. Актуальність їхнього існування зникла
відразу ж після згортання нової економічної політики, коли в кустарному
художньомувиробництвіпересталивбачатиреальнуможливістьекономічної
стабілізаціївселі,адержававтратиладоньогоінтерес.Поступовайпланомірна
ліквідація гончарних навчальних закладів відбувалася через усунення
художньої спрямованості з навчального процесу, реорганізацію всіх діючих
на той час закладів, які готували художників-керамістів для художньої та
кустарної промисловості, в індустріально-керамічні або скло-порцелянові
технікуми,випускникиякихпрацевлаштовувалисянапідприємствахфаянсової
та будівельно-силікатної індустрії. Винятком був Межигірський художньо-
керамічнийтехнікум(1923–1930),якийодразубувзорієнтованийнапідготовку
фахівцівдляфаянсовогойпорцеляновогопромисловоговиробництва.
Виявлено,щовумовахекономічноїйполітичноїнестабільності,прогресуючих
кризових явищ у гончарному промислі поступово змінювалося соціальне
представництво учнівських колективів на користь дітей інтелігенції,
селян і робітників. Найменше було дітей кустарів. Такий розподіл був
наслідком більшовицьких соціально-економічних реформ (колективізація
та індустріалізація). Оскільки фінансові ресурси в країні зосереджували на
розвиткуважкоїпромисловостітазміцненнівійськовогопотенціалу,державне
йсуспільнезамовленнянавипускників,орієнтованихнароботувгончарних
осередках, з кожним роком скорочувалося, а гончарні осередки України,
позбавленідержавноїпідтримки,занепадали.

3) 1929–1933 роки, коли вищеназвані гончарні навчальні заклади були
реорганізовані відповідно в Глинський скло-порцеляновий технікум (1930–
1933),ОпішнянськугончарнушколуФЗН(1931–1933),Кам’янець-Подільський
керамічнийтехнікум(1931–1932)іКам’янець-Подільськийскло-порцеляновий
технікум (1932–1933), Миргородський індустріально-керамічний інститут та
індустріально-керамічний технікум (1929–1933), Межигірський художньо-
керамічний інститут (1930–1931). Їхня діяльність означила завершення
існуваннябільшостіосередківгончарногошкільництва,вякихранішеготували
майстрівзвиготовленняхудожньоїкераміки.
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З’ясовано,щодержавнаполітиказпитаньгончарноїосвітивУкраїнінаприкінці
1920-хроківодночасномалакількапроявів:1)офіційно-популістський,який
демонстрував опіку гончарними навчальними закладами, заохочував до
заняття промислом, але водночас підводив до максимального включення
трудових та економічних ресурсів у індустріалізацію; 2) завуальовано-
ліквідаційний, спрямований на знищення художніх гончарних закладів
і гончарів як суспільного стану. Україна продовжувала перебувати у сфері
впливу більшовицького режиму, який, проаналізувавши результати
періоду українізації, усвідомив ризики, які могли зашкодити становленню
тоталітаризму.Партійнекерівництвокраїнивбачаловавтентичнихглиняних
виробахукраїнськихгончарівпроявинезалежностітасамобутностіукраїнської
нації. Досліджені гончарні заклади, окрім межигірського, популяризували
й намагалися розвивати традиційне гончарство, доводили самодостатність
національних художніх глиняних виробів, які неможливо було сплутати
з виробами російських гончарів, знеособити й уніфікувати, тому вони вже
немоглипрезентуватисовєтизованийірусифікованийСРСР.
Доведено,щооднієюзпричинзакриттягончарнихшкілбулоїхнєпериферійне
розташування й віддаленість від столиці, що значною мірою ускладнювало
здійснення жорсткого централізованого нагляду за їхньою діяльністю.
Значна частина педагогів цих навчальних закладів викладала українською
мовою,популяризуваланелише традиційнукераміку, алей кращі здобутки
народного мистецтва та класичної української літератури. Разом зі своїми
вихованцямивонибрали активну участь у діяльностімісцевих громад і цим
були небезпечними для окупаційної влади. Саме така «провінційність» не
дозволялацимзакладамнав’язуватисуспільствунеобхіднувладі«революційну 
керамічну моду»,оскількивонабулаїметнічночужою,штучнопривнесеною
чужинцямийзанадто«свіжою»,щобстатисвоєю.
Озвучені плани й конкретні дії влади не вирізнялися логічністю
й послідовністю: у другій половині 1920-х років було відкрито чимало
спеціалізованих гончарнихнавчальнихзакладів, авпершійполовині 1930-х
років у їх було закрито або реорганізовано. В країні, де перевагу надавали
розвиткуважкоїпромисловості,випускникамгончарнихнавчальнихзакладів
ніде було реалізувати знання з виготовлення художньої кераміки. Гончарні
школи,вякихготувалимитців-гончарівіформувалинавичкиіндивідуальної
художньоїтворчості,які,з-поміжіншого,булипервинноюланкоюувихованні
новітніх кадрів національно свідомої мистецької еліти, не вписувалися
в комуністичну систему масової підготовки робітників для важкої індустрії.
До того ж, гончарі не в усьому підтримували владу, бо не сприймали її
колективістські ініціативи й не корилися насильницькому запровадженню
таких форм організації праці, як, наприклад, колгосп чи артіль, чинили
спротивбудь-якомуобмеженнюіндивідуальноїтворчоїдіяльності.Напочатку
1930-х років для безпаспортних «невиїзних» селян отримання кваліфікації
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майстрагончарноїпромисловостівідкривалошляхдоміста,реальнимставав
шансвирватися ізсела,економікаякогобулаостаточнопідірванасуцільною
насильницькою колективізацією. Форсовані темпи індустріалізації мали
наслідком велику кількість збудованих потужних промислових підприємств,
яківипускалиемальований,порцеляновийіфаянсовийпосуд.
Кустарні промисли, у тому числі й гончарство, остаточно перестали бути
об’єктом державної уваги. Голодомор 1932–1933 років, політичні репресії,
атакожідеологічнідоктрини,пріоритетнаувагадоіндустріалізаціїйнасадження
колгоспів, жорстка фіскальна політика щодо кустарів лише прискорили
ліквідаціюгончарногошкільництва,аленафоніжахіттяглобальногонищення
українськогонародуці втратинаціональної культури тоді булималопомітні.
Більшовицькі зусилля, спрямовані на знищення кустарного виробництва,
утоталітарномусуспільствімалинаслідкомліквідаціюпрактичновсієїмережі
гончарнихнавчальнихзакладів.

4) 1936–1941 роки, коли діяла лише Опішнянськашкола майстрів художньої
кераміки–останнійнатериторіїУкраїнигончарнийнавчальнийзаклад,який
готував фахівців з художньої кераміки. Працевлаштовуючись на гончарних
підприємствах України та інших республік СРСР, вони популяризували
виробництвоглинянихвиробівуопішненськомустилі.Наосновітрадиційного
народногогончарствашколавиховалановугенераціюмайстрів,якірозвинули
цютрадиціюйперенеслиїїнаартільнійзаводськіхудожнівироби.

Підчасдослідженнявиявленолишетригончарнінавчальнізаклади,діяльність
яких не збігається зі встановленою періодизацією й поширюється на кілька
періодів:Макарово-ярівська керамічнакустарно-промисловашкола (1927–1935),
Опішнянськийгончарнийпоказовийпункт(1912–1924)іОпішнянськакерамічна
промисловашкола(1927–1931).

VІ. НатериторіїНаддніпрянськоїУкраїнивиокремленоосередкигончарного
шкільництва, які популяризували традиційні форми й декор, виховували
на цій основі нові покоління майстрів, упродовж десятиліть суттєво впливали
на творчий розвиток гончарства: у Полтавщині – Опішненський, Глинський
і Миргородський; в Українському Поліссі – Олешнянський; у Слобожанщині
– Макарово-ярівський; у Поділлі – Кам’янець-Подільський. Доведено, що їхнє
фінансування було нестабільним і залежало від державної політики й рівня
бюджету, з якого здійснювалися асигнування. До 1917 року практикувалося
змішане фінансування й було сформовано матеріально-технічну базу більшості
гончарних навчальних закладів. Водночас, реорганізаторські порухи держави
в1920-хроках,спрямованінагончарськупрофесійнуосвіту,недавалиїйшансів
наутриманняздержбюджету,щобулобпевнимгарантомстабільності.Зазвичай
фінансування з місцевого бюджету було недостатнім навіть для забезпечення
мінімальнихпотреб,томузакладирозвивалисяпереважнозакоштиспецфондів,
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які поповнювали за рахунок продажу учнівських робіт, виконання замовлень
танаданняплатнихосвітніхпослуг.Кінцевоюметоюнавчально-виховногопроцесу
булапідготовкамайстрівгончарноговиробництва,вихованихнатворахнародної
художньої творчості, формування творчої особистості, здатної реалізуватися як
в умовах кустарного промислу, так і в художній промисловості. Досягненню
поставленоїметислугувалинавчальніпланийавторськіпрограми,якісамостійно
укладали,апробовувалийзмінювали;самотужкинапрацьованіметодикинавчання
мистецькимдисциплінамзагаломтагончарствузокрема;проведеннялабораторно-
експериментальної, етнографічно-пошукової, музейницької діяльності;
формування спеціалізованих книгозбірень; спрямування практичних занять
умайстерняхназакріпленнянавичоктазнаньзтехнологіїгончарноговиробництва;
забезпечення кустарів знаряддями праці й витратними матеріалами; залучення
їх до роботи в навчальних майстернях, запровадження системи практикування
йстипендій;організаціякурсівпідвищеннякваліфікації.Їхвихованцівиготовляли
традиційні глиняні вироби, вивчали українську орнаментику. З’ясовано, що
організація численних виставок була одним із тих напрямків діяльності, через
який відбувалася популяризація гончарства серед різних верств суспільства,
апробаціяновихгончарнихформіорнаментики.Виставкиставалипевнимзвітом
навчальних закладів перед громадою, центральною подією в організаційно-
творчій роботі, де демонструвалося все розмаїття гончарного мистецтва. Серед
експонованихвиробівмалимісцерезультатинезавждивдалихекспериментів,але
цебулозакономірнопідчаспошуківкомпромісуміжтрадиційнимгончарствомта
йогоновітнімиінтерпретаціями.Фахованавченістьвипускниківшкілітехнікумів
вивершуваласявиготовленнямдипломнихробіт,якізасвідчувалихудожніздібності
йпрактичнінавички,знаннятехнологіїгончарноговиробництвайрівеньзагальної
професійної підготовки вихованців. Доведено, що завдяки правильно обраним
формам організації навчання та визначеним пріоритетам заклади працювали
на належному навчально-просвітницькому рівні, що дозволяло їх випускникам
здійснюватисвоюгончаротворчумісію.

Незважаючинате,щогончарнінавчальнізакладибезпосередньозалежали
віддержавноїполітикитаорганівдержавноївлади,якірегулювалиїхнюдіяльність
різнимиінструкціямитаположеннями,вонинамагалисявіднайтивласнийшлях
розвитку в системі гончарногошкільництва України. До певної міри діяльність
кожногознихможнавважатипіонерською,оскількивонисамостійновишукували
ті напрямки, які врешті ставали пріоритетними, водночас популяризуючи
українськународнукультуру.ОднимізтакихрізновидівфункціонуванняКам’янець-
Подільської художньо-промислової профшколи імені Григорія Сковороди
стала науково-видавнича діяльність: системне комплексне обстеження діючих
осередків традиційних народних промислів і видання на основі віднайдених
етнографічних матеріалів альбомів, брошур та поштівок, які є унікальними,
бо стверджують самобутність народної художньої творчості, популяризують
довершені й неповторні вироби українських майстрів, увічнюють етнографічне
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джерелознаньпроукраїнськегончарствотаіншіпромисли.Вонизафіксуваливчасі
йзберегливажливуінформаціюпронайбільшвідомідіючінатойчасосередкита
майстрів,поширенівПоділлівиробизглинитаїхніхудожньо-стильовіособливості,
колекції кераміки інших народів у фондах подільських музеїв. Надруковані
матеріали допомагають сучасним дослідникам заповнити існуючі прогалини
в історії розвитку українськогонародногомистецтва.Ниніці раритетні видання
єважливимічастоєдинимджереломпрогончарство,ткацтво,вишивку,настінні
розписиПодільськогокраю.Науковцівсечастішепідтверджуютьїхкерамологічну,
етнологічну,культурологічнуймистецько-художнюактуальністьтазначущість.

Глибоке й всебічне вивчення діяльності спеціалізованих гончарних
навчальних закладів України свідчить, що їхнє створення було важливою, але
водночас досить складною справою, яка в першій третиніХХ століття залежала
від стану гончарства та державної політики щодо нього, особистості керівника
йрівняпрофесійноїпідготовкивикладачів,матеріально-технічногозабезпечення
йперспективпрацевлаштуваннявипускників.

VІІ. Досліджені навчальні заклади були культурно-освітніми та художньо-
виробничими центрами, які різноманітними способами популяризували новітні
гончарські знання. У результаті такої співпраці: 1) відбувався сплеск творчої
діяльностіокремихгончарів,якізастосувалиотриманіхудожнійтехнічнізнаннядля
розширенняйпокращеннясвоговиробництва;2)розширювавсяасортиментний
склад та якість глиняної продукції гончарних осередків; 3) закладалися основи
дляформуванняновогохудожньогостилювоздобленніглинянихвиробів.Зчасом
подібневтручаннязазнавалопевноїтрансформації,збагачуючийвидозмінюючи
місцеву традицію, сприяючи виготовленню художньо довершених глиняних
виробів. Прикладом такого впливу є впровадження на початку XX століття
в Опішному стилізованої рослинно-зооморфної мальовки, яка вивищила
опішненськукерамікудорівнясвітовогобренду.

Більшість гончарних навчальних закладів відіграли визначальну роль
у збереженні й плідному розвитку українського гончарства. Саме завдяки їхній
діяльності в Україні здійснювалася система заходів, які сприяли налагодженню
зв’язків держави з кустарями, впливали на художні та якісні характеристики
глиняних виробів майстрів, популяризували новітні прийоми в гончарному
виробництві,стримувалистрімкийзанепадпромислу.

VІІІ.Доведенонепричетністьнавчальних закладів уМежигір’ї до творчого
розвитку традиційного гончарства в Україні, оскільки вони готували нове
покоління фахівців лише для радянського фабрично-заводського виробництва,
впроваджували «революційні канони». Зацікавлення кустарним гончарством
упродовж 1920–1922 років було вимушеним і тимчасовим. Насправді воно
не було метою навчальної діяльності межигірських закладів, які зазнавали
суттєвихідеологічнихвпливів.Хочапедагогийстудентижиливзлиденнихумовах
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і вели аскетичний спосібжиття, усі вони були«класово підкованими» членами
Асоціації революційного мистецтва України, проводили активну антирелігійну
йідеологічнупропагандусередмісцевогонаселення.УкраїнськийРенесанссередини
1920-хроківзосередивїхнюувагунапатріотичнійшевченківськійтематиці,вивченні
українськоїмови та історії вітчизняногомистецтва, алеприцьому зацікавлення
традиційнимгончарствомнесталодомінуючимнапрямкомунавчальномупроцесі.
Номенклатураспеціальностей,заякимистудентипроходилипрактику,булатакою:
порцеляна, фаянс, кераміка та виробництво, скло. Темарій дипломних робіт,
стажування були пов’язані лише з гончарними підприємствами. За роки своєї
діяльностітехнікумпідготував55спеціалістів,зяких46булитехніками-керамістами
ілише9–художниками-керамістами.Більшістьізнихпрацевлаштувалисясередньо-
технічним персоналом у фабрично-заводській мережі гончарного виробництва,
що автоматично виключило їхнє зацікавлення традиційним гончарством.
Відомостіпророботувипускниківтехнікумувгончарнихосередкахвідсутні.

ІХ. Здійсненірізновекторнінауковістудії,спрямованінавивченнягончарного
шкільництвавсистемітворчогорозвиткугончарстваУкраїниупродовж1894–1941
років,показалийогорозмаїттятарезультативність.Розвитокмережітакихзакладів
став специфічною галуззюкультурногопоступуУкраїнивпершідесятиліттяХХ
століття.Вониопікувалисяпитаннямипередачіпрофесійнихгончарськихзнань,
івосновіцьогопроцесубулотворчеосмисленняетнічнихособливостейгончарства.
З’ясованоосновнінапрямкидіяльностігончарнихнавчальнихзакладів(навчальна,
виставкова, етнографічно-експедиційна, музейницька, видавнича), визначено
засоби,задопомогоюякихтрадиційнегончарствосталоздобуткомїхніхвихованців;
причинизанепадутавпливгончарнихзакладівнакустарнийпромисел.

Проаналізовано руйнівну політику більшовицької влади щодо гончарства
йгончарногошкільництва,показано,яквонавибудовуваласистемнуідеологізацію
українського суспільства й перетворювала гончарні навчальні заклади
в її складовучастину.Поступововониставалитрибуною,зякоївиголошувалися
основні політичні лозунги (наприклад, у боротьбі зі свинцевою поливою)
й популяризувалася більшовицька символіка. Заради масового запровадження
совєтської ідеології в гончарному виробництві та його політизації партійні
керманичі постійно реформували й знищували гончарні навчальні заклади, які
дотиготувалимайстрів,щовиготовлялитрадиційнумальованухудожнюкераміку.

Х. Доведено, що фахові гончарні школи в Макаровому Яру, Опішному,
Глинську й Кам’янці-Подільському перетворилися на потужні осередки
національного відродження українців. Для тоталітарного режиму це було
небезпечне явище, бо пробуджувало цікавість до рідної мови, національної
культурноїспадщини,формуваловукраїнціветнічнікультурніцінності.Поступове
згортаннядіяльностігончарнихнавчальнихзакладівбулозакономірнимнаслідком
загальнодержавної політики, а фізична розправа над педагогами, майстрами
тавипускникамишкілдовершилацейпроцес.
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У застінках НКВС цілеспрямовано було знищено чимало причетних до
діяльності гончарних закладів. Усі вони були представниками патріотичної
українськоїінтелігенції,намагалисясформуватинаціональнуконцепціюгончарного
шкільництва,популяризувалинароднукультуру,вивчалитрадиційнегончарство,
шукалишляхийогорозвитку.Упротоколахдопитівобвинуваченихмістятьсяокремі
відверті думки про важливість незалежності України, нищівну політику совєтів
щодоукраїнськогонароду,наданооцінкуполітичнимта соціально-економічним
заходамокупаційноївлади,які,зпоглядупоінформованогосьогодення,вражають
своєюдостовірністю.

Репресоване гончарне шкільництво України й донині залишається
маловивченоюсторінкоюнаціональної історії. Іззабуттяповернутолишедекого
зтих,хтосамовідданолюбивУкраїну,їїнарод,традиційнукультуруйнепобоявся
цезасвідчуватисвоєющоденноюпрацею,спрямованоюнарозбудовунаціональної
гончарноїшколиврізнихрегіонахУкраїни.

***

Порушена тема не вичерпується однією узагальнюючою монографією.
Окремого дослідження потребує діяльність Запорізької художньо-промислової
профшколи (1924), Новгород-Сіверської професійно-технічної селянського
будівництва школи з керамічним ухилом та навчальними майстернями
звогнетривкогоселянськогобудівництва(1925),щодіялиприній,Миколаївської
профшколи будівельного й керамічного фахів (1926), Старокостянтинівської
керамічної профтехшколи (1926), Оріхівської художньо-керамічної професійної
такустарноїшколи(1927).ПеребуванняЗахідноїУкраїнивпродовжтривалогочасу
вскладіАвстро-Угорськоїімперіїзумовилопевнувідмінністьіспецифікудіяльності
гончарнихнавчальнихзакладівнаїїтериторії,утомучислітих,щофункціонували
уКоломиїтаТовстому.Томукомплекснедослідженнявищевказанихгончарних
навчальних закладів залишається актуальним народознавчим завданням
українськоїетнологіїйкерамології.

Z
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Од.зб.19.Перепискасокружнымкомитетомпрофобразования,докладныезапискитехникума
ореорганизациитехникумавпрофшколу,опереведениишколынаместныйбюджет,учебные
планыидругиедокументы.(08.02.1923–29.11.1924).–Арк.20.

196.Гадячскаяуезднаяземскаяуправа.ВХудожественно-промышленнуюшколуимениН.В.Гоголя.
19.02.1909//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.Художественно-промышленная
школаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.6.Заказыучреждений
и разных лиц на изготовление керамических изделий, прошения о приеме на вакантные
должности,обувеличениижалованияпреподавателямшколыидругимвопросам(06.01.1909
–29.10.1912).–Арк.8.

197.Годовойбухгалтерскийотчётза1930год//Миргородськийміськийархів.–Ф.20.Миргородський
керамічнийтехнікум.–Оп.1.–Од.зб.2.Фінансовізвітиіпереписка.(10.01.1930–13.01.1931).
–Арк.17.

198.Годовойотчетоработеокринспектурыза 1927–1928 гг. //ДержавнийархівЛуганської області.
Ф.401.ЛуганскаяокружнаяинспектуранародногообразованияокружногоисполкомаСовета
рабочих, крестьянскихикрасноармейскихдепутатов, г.Луганск,Луганскийокруг.–Оп. 1.–
Од.зб.153.Годовыеотчетыокринспектуры(1927–1930).–Арк.

199.ГопкалоІ.Автобіографія//ПриватнийархівВіталіяХанка(Полтава).
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Управа. Державна поточна статистика Народньої освіти. Учебные планы и отчёты о работе
профшкол(1929).–223арк.

221.ДержавнийархівЛуганськоїобласті.–Ф.401.ЛуганскогоокругаЛуганскаяокружнаяинспектура
народногообразованияокружногоисполкомаСоветарабочих,крестьянскихикрасноармейских
депутатов, г. Луганск, Луганский округ. – Оп. 1. – Од. зб. 468. Годовые отчёты о работе
истатистическиесведенияоколичествеучащихсяпошколам(27.11.1928–18.01.1930).–256арк.

222. Державний архів Луганської області. – Ф. 401. Луганская окружная инспектура народного
образования окружного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов.г.Луганск.Луганскийокруг.–Оп.1.–Од.зб.761.Учебныепланы,сметыиштаты
профессиональныхшколокруга.(1928–1929).–413арк.

223.Державний архівЛуганської області. –Ф. 693.Ворошиловградский городскойисполнительный
комитетсоветарабочих,крестьянскихикрасноармейскихдепутатов,городВорошиловград.–
Оп. 1. – Од. зб. 420. Протоколы заседаний Президиума Луганского горсовета. Луганский
городскойисполнительныйкомитетСоветарабочих,крестьянскихикрасноармейскихдепутатов.
Луганск.1921–1935.–86арк.

224.ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.363.ПолтавськийОкружнийВиконавчийКомітетРади
робітничих,селянськихтачервоноармійськихдепутатів(окрвиконком).М.ПолтаваПолтавська
округа.–Оп.1.Організаційнийпідвідділ.–Од.зб.504.Протоколизасіданьпрезидіїтапленума
за вересень–грудень 1926 року, план роботи на 1926/1927 р. І квартал, їхні звіти про роботу
РайвиконкомутасільськихРадОпошнянськогорайону.(09.10.1926–13.12.1926).–58арк.

225.ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.363.ПолтавськийОкружнийВиконавчийКомітетРади
робітничих,селянськихтачервоноармійськихдепутатів(окрвиконком).М.ПолтаваПолтавська
округа. Секретаріат. –Оп. 1. –Од. зб. 154.Матеріали до протоколу№9 від 5 квітня 1927 р.
засіданняПрезидіїОкрвиконкому.(05.04.1927–05.04.1927).–331арк.

226. Державний архів Полтавської області. – Ф. 837. Художественно-промышленная школа
им.Н. В. Гоголя г.МиргородПолтавской губернии (01.11.1896 – 10.11.1917); Художественно-
промышленныйинститутим.Гоголя г.МиргородПолтавской губернии (10.11.1917– 1919).–
Оп. 1. – Од. зб. 17. Журнал засідання Опікунської ради художньо-промислової школи
іменіМиколиГоголя.–39арк.

227.ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.Художественно-промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголя
г.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.15.Счетахудожественно-промышленной
школыим.Н.В.Гоголянаразныематериалыихозяйственныерасходы.(09.02.1912–31.12.1912).
–461арк.

228.ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.Художественно-промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголя
г. Миргород Полтавской губернии (1.11.1896 – 10.11.1917); Художественно-промышленный
институтим.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии(10.11.1917–1919).–Оп.1.–Од.зб.36.
ЖурналзасіданняПедагогічно-виховавчоїкомісіїХудожньо-промисловогоІнстітутувм.Миргороді
наПолтавщині.18.03.1919.–124арк.

229. Державний архів Сумської області. – Ф. 251. Лебединская уездная земская управа. Г. Лебедин
Лебединского уезда Харьковской губернии. – Оп. 1. – Од. зб. 92. Доклады земской управы
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оботкрытиигончарногоотделаприЛебединскомремесленномучилище,ораскладкегубернского
сбора,обустройствемедпунктавс.Ворожба.(28.02–03.03.1890).–43арк.

230. Державний архів Сумської області. – Ф. 251. Лебединская уездная земская управа. Г. Лебедин
Лебединского уездаХарьковской губернии.–Оп. 1. –Од. зб. 213.ПредписаниеХарьковской
губернской управы об учреждении в уездах ремесленных мастерских, о плане развития
профессиональногообразования.(20.02–2.11.1919).–91арк.

231.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленная
учебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.2.Спискиучнівтазавдання,яківиконувалиназаняттях.
[Журнал классных занятий и список учеников, окончивших курс мастерской. (08.10.1909 –
04.06.1910).–167арк.

232. Державний архів Хмельницької області. – Ф. 63. Подольская художественно-ремесленная
учебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.3.ПерепискасучебнымотделомМинистерстваторговли
ипромышленности,циркулярыипрограммыпромышленныхшкол.(22.01.1909–24.12.1909).
–102арк.

233.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленная
учебная мастерская. – Оп. 1. – Од. зб. 6. Тетрадь посещений учебной мастерской частными
лицамиза1907–1909иученическихвыставок1910,1911,1912гг.(1907–1912).–21арк.

234.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленная
учебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.10.Черновикисвидетельствобокончаниикурсаучебной
мастерской.1915.–42арк.

235.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленная
учебная мастерская. – Оп. 1. – Од. зб. 11. Переписка за 1914–1915 год. Каменец-Подольская
художественно-ремесленнаяучебнаямастерская.(15.01.1914–28.12.1915).–61арк.

236.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленная
учебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.12.Экзаменационныеработыучеников.(31.05.1913–1914).
–44арк.

237.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленная
учебная мастерская. – Оп. 1. – Од. зб. 13. Переписка по вопросу о кредитах на содержание
учебноймастерской,отчётНТС,сведенияициркулярыУчебногоотделаМинистерстваторговли
ипромышленности.(22.01.1910–15.12.1911).–59арк.

238.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленная
учебная мастерская. – Оп. 1. – Од. зб. 28. Разная переписка и черновики свидетельств
обокончаниикурсамастерской.(17.01.1918–05.12.1918).–127арк.

239.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленная
учебная мастерская. – Оп. 1. – Од. зб. 29. Список книг и журналов Каменец-Подольской
художественно-ремесленнойучебноймастерской.(1910–1918).–40арк.

240.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.249.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленная
учебная мастерская. Каменец-подольская художественно-промышленная профшкола
им.Г.Сковороды.–Оп.1.–Од.зб.8044.УставКаменец-Подольскойхудожественно-ремесленной
учебноймастерской.Каменец-Подольскаягородскаяуправа(1875–1920).–Арк.83–84.

241. Державний архів Хмельницької області. – Ф. 1492. Каменец-Подольская художественно-
промышленнаяпрофшколаим.Г.Сковороды.–Оп.1.–Од.зб.1.Распоряжениязаведующего
и постановления Совета Художественно-ремесленной учебной мастерской. Приказы
похудожественно-промысловомутехникумуипрофшколе.(02.10.1909–12.10.1924).–35арк.

242. Державний архів Хмельницької області. – Ф. 1492. Каменец-Подольская художественно-
промышленная школа им. Г. Сковороды. – Оп. 1. – Од. зб. 7. Протоколы заседаний
педагогического,школьногосоветаихозяйственнойкомиссиихудожественно-промышленного
техникума.(30.05–21.10.1921).–123арк.

243.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промислова
професійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.8.Ріжнаперепискатавимоговівідомості.
Різнелистування,тарифно-розціночнівідомостіназарплатню,протоколиКомітетутаПедради;
списки учнів художньо-промислового технікуму. [Информацияо состояниииработешколы,
протоколы заседаний педагогического совета, тарифно-расценочные ведомости на зарплату
служащимипреподавателямшколы].(21.01.1921–жовтень1922).–76арк.
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244. Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Каменец-Подольская художественно-
промышленная школа им. Г. Сковороды. – Оп. 1. – Од. зб. 15. Протокол общего собрания
преподавателей и студентов, план, отчет о праздновании дня Октябрьской революции;
учебныйпланна 1923/1924учебныйгод.Приказпотехникумуобуплате студентамзаучебу
ипредставлениисправокдляосвобожденияотплаты.(10.01–15.12.1923).–29арк.

245. Державний архів Хмельницької області. – Ф. 1492. Каменец-Подольская художественно-
промышленнаяпрофшколаим.Г.Сковороды.–Оп.1.–Од.зб.20.Перепискасорганизациями,
учебнымизаведениямиовысылкеобразцовизделийшколы,овыполнениизаказакизданию
материаловпоисторииукраинскойграфикинаПодолииидругимвопросам.(13.01–31.10.1923).
–131арк.

246.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промислова
профшколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.23.Объяснительнаязапискакучебномуплану
школына1922/1923учебныйгод;списокслужащихшколыизаявлениястудентовобобеспечении
общежитием).(21.03.1923–06.12.1923).–115арк.

247.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промислова
професійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.25.ІнвентарнакнигабібліотекиХудожньо-
промисловоїшколиіменіГ.Сковороди.1923.–31арк.

248.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промислова
профшколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.26.МатеріалиПершоїВсеукраїнськоїконференції
похудожнійосвітівм.Харкові25.06–01.07.1926р.(тезидоповідей,резолюції,навчальніплани
таіншідокументи).(06.11.1924–16.04.1927).−50арк.

249. Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Каменец-Подольская художественно-
промышленнаяшколаим.Г.Сковороды.–Оп.1.–Од.зб.30.Протоколызаседанийшкольного
советаза1924/1925учебныйгод.(12.11.1924–16.07.1925).–16арк.

250.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промислова
професійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.38.Протоколизасіданькомісіїпонаучній
організаціїпраці;загальнихзборівучнів,учнівськогоКомітету,комісіїсоціальногозабезпечення
школи;спискиучнів,програмитадокументизіншихпитань(18.05.1925–30.09.1926).–22арк.

251.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промислова
професійнашкола ім. Г. Сковороди. –Оп. 1. –Од. зб. 40. Відчити про станшколи. [Отчеты
оработе;статистическиеотчетышколыза1924/1925,1925/1926учебныегоды]. (20.01.1925–
20.01.1926).–89арк.

252. Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Каменец-Подольская художественно-
промышленная профшкола им. Г. Сковороды. – Оп. 1. – Од. зб. 50. Протоколы окружной
конференциипопрофессиональномупросвещениювокруге;актобследованияделопроизводства
школы;спискипреподавателейиучениковшколыидругиевопросы.(13.09.1926–21.12.1927).
–69арк.

253.ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промислова
профшколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.63.Отчет,ведомости,спискиоприемеучеников
впрофшколуза1927/1928учебныйгод.(14.07–30.08.1927).–47арк.

254. Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Каменец-Подольская художественно-
промышленнаяшколаим.Г.Сковороды.–Оп.1.–Од.зб.72.Журналзаписитекущегоучета
школьнойработыипосещенияученикамилекцийза1928/1929уч.год.(10.10.1928–24.09.1929).
–30арк.

255.ДержавнийархівЧернігівськоїобласті.–Ф.140.Черниговскаягубернскаяземскаяуправа.–Оп.1.
– Од. зб. 45. Протоколы заседаний управы и другие документы о гончарном кустарном
производствевс.Олешне.22января1898года–12декабря1898года.–209арк.

256.ДеталізованийпланроботнаVтриместрК-Под.худпромпрофшколипомалюваннютамалярству.
ІІ курс. 1927 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська
художньо-промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.55.Робочіплани
тапрограмина1926/27р.(10.01.1926–1927).–Арк.16–17.

257.ДипломВячеславаРозвадовскогообокончанииИмператорскойакадемиихудожеств. 15.12.1900
//ЦентральныйгосударственныйисторическийархивСанкт-Петербурга.–Ф.789.–Оп.12.–
Ед.хр.35-и.Бюрогазетныхвырезок.–Л.55;копія–АрхівКам’янець-Подільськогодержавного
історичногомузею-заповідника.–КПМ.–Д/п.556.–Арк.43.
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258.ДипломЗельовоїЄфросиніїЄмельянівни//Архів№2Миргородськогохудожньо-промислового
коледжу ім. М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету ім. Юрія
Кондратюка.–Оп.2.–Арк.19.

259.ДиректорСлавянскагоНизшагоГорнозаводскаготехническагоучилища.ЕгоПревосходительству
ГосподинуДиректоруМиргородскойХудожественно-ПромышленнойшколыимениН.В.Гоголя
вг.МиргородПолтавскойгубернии.27.08.1914//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.
Художественно-промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголя г.МиргородПолтавской губернии.–
Оп.1.–Од.зб.11.Требованияразличныхучрежденийонаправлениикнимнаработувыпускников
школы;перепискапозаказамкерамическихизделий.(09.11.1911–11.01.1916).–Арк.13.

260.Директорухудожественно-промышленнойшколыимениН.В.Гоголяв г.Миргород.26.07.1897
// Державний архів Полтавської області. – Ф. 837. Художественно-промышленная школа
им.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.1.ПерепискасПолтавской
губернскойиМиргородскойуезднойземскимиуправамиоприёмеучащихся,похозяйственным
и финансовым вопросам. Прошение разных лиц о присылке программы и устава школы,
оприёмевшколу(07.03.1897–14.03.1898).–Арк.86–86зв.

261.ДиченкоІгор.ЛистдоОльгиЕрн.Київ.15.09.1972//ПриватнийархівОльгиЕрн(Гагенмейстер-
Корецької)(Львів);копія–Національниймузей-заповідникукраїнськогогончарствавОпішному,
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// Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська художньо-
промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.63.Прийомучнів1927/1928р.
[Отчет, ведомости, списки по приему учеников в профшколу в 1927/1928 учебном году].
(14.08.1927–30.08.1927).–Арк.25.

401. КомандіровкаОксаниПавленко. 05.04.1928 //Центральний державний архів-музей літератури
імистецтвУкраїни.–Ф.356.ПавленкоОксанаТрохимівна,українськахудожниця.–Оп.1.–
Од.зб.332.Документипрослужбову,громадськудіяльністьПавленкоО.Т.(витягизпротоколів,
посвідчення,довідки,повідомлення,характеристикаІітцаБ.Ф.таін.).(02.06.1926–03.03.1933).
–Арк.12.

402.КомиссияпонародномуобразованиювСанкт-Петербурге.ВХудожественно-ПромышленнуюШколу
имениН.В.ГоголяПолтавскагоГубернскагоземствавгор.Миргород.05.07.1911//Державний
архів Полтавської області. – Ф. 837. Художественно-промышленнаяшкола им. Н. В. Гоголя
г.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.9.РаспоряженияМинистерстваторговли
ПолтавскойгубернскойуправыокомплектованииМиргородскойшколыпреподавателямиио
ихслужбе.Заказыразныхлициучрежденийнаизготовлениекерамическихизделий(21.01.1911
–19.11.1912).–Арк.39.

403. Комитет Товарищества «Забота» о бедных детях. Господину Директору Художественно-
промышленнойшколы имени Гоголя. 26.02.1911 // Державний архівПолтавської області. –
Ф.837.Художественно-промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.
– Оп. 1. – Од. зб. 9. Распоряжения Министерства торговли Полтавской губернской управы
окомплектованииМиргородскойшколыпреподавателямииоихслужбе.Заказыразныхлиц
иучрежденийнаизготовлениекерамическихизделий(21.01.1911–19.11.1912).–Арк.54–55.

404. Копия выписки с протокола № 10 заседания Президиума Укрглавпрофобра. 29.02.1924
// Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська художньо-
промисловапрофшкола(художньо-промисловийтехнікумім.Сковороди).–Оп.1.–Од.зб.19.
Переписка с окружным комитетом профобразования, докладные записки техникума
ореорганизациитехникумавпрофшколу,опереведениишколынаместныйбюджет,учебные
планыидругиедокументы.(08.02.1923–29.11.1924).–Арк.23.

405.Копіявитягузпротоколуч.3засіданняпрезидіїКам’янецькогоОкрвиконкомувід29листопада
1923р.07.12.1923//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільська
художньо-промисловапрофшкола(художньо-промисловийтехнікумім.Сковороди).–Оп.1.–
Од.зб.19.Перепискасокружнымкомитетомпрофобразования,докладныезапискитехникума
ореорганизациитехникумавпрофшколу,опереведениишколынаместныйбюджет,учебные
планыидругиедокументы.(08.02.1923–29.11.1924).–Арк.11.

406. Копія відрядного посвідчення студентів Художньо-промислового технікумуЮхима Гаврилюка
таМиколиКоби.Липень 1923 року // Державний архів Хмельницької області. –Ф. Р. 1492.
Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофшколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.15.
Протокол общего собрания преподавателей и студентов, план, отчет о праздновании дня
Октябрьской революции; учебный план на 1923/1924 год; приказ по техникуму об уплате
студентамизаучебуипредставлениисправокдляосвобожденияотплаты.[Різнелистуваннята
навчальнийплан,розкладлекцій,відомостіпроуспіхиучнівХудожньо-промисловоготехнікуму
ім.Сковороди].(10.01.1923–15.12.1925).–Арк.22.

407. Копія Закону про реформу освіти, ухваленого Центральною Радою 05.12.1917 // Державний
архівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебная
мастерская.–Оп.1.–Од.зб.27.Разнаяперепискаичерновикисвидетельствобокончаниикурса
мастерской.(17.01.1917–05.12.1917).–Арк.6.

408.Копіяпротоколуприймальноїкомісії від 15листопада 1923року. 16.11.1923//Державнийархів
Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Каменец-Подольский художественно-промышленный
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техникумим.Г.Сковороды.–Оп.1.–Од.зб.18.Протоколызаседанийстуденческогокомитета
иобщихсобранийстудентов.(27.02.1923–10.12.1924).–Арк.37.

409.КорицкаяНинаАндреевна.ВерховномуСоветуУССР.Прошение.19.06.1939//АрхівУправління
СБУ в Полтавській області. – Ф. 7. Фонд архівно-кримінальних справ на осіб, які зняті
з оперативного обліку. – Од. зб. 9304-с. Дело по обвинению Корицкого Якова Ивановича
пост.54-10ч.ІУКУССР.(08.09.1937–3.08.2005).–Арк.23–24.

410. Корицкая Нина Андреевна. Харьковскому Облпрокурору. Заявление. 25.ХІ.1939 года // Архів
УправлінняСБУвПолтавськійобласті.–Ф.7.Фондархівно-кримінальнихсправнаосіб,які
знятізоперативногообліку.–Од.зб.9304-с.ДелопообвинениюКорицкогоЯковаИвановичапо
ст.54-10ч.ІУКУССР.(08.09.1937–03.08.2005).–Арк.25–26.

411. Корчинский К. Выполнение по эскизу круглой живописной пепельницы. Экзаменационная
работа ученика 2 класса. 31.05.1913 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. 63.
Каменец-Подольская художественно-ремесленная учебная мастерская. – Оп. 1. – Од. зб. 12.
Экзаменационныеработыучеников.(31.05.1913–1914).–Арк.8–9.

412.КостецкаяЕ.ЕгоВысокородиюГ.ДиректоруМиргородскойХудожественнойшколыимениГоголя.
17.03.1909 //ДержавнийархівПолтавської області.–Ф.837.Художественно-промышленная
школаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.6.Заказыучреждений
и разных лиц на изготовление керамических изделий, прошения о приеме на вакантные
должности,обувеличениижалованияпреподавателямшколыидругимвопросам(06.01.1909
–29.10.1912).–Арк.18.

413.КостецкаяЕ.ЕгоВысокородиюГ.ДиректоруМиргородскойХудожественнойшколыимениГоголя.
07.04.1909//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.Художественно-промышленная
школаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.6.Заказыучреждений
и разных лиц на изготовление керамических изделий, прошения о приеме на вакантные
должности,обувеличениижалованияпреподавателямшколыидругимвопросам(06.01.1909
–29.10.1912).–Арк.21.

414.КошторисвидатківнаутриманняМакаро-Ярівськоїкустпромшколина1928–1929операційнийрік.
МакарівЯр.Літо1928р.//ДержавнийархівЛуганськоїобласті.–Ф.401.Луганскаяокружная
инспектура народного образования окружного исполкома Совета рабочих, крестьянских
икрасноармейскихдепутатов,г.Луганск,Луганскийокруг.–Оп.1.–Од.зб.761.–Арк.5–9.

415.КошториснаутриманняПрофесійноїКерамичноїШколивм.Глинськуна6місяців(складений
Комісією по реорганізації Художньо-Керамичної Школи при Відділі Народн. Освіти
вм.Глинську).Листопад1920року//ДержавнийархівСумськоїобласті.–Ф.Р.5600.НКО.–Оп.1.
Роменська Окрінспектура Наросвіти. – Од. зб. 131. Статут професійної керамічної школи.
Кошторис на утримання керамічної профшколи. Списки учнів Глинської керамічної школи
іробітників.(07.10.1920–26.06.1922).–Арк.28–28зв.

416. Кошторис прибутків та видатків по спецкоштам Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи на 1927/28 бюдж. рік. 03.01.1927 // Державний архів Хмельницької області. –
Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськаудожньо-промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.
–Од.зб.65.Кошторисиза1927/1928р.[доходовирасходовшколы].(10.10.1927–01.10.1927).
–Арк.8–11.

417. Крамаренко Л. До Роменської Повітової Народньої Управи. 15.11.1918 // Роменський філіал
ДержавногоархівуСумськоїобласті.–Ф.11.–Оп.1.ПовідділуРоспорядчому.ДілоРоменської
Повітової Народної Управи. – Од. зб. 194. О Глинській школі інструкторів по гончарному
проїзводству.(15.11.1918).–Арк.2.

418.КрамаренкоЛев.ДоРоменськогоВідділуНародноїОсвіти.01.10.1920//ДержавнийархівСумської
області.–Ф.Р.5600.НКО.–Оп.1.РоменськаОкрінспектураНаросвіти.–Од.зб.131.Статут
професійноїкерамічноїшколи.Кошториснаутриманнякерамічноїпрофшколи.Спискиучнів
Глинськоїкерамічноїшколиіробітників.(07.10.1920–26.06.1922).–Арк.3.

419.КраткийинформационныйотчётодеятельностиПолтавскогоСоюзакустарныхипромышленных
кооперативов «Союз-Кустарь» за октябрь–декабрь 1923 г. 05.01.1924 // Державний архів
Полтавської області. – Ф. Р. 1503. Полтавский Губернский исполнительный комитет Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губисполком). Г. Полтава Полтавской
губернии.Организационнаячасть.–Оп.1.–Од.зб.335.Квартальныеотчетыодеятельности
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трестов, совхозов, банков, кооперативных и кредитных товариществ и союзов Полтавской
губерниизаоктябрь1923г.–октябрь1924г.(03.01.1924–22.12.1924).–Арк.26–27.

420. Краткий отчёт о деятельности Полтавского губернского союза кустарных и промысловых
кооперативов «Союз-Кустарь» за время с 1.01. по 1.04.1924 г. 07.04.1924 //Державний архів
Полтавської області. – Ф. Р. 1503. Полтавский Губернский исполнительный комитет Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губисполком). Г. Полтава Полтавской
губернии. Президиум. – Оп. 1. – Од. зб. 259. Материалы к протоколам№ 6-10 заседаний
президиума Полтавского Губернского исполнительного комитета (о деятельности торговых
организаций,кустарныхипромысловыхкоопераций).(04.04.1924–15.05.1924).–Арк.60–62.

421.КремпохаНадеждаРомановна.ДоПолтавськогообласногопрокурора.1939//АрхівУправлінняСБУ
вПолтавськійобласті.–Ф.7.Фондархівно-кримінальнихсправнаосіб,якізнятізоперативного
обліку.–Од.зб.12624-с.ДелопообвинениюКремпохаГригорияМаксимовича.(15.09.1937–
04.12.2002).–Арк.30–31.

422.КржемінськийКость.ЛистВінницькомугубпрофоброві.22.03.1923//ДержавнийархівХмельницької
області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола (художньо-
промисловий технікум ім. Г. Сковороди). –Оп. 1. –Од. зб. 20.Переписка с организациями,
учебнымизаведениямиовысылкеобразцовизделийшколы,обизготовлении,овыполнении
заказовкизданиюматериаловпоисторииукраинскойграфикинаПодолииидругимвопросам.
(13.01.1923–31.10.1923).–Арк.29–30.

423. Кривошеин К. Симбирская Губернская Земская Управа. Господину Директору Художественно-
промышленной школы имени Н. В. Гоголя в г. Миргород. 10.02.1914 // Державний архів
Полтавськоїобласті.–Ф.837.Художественно-промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголяг.Миргород
Полтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.11.Требованияразличныхучрежденийонаправлении
книмнаработувыпускниковшколы;перепискапозаказамкерамическихизделий(09.11.1911
–11.01.1916).–Арк.9.

424.КриловКостянтин.ВідчитстажантакерамічноговідділупростажовуроботузаІтриместр1925р.
09.12.1925 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська
художньо-промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.41.Звітиучнівпро
працютаіншелистування.(18.07.1925–27.10.1926).–Арк.7.

425. Кричевский Василий. В Педагогический Совет Художественно-Промышленного Института
в Миргороде. 14.05.1919 // Державний архів Полтавської області. – Ф. 837. Художественно-
промышленная школа им. Н. В. Гоголя г. Миргород Полтавской губернии (01.11.1896 –
10.11.1917); Художественно-промышленный институт им. Гоголя г. Миргород Полтавской
губернии(10.11.1917–1919).–Оп.1.–Од.зб.41.Перепискасразнымиучреждениямипозаказам
керамическихизделийираспоряженияпоучебно-воспитательнойработеидругимвопросам.
(12.02.1919–21.05.1919).–Арк.95–96.

426.КричевськийВ.ЛистдоІванаМихайловича(проделегуваннякогосьуКиївпогроші).19.09.1919
// Державний архів Полтавської області. – Ф. 837. Художественно-промышленная школа
им.Н. В. Гоголя г.МиргородПолтавской губернии (01.11.1896 – 10.11.1917); Художественно-
промышленный институт им. Гоголя г. Миргород Полтавской губернии (10.11.1917 – 1919).
–Оп. 1.–Од.зб.41.Перепискасразнымиучреждениямипозаказамкерамическихизделий
ираспоряженияпоучебно-воспитательнойработеидругимвопросам(12.02.1919–21.05.1919).
–Арк.108–109.

427. Крысько.Протокол допросаОстрянинЛюбовьФедоровны. 16.03.1957 // Архів Управління СБУ
вПолтавськійобласті.–Ф.7.Фондархівно-кримінальнихсправнаосіб,якізнятізоперативного
обліку. – Од. зб. 12091-с. Дело по обвинениюЧирковой Екатерины Васильевны иОстрянин
ЛюбовьФедоровныпост.54-10ч.2и54-11УКУССР.(12.02.1957–16.02.1967).–Арк.132–141.

428. Крюков Борис. Плян праці по малюванню в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій
профшколі.1923//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільська
художньо-промислова професійна школа ім. Г. Сковороди. – Оп. 1. – Од. зб. 22. Програми
танавчальніпланишколина1923/24уч.рік.(24.01.1923–1923).–Арк.7–7зв.

429. Крюков Борис. Плян праці по малюванню в Кам’янець-Подільській художньо-промисловій
профшколі. 1926. Програм по малюванню // Державний архів Хмельницької області. –
Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–
Од.зб.55.Робочіпланитапрограмина1926/27р.(10.01.1926–1927).–Арк.1–1зв.
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430. Кукуруза Сергій. Лист до Ольги Ерн-Гагенмейстер. Кам’янець-Подільський, Хмельниччина.
19.12.1973//ПриватнийархівОльгиЕрн(Гагенмейстер-Корецької)(Львів);копія–Національний
музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського
гончарства.–Арк.1–4.

431. Кустарные артели и мастерские, которые находятся в веденииПодгубкустпрома и его местных
органовна01.04.1921//ДержавнийархівВінницькоїобласті.–Ф.Р.992.ПодольскийГубернский
Советнародного хозяйства. –Оп. 1. –Од. зб. 120.Положениепромбюропо восстановлению
промышленности на Украине об организации губернских кустарно-кооперативных отделов.
Приказы, доклады, докладные записки о деятельности организационно-административных
штатовгубкустпрома.Списокмастерскихиартелейподведомственныхгубкустпрому.(24.09.1920
–24.06.1922).–Арк.46.

432.КутіновМ.І.Лист.16.05.1911//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.Художественно-
промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.9.
Распоряжения Министерства торговли Полтавской губернской управы о комплектовании
Миргородскойшколыпреподавателямииоих службе.Заказыразныхлициучрежденийна
изготовлениекерамическихизделий(21.01.1911–19.11.1912).–Арк.51–51зв.

433. Лагузіна А., Овсянкіна М. Лист до Надії Костянтинівни Крупської. 28.09.1927 // Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріат
ОсвітиУкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5815.Протоколизасідань
предметовоїкомісіїМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікумуза1925/26р.талистування
знимпрозабезпеченнястудентівстипендіями.(04.11.1925–07.07.1930).–Арк.24–24зв.

434. Лажечников А. О народной выставке картин // Новое Время. Внутренния известия. – 1904. –
30ноября.[Копия]//АрхівКам’янець-Подільськогодержавногоісторичногомузею-заповідника.
–КПМ.–Д/п.556.–Арк.68.

435.ЛатанськийСергій.ХризантемиДніпробудівцям.–Запоріжжя.–5с.[Рукопис]//Приватнийархів
ЛюдмилиОвчаренко(Опішне).

436.Лашкевіч.КопіявідношенняНаркомосуУРСРдодиректораКам’янець-Подільськогокерамічного
технікумупроправилапереводустудентівдо іншихтехнікумівУкраїни.Харків. 10.10.1930//
ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.Народний
Комісаріат Освіти Української РСР. Управління справами. – Од. зб. 6994. Копія відношення
Наркомосу УРСР до директора Кам’янець-Подільського керамічного технікуму про правила
переводустудентівдоіншихтехнікумівУкраїни.(10.10.1930).–Арк.1.

437.ЛащукЮ.Матеріалипольовихобстежень:Луганськаобласть/ЮрійЛащук//Національниймузей-
заповідникукраїнськогогончарствавОпішному,Національнийархівукраїнськогогончарства.
–ФондЮріяЛащука.–Од.зб.334.–17арк.

438.ЛащукЮ.П.УкраїнськанароднакерамікаХІХ–ХХст.:дисертаціяназдобуттянауковогоступеня
докторамистецтвознавства/ЮрійЛащук.–Львів:Львівськийдержавнийінститутприкладного
тадекоративногомистецтва, 1969 [Рукопис] //Національниймузей-заповідник українського
гончарствавОпішному,Національнийархівукраїнськогогончарства.–Ф.1.–Оп.2.–Од.зб.16/1.
–633арк.

439.ЛебіщакЮрій.ДоВисокогоГенеральногоСекретаріатудляОсвітиіПромиславКиїві//Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.2581.Генеральнесекретарство
справосвітиУкраїнськоїЦентральноїРади.НароднеМіністерствоОсвітиУкраїнськоїНародної
Республіки.м.Київ.–Оп.1.Департаментмистецтв.Відділхудожньоїпромисловості.–Од.зб.230.
Листування з художньо-промисловою керамічноюшколою імені Гоголя уМиргороді, про її
стан,звітза1917р.іреорганізаціювінститут,проподанняїйдопомогивпрограмі.Документи
учнівськоїорганізаціїпрозаняття.(1.07.1917–16.04.1918).–Арк.11–13.

440.ЛебіщакЮрій.ПроОпішнянскийГончарнийобразцевийПункт//Центральнийдержавнийархів
вищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.2581.Генеральнесекретарствосправосвіти
УкраїнськоїЦентральноїРади.НароднеМіністерствоОсвітиУкраїнськоїНародноїРеспубліки.
М.Київ.–Оп.1.Департаментмистецтв.Відділхудожньоїпромисловості.–Од.зб.230.Листування
зхудожньо-промисловоюкерамічноюшколоюіменіГоголяуМиргороді,проїїстан,звітза1917р.
іреорганізаціювінститут,проподанняїйдопомогивпрограмі.Документиучнівськоїорганізації
прозаняття.(01.07.1917–16.04.1918).–Арк.14.
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441. Ленин. Народная выставка картин. Городской сад // Бессарабец. – 1906. – 13 июля // Архів
Кам’янець-Подільськогодержавногоісторичногомузею-заповідника.–Д/п.556.–Од.зб.17.

442.ЛистВиконавчогоКомітетуУСРР.25.07.1923//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.
Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофшколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.13.
Розпорядженняокркомітетупрофтехнічноїосвітитавищихорганіввладитаіншелистування
по художньо-промисловому технікуму. [Распоряжения, циркуляры, инструкция, протоколы
заседанияУкраинскогокомитетапрофобразования,егогубернскогоиокружногокомитетов].
(04.07.1923–21.12.1923).–Арк.12.

443.ЛистДержавногоВсеукраїнськогооб’єднанняскляної,порцеляновоїтафаянсовоїпромисловости
«Укршклопорцелян» до директора Межигірського художньо-керам. інституту. 15.09.1930 //
Центральнийдержавнийархів-музейлітературиімистецтвУкраїни.–Ф.356.ПавленкоОксана
Трохимівна,українськахудожниця.–Оп.1.–Од.зб.411.Документипрослужбовудіяльність
СедляраВ.Ф.(заяви,повідомлення,листи).(23.10.1926–15.08.1930).–Арк.6.

444.ЛистдиректораМиргородськоїхудожньо-промисловоїшколиіменіМиколиГоголядоСмагінаС.І.
31.07.1897 //Державний архівПолтавської області. –Ф. 837.Художественно-промышленная
школаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии(01.11.1896–10.11.1917);Художественно-
промышленныйинститутим.Гоголя г.МиргородПолтавской губернии (10.11.1917– 1919).–
Оп. 1. – Од. зб. 1. Переписка с Полтавской губернской и Миргородской уездной земскими
управамиоприёмеучащихся,похозяйственнымифинансовымвопросам.Прошениеразныхлиц
оприсылкепрограммыиуставашколы,оприёмевшколу(07.03.1897–14.03.1898).–Арк.63.

445. Лист до Губпрофосу. 1923 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-
Подільська художньо-промислова профшкола ім. Г. Сковороди. – Оп. 1. – Од. зб. 23.
Объяснительнаязапискакучебномупланушколына1922/1923учебныйгод;списокслужащих
школыизаявлениястудентовобобеспеченииобщежитием.(21.03.1923–06.12.1923).–Арк.10.

446. Лист до Ольги Ерн-Гагенмейстер. 25.01.1975 // Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-
Корецької)(Львів);копія–Національниймузей-заповідникукраїнськогогончарствавОпішному,
Національнийархівукраїнськогогончарства.–Арк.1–2.

447. Лист до Павла Андрійовича Дубинського. 26.06.1932 // Приватний архів родини Дубинських
(Вінниця).

448.ЛистзавідуючогоГлинськоїкерамічноїпрофшколидоНаркомосуУРСР.26.03.1929//Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріат
Освіти Української РСР. –Оп. 6/ІV. Управління справами. –Од. зб. 6983. Лист завідуючого
ГлинськоїкерамічноїпрофшколидоНаркомосуУРСРвід26березня1929рокупростанінтернату
школи.(26.03.1929).–Арк.1.

449.Листзам.завідувачаКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїшколидоПрофосу.30.09.1922
// Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська художньо-
промисловапрофшкола ім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.9.Загальнелистування(посвідки
учнів,листуваннязучителями,спискивчителівтаучнівтощо)за1921–1922уч.рік.[Переписка
с уездным отделом профобразования о выделении средств на содержание художественно-
промышленного музея в городе, об обеспечении помещениями, отчет о работе мастерских
техникума за летние триместры, списки преподавателей, учеников и другие документы].
(07.05.1921–30.09.1922).–Арк.75.

450.ЛистзаступникастаршогоокрінспектораНОДикалодоНКО.19.10.1929//Центральнийдержавний
архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти
УкраїнськоїРСР.–Оп.6/ІV.Управліннясправами.–Од.зб.6990.ЛистуваннязОріхівською
художньо-керамічноюпрофшколоюпровідкриттякурсівдлякустарівігончарів,асигнування
коштів на цю мету та видання грошової допомоги учню школи Кіптенко О. (24.10.1928 –
23.10.1930).–Арк.21.

451. Лист інспектури середньої освіти Кам’янецької округи на Поділлю до всіх профшкіл та ФЗУ.
05.08.1928 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська
художньо-промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.69.Прийомучнів
дошколи1928/1929шк.рік.[Протоколызаседанийприемнойкомиссии,отчетоприемеисоставе
принятыхучащихсяв1928/1929учебномгоду].(05.06.1928–28.11.1928).–Арк.28.

452. Лист Кам’янець-Подільської художньо-промисловоїшколи до завідувача залізничноюшколою.
21.10.1925 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська
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художньо-промислова професійна школа імені Г. Сковороди. – Оп. 1. – Од. зб. 37. Ріжна
переписказа1925/26р.[ПротоколызаседанийшкольногоСоветаиучкома;перепискасокружной
инспектуройнародногообразования,Каменец-Подольскимгорсоветомобобеспечениишколы
общежитием для студентов-бедняков, об оказании студентам материальной помощи, план
перевыборовгорсовета].(07.10.1923–15.12.1926).–Арк.11.

453. Лист керуючого Межигірським мистецько-керамічним технікумом до Кам’янець-Подільської
профшколи. 09.07.1926 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-
Подільськахудожньо-промисловапрофесійнашколаіменіГ.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.37.
Ріжнапереписказа1925/26р.[ПротоколызаседанийшкольногоСоветаиучкома;перепискас
окружнойинспектуройнародногообразования,Каменец-Подольскимгорсоветомобобеспечении
школы общежитием для студентов-бедняков, об оказании студентамматериальной помощи,
планперевыборовгорсовета].(07.10.1923–15.12.1926).–Арк.108.

454. Лист Київського вищого кооперативного технікуму до гончарного технікуму в м. Каменці
Подільському.25.09.1923//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р. 1492.Кам’янець-
Подільськахудожньо-промисловапрофшкола(художньо-промисловийтехнікумім.Г.Сковороди).
–Оп.1.–Од.зб.20.Перепискасорганизациями,учебнымизаведениямиовысылкеобразцов
изделийшколы, об изготовлении, о выполнении заказов к изданиюматериалов по истории
украинскойграфикинаПодолииидругимвопросам.(13.01.1923–31.10.1923).–Арк.31.

455. Лист Миргородського художньо-керамічного технікуму до Кам’янець-Подільської керамічної
профшколи. 13.07.1926 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-
Подільськахудожньо-промисловапрофесійнашколаіменіГ.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.34.
РозпорядженняОкруговоїІнспектуриНародньоїосвіти.[Списокпрацівниківшколи,доповідна
записка завідуючого школою про стан забезпечення студентів гуртожитком]. (24.10.1925 –
18.10.1926).–Арк.91зв.

456. Лист Миргородського художньо-керамічного технікуму до управління Художньо-промислової
школивКам’янцінаПоділлю.10.10.1925//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.
Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофесійнашколаіменіГ.Сковороди.–Оп.1.–
Од.зб.37.Ріжнапереписказа1925/26р.[ПротоколызаседанийшкольногоСоветаиучкома;
перепискасокружнойинспектуройнародногообразования,Каменец-Подольскимгорсоветомоб
обеспечениишколыобщежитиемдлястудентов-бедняков,обоказаниистудентамматериальной
помощи,планперевыборовгорсовета].(07.10.1923–15.12.1926).–Арк.9.

457.ЛистмистецькоговідділуУкрглавпрофосвітидоПодільськоїГубпрофосвіти.1924//Державнийархів
Хмельницької області. –Ф. Р. 1492.Кам’янець-Подільська художньо-промисловапрофшкола
(художньо-промисловийтехнікумім.Сковороди).–Оп.1.–Од.зб.19.Перепискасокружным
комитетом профобразования, докладные записки техникума о реорганизации техникума
впрофшколу,опереведениишколынаместныйбюджет,учебныепланыидругиедокументы.
(08.02.1923–29.11.1924).–Арк.21.

458.ЛистМіністранародноїосвітипопечителюКиївськогонавчальногоокругузпроханнямповідомити
висновокщодопредставленогойомупроектупоорганізаціїшкілкерамікивРосії.06.04.1902//
ЦентральнийдержавнийісторичнийархівУкраїни.–Ф.707.УправлінняКиївськогонавчального
округу.–Оп.227.–Од.зб.61.СправауправлінняКиївськогонавчальногоокругузпитанняпро
організаціюшкілкерамікивРосії(04–07.1902).–Арк.1–2зв.

459.ЛистНаркомосвітидоМежигірськогоМістецько-Керамичноготехнікума.17.09.1926//Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріат
Освіти Української РСР. Управління справами. – Оп. 6/ІV. – Од. зб. 5812. Листування
зМежигірським художньо-керамічним технікумомпроприйом, звільнення, переміщенняпо
службі викладачів технікуму та асигнування коштів на виплату їм зарплати. (06.04.1926 –
15.10.1930).–Арк.62.

460. Лист Новосвітлівського районового виконавчого комітету до Луганського окрвиконкому.
Новосвітлівка. Липень 1928 р. // Державний архів Луганської області. – Ф. 401. Луганская
окружная инспектура народного образования окружного исполкома Совета рабочих,
крестьянскихикрасноармейскихдепутатов,г.Луганск,Луганскийокруг.–Оп.1.–Од.зб.761.
–Арк.10.
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предусмотренныхст.ст.54-6,54-7,54-8и54-11УКУССР.(10.12.1937–30.08.1993).–Арк.80–81.

527.Обзорнаясправкапоархивномууголовномуделу№44859РудяковаП.М.18.02.1971//Галузевий
державний архів СБУ. – Архив Управления государственной безопасности НКВД УССР. –
Ф. П. 58040. Дело по обвинению Гагенмейстера Владимира Николаевича в преступлениях,
предусмотренныхст.ст.54-6,54-7,54-8и54-11УКУССР.(10.12.1937–30.08.1993).–Арк.82–83.

528. Облікова картка Сиротіної Ольги Яківни. 02.09.1933 // Архів Миргородського художньо-
промисловогоколеджу ім.М.В.ГоголяПолтавськогонаціонального технічногоуніверситету
ім.ЮріяКондратюка.–Оп.2.–Од.зб.1.–Арк.8.

529.ОвчаренкоИ.В.ЗаключениевотношенииАдамовичаОттоМаксовичапоматериаламуголовного
дела(архивный№44475).07.04.1989//Державнийархівгромадськихоб’єднаньУкраїни.–Архив
учётно-архивногоотделаприСоветеМинистровУССР.–Ф.263.Следственныйфонд.–Оп.1.
–Од.зб.59083.ДелопообвинениюАдамовичаОттоМаксовичапост.54-6,54-10,54-11УКУССР.
–Т.1.(28.01.1938–07.04.1989).–Арк.58.
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530.ОвчаренкоЛюдмилаМиколаївна.Макарово-ярівськийосередокнародногогончарствавУкраїні
(друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) : дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук / ЛюдмилаМиколаївнаОвчаренко. – Опішне : Інститут
народознавстваНАНУкраїни,Інституткерамології–відділенняІнститутународознавстваНАН
України,2010.–[Рукопис].–216с.//Національниймузей-заповідникукраїнськогогончарства
вОпішному,Національнийархівукраїнськогогончарства.–Ф.1.–Оп.2.–Од.зб.94.–216арк.

531. Оголошення. 06.02.1926 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-
Подільськахудожньо-промисловапрофесійнашколаіменіГ.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.37.
Ріжнапереписказа1925/26р.[ПротоколызаседанийшкольногоСоветаиучкома;перепискас
окружнойинспектуройнародногообразования,Каменец-Подольскимгорсоветомобобеспечении
школы общежитием для студентов-бедняков, об оказании студентамматериальной помощи,
планперевыборовгорсовета].(07.10.1923–15.12.1926).–Арк.177.

532. Оклипюк Т. Экзаменационная композиция изразца. Экзаменационная работа ученика
1 класса. 31.05.1913 //Державний архівХмельницької області. –Ф. 63. Каменец-Подольская
художественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.12.Экзаменационныеработы
учеников.(31.05.1913–1914).–Арк.2–2зв.

533.ОкрінспектураНаросвітиПолтавськогоокруговоговиконавчогокомітетуРадРобітничих,Селянських
і Червоноармійських депутатів до Наркомосвіти. 05.10.1927 // Центральний державний
архіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф. 166.Управліннясправами.–Оп.6.–
Од.зб.7418.ЛистуваннязПолтавськоюокружноюінспектуроюНародноїосвітипровідкриття
в селі Опішні учбової майстерні-школи та асигнування додаткових коштів на її утримання.
(27.09.1927–18.08.1930).–Арк.5.

534.ОкрінспектураНаросвітиПолтавськогоокруговоговиконавчогокомітетуРадРобітничих,Селянських
і Червоноармійських депутатів до Наркомосвіти. 16.06.1928 // Центральний державний
архіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф. 166.Управліннясправами.–Оп.6.–
Од.зб.7418.ЛистуваннязПолтавськоюокружноюінспектуроюНародноїосвітипровідкриття
в селі Опішні учбової майстерні-школи та асигнування додаткових коштів на її утримання.
(27.09.1927–18.08.1930).–Арк.17.

535. Округовий Бюджет Наросвіти за останні 3 роки. Луганськ. 02.11.1929 // Державний архів
Луганської області. – Ф. 243. Луганский окружной исполком Совета рабочих, крестьянских
икрасноармейскихдепутатов,г.Луганск,Луганскийокруг.–Оп.1.–Од.зб.1254.–Арк.45.

536. Опись личных документов, изъятых при обыске задержаного Острянин Любовь Федоровны.
14.02.1957//АрхівУправлінняСБУвПолтавськійобласті.–Ф.7.Фондархівно-кримінальних
справнаосіб,якізнятізоперативногообліку.–Од.зб.12091-с.ДелопообвинениюЧирковой
Екатерины Васильевны и Острянин Любовь Федоровны по ст. 54-10 ч. 2 и 54-11 УК УССР.
(12.02.1957–16.02.1967).–Арк.79–79зв.

537.Опішнянськаселищнарада.ХарактеристикаКорицькогоЯківаІвановича.1937//АрхівУправління
СБУ в Полтавській області. – Ф. 7. Фонд архівно-кримінальних справ на осіб, які зняті
з оперативного обліку. – Од. зб. 9304-с. Дело по обвинению Корицкого Якова Ивановича
пост.54-10ч.ІУКУССР.(08.09.1937–03.08.2005).–Арк.10–10зв.

538.ОповісткадовсіхчленівКиївськоїфіліїАРМУ.14.02.1927//Центральнийдержавнийархів-музей
літературиімистецтвУкраїни.–Ф.356.ПавленкоОксанаТрохимівна,українськахудожниця.
–Оп.1.–Од.зб.332.Документипрослужбову,громадськудіяльністьПавленкоО.Т.(витягиз
протоколів,посвідчення,довідки,повідомлення,характеристикаІітцаБ.Ф.таін.).(02.06.1926
–03.03.1933).–Арк.2.

539.ОповісткауправлінняМиргородськогохудожньо-керамічноготехнікуму.02.08.1925//Державний
архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська художньо-промислова
професійна школа імені Г. Сковороди. – Оп. 1. – Од. зб. 37. Ріжна переписка за 1925/26 р.
[Протоколы заседаний школьного Совета и учкома; переписка с окружной инспектурой
народногообразования,Каменец-Подольскимгорсоветомобобеспечениишколыобщежитием
для студентов-бедняков, об оказании студентам материальной помощи, план перевыборов
горсовета].(07.10.1923–15.12.1926).–Арк.160.

540.ОпошнянскоеРОНКВДПолтавскойОбласти.Обвинительноезаключениепоследственномуделу
пообвинениюпост.54-10ч.ІУКУССРРеваСергеяНикитовича.1937//АрхівУправлінняСБУ
вПолтавськійобласті.–Ф.7.Фондархівно-кримінальнихсправнаосіб,якізнятізоперативного
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обліку.–Од.зб.9745-с.УголовноеделопообвинениюРевыСергеяНикитовичапост.54-10ч.І
УКУССР.(31.10.1937–25.05.2005).–Арк.23.

541.Определение.ВоенныйТрибуналВойскМВДУкраинскогоокруга.08.08.1946//АрхівУправління
СБУ в Полтавській області. – Ф. 7. Фонд архівно-кримінальних справ на осіб, які зняті
зоперативногообліку.–Од.зб.5519-с.ДелоОстрянинойЛюбовьФедоровныпост.54-1аУК
УССР.–Т.1.(19.04–27.05.1946).–Арк.56–56зв.

542.Определение№3/0ВоенноготрибуналаКраснознаменногоКиевскоговоенногоокруга.31.03.1971
// Галузевий архів СБУ. – Архив Управления государственной безопасности НКВД УССР. –
Ф. П. 58040. Дело по обвинению Гагенмейстера Владимира Николаевича в преступлениях,
предусмотренныхст.ст.54-6,54-7,54-8и54-11УКУССР.(10.12.1937–30.08.1993).–Арк.185–186.

543.Определение№2741-н-55.30.04.1955//АрхівУправлінняСБУвПолтавськійобласті.–Ф.7.Фонд
архівно-кримінальних справ на осіб, які зняті з оперативного обліку. – Од. зб. 5519-с. Дело
ОстрянинойЛюбовьФедоровныпост.54-1аУКУССР.–Т.1.(19.04–27.05.1946).–Арк.66–67.

544.Ордер№1179от 12декабря 1937 года//ГалузевийдержавнийархівСБУ.–АрхивУправления
государственнойбезопасностиНКВДУССР.–Ф.П.58040.ДелопообвинениюГагенмейстера
ВладимираНиколаевичавпреступлениях,предусмотренныхст.ст.54-6,54-7,54-8и54-11УК
УССР.(10.12.1937–30.08.1993).–Арк.3.

545.Ордер№1567января29дня 1938 г. (28.01.1938–07.04.1989) //Державнийархів громадських
об’єднаньУкраїни.–Архив учётно-архивного отделаприСоветеМинистровУССР.–Ф. 263.
Следственныйфонд.–Оп.1.–Од.зб.59083.ДелопообвинениюАдамовичаОттоМаксовичапо
ст.54-6,54-10,54-11УКУССР.–Т.1.(28.01.1938–07.04.1989).–Арк.3–4.

546.Орієнт-кошторис2-йМакаро-ЯрівськоїКерамічноїкустпромшколина їївидаткизовсіхчастин,
опріччастини,щонаутриманняштату(якоговжешколанадіслала)на1928–1929операц.рік.
МакарівЯр.Червень1928р.//ДержавнийархівЛуганськоїобласті.–Ф.401.Луганскаяокружная
инспектура народного образования окружного исполкома Совета рабочих, крестьянских
икрасноармейскихдепутатов,г.Луганск,Луганскийокруг.–Оп.1.–Од.зб.761.–Арк.17–20зв.

547.ОстрянинаЛюбовь.ВВоенныйТрибуналВойскМВДУкраинскогоокруга.Кассационнаяжалоба.
12.06.1946//АрхівУправлінняСБУвПолтавськійобласті.–Ф.7.Фондархівно-кримінальних
справ на осіб, які зняті з оперативного обліку. – Од. зб. 5519-с. Дело Остряниной Любовь
Федоровныпост.54-1аУКУССР.–Т.1.(19.04–27.05.1946).–Арк.55–55зв.

548. Отношение Полтавской Земской Губернской Управы в Главное Управление Земледелия и
Землеустройстваонеобходимостиреорганизациинынешнегостроительногоотделения(низшей
керамикиипечногодела)Миргородскойхудожественно-промышленнойшколы//Российский
государственныйисторическийархив.–Ф.395.–Оп.1.–Д.2394д.ПерепискасПолтавской
губернской земской управой об устройстве учебной мастерской по печному и огнестойкому
строительствуприМиргородскойхудожественно-промышленнойшколе.(1911–1913).–Л.1–2.

549. Отпускной билет ученика 2 класса Иона Мазура // Державний архів Хмельницької області. –
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.7.
Черновики свидетельств об окончании курса мастерской и отпускные билеты (10.06.1911 –
12.06.1912).–Арк.4.

550.Отпускнойбилетученика2классаПорфирияХарькова//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.7.
Черновики свидетельств об окончании курса мастерской и отпускные билеты. (10.06.1911 –
12.06.1912).–Арк.2.

551.Отпускнойбилетученика3классаДмитрияЮрьева//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.7.
Черновики свидетельств об окончании курса мастерской и отпускные билеты. (10.06.1911 –
12.06.1912).–Арк.3.

552.Отпускнойбилетученика3классаМаксимаЗухняка//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.7.
Черновики свидетельств об окончании курса мастерской и отпускные билеты. (10.06.1911 –
12.06.1912).–Арк.1.

553.ОтчётВинницкойуезднойземскойуправыпоисполнениюпостановлений3-гоочередногоуездного
земского собрания 1913 года и 4-го чрезвычайного земского собрания сессии 1914 года по
докладам управы // Державний архів Вінницької області. – Ф. Д. 255. Винницкая уездная
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земскаяуправа.–Оп.1.–Од.зб.62.Отчётыуезднойземскойуправыпередочереднымземским
собранием.(22.06–29.12.1915).–Арк.112–176.

554.ОтчетГлинскогоэкономическогосовета.Апрель1922года//ДержавнийархівСумськоїобласті.–
Ф.Р.5699.–Оп.1.ИсполнительныйкомитетРоменскогоуездногоСоветаробочих,крестьянских
икрасноармейскихдепутатов.Г.РомныРоменскогоуездаПолтавскойгубернии.–Од.зб.129.
ОтчётыидокладыодеятельностиВол.ЭКОСО.(08.04–30.04.1922).–Арк.15.

555.ОтчетГлинскойКерамическойшколыс1мартапо15апреля1922г.//ДержавнийархівСумської
області.–Ф.Р.5600.–Оп.1.НКО.РоменськаОкрінспектураНаросвіти.–Од.зб.358.Список
учителей Глинской керамической школы. Протоколы заседания педагогического совета
Глинскойкерамическойшколы.1921–1922уч.г.(1921–1922).–Арк.8–8зв.

556. Отчёт Каменец-Подольской художественно-ремесленной учебной мастерской в Подольскую
губернскуюземскуюуправуза1912год.29.03.1913//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.9.
Перепискаповопросуоприобретениидляучебноймастерскойучебныхпособийиматериалов.
(14.12.1909–27.06.1913).–Арк.62–62зв.

557. Отчёт Каменец-Подольской художественно-ремесленной учебной мастерской в Подольскую
губернскую земскую управу за 1914–1915 учебный год. 14.07.1915 // Державний архів
Хмельницької області. – Ф. 63. Каменец-Подольская Художественно-ремесленная учебная
мастерская.–Оп.1.–Од.зб.17.Переписказа1915год.(15.01.1915–16.12.1915).–Арк.31–39.

558.ОтчетосостоянииМиргородскойхудожественно-промышленнойшколыимениН.В.Гоголяза1917
год.1917//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.Художественно-промышленнаяшкола
им.Н. В. Гоголя г.МиргородПолтавской губернии (01.11.1896 – 10.11.1917); Художественно-
промышленныйинститутим.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии(10.11.1917–1919).–Оп.1.
–Од.зб.32.Годовойотчётхудожественно-промышленнойшколыим.Гоголяза1917год,списки
служащихиучащихся(03.05.1917–18.10.1917).–Арк.1–15.

559.ПавленкоОксана.ДоІнспекторапоХудожнійОсвітіприУпрофосвіті.15.07.1927//Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріат
Освіти Української РСР. Управління професійної освіти, інспектура художньої освіти. –
Оп.6.–Од.зб.476.ПротоколиівиписизпротоколівзасіданьОдеськогоіХарківськогомузично-
драматичного інститутів та Харківського художнього технікуму. Пояснююча до навчального
плануМежигірського художньо-керамічного технікуму на 1926/1927 рік та списки студентів,
закінчивших Харківський муздрамінститут восени 1925 р. та в січні 1926 р. (23.03.1925 –
31.08.1927).–Арк.28–28зв.

560.ПавленкоОксана.ЗаявадоУпрофосу, ІнспекторупомистецькійосвітічерезКомітетТехнікуму.
15.09.1927 // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. –
Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5812.
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Прийомучнівдошколи1928/1929шк.рік.[Протоколызаседанийприемнойкомиссии,отчет
оприемеисоставепринятыхучащихсяв1928/1929учебномгоду].(05.06.1928–28.11.1928).–
Арк.34.

776.Протоколсудебногозаседания.12.06.1946//АрхівУправлінняСБУвПолтавськійобласті.–Ф.7.
Фондархівно-кримінальнихсправнаосіб,якізнятізоперативногообліку.–Од.зб.5519-с.Дело
ОстрянинойЛюбовьФедоровныпост.54-1аУКУССР.–Т.1.(19.04–27.05.1946).–Арк.48–50зв.

777.Протоколч.1ЗасіданняКомітетуМежигірськогоКерамічногоТехнікума.18.10.1926//Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріат
Освіти Української РСР. Управління справами. – Оп. 6/ІV. – Од. зб. 5812. Листування
з Межигірським художньо-керамічним технікумом про прийом, звільнення, переміщення
послужбівикладачівтехнікумутаасигнуваннякоштівнавиплату їмзарплати. (06.04.1926–
15.10.1930).–Арк.26–27зв.

778.Протоколч.1засіданняшкільноїрадиХПШ.06.09.1929//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.
–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофесійнашколаім.Сковороди.–
Оп.1.–Од.зб.74.ПротоколиШкільноїРадитаприймальноїкомісії.(06.09.1929–06.04.1930).
–Арк.1–2.

779.Протоколч.2ЗасіданняРадиГлинськоїкерамічноїшколи.12.02.1922//ДержавнийархівСумської
області.–Ф.Р.5600.–Оп.1.НКО.РоменськаОкрінспектураНаросвіти.–Од.зб.358.Список
учителей Глинской керамической школы. Протоколы заседания педагогического совета
Глинскойкерамическойшколы.(27.04.1921–29.03.1922).–Арк.23.

780.Протоколч.2засіданняШкільноїРадиХПШ.16.10.1929//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.
–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–
Оп.1.–Од.зб.74.ПротоколиШкільноїРадитаприймальноїкомісії.(06.09.1929–06.04.1930).
–Арк.5–6.

781. Протокол ч. 3 Засідання Предметової Комісії Межигірського Художньо-Керамичн. Технікума.
12.11.1925 // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. –
Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти Української РСР. Управління справами. – Оп. 6/ІV. –
Од. зб. 5815. Протоколи засідань предметової комісії Межигірського художньо-керамічного
технікумуза1925/26р.талистуваннязнимпрозабезпеченнястудентівстипендіями.(04.11.1925
–07.07.1930).–Арк.5–6зв.

782. Протокол ч. 3 засідання президії НОП при Кам’янецькій художньо-промисловій профшколі.
01.12.1924 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська
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художньо-промислова професійнашкола ім. Г. Сковороди. – Оп. 1. – Од. зб. 38. Протоколи
засідань комісії по научній організації праці; загальних зборів учнів, учнівського Комітету,
комісіїсоціальногозабезпеченняшколи;спискиучнів,програмитадокументизіншихпитань.
(18.05.1925–30.09.1926).–Арк.45–46.

783. Протокол ч. 3 Засідання Ради Глинської Керамичної Школи. 05.03.1922 // Державний архів
Сумськоїобласті.–Ф.Р.5600.–Оп.1.–НКО.РоменськаОкрінспектураНаросвіти.–Од.зб.358.
СписокучителейГлинскойкерамическойшколы.Протоколызаседанияпедагогическогосовета
Глинскойкерамическойшколы.1921–1922уч.г.(27.04.1921–29.03.1922).–Арк.24–24зв.

784.Протоколч.3зібранняучкомуКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколи.11.07.1925
// Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська художньо-
промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.38.Протоколизасіданькомісії
понаучнійорганізаціїпраці;загальнихзборівучнів,учнівськогоКомітету,комісіїсоціального
забезпечення школи; списки учнів, програми та документи з інших питань. (18.05.1925 –
30.09.1926).–Арк.5.

785.Протоколч.4засіданняпрезидіїНОПуприКам’янецькійхудожньо-промисловійіменіСковороди
профшколі. 09.12.1924 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-
Подільська художньо-промислова професійнашкола ім. Г. Сковороди. – Оп. 1. – Од. зб. 38.
Протоколи засідань комісії по научній організації праці; загальних зборів учнів, учнівського
Комітету,комісіїсоціальногозабезпеченняшколи;спискиучнів,програмитадокументизінших
питань.(18.05.1925–30.09.1926).–Арк.43–43зв.

786.Протоколч.4ЗасіданняПрезидіїПредметовоїКомісіїприМежигірськомуХудожньо-Керамичному
Технікумі. 20.11.1925 // Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України.–Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.
–Од.зб.5815.ПротоколизасіданьпредметовоїкомісіїМежигірськогохудожньо-керамічного
технікумуза1925/26р.талистуваннязнимпрозабезпеченнястудентівстипендіями.(04.11.1925
–07.07.1930).–Арк.9–9зв.

787.Протоколч.6ЗасіданняПредметовоїКомісіїМежигірськогоХудожньо-КерамичногоТехнікума.
13.02.1925 // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. –
Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти Української РСР. Управління справами. – Оп. 6/ІV. –
Од. зб. 5815. Протоколи засідань предметової комісії Межигірського художньо-керамічного
технікумуза1925/26р.талистуваннязнимпрозабезпеченнястудентівстипендіями.(04.11.1925
–07.07.1930).–Арк.12–12зв.

788.Протоколч.8засіданняШкільноїРадиКам’янець-Подільськоїхудожньо-індустріяльноїпрофшколи.
21.03.1930 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська
художньо-промислова професійнашкола ім. Г. Сковороди. – Оп. 1. – Од. зб. 74. Протоколи
ШкільноїРадитаприймальноїкомісії.(06.09.1929–06.04.1930).–Арк.13.

789.Протоколч.14засіданняКомітетуМиргородськогоХудожньо-КерамічногоТехнікуму.19.01.1926
// Архів Миргородського художньо-промислового коледжу ім. М. В. Гоголя Полтавського
національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. Протоколи засідань Бюро
Предметових комісій, засідань комітету Миргородського художньо-керамічного технікуму.
(21.01.1926–14.10.1926).–[Безопису].–Арк.13–16.

790.Протоколч.20загальнихзборівучнівХудожньо-промисловоїшколи.01.06.1925//Державнийархів
Хмельницької області. –Ф. Р. 1492.Кам’янець-Подільська художньо-промислова професійна
школа ім.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.38.Протоколизасіданькомісіїпонаучнійорганізації
праці;загальнихзборівучнів,учнівськогоКомітету,комісіїсоціальногозабезпеченняшколи;
спискиучнів,програмитадокументизіншихпитань.(18.05.1925–30.09.1926).–Арк.4–4зв.

791.Протокол ч. 33 Засіданняпоширеного пленуму Глинського РВК. 17.08.1925 //Державний архів
Сумськоїобласті.–Ф.Р.5698.–Оп.1.РоменськийокружнийвиконавчийкомітетРадробітничих,
селянськихтачервоноармійськихдепутатів.–Од.зб.720.Протоколипленумів,засіданьпрезидії
танаказиГлинськогорайонноговиконавчогокомітету.(21.01.1925–17.01.1926).–Арк.157–160.

792.Протоколч.45ЗасіданняПрезидіїГлинськогоРВК.30.12.1926//ДержавнийархівСумськоїобласті.
–Ф.Р.5698.–Оп.1.РоменськийокружнийвиконавчийкомітетРадробітничих,селянськихта
червоноармійськихдепутатів.–Од.зб.755.ПротоколизасіданьПрезидіїГлинськогорайонного
виконавчого комітету, районного з’їзду жінок, наради голів та секретарів сільрад району.
(15.11.1926–21.09.1927).–Арк.47–48.
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793.Протоколч.56ЗасіданняпрезидіїГлинськогоРВК.17.12.1925//ДержавнийархівСумськоїобласті.
–Ф.Р.5698.–Оп.1.РоменськийокружнийвиконавчийкомітетРадробітничих,селянськихта
червоноармійськихдепутатів.–Од.зб.720.Протоколипленумів,засіданьпрезидіїтанакази
Глинськогорайонноговиконавчогокомітету.(21.01.1925–17.01.1926).–Арк.248–250.

794.ПротоколиГлинськоготехнікуму1924–29рр.//РоменськийфіліалДержавногоархівуСумської
області.–Ф.Р.556.–Оп.1.ПоотделениюНародногообразования.–Од.зб.4.–Арк.29.

795.ПротоколизасіданняКомісіїпоприйомудоМиргородськогоіндустріально-керамічноготехнікуму
на 1929/1930 учб. рік. 15.08.1929 // Миргородський міський архів. – Ф. 20. Миргородський
керамічнийтехнікумім.МиколиГоголя.–Оп.1.–Од.зб.3.Протоколызаседанийприемных
комиссийза1929год.(15.08–30.09.1929).–Арк.1–3.

796.ПротоколизасіданняКомісіїпоприйомудоМиргородськогоіндустріально-керамічноготехнікуму
на 1929/1930 учб.  рік. 23.08.1929 //Миргородськийміський архів. –Ф. 20.Миргородський
керамічнийтехнікумім.МиколиГоголя.–Оп.1.–Од.зб.3.Протоколызаседанийприемных
комиссийза1929год.(15.08–30.09.1929).–Арк.12.

797. Протоколи, відчити і план роботи та різне листування Опішнянського райвиконкому. 1926 //
Протокол№31ЗасіданняпрезидіїОпішнянськогорайвиконкому,Полтавськоїокруги.11.09.1936
//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.363.ПолтавськийОкружнийВиконавчийКомітет
Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрвиконком). М. Полтава
Полтавськаокруга.–Оп.1.Організаційнийпідвідділ.–Од.зб.504.Протоколизасіданьпрезидії
та пленума за вересень–грудень 1926 року, план роботина 1926/1927 р. І квартал, їхні звіти
пророботуРайвиконкомутасільськихРадОпошнянськогорайону.(09.10.1926–13.12.1926).–
Арк.2–4.

798. Прохання Миргородського товариства «Просвіта» в Попечительну Раду Миргородського
художньо-промислового інституту. 04.01.1919 // Державний архів Полтавської області. –
Ф.837.Художественно-промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии
(01.11.1896 – 10.11.1917); Художественно-промышленный институт им. Гоголя г. Миргород
Полтавскойгубернии(10.11.1917–1919).–Оп.1.–Од.зб.41.Перепискасразнымиучреждениями
позаказамкерамическихизделийираспоряженияпоучебно-воспитательнойработеидругим
вопросам(12.02.1919–21.05.1919).–Арк.181.

799.ПрошениеБогородицкойуезднойземскойуправыТульскойгубернии.04.05.1898//Державний
архівЧернігівськоїобласті.–Ф.140.Черниговскаягубернскаяземскаяуправа.–Оп.1.–Од.зб.45.
Протоколы заседаний управы и другие документы о гончарном кустарном производстве
вс.Олешне.(22.01.1898–12.12.1898).–Арк.124–127.

800. Прошение в Подольскую губернскую земскую управу о выделении денег на содержание
мастерской.15.01.1915//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-Подольская
Художественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.17.Переписказа1915год.
(15.01.1915–16.12.1915).–Арк.1.

801.ПрошениеМаркаХоврина.1898//ДержавнийархівЧернігівськоїобласті.–Ф.140.Черниговская
губернскаяземскаяуправа.–Оп.1.–Од.зб.45.Протоколызаседанийуправыидругиедокументы
огончарномкустарномпроизводствевс.Олешне.(22.01.1898–12.12.1898).–Арк.209.

802. Прошение учеников Каменец-Подольских художественных классов в Совет Императорской
академиихудожеств.03.11.1908//ЦентральныйгосударственныйисторическийархивСанкт-
Петербурга. – Ф. 789. – Оп. 13. – Од. зб. 73. – Арк. 185–185 зв.; копія – Архів Кам’янець-
Подільськогодержавногоісторичногомузею-заповідника.–КПМ.–Д/п.556.–Арк.2–3.

803. Прошение Юлия Харжинского в попечительный совет Каменец-Подольской художественно-
керамическойшколы.07.03.1909//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.63.Каменец-
Подольская художественно-ремесленная учебнаямастерская. –Оп. 1. –Од. зб. 1.Переписка
с учебным отделом Министерства торговли и промышленности, циркуляры и программы
промышленныхшкол.(22.01.1909–24.12.1909).–Арк.16.

804.ПшенниковО.М. Лист до Ольги Ерн. 30.08.1993 // Галузевий державний архів СБУ. – Архив
Управления государственной безопасности НКВД УССР. – Ф. П. 58040. Дело по обвинению
ГагенмейстераВладимираНиколаевичавпреступлениях,предусмотренныхст. ст.54-6,54-7,
54-8и54-11УКУССР.(10.12.1937–30.08.1993).–Арк.201.

805.Пятак.Постановление. 16.09.1939 //АрхівУправлінняСБУвПолтавськійобласті.–Ф. 7.Фонд
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архівно-кримінальних справна осіб, які зняті з оперативного обліку.–Од. зб. 12624-с.Дело
пообвинениюКремпохаГригорияМаксимовича.(15.09.1937–04.12.2002).–Арк.25.

806.РаботыучениковVкл.1915/16г.//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.Художественно-
промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.25.
Годовыеоценкииконтрольныеработыучащихся;сметаприходовирасходовна1916годисписки
построекшколы(1916–26.12.1916).–Арк.6–17.

807.РадульЯ.ВідомістьнапотрібнімісцяпрактикийстажуМежигірськомуМистецькомуКерамичному
Технікуму в 1927/28 учб. році. 1928 // Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України. – Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти Української РСР. Управління
справами. – Оп. 6/ІV. – Од. зб. 5809. Листування з Межигірським художньо-керамічним
технікумомпроорганізаціютапроходженнястудентамипрактикиістажу.(12.02–21.04.1930).
–Арк.94.

808. Радуль Я. До Упрофосвіти. 10.03.1928 // Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України. – Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти Української РСР. Управління
справами. – Оп. 6/ІV. – Од. зб. 5809. Листування з Межигірським художньо-керамічним
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Арк.29.
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мастерской, отчёт НТС, сведения и циркуляры Учебного отдела Министерства торговли
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855.РоотН.Ф.ПисьмоизХудожественно-ремесленнойшколыимениФан-дер-ФлитаграфуАлексею
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Николаевичу Игнатьеву в Каменец-Подольский. Псков. 11.11.1913 // Інститут рукописів
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Народньоїосвіти.[Списокпрацівниківшколи,доповідназаписказавідуючогошколоюпростан
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Черновики свидетельств об окончании курса мастерской и отпускные билеты. (10.06.1911 –
12.06.1912).–Арк.5–6.
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869.СвидетельствоМитрофанаГарбуза-КозярукаобокончанииКаменец-Подольскойхудожественно-
ремесленной учебной мастерской. Июнь 1915 // Державний архів Хмельницької області. –
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–Арк.125.
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883. Седляр Василь. До Інспектора Мистецької Освіти П. Д. Горбенка. 13.09.1928 // Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріат
Освіти Української РСР. Управління справами. – Оп. 6/ІV. – Од. зб. 5809. Листування
зМежигірськимхудожньо-керамічнимтехнікумомпроорганізаціютапроходженнястудентами
практикиістажу.(12.02–21.04.1930).–Арк.82.

884.СедлярВасиль.ДоІнспектуримистецькоїосвіти.ДоУпрофосвіти.ДоФЕУ.18.05.1930//Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріат
ОсвітиУкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5815.Протоколизасідань
предметовоїкомісіїМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікумуза1925/26р.талистування
знимпрозабезпеченнястудентівстипендіями.(04.11.1925–07.07.1930).–Арк.33-34.

885. Седляр Василь. До Наркомосвіти. 28.11.1929 // Центральний державний архів вищих органів
владитауправлінняУкраїни.Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.–Оп.6/VІ.
Управліннясправами.–Од.зб. 10042.Учбовіпланикустарно-промисловихшкіл,пояснюючі
записки до них та листування з окрінспектурами наросвіти про надсилку учбових планів.
(04.12.1926–23.09.1930).–Арк.152.

886.СедлярВасиль.ДоНаркомосу.ІнспектураМистецькоїОсвіти.30.11.1927//Центральнийдержавний
архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти
УкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5809.ЛистуваннязМежигірським
художньо-керамічнимтехнікумомпроорганізаціютапроходженнястудентамипрактикиістажу.
(12.02–21.04.1930).–Арк.63–63зв.

887. Седляр Василь. До Правління Тресту «Фарфоро–Фаянс–Шкло». 27.12.1924 // Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріат
Освіти Української РСР. Управління справами. – Оп. 6/ІV. – Од. зб. 5809. Листування з
Межигірськимхудожньо-керамічнимтехнікумомпроорганізаціютапроходженнястудентами
практикиістажу.(12.02–21.04.1930).–Арк.19–20зв.

888.СедлярВасиль.ДоТресту«Фарфор–Фаянс–Шкло».12.01.1925//Центральнийдержавнийархів
вищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнської
РСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5809.ЛистуваннязМежигірськимхудожньо-
керамічнимтехнікумомпроорганізаціютапроходженнястудентамипрактикиістажу.(12.02
–21.04.1930).–Арк.21–22.

889.СедлярВасиль.ДоУпрофосвітиНКО.24.01.1929//Центральнийдержавнийархіввищихорганів
владитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.Управління
справами. – Оп. 6/ІV. – Од. зб. 5809. Листування з Межигірським художньо-керамічним
технікумомпроорганізаціютапроходженнястудентамипрактикиістажу.(12.02–21.04.1930).
–Арк.106.

890. Седляр Василь. До УпрофосуНКО. До старшого інспектору ІТО. До інспектора по мистецький
освітіприГоловмистецтві. 27.06.1930//Центральнийдержавнийархіввищихорганіввлади
та управління України. – Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти Української РСР. Управління
справами.–Оп. 6/ІV.–Од. зб. 5815.Протоколи засіданьпредметової комісіїМежигірського
художньо-керамічноготехнікумуза1925/26р.талистуваннязнимпрозабезпеченнястудентів
стипендіями.(04.11.1925–07.07.1930).–Арк.39.

891. Седляр Василь. До Художнього Відділу Упрофосу. 09.04.1926 //Центральний державний архів
вищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнської
РСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5809.ЛистуваннязМежигірськимхудожньо-
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керамічним технікумом про організацію та проходження студентами практики і стажу.
(12.02.1926–21.04.1930).–Арк.17–18.

892.СедлярВасиль.ЗаявадоКиївськогоОкрфінвідділу.23.10.1926//Центральнийдержавнийархів-
музей літератури і мистецтв України. – Ф. 356. Павленко Оксана Трохимівна, українська
художниця. –Оп. 1. –Од. зб. 411. Документи про службову діяльність Седляра В.Ф. (заяви,
повідомлення,листи).(23.10.1926–15.08.1930).–Арк.1.

893.СедлярВасиль.ЗаявадоправлінняУкр.Шклопорцеляноб’єднання.ДоНаркомосуУСРР.25.08.1930
// Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. – Ф. 356. Павленко
Оксана Трохимівна, українська художниця. – Оп. 1. – Од. зб. 411. Документи про службову
діяльністьСедляраВ.Ф.(заяви,повідомлення,листи).(23.10.1926–15.08.1930).–Арк.4–5.

894.СедлярВасиль.ЗаявадоправлінняУкр.Шклопорцеляноб’єднання.ДоНаркомосуУСРР.25.08.1930
//ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.Народний
КомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5812.Листування
зМежигірським художньо-керамічним технікумомпроприйом, звільнення, переміщенняпо
службі викладачів технікуму та асигнування коштів на виплату їм зарплати. (06.04.1926 –
15.10.1930).–Арк.176–176зв.

895.СедлярВасиль.ЗаявадоУправлінняУпов.НКЗССРСРвУСРР.1926//Центральнийдержавний
архів-музейлітературиімистецтвУкраїни.–Ф.356.ПавленкоОксанаТрохимівна,українська
художниця. –Оп. 1. –Од. зб. 411. Документи про службову діяльність Седляра В.Ф. (заяви,
повідомлення,листи).(23.10.1926–15.08.1930).–Арк.2.

896. Седляр Василь. Лист до Адмінуправління НКО. 07.06.1930 // Центральний державний архів
вищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнської
РСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5812.ЛистуваннязМежигірськимхудожньо-
керамічнимтехнікумомпроприйом,звільнення,переміщенняпослужбівикладачівтехнікуму
таасигнуваннякоштівнавиплатуїмзарплати.(06.04.1926–15.10.1930).–Арк.165.

897. Седляр Василь. Лист до Інспектора мистецької освіти Шатунова. 28.03.1930 // Центральний
державнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріат
ОсвітиУкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5811.ПротоколиЗасідань
комітетуМежигірського художньо-керамічного технікуму та матеріали до них. (16.02.1926 –
03.06.1930).–Арк.179.

898.СедлярВасиль.ЛистдоНаркомосвіти.ГоловномуІнспекторовіпохудожнійосвіті.КопіяАгітпропу
Окрпарткому.09.04.1926//Центральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправління
України. – Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти Української РСР. Управління справами. –
Оп.6/ІV.–Од.зб.5807.АктобстеженняроботиМежигірськогохудожньо-керамічноготехнікуму
представникамиКиївського губпрофосу та листування з технікумом про його реорганізацію.
(09.04–23.04.1926).–Арк.7–11.

899.СедлярВасиль.ЛистдоокремоїНарадиприВалютнімУправлінніНаркомфінуУ.Р.С.Р.02.12.1927//
ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.Народний
КомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5812.Листування
з Межигірським художньо-керамічним технікумом про прийом, звільнення, переміщення
послужбівикладачівтехнікумутаасигнуваннякоштівнавиплату їмзарплати. (06.04.1926–
15.10.1930).–Арк.74.

900. Седляр Василь. Нарком Освіти. Центральна Комісія по Стажу та Практиці. 06.06.1927 //
ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.Народний
КомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5809.Листування
зМежигірськимхудожньо-керамічнимтехнікумомпроорганізаціютапроходженнястудентами
практикиістажу.(12.02–21.04.1930).–Арк.56.

901.СедлярВасиль.РозрахунокдоасігнуваннякоштівнастипендіїстудентамМежигірськогоХудожньо-
КерамічногоІнститутувзв’язкузреорганізацією.27.06.1930//Центральнийдержавнийархів
вищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнської
РСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5815.Протоколизасіданьпредметовоїкомісії
Межигірського художньо-керамічного технікуму за 1925/26 р. та листування з ним про
забезпеченнястудентівстипендіями.(04.11.1925–07.07.1930).–Арк.40.
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902.Секретарьтройки.Справка//АрхівУправлінняСБУвПолтавськійобласті.–Ф.7.Фондархівно-
кримінальнихсправнаосіб,якізнятізоперативногообліку.–Од.зб.9745-с.Уголовноеделопо
обвинениюРевыСергеяНикитовичапост.54-10ч.ІУКУССР.(31.10.1937–25.05.2005).–Арк.25.

903. Сильверстров. Протокол огляду літографії Кам’янець-Подільської художньо-промислової
профшколи. 08.08.1925 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-
Подільська художньо-промислова профшкола ім. Г. Сковороди. – Оп. 1. – Од. зб. 31. [Отчёт
одеятельностишколыза1924/1925уч.год;протоколызаседанияметодическихипредметных
комиссий, схема учебного плана художественных профшкол; проект организации курсов
украинознавства работников советских учреждений г. Каменец-Подольского]. (08.03.1924 –
23.09.1927).–Арк.5.

904. Селиверстов А. Докладная записка инспектора Луганской окружной инспектуры народного
образования об организации Макарово-Яровской керамической кустарно-промышленной
школы и ассигновании средств на её содержание // Центральний державний архів вищих
органіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.
Управління справами. – Оп. 6/V. – Од. зб. 7420. Доповідна записка інспектора Луганської
окружноїінспектуринародноїосвітипроорганізаціюМакарово-Ярівськоїкерамічноїкустарно-
промисловоїшколитаасигнуваннякоштівнаїїутритмання.–Арк.1.

905.СисТамараАндріївна.ЛистдоОльгиЕрн-Гагенмейстер.Кам’янець-Подільський,Хмельниччина.
12.04.1973 (?) // Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів); копія –
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів
українськогогончарства.–Арк.1–2.

906.СисТамараАндріївна.ЛистдоОльгиЕрн-Гагенмейстер.Кам’янець-Подільський,Хмельниччина.
27.12.1975//ПриватнийархівОльгиЕрн(Гагенмейстер-Корецької)(Львів);копія–Національний
музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського
гончарства.–Арк.1–4.

907.СисТамараАндріївна.ЛистдоОльгиЕрн-Гагенмейстер.Кам’янець-Подільський,Хмельниччина.
08.02.1989 // Приватний архів Ольги Ерн (Гагенмейстер-Корецької) (Львів); копія –
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів
українськогогончарства.–Арк.1–4.

908.СисТамараАндріївна.ЛистдоОльгиЕрн-Гагенмейстер.Кам’янець-Подільський,Хмельниччина.
18.11.1990//ПриватнийархівОльгиЕрн(Гагенмейстер-Корецької)(Львів);копія–Національний
музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського
гончарства.–Арк.1–4.

909.СкаргалектораМежигірськогоКерамичноготехнікумаМиколиБайздренкаПрокуроруКиївської
округи.18.02.1926//ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.
– Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти Української РСР. Управління справами. – Оп. 6. –
Од. зб. 1529. Справа по розслідуванню скарги лектораМежигірського художньо-керамічного
технікумуМиколиБайздренкананезаконнезвільненняйогозпосадитананесенняйомуобрази
збокустудентаФедоренко.(01.02–4.05.1926).–Арк.91зв.–95зв.

910.СкладПриймальноїКомісіїприКам’янець-ПодільськійХудожньо-промисловійпрофшколі23-30
червня1929р.//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільська
художньо-промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.76.Звітпроприйом
тасоціальнийстанучнівнапочатку1929/30р.(21.11.1929).–Арк.5.

911. Слизький І. Ф. Лист викладача соц.-економ. дисциплін до Комітету Технікума. 10.11.1926 //
ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.Народний
КомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.Управліннясправами.–Оп.6/ІV.–Од.зб.5812.Листування
зМежигірським художньо-керамічним технікумомпроприйом, звільнення, переміщенняпо
службі викладачів технікуму та асигнування коштів на виплату їм зарплати. (06.04.1926 –
15.10.1930).–Арк.17–17зв.

912. Смета на содержание Каменец-Подольской художественно-промышленной школы на 1919 г.
// Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська художньо-
промислова професійнашкола ім. Г. Сковороди. –Оп. 1. – Од. зб. 2. Временное положение
о педагогических советах средних учебных заведений и высших начальныхшкол. Смета на
содержаниешколына1919г.Ведомостинавыдачузарплатыслужащим,преподавателямшколы
идокументыподругимвопросам.(30.01–26.12.1919).–Арк.4.
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913.СметаприходовирасходовМиргородскойхудожественно-промышленнойшколыимениН.В.Гоголя
на1916гражданскийгод.ДляМинист.Торг.иПром.Учебн.Отд.приотношенииот16апреля
1916 года // Державний архівПолтавської області. – Ф. 837. Художественно-промышленная
школаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.25.Годовыеоценки
и контрольные работы учащихся; смета приходов и расходов на 1916 год и списки построек
школы(1916–26.12.1916).–Арк.19–19зв.

914. Смета Художественно-ремесленной керамической мастерской в Каменец-Подольске. 23.03.1909
// Державний архів Хмельницької області. – Ф. 63. Каменец-Подольская художественно-
ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.9.Перепискаповопросуоприобретениидля
учебноймастерскойучебныхпособийиматериалов.(14.12.1909–27.06.1913).–Арк.8.

915.СоколовА.М.ОтчетвОтделсельскойэкономииисельскохозяйственнойстатистикиМинистерства
земледелия и государственных имуществ. 18.11.1902 // Національний музей-заповідник
українського гончарства вОпішному,Національний архів українського гончарства.–Ф. 8. –
Оп.2.–Од.зб.3.–40арк.

916.СоколовА.М.Учебно-гончарныемастерскиев с.Постав-Муках, г.Глинскеи с.НовойВодолаге
//Національниймузей-заповідникукраїнськогогончарствавОпішному,Національнийархів
українськогогончарства.–Ф.8.–Оп.2.–Од.зб.3.–17арк.

917.СопроводительноеписьмодиректоранародныхучилищЧерниговскойгуберниикпостановлению
губернскогоземскогособранияоботкрытиикерамическойшколывг.Глухове//Центральний
державний історичний архів України. – Ф. 707. Управление Киевского учебного округа. –
Оп.249.–Од.зб.57.Делооботкрытиивг.Глуховекерамическойшколы(02–06.1908).–Арк.1.

918.СопроводительноеписьмокзапросуКрасногоКрестаФРГорозыскеАдамовичаО.М.31.05.1965
// Державний архів громадських об’єднань України. – Архив учётно-архивного отдела при
Совете Министров УССР. – Ф. 263. Следственный фонд. Контрольная переписка. – Оп.1. –
Од.зб.59083.ДелопообвинениюАдамовичаОттоМаксовичапост.54-6,54-10,54-11УКУССР.
–Т.2.(23.07.1938–31.05.1965).–Арк.25–26.

919. Сопроводительное письмо начальнику 4-го отделения РК милиции г. Харьков. 05.03.1938 //
ГалузевийдержавнийархівСБУ.–АрхивУправлениягосударственнойбезопасностиНКВДУССР.
–Ф.П.58040.ДелопообвинениюГагенмейстераВладимираНиколаевичавпреступлениях,
предусмотренныхст.ст.54-6,54-7,54-8и54-11УКУССР.(10.12.1937–30.08.1993).–Арк.28.

920.СписпедагогичногоіадміністраційногоперсоналуКам’янець-Подільськоїхудожньо-промислової
школи.31.08.1922//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільська
художньо-промисловапрофшкола ім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.9.Загальнелистування
(посвідкиучнів,листуваннязучителями,спискивчителівтаучнівтощо)за1921–1922уч.рік.
[Переписка с уездным отделом профобразования о выделении средств на содержание
художественно-промышленногомузеявгороде,обобеспечениипомещениями,отчетоработе
мастерских техникума за летние триместры, списки преподавателей, учеников и другие
документы].(07.05.1921–30.09.1922).–Арк.73.

921.СпистаоцінкавідповідейвступниківдоХудожньо-промисловоїпрофшколив1929році//Державний
архівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофесійна
школаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.76.Звітпроприйомтасоціальнийстанучнівнапочатку
1929/30р.(21.11.1929).–Арк.4.

922. Список артелей Винницкого уезда. 1921 // Державний архів Вінницької області. – Ф. Р. 992.
Подольский Губернский СоветНародного Хозяйства. – Оп. 1. – Од. зб. 135. Списки артелей
губерниииихчленов.Протоколыобщихсобранийчленовартелей.(08.12.1920–03.08.1921).
–Арк.125зв.

923.СписокартелейпоВинницкомууезду//ДержавнийархівВінницькоїобласті.–Ф.Р.992.Подольский
ГубернскийСоветНародногоХозяйства.–Оп.1.–Од.зб.135.Спискиартелейгуберниииих
членов.Протоколыобщихсобранийчленовартелей.(08.12.1920–03.08.1921).–Арк.11.

924. Список закінчивших Миргородську художньо-керамічну профшколу в 1929 р. 20.10.1929 //
ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.Народний
КомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.–Оп.6/ІV.Управліннясправами.–Од.зб.6993.Листування
зМиргородською художньо-керамічноюпрофшколоюпрореорганізацію її на індустріально-
керамічну.(10.04.1926–05.02.1930).–Арк.25.
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925.Списоклиц,служащихвКаменец-ПодольскойХудожественно-РемесленнойУчебнойМастерской,
имеющихправонаполучениеособыхединовременныхпособийнаоснованииутвержденного
Временным Правительством 1 июня 1917 года предложения Министерства финансов //
Державний архів Хмельницької області. – Ф. 63. Каменец-Подольская художественно-
ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.28.Разнаяпереписка.(17.01.1918–05.12.1918).
–Арк.18.

926.СписокнавчителівГлинськоїКерамичноїШколи//ДержавнийархівСумськоїобласті.–Ф.Р.5600.
–Оп. 1.НКО.РоменськаОкрінспектураНаросвіти.–Од. зб. 358.Список учителейГлинской
керамическойшколы.Протоколы заседанияпедагогического совета Глинской керамической
школы.1921–1922уч.г.(1921–1922).–Арк.19.

927. Список осіб тримаючих іспити до 1 кляса Миргородської Художньо-Керамичної Професійної
школив1924році.Вересень1924року//Центральнийдержавнийархіввищихорганіввлади
тауправлінняУкраїни.–Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.–Оп.5.Головне
управлінняПрофосвіти.Організаційно-інструкторськийвідділ.–Од.зб.446.Звітипрофшкіл
Українипроїхроботуу1924/25учбовомуроці.СпискиучнівВолинськоїтаСумськоїмузичних
профшкіл.(20.12.1925–30.04.1926).–Арк.301–302.

928.Списокосіб,щовступаютьдоКам’янець-Подільськоїхудожньо-промисловоїпрофшколив1928/1929
шкільн. році // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492. Кам’янець-Подільська
художньо-промисловапрофесійнашколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.69.Прийомучнівдо
школи1928/1929шк.рік.[Протоколызаседанийприемнойкомиссии,отчетоприемеисоставе
принятыхучащихсяв1928/1929учебномгоду].(05.06.1928–28.11.1928).–Арк.40.

929.Списокпідприємств«Союз-Кустарь»на1-шелютого1923року//ДержавнийархівПолтавської
області. – Ф. Р. 1503. Полтавский Губернский исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянскихи красноармейских депутатов (губисполком). Г.ПолтаваПолтавской губернии.
Президиум.–Оп.1.–Од.зб.161.МесячныеотчетыидокладыодеятельностиотделовПолтавского
Губисполкома,ПолтавскогоГородскогоСовета,Губернскогополитическогоуправленияидругих
учрежденийзаянварь–февраль1923года.(03.03.1923–28.05.1923).–Арк.91.

930. Список представників від організацій до правління Межигірського Мист. Керам. Технікуму.
07.02.1928 // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. –
Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти Української РСР. Управління справами. – Оп. 6/ІV. –
Од. зб. 5812. Листування з Межигірським художньо-керамічним технікумом про прийом,
звільнення,переміщенняпослужбівикладачівтехнікумутаасигнуваннякоштівнавиплатуїм
зарплати.(06.04.1926–15.10.1930).–Арк.90.

931. Список співробітників Кам’янець-Подільського художньо-промислового ім. Гр. Сковороди
технікуму на 01 листопада 1923 р. // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492.
Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофшколаім.Г.Сковороди.–Оп.1.–Од.зб.23.
Объяснительнаязапискакучебномупланушколына1922/1923учебныйгод;списокслужащих
школыизаявлениястудентовобобеспеченииобщежитием.(21.03.1923–06.12.1923).–Арк.11.

932. Список співробітників Кам’янець-Подільського художньо-промислового технікуму імені
Г. С. Сковороди. 25.09.1923 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 1492.
Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола (художньо-промисловий технікум
ім.Г.Сковороди).–Оп. 1.–Од.зб. 19.Перепискасокружнымкомитетомпрофобразования,
докладныезапискитехникумаореорганизациитехникумавпрофшколу,опереведениишколы
наместныйбюджет,учебныепланыидругиедокументы.(08.02.1923–29.11.1924).–Арк.7.

933.Списокстудентівтапрактикантівза1917–1918навч.рік//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–
Ф.837.Художественно-промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии
(01.11.1896 – 10.11.1917); Художественно-промышленный институт им. Гоголя г. Миргород
Полтавскойгубернии(10.11.1917–1919).–Оп.1.–Од.зб.20.Спискипреподавателейислужащих,
получившихизшколысвоидокументы,учащихся,поступившихнапедагогическиекурсыпри
Институтеим.Н.В.Гоголя;студентов-стипендиатов(08.04.1915–27.11.1918).–Арк.21–35,44.

934. Список учащихся Миргородской художественно-промышленной школы имени Н. В. Гоголя
со сведениями об успехах в науках и поведении за 1912/13 год. Сводка за три трети. 1912
// Державний архів Полтавської області. – Ф. 837. Художественно-промышленная школа
им.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.10.Сведенияослужащих
иучащихсяМиргородскойхуд.пром.школыим.Гоголя.(01.07.1911–12.1912).–Арк.20–30.
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935. Список учеников 1, 2, 3, 4 и 5 классов Миргородской художественно-промышленной школы
имениН.В.Гоголяза1-ючетверть1906/7г.//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.
Художественно-промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.
–Од.зб.3.Докладдиректорашколыим.Н.В.Гоголяоборганизациинизшейкерамической
мастерскойв1903году;сметанаоборудованиемастерскихиспискиучениковза1-еполугодие
1905–1906уч.года(1903–09.05.1906).–Арк.30–33.

936.Списокучеников1,2,3,4и5классовсэкзаменационнымиотметками.19.05.1906//Державний
архів Полтавської області. – Ф. 837. Художественно-промышленнаяшкола им. Н. В. Гоголя
г.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.3.Докладдиректорашколыим.Н.В.Гоголя
оборганизациинизшейкерамическоймастерскойв1903году;сметанаоборудованиемастерских
испискиучениковза1-еполугодие1905–1906уч.года.(1903–09.05.1906).–Арк.26–29.

937. Список учениковМиргородской художественно-промышленнойшколы І, ІІ, ІІІ, ІV иV классов
сотметамиобуспехахиповеденииза3-ючетверть1906/7уч. года. 14.04.1907//Державний
архів Полтавської області. – Ф. 837. Художественно-промышленнаяшкола им. Н. В. Гоголя
г.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.3.Докладдиректорашколыим.Н.В.Гоголя
оборганизациинизшейкерамическоймастерскойв1903году;сметанаоборудованиемастерских
испискиучениковза1-еполугодие1905–1906уч.года.(1903–09.05.1906).–Арк.39–41.

938.Списокучеников,окончившихкурсхудожественно-ремесленнойучебноймастерской.04.06.1910
// Державний архів Хмельницької області. – Ф. 63. Каменец-Подольская художественно-
ремесленная учебная мастерская. – Оп. 1. – Од. зб. 2. Журнал классных занятий и список
учеников,окончившихкурсмастерской.(08.10.1909–04.06.1910).–Арк.1–1зв.

939. Список учеников школы 5-ти классов со сведениями об успехах и поведении за 1-е полугодие
1905/6уч.года.17.12.1905//ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.837.Художественно-
промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.–Од.зб.3.
Докладдиректорашколыим.Н.В.Гоголяоборганизациинизшейкерамическоймастерской
в1903году;сметанаоборудованиемастерскихиспискиучениковза1-еполугодие1905–1906
уч.года.(1903–09.05.1906).–Арк.18–21.

940. Список учителей Глинской керамическойшколы. 1921 // Державний архів Сумської області. –
Ф.Р.5600.НКО.РоменськаОкрінспектураНаросвіти.–Оп. 1.–Од.зб.32.Спискиучителей
пошколахРоменскогоуезда.1921.(01.01.1921–31.12.1921).–Арк.40.

941. Список учнів Глинської КерамичноїШколи. 25.06.1922 //Державний архів Сумської області. –
Ф.Р.5600.НКО.РоменськаОкрінспектураНаросвіти.–Оп.1.–Од.зб.131.Статутпрофесійної
керамічноїшколи. Кошторис на утримання керамічної профшколи. Списки учнів Глинської
керамічноїшколиіробітників.(07.10.1920–26.06.1922).–Арк.34,36.

942. Список учнів Кам’янець-Подільської художньо-промислової профшколи ім. Г. Сковороди, які
користуються виборчими правами. 19.12.1925 // Державний архів Хмельницької області. –
Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофесійнашколаіменіГ.Сковороди.
–Оп.1.–Од.зб.37.Ріжнапереписказа1925/26р.[ПротоколызаседанийшкольногоСовета
и учкома; переписка с окружной инспектурой народного образования,Каменец-Подольским
горсоветомобобеспечениишколыобщежитиемдлястудентов-бедняков,обоказаниистудентам
материальнойпомощи,планперевыборовгорсовета].(07.10.1923–15.12.1926).–Арк.30.

943.СписокучнівМирг.Х-Кер.Профшколи,які закінчиликурсшколи,кваліфіковані іневступили
дотехнікуму.20.10.1929//Центральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправління
України. – Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти Української РСР. – Оп. 6/ІV. Управління
справами. –Од. зб. 6993. Листування зМиргородською художньо-керамічною профшколою
прореорганізаціюїїнаіндустріально-керамічну.(10.04.1926р.–5.02.1930).–Арк.17–17зв.

944. Список шкіл ФЗУ та типа ФЗУ за ІІ квартал 1940 року по Полтавськой області. 10.07.1940 //
ДержавнийархівПолтавськоїобласті.–Ф.Р.3938.ПолтавскоеобластноеуправлениеНародно-
хозяйственногоучета(облУНХУ)приГоспланеСССР.Секторстатистикисводногоитекущего
учета.–Оп.1.–Од.зб.194.Сводныеведомостиоколичествеучебныхзаведенийиучащихся
в1939–1940учебномгодувПолтавскойобласти.(14.04.1940–31.10.1940).–Арк.39.
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Сентябрь 1915 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. 63. Каменец-Подольская
художественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп. 1.–Од. зб. 17.Переписказа 1915 год.
(15.01.1915–16.12.1915).–Арк.42–43.

978. Трегубова Л. П. Спогади про Макарово-ярівську керамічну кустарно-промислову школу //
ПриватнийархівОлександриТрегубової(Луганськ).
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979.ТрегубоваОлександраПетрівна.ЛистдоЛюдмилиОвчаренковід12.11.2001//Приватнийархів
ЛюдмилиОвчаренко(Опішне).

980.ТрегубоваОлександраПетрівна.ЛистдоЛюдмилиОвчаренковід07.01.2002//Приватнийархів
ЛюдмилиОвчаренко(Опішне).

981. Уведомление Московской губернской земской управы // Державний архів Вінницької області.
–Ф.Д.255.Винницкаяуезднаяземскаяуправа.–Оп.1.–Од.зб.26.Циркулярыипереписка
облагоустройствеместечек,опротивопожарныхмероприятиях,обустройствеисследовательских
лабораторий.(28.03–15.09.1912).–Арк.77–79.

982.УведомлениеПодольскогообществасельскогохазяйстваисельскохозяйственнойпромышленности.
28.10.1912//ДержавнийархівВінницькоїобласті.–Ф.Д.255.Винницкаяуезднаяземскаяуправа.
–Оп.1.–Од.зб.26.Циркулярыиперепискаоблагоустройствеместечек,опротивопожарных
мероприятиях,обустройствеисследовательскихлабораторий.(28.03–15.09.1912).–Арк.80.

983. Удостоверение, выданное настоятелем Александро-Невской церкви воспитанникам Каменец-
Подольскойхудожественно-ремесленнойучебноймастерской.06.03.1910//Державнийархів
Хмельницької області. – Ф. 63. Каменец-Подольская художественно-ремесленная учебная
мастерская. – Оп. 1. – Од. зб. 3. Переписка по вопросу о кредитах на содержание учебной
мастерской, отчёт НТС, сведения и циркуляры Учебного отдела Министерства торговли
ипромышленности.(22.01.1910–15.12.1911).–Арк.14.

984.УльрихР.АнкетадляучебныхучрежденийПрофобраУССР.30.11.1922//Центральнийдержавний
архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти
УкраїнськоїРСР.–Оп.3.Статистичнийстіл.–Од.зб.271.АнкетазагальнихвідомостейГлинської
професійно-технічноїкерамічноїшколитадодаткидонеї.(09.03.1923).–Арк.2–3зв.

985.УльрихРоберт.ОписьИнвентаряГлинскойПрофессионально-Технично-КерамическойШколы.
11.10.1922 // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. –
Ф.166.НароднийКомісаріатОсвітиУкраїнськоїРСР.–Оп.3.Статистичнийстіл.–Од.зб.271.
Анкета загальних відомостей Глинської професійно-технічної керамічної школи та додатки
донеї.(09.03.1923).–Арк.4–11.

986. Уманская Уездная Земская Управа Киевской губернии. В Миргородскую Художественно-
Промышленную Школу имени Гоголя. 20.03.1914 // Державний архів Полтавської області.
– Ф. 837. Художественно-промышленная школа им. Н. В. Гоголя г. Миргород Полтавской
губернии.–Оп.1.–Од.зб.11.Требованияразличныхучрежденийонаправлениикнимнаработу
выпускниковшколы;перепискапозаказамкерамическихизделий(09.11.1911–11.01.1916).–
Арк.22.

987. Устав инструкторской школы Главного управления Землеустройства и Земледелия. Проект //
РоменськийфіліалДержавногоархівуСумськоїобласті.–Ф.961.–Оп. 1.Роменскаяуездная
земскаяуправа.г.РомныПолтавскойгубернии.–Од.зб.194.ЖурналыидокладыЧрезвычайного
Роменскогоуездногоземскогособрания.(30.04.1909).–Арк.14–17.

988. Ухвала Судової колегії в кримінальних справах Верховного суду Української Радянської
СоціалістичноїРеспубліки. 14.02.1967//АрхівУправлінняСБУвПолтавськійобласті.–Ф.7.
Фондархівно-кримінальнихсправнаосіб,якізнятізоперативногообліку.–Од.зб.12091-с.Дело
пообвинениюЧирковойЕкатериныВасильевныиОстрянинЛюбовьФедоровныпост.54-10
ч.2и54-11УКУССР.(12.02.1957–16.02.1967).–Арк.256–257.

989.УчбовийплянГлинськоїКерамичноїШколи//ДержавнийархівСумськоїобласті.–Ф.Р.5600.
–Оп. 1.НКО.РоменськаОкрінспектураНаросвіти.–Од. зб. 358.СписокучителейГлинской
керамическойшколы.Протоколы заседанияпедагогического совета Глинской керамической
школы.1921–1922уч.г.(1921–1922).–Арк.18–18зв.

990.Учебно-показательнаягончарнаямастерскаявс.Боготоле.ПисьмовХудожественно-Керамическое
УчилищепамятиН.В. Гоголя. 06.07.1915 //Державний архівПолтавської області. –Ф. 837.
Художественно-промышленнаяшколаим.Н.В.Гоголяг.МиргородПолтавскойгубернии.–Оп.1.
–Од.зб.11.Требованияразличныхучрежденийонаправлениикнимнаработувыпускников
школы;перепискапозаказамкерамическихизделий(09.11.1911–11.01.1916).–Арк.3–3зв.

991.УчебныйотделМинистерстваторговлиипромышленности.ПисьмовСоветКаменец-Подольской
художественно-промышленнойучебноймастерской.05.07.1913//ДержавнийархівХмельницької
області.–Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.
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–Од. зб. 8. Разныециркуляры учебного отделаМинистерства торговлиипромышленности.
(19.03.1912–12.12.1913).–Арк.37.

992. Учителі та учні Опішнянської школи майстрів художньої кераміки. Опішне. 1939. [Фото] //
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів
українськогогончарства.

993. Учителі та учні Опішнянської школи майстрів художньої кераміки. Опішне. 1940. [Фото] //
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів
українськогогончарства.

994. Фалл К. Выполнение эскиза на фаянсовой массе. Экзаменационная работа ученика 3 класса.
31.05.1913 // Державний архів Хмельницької області. – Ф. 63. Каменец-Подольская
художественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.12.Экзаменационныеработы
учеников.(31.05.1913–1914).–Арк.18–19зв.

995.ФаллК.Н.Звітпропроведенідослідженняглин.Кам’янець-Подільський.1914//АрхівКам’янець-
Подільськоїдитячоїхудожньоїшколи.–[Безопису].–11арк.

996.Характеристикакол.вчителяОпішнянськоїНСШРевиС.М.27.09.1937//АрхівУправлінняСБУ
вПолтавськійобласті.–Ф.7.Фондархівно-кримінальнихсправнаосіб,якізнятізоперативного
обліку.–Од.зб.9745-с.УголовноеделопообвинениюРевыСергеяНикитовичапост.54-10ч.І
УКУССР.(31.10.1937–25.05.2005).–Арк.12–12зв.

997. Характеристика Крилової Марії Георгіївни. 01.09.1936 // Архів Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного
університету ім.Юрія Кондратюка. – Копії посвідчень і характеристик працівників та учнів
Будянськогокерамічноготехнікуму.1936рік.–Арк.16.

998.ХарактеристикаРевиСергія.9.11.1937//АрхівУправлінняСБУвПолтавськійобласті.–Ф.7.Фонд
архівно-кримінальнихсправнаосіб,якізнятізоперативногообліку.–Од.зб.9745-с.Уголовное
делопообвинениюРевыСергеяНикитовичапост.54-10ч.ІУКУССР.(31.10.1937–25.05.2005).
–Арк.11.

999. Характеристика Цисаря Петра Михайловича. 01.09.1936 // Архів Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного
університету ім.Юрія Кондратюка. – Копії посвідчень і характеристик працівників та учнів
Будянськогокерамічноготехнікуму.1936.–Арк.16.

1000. ХарактеристикаШиян Катерини Мартинівни. 01.09.1936 // Архів Миргородського художньо-
промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного
університету ім.Юрія Кондратюка. – Копії посвідчень і характеристик працівників та учнів
Будянськогокерамічноготехнікуму.1936.–Арк.14.

1001.ХарківІван.ЗаявадоуправляючогоХудожньо-ПромисловимТехнікумом.27.10.1923//Державний
архівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофесійна
школа імені Г. Сковороди. – Оп. 1. – Од. зб. 13. Распоряжения, циркуляры, инструкция,
протоколы заседаний Украинского, губернского и окружного комитетов профобразования.
(04.07–21.12.1923).–Арк.67.

1002.Художественныяновости//Новости.–1904.–20июля.–№198//Центральныйгосударственный
архивСанкт-Петербурга.–Ф.789.Бюрогазетныхвырезок.–Оп.12.–Ед.хр.29-з.–Л.70г;
копія–АрхівКам’янець-Подільськогодержавного історичногомузею-заповідника.–КПМ.–
Д/п.556.–Арк.38.

1003.ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.Управління
справами.–Оп.6/V.–Од.зб.7418.ЛистуваннязПолтавськоюокружноюінспектуроюНародної
освітипровідкриттявселіОпішніучбовоїмайстерні-школитаасигнуваннядодатковихкоштів
наїїутримання.(27.09.1927–18.08.1930).–29арк.

1004.ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.2581.Генеральне
секретарство справ освіти Української Центральної Ради. Народне Міністерство Освіти
УкраїнськоїНародної Республіки.М. Київ. –Оп. 1. Департамент мистецтв. Відділ художньої
промисловості.–Од.зб.229.Листуваннязхудожньо-промисловоюкерамічноюшколоюімені
ГоголяуМиргороді,проїїстан,звітза1917р.іреорганізаціювінститут,проподанняїйдопомоги
впрограмі.Документиучнівськоїорганізаціїпрозаняття.1липня1917року–16квітня1918року
(1917–1918).–69арк.
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1005.ЦентральнийдержавнийархіввищихорганіввладитауправлінняУкраїни.–Ф.166.Управління
справами. – Оп. 6/ІІ. – Од. зб. 2426. Листування з Полтавським  окрвиконкомом та
окрінспектуроюНародної освіти про відпуск коштів на утриманняОпішнянської керамічної
кустарно-промисловоїшколи.(06.04–14.07.1926).–5арк.

1006.Центральнийдержавнийархів-музейлітературитамистецтвУкраїни.–Ф.356.ПавленкоОксана
Трохимівна,українськахудожниця.–Оп.1.–Од.зб.110.ПавленкоО.Т.Зошитизмалюнками,
ескізами,начерками (портрети, композиції, вази, глечики, розписи).Олівець, туш, акварель.
1925–1952.–150арк.

1007. Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 395. Бюро культурної допомоги для
українськогонаселенняокупованихземель.М.Львів.–Оп.2.–Од.зб.3180.(1915–1918).–154арк.

1008. Циркуляры Каменецкого уездного отдела народного образования об объединении школ
игимназийвединуютрудовуюшколу//ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.
Кам’янець-Подільськахудожньо-промисловапрофесійнашколаіменіГ.Сковороди.–Оп.1.–
Од. зб. 3. Информация об организации и состоянии техникума; программы лекций
ивступительныхэкзаменов.Списокматериалов,приборовдлякабинетовидокументыподругим
вопросам.(03.08–27.12.1920).–77арк.

1009.Частное8-ми-классноемужскоеиженскоекоммерческоеучилищеН.Л.Ремезовойвг.Житомир.
ВМиргородскуюХудожественно-ПромышленнуюШколуимениГоголя.28.02.1914//Державний
архів Полтавської області. – Ф. 837. Художественно-промышленнаяшкола им. Н. В. Гоголя
г.МиргородПолтавской губернии. –Оп. 1. –Од. зб. 11. Требования различных учреждений
о направлении к ним на работу выпускников школы; переписка  по заказам керамических
изделий(09.11.1911–11.01.1916).–Арк.31.

1010. Чернетка відрядного посвідчення студента художньо-промислового технікуму. 21.01.1924 //
ДержавнийархівХмельницькоїобласті.–Ф.Р.1492.Кам’янець-Подільськахудожньо-промислова
профшкола(художньо-промисловийтехнікум ім.Сковороди).–Оп.1.–Од.зб.19.Переписка
с окружным комитетом профобразования, докладные записки техникума о реорганизации
техникумавпрофшколу,опереведениишколынаместныйбюджет,учебныепланыидругие
документы.(08.02.1923–29.11.1924).–Арк.18.

1011.ЧерновиксвидетельстваИванаЗакордонскогообокончанииКаменец-Подольскойхудожественно-
ремесленной учебной мастерской. 05.07.1912 // Державний архів Хмельницької області. –
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.7.
Черновики свидетельств об окончании курса мастерской и отпускные билеты. (10.06.1911 –
12.06.1912).–Арк.7–7зв.

1012. Черновик свидетельства ЛибыПлаксиной об окончании Каменец-Подольской художественно-
ремесленной учебной мастерской. 06.07.1917 // Державний архів Хмельницької області. –
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.27.
Разная переписка и черновики свидетельств об окончании курса мастерской. (17.01.1917 –
05.12.1917).–Арк.11–12.

1013.ЧерновиксвидетельстваНиколаяКавецкогообокончанииКаменец-Подольскойхудожественно-
ремесленной учебной мастерской. 06.07.1917 // Державний архів Хмельницької області. –
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.27.
Разная переписка и черновики свидетельств об окончании курса мастерской. (17.01.1917 –
05.12.1917).–Арк.13–14.

1014. Черновик свидетельства Суры Лисоводер об окончании Каменец-Подольской художественно-
ремесленной учебной мастерской. 06.07.1917 // Державний архів Хмельницької області. –
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.27.
Разная переписка и черновики свидетельств об окончании курса мастерской. (17.01.1917 –
05.12.1917).–Арк.9–10.

1015. Черновик свидетельства Тубы Вейцман об окончании Каменец-Подольской художественно-
ремесленной учебной мастерской. 06.06.1917 // Державний архів Хмельницької області. –
Ф.63.Каменец-Подольскаяхудожественно-ремесленнаяучебнаямастерская.–Оп.1.–Од.зб.27.
Разная переписка и черновики свидетельств об окончании курса мастерской. (17.01.1917 –
05.12.1917).–Арк.7–8.

1016.ЧисельнийскладнавчальнихзакладівНовосвітлівськогорайону.Новосвітлівка.1930//Державний
архів Луганської області. – Ф. 401. Луганская окружная инспектура народного образования
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Висловлюю щиру вдячність усім,  
хто люб’язно надав інформацію про гончарні навчальні заклади  

Наддніпрянської України, відкрив для дослідження приватні архіви,  
допомагав у пошуку архівних і літературних джерел,  

польових матеріалів щодо основних напрямків їх діяльності та персоналій,  
а також тим, хто сприяв підготовці монографії:

 Центральному державному історичному архіву України,  
Центральному державному архіву вищих органів влади та управління України,  

Центральному державному архіву громадських об’єднань України,  
Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України,  

Інституту рукопису Національної бібліотеки України  
імені Володимира Вернадського;  

 Державному архіву Полтавської області, Державному архіву Чернігівської області,  
Державному архіву Хмельницької області, Державному архіву Харківської області,  

Державному архіву Сумської області, Державному архіву Луганської області,  
Державному архіву Вінницької області; 

 Галузевому державному архіву Служби безпеки України,  
архівам Управління Служби безпеки України  

в Луганській, Полтавській, Сумській областях; 

 Національному архіву українського гончарства  
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному; 

 Кам’янець-Подільському, Миргородському, Роменському міським архівам;

 Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному,  
Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець»,  

Кам’янець-Подільському державному історичному музею-заповіднику,  
Національному музею українського народного декоративного мистецтва,  

Полтавському краєзнавчому музею імені Василя Кричевського,  
Полтавському художньому музею (Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка,  

Сумському художньому музею імені Никанора Онацького,  
Сумському обласному краєзнавчому музею,   

Роменському краєзнавчому музею,  
Вінницькому обласному краєзнавчому музею,  
Вінницькому обласному художньому музею,  

Луганському обласному краєзнавчому музею,  
Історико-меморіальному музею Олександра Пархоменка;

 Миргородському художньо-промисловому коледжу імені Миколи Гоголя  
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,  

Кам’янець-Подільській міській дитячій художній школі,  
Державній спеціалізованій художній школі-інтернату І-ІІІ ступенів  

«Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського; 

 родинам Дубинських (Вінниця), Трегубових (Луганськ),  
Зінов’євих (Москва, Російська Федерація),  

Ользі Ерн (Гагенмейстер-Корецькій),  її доньці Валентині Ерн-Бишкевич  
та онуку Ярославу Бишкевичу (Львів); 

Вдячність



ВДЯЧНІСТЬ

 співробітникам Інституту народознавства НАН України:
директору Інституту народознавства НАН України, академіку НАН України,  

доктору історичних наук, професору
Степану Павлюку, 

Відділу історичної етнології та членам Ученої ради;

 співробітникам Інституту керамології –  
відділення Інституту народознавства НАН України: 

директору й науковому консультанту цього наукового дослідження,  
заслуженому діячу науки і техніки України, доктору історичних наук, професору  

Олесю Пошивайлу, 
членам Ученої ради;

 співробітникам  
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному:  

генеральному директору, заслуженому діячу науки і техніки України,  
доктору історичних наук, професору  

Олесю Пошивайлу, 
завідувачу Гончарської книгозбірні України Галині Панасюк,  

бібліотекарям  
Оксані Андрушенко, Ользі Карунній, Тетяні Хрипун, 

головному художнику, заслуженому працівнику культури України Юрію Пошивайлу, 
завідувачу Науково-видавничого відділу «Видавництво «Українське Народознавство»  

Людмилі Гусар  
та редактору Олені Устименко, 

науковому співробітнику Науково-пошукового відділу керамологічних джерел  
Оксані Яценко;

 рецензентам цієї книги: 
директору Інституту народознавства НАН України,  

академіку НАН України, доктору історичних наук, професору 
Степану Павлюку,

завідувачу Відділу пам’яток української культури  
Інституту української археографії та джерелознавства  

імені Михайла Грушевського НАН України, члену-кореспонденту НАН України,  
доктору історичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України 

Всеволоду Наулку;
завідувачу Відділу архівних наукових фондів, рукописів та фонозаписів  

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського  
НАН України, доктору історичних наук, професору,  

заслуженому діячу науки і техніки України 
Валентині Борисенко;

завідувачу Кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв,  
доктору мистецтвознавства, професору,  

члену-кореспонденту Національної академії мистецтв України 
Оресту Голубцю;

 Народному депутату України Олегу Кулінічу;

 моїм батькам –  
Миколі та Валентині Матущакам;

 моїй донечці Юлії Овчаренко,

а також усім добродіям,  
які тією чи іншою мірою сприяли моїм науковим студіям  

і підготовці книги до друку
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 ІС ТОРИЧНА ДОВІДК А

Нині селище Зіньківського району Полтавської області; 
близько 6 тисяч жителів. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.07.2001 №878 селище включено до «Списку історичних 
населених місць України». Один із наймогутніших і найславетніших 
центрів культурної самобутності українців, загальновизнана столиця 
українського гончарства. 

На території містечка досліджено городище скіфського часу 
«Кардашів вал» (IV–ІІІ ст. до н.е.), городище роменської архео логічної 
культури (VIIІ ст.). Неподалік знаходиться одне з найбільших городищ 
скіфського часу – Більське. 1737 року в Опішному утворилася перша 
в Україні й тривалий час найбільша в Російській імперії Опішненська 
компанія селітроварних підприємств. У добу середньовіччя в містечку 
збудовано розгалужену систему підземних ходів, які планується 
музеєфікувати. 

У ХІХ столітті Опішне стало одним із найбільших і найвизначнішим гончарним осередком України.  
У місцевому гончарстві на початку ХХ століття було зайнято більше тисячі осіб. Вироби гончарів продавалися 
не лише в українських губерніях, а й у багатьох країнах європейського та американського континентів. 1894 
року в Опішному було відкрито першу в Лівобережній Україні земську губернську навчально-показову 
гончарну майстерню. (Донині зберігся один із будинків майстерні, зведений 1916 року за проектом все світньо 
відомого українського мистця Василя Кричевського в стилі українського модерну). Опішне – єдиний в Україні 
осередок традиційного гончарства, де вже більше століття розвивається гончарне шкільництво.

В Опішному функціонували найбільші в Україні гончарний завод «Художній керамік», що знаходився  
в системі «Укрхудожпрому», та гончарний завод «Керамік», підпорядкований «Укоопспілці». Завод «Художній 
керамік», заснований 1929 року, був найстарішим і найзнаменитішим гончарним підприємством в Україні. 
Нині тут діють приватні гончарні художні майстерні відомих українських мистців, заслужених майстрів 
народної творчості України – Михайла Китриша, Василя Омеляненка, Миколи Пошивайла та багатьох молодих 
майстрів кераміки. Дванадцять гончарів стали членами Спілки художників України. Творчість 8 гончарів 
відзначено почесним званням «Заслужений майстер народної творчості України», трьох (єдиних з гончарів 
України!) – Державною премією України імені Тараса Шевченка, одного – Всеукраїнською літературно-
мистецькою премією імені Івана Нечуя-Левицького. 

Опішненська кераміка стала своєрідним етнічним символом української культури ХХ століття.  
(Найбільш влучно про це сказав, побувавши в Опішному, колишній посол Польщі в Україні Єжи Бар: «Я думав, 
що глину побачу, а побачив народ»). Саме тому усвідомлення україностверджуючого покликання Опішного 
і дбайливе плекання головного дійства в цьому священному куточку України – гончарства – мають стати 
наріжним каменем культурної політики Української Держави.

З гончарством Опішного пов’язана творча доля знаменитих українських мистців: гончарів –  
Федора Чирвенка, Остапа Ночовника, Івана Гладиревського, Василя Поросного; художників-керамістів –  
Юрка Лебіщака, Осипа Білоскурського, Петра Вауліна; художників – Василя Кричевського, Сергія 
Васильківського, Миколи Самокиша, Опанаса Сластьона, Єлизавети Трипільської, Леоніда Позена; 
письменників – Якова Майстренка, Василя Вражливого-Штанька, Олександра Косенка, історика літератури 
Назара Фіялковського; археолога Івана Зарецького; етнографів – Віктора Василенка, Михайла Русова, Федора 
Вовка, Якова Риженка, Костянтина Мощенка; керамолога й мистецтвознавця Юрія Лащука; публіциста  
й політичного діяча української діаспори Івана Майстренка

Містечко стало місцем проведення Установчого з’їзду Українського керамічного товариства (2000),  
заснування ГО «Конгрес українських керамологів».

В Опішному нині функціонують три заклади державного значення: Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному (на пострадянському просторі, у країнах Центральної і Південної 
Європи аналогів немає), Державна спеціалізована художня школа-інтернат I-III ступенів «Колегіум мистецтв 
у Опішному» імені Василя Кричевського (на пострадянському просторі, в інших країнах Європи аналогів 
немає), Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (на пострадянському 
просторі аналогів немає). Сформувався численний науковий колектив, інтелектуальний потенціал якого  
в сфері дослідження гончарства не має рівних в Україні
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На буревійних шляхах історії містечко не раз дощенту спалювали чужинці,  
але воно, немовби Фенікс із попелу, знову й знову воскресало,  

щоразу постаючи ще потужнішим Осердям Народної Духовності.
Занепали скіфські, праслов’янські городища, завмерло середньовічне козацьке  

містечко, проте не зник на приворсклянських пагорбах Божий Дар Плекання Краси.
У найтрагічніші і найзастійніші часи вогнецвітне мистецтво Опішненських  

Гончарів утверджувало Непоборність Народного Духу.
Нерукотворний Духовний Храм протистояв імперським намаганням  

зруйнувати Генотип Національної Свідомості. 
Інтенсивність нівелювання Основ Етнобуття – прямо пропорційна стану гончарства:  

чим більше воно занепадає, тим помітніше деградує суспільство, 
тим глобальніші катастрофи загрожують планеті.

Та обставина, що Опішне й сьогодні лишається одним із найбільших осередків  
ГОНЧАРСТВА в Україні, виявляє його месіянську роль для Українського Суспільства.  
Саме тому усвідомлення сакрального покликання Опішного і дбайливе плекання  

головного дійства в цьому священному куточку України — ГОНЧАРСТВА —  
поступово стають наріжним каменем культурної Політики Української Держави.

Спрагло припадіть до цього Предковічного джерела Духовності Нації, 
звідки незлічимими струмочками розтікається в широкий світ, 

у батьківські і чужинецькі краї потужна енергетика Космічної Гармонії!
Пізнайте Благодать Спілкування з Предивним Світом Нетлінної Краси! 

Гончарство – індикатор Духовного Здоров’я Нації.
Кожний Гончар – Творець, і чим більше таких Особистостей, тим щільнішу  
світлоносну Ауру Суспільства вони вибудовують, тим потужніше остання  

протистоїть деструктивним космічним силам, Антидуху.
Гончарство – наймогутніша, хоча і найутаємниченіша Твердиня 

Самозбереження Нації, джерело її Поступу.
Як не пригадати тут особливе обожнення гончарства японцями! 

Чи не в цьому одна з передумов становлення й розвитку  
авангардної нації сьогодення?! 

У поруйнованому й сплюндрованому Українському  
Світі утаємничений Духовний Потенціал Опішного  

постає Великоднім Камертоном,  
за яким найтонші почування й діяння  

Українців налаштовуються  
на гармонійний лад

З дня на день, через літа у віки творить Опішне 
гончарний літопис українського буття.

Таїна його Величі – за сімома замками Історії.
Джерела її Сили – лише для Посвячених у Апостоли Народного Духу. 

Опішне творитиме Україну і хвилюватиме нас доти, доки залишатиметься 
нерозгаданою таїна його наснаги, допоки на сторожі його джерел поставатимуть  

світлоносні гончарі – чарівники-царі неосяжних вершин  
Людського Животворящого Вогню, провідники Космічного Ладу. 

Їхніми заповітними руками Опішне промовляє до Нас 
Великомудрістю Предків. 

Вслухаймося разом!
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ІНФОРМАЦІЯ

 

11 березня 1986 року в Опішному, за дорученням Ради Міністрів України, засновано Музей 
гончарства. Через три роки (03.11.1989) прийнято постанову про формування на його базі 
Державного музею-заповідника українського гончарства – етномистецького науково-дослідного 
і культурно-освітнього закладу, національної гончарної скарбниці України. Враховуючи виняткове 
значення музею-заповідника в справі збереження, вивчення й популяризації гончарної спадщини, 
а також його роль у розвитку національно-культурних традицій українського народу, Указом 
Президента України від 29.03.2001 року №220/2001, закладу надано статус національного. 

Діяльність музею-заповідника спрямовано на збирання польових матеріалів, формування 
колекцій, наукове дослідження й популяризацію українського гончарства. У його структурі 
функціонують: Гончарська книгозбірня України, яка має найбільшу в Україні збірку літератури 
з проблем українського та світового гончарства; Національний архів українського гончарства; 
видавництво «Українське Народознавство», яке готує до видання літературу з проблем 
гончарства та українського народознавства, зокрема національний культурологічний щорічник 
«Українське гончарство», національні наукові щорічники «Українська керамологія», «Бібліографія 
українського гончарства», національний науковий часопис «Український керамо логічний 
журнал»; Меморіальні музеї-садиби гончарської родини Пошивайлів, гончарки Олександри 

Селюченко, філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа,  
в яких у недотор каному вигляді збереглися інтер’єри жител, предмети побуту, 

гончарні твори та декоративні мальовки, вишивки, народні картини, безліч 
фотографій та багата епістолярна спадщина (листи, щоденники тощо), 

Музей мистецької родини Кричевських. Найголовніше багатство музею 
– фондова колекція гончарних виробів, на сьогодні найбільша в Україні, 

яка щороку поповнюється.
Музей ініціював проведення в Опішному Всеукраїнських 

симпозіумів монументальної кераміки «Поезія гончарства на 
майданах і парках України», Національних симпозіумів гончарства, 
у результаті яких з’явилася унікальна Національна галерея 

монументальної кераміки, розміщена просто неба; Всеукраїнських 
гончарських фестивалів, Національних конкурсів художньої кераміки, 

Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій  
і семінарів з проблем гончарства, Тижнів Національного Гончарного 
Здвиження, Національного Дня гончаря
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На базі Науково -дослідного центру українського гончарства Національного музею -заповідника 
українського гончарства в Опішному 2000 року було засновано нову академічну наукову установу 
– Інститут керамології як відділення Інституту народознавства НАН України. За короткий проміжок 
часу, що минув відтоді, Інститут керамології став провідним в Україні у галузі керамології, ствердивши 
пріоритетні позиції України в розвитку цієї новітньої наукової дисципліни. Головною метою діяльності 
Інституту керамології є комплексне вивчення гончарства як феномена людської діяльності; проведення 
фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на одержання нових знань про закономірності 
виникнення й розвитку гончарства, його роль і місце в традиційно-побутовій і сучасній культурі 
українців та інших народів світу; проведення прикладних наукових досліджень, спрямованих на 
одержання нових знань про глини та вироби з них, їх використання для примноження національного 
багатства Української Держави. Вчені Інституту вивчають гончарство на території України від 
найдавніших часів до наших днів; проводять польові керамологічні, археологічні та лінгвістичні 
експедиції в різних регіонах країни; формують Національний інформаційний банк даних про 
гончарство, вивчають і узагальнюють світові досягнення в галузі керамології.

Нині ведеться підготовка фундаментальної багатотомної енциклопедії «Українське гончарство», 
«Національного словника українських гончарів» та інших наукових праць

 
 

1997 року в структурі Державного музею -заповідника українського гончарства в Опішному 
було створено перший і єдиний в Україні подібного типу спеціалізований навчальний мистецький 
заклад – Колегіум мистецтв у Опішному. 04.12.2001 року його було реорганізовано в Спеціалізовану 
художню школу- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному». З 2004 року – це Державна 
спеціалізована художня школа- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», підпорядкована 
Міністерству культури України. 2013 року присвоєно ім’я творця ескіза сучасного герба України, 
академіка Василя Кричевського.

Мета закладу: здобуття загальної середньої освіти, національне художньо -естетичне виховання 
дітей і підлітків, усебічний розвиток їх таланту, природних здібностей; виховання високоосвічених, 
фізично здорових, духовно розкутих і вільних людей, з прагненням до правди, добра і краси, здатних на 
незалежні судження й оцінки, з широким світоглядом, які турбуються про розвиток і збереження своєї 
культури, поважають інші народи; творення гармонійно розвиненої особистості з високим культурним 
потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними художніми смаками, готовністю до 
практичної творчої діяльності. Колегіум спеціалізується на опануванні гончарства. 

Мистецький заклад став творчою базою Всеукраїнських гончарських фестивалів та Міжнародних 
молодіжних гончарських фестивалів
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КЕРАМОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ  
2011–2017 РОКІВ

Українська Керамологія:  
Національний науковий щорічник.  За рік 2007.  
Українське гончарство доби козацтва. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.III. – T.1. – 264 с., іл.  
Перший том третьої книги Національного наукового щорічника «Українська 
керамологія» присвячено українському гончарству доби козацтва. До нього 
ввійшли доповіді  Всеукраїнського науково-практичного керамологічного 
семінару «Актуальні питання дослідження українського гончарства доби козацтва» 
та статті вітчизняних керамологів, присвячені гончарству ХVI – ХVIII століть. 
Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтво знавців, музеологів, 
краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною України

Українська Керамологія:  
Національний науковий щорічник.  За рік 2007.  
Атрибуція кераміки в Україні. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.III. – T.2. – 376 с., іл.  
У другому томі третьої книги Національного наукового щорічника «Українська 
керамологія» подано матеріали Всеукраїнського науково-практичного 
керамологічного семінару «Сучасні проблеми атрибутування керамологічних 
колекцій в Україні» та статті, присвячені тотожній тематиці. 
Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтво знавців, музеологів, 
краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною  України

Гейко Анатолій.  
Гончарство населення скіфського часу  
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с., іл.
Монографію присвячено реконструкції гончарства населення скіфського часу 
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Здійснено огляд історії дослідження 
поселенських і поховальних пам’яток. Аналіз і узагальнення матеріалів,  
у поєднанні з комплексним застосуванням методів техніко-природничих наук, 
експериментального моделювання, етноархеології, дозволили реконструювати 
технологію виготовлення глиняного посуду, з’ясувати його асортименті 
призначення.
Для керамологів, археологів, істориків, музейних працівників, викладачів та 
вчителів історії, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться стародавньою 
історією України.

Метка Людмила.  
Гончарство Слобідської України  
в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття.  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с., іл.
Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства Слобідської 
України другої половини XIX – першої половини XX століття. В її основу покладено 
матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях упродовж 
2001–2004 років.
Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, 
музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.
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Овчаренко Людмила.  
Гончарство Макарового Яру  
(друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття).  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 252 с., іл.
Здійснено комплексне керамологічне дослідження гончарства крайнього східного 
гончарного осередку України. Охарактеризовано джерела й літературу з питань 
гончарства в с.Макарів Яр. Відтворено історичний розвиток місцевого промислу, 
з’ясовано причини його занепаду. Реконструйовано технологічний процес 
кустарного виробництва глиняних виробів; вивчено їх асортимент, функції, 
художні ознаки та способи збуту. Проаналізовано роль повітового земства у 
розвитку гончарного осередку. Вивчено обставини заснування, аспекти діяльності, 
вплив на промисел місцевої гончарної школи.
Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, 
музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.

Щербань Анатолій.
Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя.  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с., іл. 
Монографію присвячено дослідженню декору глиняних виробів самобутнього 
історико-культурного регіону – Лівобережної України – впродовж останньої 
третини VIІ тисячоліття до н.е. – ХIII століття. Уперше проаналізовано майже 
восьмитисячолітню історію декору кераміки. Вивчено технологію нанесення 
декору, особливості елементів і композицій орнаментів, висловлено гіпотези 
щодо їх функцій.
Для керамологів, археологів, істориків, етнологів, мистецтвознавців, музейних 
працівників, краєзнавців, усіх, хто цікавиться мистецькою спадщиною давнього 
населення України.

Рахно Костянтин.  
Перунове полум’я.  
Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 448 с., іл. 
Монографія є першим комплексним дослідженням ролі й місця міфо-ритуальних 
аспектів гончарства у традиційній культурі слов’янських народів. Уперше  
в керамології й етнології на підставі аналізу традиційних гончарських звичаїв  
та обрядів виготовлення посуду реконструйовано міфопоетичні уявлення слов’ян 
про процес гончарювання. Виявлено й охарактеризовано зв’язок гончарного 
ремесла з основними образами слов’янської міфології, зокрема, з богом грому 
Перуном, у контексті базових структур міфологічної моделі світу.
Для керамологів, етнологів, фольклористів, істориків, релігієзнавців, 
етнолінгвістів, мистецтвознавців і всіх, хто цікавиться міфологією, фольклором 
і традиційною культурою слов’ян.

Бібліографія українського гончарства. 2008:  
Національний науковий щорічник. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2012. – Вип.10. – 408 с.: іл.   
Національний науковий щорічник охоплює публікації про українське 
гончарство, кераміку, керамологію, які побачили світ в Україні 2008-го року. 
Тематичне спрямування матеріалів – археологія, історія, етнографія і мистецтво 
гончарювання. До реєстру включено книги, брошури, журнали, буклети, статті, 
повідомлення, що надійшли до Гончарської книгозбірні України та Національного 
архіву українського гончарства Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, а також Керамологічної бібліотеки України й Українського 
керамологічного архівного фонду Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України. Усі бібліографічні позиції мають анотації й суцільну 
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нумерацію, починаючи з першого випуску. Подано додаток публікацій 2007 року, 
огляди й рецензії керамологічної літератури, інформацію про нові надходження 
до Гончарської книгозбірні України та Керамологічної бібліотеки України; короткі 
біографії й статті про відомого сучасного художника-кераміста Василя Боднарчука 
та відомого українського вченого, академіка НАН України, професора Степана 
Павлюка; список добродійників.
Для керамологів, етнологів, істориків, археологів, мистецтвознавців, краєзнавців, 
бібліотечних працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

ТРЕТЯ Національна виставка-конкурс художньої кераміки  
«КерамПІК у Опішному!» (1 липня – 30 жовтня 2011): Альбом-каталог. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2012. – 408 с.: іл.  + DVD 
Про наймасштабнішу мистецьку подію в галузі української художньої кераміки 
2011 року – ТРЕТЮ Національну виставку-конкурс художньої кераміки «КерамПІК 
у Опішному!». На ній було представлено найвидатніші досягнення вітчизняних 
мистців 2010 – першої половини 2011 року. Національні Виставки-Конкурси 
перетворилися в неформальні національні форуми творців української гончарної 
культури, щорічні з´їзди майстрів-гончарів, художників-керамістів, керамологів  
і мистецтвознавців.
У фундаментальному науковому альбомі-каталозі подано відомості про учасників 
і членів Журі, каталог, анотації й концепції експонованих творів, фотолітопис 
подій, прес-бібліографію й багато інших матеріалів, важливих для осмислення 
унікального мистецького явища. Також опубліковано аналітичні статті відомих 
учених, роздуми мистців про актуальні питання розвитку сучасної художньої 
кераміки в Україні та світі, художні пошуки й здобутки, дискусійні питання 
організації й проведення Виставки-Конкурсу.
Видання продовжує академічну керамологічну серію «УКРАЇНА ГОНЧАРНА», яка 
знайомить читачів із творчим доробком учасників національних керамологічних 
виставок, конкурсів і симпозіумів.
Додатком до альбому є DVD-диск із відеофільмом про перебіг подій Виставки-
Конкурсу.
Для художників-керамістів, майстрів-гончарів, керамологів, мистецтвознавців, 
культурологів, етнологів, музеєзнавців, краєзнавців, викладачів і студентів 
мистецьких навчальних закладів, керівників художніх галерей і музеїв, кураторів 
виставок.

ДРУГИЙ Національний фотоконкурс у Опішному  
«Гончарні ВІЗІЇ країни» (30 червня – 30 жовтня 2011): Альбом-каталог. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2012. – 192 с.: іл.  + DVD
Про найбільш резонансну подію в галузі української керамологічної фотографії 
2011 року – ДРУГИЙ Національний фотоконкурс «Гончарні ВІЗІЇ країни». Наукове 
видання постає ефективним інструментом суспільного осмислення унікального 
мистецького явища, його аналізу, як учасниками імпрези, так і вченими, мистцями, 
глядачами. Подано відомості про фотомистців і членів Журі, каталог експонованих 
творів, фотолітопис подій, прес-бібліографію, інші важливі матеріали.
Альбом-каталог відображає калейдоскопічний спектр проблем і досягнень сучасної 
гончарної культури України: постаті, шокуючі події і явища, красу творів і містику 
їх сприйняття глядачами й користувачами. Фотомистці досліджують психологію 
сприйняття глиняних виробів, первісне бажання людини уподібнюватися 
кераміці, виявляють ефекти містерії та зв΄язку гончарства з надприродним, 
утаємниченим, фетишизмом, тотемізмом, з ритуальними практиками минулого, 
жертвоприношеннями, народженням нового й поверненням до минулого…
У виданні також йдеться про інші націозначущі заходи, що одночасно відбувалися  
в Гончарній столиці України – містечку Опішному, що в Полтавщині: відкриття єдиної 
в світовій культурі СТІНИ ГОНЧАРНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ; фотовиставку ПЕРШОГО  
Національного конкурсу керамологічних музейних експонатів «КераМузЕк–2011» 
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та виставку Національного мистецького конкурсу «Національний музей гончарства 
– перлина України ХХІ сторіччя!»; повноцінне повернення імені славетного мистця, 
академіка Василя Кричевського на культурно-духовне поле Новітньої Української 
Держави й заснування Музею мистецької родини Кричевських.
Для керамологів, мистецтвознавців, культурологів, етнологів, музеєзнавців, 
краєзнавців, керівників художніх галерей і музеїв, кураторів виставок, художників-
керамістів, народних майстрів і аматорів гончарства.

Міщанин Віктор. 
Репресивні заходи радянського тоталітарного режиму  
в галузі традиційного гончарства України  
(1930-ті – 1950-ті роки).
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 736 с.: іл.
Монографія є першим ґрунтовним дослідженням репресивних заходів радянського 
тоталітарного режиму в галузі традиційного гончарства України впродовж 30-х – 
50-х років ХХ століття. В основу книги покладено архівні документи, літературні  
й польові джерела, що стосуються мешканців гончарної столиці України – 
містечка Опішного – й навколишніх гончарних осередків сучасного Зіньківського 
району Полтавської області. Подано життєписи й матеріали фальсифікованих 
кримінальних справ гончарів, працівників гончарних підприємств, працівників  
і випускників гончарних шкіл, керамолога.
Для керамологів, істориків, музеологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться 
трагічними сторінками в історії України й намагається унеможливити  
їх повторення в майбутньому.

Гейко Анатолій.
Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 176 с.
Монографія є першим спеціалізованим дослідженням ремонту глиняного посуду 
на теренах України й суміжних країн. Керамологічні, археологічні й етнографічні 
джерела дозволили вивчити це унікальне явище традиційно-побутової культури 
від найдавніших часів до сьогодення. Комплексно охарактеризовано види 
ремонтування, особливості їх еволюції й причини зникнення, відображення теми 
у фольклорі й художніх творах. У додатках подано практичні поради щодо ремонту 
глиняних виробів.
Для керамологів, археологів, етнологів, істориків, музейних працівників, 
викладачів і вчителів історії, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться 
традиційно-побутовою культурою України.

Рахно Костянтин.
Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі 
як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів.  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 488 с.
Монографію присвячено календарній обрядовості з використанням глиняних 
виробів у традиційно-побутовій культурі росіян і поляків – Свистоплясці та 
Ренкавці. На підставі широкого кола джерел простежено ґенезу й еволюцію 
цієї обрядовості, первісно пов’язаної з язичницьким культом бога грому Перуна 
й відродженої нині як громадські урочистості. Проаналізовано шлях глиняних 
виробів від культової пластики до дитячої іграшки та мистецьких творів, які 
стали уособленням етнічності, фактором збереження локальної й національної 
ідентичності за доби глобалізації.
Для керамологів, етнологів, фольклористів, істориків, релігієзнавців, 
етнолінгвістів, культурологів, мистецтвознавців і всіх, хто цікавиться 
міфологією, фольклором і традиційною культурою слов’ян.
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Українська керамологія: Національний науковий щорічник.  
За рік 2008: Експеримент у сучасній керамології
/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла.  
– Опішне: Українське Народознавство, 2013. – Кн.IV. – Т.1. – 592 с.: іл.
В основу чергового тому Національного наукового щорічника «Українська 
керамологія» покладено матеріали Міжнародного науково-практичного 
керамологічного семінару «Експеримент у сучасній керамології: шлях до наукової 
істини чи профанація наукових знань?» (Опішне, Полтавщина, 28–30.05.2008). 
Метою його проведення було з’ясування місця й ролі експериментів у сучасних 
керамологічних дослідженнях, виявлення позитивних і негативних моментів  
у використанні їх під час вивчення давнього гончарства, впровадження в практику 
сучасних керамологічних студій спеціальних методів дослідження історичної 
кераміки. У додатках подано статті керамологічної проблематики провідних 
українських і російських учених. 
Щорічник присвячено пам’яті видатного керамолога, доктора історичних наук, 
професора Олександра Бобринського (04.08.1930 – 01.10.2010)
Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтвознавців, музеологів, 
краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною України та інших країн 
світу.

Метка Людмила
Глина й глиняний посуд в українській народній медицині  
(ХІХ – початок ХХІ століття) 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – 248 с.
Уперше в українській керамології на основі опублікованих джерел і польових 
керамологічних студій з’ясовано специфіку використання глини й глиняного 
посуду в народній медицині українців упродовж ХІХ – початку ХХІ століття. 
Проаналізовано народні способи приготування лікарських засобів у глиняному 
посуді; визначено асортимент посуду для проведення лікувальних процедур  
у домашніх умовах; узагальнено відомості про використання глиняного посуду 
в знахарстві під час магічного зцілення від хвороб та в господарських захисних 
звичаях і обрядах, пов’язаних із тваринництвом; досліджено побутування глиняних 
оберегів в українській традиційно-побутовій культурі.
Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, усіх, хто 
цікавиться традиційно-побутовою культурою України.

Гейко Анатолій.
Гра «Крем’яхи» як джерело наукових студій. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 320 с.
Монографія є першим комплексним дослідженням української народної гри 
«Крем’яхи», а також подібних ігор народів світу. Керамологічні, археологічні, 
етнографічні та інші джерела дозволили охарактеризувати різновиди гри,  
її еволюцію й причини зникнення, відображення теми в мистецтві й художній 
літературі, вивчити застосування крем’яхів у культово-релігійній обрядовості. 
Для керамологів, археологів, істориків, музейних працівників, педагогів, 
краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться традиційно-побутовою культурою 
України та інших країн.
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Овчаренко Людмила. 
Кам’янець-Подільський осередок гончарної освіти 
в Україні (1905–1933) 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 1280 с.
Перше в українській керамології комплексне дослідження розвитку гончарного 
шкільництва в місті Кам’янець-Подільський упродовж першої третини ХХ століття. 
За архівними й літературними джерелами, польовими матеріалами проаналізовано 
передумови заснування, основні напрямки діяльності, учнівський склад, навчальні 
програми, технологічні аспекти опанування гончарства, етнопедагогічні засади 
функціонування й персоналії викладачів різночасових навчальних закладів: 
Кам’янець-Подільських рисувальних класів (1905–1908); Кам’янець-Подільської 
художньо-ремісничої навчальної майстерні (1908–1919); Кам’янець-Подільської 
художньо-промислової професійної школи імені Григорія Сковороди (1919–1933). 
Відтворено унікальну в межах України систему комплексного формування 
творчого майстра, що передбачала практику у виробничих майстернях, участь  
в етнографічних експедиціях і фахових гуртках, видавничу, музейну й виставкову 
діяльність. З’ясовано визначальну роль керівників гончарних навчальних закладів 
в успадкуванні й передачі професійних знань (В’ячеслав Розвадовський, Микола 
Роот, Володимир Гагенмейстер). Вивчено трагічні сторінки історії, пов’язані  
зі знищенням російською окупаційною владою цього самобутнього осередку 
збереження, розвитку й популяризації народного мистецтва. Опубліковано 
унікальні архівні й керамологічні матеріали гончарних шкіл Кам’янця-Подільського. 
Для керамологів, етнологів, істориків, етнопедагогів, мистецтво знавців, 
культурологів, педагогів і краєзнавців, усіх, хто розвиває гончарство  
як етноідентифікуюче явище національної культури й цікавиться художньою 
спадщиною українців.

Пошивайло Марія.
Гончарний код українського фольклору (семіотика, образність, атрибутика, 
текстологія). 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 464 с.
Дослідження присвячене виявленню гончарного коду в українському фольклорі; 
вивченню різножанрових народнопоетичних творів з елементами й сюжетами 
гончарської тематики як культурного тексту; реконструкції міфо-ритуальних 
і семіотичних функцій гончарства і глиняних виробів; показу комплексного, 
багатоаспектного представлення гончарства в традиційній культурі українців.  
У монографії визначено елементи концептосфери, висвітлено ґенезу та формування 
мотивної структури в площині «образного поля» гончарського фольклору; 
охарактеризовано специфіку фольклору гончарів, загальні змістово-формальні 
й функціональні закономірності жанрового явища; досліджено гончарні виміри 
дитячого фольклору, його жанрової специфіки, вербальних та естетичних кодів, 
функціональних принципів; розкрито символічний аспект кераміки в малих формах 
фольклору; реконструйовано функції й семантику глиняних виробів у календарно-
обрядовій творчості.
Для фольклористів, керамологів, етнологів, істориків, мистецтвознавців, 
культурологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться традиційно-побутовою 
культурою України.
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Пуголовок Юрій.
Будівельна справа літописних сіверян. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2016. – 360 с.
Монографію присвячено комплексному вивченню будівництва населення 
роменської культури Дніпровського Лівобережжя України. Особливості цього 
аспекту матеріальної культури сіверян з’ясовано на основі аналізу історіографії 
й систематизації археологічних джерел. Охарактеризовано будівельні рештки 
роменської культури відповідно до їх функціонального призначення. Відтворено 
будівельний процес і технологічні прийоми; виділено локальні особливості 
й закономірності розміщення структурних елементів споруд; проаналізовано 
роменські будівельні традиції в населення Сіверської землі часу Київської Руси; 
запропоновано графічні варіанти реконструкції фортифікаційних і житлових 
будівель, а також забудови поселень сіверян.
Для археологів, керамологів, етнологів, істориків, мистецтвознавців, 
культурологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

Традиційна кераміка українців
на поштових листівках першої третини ХХ століття:
Набір листівок.
– Опішне: Українське Народознавство, 2016. – 36 лист. + футляр
Це видання представляє 36 поштових листівок із керамологічної колекції 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
що побачили світ у 15 видавництвах у першій третині ХХ століття. На них зображено 
традиційний побут українців кінця ХІХ – першої третини ХХ століття, зокрема 
особливості використання глиняних виробів.
Поштівки презентують три різновиди фотозображень: оригінальні – спеціально 
виконані для відтворення на листівках; документальні – створені за знімками 
фотографів; репродукційні – відтворюють живописні твори видатних художників 
та експонати з музейних колекцій. Вирізняючись документальним характером 
зображень, значною інформативністю, чисельністю сюжетів, листівки постають 
своєрідним хронописом гончарної культури України. Серії поштівок («Типи 
Малоросії», «Українські типи і краєвиди», «Українські типи», «Типи Галичини», 
«Типи буковинських селян») фіксують побут старожитніх українців – хліборобів, 
пастухів, торговців та інших професійних і соціальних верств населення. 
На листівках представлено глиняні вироби різних історико-етнографічних регіонів 
України (Полтавщина й Слобожанщина, Середня Наддніпрянщина, Поділля, 
Гуцульщина, Буковина), а саме – глечики, горщики, ринки, куманці, миски, тикви, 
зооморфний посуд, кахлі тощо. Асортиментний ряд виробів виявляє багатство 
форм і декору української кераміки, локальну специфіку творів. Зображення 
відтворюють регіональні етнографічні особливості кераміки, різні побутові ситуації 
з використанням виробів гончарів удома, в полі, дорозі, під час праці й дозвілля. 
Серія «Кераміка», представлена в цьому виданні трьома листівками, дозволяє 
скласти уявлення про кераміку українців XVIII – початку ХХ століття.
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Белько Олег. 
Діяльність органів земського самоврядування  
з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876–1919).   
– Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 280 с.
У монографії досліджено вплив Полтавського губернського земства на гончарний 
промисел Полтавщини впродовж 1876–1919 років. Охарактеризовано наявні 
джерела й літературу з проблематики дослідження; засоби впливу земства  
на поліпшення технічного й технологічного процесів, художньої досконалості 
виробів; проаналізовано основні напрями діяльності земства з підтримки промислу; 
з’ясовано роль і місце земських гончарних навчальних закладів у вирішенні 
актуальних проблем промислу; досліджено заходи щодо популяризації та збуту 
глиняних виробів через кустарні склади, виставкову діяльність на території регіону, 
держави й на міжнародних ринках.
Для керамологів, етнологів, істориків, мистецтвознавців, культурологів, 
краєзнавців, усіх, хто цікавиться традиційно-побутовою культурою України.

Краснова Тетяна.
Дослідження, реставрація і зберігання музейної кераміки.  
– Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 464 с.
Монографія є першим вітчизняним дослідженням систематизації знань і досягнень 
української та зарубіжної науки в галузі збереження, консервації та реставрації 
кераміки, яке базується на практичному досвіді та опрацюванні значного масиву 
бібліографічних джерел.
Описано фізико-технологічні властивості виробів, детально проаналізовано 
види й причини їх руйнування, охарактеризовано реставраційні матеріали та їх 
застосування в різні історичні періоди. Окреслено чіткий науковий підхід щодо 
збереження гончарної спадщини. Сформульовано принципи, а також морально-
етичні норми консервації та реставрації кераміки.
Для реставраторів, керамологів, археологів, етнологів, мистецтвознавців, 
краєзнавців, музейних працівників, колекціонерів, майстрів-гончарів, художників-
керамістів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто зацікавлений  
у збереженні культурної спадщини України та інших країн світу.

Сморж Леонід.
Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади).  
– Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 864 с. + DVD
Спогади видатного українського філософа-естетика, керамолога й колекціонера 
старожитностей Леоніда Сморжа про свій життєвий і творчий шлях, унікальні 
постаті, які траплялися на його шляху, актуальні соціально-політичні події в Україні 
впродовж 1930-х − 2007 років. У них автор постає справжнім суцвіттям талантів: 
воїном-захисником, спортсменом, кінодокументалістом, художником, керамістом, 
ученим. Романтичний образ краянина доповнюють його вибрані поетичні твори. 
Колекція автора стала основою формування ще одного культурно-мистецького 
осередку новітньої України − Меморіального музею-садиби вченого в структурі 
Національного музею-заповідника українського гончарства.
Книга започатковує академічну серію «Українська керамологічна мемуаристика», 
присвячену документальній спадщині (спогади, щоденники, епістолярії тощо) 
відомих українських учених, які зробили значний внесок у становлення й розвиток 
української керамології.
Додатком до книги є DVD-диск із відеофільмом про Леоніда Сморжа.
Для керамологів, філософів, естетиків, істориків, мистецтвознавців, істориків 
науки, культурологів, краєзнавців, музейних працівників, усіх, хто цікавиться 
науковою й культурною спадщиною України.
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Бабанська Віра 376
Бабанська Олександра 378,  

1249, 1250
Бабанський Василь 362
Бабенко Василь 31, 1210
Бабицький 45
Бабич Оксана 379
Бабійчук 917
Багалій Дмитро 271, 1111, 1238
Баган С. Я. 590
Багрій 332
Багрій Віра 390
Багрій Євдокія 332
Багрій Іван 374
Багрій Л. Я. 374
Багрій Марія 379
Багрій Ніна 390
Багрій Олександр 332
Багрій Олена 332
Багрій Ольга 332
Багрій Пилип 342, 378, 384
Багрій Семен 332
Бадзьо Юрій 1211
Базій А. 174, 1211
Байздренко 217, 218, 759
Байздренко Микола 1199
Балабан Максим 901, 1124
Балавенська Тамара 586, 595
Балавенський Федір 567, 573, 583, 

584, 600
Балашев В. С. 1243
Балинський О. 39, 1219, 1223
Балицький 1137
Бандурівський 338
Бар Єжи 1255
Баранова Олена 917
Барбар А. І. 410
Баревич Ніна 917, 934
Барсуков Володимир 500
Барташевич 1014
Барч Петро 901
Бассистый Вассиан 901
Батій Ніна 462
Батман К. П. 590

Бахарев 1014
Бахматюк О. 311
Бацуца 955, 968, 969
Бацуца Яків 65, 968, 1094
Бацуци 964
Башлай Л. Н. 1216, 1218
Беденко П. 736
Безверхий В. Г. 645
Безрук Порфирій 390
Безуглий Яків 698, 713
Бей Тетяна 390
Белик А. А. 1124
Белоскурский 260
Беляев Н. Д. 1211
Белько О. В. 1222
Белько Олег 67, 97, 1211, 1266
Бенуа Альберт 500, 520
Бенуа Леонтій 497, 509
Бенуа Олександр 645, 647
Бенько Андрій 459, 467
Бергер Борис 934
Бергер Фаня 917, 991
Бережанський 540
Бережна Пелагея 362
Бережний Василь 540
Бережний Іван 48, 303, 306, 548, 

600, 770
Березовський Гнат 562, 1152
Беренштам В. Л. 500
Берестовий Семен 366
Беркута Наталія 1245
Берладина Ксенія 1013
Бернштейн 761
Бєляєв Микола 33, 37
Бибік Михайло 734
Бидтоль Юлиус 1124
Бич Ю. Г. 1211
Бичківська О. 747
Бишкевич Ярослав 80, 97, 1211, 1252
Бібік 826
Бібік Леон 624
Бібік М. Н. 50, 423, 425
Бігуновський Леонід 736
Бідасюк 758
Бідаш Андрій 1051, 1183, 1188
Бізюков О. 600
Білавенцев Михайло 984
Білик 1060
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Білик Дмитро 328, 1012, 1014, 
1043, 1044

Білик Іван 64, 327, 341, 344, 362, 
382, 384, 1227

Біловольський Віктор 511
Білокінь Сергій 61, 97, 1010,  

1012, 1211
Білорай 270
Білоскурський Микола 69,  

511, 521, 559, 567, 583, 584, 
591, 1124

Білоскурський Осип (Йосип) 12, 
47, 69, 209, 216, 217, 221-223, 
270, 338, 352, 354, 357, 358, 
402, 403, 419, 426, 460, 469, 
471, 480, 481, 521, 523, 549, 
571, 580, 584, 600, 677, 727, 
733, 785, 821, 928, 1124-1126, 
1145, 1148, 1162, 1255

Білоус Павло 342, 386
Біляк Василь 388
Біляк Іван 390
Біляк Парасковія 384-386, 388
Біляк Петро 326
Біляшівський В. М. 1211
Біляшівський Микола 177, 1012
Більфельд Є. 59, 397
Бірюков Онуфрій 525
Блюм Таїса 670-672, 702, 713, 717
Бобринський Олександр 1263
Бобылёва М. Д. 1211
Бог 867
Богацький 1091
Богданов-Більський Микола 55, 833
Богуславець Лідія 386
Боднарчук Василь 1261
Божко Лариса 76, 97, 1211
Бойко 681, 991
Бойко Василий 213
Бойко Георгий 213
Бойко Лука 212, 213, 1248
Бойко Тимофій (Бойко П.) 62, 714, 

721, 723, 727, 1029
Бойченко 260
Бойченко Іван 48, 77, 331, 335, 343, 

344, 351, 352, 355, 358, 1247
Бойченко Микола 343
Бойченко Ольга 331, 343
Бойчук Іван 1073
Бойчук Михайло 12, 13, 65, 80, 88, 

554, 555, 558, 559, 741, 743, 746, 
748, 751, 785, 830, 1073-1075, 
1223, 1225, 1241, 1250

Бокань Гафія 362
Бокий Ф. 556

Болдирєв Іван 55, 833
Бондар Іван 135
Бондаренко І. В. 574, 590
Бондаренко Марія 387, 390
Бонч-Бруевич В. 206
Бордун Григорій 389
Бордун Марія 389
Бордюг Степан 389
Борзунов В. А. 1230
Борисенко Валентина 5, 1253
Борисенко Василь 458
Борисенко Леонід 49, 434, 449, 

461, 462, 479, 1211
Борисова В. 1211
Борлаков П. П. 562
Боровичка (Боровичко) Болеслав 

770, 1126
Боровичко Антон 565, 764, 770
Бородавка Андрій 1061, 1065, 

1183, 1188
Бородіна Катерина 759, 770,  

771, 776
Бородінова Н. Д. 374
Боцьва Марія 385, 387
Боцьва Наталя 344
Боцьва Ольга 379
Боцьва Панас 362
Боцьва Уляна 389
Боцьва Устина 386
Боярчук Марія 389
Браїловський Георгій 106
Бреус Борис 733
Брілінґ Ґустав 1013
Брон М. 1082
Бруслик Петро 377, 379
Бублій Ольга 943
Бугрій Грицько 458, 467
Бударгин И. В. 1126
Будников Петро 373
Будько 314
Булава Олександр 388
Буланий І. Т. 1210, 1246
Бурковський Юрій 917, 991
Бурлаков П. П. 1148
Бусов 809, 812, 815
Бутвин 337
Бутник-Сіверський Борис 43-46, 

328, 335, 747, 816, 818, 819, 
976, 1211

Бутурлін 539
Бухарін 1014
Буштедт І. А. 624

В. Г. 967
В.Н. 1211
Вагіна Л. 1211

Вагонов 339
Вадимов Д. 1211
Вайсберг 726
Валериан Порфирьевич 1193
Вальтер Олександр 55, 833
Варвинська Євдокія 386
Варвинський Михайло 388
Варламов 630, 649
Василевский П. И. 41, 1211
Василенко Віктор 12, 25, 36, 52, 

73, 164, 165, 187, 271, 274, 493, 
1111, 1127, 1212, 1255

Василенко Н. Є. 1217
Васильєв 578
Васильєв Федір 502, 510
Васильєва  

(Васильева-Дубинская В.) 
Валентина 64, 75, 686, 689,  
694, 698, 702-704, 706, 712, 
714, 715, 719, 723, 724, 1016, 
1017, 1026, 1027, 1035, 1036, 
1039, 1229

Васильківський Сергій 1255
Ваулін Петро 31, 33, 51, 52, 78, 82, 

88, 89, 165, 271, 301-305, 509, 
511, 536, 549, 600, 1111, 1212, 
1225, 1255

Вахрамеєв Олексій 51, 1212
Вашкевич Григорій 410, 419
Ващенко А. 281
Ващенко Михайло 389
Вега де Лопе 1040
Вейцман Туба 903, 908, 1208
Величко О. І. 374
Велігоцька Н. І. 1212
Верба Федосій 136
Верещака Мефодій 540
Вернадський Володимир 21, 61, 

99, 105, 108, 109, 863, 1193, 
1194, 1244, 1252

Верхотуров Микола 55, 833
Веселовский Борис 1212
Вещилов Костянтин 55, 833
Визір В. 561
Визір Наталя 47, 79, 93, 1212
Визір Ничипір 303, 306
Винавер А. М. 1228, 123-1237, 1246
Винник Анастасія 384, 390
Винник Ганна 388
Винниченко В. 1020, 1037
Височанський П. Ф. 1243
Вишневська Надія 50, 900, 911, 

996, 1124, 1196
Вишня Остап 778, 1037
Візир Василь 548
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Вінницька Ніна 921
Вітвицький 525
Вітліцький В. 1014
Владимир, св. 1212, 1234
Владич Леонід 1095
Власенко Д. В. 567
Вовк Федір 12, 102, 637, 1212, 1241, 

1242, 1247, 1255
Вовченко 635
Вознесенський В. О. 179, 184, 616
Война Варвара 541
Войтенко Марія 917, 934
Волков А. П. 500
Волков Конон 184
Волкова-Вінюкова Валентина 1248
Волчанецький Володимир 567, 

571, 573, 579, 584
Волянський Якуб 106, 125
Вольфман З. Я. 1214
Воробьев 1100
Ворожна 921
Воронецький А. 25, 1213
Воронін 574
Вороніна Маргарита 1132
Воронов В. И. 1219
Воропай Ф. 519
Воскобій Адам 727
Вражливий-Штанько Василь 1255
Врона Іван 221, 567, 742, 747,  

1013, 1227
Вронський Антін (Антон) 255, 917, 

918, 922, 926, 934, 965, 991, 
992, 1078

Врублівська Зінаїда 917
Вульфсон 821 

Гавриленко Григорій 39, 1213
Гаврилко Михайло 54, 74, 83, 487, 

488, 548, 600, 1222, 1244 
Гаврилюк Юхим 917, 925, 939, 942, 

960, 961, 969, 983, 990, 994, 
998, 1091, 1134, 1156

Гагарин К. Н. 1226
Гагенмейстер (Томпсон)  

Анна-Марія 1076
Гагенмейстер Володимир  

(Карл Ріхард) 4, 12, 42, 44, 46, 
50-52, 55-57, 61, 64-66, 68, 71, 
73, 79-82, 85, 90, 91, 94, 105, 
107, 903, 905-907, 911-913, 
916-918, 920, 922, 924, 926-929, 
934-936, 945, 946, 948, 949, 
951, 953, 955-961, 963-970, 972, 
973, 976, 977, 980, 982, 984, 985, 
987-989, 990-992, 997-1000, 
1014, 1076-1084, 1086-1097,  

1101-1105, 1122, 1123, 
1132-1139, 1151, 1167, 1169, 
1174,1176, 1177, 1181,  
1183-1185, 1190, 1191, 1200, 
1203, 1209, 1211, 1213, 1214, 
1222, 1230, 1233, 1242, 1243, 
1247-1249, 1264, 1251

Гагенмейстер София 1085
Гагенмейстри, родина 1076
Гайворонська Віра 698, 706, 712
Гайворонський Ілля 698
Галаган Іван 390
Галата М. І. 359, 1250
Галафре Н. 31, 37, 1213
Галич Павло 462
Гамбург С. С. 479
Гамиріна Тамара 1213
Гаммерштейн С. М. 1215, 1216, 

1218, 1219, 1228, 1229, 1232, 
1240, 1241

Ганицкий Яков 855
Ганнощенко Петро 458, 467
Гарба Василь 1213
Гарбарь Андрей 136
Гарбарь Евдоким 138, 139
Гарбарь Лука 136
Гарбуз-Козярук (Козярок) 

Митрофан 899, 901, 1196
Гарбузова Любов 1213
Гаркушенко Ю. І. 584, 770
Гвоздь Олександр 458, 467
Гейден Д. Ф. 536
Гейко Анатолій 59, 1213, 1259, 

1262, 1263
Геллер М. 747
Геппенер Н. 1213
Гера А. 1075
Герасименки, родина 1094
Герасименко Володимир 924
Герасименко Єфросинія 384,  

385, 389
Герасименко Іван 1061, 1183
Герасименко Омелян 384, 1210
Герасимов І. О. 1222
Гербурт-Гейтович В. Ф. 591
Гергуль Олексій 389
Геринович Володимир 1011, 1012, 

1089, 1123, 1133, 1167 
Герман Віра 386
Герман Іван 362
Герман Катерина 384, 385, 387
Гикало М. 1082
Гительмахер 126, 128
Гірник Галина 82, 1213

Гладиревський Гнат 84, 284, 295, 
303, 315, 317, 326

Гладиревський Іван 184, 290, 293, 
295, 1253, 1255

Глоба Іван 458, 467
Глоба Микола 484, 524
Гловацький Микола 905
Гловінська І. 747
Глушенок Антон 642
Глушенок Терентій 641, 642, 648
Гоголь Микола 11, 13, 20, 28, 29, 33, 

34, 45-47, 51, 53, 54, 56, 57,  
59-61, 63, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 
78, 82, 83, 85, 93, 99, 105, 106, 
108, 185, 288, 289, 295, 296, 301, 
302, 305, 317, 321, 323, 331, 363, 
390, 398, 399, 401-403, 428, 480, 
482-488, 490-507, 509-511,  
513-553, 555, 556, 561, 563-566, 
568-570, 574, 576, 578, 582, 583, 
585, 594, 595, 597, 599, 603, 609, 
612, 664, 667, 675-677, 684, 689, 
847, 876, 922, 990, 993, 1016, 
1017, 1045, 1097, 1123, 1124, 
1126-1129, 1131, 1133, 1139, 
1141, 1144, 1147, 1148,  
1150-1160, 1162, 1165, 1167, 
1170, 1173, 1175, 1176,  
1178-1180, 1185-1187,  
1189-1191, 1194, 1195,  
1200-1208, 1209-1211, 1222, 
1226-1234, 1238, 1240, 1245, 
1252

Голіцин Ф. С. 37, 187, 1213
Голобородько Марія 1215
Головань Павло 390
Головко Г. 462
Головко Дмитро 750, 778, 828
Головко Серафима 702
Голубець Орест 5, 1253
Голубович 991
Гольдберг Исидор 1219
Гомон 269
Гончар Іван 316, 750, 1089,  

1103, 1243
Гончар Степан 123
Гончаренко Герасим 287
Гончаренко Михайло 607
Гончаров Олексій 694, 1039
Гопкало Елена 1124
Гопкало Іван 314, 331, 341, 548, 

600, 1139
Горбань А. 803, 805, 813
Горбенко Петро 38, 219, 476, 778, 

779, 809, 1139, 1197, 1214
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Горбунов И. И. 1233
Гордєєв Дмитро 1013
Гордєєва С. О. 1243
Горищук М. Л. 565
Горілей Іван 366
Горілей Марія 390
Горілей Симон (Семен) 84, 315, 

317, 326, 
Горн В. И. 881, 1171
Городецький Михайло 271
Городнича Марія 326, 341
Горщик І. С. 468
Горщик С. Г. 405
Горюн 337
Гофман Альберт (Гофман О.) 47, 92, 

403, 404, 423, 426, 430, 480
Гоца Василь 918, 1105
Грачов 454
Гребенюк 712
Гребіняк Марія 386
Грейм М. 859
Греков Василь 1013
Греков Митрофан 727
Грен Олександр 1091, 1183
Гречин Михайло 669
Гречина Марія 712
Гречко О. М. 1243
Гриб Тетяна 384, 385, 387
Гриб Феодосія 84, 315, 317, 326
Григор’єв-Наш 36, 198, 1214
Григоренко І. С. 374
Гримич Марина 488
Гринь Тамара 388
Гринько 432
Грипич Іван 380
Гришко Н. 803, 806, 813
Гріненко Валентина 389
Гріпарі Микола 533
Гродецький Михайло 30, 183, 271, 

1111, 1214
Гропіус Вальтер 785
Грунченко П. 736
Грушевський Михайло 1037,  

1224, 1253
Губа Галина 1092, 1183
Губарь Володимир 1214
Гуглінський Михайло 565, 567, 584
Гудак Василь 57, 62, 97, 1214
Гудков 715, 725, 1148
Гудков Василь 306, 307
Гулеватий Василь 934
Гулеватий Сидір 917
Гульдман В. К. 29, 181, 1214
Гумецкий 1011
Гунчак Микола 925, 1091

Гур’єв 645
Гуревич 245
Гуревич Ю. І. 1210, 1223
Гуржій О. І. 1230
Гурин Лідія 389
Гуркін Григорій 55, 833
Гуров Олександр 274, 1214
Гурын Кирил 1183
Гусак Михайло 458, 467
Гусар Людмила 5, 1253
Гусева Наталия 1181
Гутзац М. М. 1235
Гуцул Іван 85, 90, 91, 97, 1214

Д. Д. 486
Данилевський Сергій 217, 567, 583, 

584, 593
Даниленко 134
Данилюк Архип 51, 52, 1215
Данченко Леся 50, 102, 1215
Дацінька Іван 390
Дацінька Лідія 389
Дацінька Любов 389
Дацько 596
Дегтярьов Іван 712
Дельберг Н. 174, 1213, 1214,  

1216-1219, 1225, 1229,  
1232, 1233

Дельберг Р. Г. 1218
Дельберг Э. 174, 1213, 1214,  

1216-1219, 1225, 1229,  
1232, 1233

Демберг И. И. 1140
Демченко Володимир 388
Демченко Любов 364, 388
Демченко Михайло 378, 1047, 1183
Демченко Тимофій 374
Демченко Трохим 339, 341, 342, 362, 

380, 384, 385, 388, 389, 1045, 
1047, 1065, 1156, 1183, 1249

Демьяненко 260
Денисенко Віктор 325
Денисенко Дарина 624
Денисенко Іван 642
Денисенко Каленик 641, 642, 648
Денисенко Корній 630
Денисенко Мартьян 648
Денисенко Олексій 390
Денисенко Петро 642
Денисенко Роман 135
Денисенко Семен 379, 380
Денисенко Степан 623, 641, 642
Денисенко Федір 641, 642
Денисов 1140
Денисюк Н. 1215
Денікін 563, 1069, 1046

Деревицький Василь 917
Деркач 479
Деркач Антоніна 390
Деркач Петро 388
Деряга Любов 1052
Дзержинський Фелікс 210, 1223, 

1225, 1240, 1244
Дзюбка Наталя 378, 381
Дийский 1215
Дикало 1160
Диментьєв Микола 389
Диченко Ігор 1144
Діаконенко Д. К. 590
Діброва Григорій 64, 1215
Діденко Галина 386, 388
Діденко І. П. 374
Діденко М. Н. 374
Діхнич Андрій 458, 467
Діяконенко А. 574
Дложевський С. 1013
Дмитренко Дмитро 507
Дмитрієва Є. М. 42, 46, 328, 1215
Дмитрічук Антон 1132, 1144 
Дмітерко Дмитро 924
Добранченко І. 715
Добровольський Аркадій 1013
Добровольський Микола 876, 900
Доброріз П. 401
Добряк П. 803, 805, 813
Довженко Олександр 778
Донченко 809
Донченко Борис 803, 805, 806, 808
Донченко В. 806
Дорошенко Петро  552, 1148
Дохман И. А. 166, 1213, 1217,  

1240-1242
Драгоманов Михайло 554
Драгоманов С. 1239
Драй-Хмара 1089
Драч Г. Г. 478
Драч Прокопій 405, 407, 448, 478
Дробязко 223
Дубина Микола 488
Дубинська Марія 703
Дубинська Наталя 1016
Дубинський Андрій 684, 1016, 

1155, 1161
Дубинський Іван 1038
Дубинський Павло 4, 12, 68, 74, 75, 

105, 253, 677, 678, 683, 684,  
687-694, 697, 698, 700, 703-710, 
714, 715, 723, 724, 1012,  
1016-1035, 1037-1042, 1124, 
1132, 1139, 1148, 1149, 1155, 
1160, 1162, 1175, 1192
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Дубинський Юрій 722, 1017, 1019, 
1020, 1021, 1024, 1038, 1041, 
1124, 1132

Дубинський Ярослав 1017, 1027, 
1033, 1041, 1132

Дубинські, родина 20, 100, 107, 
108, 253, 502, 538, 687, 689, 
697, 699, 700, 702, 703-706, 
711, 721, 722, 724, 1018, 1132, 
1037, 1139, 1041, 1155, 1160, 
1162, 1175, 1193, 1252

Дубодил І. П. 1101, 1102
Дубровський 522
Дубровський Василь 1013
Дугельна Олександра 342, 344
Дудак Антон 62, 670, 694, 699, 727, 

729, 1040
Дудка Яким 623
Дудник Лідія 386
Дудник Олександра 386, 390
Дузь 1013
Дулепова Віра 924, 955
Дымнич Сергей 1065, 1182-1185
Дяченко Михайло 862
Дяченко О. М. 1217
Дяченко Трохим 342, 378
Дяченко Федір 1061, 1065, 1183, 

1184, 1188

Евдокимов Е. 1219
Едуардс Борис 484
Ейдеман Роберт 1051
Ейлер Олександр 859
Ерн-Бишкевич Валентина 1252
Ерн (Гагенмейстер-Корецька) 

Ольга 20, 52, 56, 100, 106-108, 
865, 905, 907, 913, 917, 918, 
923, 925, 928, 929, 934, 940, 
942, 959, 963, 967, 969, 971, 
972, 978, 980, 987, 991, 993, 
1081, 1085, 1089, 1091, 1095, 
1132, 1134, 1144, 1149, 1151, 
1154, 1159, 1160, 1170, 1171, 
1076, 1178, 1190, 1199, 1204, 
1217, 1252

Ерн Георгій 929
Ерн Сергій 573, 584
Ернст Федір 1013, 1222
Ессен Я. К. 533

Єжов Микола 1071, 1082
Єлизавета Маврикиевна,  

княгиня 498
Єлчин Іван 149, 1217
Ємець Іван 341, 374
Єня 991

Єрмак Михайло 458
Єфімов 337

Жбанов Павло 576, 583, 591
Жданко Ірина 742, 750
Жданов Василь 390
Животовський Семен 341, 344
Жижура Михайло 388
Жилавець Вікторія 389
Жилавець Галина 389
Жилавець Іван 389
Жилавець Микола 389
Жилкин С. С. 1224
Жилко Н. 206
Жовтобрюх (Желтобрюх) Грицько 

467, 458
Жолтовський Павло 972, 1013
Жук В. Н. 1214
Жуков Олександр 331
Жулинський Микола 1218
Журавльова Тетяна 1149
Журман 1091
Журман Григорій 50, 56, 68, 876, 

879, 880, 900-902, 905, 911, 
922, 949-954, 996, 1078,  
1149, 1150

Журман Євдокія 900, 905, 911, 996

Забєло П. 397, 401
Заболотна Єфросинія 890
Забоченко 1151
Забочень Михайло 1088
Завадский 1246
Завадський А. 116
Завадський Целестин 901, 905, 922
Завальнюк О. М. 65, 1218
Загребельна Олена 332
Загребельний Петро 332
Задорожний Іван 84, 315, 317, 325,  

326, 380
Заєць Микола 378, 381
Зайденберг Сергій 55, 833
Зайкевич Анастасій 12, 52, 73, 164, 

271, 274, 1111
Заіка 809
Заїка Анатолій 94, 97, 1218, 1249
Заїка Ілько (Ілля) 94, 750, 755, 765, 

782, 806, 809, 813, 830
Заїченко Галина 388
Закірова Ольга 390
Закордонський Іван 903, 1208
Закутін М. В. 490, 1151
Замбржицький 525
Заневич Серафим (Сіма) 934,  

941, 942
Запорожець Ганна 962

Зарембовський А. 959
Зарецький Іван 12, 26, 30, 52, 73, 

78, 79, 83, 92, 102, 113, 117, 118, 
131, 165, 173, 271, 274, 278, 279, 
282-289, 296, 298, 390, 1111, 
1219, 1221, 1225, 1255

Зарубін Володимир 55, 833
Зарудний Н. А. 410
Зарудний Сергій 38, 39, 216, 1219, 

1223, 1225, 1244
Затонська Віра 921
Затонський В. 1013, 1215
Зауерланд В. 542
Захаржевський Олександр 434, 

449, 461, 462
Захаров Іван 876, 900, 922, 1154
Зборовець Василь 926, 985
Звагольська Галина 384-386
Звіряка Максим 1029
Звіряка Микола 47, 694, 698, 706, 

714, 720, 1039
Звіряка Семен 663
Згонник М. П. 479
Зегер 734
Зегер Герман 985, 1101
Зеленов (Зеленев) Микола 546, 

547, 552, 558, 1147, 1153
Зеленський (Зелінський) 809, 1004
Зеленський Андрій 362
Зеленський Захар 803, 805, 813
Зелиб Семен 389
Зельова Єфросинія 1144
Земятченський Петро 27, 160, 179, 

184, 198, 271, 274, 619, 624, 
635, 1111, 1219

Зильберг М. Ф. 1214
Зінов’єв 1014
Зінов’єв Митрофан 394-399, 423, 

449-452
Зінов’єв Сергій 4, 65, 105, 420, 449, 

450, 454, 456-462, 473, 480, 
1124, 1153, 1067, 1072, 1229

Зінов’єва О. С. 1153
Зінов’єви, родина 20, 108, 1252, 1067
Зінченко Варвара 389
Знак 806, 809
Знамеровський В. Б. 34, 1219
Зорохович С. 1216-1218, 1226, 

1228, 1232, 1240, 1245
Зуб Федір 362
Зубань Олена 389
Зубань Олена Миколаївна 5
Зубань Петро 389
Зуммер Всеволод 1013
Зухняк Максим 901, 1169, 1196

ІМЕННИЙ ПОК А ЖЧИК
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И. Д. 1219
Иванов В. В. 1219
Иванов И. М. 1219
Иванцова Нонна 1220
Игнатьев Алексей 1193
Ионов Н. Ф. 1220

І. С. 468
Іван 917
Іваненко Зінаїда 584
Іваницька Сусанна 818, 917
Іванкевич Михайло 309
Іванов Анатолій 591, 593
Іванов Василь 174, 450, 461
Іванов І. М. 647
Іванов М. Г. 715, 725, 726, 1148
Іванов Михайло 55, 833
Іванова Ольга 825, 1220
Іванченко 214
Іванченко Павло 43, 80, 94, 104, 

430, 431, 756, 758, 764-767, 
770-772, 783, 784, 786-789, 
790-793, 816, 818, 824, 827-829, 
1087, 1092, 1103, 1184, 1249

Іванченко Петро 1246
Івченко Віра 390
Ігнатенко Федір 459, 467
Ігнатьєв Олексій 867, 1193-1195
Іітц Б. Ф. 1129-1131, 1145, 1156, 

1163, 1175, 1176, 1203
Ільїнський Олександр 876
Ільченко Г. 806, 808
Ільченко Іван 135
Ільяшенко С. Н. 479
Іонов Микола 33, 177, 178, 271, 

733, 1111
Ісаєв 639
Іскандер 525
Істоміна Г. 1221

Кабанов 678
Каблуков Н. А. 1221
Кавецький Микола 894, 895, 905, 

1154, 1208
Кавун Макар 566, 568
Каган 715
Каира Г. В. 1210
Каленич 380
Каленич Варвара 326, 362
Каленич Віра 388
Каленич Володимир 386
Каленич Лідія 388
Калениченко (Калиниченко)  

Лука 583, 584, 586, 588, 1094, 
1154, 1211

Калита І. 364

Калитенко Микита 736
Калищук Галина 991
Калінін Михайло 1035, 1016
Калмиков Григорій 870, 872
Калошин 1083
Калюжна Анастасія 362
Калюжний Дмитро 379
Кальний Остап 488
Каменєв 1014
Камергер 904, 1154
Кандзюба (Бондаренко)  

Мотрона 1203
Кандиба Омелян 896, 901, 1154
Каніболоцька Галина 389
Канівець Анастасія 389
Канівець Валентина 389
Канівець Галина 388
Канівець Олексій 386
Канівець Юрко 10, 269, 316, 326, 

329, 341, 361, 362, 382
Кантакузины 1147
Кантакузін 408
Капиніс Марія 389
Каплан Д. А. 38, 1221
Каплун Наталя 67, 97, 1221
Капніст Варвара 194, 654-656,  

659, 1111
Капніст Р. Р. 525
Капустіна Н. І. 1217
Капустянський П. 659, 661 
Карабут О. 558
Карамушка Семен 341
Каранда Григорій 694, 712, 727, 

1038, 1039
Кариков Федір 48, 303, 306, 307, 

548, 600
Каринська Ганна 55, 833
Карпенко-Карий Іван 830
Карпов 681
Карпов Б. Г. 1227
Карпова Ольга 79, 1221
Карунна Ольга 5, 1253
Касала Федір 341, 362
Касинь Меланка 564
Касихін Михайло 756, 759, 770
Касіян (Касян) Василь 1081, 1154
Касперович Микола 80, 559, 565, 

1074, 1075, 1243
Каталей В. И. 26, 1221
Катерина 712
Кац 1216
Кацай Євдокія 389
Кацимон Пилип 736
Качинський В. М. 1243

Каша Артем 325, 344, 362, 364, 365, 
374, 378, 379, 381

Каша І. С. 364, 365, 379
Каша Мотрона 344, 365, 366, 373, 

378, 379, 381, 383, 385, 1196
Кверфельд 1077
Кв-ко 568
Келепко А. Д. 658
Кеппе І. В. 625
Кибалка С. 529, 538
Кизименко Ніна 390
Киль Х. А. 1155
Кир’яков Олександр 509-511, 540, 

542, 545, 546, 684, 1016, 1155
Кир’ян Т. І. 803
Кириченко 1070, 1155
Кириченко Михайло 467
Кирласюк Кирило 934
Кирпань 479
Киршбаум В. Ф. 175, 1210, 1211, 

1213, 1215, 1219-1223, 1227, 
1229, 1232, 1233, 1235, 1237,  
1240-1243, 1245, 1246

Кирячок (Корячок) Михайло 46, 
47, 342, 362, 694, 698, 714, 720, 
723, 727, 1018

Кирячок Григорій 388
Кирячок Раїса 390
Кирьяков А. А. 1175
Кисельова Нонна 388
Кисіль М. 401
Кисломед Олександр 365
Китриш Михайло 11, 1255
Китриш Овксентій 342, 343
Кізімов 934
Кікто Світлана 85, 1221
Кіптенко О. 1125, 1130, 1145, 1160
Кір’ян Тихін 780, 805, 813
Кіранів Тодось 1013
Кіріченко Михайло 459
Клейн Кільця 917, 934
Кленовський 1002
Клигер С. Д. 1232
Клименко Іван 699
Клименко О. Д. 374
Клименко Олена 17, 58, 61, 64, 96, 

97, 102, 122, 325, 326, 328, 338, 
377, 1109, 1155, 1221

Клименко Пилип 40, 95, 970, 974, 
975, 1080, 1155, 1221

Климчук Олександр 52, 53,  
1221, 1222

Клочко Валентина 65, 97, 1222
Клочко Дмитро 694
Коба Микола 960, 961, 1156
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Коберський В. 37
Кобець Іван 136
Кобзар Гнат 624
Кобзар Клавдія 624
Коваленко 523
Коваленко Н. Н. 593
Коваленко Оксана 83, 1222
Ковалишин (Лебіщак) Галина 1156
Коваль Антон 136
Коваль Роман 83, 97, 1222
Ковальов 525
Ковальчук Іван 901
Ковган В. 1222
Ковган Володимир 60
Ковпак Омелян (Колпак О.І.) 84, 

315-317, 326, 341, 386
Коган Марія 747
Кожевнікова Є. І. 490
Козак Григорій 390
Козак Іван 341, 344
Козак М. 1246
Козача Світлана 59, 1213
Козел Олекса 458, 467
Козиненко 39, 1222
Козлова Ніна 52, 1222
Козубовський Федір 1013
Койда Агей 377, 379
Койфа 1124
Колесник Гаврило 137, 142, 1146
Колесников С. С. 591, 593, 596
Колєсніков Павло 917
Колісник М. Я. 567
Колісниченко Степан 694, 1039
Колкотин А. 1222
Коломієць Захарко 384
Коломієць Олексій 386
Коломієць Степан 390
Колос С. 820
Колосовська Людмила 917, 934
Колочинська Ядвіга 1156
Колпак Н. О. 374
Колпак О. І. 316
Колпакчі Ляля 991
Колупаєва Агнія 102, 1222
Коляда Віктор 390
Коляда Віра 390
Кольчик Федір 390
Комарніцький О. Б. 65, 1218
Кондаков Н. П. 1165
Кондратенко Секлета 712
Кондратюк Юрій 13, 20, 61, 85, 99, 

105, 106, 108, 486, 487, 492, 
495, 503, 505, 510, 514, 515, 
519, 522, 523, 526-530, 535, 
538, 542, 546, 548, 556, 566, 

568-570, 574, 576, 582, 583, 
585, 594, 595, 1123, 1126, 1131, 
1154, 1155, 1167, 1175, 1178, 
1185, 1186, 1189, 1207, 1252

Кондратьєв Д. С. 591, 593
Кононенко 698, 706, 712
Кононенко Галина 388
Кононенко Іван 389
Кононенко Любов 389
Кононенко Людмила 389
Кононенко Олена 362
Кононенко Петро 315-317, 331, 

345, 351, 361, 362
Конотопський Я. 294
Копитько Єфросинія 390
Корбіо С. 769
Коренєв А. В. 601, 603
Коренєва С. А. 602, 603, 609,  

611, 1111
Корецька Варвара 56, 68, 80, 90, 

107, 912, 913, 917, 918, 922, 
926, 929, 934, 953, 955, 964, 
965, 980, 990-993, 1078, 1089, 
1122, 1137

Корецький Микола 917, 924, 926, 
929, 934, 955, 965, 984, 991 

Коритченко Любов 389
Корицька Ніна 1047, 1157
Корицький 529, 1060, 1061
Корицький Іван 1014
Корицький Яків 4, 48, 363-365, 

1045-1047, 1051, 1133, 1157, 
1168, 1177, 1181, 1183, 1184

Корінчук Ганна 917, 926
Корк Август 1051
Коркунов 1086
Коркусь Іван 528, 529
Корнєєв 1013
Коробейников Григорій 135
Коровін Іван 623
Королёв 1224
Королёв Ф. Н. 1222
Короленко Володимир 10, 1230, 

1231, 1238, 1248
Король Тимофій 467, 459
Король Трохим 1068
Корольов Пилип 26, 36, 69, 164, 

174, 176, 178-180, 184, 187, 
271, 616, 618, 657, 732,  
736, 1111

Корольов Ф. Н. 639
Коротаева Д. И. 1239
Коротенко Володимир 1222
Короткевич Катерина 390
Корсак 150

Корчак-Новицкий Н. Т. 1212, 1228
Корчинський Казимир 901, 1157
Коршак Кирило 1013
Коршиков 356
Косач Ольга  (Олена Пчілка) 32
Косенко Олександр 1255
Коссак 929
Костенко Анастасія 379
Костенко Катерина 386
Костенко Ларивон 525
Костенко М. 530
Костецкая Е. 1157
Костомаров М. І. 590
Костромин Митрофан 1029
Костюк Григорій 1211
Костюк С. 528, 539
Косьянова М. 174, 1222
Котенко Вікторія 5
Котенко Микола 778, 786, 806, 808, 

813, 818, 820, 830
Котлік Олексій 389
Котляревський О. П. 590
Котов Г. І. 189
Котон 337
Кохлин М. О. 764
Коцупій Грицько 458, 467
Коцюбинський Михайло 484
Кочерженко Є. І. 53, 1222
Кавецький Микола 905
Кравченко Артем 213
Кравченко Василь 1013
Кравченко Михайло 488
Кравченко Тимофій 901, 1106
Кравченко Ярослав 80, 1223, 1225
Крамаренко Лев (Левко) 420, 427, 

428, 430-434, 447, 449, 454, 
481, 738, 741-743, 748, 1157, 
1218, 1249

Крамаренко Марія 921
Крамарчук 540
Крапіва Кандрат 1247
Красицький Фотій 217, 567, 573, 

584, 600
Краснова Тетяна 1266
Краснопівцев Іван 1029 
Краснопівцев Микола 698, 1029
Кратко Бернард 432, 770
Крем’янський Герман 352
Кремінська Ольга 917
Кремпоха Григорій 67, 364, 1012, 

1014, 1020, 1048, 1049, 1051, 
1060, 1146, 1158, 1181, 1183, 
1184, 1188, 1191, 1192, 1205

Кремпоха Лідія 1050, 1051
Кремпоха Надія 1050, 1051, 1158
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Крепілько Г. Г. 591
Кржемінський Б. 959
Кржемінський Кость  

(Кремінський К. І.) 44, 48, 49, 
55, 80, 90, 918, 924, 926, 928, 
949, 951, 958, 959, 962, 964, 
968, 970, 987, 988, 1078, 1105, 
1122, 1158

Кривич (Кривіч) Конон 661, 758, 
764, 770, 772, 803, 804, 813, 818

Криворотченко М. 1238
Кривосінна Олена 712
Кривосінна Уляна 712
Кривошапка Василь 390
Кривошей І. Ф. 374
Кривошеин К. 1158
Крижанівський Борис 1013
Крилов Костянтин 985, 1158
Крилова Марія 993, 1207
Крип’якевич Іван 1167, 1231
Крипак Панько 341, 374
Кричевський Василь  

Васильович 742
Кричевський Василь Григорович 

2, 10, 12, 13, 20, 50, 52, 54, 60, 
65, 74, 78, 82, 93, 99, 106, 108, 
109, 113, 117, 118, 121, 131, 
267-269, 276, 278, 282-286, 288, 
293, 294, 299, 301, 306, 307, 310, 
316, 319, 320, 324, 326, 329, 333, 
334, 341, 361, 362, 372, 373, 382, 
425, 511, 529, 553-555, 557-559, 
561-564, 567, 598, 600, 742, 
744, 1152, 1158, 1233, 1244, 
1252, 1255, 1258, 1262, 1270

Кричевський Федір 742
Кричевські, родина 958, 1257, 

1262, 1270
Кришталь Марія 326, 341, 343, 

344, 362
Кротенко М. 39
Круглий Василь 706
Кругляк Михайло 525, 540, 1223
Круглянский К. 1220, 1239
Кружечковська Ніна 967
Крупська Надія 778, 1159
Крутінь Іван 459, 467
Крутько 336
Крушельницький Антон 1211
Крысько 1158
Крюків Борис 922, 949, 970, 988, 

1078, 1158
Крюков В. К. 41, 122, 1223
Ксьонзенко Іван 331, 364, 365, 374 
Кубійович Володимир 1217

Кудрицький А. В. 1227
Кужим Марія 386
Кузеля Зенон 1217
Кузнецов Матвій 147, 259, 287, 

288, 493
Кузьменко І. 780, 803, 805, 813
Кузьмин Є. 746, 1223
Кукуруза Сергій 922, 923, 925, 1159
Кулєпєтов Н. М. 37, 1223
Кулик Володимир 380
Кулик Г. І. 590
Кулиниченко Є. А. 659
Куличенко М. І. 540
Кулініч Олег 1253
Кулініч Софія 917, 934
Куліш Андрій 1082, 1223
Кулябко-Корецкий Н. 1240
Кульженко С. В. 1221, 1238
Кульчицький С. В. 1242
Куниця Захар 565, 567, 579, 584
Купрій Іван 389
Курбас Лесь 778
Курган Г. 576
Курилко Олександр 924, 998,  

1091, 1184
Курило Вера 1181
Курчицький 885
Кутас В. 569
Кутінов М. І. 1159
Кутько Захар 666, 713
Кухта Л. І. 584
Куц 331
Куценко Тетяна 59, 1224
Кучер Василь 993
Кучеренко 339
Кушакевич А. Ф. 190, 1166
Кушнерик М. І. 590
Кушнір 698, 706
Кушнір Ксена 934
Кущій Галина Володимирівна 386
Кущій Галина Семенівна 386

Л. О. 433, 461, 508, 749
Лабачеуская В. А. 1224
Лавренюки-Полив’яні, гончарі 

1213
Лагузіна А. 778, 1159
Лагута Віра 708
Лажечніков Олександр 55, 833, 

853, 1159, 1250
Лазаревська К. 1224
Лалакова 681
Лапенко Панько 750, 804
Латанський Сергій 1159
Лашкевич С. І. 27, 625, 646, 991, 

1159, 1224

Лащук Юрій 17, 43, 47-50, 52, 55, 
61, 96, 102, 104, 328, 353, 428, 
476, 477, 479, 610, 671, 711, 
718, 724, 726, 816, 825, 865, 
990, 993, 1109, 1159, 1211, 
1224, 1255

Лебедищук Ф. М. 519
Лебіщак Юрій (Юрко) 12, 45, 48, 

53, 77, 84, 89, 307-310, 314, 
317-319, 321, 325-327, 391, 859, 
862, 1159, 1255, 1270 

Леванда 732
Левашов 187
Левинський Іван 524
Левицька 917
Левицька Ганна 934
Левін Павло 1175, 1184
Левінський Іван 310
Левченкова Оксана 717
Леженін Іван 388
Ленда Іван 583
Ленін Володимир 203, 469, 471, 

476, 818, 819, 931, 1011,  
1014, 1087, 1094, 1095, 1135, 
1160, 1249 

Леонтович І. Н. 500
Леонтович М. 39, 1224
Леонтович Петро 194, 658
Лернер Григорій 926
Лещенко Катерина 384, 1182
Лещенко Логин 641, 642
Лещенко Ніна 390
Лизогуб Федір 498, 500, 508, 513
Лильченко Т. 1211
Лимар С. 39
Линник Зінаїда 341, 362, 378,  

385, 388
Линник Наум О. 374
Линник Родіон 1061, 1065, 1184
Липківський 796
Лисак Іван 567, 580, 584
Лисенко Микола 1240
Лисенко Олексій 1051, 1184
Лисенко С. І. 26, 27, 30, 37, 144, 165, 

173, 187, 271, 394, 624, 630, 
1111, 1224, 1225

Лисін Борис 36, 198, 271, 737, 785, 
1111, 1225, 1236

Лиско В. 586
Литвиненко 591
Литвиненко В. О. 590
Литвиненко Є. 586
Литвиненко Світлана 63, 96, 106, 

1152, 1225
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Литвинова (Літвінова) Марія  
713, 717

Литовченко Г. С. 364, 365
Литовченко Семен 344, 365,  

379, 381
Литошенко Л. 1225
Лихницкий А. Т. 1041
Лихолат К. В. 1225, 1239
Лихопій Віра 389
Лицишин Кость 926
Ліндфорс Ганна 621
Ліндфорс Зінаїда 621
Ліндфорс Олександр 194, 616,  

619-621, 648, 1113
Ліндфорс Ольга 621
Ліндфорси, родина 59, 625, 626
Ліновенко Марія 390
Лінинський Петро 14
Лісова Женя 991
Лісоводер Сура 903, 909, 1208
Лісовський Роберт 548, 600
Літвіненко 681
Літвінов 1072
Літовченко Семен 374
Ліщинер Михайло 991
Лобода Микола 377, 379
Ломоносов Михайло 769, 818
Лубанець Лідія 390
Лубенич 712
Луговий Роман 83, 1225
Лузант 496
Лук’яненко І. 600
Лукаш А. 770, 806, 808
Луковников П. В. 1210
Лунц Н. М. 1162
Лучко Н. 600
Лущик Наталя 548
Любарский Иван 1089, 1133
Любарский Лев 1162
Лютик Марія 378, 381

М. Саша 367, 368
М. Ф. 1225
Мазлах 1126, 1162
Мазур Іван 890
Мазур Іона 901, 1169
Майстренко Іван 1255
Майстренко Яків 1255
Майфет Артем (А. Маїфет) 406, 434, 

448, 461, 462
Майфет Оксана 462
Макаревич О. М. 1243
Макаренко Євлампій 448
Макаренко Микола 1012, 1013
Макаров А. Н. 217, 1125
Маковецький М. 589, 591, 1162

Максименко Іван 803, 805, 809, 813
Максимов Василь 55, 833
Максимов Е. Д. 190, 1213, 1241
Максимович Григорій 46, 325, 1163
Макуха Олександр 389
Макухін І. Я. 1217
Малеча Н. 1163
Малишко У. О. 374
Малянтович Ганна 567, 579, 584
Маляров М. 1059, 1163
Малярович Г. Н. 593
Мамай 772,  825
Мангазеев Н. 1163
Манков К. 644, 647
Манучарова Н. Д. 1215
Манченко Ольга 1182
Маняхіна Олександра 388
Манько Андрій 388
Манько Яків 389, 428, 433, 434,  

469, 471-474, 477, 480,  
1071, 1163

Мареха Валентина 389
Мареха Йосип 378
Мареха Іван 378, 381, 386
Мареха Марія 389
Мареха Олексій 382, 388
Мареха Парасковія 389
Марзеев 260, 337
Маричевський (Морачевський) 

Іван 770
Марія Федорівна 1067, 1073
Маркевич Г. И. 1224
Маркін В. Ф. 288, 289, 396, 397
Маркс 1105
Мартенс 667
Мартенс Генріх 1013
Мартинович 184
Марченко А. 515
Марченко В. Г. 590
Масенков 10, 85, 1086, 1089, 1102
Маслак Андрій 343
Маслак Любов 386
Масленников 1237
Масленніков Володимир 494
Масленніков Семен 288, 490, 494, 

496, 497, 499, 507-509
Маслик 574
Маслій Ольга 390
Масюк Зосим 733
Масюк Каленик 50, 733, 734
Масюк Ятроп 733
Матвіїв Михайло 586, 923, 967, 991
Матейко Катерина 43, 102, 1225
Матковський 961
Матущак Валентина 1253

Матущак Микола 1253
Махінько М. 806, 808, 809
Махмадалієва Галина 389
Маховська Н. Я. 374
Мацко Віра 389
Мацко Євдокія 389
Мацко Яків 389
Мач 1014
Мебель Я. 1225
Медведев 680
Медведков Леонід 510, 511
Медвєдєва Юлія 917, 934
Мелащенко Марія 389
Мелащенко Семен 388
Мелешко Н. 405, 425
Мельник 682
Мельник Зінаїда 917, 991
Мельник Мефодій (Методій)  

458, 467
Мельник Микола 458, 467
Мельник Петро 458, 467
Мельников Дмитро 511
Мельникова Варвара 962
Мельницька Євгенія 917, 918, 926, 

929, 991
Мельничук Лідія 17, 62, 65, 66, 97, 

1110, 1164, 1226
Меркушев М. 1219
Местмахер Павло 870, 1173, 1195
Метка Людмила 63, 97, 102, 106, 

665, 672, 673, 675, 702, 1152, 
1164, 1226, 1259, 1263

Мещерський Борис 500, 513
Мизін Олексій 830
Микиша Михайло 548, 600
Микола І 160, 609, 611, 862, 1002
Мильников Д. І. 565
Мильченко Н. П. 590
Мирний І. 199
Миронець Іван 1075
Миронов Михайло 901, 1165
Мисляковський Михайло 901
Митін Микола 48, 830
Митропольська Ніна 434, 449
Михайленко Василь 386
Михайлець 586
Михайлів Юхим 555, 600
Михайлович Іван 1158
Михайлюк В. 1165
Михолапов Євген 901, 1195
Міллер 828
Мільгром Яків 984
Міняйло С. С. 479
Мірошниченко Лідія 390
Мітін Микола 984
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Міхалєвська Валентина 917, 934, 
941, 942

Міщанин Віктор 60, 62, 64, 67,  
71, 86, 97, 102, 122, 328, 360, 
379, 1043, 1065, 1129, 1165,  
1227, 1262

Міщенко В. 1296
Міщенко Галина 386
Міщенко Павло 26, 133, 1210
Мовчанівський Феодосій 1013
Могильченко М. 28, 614, 626, 1227
Можчиль Петро 607
Мозалевський Іван 48, 56, 68, 1091
Мокляк Анастасія 919, 1165
Мокляк Іван 389
Молчанов 1165
Монахов Г. 600
Моравинський М. 39
Морачевський В. В. 30, 165, 175, 

180, 1227, 1235, 1242
Морачевський Іван 805, 824
Моргун Віктор 344
Моргун Максим 362, 389
Моргун Федір 378, 381
Мордовець Д. 516
Моріва М. А. 590
Морівець Микола 386
Мороз І. 586
Морозов А. Г. 1230
Мороховець Б. І. 374
Мороховець Надія 388
Москаленко Віра 366
Москаленко (Бабанська)

Олександра 376, 378, 381
Московченко В. 600
Мотренко Юхим 84, 315, 317, 326
Мощенко Костянтин 1013, 1255
Мурий Григорій 623, 641, 642
Мусієнко Пантелеймон 43, 104, 

478, 479, 816, 818, 820, 828, 
829, 1139, 1165, 1227

Мушкет Марія 1013
М’якоступ Варвара 390
М’якоступ Дмитро 388
М’якоступ Лідія 388
М’якоступ Федосій (Феодосій) 84, 

315, 317, 326

Наботченко Катерина 1040
Навроцкий 260
Нагірний Яків 389
Нагорный Н. Л. 1102
Назаренко 45
Назаренко Андрій 1047, 1184
Назаренко Ксенія 962
Назаров Іван 563, 565, 584, 600

Назарчук Мотрона 62, 64, 341, 362, 
382, 384, 385, 389, 1044, 1052, 
1221, 1237

Налепінська-Бойчук Софія 80, 88, 
600, 1074, 1075

Наливайко 917, 918, 934, 991
Наливайко Терентій 374, 384, 386
Нарбут Георгій 970
Наркевич В. 591, 596
Наулко Всеволод 5, 1253
Неберо А. Т. 623
Недільський Г. П. 593
Недоля 449
Некрасов 681
Нероба Федор 855
Нестеренко О. О. 1228
Нестеренко Я. 535
Нестеров 1014
Нефедов С. 39
Нецецька Анастасія 917
Нечай Олександр 1004, 1005-1007, 

1148, 1166
Нечипоренко Іван 631
Нечипоренко Сергій 320, 375, 385
Нечуй-Левицький Іван 1255
Нєчкін В. 190, 1166
Николай І 1241
Николай ІІ 508
Ничипоренко Конон 641, 642
Ничипоренко Лаврентій 623, 641, 

642, 648, 649, 1148
Ничипоренко Михайло 623, 641, 

642, 648
Ничипоренко Олександра 624
Ничипоренко Олексій 624
Ничипоренко Омелян 648
Ничипоренко Пантелеймон 624
Ничипоренко Сидір 624
Нікітіна Поліна 934
Нікіфоров 355, 356
Ніколаєнко Галина 1094
Ніколаєнко Поліна 1011, 1095
Нікольська Олена 1013
Ніконов М. М. 490
Німець Сергій 607
Ніцше 1020, 1037
Новицький Михайло 1075
Новодворська Олена 917
Нога Олесь 58, 1228
Норець Сергій 459, 467
Носов Анатолій 1013
Ночовник Аврам 299
Ночовник Остап 1255
Нудьга Назар 459, 467

Обідний Іван 567, 571

Обливальний Г. О. 479
Оботчук Володимир 926
Овсієнко Михайло 1067,1229
Овсій Григорій 388
Овсій Любов 379
Овсянкіна М. 778, 1159
Овчаренко И. В. 1167
Овчаренко Людмила 1, 2, 4, 5, 10, 

12-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62-68, 
70-76, 78-80, 82-84, 86-90, 92, 
94, 96-98, 100, 102, 104, 106, 
108, 112, 114, 116, 118, 120, 
122, 124-126, 128, 130, 132, 
134, 136, 138, 140, 142, 144, 
146, 148, 150, 152, 154, 156, 
158, 160, 162, 164, 166, 168, 
170, 172, 174, 176, 178, 180, 
182, 184, 186, 188, 190, 192, 
194, 196, 198, 200, 202, 204, 
206, 208, 210, 212, 214, 216, 
218, 220, 222, 224, 226, 228, 
230, 232, 234, 236, 238, 240, 
242, 244, 246, 248, 250, 252, 
254, 256, 258, 260, 262, 264, 
266, 268, 270, 272, 274, 276, 
278, 280, 282, 284, 286, 288, 
290, 292, 294, 296, 298, 300, 
302, 304, 306, 308, 310, 312, 
314, 316, 318, 320, 322, 324, 
326, 328, 330, 332, 334, 336, 
338, 340, 342, 344, 346, 348, 
350, 352, 354, 356, 358, 360, 
362, 364, 366, 368, 370, 372, 
374, 376, 378, 380, 382,  
384-388, 390, 392, 394, 396, 
398, 400, 402, 404, 406-410, 
412, 414, 416, 418, 420-422, 
424, 426, 428, 430, 432-434, 
436, 438, 440, 442, 444, 446, 
448, 450, 452, 454, 456, 458, 
460-462, 464, 466, 468, 470, 
472, 474, 476, 478, 480, 482, 
484, 486, 488, 490, 492, 494, 
496, 498, 500, 502, 504, 506, 
508, 510, 512, 514, 516, 518, 
520, 522, 524, 526, 528, 530, 
532, 534, 536, 538, 540, 542, 
544, 546, 548, 550, 552, 554, 
556, 558, 560, 562, 564, 566, 
568, 570, 572, 574, 576, 578, 
580, 582, 584, 586, 588, 590, 
592, 594, 596, 598, 600, 602, 
604, 606, 608, 610, 612, 614, 
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616, 618, 620, 622, 624, 626, 
628, 630, 632, 634, 636, 638, 
640, 642, 644, 646, 648, 650, 
652, 654, 656, 658, 660, 662, 
664, 666, 668, 670, 672, 674, 
676, 678, 680, 682, 684, 686, 
688, 690, 692, 694, 696, 698, 
700, 702, 704, 706, 708, 710, 
712, 714, 716, 718, 720, 722, 
724, 728, 730, 732, 734, 736, 
738, 740, 742, 744, 746,  
749-750, 752, 754, 756, 758, 
760, 762, 764, 766, 768, 770, 
772, 774, 776, 778, 780, 782, 
784, 786, 788, 790, 792, 794, 
796, 798, 800, 802, 804, 806, 
808, 810, 812, 814, 816, 818, 
820, 822, 824, 826, 828, 830, 
832, 834, 836, 838, 840, 842, 
844, 846, 848, 850, 852, 854, 
856, 858, 860, 862, 864, 866, 
868, 870, 872, 874, 876, 878, 
880, 882, 884, 886, 888, 890, 
892, 894, 896, 898, 900, 902, 
904, 906, 908, 910, 912, 914, 
916, 918, 920, 922-924, 926, 
928, 930, 932, 934, 936,  
938-944, 946, 948, 950, 952, 
954, 956, 958, 960, 962, 964, 
966, 968, 970, 972, 974, 976, 
978, 980, 982-984, 986, 988, 
990, 992, 994, 996, 998, 1000, 
1002, 1004, 1006, 1010, 1012, 
1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 
1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 
1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 
1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 
1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 
1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 
1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 
1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 
1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 
1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 
1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 
1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 
1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 
1144, 1146, 1148-1150,  
1152-1154, 1156, 1158-1160, 
1162, 1164, 1166, 1168,  
1170-1172, 1174-1176, 1178, 
1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 
1190, 1192, 1194, 1196,  
1198-1200, 1202, 1204, 1206, 
1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 
1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 

1228-1232, 1234, 1236, 1238, 
1240, 1242, 1244, 1246,  
1248-1250, 1252, 1256, 1258, 
1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 
1270, 1296

Овчаренко Юлія 1253
Огарь Людмила 388
Огієнко Іван 61, 81, 85, 107,  

1079, 1242
Оздоба Олексій 84, 315, 317, 326
Озьмитель Іван 459, 467
Окара Лука 1184
Оклипюк Т. 1168
Олейник 991
Олейников Л. 650
Олейников Петро 27, 36, 144, 165, 

174, 176, 180, 188, 271, 657, 
658, 1111, 1232

Олександр ІІ 533
Олександр ІІІ 25, 78
Олександра Федорівна 419
Олійник 929, 934
Олійник Галина 386
Олійник Грицько 458, 467
Олійник Микола 964
Олійник Михайло 386
Омеляненко Варвара 386
Омеляненко Василь 11, 388, 1255
Омеляненко Марія 366, 388
Омеляненко Петро 388
Омеляненко Софія 390
Омельченко В. 528, 548
Онацький Никанор 20, 99, 106, 

108, 825, 1013, 1232, 1252
Онацький С. 586, 600
Оначко Лідія 389
Оначко Наталя 326, 331, 341, 343, 

344, 384-386
Оначко Тетяна 388
Оначко Я. 74, 120
Онепір Галина 1080
Онепір Ганна 955
Оникій 525
Онищенко О. С. 1244
Онищук 586
Оніщенко 539
Оркодашвілі Ольга 388
Орлик 924, 1131
Орлов 260
Орлов А. С. 1239
Оршанський Л. Г. 39, 1232
Осадченко Микола 934
Остапенко 341
Остапенко Іван 388, 458, 467
Остапенко Кость 455, 458, 467

Остапенко Наталя 379
Острянин Анна 1055
Острянин Іван 386, 1055
Острянин Любов 378, 381,1014, 

1052, 1053, 1054, 1057-1060, 
1122, 1126, 1140, 1151, 1158, 
1163, 1167, 1168, 1169, 1175, 
1176, 1178, 1181, 1182, 1183, 
1187, 1188, 1206

Острянин Максим 390 
Острянин  Михайло 388, 390
Острянин Олександра 388
Отченашко Варвара 390
Отченашко Прокіп 379
Отченашко Степан 344
Офат Олександр 756, 761, 806, 808
Охрімович 985

П. І. 486
Павленко 522, 528
Павленко І. 519
Павленко Михайло 1013
Павленко Оксана 43, 80, 104, 744, 

745, 751, 753, 754, 756, 758, 
764, 770, 773, 774, 775, 776, 
777, 782, 785, 786, 794, 796, 
807, 818, 820, 824, 828, 1073, 
1075, 1122, 1129-1131, 1145, 
1156, 1160, 1163, 1164, 1168, 
1170, 1175, 1176, 1198, 1203, 
1208, 1225, 1246

Павленко Самійло 136
Павлієнко (Шермовська) Ганна 362
Павлов Іван 405, 425
Павлов П. 302
Павлович О. М. 114, 117, 276, 277, 

280, 617, 621, 628, 632, 633, 634
Павловський Вадим 50, 1233
Павлюк 934
Павлюк Степан 5, 102, 1225,  

1253, 1261
Падалка Іван 43, 80, 88, 539, 540, 

547, 548, 764, 600, 770, 772, 782, 
825, 1073, 1074, 1075, 1213

Падалка Федір 654, 655, 656
Падалка Яків 1233
Пакульський М. А. 28, 624, 1233
Палант 270
Панасюк Галина 5, 1253
Панат Марія 917, 934
Панащатенко В. 586
Панкратов 493
Панченко Галина 386
Паравійчук Андрій 46, 50-52, 865, 

967, 968, 972, 976, 990, 992, 
1170, 1171, 1233, 1234
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Паращук Михайло 314
Пархоменко Володимир 70,  

479, 1234
Пархоменко Олександр 20, 70, 106, 

108, 663, 665, 666, 670-675, 
702, 713, 716, 717, 1234, 1252

Пархоменко Ф. 407
Пархоменко Ш. І. 421
Пархоменко Яків 665, 666
Пасько М. 764
Патковський 217
Патковський Станіслав 69, 78, 510, 

511, 521, 565, 567, 581, 583, 
584, 591, 593, 600

Пацина Леоніда 917, 934
Пацина Соня 991
Пацула Петро 386
Пашківська Алла 921
Пашутинський Петро 27, 53, 59, 

69, 271, 618, 619, 622-625, 627, 
630, 631, 636, 638-641, 644-647, 
649, 1111, 1171, 1191, 1234

Пащенко Євдокія 712, 1040
Пащенко Катерина 388
Педер 1037
Пекерський Ісаак 761
Пелипей Андрій 459, 467
Пелипенко Іван 458
Пельше Рудольф 511
Переборщиков І. 664, 668, 675
Перепадя В. 50, 1224
Перепелиця Галина 389
Перкова А. І. 1217
Перун 1262
Перцов 1086
Перцов Д. А. 1095
Петелько А. П. 374
Петлюра 1045, 1046
Петренко Павло 607
Петренко Яків 607
Петро І 533
Петров Іван 693, 698, 714
Петченко Мария 1182
Пигуренко И. 1217, 1238, 1240 
Пигуренко Н. 1234, 1240
Пилинський К. І. 759, 770
Пилипенко Борис 1013
Пилипенко Микола 341, 344, 362
Пилипенко Сергій 1037
Писаренко А. 770
Пискун І. Я. 364
Пишньов В. 39
Півень Григорій 374
Підгірний Василь 389
Підгребельна Галина 386

Підгребельний Гаврило 390
Пілецький Вацлав 1174
Піч Ф. Ф. 565
Пічка Антон 326
Пічка Іван 362
Пічка Павло 390, 1252, 1254
Пічка Яків 317
Плавтов Л. 35, 1234
Плаксина Ліба 903, 1208
Плескач І. 548
Плесківська Марія 750, 764, 782
Плужник 479
Пляшник М. 803, 806, 813
Повстяна Ліда 921
Погрібняк Микола 548, 589, 600
Подвиженко С. 425
Подземский Г. Н. 1219, 1229
Подземський Д. Н. 1234
Пожарський П. 733, 1234
Позен Леонід 1255
Пойда Григорій 702
Покарт Тамара 993
Полеснікевич 681
Полоницький Василь 641, 642
Полонський 726
Пономаренко Ю. Ф. 1210
Пономарьов Микола 25, 30, 36, 

176, 178, 182, 183, 187, 271, 
732, 1111, 1235

Попиловы 1233
Поплавський Л. О. 596
Поплавський Олег 1013
Попова Ганна 695, 712, 714, 723
Попова О. Н. 1212
Попсуй Ю. В. 51, 1175
Поросний Василь 48, 294, 295, 297, 

303, 1255
Порохівник Олександра 390
Порошко М. 764
Порятуй С. 39, 1235
Постоловски А. 199
Потапенко В. 1177
Потоцький Павло 1013
Похилевич Л. 1236
Пошивайли, родина 117, 1257, 1268
Пошивайло Богдан 12
Пошивайло Гаврило 332, 384, 386
Пошивайло Ганна 332
Пошивайло Євдокія 378, 386
Пошивайло Ігор 102, 1236
Пошивайло Марія 386
Пошивайло Марія  

Олександрівна 1264
Пошивайло Микола 11, 386, 1255
Пошивайло Ничипір 332

Пошивайло Овксентій 379
Пошивайло Олесь 5, 6, 13, 14, 17, 

43, 46, 47, 52, 53, 57, 60, 62, 63, 
67, 69, 74, 79, 82, 93, 96, 97, 101, 
102, 325, 431, 1109, 1156, 1212, 
1214, 1221, 1222, 1225,  
1230-1232, 1236, 1237, 1247, 
1250, 1253, 1262

Пошивайло Світлана 62, 1237
Пошивайло Тарас 267, 268, 288, 

290-294, 298, 299, 306, 307, 
316, 322, 323, 329, 341, 360, 
371-373, 382, 405-407, 421, 422, 
424, 425, 431, 448, 455, 468, 
470, 474, 475, 486, 487, 492, 
495, 503, 505, 514, 515, 517, 
519, 522, 523, 526-530, 535, 
538, 539, 542, 548, 556, 566, 
568-570, 574, 576, 582, 583, 
585, 669-673, 702, 708, 713, 
716-718, 729, 827, 1212, 1221, 
1232, 1237

Пошивайло Федір 84, 315, 317, 
326, 382

Пошивайло Юрко 5, 686, 702, 958, 
1212, 1221, 1232, 1237, 1253

Пошивайло Явдоха 386
Прендель Р. 189
Пресвята Богородиця 281, 375
Приємський В. 1178
Примак 1089
Примаков Віталій 1051
Присецький І. М. 500, 509
Приступа 354
Приходько 245, 264, 1089, 1091, 1178
Прод В. 474
Пройда Григорій 712
Прокіпець Сергій 459, 467
Прокопенко А. В. 1104
Прокопенко Віра 388
Прокопенко Олена 379
Прокудін-Горський 297
Проліско Павло 924
Пронякін Олексій 388
Проскурий Йосип 595
Прохоренко 336
Прохоров 508
Проценко Єлисей 733
Процишина Ніна 702, 713
Прошак М. 758, 818
Пругло 380
Пругло Макар 325
Пругло Марія 326
Прудніков 681
Прупис 260
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Прус Болеслав 1037
Прусевич Олександр 12, 35, 122, 

133, 182, 271, 877, 899, 905, 
1003, 1004, 1107, 1111, 1238

Пруслина К. Н. 51, 1238
Пуголовок Юрій 1265
Пустовіт Т. П. 1214
Путна Вітовт 1051
Пучко С. С. 428, 449, 461, 462, 477
Пушинський В. 53
Пушкін 341
Пчілка Олена (Косач Ольга) 507, 

531, 1233
П.Ш. 372
Пшенников О. М. 1190
Пятак 1190

Радакова Олена 30, 175, 1238
Радуль Яків 770, 804, 810, 812,  

813, 1191
Радченко 264
Радченко Анастасія 388
Радченко Афанасій 389
Радченко Галина 386, 389
Радченко Дмитро 389
Радченко Іван 388
Радченко Ірина Іванівна 389
Радченко Ірина Миколаївна 389
Раєнко П. М. 590
Райхенштейн 1023
Ракітін 681-683
Ракович Іван 865, 893, 903, 906, 

1172, 1191, 1249
Раудэ 1020
Рахно Костянтин 5, 102, 1191, 1192, 

1238, 1260, 1262
Рева А. С. 1192
Рева Анатолий 1063, 1065, 1165
Рева Афанасія 1061, 1063, 1065, 

1179, 1184, 1192
Рева Лев 1063
Рева Наталя 1063
Рева Сергій 4, 66, 364, 1014,  

1060-1062, 1064-1066, 1105, 
1124, 1133, 1140, 1165, 1168, 
1169, 1177, 1179, 1181, 1183, 
1184, 1185, 1187, 1188, 1192, 
1199, 1207

Ревуцький 1019
Редин Е. К. 1242
Рейхман Л. 1082
Ремезова Н. Л. 543, 1208
Ременюк К. 1213
Реріх Альберт 47, 54, 401-403, 480
Реріх Микола 55, 833
Речицький 1075

Решетарь 1192
Рєбьонок Микола 1093, 1095, 1184
Рєпін Іван 55, 1021
Рєпін Ілля 833, 863
Рєпка Олексій 341, 377
Ржечицька Олена 742
Рибаков 1213, 1220, 1238, 1242
Рибалкін 1014
Рибніков Олександр 34, 163, 215
Риженко Віктор 473
Риженко Яків 39, 41, 122, 340,  

1238, 1255
Рижова Ольга 390
Риков Микола 541
Рильський Максим 61, 79, 107, 

1155, 1221, 1224, 1226,  
1243, 1253

Римарь Грицько 458, 467
Римша М. 535
Рівний П. 39
Різник Антон 123
Різник Галина 378, 381
Різник Григорій 378, 381
Різник Демид 62, 1227
Різник Михайло 389
Різник Михайло Терентійович 389
Різник Федір (Федот) 365, 378, 381
Різник Юхим 48, 184, 295, 297, 303
Різники 62, 1227
Ріпка Олексій 343
Ріпка Олена 344
Рогозін 682, 683
Рогульський 584
Родак Андрій 50, 734
Родак Кирило 733
Роденков А. И. 1225, 1239
Родзевич-Белевич В. 33, 1239
Розанов А. Н. 39, 1239
Розвадовська Любов 862
Розвадовська Р. В. 866, 1251
Розвадовський Антон (Олександр) 

850, 1193
Розвадовський В’ячеслав 12, 44, 

46, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 66, 
71, 76, 79, 82, 87, 91, 94, 104, 
105, 832-839, 845, 847-852, 
856-869, 995, 996, 999, 1096, 
1105, 1143, 1193-1195, 1210, 
1229, 1231, 1233, 1245, 1250, 
1251, 1264

Розенберг 586
Розенберг-Балицька 924
Ройзенберг Іоан 1093, 1184
Рокитянський 1239
Рокицький Микола 820, 830, 1239

Рокитянський Максим 389
Романенко Дмитро 386
Романівський Петро 984
Романкевич 1089
Романов Євдоким 137, 1146
Романовська Зінаїда 917, 934
Романюк 991
Романюк Д. 600
Ромась 991
Ромашко Я. І. 355
Ромодан Павло 803, 805, 809, 813 
Роот Микола 12, 34, 37, 46, 48, 50, 

51, 55, 61, 65, 76, 79, 94, 196, 
869-872, 874, 876, 883, 887, 
892, 899, 900, 910, 976, 996, 
999, 1077, 1096, 1173, 1178, 
1194, 1195, 1239, 1248, 1264

Ротенко Микола 747
Рудзинський Артур 1075, 1239, 1249
Рудинська Євгенія 1013
Рудинський Михайло 1012, 1013
Рудницька О. П. 1230
Рудяков Пімен 1011, 1082, 1089, 

1092, 1093, 1095, 1104, 1167
Рудякова Елла 1011, 1184
Русинов В. Ф. 500
Русов А. А. 1191, 1239
Русов Михайло 30, 1239, 1255
Русов Олександр 27, 180, 1191
Русова Софія 621
Ручка Т. П. 694
Ручко 685
Р-цова В. 1239
Рыбников А. А. 1211, 1239
Рыженко Я. Е. 1239
Рысь Я. А. 1124
Рябокінь Іван 366, 379, 383, 1196
Рябушинский П. П. 1239
Ряппо Я. 214, 239, 242, 338,  

921, 1195

С. 364
С. Г. 405
С. Р. 1240
С. Х. 1240
Савін Юрій 1195
Савінков Павло 389
Савкевич Ігор 828
Савченко М. П. 479
Савченко Опанас 488
Савчук О. О. 1241
Сагайдачний Євген 80, 600, 750, 

764, 770-772, 812
Саєнко Ніна 65, 97, 1240
Саєнко Олександр 65, 553, 559, 

561, 600, 742, 744, 1195, 1240
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Сазонов 934
Сазонов В. 733
Сакун Хома 62, 325, 326, 341, 352, 

364, 365, 374, 379, 1196
Самарін Юрій 40, 123, 1240
Самокиш Микола 1255
Самонен Олександр 917
Санченко Іван 694, 715, 1039
Сапіга Надія 984
Сафонов Владимир 901, 1195
Сахно Степан 603
Сваричевська Марія 939
Сваричевский Владимир 901
Свистун Тихон 449, 461, 462, 477
Свищ Іван 379
Свідзінський Володимир 1079
Світличний А. С. 395
Северин Іван 54, 74, 548, 600, 1244
Седляр Василь 38, 43, 80, 88, 741, 

743-745, 748, 752, 753, 755, 
756, 759, 764, 770, 774-776, 
778, 779, 782, 784, 785, 792,  
794-797, 799, 800, 803-805, 809, 
814, 815, 819, 822-829, 1073, 
1074, 1075, 1100, 1139,  
1196-1198, 1225, 1239, 1250

Селіверстов А. 41, 679, 1199, 1240
Селюченки, родина 365
Селюченко Олександра 68, 365, 

366, 379, 382, 387, 389, 1249, 
1257, 1267

Селюченко Прокіп 365
Селюченко Федір 365
Селюченко Явдоха 365
Семенов В. П. 1227
Семенюка Іван 859
Семикоз Любов 389
Семінько Артемій 540
Семченко А. 406
Сенік Левко 459, 467, 471
Сердюк Петро 362
Сердюченко Валентина 390
Сердюченко Дмитро 386
Сердюченко Іван 388
Сердюченко Мефодій 373, 380, 384
Сердюченко Сергій 379
Середа Антон 1081, 1089, 1091
Середа Євдоким 344, 1047,  

1065, 1184
Середа Параска 388
Середа Петро 666
Середа С. П. 38, 1211, 1223, 1225, 

1240, 1244
Середа Ф. Г. 534
Сержант Л. 1221

Серков Кирилл 901
Сесь 574
Сетко С. 528
Сиваш Гаврило 378
Сиваш З. 609
Сиваш Іван 326
Сиваш Ничипір 303
Сидоренко А. 806, 808
Сидоренко Андрій 53, 84, 309, 315, 

317, 326, 391, 422
Сидоренко Володимир 388
Сидоренко О. І. 1218
Сизюк Анна 1058
Сирков Кирило 893, 901
Сиротін 449
Сиротіна Ольга 1167
Сиротюк П. 433
Сис Тамара 91, 925, 1132, 1199
Сиса Поліна 317, 379, 386
Сисин Я. І. 1214
Сисов І. 514
Сікачинський О. 732
Сікора Лідія 917
Сільверстров 955, 1199
Сінчук Іла 917, 934
Сіотко П. 401
Сірополко Степан 1240
Сітко 331, 343
Сіцінський Юхим 31, 969, 987, 

1080, 1089, 1091, 1096, 1240
Січинський Володимир 42, 965, 

976, 1240
Скачков Петро 35, 271, 1111, 1240
Скворцов 508
Скицький Дмитро 389
Склинський Павло 389, 390
Скліфосовський Микола 484
Сковорода Григорій 7, 42, 46, 49, 

52, 56, 91, 94, 104, 105, 912, 
914, 917-925, 927, 929, 931, 
934, 939-946, 948, 949, 953, 
955-958, 960, 961, 965, 967, 
969-974, 976, 978-981, 983,  
984, 986, 987, 989-991, 997, 
998, 1000, 1014, 1076, 1078, 
1090, 1091, 1096, 1097, 1113, 
1117, 1122, 1125, 1129-1132,  
1134-1139, 1142-1147, 1150, 
1152-1158, 1160-1162,  
1165-1168, 1172-1174,  
1177-1181, 1185-1189, 1192, 
1194, 1195, 1199-1205,  
1207-1209, 1250, 1264

Скорий Петро 458, 467
Скорик Олексій 641, 642

Скрипник 712
Скрипник Г. 1221, 1243
Скрипник Микола 214, 266, 730
Скрипник Я. П. 374
Сластьон (Сластіон) Опанас 12, 38, 

52, 54, 60, 69, 74, 78, 82, 83, 105, 
488, 489, 493, 497, 502, 503, 
508, 509, 511, 516, 517, 523, 
531, 536, 549, 550, 558, 565, 
567, 571, 573, 580, 584, 586, 
591, 600, 1240, 1244, 1255

Сластьон Юрій 565
Слизький Іван 578, 751, 759, 1199
Слісаренко 464
Слободська Лідія 389
Слободян Олег 102, 1240, 1241
Слобожанін М. 37, 1241
Слоницький Г. 35, 1241
Слюсар Микола 459, 467
Слюсаревський Андрій 459, 467
Слюсаревський Грицько 458
Слюсаревський Михайло 459, 467
Слюсаренко Антон 462
Смагін С. І. 1160
Смілянська Наталя 67, 97, 1221
Смоленський Лібер 1092, 1185
Смолій В. А. 1230
Смолічев Петро 1013
Смолянський Вадим 934
Смолянський Дмитро 917
Сморж Леонід 68, 97, 1241, 1257, 

1266, 1269
Сноповий 497
Сокальський І. 194
Соколов Олександр 31-33, 37, 59, 

60, 69, 104, 191, 296, 397, 398, 
401, 403, 404, 491, 493, 524, 
605, 609, 611, 654, 660, 661, 737, 
862, 868, 976, 1002, 1200, 1241

Соколов С. 418
Соколовський Л. 25, 112, 132, 1241
Соколюк Людмила 88, 764, 769, 1241
Соловйов А. В. 41, 1241
Солодовнік Д. Л. 591, 593
Солонина Петро 26, 165, 179,  

184, 271, 616, 619, 624, 1111, 
1216, 1241

Сольський Х. 191
Сосюра Володимир 778
Сотнева Л. 206
Сохацька Олександра 388
Спаська Євгенія 12, 40, 102, 123, 

216, 1013, 1017, 1241, 1242
Співак Василь 477
Співак Гаврило 459, 467 
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Сталін Йосип 1014, 1051,  
1061, 1105

Станішевський Є. 1080, 1089
Старицький А. П. 500
Старова 712
Старожицкий М. Л. 1217, 1236, 1248
Старущенко Микола 380
Старый 1203
Степаненко 680
Степаненко М. І. 1231
Степаненко Павло 685
Степанов 681
Стефанович 1011
Стешенко Ярослав 1013
Стойкевич Іван 917, 926, 929, 983, 

985, 1105, 1204 
Столбов Сергій 685
Сторож 525
Стробикіна (Бублій) Ольга 1204
Струхманчук Яков 1013
Студенець Наталя 79, 80,  97,  

972, 1242
Студенцов 1090
Ступка Григорій 402, 607
Субтельний Орест 1242
Суворин А. С. 1221
Суворов Олександр 649
Суденко Іван 342, 374
Сулак В. В. 1088
Сулим Д. П. 421, 461, 462, 477
Сулим Михайло 389
Сулима Грицько 1080
Сулима Дмитро 449
Суліма Ганна 924
Сулковська Ніна 991, 1132, 1204
Сумцов Микола 30, 38, 102, 174, 

198, 271, 654-656, 1111, 1242
Супрун Конон 135
Сусловська М. 818, 1242
Сухаревская 681
Сухомлин С. 449, 558
Сушко 336
Счасни Карл 1215
Сырко Кирилл 1196
Сябро Іван 698

Табачник Д. В. 1218
Табенська Юлія 80, 97, 1242
Таран Андрій 785, 990
Тараненко Дмитро 136
Тараненко Наталя 389
Таранушенко Стефан (Степан) 959, 

1013, 1081, 1092, 1093, 1185
Тарасенко М. А. 658
Тарасенко Михайло 1013
Тарасенко Олександр 1214

Тарасенко Ф. І. 658
Тарновський Василь 20
Татаурова Л. В. 1230
Тахтай Іосиф 901
Твердохліб Павло 390
Твердохлібов Олександр 25, 112, 

132, 174, 1111, 1242
Теліга Олена 1240
Темченко Іван 459, 467
Терехов В. В. 609
Терешкевич 395
Терешкевич В. В. 1224
Терешкевич Н. 1240
Терещенко Григорій 406
Терещенко Я. 455
Терновська Віра 706
Тесля А. И. 1124
Тимирязев Д. А. 182, 1235
Тимченко 1048, 1205
Тимченко Лаврін 715
Тимченко Мефодій 449, 461, 462
Тимченко Т. Р. 1243
Титаренко В. П. 1231
Титаренко Дмитро 803, 804, 813
Титаренко Марія 388
Тихий Микола 1013
Тищенко Олександр 43, 49, 62, 714, 

724, 727, 1243
Тітов 511
Ткач Іван 655
Ткаченко 1102
Ткаченко Андрій 135
Ткаченко Петро 642
Толстой В. П. 1241
Толстой Іван 843, 848, 853, 1205, 1250
Трегубова 1220
Трегубова Лідія 695, 696, 698, 706, 

708, 712, 727, 728, 1205
Трегубова Олександра 695, 696, 

698, 707, 708, 712, 723, 727, 
728, 1205, 1206 

Трегубови, родина 20, 100, 107, 
108, 1252

Трибушний В. 600
Трипільська (Трипольська) 

Єлезавета 314, 1255
Троненко Г. А. 1217
Троцина Я. 431
Троцький Лев 202, 919, 1014,  

1037, 1165
Трубіна Ганна 377
Трубіна Марія 367, 368, 379, 1250
Труш Грицько 459, 467
Турчаникова 645
Тутельман Данило 917

Тутківський Павло 737
Тухачевський Михайло 1051
Тухович Михайло 992
Тютюнник 433
Тягнибіда Степан 458, 467
Тягун Григорій 384, 388
Тягун Марія 388

Уборевич Ієронім 1051
Уварова 1219
Углов 260
Удовиченко Іван 694, 1039
Українець Іван 74, 78, 542, 547, 576, 

581-584,  591, 592, 600, 1244
Ульрих Г. 402
Ульріх Роберт 461, 464-466, 469, 

481, 1206
Уманець Ф. 184
Урбанський І. С. 35, 37, 182, 1243
Урсу Наталія 64, 90, 91, 97,  

1214, 1243
Усачов Іван 595
Усенко Іван 459, 467
Устименко Олена 5
Ушаков Леонід 1242

Фалер Константин 901
Фалл Костянтин 892, 1207
Фан-дер-Фліт Микола 900, 903, 

1077, 1195
Федевич Людмила 71, 73, 78, 80, 

97, 1243
Федірко М. 360, 374
Федоренко Василь 803-805, 820, 

1196, 1199
Федоренко Ганна 696, 702, 707, 712
Федорова Ніна 57, 780, 785, 818, 

825, 828, 829, 992, 1244
Федоша Іван 378, 381
Федченко І. 174, 1244
Фельдман Борис 1051
Фесик Павло 380
Фесик Параска 386
Філарет, архієпископ 657
Філенко Григорій 136
Філіпчук Олександр 917, 926, 934
Філоненко І. 523
Філянська В. 764, 813
Філянський В. Г. 804
Філянський Микола 1013, 1238
Фініті 525
Фісун М. А. 1214
Фіялковський Назар 1255
Флора, богиня 638
Флоринський М. 163, 1244

ІМЕННИЙ ПОК А ЖЧИК



Людмила Овчаренко. ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО...

1286

Фок 26, 53, 57, 188, 271, 602, 618, 
619, 623, 650

Фоменко Д. Д. 1244
Фон дер Фальц 508
Фрадкін Володимир 1242
Франко 1075
Фришберг И. Л. 1212-1214,  

1216-1218, 1224, 1226-1228, 
1229, 1232, 1233, 1235,  
1240, 1245

Фришберг Л. Т. 1214, 1216-1220, 
1223, 1224, 1226, 1228, 1229, 
1232, 1233-1235, 1237, 1238, 
1241, 1243

Фріде Марія 39, 116, 1244

Халтурин Н. 1244
Ханенки 1012
Ханко Віталій 51, 60, 64, 70, 73, 

74, 76, 78, 92, 93, 97, 328, 602, 
1139, 1213, 1214, 1218, 1222, 
1223, 1227, 1244-1246, 1248

Ханко Іван 547 
Ханко Остап 1244, 1245
Хантіль Тихін 459, 467
Харжинский Юлий 1190
Харків Іван 983, 985, 1134, 1207
Харламов 184
Харченко Д. 523
Харченко П. М. 374
Харьков Порфирій 901, 1169
Хатісов К. 187
Хвиля 1104
Хиж 260
Хижинський Володимир 62, 97, 1245
Хижняков В. М. 623
Хитько А. І. 423
Хілінський 1077
Хімочка Д. Я. 576
Хлистун Юрій 595
Хлонь Андрій 390
Хлонь Антоніна 390
Хлонь Зінаїда 390
Хлонь Михайло 388
Хлонь Надія 389
Хлонь Семен 303, 341
Хлонь Сергій 84, 315, 317, 326
Хлонь Федір 390
Хмелик Галина 386
Хмелик Іван 389
Хмелик Семен 389
Хмельницька Марія 758, 764,  

796, 818
Хмельницький Богдан 717
Ховрин Марк 641, 642, 650, 1190
Ходос Андрій 570

Холодна Марія 750, 828, 1218
Холодний 1089, 1091
Хомак 378
Хоменко 237, 353
Хоменко Петро 341, 343, 344, 365, 

374, 377, 381
Хотинець Іван 934
Хрипун Тетяна 5, 1253
Хрисогелос Н. 1225
Христодуло 525
Христофоров Олексій 576, 583, 596
Хромий 1087, 1102, 1148
Хрущов Никита 1053
Хряп Марко 614

Царков Василь 565, 567, 573,  
583-585, 591

Царьков 217
Царков М. 565
Целларіус В. М. 38, 1219, 1243
Цер Фаня 934
Церковний 380
Циганок 698
Цимбал П. П. 566, 569
Цимблер М. Ю. 593, 596
Циндря Василь 758, 770, 782, 803, 

805, 809, 813
Цинковська І. І. 1244
Цисар Петро 993, 1207
Цитаделі 1087
Цитович Микола 151, 1246
Цівчинський Микола 750, 778, 782, 

806, 808, 813, 818, 820, 830
Цюрюпа А. С. 374
Цюрюпа Віра 386
Цюрюпа Галина 389
Цюрюпа Микола 379
Цюрюпа Олександр 389
Цюрюпа Олександра 389
Цьома Яків 458, 467

Чабан 332
Чабан Валентина 386
Чабан Іван 366
Чабан Лаврентій 332
Чабан Любов 389
Чабан Марія 389
Чабаненко Тимофій 694, 1038, 1039
Чабаненко Ю. А. 1230
Чабани, родина  315, 317, 326
Чаплинський П. У. 590
Чарновський Олександр 1246
Чаусский Я. М. 1240
Чепурковський Н. 182
Червецов 1013
Черевань А. С. 1246

Череватенко Л. 1246
Череваш 596
Чередниченко Василь 142, 1146
Чередниченко Л. 363, 379
Черепова Ольга 770, 806, 808, 828
Чернега Ю. 548, 600
Черненко Кузьма 1182, 1184
Черновська Віра 698, 712
Чигиринцев І. Ф. 410
Чирвенко (Червенко) Федір 30, 32, 

46, 48, 54, 117, 131, 179, 184, 
290-292, 295, 297, 299, 303, 
663, 664, 1255

Чирвенко Семен 510
Чирвенко Сидір 303, 510
Чиркова Катерина 1140, 1158, 

1163, 1167, 1168, 1176, 1182, 
1187, 1206

Чичигов К. 1077
Чорноморський Л. 1209
Чорноус 712
Чуб Андрій 459, 467, 479
Чуб Дмитро (Митро) 458, 467
Чугайов 1014
Чуйко Анастасія 389
Чуйко Уляна 384, 385, 387
Чуприна Володимир 379

Шабинський Ілля 698, 706
Шаблій Михайло 388
Шаврін Володимир 917, 918, 924, 

926, 927, 929, 934, 958, 985, 
987, 991, 1105

Шагун В. П. 1209
Шайко В. 803
Шакун Грифон 546
Шамро-Вовк Володимир 540
Шанько Никита 1181
Шапиро 1024
Шапко 269
Шаповал Юрій 1246
Шапошник Лідія 389
Шараев Л. Г. 1210
Шатунов 826, 1198
Шатько Никита 1065, 1185
Шафонський Опанас 133, 1246
Шаффе Федір 511
Швайко Устя 597
Швайко Федір 596
Шварц 269
Швидкий Сергій 756, 803, 805, 806, 

808, 809, 813
Шевцов Ф. 39
Шевченко 1024, 1217
Шевченко Роман 1089
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Шевченко Тарас 31, 410, 488, 516, 
533, 554, 610, 718, 752, 784, 
828, 863, 867, 972, 1011, 1040, 
1073, 1164, 1211, 1217, 1227, 
1231, 1255

Шевчук Ю. І. 1242
Шейдеман Є. М. 500
Шеляка Андрей 1216
Шемеляк 574
Шемет П. Г. 1222
Шерман 821
Шестаковський Людвіг 593
Шийко В. 806
Ширай 961
Ширай Олександр 341, 344, 374
Ширай Олена 344
Ширай Парасковія 66, 1014,  

1044, 1124
Ширай Петро 1044, 1182
Ширай Раїса 389
Широцький Кость 181
Шиян 332, 917, 991
Шиян Варвара 378, 390
Шиян Варвара Прокопівна 390
Шиян Василь 332
Шиян Іван 332
Шиян Катерина 993, 1207
Шиян Надія 388
Шиян Параска 379
Шиян Раїса 381
Шиян Уляна 332
Шкларевич П. Д. 166, 410
Школьна Ольга 83, 97, 1246
Шкребела Варвара 386
Шкребела Іван 325
Шкребела Марія 390
Шкурко Зіновій 685
Шкурко Іван 47, 62, 694, 698, 706, 

714, 718, 727, 1040
Шкурко Олександра 712
Шкурко Сергій 917, 943
Шкурпела Анатолій 344
Шлифштейн Є. 41, 1211
Шмагало Ростислав 17, 53-56, 58, 

60, 61, 64, 67-69, 71-73, 91, 
96, 97, 102, 402, 639, 990,  
993, 1109, 1110, 1209, 1228, 
1246, 1247

Шмайко Мотря 962
Шміт Федір 1013
Шопенгауер 1020, 1037
Шостопалець 311
Шпильова Віра 56, 1247
Шраг М. 199

Штанько Лідія 390
Штанько Микита 1061
Штанько Наталя 388
Штанько Олена 388
Штеинберг П. 1209
Штейнгауз Григорій 993
Штігліц Олександр 493, 743, 877, 

903, 907, 977, 1076, 1077,  
1084, 1179

Шугаєвський Валентин 1012
Шулик А. Г. 81, 97, 1251
Шулик Микола 389
Шульга Илья 1088
Шульгина Лідія 40, 122, 123, 145, 

202, 1247
Шульженко С. 717
Шумейко Петро 317, 322, 323, 331, 

523, 548, 600
Шурман Г. Д. 56

Щербак Григорій 698, 706
Щербаківський 558
Щербаківський Вадим 12,  

102, 1247
Щербаківський Данило 12, 215, 

216, 957, 1013, 1192, 1209
Щербаков Володимир 712
Щербань Анатолій 308, 805,  

1196, 1260
Щербань Олена 18, 63, 65, 66, 71, 

73, 74, 77, 81, 83, 85, 86, 96,  
97, 102, 328, 338, 352, 1110, 
1247, 1248

Щербатов Н. Б. 500
Щербина Григорій 685

Этьеван Ж. 1020

Южаков С. Н. 1211
Юнак П. 806, 808
Юр’єв Дмитро 893, 901
Юркова 917
Юровський П. 780
Юрьев Дмитрий 1169, 1195
Юхимець Г. М. 1244
Ющенко 934, 991

Я. 
Я. К-н 1210
Яворницький Дмитро 489, 508, 

586, 645, 1012, 1013, 1217
Яворський Андрей 859, 1210
Яворська Леоніда 917
Яворська Тамара 917
Яворський Олексій 1037
Якименко Василь 458, 467

Якименко Кирило 449
Якименко Мусій 458, 467
Якір Іон 1051
Яковенко Ф. П. 658
Яковлев С. П. 1216, 1224, 1229, 1242
Яковлів 1210
Ялковський Игнатий 901
Янг А. Ю. 614, 616 
Яновський Юрій 778
Янушкевич Г. Н. 567, 579
Янушкевич Олексій 573, 583, 584
Яременко Іван 459, 467
Яресько 331
Яресько Наталя 379, 389
Яриз Дмитро 750, 806, 808, 813
Ярівчик Іван 388
Ярмоленко Іван 736
Ярмоленко Ілля 736
Яровий 336
Ярош А. 479
Ярош Сава 384
Ярошевская В. 1210
Ярошевська Антоніна 926
Ярошенко Валентина 747
Ярошенко Микола 20, 99, 106, 108, 

291-293, 306, 360, 371, 373, 
382, 517, 1252

Ярошинська 1007
Ярошинський Франц 1007
Яукш 1104
Яхно Т. 455
Яценко 712
Яценко А. А. 374
Яценко Єфросинія 342
Яценко Надія 389
Яценко Оксана 1253
Яценко Ольга 388
Яценко Параска 388
Яценко Раїса 712
Яценко Сергій 388
Яценко Харитина 389
Яцимірська Катерина 917, 934
Яців Роман 1248
Яцків Борис 917, 934
Яцюк В. М. 1248
Яшний Самійло 488

***

Kramarenko 1249
Ovcharenko Lyudmyla 3, 4
Poshyvailo Oles 8
Sedliar 1250
Skovoroda Hryhoriy 9
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Австрія 129, 189, 785, 1193, 1240
Австро-Угорська імперія 44, 58
Австро-Угорщина 91
Адамівка 43, 48, 65, 932, 933,  

959-961, 966, 1079, 1094,  
1097, 1136

Александрийский уезд 25, 1223
Алма-Ата 727
Алтинівка 68, 703, 1016, 1175
Америка 202, 244, 798
Англія 189, 311, 558
Андріяшівка 430
Антонівка 965
Аргентина 490
Архангельська область 1047
Афіни 279
Ахалцих 1013

Балахни 50, 91, 993
Балахнинский уезд 1223
Балахно 56
Бар 106, 124, 125, 1080
Баранівка 469, 471, 472, 533, 592, 794
Беларусь 1224, 1247
Белая Церковь 842, 855
Бельгія 189
Бердичів 159, 932
Берелех 1019
Берлинці Лісові 4, 7, 12, 57, 66, 67, 84, 

181, 182, 1002-1004, 1112, 1147
Берлін 536, 763, 814, 876, 887,  

1052, 1053
Бессарабія 60, 833, 847, 856,  

1127, 1251
Бессарабська губернія 59, 485, 

847, 995, 1002, 1193
Биківня 1090, 1211
Біла 960, 961
Біла Церква 843, 855
Біловоди 461
Білорусія 785
Білорусь 78, 423
Більське городище 1255
Боброво 533
Богодухівський повіт 175
Боготол 423, 543, 1206
Болгарія 189
Борзна 561
Боромля 184
Брацлавський повіт 126, 181

Бубнівка 40, 43, 122, 123, 133, 968, 
1052, 1055, 1097, 1247

Буди 54, 288, 469, 471, 472, 592, 
753, 794, 993

Буенос-Айрес 494
Буковина 833, 1265
Бунцлау 397, 399, 659
Бутківка (Василівка) 178

Валки 242, 657
Валківський повіт 175, 176, 194, 

657, 658, 1223
Вапнярський район 182
Варшава 635, 1076
Варшавська губернія 1076
Василівка (Бутківка) 7, 12, 28, 66, 

84, 103, 178, 482, 534, 1002, 
1004-1007, 1112, 1234

Васильків 43, 159, 341, 843
Васильківський повіт 853
Велико-Токмацький повіт 461
Венеція 763, 814
Верхней винск  

(Верх-Нейвинский) 1053
Верхні Панівці 959
Верхньо-П’ятницький погост 423
Виборг 1076, 1084, 1086-1088
Витезький повіт 423
Вихватнівці 965
Відень 307, 876, 1052
Вінницька область 99, 103, 126, 

128, 182, 200, 201, 203, 207, 
208, 269, 270, 377, 1004, 1005, 
1052, 1055, 1080, 1089, 1131, 
1140, 1147, 1148, 1150, 1155, 
1159, 1162, 1163, 1165, 1166, 
1169, 1171, 1175, 1177, 1191, 
1200, 1206, 1249, 1250, 1252

Вінницький повіт 66, 103, 1004, 
1200, 1238

Вінниця 20, 21, 100, 105-109, 253, 
502, 538, 593, 684, 687, 689, 
697, 699, 700, 702-706, 711, 
721, 722, 724, 843, 1018, 1021, 
1041, 1080, 1132, 1139, 1155, 
1160, 1162, 1175, 1193, 1211, 
1222, 1238, 1243, 1252

Вірменія 785
Вірменська РСР 377
Водотоки (Копані) 693

Волинська губернія 26, 30, 153, 
159, 185, 533, 1214, 1235

Волинь 147, 151, 163, 183, 222, 469, 
471, 472, 803, 928, 932, 1167

Ворожба 1035, 1142, 1147
Воронеж 79
Воронезька губернія 533
Вороньки 601, 614
Ворошиловград (Луганськ) 20, 100, 

105-109, 213, 231, 253, 670, 
672, 679, 682, 689, 693,  
695-698, 707, 708, 712, 714, 
715, 718, 723-725, 727-729, 
1020, 1021, 1024, 1025,  
1035-1037, 1040, 1041, 1129, 
1130, 1139-1141, 1146, 1148, 
1149, 1151-1153, 1155, 1157, 
1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 
1177, 1180, 1181, 1185, 1192, 
1193, 1203, 1205, 1209, 1215, 
1216, 1218-1220, 1225, 1228, 
1229, 1232, 1240, 1241

Ворошиловградська область 104, 
377, 1037, 1040, 1210

Ворскла, річка 276
Вятская губерния 1222

Гадяцький повіт 524, 554
Гадяч 124, 533, 543
Гайсинський повіт 181, 965, 967
Гайсинський район 182, 1052, 1055
Галичина 40, 58, 60, 305, 311, 536, 

866, 1011, 1228, 1265
Ганнівка 614, 615, 618, 619
Германия 798
Глинськ 4, 6, 12, 14, 30, 31, 44, 45, 

47, 53, 54, 57, 60, 61, 64, 67,  
69-71, 73, 74, 76, 81-84, 92, 96, 
103, 104, 106, 124, 161, 165, 
173, 185, 191, 198, 209, 221, 
222, 242, 393-399, 401, 403, 
405-407, 409, 410, 420-436, 
447-455, 460, 461, 464, 467, 
468, 470, 472-475, 478-482, 
524, 612, 656, 664, 733, 737, 
743, 774, 819, 1043, 1067-1069, 
1071, 1072, 1109, 1112, 1119, 
1128, 1157, 1180, 1187, 1200, 
1204, 1211, 1213, 1224, 1229, 
1230, 1234, 1241
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Глинське 60, 72, 1227
Глинський повіт 430
Глібів, хутір 614-619, 624, 625
Глухів 103, 242, 402, 620, 1171, 

1175, 1200
Глухівський повіт 180, 614, 620
Голландія 558
Городище 144, 603
Городниця 1134
Городня 636, 640
Городнянський повіт 27, 35, 179, 

180, 184, 194, 614, 618, 620, 
648, 1234 

Горьківська область 50, 56, 91, 993
Гостомель 794
Грабів 116, 618, 624, 626
Гребінка 844
Грузія 785
Гуляйполе 26, 133, 1210
Гусь-Хрустальний 479
Гуцульщина 524, 833, 1264, 1265
Гущинці 181

Дассау 785
Дегтярі 217, 221
Деконська 592
Демянский уезд 1223
Дибинці 7, 12, 33, 43, 50, 55, 84, 115, 

122, 124, 129, 176, 178,  423, 
732-734, 1112

Диканський район 1044, 1222
Диканька 482
Дмитрушки 962
Дніпрельстан 1225
Дніпро 859
Дніпро, річка 736
Дніпровське Лівобережжя  

України 1265
Дніпровське Лісостепове 

Лівобережжя 1259
Дніпропетровськ 593, 1217
Дніпропетровська область 377
Добрянець 636
Довжок 314
Донбас 10, 17, 41, 74, 84, 97, 259, 

474, 585, 590, 788, 799, 803, 
813, 828, 1214, 1231, 1237

Донецьк 726, 1139
Донецька область 591, 1040, 1041
Донщина 75, 77, 1231
Дрезден 542
Дубенський повіт 183
Дульовка 753
Дунаївецький район 1011, 1195
Дунаївці 933, 959, 964, 965,  

1080, 1091
Душанбе 377

Екатеринбург 1230
Екатеринославский край 31, 1210

Європа 72, 76, 244, 639, 785, 1075, 
1211, 1226, 1231, 1248, 1255

Європейська Росія 736
Євсуг 178, 185, 534, 1222
Єдинці 861
Єлецький повіт 423
Єлисаветград 734
Єреван 377

Женева 828
Жерденівка 43
Житомир 1208, 1214
Житомирська область 1134
Житомирський повіт 183
Житомирщина 342, 1213
Жмеринка 898, 1080

Залуччя 960, 961
Замглай, болото 614, 616
Заміхів 965
Заміхівський район 182
Запоріжжя 258, 593, 1159
Запорізька область 54, 593
Заславський повіт 183
Захід 58, 769, 1228
Західна Європа 189, 540, 575
Західна Україна 51, 1044, 1217, 1247
Звенигород 159
Зінов’їв 231
Зінов’ївське 1213, 1220, 1238, 1242
Зіньків 48, 124, 182, 543, 959, 964, 

965, 1043, 1219, 1229
Зіньківський повіт 25, 27, 164, 173, 

314, 423, 482, 554, 664, 1043, 
1052, 1212, 1214, 1219, 1243

Зіньківський район 960, 966, 1044, 
1222, 1255, 1262

Золотоніський повіт 524, 554
Золотоноша 543, 601
Золотоношский район 1088

Иваново 1230
Иллинойс 798

Івано-Франківський регіон 81
Івано-Франківщина 81, 1248
Ізмалкове 423
Ізюм 144, 184, 657, 664
Ізюмський повіт 175, 176
Індія 558
Італія 554, 558, 785, 1075 
Ічня 601

Кавказ 525, 1077
Кадієвка 679
Казахстан 727, 923, 925, 1088

Калужская губерния 25, 1235
Кам’янець 42, 105, 108, 124, 220, 

865, 867, 868, 922, 965, 973, 
1080, 1096, 1240

Кам’янецька округа 960, 961, 965, 
966, 968, 1160

Кам’янецький повіт 181, 881,  
898, 996

Кам’янець-Подільський 4, 7, 12, 14, 
18, 20, 21, 44-46, 48, 50-52, 57, 
61, 62, 64-66, 68, 69, 72, 79-82, 
84, 87, 90, 91, 94, 96, 100, 103, 
106, 109, 181, 182, 222, 242, 
429, 596, 743, 798, 832, 833, 
843, 851, 857-862, 867-869, 872, 
874, 875, 877, 880-884, 888-891, 
893, 899, 900, 902-906, 908-914, 
916-918, 921, 923, 925, 927-929, 
934, 938-944, 958, 960, 962-964, 
966, 967, 969, 971-975, 978, 987, 
990, 991, 993-996, 999-1001, 
1006, 1011, 1076, 1080, 1081, 
1091, 1093, 1105, 1109, 1119, 
1125, 1130, 1132, 1136, 1138, 
1139, 1161, 1170, 1171, 1175, 
1186, 1195, 1199, 1200, 1207, 
1212-1216, 1218-1220, 1222, 
1224, 1228, 1232-1234, 1238, 
1240, 1242, 1243, 1245, 1247, 
1249-1251, 1264

Кам’янець-Подільський округ 922 
Кам’янець-Подільський повіт 127 
Кам’янеччина 51, 79, 80, 82, 90, 

238, 912, 919, 956, 957, 959, 
963, 968, 972, 976, 982, 1136, 
1144, 1188, 1213

Кам’яні Броди 794
Канада 344
Канів 176
Канівський повіт 176, 178
Кардашів вал, городище 1255
Карлівський район 1044, 1222
Катеринослав 231, 240, 531, 533, 

785, 1210, 1240
Катеринославська губернія 15,  

25-27, 29, 31, 77, 95, 133, 144, 
160-163, 178, 185, 191, 274, 
275, 676, 1108, 1112, 1167, 
1210, 1231, 1235, 1240

Катеринославський повіт 31
Катеринославщина 29, 32, 40, 47, 

95, 119, 122, 153, 178, 179, 668, 
847, 1097

Кемеровська область 1051, 1059
Києво-Межигір’я 1218
Київ 60, 70, 72, 81, 100, 124, 159, 

176, 177, 220, 222, 229, 230,  
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240-242, 310, 320, 343, 375, 419, 
427, 429, 447, 478, 479, 531, 532, 
551-553, 555, 563, 564, 567, 579, 
585-587, 615, 733, 734, 736, 743, 
744, 747, 750, 753, 754, 763, 765, 
772, 778-780, 784, 785, 792, 797, 
803, 809, 814, 815, 817, 819, 821, 
822, 825-827, 829, 843, 886-888, 
901, 905, 935, 960, 984, 1011, 
1041, 1053, 1074, 1075, 1077, 
1082-1084, 1086-1088, 1090, 
1094, 1098, 1100-1102, 1104, 
1105, 1144, 1150, 1155, 1158, 
1159, 1164, 1195, 1210-1229, 
1231-1234, 1236-1249

Київська губернія 15, 16, 25-28, 32, 
33, 39, 50, 55, 94, 95, 115, 121, 
122, 125, 130, 144, 152-154, 159, 
160, 162, 163, 176-178, 183, 185, 
275, 423, 426, 432, 435, 543, 615, 
647, 732, 734, 843, 844, 847, 848, 
853, 855, 856, 687, 995, 1108, 
1112, 1193, 1206, 1220, 1222, 
1232-1236, 1239, 1250, 1251 

Київська область 1088, 1100, 1133
Київська округа 1199
Київська Русь 1265
Київський повіт 176, 178
Київщина 36, 40, 43, 64, 95, 124, 129, 

145, 152, 163, 176, 469, 732, 737, 
738, 742, 743, 745, 750, 756-769, 
771-796, 805, 807, 813, 820, 822, 
824, 827, 829, 833, 957, 1108, 
1113, 1192

Кикеріно 533 
Киржгени 847 
Китай 558 
Китайгород 965
Кишинев 189 
Кіровоградська область 377
Клембівка 1148
Кобеляки 543
Кобеляцький повіт 173, 554
Козелецький повіт 614
Козельщинський район 1051
Коломия 12, 129, 859, 863, 866, 

1004, 1193, 1204
Комишна 70, 482
Комі АРСР 1035, 1039, 1047
Конотопський округ 1175
Константиноградський повіт 524
Коринф 279
Короп 68, 1016, 1025, 1027, 1041
Коростень 592
Косів 311, 772, 812, 1241
Костів 654
Костромська губернія 54, 1209

Костянтинівка 474, 592, 693
Костянтиноград 543, 554
Котельва 25, 174, 175, 1242, 1244
Котлас 1047
Кочубеївка 962
Красногорівка 592
Краснодар 1211
Краснодонський район 75, 1152
Красноуфімськ 303
Кременчук 543, 593
Кременчуцький повіт 554
Кривий Ріг 785
Крим 274, 533, 657
Крищинці 1089, 1103
Кролевець 171, 1017
Кролевецький повіт 68, 180, 614, 

1016, 1017
Кропивка 1088
Кубанська губернія 534
Кубанський округ 116
Кубань 1211
Кубліч 965, 967
Кульчиєвецька Слобідка 965
Кульчіївці 965
Куп’янськ 184, 657
Куп’янський повіт 25, 132, 1241
Купин 124
Курляндська губернія 1096, 1098
Курська губернія 25, 274, 275, 422, 

426, 601, 1222, 1235
Курська область 377

Лебедин 1141, 1142, 1147
Лебединський повіт 175, 194, 654, 

656, 1141, 1142, 1147
Лемберг 536
Ленінград 743, 751, 754, 1211, 

1232, 1239, 1240, 1244
Лесовая-Слободка 603, 606
Летава 960, 961
Летичів 124
Летичівський повіт 181, 881
Липовець 159, 843
Лисий, хутір 668
Лібава 1096, 1098, 1100
Лівобережжя 15, 51, 57, 69, 75, 93, 

381, 612, 1112
Лівобережна Україна 52, 57, 60, 76, 

77, 89, 96, 124, 147, 279, 296, 
431, 485, 534, 1108, 1230,  
1237, 1260

Ліон 887
Лісове 1214
Літвінов 1072
Ліфляндія 1076
Ловинь 614-616, 618, 619, 621, 623, 

626, 642

Лович 1004
Лодзь 1099
Лозова-Павлівка 680
Лохвицький повіт 76, 122, 173, 423, 

482, 554, 601, 603, 604, 606, 
608, 612, 1224

Лохвиця 124, 174, 275, 543, 601, 
603, 604, 606, 608, 1213,  
1214, 1216, 1217, 1219,  
1225, 1229, 1233

Лубенський повіт 116, 554
Лубенщина 589, 1222
Лубни 543, 571, 601, 905, 1134
Луганский округ 1129, 1130,  

1139-1141, 1146, 1148, 1149, 
1151, 1153, 1157, 1161, 1164, 
1166, 1168, 1169, 1180, 1181, 
1185, 1192, 1193, 1203, 1209

Луганськ (Ворошиловград) 20, 21, 
100, 105-109, 213, 231, 253, 
670, 672, 679, 682, 689, 693,  
695-698, 707, 708, 712, 714, 
715, 718, 723-725, 727-729, 
1020, 1021, 1024, 1025,  
1035-1037, 1040, 1041, 1129, 
1130, 1139-1141, 1146, 1148, 
1149, 1151-1153, 1155, 1157, 
1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 
1177, 1180, 1181, 1185, 1192, 
1193, 1203, 1205, 1209, 1215, 
1216, 1218-1220, 1225, 1228, 
1229, 1232, 1240, 1241, 1252

Луганська область 20, 43, 62, 75, 
99, 103, 105, 108, 211, 212, 679, 
681-685, 690-692, 709, 710, 726, 
1021, 1041, 1129, 1130, 1132, 
1139-1141, 1146, 1148, 1149, 
1151-1153, 1157, 1159, 1161, 
1164, 1166-1169, 1176, 1180, 
1181, 1185, 1192, 1193, 1203, 
1214, 1248, 1252

Луганська округа 677, 678, 685, 
705, 709, 710, 1124

Луганський район 725
Луганщина 18, 20, 41, 43, 49, 54, 

62, 63, 67, 69, 74, 75, 77, 78, 83, 
95, 342, 663, 665, 666, 669-675, 
677, 685, 686, 690-695, 697-704, 
706, 708-714, 716-724, 727-730, 
1017, 1040, 1042, 1108, 1146, 
1231, 1240, 1243

Львів 20, 31, 42, 60, 100, 106-108, 
307, 310, 524, 905, 907, 913, 
917, 918, 923, 925, 928, 929, 
934, 940, 942, 963, 969, 971, 
972, 978, 980, 987, 991, 993, 
1076, 1081, 1132, 1134, 1144, 
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1149, 1151, 1154, 1159, 1160, 
1166, 1167, 1170, 1171, 1178, 
1199, 1204, 1208, 1211, 1217, 
1222, 1224, 1225, 1227, 1228, 
1231, 1238, 1240, 1243,  
1245-1248, 1252

Львівська область 1209
Любеч 124
Лянцкорут 961

Магадан 1019, 1163
Магаданська область 1053
Макарів Яр 4, 7, 10, 12, 17, 18, 21, 

27, 29, 32-35, 47, 54, 62-64,  
67-69, 72, 74, 75, 77, 83, 103, 
104, 106, 144, 178, 179, 185, 
209, 211-213, 258, 342, 662-677, 
685, 687, 689-693, 695, 697-704, 
706, 708-713, 715-725, 727, 730, 
1019, 1042, 1108, 1119, 1148, 
1149, 1157, 1175, 1180, 1193, 
1203, 1214, 1216, 1221, 1231, 
1237, 1240, 1248, 1260

Макарово-Яровская волость 1216
Макарьев 41
Маків 959, 963, 981
Малая Россия 1246
Малі Будища 60, 1055, 1129, 1221, 

1227, 1254
Малоросія 91, 614, 615, 1227, 1265
Маріїнський повіт 423
Маріуполь 794
Машівський район 10
Мглин 650
Мглинськ 641
Мглинський повіт 614, 642
Меджибіж 124
Межигір’я 4, 7, 12, 21, 38, 39, 44, 

45, 57, 64, 65, 70, 80, 83, 88, 
94-96, 101, 103, 104, 106, 176, 
218, 241, 427, 428, 432, 433, 
435, 447, 449, 454, 460, 469, 
447, 481, 567, 615, 736-738, 
741-745, 747, 750, 752, 754-797, 
800, 805, 807-809, 813, 815, 
816, 818-829, 1073, 1074, 1108, 
1109, 1118, 1196, 1218, 1249

Межиріч 4, 7, 12, 14, 57, 84, 134, 
137, 140, 142, 175, 184, 194, 
654,  656, 1112

Мелехи 601
Мелітопольський повіт 469, 660
Мереф’янський район 993
Миколаїв 258, 593, 785
Минск 1224, 1247
Миньківці 932, 965, 1080

Миргород 4, 6, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 
44, 45, 47, 54, 56, 60, 61, 64, 69, 
70, 72-74, 80, 83, 84, 87, 93, 103, 
105, 106, 109, 198, 241, 242, 
314, 482-487, 489-495, 500-503, 
505, 508-511, 514-517, 519-524, 
528-530, 533, 535, 538-543, 
546-548, 551, 553-557, 559, 561, 
563-566, 568-571, 574, 576, 578, 
580-583, 585-589, 592-597, 599, 
600, 609, 646, 650, 684, 687, 
689, 743, 774, 821, 990, 1045, 
1124, 1126-1129, 1133, 1139, 
1141, 1144, 1147, 1148,  
1150-1153, 1155-1160, 1162, 
1165, 1170, 1173, 1175, 1176, 
1179, 1180, 1187, 1190, 1194, 
1195, 1201, 1203, 1204,  
1206-1210, 1213, 1214, 1218, 
1222, 1223, 1227-1230, 1232, 
1233, 1238, 1245, 1246, 1248

Миргородський повіт 28, 164, 173, 
482, 524, 553, 554, 1234, 1240

Миргородщина 70, 597
Михайлівка 654
Міропіль 592
Міські Млини 294, 299, 482, 1048, 

1049, 1269
Могилев-Подольск 1216
Могилів 843
Могилівська губернія 636
Могилівський повіт 66, 1002, 1147
Молдавія 861
Молдова 78, 525
Моравія 189
Москва 20, 25, 36, 108, 186, 244, 

253, 295, 301, 302, 318, 323, 
428, 479, 484, 509, 533, 536, 
578, 582, 585, 586, 616, 618, 
655, 656, 659, 715, 743, 746, 
748, 751, 754, 763, 785, 814, 
857, 864-866, 977, 980, 981, 
1016, 1035, 1068, 1077, 1080, 
1082, 1088, 1105, 1209, 1211, 
1215, 1219, 1220, 1223-1225, 
1228, 1232, 1235-1244,  
1246, 1252

Московська губернія 832
Мурованные Куриловцы 1080
Мюнхен 769, 1217

Наддніпрянська Україна 18, 19, 
21, 1252

Наддніпрянщина 732, 733
Немирів 843
Нижегородская губерния 27,  

1223, 1232

Нижний Новгород 89, 1239
Нижня Наддніпрянщина 147
Николаев 1214, 1220, 1221, 1245
Ніжин 124, 133
Німеччина 189, 202, 311, 461, 554, 

558, 585, 659, 769, 785, 1052, 
1053, 1075

Нічин 960, 961
Нова Водолага 4, 7, 12, 47, 57, 60, 

84, 104, 161, 184, 194, 654,  
656-661, 1112, 1200, 1241, 1242

Нова Охта 490
Нова Ушиця 845
Новгород-Сіверський 258, 1017, 

1018, 1132, 1175
Новгород-Сіверський район 1017
Новгородська губернія 37, 619, 1223
Новий Буг 533
Нові Петрівці 736
Новітня Українська Держава 1262
Нововодолазький гончарний 

район 659
Новогеоргіївськ 183
Новоград-Волинський район 1134
Новозибківський повіт 614
Новомосковськ 178
Ново-Никольская 1216
Новосвітлівка 681-683, 1140, 1153, 

1180, 1181, 1185, 1192, 1208
Новосвітлівський район 677, 683, 

685, 709, 710, 1140, 1180, 1181, 
1192, 1208

Новосибірська область 1047, 1051
Новосьолки 619
Новочеркаське 213
Нью-Йорк 1217, 1233

Область Війська Донського 274
Одеса 70, 183, 230, 240, 241, 533, 

534, 586, 785, 836, 1221, 1225, 
1247, 1248

Одеський повіт 25, 133, 183, 1223
Олевськ 592
Олександрівка 614, 615, 618,  

619, 626
Олександрійський повіт 133, 144
Олександрія 184
Олексіївка 563 
Олешня 11, 12, 14, 26-28, 47, 57, 

59, 67, 69, 72, 84, 114, 117, 179, 
180, 184, 194, 614-625, 626-636, 
638, 640, 641, 646, 648, 649, 
656, 1112, 1126, 1127, 1140, 
1143, 1146-1148, 1151, 1171, 
1176, 1190, 1191, 1224, 1227, 
1234, 1246

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОК А ЖЧИК
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Олешнянський район 67, 112, 179, 
614-618, 620, 625, 643, 651

Олонецька губернія 423, 426
Омск 1230
Опішне 2, 4-6, 10, 12-14,17-21, 

25-27, 30, 31, 33, 36, 39, 41-43, 
45-48, 52-54, 57-62, 64-66, 69, 
72-74, 76-79, 81-87, 89, 92, 96, 
97, 99, 100, 103-109, 113, 114, 
116-118, 120, 121, 124, 131, 144, 
161, 165, 173, 184, 187, 209, 242, 
243, 254-258, 262, 267-269, 271, 
274, 276-286, 288-296, 298-303, 
306-309, 312, 315, 316, 320-326, 
328-335, 337-353, 357-392, 398, 
401, 409, 422, 423, 429, 482, 507, 
549, 550, 599, 617, 621, 632-634, 
637, 650, 654, 656, 663-665, 669, 
670, 672-675, 686, 694-696, 708, 
711, 714, 718, 723-725, 728, 735, 
890, 925, 958, 994, 995, 1018, 
1043-1045, 1049, 1060, 1062, 
1064, 1109, 1112, 1119, 1122, 
1127, 1130, 1132, 1134, 1144, 
1145, 1149, 1151-1156, 1159, 
1163-1166, 1168, 1170, 1171, 
1174, 1175, 1178, 1181, 1192, 
1195, 1196, 1199, 1200, 1203, 
1204, 1206, 1207, 1209,  
1211-1215, 1221, 1222, 1224, 
1225, 1227-1237, 1239,  
1241-1243, 1246-1250,  
1252-1270, 1296

Опішненський гончарний район 
39, 71, 122, 145, 1165, 1227

Опішнянська волость 1043, 1052
Опішнянський район 41, 1044, 

1048, 1054, 1055, 1064, 1141, 
1146, 1190, 1223

Оргіївський повіт 59
Оріхів 54,133, 258, 593 
Орлівка 963, 968, 1213
Орловська губернія 423, 426, 645
Остерський повіт 642
Осьмаківський район 179
Охтирка 184
Охтирський повіт 30, 25, 174-176, 
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Панівці 959, 965, 981
Папірня 614, 615, 619
Париж 298, 472, 727, 763, 814, 1074
Пархоменко 49, 75, 106, 675, 686, 

702, 713, 1152, 1210
Пенза 89, 1239
Пензенська губернія 186, 1232
Переяслав 543

Переяславський повіт 524, 554
Пермская губерния 1222
Петербург 150, 419, 490, 496, 498, 

508, 531, 533, 536, 609, 610, 
649, 857, 886, 1076, 1241

Петров град 657
Петроград 175, 318, 323, 326, 335, 

544, 886, 977, 1068, 1077, 1080, 
1084, 1210, 1215, 1217, 1223, 
1227, 1235, 1239, 1242

Печеніжин 859
Пирятин 543, 601
Пирятинський повіт 554
Південна Європа 1255
Південна Росія 201
Південь Російської імперії 189
Північна Америка 763
Північне Лівобережжя 1222
Пісочна 753
Поволжя 1077
Поділля 4, 7, 17, 19, 21, 31, 35-37, 

40, 43, 46, 50, 51, 57, 60, 66, 71, 
72, 76, 79, 80, 82, 84, 95,  
122-124, 127, 133, 145, 147, 151, 
163, 180, 182, 185, 198, 220, 222, 
243, 831-833, 835, 837, 839, 841, 
843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 
857-859, 861, 863, 865, 867- 869, 
871, 873-875, 877, 879, 881, 883, 
885-887, 889, 891, 893, 895, 897,  
899-901, 903, 905, 907, 909-913, 
915-917, 919, 921, 923-925,  
927-931, 933, 935, 937, 939, 941, 
943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 
957, 959-961, 963-965, 967-989, 
991-1006, 1017, 1077-1080, 
1097, 1108, 1113, 1116, 1117, 
1160, 1164, 1175, 1211,  
1213-1215, 1217, 1226, 1242, 
1245, 1247, 1264

Подільська губернія 15, 29, 32, 34, 
35, 40, 95, 125, 126, 153, 159, 
180-183, 185, 202, 832, 845, 
847, 849, 868, 870, 876, 885, 
905, 910, 911, 976, 995, 996, 
999, 1096, 1108, 1112, 1140, 
1155, 1173, 1193, 1212, 1220, 
1229, 1234, 1238, 1241

Подільський край 976, 1117
Подолия 31, 35, 37, 857, 1127, 1132, 

1137, 1143, 1155, 1158, 1161, 
1172, 1202, 1229, 1238, 1240, 
1241, 1243, 1250, 1251

Полісся 95, 1108
Полонне 794
Полтава 20, 21, 30, 54, 60, 100, 106, 

108, 109, 121, 165, 166, 168, 

173, 222, 231, 240, 276-278, 
286, 309, 337-339, 354, 356, 
374, 479, 482, 498, 531, 536, 
543, 552, 558, 563, 585, 703, 
1020, 1041, 1048, 1054, 1057, 
1059, 1064, 1077, 1091, 1139, 
1141, 1151, 1157, 1158, 1163, 
1177, 1190, 1201, 1210,  
1212-1214, 1216-1220,  
1222-1245, 1247, 1248, 1259, 
1260, 1262, 1263, 1296

Полтавска губернія 15, 25, 26, 28, 
30, 31, 34, 37, 39, 57, 70, 75, 79, 
82, 83, 94, 104, 113, 116-118, 
120, 122, 131, 159, 160-166, 173, 
174, 183-185, 191, 194, 197, 274, 
279, 280, 282-285, 290-294,  
298-300, 306-308, 315, 316, 322, 
323, 329, 394-399, 405-408,  
420-423, 425, 426, 430, 431, 436, 
448, 450-452, 478, 483-487, 489, 
492, 495, 502, 505, 510, 514-517, 
519, 521-523, 528-531, 534-539, 
541-543, 546-548, 551, 553, 
555-557, 566, 568-570, 601, 603, 
604, 606-608, 611, 612, 650, 654, 
664, 689, 847, 867, 995, 1043, 
1052, 1067, 1068, 1108, 1112, 
1113, 1124, 1126-1129, 1133, 
1139, 1141, 1144, 1147, 1148, 
1150-1153, 1156-1160, 1162, 
1165, 1170, 1173, 1175, 1176, 
1179, 1180, 1187, 1190, 1191, 
1194, 1195, 1200-1206, 1208, 
1210, 1212-1215, 1219-1225, 
1228-1231, 1235, 1238-1240, 
1249, 1265

Полтавська область 10, 20, 54, 99, 
103, 105, 108, 1043, 1044,  
1046-1049, 1051-1059, 1061, 
1064, 1065, 1122, 1124,  
1126-1129, 1133, 1139-1141, 
1144, 1146-1148, 1150-1152, 
1156-1160, 1162, 1163, 1165, 
1167-1170, 1175-1185, 1187, 
1188, 1190-1192, 1195,  
1199-1210, 1222, 1246, 1252, 
1255, 1262 

Полтавська округа 202, 353, 1129, 
1141, 1163, 1190, 1196

Полтавська станиця 116
Полтавський повіт 554
Полтавський регіон 81
Полтавщина 4, 6, 10, 19, 21, 28, 30, 

31, 39-41, 43, 47, 52, 53, 56, 60, 
64, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 84, 85, 
92, 95, 96, 113, 124, 144, 145, 
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152, 153, 160, 161, 163-165, 173, 
179, 190, 221, 222, 242, 254, 258, 
267-269, 273, 276, 277, 279-281, 
283, 285-287, 289, 291, 293, 295, 
297, 299, 301, 303, 305, 307, 
309-311, 313, 315-317, 319-321, 
323-335, 337, 340-343, 345-347, 
349, 351-353, 355, 357-361,  
363-391, 393, 395, 397, 399, 401, 
403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 
417, 419, 421, 423-425, 427, 
429-431, 433, 435, 437, 439, 441, 
443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 
457, 459-461, 463, 465, 467-475, 
477, 479, 481, 483-485, 487,  
489-491, 493, 495, 497, 499, 501, 
503, 505, 507, 509, 511, 513,  
515-517, 519, 521, 523, 525, 527, 
529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 
543-545, 547, 549, 551, 553-555, 
557-559, 561, 563, 565, 567,  
569-571, 573-585, 587-589,  
591-595, 597, 599, 601-603, 605, 
607, 609, 611, 662, 663, 675, 694, 
737, 746, 850, 905, 957, 1017, 
1043, 1049, 1062, 1077, 1108, 
1109, 1113, 1116, 1134,  
1150-1152, 1203, 1204, 1214, 
1220-1222, 1227, 1235, 1238, 
1239, 1242-1245, 1248, 1254, 
1261, 1263, 1265-1270, 1296

Польща 91, 147, 635, 1004, 1011, 
1089, 1090, 1095, 1103,  
1104, 1255

Попівка (Зіньківський повіт) 482, 
1052, 1054, 1055, 1058, 1059

Попівка (Миргородський повіт) 482
Поставмуки (Постав-Мука) 4, 12, 28, 

29, 30, 47, 54, 57, 60, 69, 74-76, 
84, 104, 122, 161, 173, 423, 482, 
601-603, 606, 608-612, 1200, 
1213, 1216, 1219, 1229, 1241

Правобережжя 15, 124, 832, 833, 
910, 922, 996

Правобережна Україна 34, 42, 54, 
147, 869, 911, 924, 978, 986, 
994, 1000, 1001

Прага 42, 763, 814, 1212
Прилуки 543, 601
Прилуцький повіт 173, 524,  

554, 1225
Пришиб 461
Проскурів 325, 898
Просяна 659
Псел, річка 654
Псков 900, 906, 1076, 1077, 1195

Радомисль 159
Радомишльський повіт 178
Радянська Україна 145, 1239
Радянський Союз 272, 340, 1115
Рашків 62
Рашківський район 62
Рига 533, 536, 543, 1209
Ріпки 618
Річ Посполита 180
Ровенський повіт 183
Романівка 732
Роменська округа 222, 469,  

1145, 1147
Роменський повіт 28, 31, 82, 92, 

122, 165, 173, 191, 431, 449, 
478, 482, 524, 531, 554, 612, 
664, 1043, 1128, 1170, 1180, 
1187, 1202, 1213, 1225, 1229, 
1230, 1240

Роменський район 1213
Роменщина 221, 447, 460
Ромни 20, 21, 106, 109, 400, 408, 

419, 475, 543, 601, 606, 1072, 
1147, 1170, 1128, 1180, 1206, 
1213, 1218, 1232, 1233

Російська імперія 15, 17, 19, 21, 25, 
32, 37, 58, 87, 91, 107, 124, 132, 
147-150, 160, 161, 163, 180, 189, 
192, 397, 419, 426, 480, 483, 493, 
503, 519, 540, 543, 601, 646, 659, 
661, 874, 910, 995, 996, 1060, 
1066, 1080, 1108, 1112, 1113, 
1230, 1232, 1255

Російська Федерація 108, 114, 116, 
117, 276, 277, 280, 300, 303,  
617, 621, 628, 632-634, 637, 
1222, 1252

Росія 15, 33, 25, 91, 150, 151, 182, 
189, 191, 201, 274, 461, 479, 
524, 525, 536, 620, 639, 684, 
705, 743, 747, 785, 1045, 1119, 
1161, 1210-1215, 1219-1223, 
1225, 1227, 1232, 1233, 1235, 
1237, 1239-1241, 1245, 1246

Ростовська область 377
Ротмистрівка 325
РРФСР 377
РСФСР 38, 753, 778, 799, 803, 813, 

1215, 1236, 1249
Рудня 614, 615

Савинки 1017
Самарканд 864
Санкт-Петербург 32, 37, 71, 78, 114, 

116, 117, 151, 153, 160, 182, 184, 
192, 276, 277, 280, 297, 300, 419, 
420, 449, 452, 479, 497, 498, 526, 

527, 531, 533, 536, 607, 609, 617, 
621, 628-630, 632-634, 637, 646, 
661, 733, 834, 835, 837-839, 851, 
856, 857, 867, 889, 907, 1067, 
1143, 1155, 1166, 1190, 1193, 
1194, 1196, 1203, 1205, 1207, 
1210-1213, 1215, 1217,  
1219-1225, 1229, 1232,  
1235, 1237, 1239-1241,  
1243, 1245, 1246

Сатанів 124, 898
Сахара 614
Свердловськ 1053
Свердловська область 1053
Свірженець, урочище 616, 624
Севастополь 1048
Север 616
Седнев 635, 636
Сенча 122, 603, 606
Середнє Наддніпров’я 95, 1108
Середнє Придніпров’я 1215
Середня Азія 867
Середня Наддніпрянщина 4, 7, 19, 

147, 731, 735, 737, 739, 741, 
743, 745, 747, 749, 751, 753, 
755, 757, 759, 761, 763, 765, 
767, 769, 771, 773, 775, 777, 
779, 781, 783, 785, 787, 789, 
791, 793, 795, 797, 799, 801, 
803, 805, 807, 809, 811, 813, 
815, 817, 819, 821, 823, 825, 
827, 829, 831, 1265

Симбірська губернія 543
Синиця 962
Сіверська земля 1265
Сквира 842, 843, 849
Славута 592, 794
Слобідська Україна 7, 43, 63, 75, 

77, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 
665, 667, 669, 671, 673, 675, 
677, 679, 681, 683, 685, 687, 
689, 691, 695, 697, 699, 701, 
703, 705, 707, 709, 711, 713, 
715, 717, 719, 721, 723, 725, 
727, 729, 1226, 1231, 1259

Слободская Окрайна 657
Слобожанщина 4, 19, 21, 63, 84, 95, 

147, 661, 662, 1108, 1116, 1164, 
1243, 1265

Слов’яносербський повіт 29, 31, 
33, 34, 178, 662, 667, 1240 

Слов’янськ 592
Смоленская губерния 186, 609, 1232
Смотрич 123, 124, 932, 964, 968, 1195
Советская Социалистическая 

Республика 818
Совієвий Яр 965

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОК А ЖЧИК
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Сокальщина 311
Сорочинці 482
Сосницький повіт 614, 642
Союз РСР 245, 1058, 1228, 1236
СРСР 17, 19, 21, 38, 39, 41-43, 51, 96, 

197, 210, 224, 227, 244, 271, 364, 
392, 462, 479, 590, 596, 770, 785, 
867, 947, 981, 1010, 1011, 1016, 
1020, 1023, 1026, 1027, 1035, 
1039-1041, 1050, 1058, 1061, 
1063, 1080, 1081, 1083, 1085, 
1088, 1099, 1102, 1104, 1105, 
1109, 1115, 1116, 1133, 1198, 
1202, 1211, 1223, 1225, 1228, 
1236, 1240, 1244, 1246

ССР 818
Сталіно 1022, 1034
Сталінська область 1034
Станиця Полтавська 116
Старі Млини 60, 1227
Старобельск 1216, 1218
Старобільський повіт 30, 175, 176, 

178, 185, 534, 1238
Старокостянтинівка 258
Степанівка 960, 961
Стокгольм 769
Строевка 616
Суми 20, 21, 100, 105, 106, 108, 109, 

175, 1067, 1232, 1234, 1243
Сумська область 20, 49, 65, 69, 

70, 99, 103, 105, 108, 134, 137, 
140, 142, 166, 377, 411, 432, 
434, 436, 447, 453, 456, 458, 
461-464, 467, 739, 1067, 1070, 
1072, 1122, 1124, 1126-1128, 
1131, 1141, 1142, 1144-1147, 
1153, 1157, 1163, 1170, 1176, 
1180, 1187-1190, 1192, 1194, 
1196, 1201-1206, 1213, 1217, 
1249, 1252

Сумщина 409, 475, 1072
Сунки 7, 12, 50, 178, 732-734, 1112
Суразький повіт 614
Сутиски 849
Суховерщина 184, 616, 618, 619, 635
Схід 58, 1228
Східна Європа 1248
Східне Поділля 1226
США 50, 340, 1060, 1233

Таврійська губернія 160, 161, 461
Таджицька РСР 377
Тамбовська губернія 485
Тараща 159
Тарія 464
Ташкент 867
Тверська 753

Терни 1067
Тиврівська волость 1004, 1005
Тифліс 541
Тихвинський повіт 619
Товсте 12
Токарівка 794
Томашівка 733
Томашпиль 1080
Томська губернія 423, 426, 543
Тростянцы 1080
Троянів 342
Трубчевськ 645
Тульская губерния 1190
Тульчин 1085, 1089
Тульчинщина 963, 968, 1213
Туркменистан 864
Тюмень 1230

Узбекистан 867
Узбецька РСР 867
Україна (Вкраїна) 1, 2, 4-7, 10-14, 

16-22, 24, 25, 32, 36, 38-40, 43, 
44, 49, 53, 56, 59-61, 63-66,  
68-76, 78-91, 94, 96-99, 101, 
103-109, 112, 124, 125, 129, 144, 
147, 148, 151, 165, 183, 197, 198, 
200-202, 209, 210, 215-217,  
222-224, 228-230, 233, 236, 239, 
241, 244, 245, 249, 252, 258-260, 
262-266, 271, 272, 307, 310,  
336-339, 352-358, 363, 377, 380, 
392, 428-430, 433, 447, 461, 465, 
469, 471, 472, 474, 476, 508, 513, 
524, 551, 553, 572, 575, 578, 579, 
588, 596, 599, 600, 605, 662, 714, 
727, 736-739, 742-745, 747,  
752-761, 763, 765-789, 791-797, 
800, 803, 807, 809, 810, 813-815, 
817, 818, 823, 826-830, 832,  
834-837, 843, 845-857, 859,  
862-866, 905, 911, 916, 921, 922, 
930, 935, 949, 957, 965, 976, 978, 
985, 988, 997-1000, 1009-1011, 
1013-1015, 1017, 1019, 1021, 
1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 
1033, 1035, 1037, 1039,  
1041-1049, 1051, 1053, 1055, 
1057, 1059-1061, 1063, 1065, 
1067, 1069, 1071-1075, 1077, 
1079-1083, 1085, 1087,  
1089-1091, 1093, 1095-1099, 
1101, 1103-1106, 1108-1110, 
1114-1120, 1122, 1123,  
1125-1134, 1144-1148,  
1154-1156, 1159-1171,  
1174-1181, 1186-1189,  
1191-1203, 1205-1212, 1214, 

1217-1219, 1221-1226,  
1228-1238, 1240, 1242-1248, 
1250-1270

Українська Держава 1255,  
1256, 1258

Українська Народна Республіка 
199, 905, 1069, 1159, 1207, 1244

Українська Радянська 
Соціалістична Республіка 1206

Українська РСР 46, 47, 49, 1041, 
1095, 1122-1127, 1129, 1130, 
1132, 1136, 1139, 1144-1146, 
1148, 1154, 1155, 1160-1166, 
1170, 1176-1181, 1186-1189, 
1191, 1192, 1194, 1196-1199, 
1201-1206, 1209, 1210, 1215, 
1217, 1225, 1228, 1246

Українське Полісся 4, 7, 19, 21, 84, 
95, 147, 613, 1108, 1116

Уманський повіт 176, 178, 733, 962
Уманщина 44, 55, 80, 951, 962, 968
Умань 50, 70, 159 
Урал 828
УРСР 86, 209, 215, 259, 363, 465, 

476, 730, 753, 778, 797, 809, 828, 
921, 946, 1011, 1023, 1024, 
1026, 1034, 1037, 1046, 1051, 
1053, 1059, 1061, 1083,  
1085-1090, 1093-1095,  
1098-1102, 1159, 1160, 1210, 
1217, 1221, 1222-1226,  
1132-1134, 1148, 1151, 1157, 
1162, 1163, 1165, 1167-1169, 
1171, 1174-1177, 1181-1185, 
1188, 1190, 1192, 1198, 1200, 
1203, 1205, 1206, 1209, 1215, 
1246, 1248 

УСРР 39, 224, 225, 227, 236, 239, 
243, 244-246, 248, 259, 262, 
263, 266, 269, 337, 339, 354, 
356-358, 432, 447, 464, 471, 
472, 596, 677, 688, 693, 754, 
947, 960, 967, 979, 1044, 1047, 
1071, 1101, 1122, 1129, 1146, 
1148, 1160, 1168, 1176, 1195, 
1198, 1217-1219, 1223-1227, 
1233-1235, 1237, 1238

Уфа 585
Ушицький повіт 881

Феодосія 1014
Фінляндія 645
Франція 80, 189, 311, 202, 554, 785, 

1075
ФРН 1104, 1200
Фурманівка 965



Хабаровський край 1019
Харків 20, 21, 48, 70, 100, 105, 109, 

217, 223, 230, 236, 240-242, 318, 
323, 337, 358, 373, 432, 480, 536, 
571, 585, 586, 592, 654-656, 658, 
727, 785, 824, 827, 903, 919, 935, 
946, 965, 972, 981, 1013, 1044, 
1046, 1067, 1081, 1092, 1093, 
1101, 1102, 1125, 1143, 1159, 
1164-1166, 1179, 1192, 1195, 
1200, 1205, 1209, 1214, 1215, 
1217-1221, 1223-1227, 1230, 
1233-1238, 1241-1244, 1247, 
1248

Харківська губернія 15, 25, 26, 28, 
30, 33, 38, 57, 60, 94, 104, 112, 
123, 131, 133, 134, 137, 140, 
142, 144, 153, 159-163, 174, 
176, 183-185, 190, 191, 194, 
274, 275, 287, 534, 543,  
654-657, 659, 664, 847, 1108, 
1112, 1113, 1141, 1142, 1219, 
1222, 1224, 1226, 1232, 1238, 
1240-1242, 1246

Харківська область 50, 54, 359, 377, 
591, 993, 1046, 1047, 1049, 1062, 
1067, 1082, 1146, 1147, 1252

Харківщина 30, 47, 152, 163,  
174-176, 198, 242, 344, 359, 
362, 364, 371, 656, 657, 659, 
661, 1082, 1250

Харьковский округ 261
Херсон 785, 794
Херсонська губернія 25, 94, 122, 

160-162, 183-185, 191, 274, 275, 
533, 847, 856, 995, 1108, 1223

Херсонщина 133, 152, 153, 850
Хижняківка 60, 1227
Хмельницька область 50, 90, 99, 

103, 199, 214, 215, 225, 229, 
232, 238, 239, 251, 377, 870, 
878, 884, 891-893, 895, 896, 
899, 901, 902, 904, 906, 908, 
915, 920, 926, 930, 932, 936, 
945, 950, 952, 954, 956, 961, 
966, 967, 974, 979, 981, 991, 
1122, 1124-1139, 1142-1147, 
1149-1158, 1160-1162,  
1165-1174, 1177-1181,  
1185-1192, 1194-1196,  
1199-1210, 1229, 1249,  
1250, 1252

Хмельницький 20, 21, 100, 105,  
108, 109

Хмельниччина 833, 851, 858-861, 
925, 1132, 1159, 1170, 1171, 
1199

Ходоровець 968
Холмщина 1167
Хомутець 70, 124, 325, 482, 525
Хорол 543
Хорольський повіт 554
Хорошилове 675
Хотин 905

Цвіклівець 971
Цвітна 36, 50, 734, 1112
Цвітне 43, 54, 178, 377
Центральна Європа 1255
Цибулівка 965, 981
Цнайм 189

Часів Яр 592, 693
Челябінськ 479
Черкаси 50, 1017, 1162, 1230
Черкаський повіт 176, 178, 733
Чернівці 1230
Чернігів 20, 21, 35, 100, 105, 106, 

108, 109, 124, 127, 231, 559, 
593, 635, 636, 640, 644, 645, 
1072, 1214, 1215, 1216, 1219, 
1222, 1224, 1225, 1228, 1232, 
1234, 1235, 1237, 1239-1241, 
1246

Чернігівська губернія 11, 15, 25-27, 
28, 29, 31, 35, 57, 59, 67-69, 94, 
112, 114, 117, 132, 133, 159-163, 
179, 180, 184, 185, 191, 194, 
274, 275, 402, 485, 601, 603, 
616-621, 623, 628, 632-634, 637, 
639, 640, 703, 847, 856, 995, 
1016, 1017, 1108, 1112, 1113, 
1175, 1200, 1213-1216, 1219, 
1221-1224, 1228, 1232-1235, 
1237, 1240, 1241, 1251

Чернігівська область 99, 103, 1025, 
1027, 1030, 1041, 1126, 1127, 
1140, 1143, 1146-1148, 1151, 
1171, 1176, 1190, 1191, 1252

Чернігівщина 26, 27, 39, 40, 47, 54, 
59, 68, 84, 95, 124, 145, 152, 
160, 163, 179, 180, 242, 469, 
490, 561, 601, 614, 618, 619, 
638, 850, 1017, 1132, 1175, 
1227, 1242, 1244, 1246

Черное море 274
Черча 960, 961
Чехословацька Республіка 770
Чехословаччина 785
Чигирин 737
Чигиринський повіт 176, 178
Чіб’ю 1035, 1039
Чінішеуци 59

Шамраївка 844, 853, 855, 1250
Шаргород 124
Шатрищенський район 179
Швейцарія 558
Шишаки 571
Шумськ 408, 1147

Юго-Западный край 853
Южная Россия 27, 1210, 1219
Юрків Гай 616, 624

Ялта 533
Ямпіль 843, 842
Ямпільський район 1148
Яновський район 182
Японія 558
Ярославль 1068

***

Berlyntsi Lisovi 9
Bykivnja 1211
Dybyntsy 9
Hlynsk 8
Kamyanets-Podilsky 9
Makariv Yar 9
Mezhyhirya 9 
Mezhyrich 9
Middle Dnieper Region 9
Myrhorod 8
Nova Vodolaha 9
Oleshnya District 8
Opishne 3, 4, 8, 1254, 1267-1270, 

1296
Podillya 9
Poltava Region 8
Postavmuka 8
Russia 340
Slobodian Ukraine 9
Sunky 9
Ukraine 3, 4, 8, 9, 1296
Ukrainian Polissya 8
Vasylivka 9

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОК А ЖЧИК

Z
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ГОНЧАРНЕ ШКІЛЬНИЦТВО  
ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО ГОНЧАРСТВА  
(1894–1941)
Монографія


