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ПЕРЕДМОВА

У 2007 році виповнилося 145 років з дня народження Василя 
Григоровича Кравченка (1862–1945 рр.) — видатного етнографа, 
фольклориста, діалектолога, одного з перших в Україні теорети-
ків етнографічної музейної справи. У рамках проекту видання серії 
«Етнографічна спадщина українців» передбачено опублікування 
п’ятитомного видання народознавчого доробку В. Г. Кравченка. У 
першому томі вміщено частину рукописної спадщини дослідника 
(«Мархлевський порцеляновий завод»), що зберігається в Національ-
них архівних наукових фондах рукописів і фонозаписів Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсь-
кого НАН України (Рукописні фонди ІМФЕ).
У науковій спадщині В. Кравченка питання українського 

народо знавства посідають чільне місце. Глибокий інтерес до на-
родної культури зародився у В. Кравченка ще в дитячі роки в рідно-
му місті Бердянську. Помітним був вплив на його майбутнє тала-
новитого педагога-народовольця, завідувача Бердянської гімназії, 
керівника літературного гуртка В. Л. Мартиновича, членом якого 
був і В. Кравченко. В. Мартинович допоміг допитливому юнакові 
підготуватися до вступу у Феодосійський учительський інститут. 
Без матеріальної підтримки від родини (сім’я була бідна й бага-
тодітна, мати заробляла пранням білизни, а батько — кравецтвом). 
В. Кравченко в 1880 р. закінчує учительський інститут. Проте замість 
диплома В. Кравченко отримує лише посвідчення про закінчення 
інституту. До цього спричинилися листи В. Кравченка (виявлені 
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поліцією під час обшуку й арешту В. Мартиновича), що, з погляду 
влади, засвідчували неблагонадійність Василя Григоровича.
На формування світогляду В. Кравченка мав також вплив 

викладач юнкерської школи, громадський діяч, історик Леонід 
Смоленський. Початком наукової діяльності вченого стала участь в 
одеському науковому гуртку, який добирав матеріали для російсько-
українського словника (за редакцією М. Комарова)1. Ознайомлення 
з народознавчою літературою остаточно спрямувало молодого до-
слідника на вивчення народної культури.
Позбавлений диплома, а отже — учительських прав, В. Кравчен-

ко змушений був піти на військову службу. Проте, обіймаючи різні 
посади (наглядача прикордонної охорони на австрійському кордоні, 
а з 1998 аж до 1914 р. — помічника окружного акцизного наглядача 
на Волині), В. Кравченко не полишає своїх наукових уподобань, 
дбайливо збираючи та записуючи зразки народної творчості та етно-
графічні відомості. Чимало з цих матеріалів було опубліковано у 
відомому збірнику етнографічних матеріалів Б. Грінченка2.
У 1900 р. вчений переїжджає до Житомира і бере безпосере-

дню участь в організації Волинського наукового товариства, а з 
1901 р. — очолює його етнографічну секцію3. Стараннями дослід-
ника при товаристві з 1907 р. закладається етнографічний підрозділ 
краєзнавчого музею. Як керівник цього відділу В. Кравченко багато 
уваги приділяє комплектуванню його фондів, а також питанням 
методики етнографічних досліджень. Зусиллями вченого етногра-
фічний відділ музею згодом став одним із найбільших в Україні.
Серед перших опублікованих етнографічних праць В. Кравчен-

ка — «Народне весілля в с. Курозванах Острозького повіту Волинсь-
кої губ.» Надзвичайно широкий спектр фольклористичних збираць-
ких інтересів дослідника — від календарної та родинно-побутової 
пісенності до народної прозової творчості (прикмети, повір’я, зна-
харство, вірування, легенди та перекази). Ці матеріали заповнили V, 
ХІІ та ХІV томи «Трудов общества исследователей Волыни». Етног-
рафічні матеріали В. Кравченка були опубліковані і в його власних 

 1 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 15–1, од. зб. 3–4, арк. 418; од. зб. 1–2, 
арк. 27, 27 зв.

 2 Див.: Этнографические материалы, собранные в Черниговской и со-
седних с ней губерниях. Б. Д. Гринченко. — Чернигов, 1895. — Т. І; 
1897. — Т. ІІ.

 3 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 15–1, од. зб. 3–4, арк. 418 зв.

збірках. Зокрема, у його збірці під назвою «Пісні, хрестини та весіл-
ля» (етнографічні матеріали) (з передмовою М. Гладкого) подано 
записи, зібрані В. Кравченком упродовж 1889–1904 рр. (це, власне, 
записи з дещо зміненим розподілом матеріалу, вміщені в п’ятому 
томі «Трудов общества исследователей Волыни» (Житомир, 1911 р.). 
Так само його збірка «Народні оповідання й казки» — це записи, 
зібрані в 1889–1910 рр., а його «Звичаї в селі Забрідді та по деяких 
інших недалеких від цього села місцевостях Житомирського пові-
ту на Волині» — це етнографічні записи, зроблені в 1912–1913 рр. 
Етнографічні праці В. Кравченка привернули увагу Петербурзької 
Академії наук. Діяльність ученого була високо оцінена, і в 1912 р. 
йому присвоїли звання професора етнографії1.
Активну науково-пошукову діяльність В. Кравченко поєднує 

з громадською роботою. Він опікується створенням житомирської 
філії Просвіти і разом із Петровським, Новицьким, Квіткою та 
своєю дружиною Олімпіадою Орловською розгортає просвітниць-
кий рух серед волинян. Проте активна громадська діяльність уче-
ного, зокрема його участь у роботі житомирської Просвіти, насто-
рожувала охоронців режиму. Незважаючи на наукове визнання його 
заслуг, у 1912 р. (коли почався наступ на українство, і під заборону 
в черговий раз потрапляють українські громадські об’єднання), вла-
да робить спробу вислати В. Кравченка. Цього разу крамолу було 
виявлено в «Щоденниках» ученого, знайдених під час обшуку. Від 
висилки Василя Григоровича врятувало втручання історико-філо-
логічного відділу Російської академії на чолі з академіком О. Шах-
матовим, що взяв українського вченого під свій захист. Проте вже 
в 1914 р. В. Кравченка як неблагонадійного все-таки висилають 
подалі від району військових подій в Україні — у Володимирську 
губернію до м. Коврова.
Новий плідний період у діяльності вченого починається з 1917 р., 

коли вчений повертається із заслання й розгортає широку громад-
ську та наукову діяльність.
Він бере діяльну участь у житті міста, у структурах міського 

самоврядування, проводить культурно-освітню та науково-органі-
заційну роботу. В. Кравченко ініціює скликання в Житомирі се-
лянських з’їздів, вступає до партії соціалістів-федералістів, залу-
чається до діяльності міської думи, у роботі Національного з’їзду, 
обстоює вимогу надання Україні автономії. Після приходу до вла-

 1 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 15–1, од. зб. 3–4, арк. 418 зв.
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ди гетьмана Скоропадського і в подальшому за умов політичної 
нестабільності В. Кравченко вимушено відходить від активної сус-
пільно-політичної позиції і цілком зосереджується на науковій та 
науково-організаційній роботі. З 1920 по 1924 р. В. Кравченко — 
фундатор та науковий секретар Волинської філії сільгоспнаукому 
України, засновник Житомирського Бюро Комісії біографічного 
словника при ВУАН, один із фундаторів Волинського наукового То-
вариства краєзнавства, член Етнографічної Комісії ВУАН, Комісії 
звичаєвого права, голова Культурно-історичної секції Волинського 
наукового товариства1.
Працюючи впродовж 1921–1924 рр. завідувачем бібліотеки Во-

линського Інституту народної освіти, Василь Григорович із само-
відданістю береться за врятування книжок із ліквідованих при-
ватних бібліотек, власноруч доставляючи та впорядковуючи їх у 
книгозбірні ІНО.
Особлива заслуга вченого полягає в розбудові ним етнографіч-

ного відділу Волинського музею, започаткованого ще 1907 року. 
Учений узасаднює діяльність цього підрозділу музею на ґрунтов-
ній науковій основі, з чіткими методичними підходами, цілями 
й концепцією. Сучасники В. Кравченка зазначали, що «відділ не 
обмежує себе в своїй роботі, виконуючи якесь одне завдання. Він 
ув’язує дослід матеріальної культури з духовною, експонати свої на-
буває поруч з дослідженням певного явища, так, щоб вони не були 
в музеї випадковими»2.
Якщо в попередній період, як слушно зазначають дослідники, у 

науковій діяльності вченого домінували фольклористичні зацікав-
лення, то у 20-х роках він помітно більше уваги приділяє студію-
ванню «матеріального побуту», музейній роботі. Учений доходить 
висновку, що дослідження етнокультури й формування музею має 
бути єдиним нерозривним процесом. Тому-то зростання музейних 
збірок Василь Григорович пов’язує безпосередньо з розгортанням 
широких етнографічних студій Волинського музею, із налагоджен-
ням планомірного вивчення етнокультури, організацією краєзнав-
чих музеїв та товариств3. Особливо плідно вчений працював над 

 1 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 15–1, од. зб. 1–2, арк. 28.

 2 Дмитрук Н. 45 років етнографічної діяльності В. Г. Кравченка // НТЕ, 
1990. — № 3. — С. 68.

 3 Про діяльність В. Кравченка в царині етнографічного музейництва 
див.: Скрипник Г. А. Етнографічні музеї. — К., 1989.

створенням мережі сільських та шкільних музеїв, які він розглядав 
як важливі виховні та освітні центри. На думку вченого, ці осеред-
ки мали сприяти пожвавленню фольклорно-етнографічних інтере-
сів широких верств, оскільки для серйозного повноцінного вивчен-
ня краю «потрібна спільна і цілком сумлінна праця широких кіл 
громадянства»1.
Характерною з цього погляду була діяльність гуртків та то-

вариств, закладених та керованих В. Кравченком у Лугинському 
районі, містах — Коростень, Миропілля, селі Дідковичі на Корос-
тенщині. Цінний народознавчий матеріал був зібраний, зокрема, 
етнографічним гуртком, заснованим ученим при Житомирських 
педагогічних курсах. За участю В. Кравченка гуртківці підготували 
14 номерів рукописного журналу «Етнограф». Численні експеди-
ційні дослідження В. Кравченка та гуртківців зафіксували багатий 
фактичний матеріал — з традиційної духовної культури, народної 
уснопоетичної творчості, який було осмислено та викладено на 
сторінках журналу. Статті та повідомлення журналу утворювали 
розмаїті тематичні рубрики: легенди та перекази про місцевість, 
живу і неживу природу; вірування, етичні та естетичні погляди, 
космологічні і демонологічні уявлення, народна медицина і вете-
ринарія, народний календар; обряди, звичаєве право, дитячі ігри, 
дозвілля та розваги молоді, народний побут, чумацький проми-
сел2. Велика цінність зібраних та вміщених в цьому журналі ма-
теріалів, — як справедливо відзначив академік А. М. Лобода, по-
мітно перевершує значення і рамки рукописних журналів3.
Особливо плідною була робота В. Кравченка в царині розробки 

програм та етнографічно-краєзнавчих досліджень. Йому належить 
написання розгорнутих деталізованих програм вивчення як окре-
мих елементів і явищ культури, так і цілих виробничих галузей 
(колгоспів, заводів, фабрик). Серед перших етнографічних програм 
В. Кравченка — спеціальна анкета для дослідження писанкарства, 
розроблена та розіслана протягом 1909–1913 років. За названою 
програмою етнографічна секція Товариства дослідників Волині та 
музей Товариства розпочали вивчення писанкарства Волині. Цей 

 1 Кравченко В. З побуту й обрядів північно-західної України // Збірник Во-
линського науково-дослідного музею. — Житомир, 1928. — Т. І. — С. 67.

 2 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 16, од. зб. 67, 70, 72, 74, 75, 78, 80, 81.

 3 Лобода А. М. Судьбы этнографии на Украине за 1917–1925 гг. // Этно-
графия. — 1925. — № 1/2. — С. 209.
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запитальник за змістом та структурою був подібний до програми 
М. Сумцова, розробленої до ХІІ Археологічного з’їзду. Він містив 
питання про техніку виготовлення, типи орнаментів, функціональ-
не призначення волинських писанок, їх зв’язок з віруваннями та об-
рядами людності Волині. Відповіді на розіслані анкети, замальовки, 
графічні матеріали, зразки писанок надходили до музею протягом 
1909–1925 рр. Конкретні відомості про писанки, що надійшли від 
інформаторів, були проаналізовані й узагальнені В. Г. Кравченком 
та І. В. Шуліковим у спеціальній розвідці, рукопис якої зберігається 
у фондах ІМФЕ1.
Окрему серію програм В. Кравченка складають вузькотематич-

ні запитальники, що стосуються занять населення, народних знань. 
Це, зокрема, програми «Народна хліборобська техніка», запиталь-
ник для вивчення релігійного побуту, народного звичаєвого права, 
анкети «Рушник», «Ткацтво», «Копання криниці» та ін.

 Для програм В. Кравченка характерний комплексний підхід до 
вивчення етнокультури, дослідження конкретних явищ матеріаль-
ного та духовного буття народу; вчений прагне з’ясувати первісні 
світоглядні засади, що зумовлювали побутування тих чи інших ре-
алій народного життя. Зокрема, програма-запитальник з народного 
календаря спрямовувалася на фіксацію звичаїв, обрядів, громадсь-
кого побуту, зразків усної народної творчості, вірувань, пов’язаних 
з річним календарним циклом і регламентованою ним трудовою 
діяльністю, та акцентувала потребу виявлення дохристиянських 
елементів календарної поезії й обрядовості та приуроченої до неї 
уснопоетичної творчості.
Деякі з розроблених дослідником програм були видруку-

вані (Програма для вивчення гончарства, опублікована в журналі 
«Краєзнавство»2; Програми для дослідження за процесом певного 
виробництва чи то заняття, опубліковані в «Бюлетені Бердичівської 
Окрнаросвіти» (1927, № 5–7). Загальна кількість програм В. Крав-
ченка сягає сотні, проте більшість із них не опубліковані і зберіга-
ються в рукописному вигляді в Рукописних фондах ІМФЕ.
Так, у рукописному варіанті зберігається «Етнографічна про-

грама» В. Кравченка, датована 1921 р. Вона відзначається ґрунтов-
ністю та докладністю розробки тематичних блоків. Спектр питань 

 1 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 16, од. зб. 24, 27.

 2 Кравченко В. Програма вивчення гончарства // Краєзнавство. — 1927. — 
№ 2, 3.

«Програми» стосується адміністративно-територіального поділу, 
топоніміки, характеру довкілля та поселень, громадських, культо-
вих та народних технічних споруд (млинів, вітряків) тощо. Програ-
ма охоплювала і широке коло питань про традиційний народний 
світогляд та духовну культуру. Передбачалися програмою також 
фіксація інформації про народні промисли, агротехніку; з’ясування 
соціально-правових та культурно-освітніх аспектів життя населен-
ня, рівня його фольклорної пам’яті та історичної обізнаності1.
У Рукописних фондах ІМФЕ зберігається рукопис програми 

В. Кравченка з народної духовної культури, датований 1928–1931 ро-
ками. Вона орієнтована на з’ясування народних поглядів на приро-
ду «невдуховлену», містить добре розроблені рубрики з народних 
есхатологічних та космологічних уявлень, з традиційної народної 
метеорології, метрології. При незначних корекціях ці програми мо-
жуть і сьогодні успішно використовуватися дослідниками2.
Одним із перших В. Кравченко відгукнувся і на задекларовану 

суспільну потребу піднесення краєзнавчого руху з метою всебічно-
го вивчення продуктивних сил й історико-культурних особливостей 
краю. Для забезпечення комплексної збирацько-пошукової роботи 
й допомоги краєзнавцям-аматорам В. Кравченко розробляє низку 
краєзнавчих запитальників. Серед них — програма-запитальник 
«Краєзнавство в натурі. Методика краєзнавчої роботи (1927)»3.
Різноманітні запитальники формує дослідник і для краєзнавчо-

етнографічного обстеження окремих поселень, студіювання госпо-
дарсько-економічних реалій буття народу. Зокрема, це «Загальна 
програма для вивчення села», «Селища, садиби та їх розвиток», які 
орієнтували на з’ясування історії заснування села, характеру забу-
дови та типу поселень, вулиць та кутків тощо4.
До такого ж типу належить і запитальник «Обстеження торжи-

ща», в якому йдеться про вияснення асортименту товарів ярмар-
кової торгівлі, часу та частоти проведення ярмарків, їхньої ролі в 
системі життєзабезпечення та економічного укладу життя місцевої 
людності5.

 1 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 1–3, од. зб. 76, арк. 1–98.

 2 Там само. — Ф. 15–2, од. зб. 123–124.

 3 Там само. — Ф. 15–2, од. зб. 68.

 4 Там само. — Ф. 1–3, од. зб. 79, арк. 1–20.; од. зб. 71, арк. 1–10.

 5 Там само. — Ф. 1–3, од. зб. 80, арк. 1–16.
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Безперечно, далеко не всі з розроблених дослідником програм 
рівноцінні. Деякі з них переобтяжені деталями, структурно нечіт-
кі, рубрикації непослідовні. Але ці програми послужили важливим 
науково-методичним інструментарієм для досліджень співробітни-
ків музеїв та краєзнавців-аматорів. Вони і сьогодні є цінним вихід-
ним матеріалом для розробки запитальників із різних аспектів 
етнокультури.
Результативною була діяльність Василя Григоровича і у сфері 

дослідження виробничих сил, що в контексті тогочасних урядових 
директив розглядалося як пріоритетний напрямок краєзнавчих 
студій. Завдання вивчити виробничі потужності, продуктивні сили 
краю, що рекомендувалося урядовими постановами покласти в ос-
нову всіх краєзнавчих дослідів, актуалізувало монографічні студії 
та стаціонарні етнографічні дослідження цілих населених пунктів, 
що проводилися профільними академічними установами та музе-
ями. На основі таких монографічних студій низки сіл Київщини, 
Полтавщини та Волині, проведених, зокрема, співробітниками Му-
зею-Кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка — Н. Загладою, 
Л. Шульгиною, Ю. Павловичем, А. Онищуком — були підготовлені 
і видрукувані три книги «Матеріалів до української етнології».
В. Кравченко також зорганізував цілу серію монографічних екс-

педиційних досліджень поселень, колгоспів, фабрик. Усвідомлюю-
чи неабияку наукову значимість таких студій, дослідник заохочує до 
цієї діяльності вчителів, студентство та шкільну молодь і за їхньою 
допомогою збирає унікальні матеріали. До участі в експедиційних 
дослідженнях В. Кравченко здебільшого залучав до 30 осіб. Хоча 
працювали всі учасники експедиції за єдиним заздалегідь розробле-
ним планом дослідження, проте в процесі досліду розбивалися на 
невеличкі групи згідно з конкретно виписаними завданнями. Зібра-
ний матеріал опрацьовували і передавали В. Кравченку, який його 
остаточно впорядковував у вигляді машинописних варіантів книг. 
Так, у 1924 році під керівництвом В. Кравченка було проведено низ-
ку експедицій у Троянів. За розробленою ним же програмою експе-
диція зібрала відомості топографічного, географічного та історико-
етнографічного характеру; зафіксувала чимало фактичних даних 
про виробництво і збут гончарної продукції, про різновиди виробів, 
орнаментацію посуду, знаряддя праці гончарів. Учасники експедиції 
зробили чимало фольклорних записів. Програма, а також фактичні 
матеріали, зібрані учасниками експедиції, були високо оцінені на 

з’їзді музейних працівників у Харкові як зразок справді наукового 
підходу до вивчення продуктивних сил краю1.
Протягом 1924–1925 років члени етнографічного гуртка при 

Житомирських педкурсах за розробленою В. Кравченком програ-
мою досліджували з погляду географічного, історичного, етногра-
фічного та соціально-економічного село Барашівку Житомирської 
округи. Ними було зафіксовано у фотографіях, кресленнях, малюн-
ках та описах процес будування хати, виробництво коробок з луб-
ка, бондарський промисел, також відомості з народного календаря, 
вірувань та народних знань. Ці матеріали були систематизовані та 
викладені в чотирнадцятому числі рукописного краєзнавчо-етно-
графічного журналу.
З 1927 року В. Кравченко залучає до професійного історико-

етнографічного обстеження населених пунктів Волині також своїх 
учнів, які навчалися у відкритій при етнографічному відділі Во-
линського музею та очолюваній В. Кравченком аспірантурі. Зок-
рема, один із його талановитих учнів Н. К. Дмитрук у координа-
ції з Кабінетом вивчення радянського села Етнографічної Комісії 
ВУАН здійснив ґрунтовне вивчення (з погляду соціально-еконо-
мічного та історико-етнографічного) поліського села Дідковичі на 
Житомирщині. Це село було здавна відоме художніми ремеслами 
та промислами: килимарством, різьбою по дереву, пасічництвом, 
рибальством, дігтярством тощо. З метою всебічного й вичерпного 
його дослідження Н. Дмитрук 1927 року виїжджає в село (разом зі 
своєю дружиною) і влаштовується тут на роботу в місцеву школу. Це 
уможливило розгортання стаціонарного вивчення села за допомо-
гою студентів педкурсів, школярів, місцевої інтелігенції та селян. 
Наслідком проведених студій стала праця «Монографічне вивчення 
села Дідковичі» (в рукописному варіанті зберігається у Рукописних 
фондах ІМФЕ НАН України)2. Було зафіксовано унікальний ма-
теріал про характер соціально-побутових трансформацій, зібрано 
відомості про історію села, виробничі явища, звичаєво-обрядову 
культуру, народні знання та побут, громадське життя та звичаєве 
право тощо. Про результати цього дослідження Н. Дмитрук допові-
дав на засіданні Етнографічної комісії в березні 1931 року.
Вагомими були здобутки очолюваного В. Кравченком етногра-

фічного відділу Волинського музею і в дослідженні етнокультури 

 1 Див.: Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. — К., 1989. — С. 156.

 2 Дмитрук Н. Монографічне вивчення с. Дідковичі на Волинському 
Поліссі // Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 1–4, од. зб. 219, арк. 1–42.
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національних меншин Волині, яке здійснювалося на виконання 
урядових розпоряджень, спрямованих на забезпечення інкорпорації 
в радянську суспільно-політичну систему представників іноетніч-
ного населення. Василь Григорович ініціював вивчення і розробив 
п’ятирічний план дослідження найчисельніших з-поміж нацмен-
шин Волині — поляків, німців, євреїв та чехів. Так, у рамках зав-
дання створити музейну експозицію з етнокультури польської на-
ціональної меншини (при Волинському науково-дослідному музеї) 
співробітники цього осередку під орудою В. Кравченка монографіч-
но досліджували Мархлевський порцеляновий завод (1929–1930 рр.), 
Биківський і Мар’янівський гутні промисли тощо. В експедиції на 
Мархлевщину взяли участь аспіранти музею (Ю. Герасимчук, Н. 
Дмитрук, Я. Зелениця), завідувач історичного відділу музею П. 
Ілюченко, викладач трудшколи П. Кондратюк, художники І. Ба-
ранівський та П. Іщенко, а також учні Мархлевської трудшколи. 
Учасники експедиції ставили завдання простежити і зафіксувати 
витіснення старих технічно-виробничих процесів новими виробни-
чими техніками; формування елементів нового побуту робітників 
тощо. У процесі дослідження Мархлевського порцелянового вироб-
ництва було зібрано розмаїтий матеріал з побутового життя, тради-
ційної та нової обрядовості (зокрема, «звіздини»); зафіксовано ре-
цепти з народної медицини, зразки усної народної творчості тощо. 
Дослідження складається з окремих тематично спрямованих 

нарисів, написаних різними авторами (І. Баранівським, В. Крав-
ченком, В. Забродським, Н. Дмитруком, Ю. Герасимчуком та ін.). 
У першій частині праці містяться соціально-економічні відомості, 
а також інформація про особливості технологічного процесу та 
шляхів збуту продукції. Ідеться в ньому також про житлове пи-
тання, традиційні та нові типи хат, про культурно-освітню сферу та 
боротьбу проти «релігійних пережитків».
З етнографічного погляду становить більший інтерес друга час-

тина праці, в якій подається ґрунтовний нарис про знахарство (ав-
тор — Ф. Стеценко), про раціональні та магічні прийоми народного 
лікування; описуються харчування робітників кооперації, місцевий 
ярмарок; подається виклад історичної минувшини Мархлевщини в 
народних переказах.
Результати цих комплексних експедиційних студій викладено у 

трьох томах рукопису (зберігається в рукописних фондах ІМФЕ)1.

 1 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 16, од. зб. 40, 41.

Згідно з розробленим В. Кравченком планом дослідження нац-
меншин Волині, монографічне вивчення Мар’янівської шкляної 
гути здійснювалося у липні 1931 р. експедицією у складі аспіранта 
І. Піонтківського, вчителя П. Соколівського, студентів кооператив-
ного та керамічного технікумів Житомира.
Окреслюючи цілі експедиції, В. Кравченко зазначав, що Во-

линський науково-дослідний музей з метою створення підвідділу 
«польського побуту» поставив перед собою завдання комплексно 
монографічно дослідити низку фабрик і заводів, розташованих у 
межах «нацменівських» районів. Підготовлений за результатами 
дослідження рукопис (обсягом 150 сторінок) розкриває, крім еко-
номічного становища робітників та технічно-економічних харак-
теристик гути, ще й маловідомі сторінки з історії як самої гути, 
так і села. Становлять інтерес з етносоціального погляду наведені 
у праці факти з культурно-побутового життя робітників, з історії 
культурно-освітніх установ села. У роботі йдеться про участь жі-
нок у громадському житті, про особливості політичних процесів 
у Мар’янівці. З праці дізнаємося про існування в сільському клубі 
драмгуртка, радіогуртка та духового і смичкового оркестрів, бібліо-
теки. Довідуємося також і про впровадження атеїзму в селянському 
середовищі (свідченням чого є функціонуючий на той час при сіль-
ському клубі гурток «Безвірник»). Кількісне співвідношення різно-
мовних книжок у сільській бібліотеці (481 — російською мовою, 
115 — польською та 71 — українською) вказують на надто повільні 
темпи українізації в бібліотечній справі, а отже — і в культурно-
освітній сфері1.
Об’єктом монографічних експедиційних студій етнографічного

відділу Волинського музею стали також фаянсовий завод у Кам’я-
ному Броді, тваринництво та торфорозробки на Мархлевщині, 
культура та побут поляків Волині. Зібрані матеріали стали основою 
окремих історико-етнографічних нарисів та експозиційного ком-
плексу «Нацменшини Волині».
Аналогічне дослідження було проведено під керівництвом В. Крав-

ченка по вивченню німецької національної меншини Волині в серп-
ні 1926 р. За участю учителів німецьких шкіл Волині, що проходи-
ли педагогічну перепідготовку, було обстежено німецьку колонію 
Анету Ярунського району. Зафіксований у процесі експедиційного 
обстеження обширний краєзнавчий та історико-етнографічний ма-

 1 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 1–4, од. зб. 349.
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теріал був опрацьований та викладений у рукописі «Німецька ко-
лонія Анета Ярунського району на Волині», виконаному німецькою 
та українською мовами1.
У вступній частині рукопису йдеться про мету та завдання до-

слідження, подається розроблена В. Кравченком докладна «Програ-
ма для обслідування німецьких селищ у межах України», в якій 
передбачено рубрики про природу, землекористування, особливості 
рільництва, комунікацію і торгівлю, традиційне житло, харчуван-
ня та одяг, духовну культуру переселенців, відомості історико-
краєзнавчого характеру тощо. Власне, саме дослідження складаєть-
ся із серії нарисів, написаних учителями-учасниками експедиції, 
згідно з передбаченими програмою тематичними рубриками. У 
поданих нарисах міститься чимало цікавих описів етнокультурних 
явищ: традиційних господарських занять та громадського побу-
ту, народних вірувань та уявлень, народної медицини тощо. Суто 
етно графічний характер, на відміну від краєзнавчо-етнографічного 
викладу праці в цілому, має лише її шостий розділ «Добра і во-
рожа сила в уявленні німців колонії Анети» (підготували вчителі 
Р. Фридрих та Т. Дауман)2. У ньому зафіксовано світоглядні уяв-
лення та традиційні вірування німецьких колоністів, що здебіль-
шого є версіями побутового християнства та адаптованих середови-
щем апокрифічних легенд. Цей матеріал засвідчує майже цілковите 
витіснення зі світогляду німців-колоністів язичницького комплексу 
вірувань християнським.
Окремий нарис (автор П. Ілюченко) присвячено історії колонії 

від її виникнення (1842 р.) і до початку 30-х років включно, в якому 
також подаються деякі етнографічні відомості: характеристика се-
лянських господарств та розподілу земельних угідь3.
У полі інтересів В. Кравченка й історія колонізації волинських 

земель вихідцями з Чехії, яка студіюється ним за спеціальною про-
грамою (Програма до збирання відомостей про чеських колоністів 
на Україні)4. Результатом цих досліджень стала опублікована вче-
ним стаття «Німецькі та чеські колонії на Волині»5.

 1 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 1–4, од. зб. 391, арк. 1–202.

 2 Там само. — Ф. 1–5, од. зб. 391, арк. 196–202.

 3 Там само. — Ф. 1–4, од. зб. 317, арк. 1–19.

 4 Там само. — Ф. 1–3, од. зб. 72, арк. 1–6.

 5 Див.: Знання, 1927. — № 9.

Проте народознавчий доробок В. Кравченка 20-х — початку 30-х років 
не обмежується проаналізованими рукописними працями історико-
краєзнавчого характеру1. У цей період В. Кравченко плідно працює і 
в царині власне етнографічних студій, упорядковуючи і публікуючи 
низку фольклористичних та народознавчих статей і розвідок («Оса-
патова долина»2, «Псальми»3, «Шопка (Вертеп)»4, «Від’їзд у море 
рибалок та моряків у м. Бердянську»5. Широка етно графічна інфор-
мація подається також у статті «З недавнього минулого Волині», 
вміщеній у «Ювілейному збірнику на пошану акад. М. С. Гру-
шевського» (С. 466–472).
Знаний фактологічний етнографічний матеріал осмислено і 

проаналізовано дослідником у його збірці матеріалів про вогонь, 
в якій розкриваються ритуальна роль вогню та його «магічні влас-
тивості»; висвітлюються релікти культу вогню у побуті населення 
Волині, ілюструється місце уявлень про вогонь у народній світог-
лядній системі6.
Розмаїтий спектр етнологічних явищ, пов’язаних із вшануван-

ням «пікної діжі», з культом хліба та магічними властивостями 
маку і його застосуванням у ритуально-обрядовій практиці та в по-
бутовому житті волинян подається В. Кравченком у статті «З побу-
ту і обрядів Північно-Західної України»7.
Безперечний науковий інтерес для сучасних дослідників ста-

новить незавершена та неопублікована за життя В. Кравченка його 
розвідка «Етнографічний нарис про Волинь»8. Ця розвідка містить 
чимало коротких тематичних заміток фактично про всі культурно-
побутові реалії життя волинської людності: від характеристики міс-

 1 Численні краєзнавчо-етнографічні розвідки — результати комплекс-
них студій окремих виробничих галузей, здійснених під керівництвом 
В. Кравченка, зберігаються в рукописних фондах ІМФЕ.

 2 Етнографічний вісник. — 1926. — Кн. 2.

 3 Етнографічний вісник. — 1927. — Кн. 4.

 4 Етнографічний вісник. — 1928. — Кн. 6.

 5 Первісне громадянство та його пережитки на Україні. — 1926. — Вип. 1, 2.

 6 Первісне громадянство та його пережитки на Україні. — 1907. — Вип. 1–3.

 7 Збірник Волинського науково-дослідного музею. — Житомир, 1928. — 
Т. І. — С. 67–114.

 8 Це дослідження підготовлено до друку та опубліковано у двох номерах 
журналу «Берегиня» Т. Лободою Див.: Берегиня. — 1995. — № 1–2. — 
С. 14–26; 1995. — № 3–4. — С. 111–121.
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ць «осадности» та «обісця», описів життя та хатнього начиння, одя-
гу, їжі та напоїв, рільництва, сімейної та календарної обрядовості, 
традиційних форм дозвілля молоді — до уснопоетичної творчості, 
світогляду й вірувань.
У нарисі подається лаконічна, проте належно статистично 

узасаднена характеристика етнічної структури населення Волині. 
Акцентуючи антропологічні та культурно-побутові особливості ук-
раїнців різних районів Волині, В. Кравченко все ж робить слуш-
ні висновки про етнокультурну єдність українців: «причому що 
далі на південь, то виробився так званий середньоукраїнський тип 
людності, що в найбільш характерних своїх рисах (хатніх та гро-
мадських) майже не різниться від української людності суміжних 
повітів Київщини та Поділля»1. Те саме резюмує автор і щодо мови: 
стверджуючи, що «їхня мова мало чим відрізняється від загально-
української...». Дослідник фіксує місцеві самоназви («степовики», 
«польовики» та «поліщуки») і виписує фізичні та культурно-побу-
тові характеристики їхніх носіїв. Подаючи цікаві спостереження 
щодо кількісних характеристик польської людності, В. Кравченко 
справедливо зауважує, що «приналежність якоїсь людини до певної 
віри не може бути фактором для опреділення її нації», оскільки під 
час скасування унії в межах Наддніпрянщини частина українського 
населення, не бажаючи повернутися до православ’я, «пристала до 
католицтва»2. Відтак, на його думку, «...з тих 161912 поляків, що 
складають 9,11 % загальної людності по губернії, повинна бути за-
рахована українцями (католицької віри) принаймні 9/10»3.
У нарисі на конкретних прикладах автор простежує характер 

асиміляційних процесів на Волині, намагається з’ясувати їхні ме-
ханізми. Так, слушні його міркування про причини значного кіль-
кісного зростання (з 1915 по 1922 — у 4 рази) російської людності 
краю. Якщо брати до уваги, зауважує дослідник, що помітного 
притоку великоросів за ці роки на Волинь не спостерігалося, та що 
більше половини Волині у 1921 р. не увійшло до складу України, 
то відповідно кількість росіян на Волині в межах України мала б 
скоротитися. Отже, на його думку, страх перед можливими пере-
слідуваннями через етнічну належність до «петлюрівців» (україн-
ців — Г. С.), спричинив зміну частиною міського населення етніч-
ної належності з української на великоруську.

 1 Кравченко Василь. Етнографічний нарис. — С. 19.

 2 Там само.

 3 Там само.

У розвідці вказується й на згубну роль держави та освітньої 
системи в русифікації місцевої людності, як за царського режиму, 
так і за радянських часів1; розкривається асиміляційна політика 
католицького духовенства, яке, зловживаючи необізнаністю насе-
лення, насаджує уявлення про тотожність католицизму і польської 
етнічності2.
Особливу наукову цінність мають зафіксовані автором релік-

тові елементи матеріальної і духовної культури поліщуків: бортяні 
пасіки, магічні обрядодії при закладанні хат та випіканні хліба, 
збереження архаїчних аспектів весільної, родильної та поховальної 
обрядовості, ритуальних дійств зі «Спасовою бородою» та лучни-
ком тощо. Справедливо вказуючи на поширеність деяких сюжетів 
та образів з народної міфології та демонології в багатьох країнах, 
В. Кравченко акцентує увагу дослідників на збереженості в регіоні 
найархаїчніших «найбільш первісних їхніх форм».
Хоча опис культурно-побутових реалій краю в нарисі має дещо 

фактографічний характер, проте це не применшує значення праці 
в цілому, яка для сучасного дослідника тим і цікава, що в ній за-
фіксовано рідкісні етнокультурні явища, які цілком або частково 
зникли із сучасного народного життя.
Період плідної наукової діяльності вченого закінчується напри-

кінці 20-х років, з початком розгортання масових репресій більшо-
вицької влади проти української інтелігенції. Політика коренізації 
вже не відповідала цілям та завданням зміцнілого тоталітарно-
го режиму, який вбачав у зростанні національної самосвідомості 
корінних етнічних спільнот республік пряму загрозу системі. З 
1929 року суттєво обмежуються права республік, поглиблюється 
жорстка централізація керівництва, насаджується інтернаціоналізм 
та оголошується боротьба проти будь-яких проявів етнічної солі-
дарності корінних народів, посилюється ідеологічний і політичний 
вплив на особу при відсутності будь-якого механізму її соціального 
захисту. Найжорстокішим переслідуванням піддавалася українська 
творча інтелігенція, яка опікувалася проблемами збереження етно-
графічної спадщини як засобу протидії асиміляційним спробам 
більшовиків щодо корінного народу. Щоб зруйнувати солідарність 
і протидіяти етноконсолідаційним процесам, які підтримувались 
національно-свідомою інтелігенцією, проти останньої були сфабри-

 1 Кравченко Василь. Етнографічний нарис. — С. 20.

 2 Там само. — С. 21.
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ковані численні судові процеси, які подавали кращих представни-
ків нації як суспільно ворожу силу. Серед перших заарештованих, 
зокрема у справі сфабрикованої так званої «СВУ», був і Василь Гри-
горович Кравченко. До арешту спричинився його лист до С. Єфре-
мова, знайдений каральними службами в архіві останнього. Хоча, 
через відсутність доказів антирадянської діяльності, В. Кравченка 
і звільняють з-під арешту та відновлюють на попередній роботі в 
музеї, проте переслідування вченого в місцевій пресі та на роботі 
продовжувалися. Тому вчений зголошується на запрошення ди-
ректора Дніпропетровського музею Д. Яворницького і пере їжджає 
на роботу до Дніпропетровська, де очолює етнографічний відділ 
місцевого музею. Однак нездорова атмосфера, що невдовзі запа-
нувала в музеї (через прихід до музею спеціальних «наглядачів за 
ідеологічною чистотою» музейних працівників), спричинила зміну 
керівництва музеєм і нові переслідування В. Кравченка. Шляхом 
інтриг та облудливих звинувачень у націоналізмі «войовничі інтер-
націоналісти» домоглися звільнення з роботи не лише В. Кравчен-
ка, але й фундатора музею — Д. Яворницького. Василя Григорови-
ча тяжко хворим після невдалої операції було викинуто на вулицю 
без найменших засобів до існування з підвальної кухні музею, де 
він мешкав упродовж трьох років1. Звільнений по «1 категорії», 
він був позбавлений будь-якої пенсії. Формальним приводом пе-
реслідування вченого послужило його необачне висловлювання на 
пленумі спілки наукових робітників. Це був сигнал для компанії 
ідеологічної чистки музею, яка супроводжувалася відповідними 
розвінчувальними виступами в місцевій пресі. Зокрема, в публі-
кації, названій «Кубло націоналістичної контрреволюційної пропа-
ганди» (про роботу історико-археологічного музею), повідомлялося, 
що внаслідок «притуплення класової пильності» музей потрапив до 
«чужих класово-ворожих рук». «Антирадянські націоналістичні дії» 
Д. Яворниць кого та В. Кравченка вбачалися в тому, що вони пропа-
гували історичне минуле і своєрідність культури козацтва. «Кому 
і для чого потрібна легенда про своєрідність культури запорожця? 
Ця вигадка потрібна куркульству, потрібна націоналістичній контр-
революції» підводить висновок-вирок у газеті «Зоря» місцевий біль-
шовицький уповноважений А. Горб, закликаючи «очистити» музей. 
Таким чином не просто відмежовувалася еліта від народу, а узако-
нювалася розправа з кадрами. Як «ворог народу» В. Кравченко був 

 1 Рукописні фонди ІМФЕ. — Ф. 15–1, од. зб. 3–4, арк. 260–262.

позбавлений можливості влаштуватися на квартиру у Дніпропет-
ровську, й тому переїжджає до сина Михайла в Ростов-на-Дону. Але 
тяжкі злигодні та поневіряння 72-річного вченого не припинилися й 
тут. Арешт сина, матеріальна скрута при мізерній пенсії по інвалід-
ності, неможливість влаштуватися на роботу за фахом, без близь-
ких і рідних на схилі літ — усе це остаточно підірвало його здоров’я. 
Відрадою вченому і за таких умов було опрацювання зібраних у 
попередні роки етнографічних матеріалів.
У 1945 році В. Кравченко пішов із життя, заповівши свій архів 

Українській Академії наук.
Огляд наукового та організаційно-дослідницького доробку вче-

ного 20-х — початку 30-х років засвідчує його справді визначну роль 
в організації народознавчих студій не лише в регіональному, але й 
в загальноукраїнському вимірі. В. Г. Кравченко вирізнявся своєю 
активною науковою та громадською діяльністю: він був членом На-
укового Товариства імені Т. Шевченка (1887), Етнографічної комісії 
ВУАН, Комісії звичаєвого права, науковим співробітником Комісії 
історичної пісенності ВУАН. 
Проте найбільшу наукову вагу складає зібраний та упорядкова-

ний В. Кравченком етнографічний матеріал (як опублікований, так і 
той, що зберігається в рукописах, щоденники Василя Григо ровича), 
що є безцінним джерелом для дослідників-етнологів, для краєзнав-
ців та істориків, предметом уваги яких є українська культура та ми-
нувшина України кінця ХІХ — початку 30-х років ХХ ст.
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Волинський державний н/д музей, закладаючи в себе при Етно-
графічному відділі підвідділ побуту польської нацменшини Волині 
й додержуючись накресленого 5-річного пляну, для того поста-
новив у першу чергу провести монографічне обслідування Марх-
левського порцелянового заводу. До такої праці спонукало ще й те, 
що, здається, в українській етнографічній літературі взагалі моно-
графічних праць по обслідуванню фабрично-промислових підпри-
ємств ми ще не маємо.
Бувший Довбишанський, сучасний Мархлевський порцеляновий 

завод розташований при с. Мархлевському (б. Довбиші), входить до 
складу польського (Мархлевського) району був. Волинської окр.
За історичними даними існує він із 1840 р., а перебуває ще й 

зараз у досить глухому закутку. Ближча від нього станція заліз-
ниці — Новоград-Волинськ — на віддалі 35 кілометрів, — через те 
тут і могли залишитися деякі окремі моменти не тільки первісних 
форм кущового виробництва, а й робітничого побуту. Незабаром 
завод цей має перебудуватися й працювати майже цілком уже за 
новими науковими досягненнями.
Керівництво, накреслюючи попереднього пляна обслідування, 

ставило за мету, щоб увесь комплекс роботи було проведено пев-
ним колективом, причому тим пляном передбачалось:
 1. Фіксуючи старі методи виробництва, простежити, як усі вони 
під великим тиском сучасної індустріялізації зникають, нато-
мість запановують нові форми технічних процесів.

 2. Паливо — головний чинник у виробництві, той же ліс, що ко-
лись тут був у великій кількости, зникає й завод переходить на 
опалювання торфом, а тому й з’ясувати на місці кількість тієї 

продукції, якість та способи здобування й використовування її, 
а звідси:

 3. доцільність самого існування заводу в дальнішому;
 4. 32 % робітників Мархлевського заводу — селяне, що разом з 
тим працюють біля землі, а 70 % таких, що мешкають у влас-
них будинках. Тут, вивчаючи суспільно-економічний стан 
робітництва в цілому, разом з тим важливо простежити життя 
тих людей, що за нашої переходової доби еволюціонізується, 
с. т. зникають старі форми, з’являються нові.
Зазначена науково-дослідницька експедиція була затверджена 

Укрнаукою 15/VІІ — 1929 р. під Ч. Нд 32 й відбулась вона на чолі з 
зав., він же керуючий аспірантурою Етнографічного відділу Крав-
ченко В. Г., політкерівник — Ф. В. Мефедова.
Участь брали: зав. історичним відділом музея — Ілючен-

ко Г. П., аспіранти: Герасимчук Ю. В., Дмитрук Н. К., Зелени-
ця Я. С., Заброд ський В. П. та Сивайов М. С., викладач трудшколи 
Кондратюк П. В., художники: — Баранівський І. О. та Іщенко П. 
О., викладач та студент Волинського ІНО Стеценко Ф. П. та кілька 
учнів старшої групи Мархлевської 7-річної трудшколи.
Загальнотехнічне впорядкування креслеників, плянів та ма-

люнків акварелем проробив художник Канцеров О. Г.
Набування експонатів в натурі, реєстрація їх т. і. складає працю 

т. Кондратюка.
Фотографування провели т. т. Дмитрук та Илюченко, а друку-

вання фотознимків — праця Проховського К. І.
В тексті письмово-описової частини перед працею всякого до-

слідника стоїть його прізвище.
Щоб не накопичувати зайвого письмового матеріялу, дослідни-

ки навмисне уникали робити будь-які власні висновки, що стосува-
лись би підсумків їхньої праці.
Це зробить сам читач, ознайомившись з текстом роботи.
Все-ж таки, підсумовуючи працю, звернуто увагу на явище, 

що часом відіграє значну ролю на самий збут продукції виробниц-
тва, с. т. на загальну економіку. На цьому й варто осьде спинитися 
тому, що це явище, оскільки відомо дослідникам, в натурі охоплює 
собою не тільки Мархлевський завод, а, здається, мало не всю ра-
дянську порцелянову промисловість.
Порцелянове виробництво перейшло до нас із Західної Европи. 

Початок цієї справи сягає до середини ХVІІІ та першої половини 
ХІХ сторіч. Це був період найбільшого захоплення з боку колиш-
ньої російської й польської буржуазії західноєвропейською культу-
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рою, а в звязку з цим і колишнім клясицизмом. Звідси пішло й 
відповідне запозичання. Про це свідчить переважна більшість назв 
керамічних виробів, як-от хоч би самі назви фасонів посуду: «роко-
ко», «бароко», «габарет», «гавелянт», «рафаель» т. і. А трапляються 
й такі парадокси, як, напр., «парижськая чашка (китайская) де-каль-
ко» т. і. Те саме натрапляємо й в оздобах кераміки.
На Мархлевському заводі маються зразки кераміки та її оздобів, 

що в натурі поназволікувано з цілого світу, але чогось своєрідного, що 
характеризувало б свою місцевість і звязаний з нею власний сучасний 
побут місцевої людности — якусь власну творчість — цього нема.
І та старизна, як бачимо, тягнеться на протязі яких 150–180 років.
Над цим питанням треба би подумати й брати на увагу не тільки 

місцевого покупця, а й закордонного, який, оскільки відомо, завж-
ди ретельно купує своєрідні російські та українські кущові вироби.
Під час проведення експедиції робітники в цілому, й зокрема 

управитель Т. Зимній, завком, техдиректор т. КУТАС, бухгалтерія 
т. т. завцехами й ін., одностайно й щиро допомагали дослідникам 
у їхній складній роботі. Зазначене й примушує дослідників скласти 
всім працівникам Мархлевської порцелярні свою щиру подяку.

Керівник В. КРАВЧЕНКО

Þ. Â. ÃÅÐÀÑÈÌ×ÓÊ

À. ÏÐÈÐÎÄÍÜÎ-ÃÅÎÃÐÀÔ²×Í² ÓÌÎÂÈ 
Ì²ÑÖÅÂÎÑÒÈ ÒÀ ÎÑÍÎÂÍ² ÔÀÊÒÎÐÈ 
ÎÊÎË²ØÍ²Õ ÏÐÈÐÎÄÍ²Õ ÍÀÄÐ²Â 
ñ. ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÎÃÎ

Місцевість заводу має виразний нахил S√– до болотяних грунтів.
Виходів на поверхню в околицях заводу будь-яких кристаліч-

них пород не спостерігається, також як і в околицях Мархлевського 
та хуторів.
Великим ще дефектом в краєвиді є той факт, що в Мархлевську 

й поблизу в околицях не мається річки або ставка. Взагалі з гідро-
логічного боку місцевість мізерна й неприваблива. Не краще й в 
кліматичному відношенні: околишні болота поліського типу, рос-
линність — спричиняється до надмірної воґкости, туманів і в ціло-
му до теї бідної природи, що не мається ні одного місця, краєвиду, 
який міг би приваблювати до себе людину. Причиною існування 
виробництва є природні — геологічні надра, що потрібні для нього, 
та лісоматеріяли, які були в околицях колишнього Довбиша кіль-
ка десятків років тому. Комерційний розум та гостре око дрібного 
приватника, капіталіста-підприємця колишнього, цілком урахува-
ли згадані умови, наслідком чого ще за часів кріпацтва даремно 
робочими руками утворюється бідненьке виробництво, що в натурі 
було звичайною гончарнею, яка просто з технічного боку примітив-
ними станками виготовляла посуд селянсько-міщанського типу, 
без жодних перспектив на його зріст і реконструкцію.
Геологічна будова місцевости, за даними поставлених шурфів 

на площі заводської садиби гірничого інженера Петрова 27/VІ — 
29 р. і під час тих праць дослідникам доводилося бути присутніми, 
виявляється: за даними перекрою площі на точці № 3, місці май-
бутнього спорудження горна № 3 — місцевість заводу, має дані, що 
тут зазначені на мапі перекрою.
У відношенні головної сировини, потрібної для виробництва, 

завод знаходиться в надто сприятливих умовах. Так, приміром, 
доставка каоліну переводиться на виробництво з села Киянки Ба-
ришівського району за 35 верст од заводу. Там же Правлінням Трес-
ту устатковано спеціальний завод, що виробляє так звані «каолінові 
сухарі» й постачає продукцію всім порцеляновим заводам Волин-
ської групи. Доставка «сухарів» з Киянки до заводу переводиться 
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гужевим транспортом і складає пересічно на рік до 20000 кілогр. 
«сухарів» з розрахунком, що вартість одного пуда з доставкою на 
місце складе 65–70 коп.
Поклади каолінових родовищ в околицях Киянки становлять 

величезні запаси й за підрахунками дослідника-геолога проф. 
С. В. Більського — вистачить їх на багато десятків, або й сотні 
років.
Доставка кварцю переводиться також із околиць Киянки й річ-

на його кількість, що завод доставляє, становить 10000 пудів — з 
розрахунку собівартости з доставкою 17–18 коп. пуд.
Польовий шпат доставляється з с. Глубочка, за 35 верст од за-

воду, в кількости 8000 пуд. на рік. Вартість його з доставкою стано-
вить 85–90 коп. пуд.
Вогнетривала глина «капсельна» — місцева, з околиць Марх-

левського, дуже гарної якости й великих покладів.
Працює завод на місцевій глині ввесь час його існування.
Глина — біла гарної якости й великої вогнетривалости. Пересіч-

на вартість доходить до 5 коп. пуд. з потрібністю 25000 пуд. на рік.
Глей доставляють з с. Адамівки.
Кварц і кремінь доставляються з околиць с. Киянки. Крейда й 

лебастер не місцевих родовищ і приставка провадиться Трестом.
Щодо палива, то також само справа стоїть добре, бо дрова до-

ставляються з Биківської дачі, Лугопільського лісництва, а торф з 
урочища «Чорна Руда» коло с. Іванівки, на 3-х кіл. віддалення від 
заводу.
Головним чинником в паливній сировині являються дрова й від 

цього фактору (його вартости) залежить у великій мірі й собівар-
тість продукції. Так, приміром, коли собівартість продукції одного 
пуда становила 1922/23 р. 11 крб. 74 коп., то року 1925 вона дохо-
дить до 13 крб. 53 коп.
Це пояснюється тим, що ціна на дрова зросла на 100 %.
Ось чому останніми роками виробництво частково переходить 

на торфяне паливо, природні запаси якого знаходяться на близь-
кому віддаленні від заводу й у великій кількости. Відомо, що ціл-
ковито перейти на торфяне опалення завод не зможе, бо опалення 
горнів може бути корисним і раціональним за тієї умови, коли воно 
переводиться дровами й то гарної якости. Тому ліс, яко паливний 
матеріял, мусить відогравати головну ролю для даного виробниц-
тва й в майбутньому.
В цілому, як бачимо з вищенаведених факторів, що безпосередньо 

стосуються до виробництва заводу та впливають на його працю, 

продукцію, можемо сказати, що знаходиться він в надто гарних, 
сприятливих природньо-географічних умовах.
Цей факт і є запорукою перспективного зросту будівництва і 

його процвітання в майбутньому. В сучасному ж, крім так званої 
рентабельности підприємства в загальнодержавному розвиткові 
промисловости, існування його ще гарно відбивається й на еко-
номіці селянства, так місцевого, як і околишнього, бо завод ви-
користовує його транспорт і сезонову робочу силу, даючи їй гарні 
зарібки. Річна витрата заводу по гужевому транспорту становить 
до 30000 крб. і ще, крім цього, до 3000 за рубку та різку дров, що 
переводять малосильні господарі.
Щодо перспектив праці заводу, його майбутнього зросту, то, 

згідно наміченого пляну Правлінням, виявляється — прокладка 
шосе од с. Мархлевська до с. Курного — що зв’яже Мархлевськ з 
битим шляхом (Н.-Волинськ — Житомир).
Прямий шосейний зв’язок з’являється дуже важливим чинни-

ком для виробництва у справі перевозки продукції фабрикатів до 
станції Н.-Волинськ, особливо в тій добі року, що характеризується 
«розпуттям».
Здійснення перспективної реконструкції заводу і будування 3-го 

опалюючого горна дасть збільшення випускної продукції на 50 %.
Вищенаведеними даними в справі розгортання будівництва та 

реконструкції не вичерпуються всі ті заходи, що передбачаються 
Правлінням його, згідно 5-тирічного пляну.
Нижченаведений реєстр будівництва на 1929/30 р. дає мож-

ливість більш ширше збагнути цей процес і усвідомити справу 
нового будівництва. За наведеним реєстром та доданою до нього 
Правлінням заводу «пояснювальною запискою» можна також зро-
зуміти все те, що стосується до справи накресленого зросту та ре-
конструкції того заводу.
Можна лише зауважити, що, за умови здійснення поставлених 

завдань у цій справі, виробництво за 5-тирічку має можливість 
розростися, вдосконалитися й цим самим поліпшити свою продук-
цію й посісти не останнє місце серед однотипових промислових за-
кладів Тресту «Фарфор-фаянс-шкло».
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Â. Ï. ÇÀÁÐÎÄÑÜÊÈÉ

Á. ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×Í² Â²ÄÎÌÎÑÒ²

ÒÅÕÍ²ÊÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Ñèðîâèíà

Сировину, крім крейди, що привозять з Білгорода, здобувають 
на Волині. Це говорить за те, що економічні передумови для роз-
витку порцелянової продукції на Волині є досить сприятливі. Си-
рові матеріяли, що з них складається сира маса і (Полива) глязура, 
поділяються на 2 типи:

1) плястичні матеріяли, з яких є найважливіша біла глина;
2) неплястичні — кварц, польовий шпат, крейда та «шамот».

Ëÿáîðàòîðí³ äàí³ ïðî ñèðîâèíó

Власна лябораторія для аналізу сировини, що йде на виріб порце-
лянової продукції, при Мархлевському заводі ще не устаткована. Та-
кий каолін, як Тавричеський, Глухівецький т. ін., останніми роками за 
незручністю транспортування його тут майже не вживається. Сучасна 
головна сировина, що йде на виріб Мархлевської порцеляни, це — Ки-
янецький каолін. Певну характеристику цієї «продукції» знаходимо в 
праці проф. Б. С. Лисина та інж. Е. А. Галабутської1, де зазначено, що 
Киянецький каолін — первісний. В ньому механічної домішки піску й 
лосняку біля 60 %. Якість каоліну на всіх участках переважно висока.

Ïðîöåñ ïîðöåëÿíîâîãî âèðîáíèöòâà

Окремі процеси виробництва сконцентровуються в певних від-
ділах, цехах. Щодо характеру заводських процесів, цехи являють 
собою самостійні процеси виробництва, що розташовуються в такій 
послідовності:
 А. Цех розробки сирових матеріялів, що складається з:
а) шлямовні, де готується порцелянова маса, й
б) капсульні (шнайдерівки), де виготовляють капсельну масу.

 1 Материалы к изучению каолинов Украины, изд. Киевского Отд. Укр. 
Инст. Силикатной Промышленности. Киев — 1929 г., ст. 303–311 — 
Проф. Б. С. Лысин и инж. Е. А. Галабутская.

 Б. Формування капсулів.
 В. Формовня (цех, де формують і просушують посуд).
 Г. Утильний цех (перше випалювання посуду, горішній горен).
 Д. Глязурня (поливний цех).
 Е. Долішній горен (друге випалювання посуду).
 Є. Опал печей.
 Ж. Сортово-шліфовний.
 З. Моделярний.
 И. Малярня.
 І. Муфельний (цех, де випалюють офарблений посуд).
 Ї. Пакувальний і комора для схоронення готових виробів.
 К. Транспортування посуду на станцію.
 Л. Вогнетривала цегла.
 М. Силова станція.
Увесь механізм заводу приводиться в рух самостійним відді-

лом машиновим. При машиновому відділу є також і кузня.
Крім цього на Мархлевському порц. заводі, як допоміжне ви-

робництво, існує виробництво цегли для власних потреб.

À. ÖÅÕ ÐÎÇÐÎÁÊÈ ÑÈÐÎÂÈÕ ÌÀÒÅÐ²ßË²Â

à) Øëÿìîâíÿ

Порцелянова маса, з якої виготовляють фабрикат, складається 
за таким рецептом:

1 Киянецького каоліну (Н. Волинськ. р.) 71,04 % (11)

2 Глибочанського шпату (Баранів. р.) 16,42 % (2)

3 Киянецького кварцю-піску (Н. Вол. р.) 10,98 % (7,8)

4 Крейди (Білогородської) 0,78 % (12)

5 Бісквіту (черепків з 1-го випалюв.) 0,78 %

100 %

ПРИМІТКА: Утильний цех (4-й) і долішній горен (6-й) мають одну на-
зву: «горневий цех», бо він уявляє собою один горен, що 
поділяється по лінії другого поверху черінем на дві части-
ни — верхній горен та долішній.

Каолін беруть з вохкістю 20 %. Рецепт, як складати масу, відог-
рає велику ролю в керамічному виробництві, бо від цього залежить 
якість фабрикату.
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Перше, ніж складати масу, проводять деякі попередні операції 
з кожним з тих матеріялів, що входить до складу маси. Киянський 
каолін привозять не безпосередньо з кар’єрів, а вже відмулений там 
на місці здобування1.
Каолін відмулюють таким чином. Навантажують сировим као-

ліном барабани (бовталки), наливають води в потрібній кількости й 
вони рухаються доти, доки не розбовтається, або, як кажуть, «доки 
не розшлямується каолін».
Коли навантажений каолін розбовтається, то рідину перепус-

кають на дротяне сито, де затримується великозернястий пісок, а 
з сита — дерев’яними жолобками, що мають декілька колін (жо-
лобки йдуть рівнобіжно один до одного), проходить рідинна маса, 
пісок якої осідає на дно жолобків. З жолобків каолін іде в чани, де 
й відмулюється (одстоюється), осідаючи на дно. З чанів каолінова 
маса, що осіла на дно, помпами передається до фільтропресу, де 
зчавлюється й набирає вигляду великів «коржів», які потім про-
сушуються. Каолін у вигляді просушених «коржів» привозять до 
заводу. Це так зване перше відмулювання каоліну. Раніш цю першу 
стадію каолін проходив на заводі.
Польовий шпат (пегматит) теж підлягає попередній обробці на 

заводі. Шпат кладуть у звичайний цебер (а по інших заводах вими-
вають у струмках, коли вони є), наливають водою (відром) і робіт-
ник ганчіркою вимиває, складаючи його після того в купу або в 
дерев’яний ящик. В залежності від розміру ящика два або чотири 
робітники носять і навантажують шпатом піч, висипаючи його на 
черінь. Випалюють шпат для того, щоб він став крихкішим і краще 
розмелювався.
На Мархлевському заводі шпат перепалюють у «французькій» 

печі, але ж можна перепалювати його й в печах «руської» системи. 
Ця піч, в якій перепалюється2 шпат, тієї ж самої системи, що й горен 
для випалювання посуду. Навантажену піч шпáтом замуровують 
цеглою, замащують глиною й піч розпалюється. Польовий шпат 
перепалюється протягом 16–24 годин при 800 °С, а розхолоджуєть-
ся 12–15 годин. Перепалений шпат ящиками робітники переносять 

 1 Місця розробки каолінової глини знаходяться в іншому районі (Н.-Во-
линському), на яких не довелося бути, тому відмулювання на кар’єрах 
одержувано із слів інженера Олійника М. С.

 2 У тій же печі, де перепалюють шпат, випалюють і цеглу. Піч стоїть в 
окремому будинку на подвір’ї заводу.

у друге помешкання — «шлямовню», де кидають його залізними1 
лопатами до бігунів чи «накоту», що розчавлює шпат на муку.

«Бігуни» або накот уявляє з себе 2 кам’яних колеса в радіусі 48 
сант., шир. — 42 сант. Колеса рухаються вкругову на підмуркові 
кам’яних плит, куди накидають шпат. Як бігуни розмелюють шпат, 
то один робітник коцюбкою на дерев’яному держальні підгортає 
шпат з боків і від центру стовба на лінію «накотів». Якщо шпат кра-
ще випалений, то хутчій мелеться, як же гірше, то — довше. Шпат 
повинен бути обов’язково гарно випалений, бо інакше кепсько буде 
впливати на істотність маси. Пересічно 1200 кілограм шпату ме-
леться протягом від 8 годин. Після розмолу шпат вибирають заліз-
ною ложкою на дротяне сито й пересівають його руками, як муку.
Пересівають ось як: ставиться рідке дротяне сито на качалку, 

що лежить посередині скрині — носилок, — один робітник трусить 
сито на качальці руками, а другий набирає з під накоту залізною 
ложкою молотий шпат, насипає в дерев’яний ящик (щоб зручніше 
було) і сипле на «друтяне» сито2. Пересіяний шпат ящиками пере-
носять до барабанів3.
Барабан дерев’яний, циліндровий, у поперечнику 132 ст., дов-

жиною — 182 ст., обтягнутий залізними обручами, а в середині 
викладений чорною кремневою клепкою на цементі.
Через невелику дірку, що мається в барабані, барабан наванта-

жують такими матеріялами:

1 Просіяним шпатом 246 кіло

2 Кварцьовим піском 164 кіло

3 Крейдою 12–290 кіло

4 Бісквітом 12–290 кіло

Кварцьовий пісок, просіяний на дротяне сито, вживають для 
порцелянової маси в сировому вигляді. Крейда й бісквіт перед тим 
розбиваються молотком у дерев’яній скрині на менші кавалочки й 
зсипають у барабан. Цю мішанину наливають водою; барабан за-
кривають і пускають у рух. У барабані є кремневі кульки (галка), 
що допомагають краще розмелювати зазначену мішанину.

 1 Шлямовня розташована в 2-х будинках (дивись на плян).

 2 Слова, що взяті в лапки, вказують, як їх вимовляють робітники.

 3 У друге помешкання шлямовні. — Дивись на плян.
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Кульки — це звичайні чорні кавалки (галки) кремня, які внаслі-
док тертя через деякий час згладжуються в барабані. Бувають вони 
й порцелянові.
Сумісь мелеться 12–16 годин, після чого одержується блідо-

кремового кольору рідинà. З барабана рідинну масу випускають і 
вона проходить через мідне сито; це на те, щоб очистити від вели-
козернястого піску й взагалі звільнити її від нерозтертих камінців.
Кріз сито маса виливається в цементну ринву, по якій проходить 

через електромагніт, щоб звільнитися від будь-яких домішок заліза1.
Пройшовши по ринві, в якій також осідають зернясті частини 

на дно, й через електромагніти, рідина подається до механічної мі-
шалки ч. І, або, як кажуть робітники, попадає «першого долу».
Мішалка зроблена в земляній ямі, що має вигляд циліндра, 

обмурованого цеглою й оцементованого.
У центрі ями припасовано сторчового стрижня, на маковці 

якого прикріплено нерухомого триба (шестерню). До стрижня при-
кріплено дві крилі, що приводяться в рух двома трибиками, які 
крутяться по нерухомому великому трибу таким чином, що крила 
рухаються навколо своєї вісі й навколо вісі великого триба.
Така будова масомішалки надає крилам надто великого руху. 

До «першого долу» (масомішалки № 1), в якому вже є рідинна мі-
шанина з шпату, кварцю, крейди й бісквіту, додається киянського 
каоліну вагою 1065 кіло. Каолін тут додається в такому вигляді: 
одмуленим уперше (коржами) каоліном (ІІ) навантажують окремий 
барабан, в якому розпускається каолін, «розмучується» (відмулюєть-
ся) вдруге, наливається механічно вода з чана (великої діжки), що 
стоїть на другому поверсі й, за допомогою чотирох дубових «ціпів» 
(крил), обтягнутих мідною бляхою, каолін збовтується.
Протягом 15 хвилин каолінові «коржі» перетворюються на рі-

дину. Барабан стоїть нерухомий, а за допомогою енергії від сило-
вої станції рухаються лише «цепи». У барабані спершу збовтується 
532 ½ кіло каоліну, а потім останні 532 ½ кіло.
З барабана діркою каолін виливається на мідне сито, крізь яке 

проходить в дерев’яні ринви, що мають три відвороти й з останнього 
відвороту (ринви) безпосередньо переходить на густе сито, звідкіля 
знову ринвою проходить через електромагніт і виливається до «пер-
шого долу» (масомішалки ч. І), де перемішується з «барабаном», себ-
то з рідиною, що була в барабані й яка складається з кварцю, крейди, 
шпату й бісквіту. Це вже порцелянова маса в рідинному вигляді.

 1 Металеві залишки виловлюються із маси на те, щоб на посуді не 
з’являлось чорних плям.

З «першого долу» центробіжною помпою маса перекачується до 
«другого долу» (масомішалки № 2) таким чином:
З помпи маса виливається на сито, проходить крізь нього в рин-

ву з 3-х колін і на кінці 3-го коліна ринви маса проходить востаннє 
через електромагніт і крізь дірку вливається до «другого долу», де 
скаламучується дерев’яними крилами.
Масу в «другому долу» каламутять 10–15 хвилин, але вона може 

бути в ньому й декілька день. Якщо є потреба в масі зараз, то після 
збовтування її «нагнітають» помпою до фільтропресу (фільтрогніт).
Фільтрогніт уявляє з себе прямокутний станок, у який закладуєть-

ся 28 дерев’яних рам, обгорнутих зсередини фільтропресним полот-
ном. Щоб краще зчавити рами — фільтропрес з двох боків має залізні 
бляти-дошки, що зовні трошки опуклі. Всі рами з фільтрогнітним 
полотном і один блят, крізь який нагнітають масу, мають в центрі дір-
ку. Через дірки маса проходить вздовж прямокутника, заповнюючи 
рами, після чого маса міцно зчавлюється фільтропресним колесом, 
на якому зовні є трибики. Колесо спершу крутять руками. Якщо ру-
ками далі вдіяти не можна, то на колесо накладають залізний трохи 
вигнутий ключ, що на кінці (вигнутому кінці) має 3–4 трибики з дов-
гою залізною ручкою. Щоб прикрутити міцніше, декілька робітників 
(2–3) лягає животом на ручку (примітивна підойма) підгицують на 
ній, трипають ногами й таким чином каолінова маса вагою людського 
тіла зчавлюється в фільтрогніт. Воду вбирає фільтрогнітне полотно, 
через яке вона стікає сторч донизу на цементовий діл. Маса вгнічуєть-
ся до такого ступеня, що води в ній залишається лише 20–25 %.
Фільтрогніт відгнічує масу 3–4 рази на день, і щораз дає 51 пуд 

маси (за день 204 пуди).
З рамок фільтрогніту масу вибирають руками й викидають на 

стіл, звідки передають її до масом’ялки, де маса рівномірно розмі-
шується протягом 15–30 хвилин.
Коли маса твердіша, то довше міситься, коди рідша — менше. 

Маса готова.
В шлямовні працює 6 робітників, з них 3 коло поливного бара-

бана й накотів, а 4 коло барабанів, масомішалок, фільтропресів і 
масомішалки, що виготовлюють масу1.

 1 Формувальний цех міститься на 2-му поверсі головного корпусу за-
воду, а шлямовня в окремому будинкові, тому масу від шлямовні до 
нижнього корпусу перевозять вагонеткою здебільше самі робітники 
(іноді лише кінь возить), а з нижнього поверху І робітник кавалками 
в 3–4 пуд. носить на плечах, піднімаючись через 25 сходнів до 2-го 
поверху. 2 роки тому масу на плечах носив 1 робітн. аж від шлямовні 
до формувальні. Він переносив на місяць пересічно 4000 пуд. маси. 
Вагонеткою підвозять лише другий рік.
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á) Ï³äãîòóâàííÿ ãëÿçóðè (ïîëèâè)

В шлямовні роблять і глязуру (20) — рідинну масу, що після 
другого випалювання надає посуду блиск.
Глязура складається за таким рецептом:

1 Польовий шпат (Токарівський) 146 кіл. 200 гр

2 Кварц. пісок (Киянський) 130–600 (8)

3 Крейда (Білгород) 42–180 (12)

4 Каолін (Киянський) 32–760 (14)

5 Череп’я глязуров. 47–90

Це склад глязури, що вміщається в один циліндровий дерев’я-
ний барабан. Складові частини глязури до скаламучування підля-
гають ще попередній обробці, як і складові ч. порцелянової маси. 
Польовий шпат і кварц. пісок перепалюються; кварц. пісок про-
сіюється а шпат перемелюється й після теж просіюється. Полив’яне 
череп’я — брак чи зовсім розбитий посуд мелеться під накотом на 
порошок, просіюється на дротяне сито таким же способом, як і 
шпат, але на сито з дрібнішими очками. Крейда кидається в ба-
рабан невеличкими кавалочками, а каолін — одмулений вперше, 
«коржами». Зробивши всю попередню роботу, зазначеними матерія-
лами «нагружають» (навантажують) барабан, вливають 35 відер 
води й пускають барабан у рух1.
Мелються й скаламучуються складові частини глазурі 40 годин, 

а потім рідиною маса (глязур) виливається через дірку барабана в це-
бер. Цебрами глязуру переносять у друге приміщення шлямовні й 
перепускають її через електромагніт, шоб вона була цілком звільне-
на від елементів заліза. Перепустивши через електромагніт, глязуру 
цебрами виносять на 2-й поверх головного корпусу заводу до глязу-
ровні. Тут глязуру розбавляють водою так: на 4 від. глязури добав-
ляють І від. води. (Про це краще пояснено в відділі «глязурня»).

â) Øíàéäåð³âêà (êàïñåëüíÿ)

Вироблений з маси посуд випалюється в печах, але перед ви-
палюванням його вставляють у окремі посудини, які тут звуться 

 1 Барабан тієї ж конструкції, що й для порцелянової маси — з «галками» 
й викладяний чорним «кремінем» (кременем — клепкою, що робиться 
з нього).

«капселями», себто капсулями. Для виробу тих капсулів мається 
цілком окремий цех, що зветься шнайдерівка (капсельня). Тут ви-
готовляють потрібну масу для тих капсулів. Цей цех набув назви 
«Шнайдерівка» від імені машини Шнайдер, що переминає масу для 
капселів (капсулів). Саме виготовлення капсулів посідає значне 
місце в порцеляновому виробництві.

«Капсельна» маса складається за таким рецептом:

1 Огнетривала глина (Адамівська, Марх. р.) 360 п. (5,6)

2 Чорна глина-глей (Тартацький Марх. р.) 30 п. (51)

3 Шамот (череп’я зіпсов. капсулів) 140 п. (68,69)

Цими матеріялами в зазначеній пропорції навантажують яму, 
а для того один робітник ручною вагонеткою возить вогнетривалу 
глину в прямокутну яму, що викопана в Шнайдерівці, а другий зви-
чайною киркою розбиває ту глину в ямі. Яма вміщає 6 вагонеток 
глини по 60 пуд. з кожної вагонетки. На кожних 60 пуд. звичай-
ної вогнетривалої глини кладуть шар чорного глею — 5 пуд. Одер-
жується таким чином 6 шарів; отже кожний шар вміщує 60 пуд. 
глини та 5 пуд. глею (60÷5). Навантажену яму наливають водою 
в такій кількости, щоб глина з глеєм могли вбрати її в себе. Якщо 
глина сухіша, — води ллється більше, якщо вохкіша — менше. Ця 
мішани на кисне 12–16 годин. Як глина вбрала воду, то на верхній 
шар насипають «шамоту». Шамот виготовляють так: непридатні 
капсулі розбивають на кавалки й залізною лопатою кидають їх у 
машину, так звану «камінь-дробилку», що стоїть тут же в Шнай-
дерівці, й капсулі перемелюються на грубу муку, що й зветься «ша-
мотом». Шамот просівають на механічних ситах1.
Маса для мисочкових (блюдочних) капсулів виготовляється ціл-

ком інакше, про що буде далі.
На горішній шар глини з глеєм насипають шар шамоту в 20 

пуд. За тим — горішній шар мішанини з шамоту, глею й глини 
робітник вибирає на глибину заступа (власне на таку глибину, щоб 
зняти горішній шар мішанини — 60 пуд. глини, плюс 5 пуд. глею й 
20 пуд. шамоту) й кидає в «Шнайдер», що тут же стоїть біля ями. В 
Шнайдері глина механічно переминається й висовується на діл тов-

 1 Шамот, що вживають на великі капсулі, сіється на ситі з більшими 
очками, рідшому, а на менші капсулі, мисочкові (блюдечні) — на густі-
шому ситі. Рік тому сіяли на ситах ручним способом.
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стою ковбасою з протилежного боку. Робітник дерев’яною лопатою 
(з коротеньким держалном) обрізує кавалки (балабухи), обкочує їх у 
шамоті, що коло Шнайдера лежить долі, й складає під стіною один 
коло одного.

(На обвалювання капсульної маси витрачають 20 пуд. шамоту з 
того розрахунку, що зазначено в рецепті: — 120 пуд. іде в яму, а 20 
пуд. — на обвалювання).
Коли Шнайдер перемісив ту порцію глини, що накидалася впер-

ше, тоді обкачані «балабухи» вдруге кидають у Шнайдер, після чого 
«балабухи» знову обкачують у шамоті й капсульна маса готова1.
Як перший (горішній) шар глини перепущено через Шнайдер, 

тоді на 2-й шар насипають знову 20 пуд. шамоту й перепускають 
через Шнайдер. Як зазначено, шарів у ямі є 6, отже, кожен з них 
має 60 пуд. глини, плюс 5 пуд. глею, плюс 20 пуд. шамоту.
Шари глини з глеєм рахують однизу, як навантажують яму, а 

шар з шамотом згори, коли яму розвантажують тим, що подають 
масу до Шнайдера.
За зазначеним способом виготовляють капсульну масу для кап-

сулів великого розміру.
Для «сподкових» (для мисочок) капсулів масу виготовляють за 

іншою пропорцією й іншим способом. Тут ця маса виготовляєть-
ся більш тонко: шамот повинен бути дрібніший, він пересіваєть-
ся вже на густіше сито, глею ж не домішують. Отже до складу 
сподкових капсулів увіходить: вогнетривала глина, шамот і вода. 
Просушену глину мелють під накотом, просівають на механічному 
ситі з дрібненькими очками (механічне сито робітники звуть «сіян-
кою») і висипають у дерев’яний прямокутний ящик з низенькими 
стінками. У ящику шамот (шеремот), як зазначено, просіяний на 
густішому ситі, змішується з глиною. Маса виготовляється за та-
кою пропорцією: на 10 пуд. 10 фун. глини додають 6 пуд. шамоту; 
води ж додається в такій кількості, щоб маса вийшла в’язкою. В 
сумісь — глини з глеєм у зазначеній пропорції — наливають воду. 
Після того один робітник, спеціально призначений на цю роботу, 
босими ногами місить глину (чи масу) протягом 4 годин. На день 
робітник вимішує 2 ящики. Себто за 8 год. вимішує 20½ пуд. гли-
ни з 12 пудами глею.
Взимку робітник місить масу теж босими ногами й часто трап-

ляється так, що він одморожує собі ноги й руки. Взагалі ж місити 

 1 Процес повторюється тому, що Шнайдер за один раз як слід переміси-
ти всієї глини не може (капсульної маси).

глину ногами — робота дуже важка й швидко виснажує фізичну 
силу «ножної глино-м’ялки».
Робітники, особливо ті, що працюють у шнайдерівці (шлямовні) — 

прозивають «ножну глином’ялку» й «хлібопьоком» і «мельником»; над 
ним часто глузують, що він запрігся немов коняка, і мовчазно переми-
нає глину, але ж поруч з глузуванням взагалі робітники співчувають 
самі цьому робітникові, адже він робить таку важку роботу.
Всю роботу в шнайдерівці виконують три робітники, з них 2 

працюють коло ями й Шнайдера, — вони виготовляють масу для 
великих капсулів, а один — що місить глину ногами — для спод-
кових капсулів.
В шнайдерівці є піч заввишки в 90 сант., завдовжки — 360 сант. 

і завширшки — 219 сант.; влітку її не використовують, а лише взим-
ку розігрівають глину, кладучи руками великі кавалки на залізну 
черінь. Відразу кладуть на черінь 360 п., себто стільки, скільки 
потрібно глини, щоб завантажити яму.

Á. ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÊÀÏÑÓË²Â

Капсулі — циліндричний посуд, в якому випалюється порц. по-
суд, формуються з капсульної глини.
Станків, на яких формують капсулі є три, з них — один формує 

капсулі для сподків, а два — для останнього посуду. Сподкові капсулі 
розміром менші. За день робітник формує 450 сподкових капсулів.
Процес формування такий: формовщик кидає у форму глину, 

трошки витягує її рукою, потім прикладає шабльон, який витискає 
лишки маси, за цим обрізує верхні краї залізним ножиком і кап-
суль готовий.
Формовщиків, що роблять капсулі більші розміром, є два. 

Один з них має собі помічника, який робить бляти не на механіч-
ному станку, а випліскує руками. Готові бляти формовщик кладе 
в форму, де спочатку вибиває рукою дно, а потім спускає шабльон, 
який виганяє лишки маси з форми.
Формовщик дерев’яним ножем зрізує горішні краї капсуля (зви-

чайно це робиться під час руху станка), ґомкою, вмоченою у воду, 
згладжує дно й капсуль-готовий. Із станка, який тоді зупиняється, 
знімається «обичайка» — гіпсове коло, за допомогою якого формують-
ся стінки капсуля, а капсуль з «рондлем» (коло, на якому стоїть кап-
суль) знімається зі станка й ставиться до столяжу для просушки.
Капсулі в верхньому горні (печі) можуть мати 20 обігів і біль-

ше, себто посуд у них можна випалювати не менше 20 разів. Як 
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виняток, спостережено, що один капсуль у верхньому горні «загру-
жувався» 3 роки.
Формовщик, що працює з помічником, робить за день 130–

150 капсулів, а той, що без помічника — 75–80 штук. Коли кап-
суль сушиться в столяжу, він в обсязі стягується (осушується) — це 
явище зветься осушкою. Після першого випалювання (робітники 
завжди кажуть «опалу») височінь стінок капсуля зменшується, осі-
даючи на ½–1–1½ сант. Найбільше тоді осідає, коли глина має мало 
«шеремоту». Таке явище зветься «осадкою».
Капсулів великих розмірів є два № 2-й і 3-й. Отже один і той же 

№ по височині стінок теж буває неоднаковий, наприклад:

№ 2 в діаметрі 40 сант., а височинь його 15 сант.

№ 2 в діаметрі 40 сант., а височинь його 12 сант.

№ 2 в діаметрі 40 сант., а височинь його 18 сант.

№ 2 в діаметрі 40 сант., а височинь його 24 сант.

№ 2 в діаметрі 40 сант., а височинь його 5 сант.

№ 2 в діаметрі 40 сант., а височинь його 19 сант.

Робітники, крім формовщиків, математичних назв величини 
капсуля не відають, а тому вони мають свої назви для визначення 
того чи іншого капсуля, а саме:

40/5 «Рибка», для випалювання попельниць фасону «Рибка»

40/12 «Філіжанкові» капсулі

40/18 «Рафальські», для випалу чайників фас. «Рафаель»

40/19 «Кручаний» — для випалу молошників в № 2

40/24
«Трахтирні» — для випалювання молошників № 0 і великих 
чайників «трахтирних»

40/15
«Сьомаки» (чумаки) — в них випалюються чайники й великі 
пукасті філіжанки — горшки

КАПСУЛІ № 3

35/5 «Рибка»

35/12 «Філіжанкові» капсулі

35/13 «Кручані» для випал. філіжанок «горшки»

35/15
в діяметрі 35 сант., височінь 15 сант., теж зветься «сьомаки» 
(чумаки), в них випалюються чайники й куфлі

35/16 «Полурубцові» — для випалювання чайників з рубцями

Ще тим часом капсулі виробляють усіх перерахованих розмірів, 
але мають перейти лише на № 2 — 45/15 та 40/12.
Формовщик, що працює з допоміжним робітником, формує та-

кож і муфельні коробки1.
Форма дерев’яна складається з 4-х кавалків з рівним дном 

і опуклим верхом, дві бокові стінки — довші боки стоять до дна 
трошки під тупим кутом, а два менших боки протилежні без сті-
нок. Форма скріплюється шпугами, на кінцях яких є дірки для 
клинків — «замків». Муфельна коробка формується ручним спо-
собом. У середні форма вимащується олеонафтою, далі робітник 
до боків форми зсередини накладає один коло одного плескуваті 
кавалочки капсульної глини. Виклавши глиною форму з середини, 
формовщик дерев’яним клинком у вигляді сокири, (що в обухові 
має дірку для великого пальця) загладжує.
Коробка у формі сохне влітку надворі 3 добі, а взимку — 5. Фор-

ма одним відкритим боком ставиться вниз на дошку, а другим — 
відкритим — до верху. Якщо зверху до половини коробка висохла, 
тоді формовщик обережно перевертає форму так, щоб коробка не 
висковзнула з форми й нижнім відкритим боком ставить доверху.
Висушену коробку випалюють у горішньому горні й передають 

до муфлів, де її використовують пересічно 3 м-ці.
Блятовщик, крім того, що виготовляє бляти для формовщика 

капсулів робить також прямокутні бляти до муфлів на вагонеки 
розміром: 30 сант. завдовжки й 25 завширшки, про що буде далі.
Бляти до муфлів робляться в дерев’яній формі; форма уявляє собою 

невеличку дощечку, на якій збито прямокутника з 4-х паличок.
Блятовщик кладе на форму глину, припліскує її руками, потім 

зрізує дротиком верхній непотрібний шар глини ї викидає обережно 
блят на підлогу. Бляти, просохнувши, випалюються в горішньому 
горні й забирають до муфлів.
З 1924 р. станки, на яких формуються великі капсулі №№ 2 і 3, 

механізовано, а до того часу вони рухалися за допомогою ніг. Таке 
примітивне кустарництво, як рух станка ногами пояснюється так: 

 1 Ці капсулі звуться «кручаними» тому, що на стінах з зовнішнього боку 
вони мають зигзаговидну мітку, яку робить формовщик дерев’яним но-
жем, щоб відрізнити ці капсулі від капсулів розміру 40/18.

  Один робітник робить капсулі з помічн., а другий — сам робить бля-
ти й формує капсулі, а це тому, щоб коли б йому дати помічника, то 
капсулів вироблялось би більше, ніж треба; робітник без помічника 
робить лише капсулі № 3.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

44 45

станок, на якому формується посуд, довго був не придатний для 
формування капсулів через те, що він робить велику кількість обо-
ротів, с. т. — 300–500 за хвилину, а це загрожувало життю людини 
тому, що обичайка — важка; і під час руху, злетівши, вона може за-
бити робітника або покалічити його. 1924 р. вдалося кількість обо-
ротів зменшити на 25 у хвилину й це зробило працю формовщика 
безпечнішою й в той же час більш раціональною.
Всі формувальні станки, щодо спеціялізації, розподіляються так:

1
Станків, що форму-
ють сподки

12 7 масельниць 1

2 бляти 5 8 молошників 1

3 для бомз 2 9 корабельн. філіжан. 3

4 деклі 1 10 куфлів циліндров. 2

5 точки філіжанок 2 11 філіжанок фасон 39 2

6 сподків 2 12 капсулів 3

РАЗОМ 36 станків

Â. ÔÎÐÌÎÂÍß

Формувальний цех міститься на другому поверсі головного 
будинку завода. Більшу частину другого поверху — південно-за-
хідню займає формувальний цех, а другу — меншу — полив’яний 
цех та верхній горен. Загальний вигляд формувальні: посередині 
приміщення стоять дерев’яні риштунки аж під самий верх, це так 
званий «столяж», де просушується на дошках зформований посуд, 
а з трьох боків попід стінами розташовані формувальні станки, з 
четвертого боку, коло внутрішньої стінки, стоять два столи, де ле-
жить й перебивається маса руками.
У формувальному цехові з маси роблять різноманітні порцеля-

нові вироби. Всі речі формують в гіпсових формах на механічних 
станках, крім ручок до чашок, молошників, чайників та дзьобиків 
до чайників, які формують без станків.
Рурки й ручки формуються у формах руками; приліплювання ру-

чок до чашок (філіжанок), чайників, свердління дірочок у чайників, де 
припасовується рурка, обчистка всіх речей — все це робиться руками.
Це останнє в натурі є залишок примітивного «кустарничання» 

в порцеляновому виробництві. Це саме буде видно й далі з деяких 
інших процесів праці.

Маса, що йде в формувальню, не зразу попадає до формовщи-
ка, її, щоб зробити більш пластичною, перед тим у формувальні на 
дерев’яних столах руками перебиває спеціяльний робітник.
Перебивають ту масу так: від кавалка маси в 2½–3 п. звичай-

ним дротом робітник обрізує невеличкий кавалочок, бере його в 
обидві руки, піднімає перед себе в гору й кидає на стіл («стил» за 
вимовою робітників) і оплескує той кавалочок руками; потім знову 
одрізує кавалочок і кидає на перший, оплескуючи знову руками. 
Процес повторюється разів десять, після чого цей робітник носить 
масу до формувальних станків, формовщикам. Так перебивається 
маса лише для «сподків» (мисочок), щоб була в’язкіша.
Маса для іншого посуду перебивається так само руками, але не 

перерізується дротом. До цієї маси, коли її перебивають руками, 
добавляють трошечки води.

ПРИМІТКА: Масу для 36 станків, з яких 3 капсульних, розносять формов-
щикам два робітники («чоловіки», як тут кажуть). За старих часів 
усі формовщики повинні були самі собі «оплескувати» масу.

Як починається робота, то маса вже лежить готова на верстатах 
перед кожним формовщиком.
Формувальний станок являє собою залізне веретено, на маків-

ці якого припасовується «шток» (гіпсове коло). В натурі «шток» є 
ніщо інше, як здиференційоване гончарське кружало (станок), в 
який вкладається гіпсова форма посудини, що мають формувати. 
Всі станки рухаються за допомогою трансмісії. Робітник, що си-
дить перед станком, бере правою рукою кавалочок маси, що ле-
жить ліворуч од нього, й кидає в гіпсову форму, а лівою рукою 
бере за ручку «шмиги» (залізний станок, до якого припасований 
«шабльон» — тоненька метальова платівка з вирізами відповідньо-
го контуру) й опускає в форму; шабльон вибирає з форми зайву 
масу, вигладжує посуд. За цим робітник ножиком, якого тримає в 
правій руці, обчищає верхній край посуду, потім тією ж рукою бере 
«лостінку» (кавалочок лосьової шкіри), вмочує її в звичайну воду й 
загладжує річ на ходу станка. Річ зформована.

à) Ôîðìóâàííÿ ìèñî÷îê (áëþäå÷îê)

Щоб сформувати «сподок» (мисочку), то перед тим виготовля-
ють «блят» (розкачаний круглий корж з порцелянової маси). Бляти 
робить на станку окремий робітник.
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Для двох «сподкарів» (тих, що формують сподки) бляти виго-
товляє один «блятовщик», що робить за день до 1000–1200 блят.
Блятовщик бере масу правою рукою й кидає її на «рондель» 

(гіпсовий круг, на якому витягуються бляти) й великим пальцем 
правої руки притримує масу, щоб вона не розлетілась, на палець 
накладає гумову накладку — «палець» (круг тоді в русі), а лівою 
рукою прикладає шабльон, який «розтягує» масу, роблячи з неї 
круглого й тонкого коржа. Коли шабльон опускається на масу, то 
платівка чавить на неї, маса, як круги на воді, коли вкинути камі-
нець, швидко розходиться від центру до країв. Бляти передаються 
робітникам, що формують сподки.
Далі, з блятів формуються сподки. На суцільну гіпсову фор-

му кладеться блят, якого робітник причавлює правою рукою, й 
«спускає» по формі. За цим бере лівою рукою за ручку «шмиги», 
на якій припасовано шабльона з відповідним контуром до форми й 
причавлює. Шабльон знімає лишки маси й одночасно бере правою 
рукою кавалочок рідшої маси, що зветься «урсля», кидає її на блят 
і виводить ніжку (фільц) сподка. Формування сподка різниться від 
формування чайника, «філіжанки» та інших речей тим, що сподок 
формується шабльоном зверху з зовнішнього боку, тоді як всі інші 
речі «виводяться» шабльоном у середині форми, себто сподок фор-
мується дном догори.
Сформувавши сподок, робітник знімає його разом з формою 

(197) і ставить на дерев’яну дошку (довжина її 3 арш., широчінь 
5 верш.), що лежить перед ним на кілках у вигляді полиці, потім 
бере другу форму, кладе на шток, — процес повторюється.
Формовщик сподків має 300 форм. Один робітник формує за день 

520–540 «сподків». Доки він формує останній десяток сподків 3-ої сот-
ні, то перші сподки вже встигли просохнути, — формовщик виймає їх 
з форми, ставить на другу дошку й несе до «столяжив» на просушку 
(столяж — риштування посеред формувальні у вигляді полиць).
Якщо нема потреби виймати сподки з форми, то до столяжів 

ставлять сподки з формою. Круглий виступ на дні сподка з зовніш-
нього боку зветься:
 1) «рант», «фільц» (фельц), частіше кажуть «фільц»,
 2) від фільца до верхніх країв — «плечі» або «боки» і
 3) краї — рівні, з зубцями чи вирізними краями.
Другого дня, коли сподки просохнуть, точильщики беруть їх 

на обточку. Один точильщик обточує сподки шістьох формовщи-
ків. Сподок ставить без форми на шток і під час руху станка робіт-
ник квадратовим ножичком «антрайзлем» (кажуть ще «обтрайзлі») 

обчищає краї, вирізує й «ґомкою» (губкою), вмоченою в звичайну 
воду, згладжує краї й плечі. За цим сподок знімають з штока й коли 
сподків обчищено цілу дошку, ставлять їх знову до столяжів на 
просушку, після чого сподки можна вже випалювати.

á) Ôîðìóâàííÿ «ô³ë³æàíîê» (÷àøîê)

«Філіжанки» формуються в суцільних формах без блят. Формов-
щик бере в праву руку кавалочок (кульку) маси, що лежить ліворуч на 
варстаті, виплескує — руками «кульку» й кидає в форму, що рухається; 
лівою рукою бере за шмигу й пропускає шабльон у форму, а правою — 
підтримує й вибирає з форми лишки маси, що її вичавлює шабльон, 
далі ножичком, якого тримає у правій руці, зрізує верхні краї чашки, 
що витяглися вище форми, згладжує краї чашки (філіжанки) з середи-
ни «лостінкою», вмоченою в воду, за цим виймає філіжанку з формою 
й ставить на дошку перед себе, потім бере другу форму й процес пов-
торюється, аж доки формовщик не заформує 200 форем.
Якже форем потрібно більше ніж 200, то формовщик за чергою 

формовки виймає філіжанки з форем, ставить безпосередньо на дош-
ку ті філіжанки, що з товстими стінками, й додає до столяжів (в 
сушні). Якщо філіжанки з тоншими стінками, то на дошку кладуть 
«кулка» (158) (гіпсові кружечки з діркою посередині й трошки конусо-
видні з верхнього боку), на які чашки кладуть догори дном, щоб вона 
не кособочилась, і допіро подають їх на просушку до столяжів.
Другого дня «філіжанки» обточуються так же, як і сподки, про-

сушуються декілька годин, після чого приліплюється до філіжан-
ки вушко. Вушки приліплюють окремі робітники — фахівці, що їх 
звуть «приборщиками».
Внизу круглий виступ на дні філіжанки називається «ніжка», 

а верхні краї «вінець». Є два станки, на яких формовщики фор-
мують філіжанки з допомічними робітниками, що виготовляють 
«кульки». Звичайно, продуктивність праці з допомічним робітни-
ком підвищується більш ніж удвоє — один формовщик формує за 
день 1300–1400 філіжанок, а формовщик без допомічного робітника 
формує за день 600–700 філіжанок.
Головних фасонів філіжанок є три:

 1. Корабельна філіжанка — звичайна, з товстими стінками1, міц-
на, купують її головним чином селяни;

 1 «Корабельну» чашку почали робити років зо два тому; їх формують 
робітники з допоміжними робітниками, які готують «кульки».
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 2. Філіжанка «робоча № 3», фасон 39; філіжанка з тонкими стінка-
ми (боками);

 3. Куфлі циліндрові з тонкими стінками, що з’єднуються безпосе-
редньо з ніжкою (сторчево).

â) ×àéíèêè

Форма чайника відмінна від форми сподка й філіжанки. Вона 
не суцільна, а складається з 3-х окремих частин: «кулка» (дно) та 2-х 
бокових половин. Процес формування чайника такий же самий, як і 
чашки. Відрізняються лише шмиги: шмига з шабльоном до чашки 
рухається лише взад і вперед, а шмиги до чайників рухається ще 
ліворуч і праворуч. Назви частин чайника такі:
 1. круглий виступ на дні чайника зветься «ніжка»,
 2. боки чайника,
 3. верхнє коло чайника чи краї називаються «вінець»,
 4. виступ в середині чайника нижче вінця, на який накладається 

«декля» (покришка) наз. «фільц» (фельц). Ніжка чайника з бока-
ми з’єднується конусообразно.
Один формовщик робить за день 500–600 чайників.
З формовні чайники ще без вушок і дзьобиків просушуються в 

«столяжу». Чайники формують одного фасону, але різного розмі-
ру — №№ 2, 3, 4, 5. Величінь чайників рахується з менших №№-ів, 
с. т. № 2 — більший, № 3 — менший, а №№ 4 і 5 — ще менший.

ã) Ìîëî÷íèêè

Форма молочника також, як і чайника, складається з 3-х час-
тин. Процес формування такий же, як і чайника. Назви частин:
 1) «боки»,
 2) «вінця» й
 3) «ніжка».
Молошники роблять 2-х фасонів:

 1) «грань» — пукастий, з незначними вирізами на вінці й
 2) конічний — гладенький, з рівними вінцями й до дна трошки 
поширений. Конічні двох розмірів: № 1 та № 2.
«Грань» — 3-х розмірів:

 № 0 великий,
 № 1 менший, а
 № 2 ще менший.
Молочників робітник формує за день 150–180.

ä) Ïîëîñêàëüíèö³ é ìóøòàðäíèö³ (ã³ð÷è÷íèö³)

Гірчичниці й полоскальниці фасон «репка» (опукла форма репи) 
формується в формі, що складається з 3-х частин також, як і фор-
ма чайника. Полоскальниці «грецькі» — циліндрові формуються в 
суцільних формах, себ-то форма, що не розкладається на окремі 
частини.
За день один робітник формує полоскальниць — 300 штук, а 

гірчичниць — 800.
Другого дня ці речі обточуються ножиком, «антрайзлем» і об-

гладжують «ґомкою», після чого ще просушуються в столяжу, а 
звідти беруть їх до першого випалювання.

å) Ôîðìóâàííÿ òà ïðèë³ïëþâàííÿ äçüîáèê³â, 
âóøîê òà «äåêë³â» ïîêðèøîê (äî ÷àéíèê³â, 
ã³ð÷è÷íèöü) ò. i.

Дзьобики, і «ручки» (вушки) до чайників формує й приліплює 
окремо одна робітниця. Вушка до «філіжанок» (чашок) і молочників 
формують одні робітники, а приліплюють інші.
Такий розподіл праці вважається за доцільний, бо кожний із 

зазначених процесів вимагає відповідної звички — спеціялізації, 
крім того тих асортиментів виробляється набагато більше, ніж 
чайників, тому тут і потрібна відповідня спеціялізація та більша 
кількість робітників. Тих робітників, що роблять вушка й дзьо-
бики, звуть «приборщиками», а тих, що спеціяльно приліплюють 
вушка — «клейщиками».
Всі такі допоміжні речі, як дзьобики та вушка (крім деклів) 

формуються не на механічних станках, а у відповідних формах ру-
ками — на столах.
Дзьобики (їх ще називають носики, рурки, рульки) формуються 

у гіпсових формах, що мають вигляд півмісяця.
Форма складається з двох половин: в одній і другій половні 

вичавлена модель «рульки» чи вушка. В одній половині є ґулька, 
а в другій — ямка; коли стулюються половинки форми, то ґуль-
ка якраз входить у ямку. Ямка з ґулькою становлять так званий 
«замок». Формують «рульки» (до чайників) так: долонями з маси 
розкачують «урсель», як на калач, але кінці грубші, ніж середина; 
по половині — «урсель» розрізують і одну половину кладуть в одну 
половину форми, а другу — в другу, припліскуючи правою рукою, 
а лівою — великим пальцем — вибираються лишки маси з того 
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місця моделі, де має бути ширша дірка «рулки». Щоб зробити дірку 
в «рулці», вдовжину на верх «урсля», що лежить в одній половині 
форми, накладають «проволічку» (жмут з шматки, скручений спі-
рально), вмочену в воду; далі — накладають другу половину форми 
на першу, в якій лежить «проволічка», зчавлюють їх і, не розкри-
ваючи форми, витягують «проволічку». За цим, проволічку обмо-
чують вдруге у воду, стромляють її в дірку з того боку, де «рулка» 
розширена, вигладжують її з середини й форму ставлять на дошку. 
Таких форм робітниця має 25. Зформована рурка у формі (себто ра-
зом з формою) одставляється на дошку-поличку, що лежить перед 
робітником.
Коли робітниця(ик) використовує останню вільну форму, 

с. т. — двадцять п’яту, то перші «рулки» у формі встигли вже трохи 
прив’янути. Тоді робітниця розкриває форму, виймає рурку, обчи-
щає бляшаним ножем лянцетовидної форми «спаяння» (ще кажуть 
«спав’яння») — виступи маси на рурці в тих місцях, де з’єднується 
урсель, коли зчавлювалися обидві половини форми.
Обчищається рурка так: робітниця тримає рурку в лівій руці, а 

правою рукою, в якій тримає ножика, обчищає-скребе спайку, після 
того ґомкою (губкою), вмоченою у воду, загладжує. Рурка готова.
Кінчик «дзьобика» звуть «носик», а іноді носик «дзьобиком», а 

звідси словом «дзьобик» відзначується уявлення про цілу рурку.
Протилежним кінцем «носика» дзьобиком рурка приліплюється 

до чайника на «рішотку» (про це буде далі).
За день робітник-приборщик формує й зачищає 400 дзьобиків 

пересічно.
Вушка формують у формах, як і рурки. Щоб лехше вчавити 

«урсель» у форму, його з одного боку на столі сплескують, кладуть 
у форму й вичавлюють вушко.
Вушко для чайника має такі назви:

 1) дзьобик зверху — у тих чайників, коли цей дзьобик припа-
совується так, що кінчик його доходить до площини вінців 
чайника;

 2) «хвостик» — внизу;
 3) «вигнута ручка».
Вушка для чайників своїм фасоном усі однакові, але вони різні 

розміром. Робітник за день (8 годин) може сформувати й обчистити 
400–500 вушок до чайників, а філіжанкових пересічно 1000 штук.
Формовщик філіжанкових вушок має в свойому розпорядженні 

25 форм. Використавши останню 25 форму, робітник за чергою по-
чинає з першої, виймає з форми вушка, кладе їх на дошку, а форму 

використовує знову. Зробивши вушок на цілу дошку, приборщик 
відносить їх до столяжу на сушіння.
Через години 2–3 цей же приборщик знімає зі столяжів вушка, 

обчищає їх ножиком, зрізує так зване «спаяння», складає в ящик і 
передає «клейщику» (тому, хто приліплює вушка).
Як чайники трошки просохнуть в столяжу, окремий робітник 

робить чайникові дірочки (рішотку) «дреликом» — прилад з бляхи 
чи криці, вигнутий напівкругло.
Робітник бере чайника в ліву руку, а в праву «дрелика» й дри-

лює дірочки (висвердлює) в тих місцях, що визначила форма у виг-
ляді втиснутих кружечків.
Приборщиця, що формує дзьобики й вушка приліплює їх сама 

до чайників1.
Береться чайник, просушений у такій мірі, щоб можна було бра-

ти до роботи й ставиться дном на «клєєніє», себто прилад, що скла-
дається зі старих форм — молочникових і філіжанкових, покладених 
одна на другу; «клєєніє» стоїть на столі трошки нижче рівня грудей, 
себто так, щоб на ньому можна було працювати сидячи. Робітниця 
бере правою рукою дзьобика, вмочує його ширшим кінцем у «шліг» 
(каолінова маса, розведена водою) і приставляє до стінки чайника 
в тому місці, де зроблено решітку. Далі швидко береться вушко, 
вмочується кінцями в той же шліг і прикладається з протилежного 
боку чайника. Приліпивши дзьобика й вушко, робітниця швидко 
бере «деревенку» (тоненьку дерев’яну платівку з твердого дерева) в 
праву руку, а чайника в ліву, приставляючи його до грудей — фар-
туха й наскоро «кусткує», себто обчищає, замазує раніш дзьобика, а 
потім вушко в тих місцях, де вони зліплені з чайником, після чого 
місця скріплення дзьобика й вушка з чайником «пензлюються» не-
величкою щіточкою з волосені. Пензля вмочують у воду, що стоїть 
тут же на столі у вазці і місця з’єднань обгладжують.
Чайник покривають покришкою-«деклем» ґулькою вниз, спира-

ючись у «фільця» чайника.
Коли такими чайниками заставиться вся дошка, що лежить перед 

робітником, тоді він цю дошку з чайниками ставить до столяжу, де 
посуд сушиться, а звідти вже забирається до першого випалювання.

 1 Це не обов’язково, щоб приборщиця формувала дзьобики та вушки й 
приліплювала, але в умовах Мархлевського порц. заводу це стосуєть-
ся лише до тієї приборщиці(ка), яка закінчує процес формовки чайни-
ка з усіма його частинами.
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Деклі до чайників і гірчичниць (муштардниці) формують ок-
ремі робітники на окремих станках. Формовщик формує за день 
1200 деклів, а другого дня обточує й обгладжує їх ґомкою (губ-
кою). — Вирізка до накривки муштардниці.
Є лише один робітник на заводі, що сам формує гірчичниці й 

«деклі» до них.
Формовщик, що робить деклі, має 200 форм.
Назва частин деклів:

 1) верхня частина деклі — ґудзичок наз. «ґалка»;
 2) спинка похила;
 3) спинка боків;
 4) закруглений рант.
До філіжанок вушка приліплюються не на «клєєніє», а в руках. 

Далі процес приклеювання, «кусткування», обгладжування такий 
же, як і з чайником.
Після цього, ті філіжанки, що стояли на «кулках» у «столяжу» 

ставляться на бомзи догори дном і відносяться на дошках зно-
ву до столяжів, а звідти після просушки забирають до першого 
випалювання.
Всі порцелянові речі взагалі під час всього цього процесу пере-

носять так: на дошку, завдовжки 3 арш., ставлять поряд ті чи інші 
речі (філіжанок, наприклад, вміщається на дошці 40 штук — кож-
ний ряд вподовж вміщає по 20 філіжанок, а в широчину по дві); 
робітник бере дошку на плечі й, схороняючи рівновагу, відносить 
туди, куди слід.
Бомзи формують також з порцелянової маси. Своїм виглядом 

бомзи походять на блюдечко, але розміром менше. На бомзу став-
лять взагалі всі філіжанки з тонкими стінками й так на бомзах вони 
й випалюються; це на те, щоб попередити деформацію філіжанки.
Формовщик формує за день 1200 бомз. Бомзи формуються на 

механічних станках, потім просушуються у формах в столяжу. 
Після просушки бомза виймається з форми, і разом з поставле-
ною на неї чашкою йде до випалювання (бомза окремо сама не 
випалюється).
Бомзи використовуються лише один раз у першому випалюван-

ні й в другому, а потім викидаються на двір.

Ã. ÓÒÈËÜÍÈÉ ÖÅÕ (ÂÅÐÕÍ²É ÃÎÐÅÍ)

Всякий порцеляновий виріб вживається лише після випалюван-
ня його, тоді посуд робиться твердим і міцним. Перше випалюван-

ня слабше, «бісквітне випалювання», через те й посуд загалом від 
першого випалювання зветься «бісквітним».
Мета першого випалювання зробити посуд міцним у такій мірі, 

щоб його можна було брати для покриття глазурою (поливою).
На Мархлевському порцеляновому заводі є два горна (печі). 

Верхні горна являють собою продовження долішніх, перетятих 
нарівні другого поверху черінем (подом).
Черінь верхнього горна має в діяметрі 5,25 метра, а долішньо-

го — 4,6 метра. Обидва горни французької системи.
В «поді» (черені) є посередині дірка поперечником у ½ метра, 

що має назву «фукс». Від «фукса» по боках в «поді» симетрично роз-
ташовано 12 дірок менших, що звуться «люхти», — вони розташо-
вані по дві — одна ближче до «поду», а друга — за першою по лінії 
радіуса, ближче до стінок горна.
Вогонь проходить з долішнього горна трьома каналами, що 

зроблені в стінках горна, через люхти. Люхти розташовані ближче 
до «фукса», а задні шість «люхт», під час випалювання глиняними 
блятами закриті. Ці люхти, також, як і «фукс», відкриваються тоді, 
коли горен перестає топитися, с. т. для розхолодження. В стінках 
горна проти люхт, що є в «поді», на височині ¼ метра від підлоги, є 
також шість люхт бокових для того, щоб кріз них можна було заліз-
ними «коцюбками» чи «гачками» відкрити шість закритих «люхт» і 
«фукс» тоді, коли починається охолоджування.
Горен має один вхід — «фурту», яка під час випалювання за-

муровується й обмащується глиною. У «фурті» роблять лише ма-
леньку дірочку «глазок», що відтикається й затикається, щоб можна 
було стежити за вогнем. Як горен підпалюється, то й бокові люхти 
в стінках горна замазуються, а відкриваються лише тоді, як горен 
перестають палити. Щоб горен не роздався під час «опалу», його 
скріплено — в нижньому поверсі 4-ма, а на верхньому — 9 залізни-
ми обручами. У верхньому горні, в тому місці, де міститься «фур-
та», один залізний обруч замикається. Залізний «клан», на кінці 
якого є 2 труби, входить у дірку обруча й замикається на триби, с. т. 
пришрубовується ключем. Над «фуртою» припасовано бляшаного 
козирка, а на козирку — витяжну бляшану трубу. Крім того навер-
ху «челюстів» горна, якого вигрівають торфом, є два маленьких 
комінці, які під час випалювання затикаються «шибрами» (блят з 
капсульної глини), а відтикаються під час розхолоджування горна.
На верху великої витяжної труби, як одного, так і другого горна 

є залізний «клап». Коли взимку, під час розвантажування горна, 
буває в приміщенні цеху димно, то за допомогою ланцюга закрива-
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ють «клапан» труби, щоб тепло не виходило надвір. Горен «загру-
жають» (навантажують) одночасно, як горішній, так і долішній.
Горенщиків (робітників, що загружають і вигружають горен) на-

зивають «берназниками» (бреназниками). Верхній горен «загружає» 
й «розгружає» 4 робітники. Через те, що ці робітники працюють при 
великій температурі, то під час розвантаження горна (температура 
дох одить від 60 до 100° тепла) гарячі капсулі носять, притуляючи 
їх до живота. — Ці робітники користуються спецодягом.
Спецодяг такий:

 1) «чуні» — постоли з конопель;
 2) рукавиці з грубого полотна;
 3) фартухи з нараменниками з полотна;
 4) полотняні мішки на голову чи «шапки».

«Бреназники» працюють з таким розрахунком, що коли один 
подвійний горен розвантажують, то другий поряд випалюється.

à) Íàãðóçêà

Горен «загружають» посудом у капсулях. У капсуль посуд ста-
виться дном і на бомзи. На бомзи, як було вже зазначено, ставлять 
філіжанки з тонкими стінками дном догори. Коли посуд взагалі 
ставлять у капсулі, то кажуть, що посуд «каструють» (кастровка 
посуду — коли посуд ставиться поряд на дно капсуля).
Буває ще так звана «двойна кастровка», зміст якої полягає ось 

у чому: філіжанка з тонкими стінками ставиться догори вінцями 
на дно капсуля; на філіжанку ставлять «соломку» (сільничку) так, 
що дно сільнички опускається в середину філіжанки, опираючись 
«рантом» у вінця; в сільничку ставлять другу філіжанку. Такий 
спосіб укладки, за допомогою якого, з одного боку, попереджується 
деформація 2-х філіжанок, а з другого — випалюється три речі. Оце 
й є «двойна кастровка» або «двохетаж».

«Бреназники» під час загрузки горна іноді викрикують: «Давай 
роботу двохетаж!».
Загружають горен стосами, ставлячи один капсуль на другий 

стовбами. Капсулі ставлять безпосередньо на черені так, що коли 
дивитись через бокові люхти на люхти, що в черені, то прохід між 
люхтами в радіяльному напрямку від «фукса» до стінки горна зали-
шається вільний, крім того, з боку «фурти» між люхтами простір не 
ввесь заставляється стосами. Між двома парами люхт за колом під 
стінкою горна ставиться по 5 стосів, у другому ряді — по 4 стоси, в 
третьому — 3, в четвертому — 2 й в п’ятому — 1.

Таким чином у верхньому горні «загружається» 87 стосів 
(5.15)/12; останніх дванадцять стосів ставиться між тими люхтами, 
де мається «фурта».
Після «загрузки» верхнього й долішнього горна, горен «запалюється».
Посуд у верхньому горні випалюється при темп. +800–900 °С 

й перебуває в ньому 38–40 годин в залежності від того, яке паливо. 
Горен охолоджується 25–35 годин, після чого відмуровується «фур-
та» (бокові люхти), а тоді відкриваються 6 люхт в черені й «фукс», і 
одержується тяга для свіжого повітря.
Розвантажують горен при темп. +40–100 °С1.

á) ×èñòêà á³ñêâ³òíîãî ïîñóäó

З капсулів посуд виймає окремий робітник і ставить його на 
дошки, а робітниці глязурного цеху носять на зазначених дошках 
той посуд до механічного «пилодувателя» (порохоздувник), що вла-
штований коло вікна, біля горнів. Збудований він так: компресатор 
з долішнього поверху нагнічує повітря в бак, що стоїть на друго-
му поверсі, коло вітрогона (вентилятора). В бак ушрубована гумо-
ва кишка, крізь яку повітря виходить струменем. Робітник бере за 
кишку, що гнеться на всі боки, направляє її на посуд і зо одну-дві 
хвилині здмухує порох з 40 філіжанок.
Порох витягується вентилятором2.
Після того посуд переносять на другий поверх до глязуровні, 

що міститься з другого боку горішніх горнів. 

Ä. ÃËßÇÓÐÍß

Глязура (полива) являє собою рідину (схожа на рідку сметану), 
що після другого випалювання надає посудові гладенький, блиску-
чий вигляд, а цим самим окладає гарне тло на поверхні посуду для 
дальнішої художньої обробки його. Крім того глазура охороняє по-
суд від впливу на нього різних квасів (кислот), газів та води.
Бісквітний посуд має властивість вбирати в себе всяку вільгість. 

Дуже випалений бісквітний посуд кепсько приймає на себе глязуру, 
тому потрібно випалювати посуд обережно й лише до певної міри.

 1 Праця в горновому цеху дуже важка й вимагає великої затрати фізич-
ної сили; В горновому цеху виключно працюють чоловіки.

 2 До 1925 р. порох з посуду здмухували ротом, але це дуже зле відбива-
лося на легенях робітників.
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В глязурні є дві великі дерев’яні діжки, кожна з них уміщає в 
собі 35 відер води. В одну діжку зливають ту глязуру, що прино-
сять цебрами з шлямовні, а в другій — глязуру готують до глязу-
ровки. На кожні 4 відра глязури добавляють одне відро води, або 
більш правдиво, коли сказати, що глязура розводиться взагалі на 
40 ° за «Bome» (Боме). Глязуру й воду, наливаючи в бочку, пере-
пускають через мідне густе сито. Глязура повинна бути дуже гарно 
змелена й розведена. Коли глязура кепсько розмелеться, то грубі 
частини кварцю і шпату швидко осідають на дно діжки, від чого 
полива, що залишається зверху діжки, змінюється у своїй істотнос-
ти, внаслідок чого коефіцієнт розширення поливи не відповідатиме 
коефіцієнтові розширення маси посудини й через те після другого 
випалювання одержується «цек» (глязура лускає).
Процес глязуровки переводиться так: правою рукою беруть по-

судину, швидко обмочують її в глязуру, виймають і ставлять на 
дошку; посуд відносять тут же на «зачистку», чи «окончение».
Посуд так швидко вбирає в себе глязуру, що доки оглязурується 

друга річ, то перша вже обсохла, с. т. глязура встигла ввійти в посуд 
і в той же час «вкрити» його тонким шаром. Як відомо, філіжанки з 
товстими стінками ставляться безпросередньо на дно капсуля, то, 
щоб «посада» (шар глязури на ніжці філіжанки) не прикипіла дном 
до капсуля, перед глязуровкою філіжанку ніжкою ставлять на мить 
на сукно, змазане оліонафтою, тоді глязура до цього місця на посу-
дині не пристане. Глязурований посуд ставлять на дошку й тут же 
переносять на дерев’яний станок-стіл. Посередині стола є дерев’яні 
риштування, де й розташовують дошки з посудом. Філіжанку об-
тирають руками зовні і зсередини. У філіжанок із тонкими стін-
ками, що ставляться догори, зшкрябують залізною чи крицевою 
«підрізкою» (кавалочок тонкого заліза чи криці) оглязуровані вінця 
філіжанки, витирають їх об сукно, щоб то під час випалювання 
вдруге філіжанки не прикипіли до бомзи1.
Оглязурований і обчищений посуд ставлять до столяжів або пе-

реносять його на перший поверх до другого випалювання.
Сама переноска ця робиться так: дошку, на якій стоїть посуд у 

два ряди, робітник бере на плече й східнями спускається до першо-
го поверху вниз.

 1 Не тільки філіжанки, а й кожна порц. річ, що ставиться в капсуль, 
обов’язково обтирається після «зачистки» сукном з того боку, котрим 
вона має стояти на дні капсуля.

В глязурні працює 15 робітників, з них: один робітник, що піс-
ля 1-го випалювання «вигружає» посуд з капсулів на дошки, та зав-
цеху — чоловіки, всі інші робітники тут — жіноцтво.

Å. ÄÐÓÃÅ ÂÈÏÀËÞÂÀÍÍß (ÄÎË²ØÍ²É ÃÎÐÅÍ)

Мета другого випалювання — розплавити глязуру на посуді й 
зробити порцелянову масу твердою.
Після другого «випалювання» хемічний склад посуду стає 

цілком інший, а саме: польовий шпат допіру розплавляється й 
з’єднується з нерозплавленим при тій температурі кварцем і као-
ліном, внаслідок чого одержується суцільна біла маса з блискучо-
гладенькою білою поверхнею.
Як уже зазначено, горновий цех складається з двох горнів фран-

цузької системи, кожен з шістьома «топками» (печами) навкруги 
горна. Над кожною «топкою» є «козирьок» з бляхи, а на «козирку» 
витяжна труба. Долішній горен так же, як і горішній, має «фурту» 
для «загрузки», чи «ставки», й «вигрузки» посуду.
Горен долішній теж скований 5-ма залізними обручами. Один 

горен з «пультовськими топками», що опалюється виключно дро-
вами, а другий — «напівшахтний», топки якого пристосовано до 
палива торфом, але його можна опалювати й дровами.
Принцип будови горна, як одного, так і другого, — однако-

вий, — горна відрізняються лише своїми «топками». Вогонь з печей 
попадає в горен через дірки, що проти кожної «топки» в стінках 
його, сягає полум’ям до челюстів (своду), а звідти, повертаючись, 
шугає донизу — на черінь. У черені долішнього горна 18 люхт 
(долішній горен бокових люхт у своїх стінках не має). Шугаючи 
донизу, вогонь облизує капсулі й таким чином їх розпалює. Крізь 
люхти, що маються в черені, вогонь проходить в три канали, що 
йдуть у стінках горна й виходять у горішній горен, з’єднуючись з 
люхтами його.
Таким чином, вогонь з долішнього горна через канал попадає 

до горішнього.
«Нагружають» горен стосами, ставлячи спочатку по два стоси 

великих капсулів поруч проти «топок».
Отже, в першому ряді навколо стінки горна проти «топок» сто-

ять стоси з великих капсулів — «сьомаків» — всього 12, заввишки 
кожний в 19–20 капсулів. Між 12 стосами «сьомаків» ставляться 
сподкові капсулі в 2 ряди так, щоб вони не виходили за коло ве-
ликих капсулів («сьомаків»). Під самою стінкою горна ставиться 
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6 «стусіків», а в другому ряді — 5, у одному лише ставиться 7 і 6 
«стусіків» (див. малюнок).
Проти «фурти» «стусіків» (мисочних капсулів) не ставлять, — 

таким чином перший ряд складається з 57 «стусіків» та 12 стосів.
Щоб стоси й «стусіки» не хилитались, між них закладають 

«штиці» (гатицелі) — круглі галки з капсульної глини, або кавало-
чок черепка з випаленого капсуля, обліплюють зі всіх боків гли-
ною. Таких «штиць» зверху донизу між двома стосами чи «стусіка-
ми» кладеться 3–4.

«Штиці» вживають лише в долішньому горні. Це пояснюєть-
ся тим, що велике полум’я, шугаючи від челюстів униз до черіня, 
може порушити стоси й «стусіки», а «штиці» здержують їх на міс-
цях від хитання. «Стусіки» (мисочні капсулі) також, як і «штиці», 
вживають лише в долішньому горні.
В одному мисочному (блюдечному) капсулі випалюється лише 

одна мисочка (блюдечко), а у великому капсулі, в якому випалю-
ються блюдечка в горішньому горні, вміщається 30–35 мисочок.
Другий шар капсулів містить 20 стосів (у кожному по 20 

капсулів; кожний капсуль в діяметрі — 40 сант., а височиною 15 
сант.).
Третій шар вміщає 30 «стусіків» (в кожному «стусікові» 86 кап-

сулів, — в діяметрі — 24 сант., височиною — 4 сант.).
Четвертий шар складається з 13 стосів, а п’ятий — з 14 «стусів», 

кожний із 88 капсулів.
Від центру до «фурти» розташовно 13 стосів, але вже не колом, 

а поряд. Всі стоси, починаючи з другого ряду (звичайно, й «стусі-
ки») ставляться на підставки (на столики з глини на 3-х ніжках), 
щоб унизу під капсулями міг проходити вогонь.
В останній стос, що стоїть перед «фуртою», ставиться 3 кап-

сулі з вибитою стінкою до «фурти»: два капсулі з 4-ма філіжанка-
ми в кожному, 1-й ставиться нижче «глазка» (маленька контрольна 
дірочка у «фурті», що затикається й відтикається під час опалюван-
ня), 2-й капсуль — вище «глазка», а 3-й — якраз проти «глазка» з 
3-ма конусами, що визначають температуру. Під час випалювання 
витягується з «фурти» дві цеглини, крізь цю дірку дістають заліз-
ним гачком філіжанки з нижчого й вищого капсуля і довідуються 
про стан випалювання посуду — готовий вже чи ні.
Разом з цим конуси, що складаються з особливого хемічного 

складу, вказують на ступінь температури. Один конус з цифрою 
9 sk, 2-й — посередині з цифрою 11 sk і 3-й — 12 sk (повна назва 
sk — Seher-kehel, автор Зегер, кегель — конус; читати формулу тре-

ба повною назвою). Кожний конус має свій особливий хемічний 
склад, про який довідуємся з такої таблиці:

9 sk = 0,9 Al2О3 — 9 SiO2

11 sk = 1,2 Al2О3 — 12 SiO2

12 sk = 1,4 Al2О3 — 14 SiO2

0,3 К2О
0,7 СаО

9 sk визначає t 1280 °C
11 sk визначає t 1320 °C
12 sk визначає t 1350 °C

Коли крізь «глазок» бачать, що 9 sk розтопився, то це означає, 
що t досягла 1280 °С. Це ж саме повторюється і з 2-ма останніми 
конусами. Конусів у горішньому горні й в горну, де випалюють 
цеглу, не ставлять.

ª. ÎÏÀË ÏÅ×ÅÉ

Горен з пультовськими печами опалюється виключно дрова-
ми. Піч — прямокутна, з чавунними дверцями; дрова кладуть-
ся зверху печі не вздовж, а впоперек — одно поліно коло одного. 
Повітря в пультовській печі проходить зверху. Коли в піч накладуть 
повно дров, її накривають залізною «шиброю» (накривкою), й піч 
підпалюється.

«Півшахтні» печі, як уже сама назва їхня свідчить, внизу мають 
ями — завдовжки в 2 метри, завглибшки 1½ й завширшки 1¼ мет-
ри. Ями, обкладені цеглою, зверху накриваються залізною «решіт-
кою», по якій можна ходить.
Тунельна, або «півшахтна», топка (піч) із зовнішнього боку має 

скісну подушку з вогнетривкої цегли й дверцята, крізь які звичай-
ною лопатою підворушують торф, щоб він краще горів. «Топки» 
навантажуються зверху, як і пультовські, але підпалюють їх зни-
зу. Під «топками» є «зольники». Дно «топки» спершу було в ямі на 
землі, але, коли з’явилася в ямі ґрунтова вода, то завод був приму-
шений дно «топки» підняти на ½ метра, для чого були вставлені 
«рушти» (колосникова решітка).
Жужельницю вигрібають залізними коцюбками із двох відту-

лин, що маються між двома зводами.
«Півшахтні» печі також, як і пультовські, розпалюються тонень-

кими дровами. Після того, як дрова розгоряться, починають вести 
«підкурку» товстими дровами (колодками), що триває приблизно 
14–16 год. і коли температура в долішньому горні досягає до 950 °С, 
то починають переходити на «великий огонь».
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В пультовських «топках» після колодок переходять на опал то-
ненькими дровами, як їх тут називають робітники, «трісками», а 
півшахтні, після опалювання їх колодками, навантажуються тор-
фом. На цьому вже й закінчується процес регулювання палива 
щодо цілого процесу випалювання горна.
Під час «окурки» горна в посуді виділяється вся механічна й 

гідратна вода, яку має в собі «черепок» (посуд), і коли-б під час «під-
курки» температуру підняти раптово, то механічна й гідратна вода 
теж раптово виділиться, й на посуді виступає так звана «запарка» 
(маленькі пузирки).
Самий процес опалу порцеляни поділяється на три стадії:

 1) окислююче полум’я;
 2) редугуюче (відновлюючий вогонь);
 3) слабо редугуюче.
В залежності від стадії опалювання потрібно добавляти повітря, 

для чого в «півшахтних» печах, крім двох відтулин між двома зво-
дами, з боку топок є ще й «дульця», через які додається притікання 
повітря.
Додаткове повітря через бокові відтулини додається тоді, коли 

в горні t сягає до 1200 °С.
Щоб збільшити кількість повітря для горіння, відтулини від-

кривають, і залишаються вони відкритими аж до кінця випалю-
вання посуду.
Після «окурки» з t приблизно 900 °С починається відновлюю-

чий вогонь, сильніший, це на те, щоб солі заліза, що входять до 
складу черепка, перевести з кваснілого (окисного) стану в закис-
ний, у якому черепок не жовтіє, а робиться білим.
Коли б же при цій температурі — з 900 до 1100 °С — замість 

редугуючого (відновлюючого) полум’я було окислююче, то черепок 
(посуд) вийде жовтий. Посуд випалюється в долішньому горні при 
t 1350 °С.

«Береназників» (горновщиків), що палять печі, називають 
«пальщиками».
На дерев’яному випалюванні горна працює 9 «пальщиків», по 3 

на зміну, а горен з «півшахтними» топками потребує 5 «пальщиків», 
на зміну — двох, що вигрібають жужельницю, а троє спеціяльно 
слідкують за горінням. Зміна працює по 8 годин.
На м-ць випалюється пересічно 13 горнів.
В долішньому горновому цеху працює всього 22 робітника. Го-

рен охолоджується 24–35 годин, а розвантаження його (як кажуть 
робітники, «розгрузка») відбувається також, як і в горішньому, с. т. 
при t 60–100 °С.

Щоб долішній горен хутчій охолодити, користуються пересув-
ним вітрогоном. На вітрогін накладають бляшану руру завдовж-
ки 4½ метра й у поперечникові — 650 мм; з другого кінця рури 
припасовано електромотора на пару кінських сил. На вісі мотора — 
6 крил, які під час руху утворюють великий вітер, нагнітаючи його 
через трубу в горен. Вітрогін, нагнітаючи повітря, полегшує працю 
робітників і прискорює її.
З горна «бреназники» виносять капсулі, ставлять їх на столи чи 

на долівку і виймають з них удруге випалений посуд.
Ті чашки (філіжанки), що випалюються на бомзі, мовою «бре-

назників» долішнього поверху, звуться «цèнками» (302), стінки їхні 
більш тонкі, а ті, що випалюються не на бомзі, мають назву — 
«дрань» (223), стінка її більш груба.
Увесь посуд навантажують в ящики-ноші й відносять до сор-

товно-шліховного цеху.

Æ. ÑÎÐÒÎÂÍÎ-ØË²ÔÎÂÍÈÉ ÖÅÕ

У сортовні посуд розбирається за «асортиментами», а філіжан-
ки відбиваються від бомз. Це робиться так: робітниця сідає на ма-
ленького дерев’яного ослончика біля ящика з посудом, у ліву руку 
бере філіжанку дном догори, а в праву — покришку від чайника 
й підшліховує ніжки філіжанок, а після того складає коло себе в 
яруси-«штабеля», щоб їх можна було облікувати.
Якщо в ящикові трапляються філіжанки інших «асортиментів», 

то їх тимчасово відставляють окремо, а потім ці ж робітниці роз-
носять їх до відповідних «штабелів». Філіжанки, що випалюють на 
бомзі, спочатку шліхують на механічному станку. Шліховка зни-
щує всю шершавість на вінцях.
Шліхують філіжанку так: ставлять цю посудину у форму й 

станок пускається в рух. Робітник бере в обидві руки по біленько-
му «камінцеві» (спеціяльно виготовані бляти з кварцю й каоліну, а 
потім випалені, через що й мають білий колір) і прикладає їх до він-
ців філіжанки. Посудина, рухаючись на станку, треться вінцями об 
камінці й таким чином згладжується шершавість, а вінця її округ-
люється. Філіжанка шліхується приблизно 15 секунд. Полірування 
остаточно знищує шершавість і надає вінцям невеличкий блиск.
Саме полірування робиться так: шліховану філіжанку знов 

ставлять на станок, — береться в обидві руки з липового дерева дві 
палички, обмочені в рідку глязуру й на ½ хвилини прикладаються 
вони до вінців. Полірування надає якість речі; крім того, коли б 
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філіжанка була не виполірувана, то золота обводка «матувала» б, 
с. т. — золото на обводці втрачало б свій блиск.
Один робітник за день шліхує 1000–1200 філіжанок, а полірує 

один робітник за той же час — 240–300 філіжанок.
Станків, на яких шліхується й полірується посуд, мається 

шість.
НЕ ПОЛІРУЄТЬСЯ Й НЕ ШЛІХУЄТЬСЯ ТОЙ ФАБРИКАТ, що 

не випалюється на бомзі, це — чайники, мисочки, горчичниці. Ці 
речі, що не шліхуються й не поліруються, з печи йдуть безпосеред-
ньо на сортовню, а шліховані й поліровані сортуються після.

«Асортименти» посуду поділяються на різні ґатунки. Сортують 
посуд так: на «ослінчику» біля «штабеля» сидить робітниця, розгля-
дає посуд і поділяє його на 5 ґатунків за відзнаками:
 1. Перший — без жодного дефекту.
 2. Другий — посуд з маленьким дефектом — мушкою (з будь-де 
чорною крапкою), «засипкою» (натруска з капсулів під час випа-
лювання), з непомітною деформацією (жовтуватістю та інше).

 3. Третій — невеличкі щербини або трошки відклеїлося вушко, 
недопал та більш помітна деформація.

 4. Четвертий — брак без вушка, тріщина та ін.
  Посуд 4-го ґатунку не розмальовують, а продають його «бель-
йом» у білому вигляді.

 5. П’ятий — розбитий посуд — «бой».
Вибиральниця сортує за день 5000 філіжанок, а блюдець (ми-

сочок) — 9000. Вибиральників 5–6 жінок і один чоловік, з них двоє 
носять посуд до малярні, що міститься поруч із сортовнею, через 
двері. Робітники, що носять посуд, жодної кваліфікації не мають.

Ô. Ï. ÑÒÅÖÅÍÊÎ

Ç. ÌÎÄÅËßÐÍß

à) Ìîäåëüíèé àðõ³â

Модельний архів складається в більшості з привезених зразків 
із інших заводів, як-от: Корецького, Городницького, Баранівського 
тощо.
Тут подибуються переважно столові сервізи, які почасти пере-

роблені невідомо коли, але приблизно можна встановити їхнє появ-
лення на заводі протягом 30–60-х років ХІХ ст.
Є такі речі: «овальні бляти», «гладкі» — фасону «фестон» та 

стилю «ренесанс». Є декілька талірок глибоких і міленьких «десер-
тних», вази столові, восьмігранні миски-«компотниці», фруктові 
миски квадратової форми семи розмірів, які у свій час звались «ґа-
баретами». Деякі зразки моделів узято із заводу, що існував 1802 
року в м. Корці на Волині.
Частину зразків узято з Баранівської порцелярні, що існує з 

1801–1803 року, яку тоді заклав там Михайло Мозир. Зразки ці були 
переважно столових сервізів, як-от: талірки, «овальні бляти» й т. ін.
Чайні сервізи брали з Польщі, заводу князя Друцького-Любець-

кого з м. Чмелева, а частина взята із заводу Кузнецова й Гарднера. 
Чайні сервізи почали інтенсивно вироблятись з 1889 р.
Чайники виробляли стилю «рафаель» (137), «рококо», «гаве-

лянт», «грань» (93) і т. ін.
Стиль «грань» запроваджений зі стародавнього Пунічного орде-

ну в 1900 році ініціятивою майстрів-моделярів.
Стилі «гавелянт» й «рафаель» вироблялись для дитячого віку, 

що з 1900 р. до 1914 р. були у великому поширенні.
Моделярі за цими зразками творили чайні чашки фасонів влас-

ної творчости. Давали свої назви, які нічого спільного не мали зі 
справжнім стилем. Були чашки стилів «бароко», «солом’яна грань», 
«водяна лілія», «фасон Чмельова», «багателя», «узлові чашки», «ши-
рока грань», «тюльпан-квітка», чашки й чайники «рельєф» тощо.
Були також взяті зразки із французької фабрики Севрса, які у 

свій час були в дуже широкому вживанню, бо це були чашки з ми-
сочками для трахтирів.
Характерна риса щодо стилю «рафаель» та, що чайники мають 

таку форму, яка усуває деформацію. Вухо має вигляд літери S. Над 
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накривкою є додаток, що не дозволяє при нахилі чайника випасти 
накривці. Цей стиль запозичений із фабрики «Гарднера» бувшим 
господарем Довбишанського заводу (тепер Мархлевський завод) 
Пржебильським.
Стиль «рококо» запозичений з польської фабрики Друцького-

Любецького в м. Чмелеві, якому тут надано місцевий відбиток, хоч 
з первісних відзнаків стилю «рококо» дещо в ньому типового ще 
заховалося. В натурі він дорівнюється до стилю «рафаель». Зате це 
«рококо» у виробництві займає більш роботи: для накривки треба 
робити особливі вушка, які, при закінченні праці, повинні заліп-
люватись руками.

«Грань» запроваджена тим самим господарем, що запровадив 
і «рококо».
З естетичного боку ця посудина не вельми цікава. Але в натурі 

виробляти її легше, бо вона через нескладність у виконанні не пот-
рібує високої кваліфікації від майстра. Чашки по боках розділені на 
8 частин сторчовими смужками: чотири смужки рівнобіжно по парі 
вкупі, а чотири окремі, але теж рівнобіжні.
За цим стилем вироблявся повний чайний сервіз.
Стиль «гавелянт» можна пізнати по смужках, що йдуть гвин-

тувато зліва праворуч догори й закінчуються круглими зубцями ві-
ночком. Цей стиль запроваджено Пржебильським у 1889–1911 рр.

«Гавелянт» був перероблений у 1923 р. зав. моделярним цехом 
А. Гарбовським із моделі, що була тут у порцелярні. Були викинуті 
зубці в чашці й мисочці, від чого визерунок справляє краще вражін-
ня, нагадує розквіт рожі.
Посуд цього стилю вживався до 1927 р. Збут був великий.
Крам, що вироблявся на заводі, до 1914 р. експортувався пере-

важно до Польщі.
Правда, були ще замовлення на Кавказ і в Туреччину.
Стиль «рафаель» запозичений господарем Пржебильським у 

1889 р. з фабрики «Гарднера». Чайник цього стилю залишився й на 
цей день і має й зараз велике розповсюдження.
Сервізи стилю «рафаель» робились дуже мало, бо на той посуд 

було визначено велику ціну.
«Солом’яна грань», с. т. стилевий сервіз утворений був якимсь 

відомим тоді французьким майстром 1901–1902 рр. на Городни-
цькій порцелярні і пересаджений сюди майстром Ястрембським у 
1908 році.
В 1922 р. стиль цей був Гарбовським здиференційований. Чаш-

ки мають циліндричну форму зі смужками, начебто раз-пораз пе-

рекладеними соломинками. На дні вони оздоблені опуклими лис-
точками. Завдяки циліндричній формі чашка добре тримається. 
Навколо дна йде перетин смужок на вигляд симетрично розташо-
ваних соломинок.

«Водяна лілія» є фасон, перероблений теж Гарбовським у 1919 р. 
Ястрембський цей фасон запозичив із ризької фабрики Кузнецова. 
Орнамент нагадує водяну лілію. Запроваджений фасон був через 
те, що він мав гарний зовнішній вигляд і з естетичного боку був до 
смаку публічности. Вимога на ту чашку була від міста.
Фасон «чмелева» має назву від міста Чмелева. Запровадив його 

моделяр Ястрембський у 1907 р. зі зразка сервізу цієї ж назви.
Чашка з мисочкою популярности не мала, бо сама форма чаш-

ки й її розмір не відповідали вимогам попиту.
Мисочка дуже плоска, через що після опалення занадто дефор-

мується. Чашка розділена на 4 випуклі смужки, оздоблена готич-
ним малюнком.
Фасон «багатель», запроваджений 1907 р. Ястрембським, був 

на порцелярні до 1909 р. Не мав великого успіху, бо формою своєю 
дорівнювався до «грані». Зверху смужки прикрашені малюнком 
«рококо».
Фасон «узлові чашки» сам по собі досить гарний, але популяр-

ности серед маси не мав, його вимагала тільки заможня верства 
суспільства.
Фасон «тюльпан-квітка» — з 6-ти боків оздоблений малюнком 

«відродження». Продаж був великий.
1899 р. моделяр Орловський був зробив чайник, що вважається 

за його власний винахід. Зразок його чайника своїй якости дорів-
нюється до фасона «рафаель», але по вартости вони були дешевше.
Сервіз «манжет» — формою схожий зі стилем «грань». Чай-

ник розділений на 4 частини, а кожна з них оздоблена зіпсованим 
«рококо».
Цей фасон був запровадив майстер Кравчико в 1902 році.
Попит на нього був гарний, бо з практичного боку він був дуже 

вигідний.
Фасон «репка» запроваджений був із перших днів порцелярні, а 

запозичено його з Корецької фабрики в першій половині ХІХ ст.
Зовнішнього оздоблення не має.
Опріч чайних і столових сервізів, робили молошники таких фа-

сонів: фасон «широка грань» (зразок узятий з ф-ки Севрса, робився 
весь час без перерви від 1884 р. до сьогодні), фасон «конде» (зразок 
узятий з Страсбурзької ф-ки в 1909 р.).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

66 67

Фасони ще були такі: «рельєф», «грань», «краковський», «вар-
шавський»1, «айстра», «К. Ф.» і т. ін.
З них «варшавський» і «К. Ф.» широко популяризовані в прода-

жеві й на цей день.
Опріч цього, робилось багато мисочок різних фасонів і 

розмірів.
З них є типові «грань», «узлові», «гладки № 12», «гавелянт № 1», 

«манжет № 1 і № 2».
Робили ще несервізові полоскачки фасону «репка». Зразок ос-

танніх узято з ф-ки Кузенцова, які й тепер виробляють.
«Куфлі» запроваджені на зразок Карлсбадської ф-ки бувшим 

господарем Пржебильским у 1900 р., 6 розмірів, які майже ввесь 
дореволюційний час мали широке розповсюдження серед населен-
ня — переважно міського.

«Куфель» має конічну форму, долішнє кружало якого вужче за 
горішнє. До дна приліплюється ніжка. Ці зразки мали успіх у За-
хідній Европі, а переважно — в Польщі.
Чайники з вузловою ручкою були запроваджені майстром

Ястрембським у 1907 р. Мали вони форми чайника «репка» з досить 
гарним вушком і покришкою.
Зникнення їх на виробництві пояснюється тим, що виріб вушка 

й покришки до того чайника відбирали багато часу, а це підносило 
велику собівартість його.

«Чайник з козирком» був застосований у 1869 р. директором 
Яном Грабовським на зразок моделі Баранівської порцелярні. Ці-
кавий тим, що має спереду від лійки надто широкий козирок, що 
надає йому своєрідности.
Трахтирні чайники були запроваджені Пржебильським у 1900 

році на зразок ризької порцелярні Кузнецова, а виробляли їх тут від 
1900 р. до 1925 р. спеціяльно на замовлення для чайних і буфетів.
Масельниці фасону «Рожа» запровадив майстер Кравчико 

1900 р. та реконструйовав майстер Ястрембський десь біля 1906 р.
Масельниці «цебрики» були власною творчістю якогось невідо-

мого майстра.
Масельниці «гавелянт» були запроваджені на зразок Карлсбад-

ської ф-ки. Так саме й масельниці «буль». Останній фасон узятий з 
французької ф-ки Севрса.

 1 Фасон «варшавський» замінено на «московський» за царату, щоб уник-
нути згадки про Варшаву.

Муштардниці фасону «репка» були запроваджені майстром
Орловським та реконструйовані з моделі Баранівської порцелярні 
1905 р.
Муштардниці «кошик» були запроваджені Пржебильським у 

1890 р. Вони й по цей день виробляються на заводі.
Свічники фасону «фестон» та «буль» можна віднести до часу існу-

вання заводу, коли ще євреї орендували завод у графа Іллінського.
Сільничка «репка» була принесена майстром Кравчико 1900 р.
Попельниці «рельеф» запроваджені на зразок Мейсенської ф-ки 

Ястрембським 1906 р. Особливого успіху вони серед публічности 
не мали.
З цієї ж ф-ки взято зразок попельниці — «візитка», яка конс-

труйована Гарбовським і вироблялась од 1913 р. до 1908 року.
Попельницю стилю попсованого «бароко» запровадив невідо-

мий автор 1906–07 рр.
Вона мала барельєфну різьбу. В центрі попельниці була вирізь-

блена голова свині, що курить люльку.
Починаючи з грудня 1922 р., виробляли на Мархлевському за-

воді такий посуд: чайники стилю «рафаель» трьох розмірів і чайни-
ки «грань» та «репка», які виробляли до 1928 р. Причиною їхнього 
зникнення на виробництві є специфікація, що запроваджена в бі-
жучому році.
Частково робили сервізи «гавелянт», а саме: чашки з мисочками 

стилю «солом’яна грань», «рококо», що мали досить гарний збут на 
продаж переважно серед робітників та іншого міського населення.
Із 1923 р. на зразок якоїсь російської північної ф-ки були запро-

ваджені чашки «сибірського фасону», які вироблялись до 1928 р. 
Купувало ці чашки переважно селянство.
У 1924 р. запроваджено «кофейний» сервіз, не стилевий, а грець-

кого ордену. Автор його невідомий.
У 1918 р. Гарбовським був запроваджений сервіз «фасону па-

ризського», на зразок моделі Коляси.
У 1926 р. Гарбовський спробував створити «селянський фасон». 

Чашки з мисочками того фасону вироблялись до 1929 р.
Цим же моделяром 1928 р. була реконструйована чашка з фасо-

ну «дулька» й зроблена нова чашка фасону «робочий».
За зразками моделів німецької Мейсенської порцелярні були 

утворені Гарбовським двох розмірів «куфлі» з вушками. «Куфлі» ті 
мали місткість від 150–180 гр. Це було спеціяльне замовлення для 
експорту в Егіпет.
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Таким же способом було утворено чашки «корабельні», що
експортувались теж до Егіпту. Назва «корабельні» походить од того, 
що під час виробу того посуду зверталась увага на те, щоб були 
товсті стінки. Це для безпечности під час перевозу в далекій дорозі 
суходолом та морем.
У 1926 р. за ініціятивою Порцелянтресту на зразок моделі фа-

янсової ф-ки «Буди» Харківської округи були запроваджені конусо-
вої форми «куфлі» місткістю 350 гр. води. Ті «куфлі» звуться «пог-
ребці». Їх спеціяльно було замовлено для санаторій, вони служили 
міркою на кумис для туберкульозних хворих.

á) Ïðîöåñ âèðîáó ìîäåë³

Модель виробляється з копалени лебастеру.
До революції (1917 р.) лебастер привозили з м. Келець (Польща). 

Цей матеріял був гарного ґатунку й посідав чи не одне з перших місць 
у Західній Европі. Він уявляє з себе чисту кристалічну копалину.
Частково ще доставлявся з Кам’янець-Подільської копальні. 

Але ця копалина вже набагато гіршої якости проти Келецької.
Тепер лебастер довозять з Бахмуту, що належить до гарного 

ґатунку й мало уступає Келецькому.
Копалину привозять великими грудками, на заводі їх розби-

вають на дрібні кавалки й випалюють у печі при t + 550–600 °С. 
Влітку пересічно + 500 °С.
При обпалюванні копалина з сіро-бурого кольору приймає біло-

сніжний вигляд.
Після розхолоджування копалина передається на окремий мли-

нок, де й перемелюється на м’яку муку, а потім пересівається на 
мідних ситах.
Перемелений лебастер називається гіпсом, який вступає до мо-

делярно-ливарного цеху.
Тут уже береться 50 % води й 50 % гіпсу й усе разом перемі-

шується на білу липку масу.
Після того маса ця виливається в будь-який посуд і протягом 

20–25 хв. твердне й приймає таку міцність, що дорівнюється зви-
чайній червоній цеглі.
Модель робиться на зразок будь-якої попередньої моделі або 

згідно вигаданої якимсь автором. Із зразка робиться модель так: 
коли, наприклад, певний зразок вступив до заводу від якоїсь фаб-
рики, то адміністрація заводу затверджує його в разі, якщо такий 

посуд буде визнано за придатний для місцевих умов. Після того 
зразок вступає до моделяра, який й копіює його.
Копія моделі робиться більшою за оригінала.
Під час виробу моделі береться на увагу ще й те, що всякі мо-

делі різного посуду мають неоднаковість ліній.
У простопадних лініях даного посуду, під час процесу виробу 

моделі, потрібна велика ретельність щодо напрямку лінії від низу 
догори, — вона мусить бути точно рівною, з малопомітною для на-
шого нерозвиненого ока опуклістю; а це потрібно для того, щоб 
під час випалювання усунути деформацію. Сама ж модель робить-
ся таким способом: мається нижній, гончарної форми, варстат з 
дерев’яним кругом на простопадно-стоячому залізному веретені. 
Це веретено пристосоване до особливого стола, на котрому зверху 
закручений гіпсовий круг; цей останній досить ретельно обточе-
ний, він зветься «шток».
В центрі «штока» наліплюється й відточується «кернер», що слу-

жить головним упором для відточки моделі.
Кернер під час роботи намащується оліонафтою, а навколо обстав-

ляється спец. бляхою, що служить тимчасовим посудом для нали-
того гіпсу.
Коли гіпс затвердне, то бляха знімається й цей шматок гіпсу 

обмірюється, — майстер крутить ногою колесо справа наліво, вере-
тено вертиться й за допомогою «абтрайзеля» відточується модель.
Після відточки модель одержує відповідну форму. Потім бе-

реться шкляний папір і ним модель шліхується.
На моделі, коли передбачається зробити визерунок (рельєф чи 

барильєф), робиться олівцем потрібний малюнок.
Олівець береться для того, щоб ним зробити неглибоко вріза-

ний прослідок на поверхні моделі, с. т. надається початковий виг-
ляд майбутнього справжнього малюнку.
Після цього модель намащується милом1. Мило зі шматка рі-

жеться дрібними стружками, з додатком 2 % чистого стеарину, й 
разом розварюється в гарячій воді; після розварки й розмішки це 
мило приймає вигляд густої білої піни тоді, коли до нього додати 
3–4 % чистої оліонафти.
Такою речовиною, за допомогою пензля, намащують модель2.

 1 Мило береться найкращих ґатунків, як для білизни.

 2 Під час мастіння береться до уваги, щоб мило (речовина) лягало дуже 
гарно — рівним шаром на всю поверхню моделі.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

70 71

В кінці цієї операції модель обгортається бляхою, про яку вже 
згадувалось, і заливається гіпсом.
Коли гіпс застигне, модель з нього виймається, а на модельовій 

формі відбиваються всі лінії малюнку, що було накреслено олівцем 
на поверхні моделі.
По цих лініях в даній формі, що відділена від моделі, вирі-

зується в глибину по цьому малюнкові даний малюнок, який мати-
ме кінцевий вигляд потрібного малюнку.
Виготовляти такі малюнки є два способи: 1-й вже зазначено, а 

2-й такий же малюнок, що й у 1-му способі, але тільки виліплюєть-
ся він з особливої маси, т. з. пластоліну.
Пластолін виготовляється з 75 % воску, 10 % чорної смоли, 5 % 

дьогтю, 10 % гасу й шпигінару — по рівній частині; це все разом 
переварюється, а після остигання одержується маса, що скидається 
на чорну глину.
З цієї маси виліплюється відповідний малюнок, що наліплюєть-

ся на дану модель.
Такий спосіб є самий стародавній, який вживається ще й тепер 

при барильєфних малюнках, але цей спосіб вживають дуже рідко.
Перший спосіб почав уживатись на заводі за майстра Гарбовсь-

кого в 1914 році.
В процесі виробу моделя-форми треба мати на увазі опуклість ліній.
В той час, коли модель має барильєфний малюнок, то по радіу-

сах вона розбивається на три рівні сектори.
Кожний сектор визначається особливою лінією, на кожну лінію 

приліплюється глиняна стінка з двох боків. Промежність між цими 
глиняними стінками моделі намащується мильною піною й зали-
вається гіпсом.
Після відлиття ці частини форми відокремлюються.
Форму шліхують на мармуровій плиті, в якій особливим бура-

вом (34) просвердлюють дірку для замків; ці замки мають зміцню-
вати частини форми поміж себе.
Форми виготовляються таким способом: береться глина й роз-

вальковується у валок; далі наліплюється вона навколо дна моделі, 
яка стоїть обернута дном догори й обставляється бляхою або кардо-
ном і заливається гіпсом.
Коли гіпс застиг, то після відточування йому надається особли-

ва форма на те, щоб він міцно тримався в даній формі.
Форми робляться таким способом: береться «матка», що скла-

дається з декількох частин.

Матка для чайників складається з «серця» (т. з. модель-матка, 
яка уявляє дану річ, с. т. чайник); друга частина — «фундамент»1, 
на якого опирається «серце» матки. «Серце» матки має в дні висвер-
длені дві чи три дірки, для яких у «фундаменті» є відповідні висту-
пи, с. т. ґульки, що служать замками для зміцнення матки; третя 
частина є дві обставки «кожухи», що їх основа опирається на блят, а 
боками опирається об виступну стінку серця матки.
До кожної чайникової чи то іншої якоїсь матки, що складається 

з окремої частини дна, мається також матка, а ця остання скла-
дається з двох частин: дно матки й горішня частина — «оброночка 
матки».
З цієї ж матки під час роботи робітником береться будь-яка час-

тина її, а частина середня намащується милом і вкладається на своє 
місце.
Всі частини даної матки неодмінно повинні бути зсередини ви-

мащені милом.
Коли всі частини матки намащені милом, матка складаєть-

ся — згори кожуха матки накладається дерев’яний обруч. Останній 
накладається для того, щоб під час наливання гіпсу частини її не 
розійшлись одна від одної.
Перед закінченням цієї операції в матку наливається гіпс, який 

зверху вичищається крицевою цикліною.
Через 20–25 хвилин після того, як у матку було налито гіпсу, 

остання розбирається частками і з неї виймається готова робоча 
форма, що після цього чиститься, складається й ставиться на окре-
му полицю одна на одну.
Щоб форми не поскривлювались, то треба, щоб полиці, на які 

складаються форми, були цілком рівні.
Виливання зразків різних категорій провадиться таким же 

шляхом.
Друга частина цієї форми робиться таким же способом, як і 

попередня, лише з тією різницею, що глиняна стінка на зазначеній 
лінії робиться тільки з одного боку.
Друга стінка не потрібна тому, що її заступає попередня відлита 

частина форми. Тертя частина цієї форми робиться без глиняних 
стінок, ними служать попередньо відлиті дві частини форми.

 1 Блят.
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Після цього дана форма відточується для надання їй ретельно 
правильного круга, в якому робиться особливий виступ, що слу-
жить опорою для робочої форми у формовочному станку.
Та форма, моделя якої, за передбаченням майстра, не є склад-

ною (згідно з її лініями та малюнком), з трьох частин не робиться, 
а тільки з двох.
Така форма робиться так само, як і попередня, різниця лише та, 

що тут вона з двох частин.
Моделі, переважно чашок та «куфлів», що уявляють правдивого 

циліндра та конуса, не мають зайвих виступів, і це не заважає вий-
манню останньої з форми одного шматка.
Ціла модель обставляється бляхою й заливається гіпсом, потім 

відточується зазначеним виступом так, як це передбачено.
Форми для мисочок, тарілок та деякого іншого посуду робляться 

одноцільні. Через те, що одноцільні моделі робити досить зручно, в 
них гіпс наливається згори на модель і виточується з тим виступом, 
що ним форма тримається на формувальному станку. Моделі й форми 
для окремих додаткових частин посуду, як-от: модель вушка, лійки т. 
ін., робляться руками майстра за допомогою ножа.
Праця така виходить чиста й ретельна.
Коли вже виготовлена модель вуха чи лійки, то з останньої 

виливається модель-форма таким способом: береться модель, 
визначається посередині лінія олівцем, яка за слідом цієї лінії за-
ліплюється з боку вглибину.
Модель намащується милом і обгортається бляхою, а потім за-

ливається гіпсом.
Як тільки гіпс охолонув, то половина цієї форми шліхується на 

мармуровій плиті.
У тій формі вирізано дві або три дірки для замків. У цю фор-

му вставляється модель, що намащується цим же милом, і допіру 
виливається остання половинка, яка після застигання виточується, 
вичищається, її відчиняється, а з неї виймають модель.
У цій формі навколо кубла, де лежала модель, вирізується хвіс-

ка1, яка служить при формуванні місцем для залишення зайвої 
маси, що при формуванні попадає туди.
Матки, про які вже згадувалось, робляться з двох або трьох 

шматків форми.

 1 Поглиблення.

Береться дві половинки даної форми (чайника, молошника, 
тощо) і над стінкою руба, де припадає розріз, наліплюється глиною 
з обох боків вузенька стінка на половинках, які ставляться одна від 
одної на віддаленні 1 анг. дюйма.
Неодмінно форма намащується милом.
Коли гіпс застиг і вже переведена вичистка виступів, дана річ 

ставиться так, як для неї треба стояти нормально.
У залитому гіпсі буравом висвердлюється дві або три дірки, а 

навколо форми наліплюється стінка, яка обставляється бляхою і 
наливається гіпсом із зазначеною внизу репродукцією1, що після 
застигання вичищається.
Та частина, на якій стоїть матка, є ґрунт. У ньому з 2-х боків 

вирізується «шнадлем» два замки.
Робочі форми робляться таким шляхом: зсередини матка зма-

щується милом, потім заливається вщерть чистим гіпсом, який 
після застигання та розбору матки на частини виймається у вигляді 
готової робочої матки.
Цілком зрозуміло, що дану річ треба ретельно оглянути, вичис-

тити й покласти в належне місце.
В моделярні на протязі існування порцелярні за кращого моде-

ляра вважається Ястрембський, про якого вже не раз згадувалось, 
а найзначніше місце в історії моделярні треба відвести моделярові 
Гарбовському, який є учень Ястрембського.
Гарбовський є син селянина-волиняка, ще змалку пішов на за-

вод працювати, бо батьки були бідні. Самотужки здобув собі освіту 
й перечитав польську й російську клясичну літературу, ба, навіть, 
дещо перечитав з писань західньо-европейських та стародавньо-
грецьких.
Перший винахід Гарбовського був 1912 р., де він реконструю-

вав прилади для посуду чайників, чашок, які після цього набагато 
зменшили деформацію посуду.
Матеріял, що до цього часу вважався непотрібним, був цілком 

використаний. Взагалі, моделяр Гарбовський чимало втворив мо-
делів власної творчости т. ін.

 1 В масу гіпсу додається цемент, приблизно 30 %, з додатком звичайної 
й у дуже малій кількости соли.
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²Â. ÎÑ. ÁÀÐÀÍÎÂÑÜÊÈÉ

È. ÌÀËßÐÍß

Із «сортувального» цеху посуд, так званий «бельйо» за певним 
списком, с. т. за розцінкою «малярного цеху» або показниками асор-
тименту, офарбовки, гатунку, розміру т. ін., вступає до малярні, де 
його опрацьовують уже за певну плату малярі.

à) Ñêëàä ìàëÿðí³

За кваліфікацією персонал малярні поділяється на такі 
категорії:
 1. Адміністрація — зав. мал. цеху — 1
 2. Художники — стажори — 1
 3. -//- — практиканти — 2
 4. Технічна сила — «малярі» — 42
Остання категорія (4) в свою чергу поділяється на:

 а) одводчиків — 3
 б) малярів — 15 (з-поміж них є 1 маляр — «одводчик», 1 то пограмник)
 в) штампувальників — 1
 г) друкарів — 1
 д) копірувальників — 5
 е) аерографників — 2
 ж) де-калькоманів — 10
 з) клеймільників — 2
 і) учнів-малярів — 1
З-поміж техперсоналу малярні є т. зв. «опытные» (досвідчені) 

та звичайні.
Склад його щомісяця буває різний.
Крім того, спеціяльно одної лише кваліфікації в робітників ма-

лярні не існує. Багато з них можуть малювати пером чи пензлем 
по готовому (друкованому) контуру й без нього, робити «отводи» 
фарбою й золотом, штампувати, друкувати, пульверизувати, де-
калькувати, копірувати й т. д. Буває, що дехто з молоді й не відає 
всього.
Праця провадиться з певним механічно-технічним навиком. 

Виробництво раціоналізовано.

á) Ìàòåð³ÿëè

На розмалювання посуду вживають матеріяли основні й допо-
міжні, з них:

1. Îñíîâí³

 а) Суха фарба різних кольорів, що поділяється на:
 а1) «основні» кольори й
 а2) «допоміжні»,
 б) золото в готовому вигляді,
 в) де-калько (малюнки на папері для перебивання на посуд)

Для сухих фарб потрібні, як і для праці взагалі:

2. Äîïîì³æí³

Допоміжні матеріяли поділяються на такі групи:
 а) для плавкости — «флюс» (плавень)
 б) -//- масткости — бальзам
 в) -//- розведення на рідке — бензоль (для золота) олія, шпиґінар
  -//- на густе — каліфонія + шпиґінар
 г) -//- клейкости — «апциляк» (з гуми-дамер + шпиґінар) — для 
аерографу

 ґ) -//- очищення — солом’яковий спиритус
 д) -//- рельєфу — емаль (біла й кольорова)
 е) -//- люстрування — «люстер» (офарбована в колір полива)
Колись фарби одержували готові з-за кордону, а тепер матерія-

ли присилають із Трестівських лябораторій (в Київі), з Дульовської 
фабрики, що в свою чергу служать передавальними пунктами й та-
ких закордонних матеріялів, як золото, де-калько, тощо. Останньої 
є до 50 % СВОГО виробу.

3. Âèãîòóâàííÿ

«Основні» (грунтовні) матеріяли (фарби), розведені в «допоміж-
них», становлять «муфельні» або «модельні» фарби, що складом 
своїм відповідають порцеляновій поливі, с. т. плавкі.
Є легкоплавкі — «м’які», тяжкоплавкі — «тверді» фарби.
(Всі їх здобувають з металевих окисань, тощо).
Різні комбінації з них, що тут бувають, утворюють самі малярі 

або художники, які змішують їх під своєрідні «тона» нумерованих 
малюнків на замалювання з «основних» і «допоміжних» кольорів.
Фарби для малярів, аерографників, копіровальників виготовляє 

одна особа так: спочатку суху фарбу (порошок) з очищеним шпиґі-
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наром насипають на шкло і разом їх труть курантом до густоти 
сметани протягом 15 хв. (жменю). Потім кожен собі розводить її 
для масткости, клейкости й т. д. Колись, бувало, всипають 1000 
гр. сухої фарби в порцеляновий «барабан», додають туди допоміж-
них — 500 гр., що складаються з 325 гр. шпиґінару й 175 гр. апци-
ляку та накидають круглих крем’яних галок (камінців). Зверху ба-
рабан закубрюється, закріплюється шрубом і вставляється в жолоб, 
що крутиться навколо власної вісі.
Тоді, як жолоб крутиться, маса в ньому розтирається, доки не 

буде готова — спеціяльна — для аерографа. Інша — для друку (а 
саме: порошок + вареної й сирової олії); інша — для копірування 
й малювання.

â) Òåõí³êà ðîçìàëüîâóâàííÿ ïîñóäó (óáîðêà)

Є 4 основних способи (види живопису) розмальовувати білий 
посуд, а саме:
 1) де-калькоманія;
 2) аерографом на машинці;
 3) ручне малярство та
 4) друк з розфарбовкою.

1. Äå-êàëüêîìàí³ÿ

Найпростіша праця — де-калькоманія. Її виконує виключно жі-
ноцтво. Робота ця полягає в тому, що папір (калька) з малюнком 
наліплюють на посуд, далі перебиваються (перетискуються) малюнки 
й нарешті папір без малюнка обережно здирають з нього.
Сюди входять такі матеріяли:
Основні: — «де-калька», с. т. папірець з перебивним малюнком 

та допоміжні; до цих останніх належить:
 а) «алея», — як тут кажуть, або лак з каніфолі та шпиґінару;
 б) шпиґінар чистий;
 в) солом’яковий (нашатирний) спиритус;
 г) бензоль.
Також входить сюди таке приладдя:

 а) губка або «ґомка» (рослинна);
 б) замша;
 в) «ванєнка» (ванна) з водою;
 г) ножиці.

Послідовно праця йде так:
Спочатку ножицями ріжуть великий аркуш кальки на дрібні 

кавалочки, з яких кожен має на собі окремий мотив «незабудка», 
«рожа», «саксонський букет», призначений по 1–2–3 на певний посуд.
Посуд попереду «оброблюється» для наліплювання паперу, а 

саме: беруть «ґомку» у три пальці правої руки й ледве вмочають 
її в чашку з лаком, потім змащують нею всю поверхню посуду, 
щоб держався малюнок на ньому. По ледве сировому лаку1 ліпить-
ся калька малюнком до поверхні посуду й зверху її добре, але не до 
малюнка, потирають трохи намоченою у воді «ґомкою».
Так проходить через руки 5–8 дванадцяток, які після цього ра-

зом вступають до «ваньєнки» з водою й мокнуть у воді 2–15 хв., 
залежно від грубини паперу кальки. Далі по одному виймається й 
зараз же обережно здіймається папір, а перетиснений малюнок зос-
тається на поверхні посуду2. Цю групу кількох дванадцяток пропус-
кається через руки й залишають стояти, щоб потім знову вернуться 
до неї, а тим часом лаком намащують, як і перед тим, наступну 
частину білого посуду. Закінчивши цю працю, беруться знов до по-
передньої групи посуду з перетисненим малюнком і кожного зок-
рема прибивають «замшею», чи знов-таки «ґомкою» (змоченою й 
витисненою у воді), злегка постукуючи по ньому й виставляючи 
посуд поряд та один на одного з краю стола — від себе. Потім бе-
руться вже до наступного, змащеного лаком посуду й т. д. Посуд, 
що висох, через 1–2 години миють вже з малюнком в 5 % розчині 
солом’якового спиритусу й з допомогою знов-таки «ґомки».

ПРИМІТКА: Солом’яковий спиритус розчиняє лак, але не порушує ма-
люнка. Невдало приліплений змивають шпиґінаром3.

Посуд з де-кальковим малюнком іде в обпал до муфлі (про-
стої), де проходить протягом 2 год. кріз різні градації температур, 
закріплюється й спаюється з малюнком назавжди.

2. Àåðîãðàôíèé (íà ìàøèí³) ñïîñ³á

Нанесення малюнка на посуд аерографом полягає в тому, що 
фарба з «прискавки» з допомогою повітря — тиснення вилітає на 

 1 На засохлий лак малюнок не береться, тоді треба ще раз помастить.

 2 Дуже тонкий (заграничний папір у воду не пускають, а змочують).

 3 Потім солом’яковим спиритусом змивається цей шпиґинар (на по-
суді). Шпиґинар може розчиняти покладене на нього золото й пошко-
дити «обводці» в дальнішому.
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посуд, якого тримають в руках разом з прикладеним до нього «тра-
фаретом», чи ставлять без «трафарету» на «вертушку», покручуючи 
її лівою рукою.
Аерографний малюнок одержується в кілька «прийомів», і якість 

його залежить од кількости трафаретів.
Основні матеріяли, що стосуються до цього виробництва ма-

люнків — сухі фарби, що в сполуці (див. вище) з допоміжним ма-
теріялом утворюють продукт-малюнок лише з допомогою певних 
приладів і машини.
Сюди входять такі прилади, як «трафарет» (вирізані на фользі 

малюнки) та «вертушка» або «турнетка». Крім того головну части-
ну з усього становить «прискавка» (пульверизатор) з фарбою, «ком-
пенсатор», що натискає повітря, вентилятор, що відтягує повітря й 
лишки фарби.
Праця пророблюється послідовно: повітря, затиснене в гумо-

вих рурках прискавки, накачується й вступає до неї так: «електрич-
ним мотором» з допомогою «трансмісії» рухається «компенсатор», 
який і накачує повітря в «бак» з силою до 3-х атмосфер. Звідси воно 
гумовими рурками вступає до «прискавки» через нижню частину 
її — «вèнтель» (рурки), що відкривається «клапаном» з допомогою 
ручки (курка) над ним. Звідси (з вентеля) повітря йде в «бочечку» з 
фарбою, а далі до передньої частини прискавки — в «конус». Встав-
лена в середину «конуса» «голка» відходить при цьому назад і про-
пускає повітря вже з фарбою тонким «струмком», що жене через 
«ковпачок», яким «конус» прикрито спереду.

«Ковпачок» регулює «струмок», с. т. пускає його рівномірно на 
посуд. Це зветься «наводять тло чи малюнок» на посудину.

«Наводять тло» (фон) й малюнок не в один спосіб. Буває, якщо 
треба «навести тло» на посудині, її ставлять на «вертушку». «Вер-
тушку» потроху покручують за нижню частину лівою рукою «к 
собі». В той час «прискавка» затиснена у правій руці, як револьвер, 
і натисканням вказівним пальцем на «курок» пускає на поверхню 
посудини «струмок», який і виробляє на ній «тон» суцільний (рів-
номірний) чи «півтон» тла. Права рука з «прискавкою», уперта лік-
тем у дошку апарату (аерографу), під час накладання «тла» стоїть 
непорушно й тоді, коли треба й самий «малюнок нанести» на посу-
дину крізь «трафарет». Різниця тільки та, що посудину не ставлять 
на «вертушку», а держать в лівій руці. Оберігається «малюнок» від 
«тла» фольговим вирізним кружалом — «накривкою». Повітря для 
дихання від пилу з прискавками оберігає шафа.

Як зазначено, самий «малюнок» на посуді наводять прискавкою 
з допомогою «трафарету». «Трафарет» готують практиканти так: 
спочатку «малюнка» рисують олівцем на звичайному папері, на 
рисунку намічені офарбування в різні кольори — «тона». «Тон» об-
межується «контуром». «Контура» перетискують на окремі шматки 
фольги так, як і рисують їх, — олівцем, водячи по «контуру» ри-
сунка на папері, під яким лежить фольга. Залишається на ній слід. 
По сліду ріжуть ножем і вирізують цілком оте саме «тонове» місце, 
що має бути офарбоване на «малюнку» для посудини. За першим 
вирізом беруть інший кусок і так само перетискують другий «тон» 
того ж самого «рисунка», далі — третій і т. д.
Отже, ввесь час одержуються нові «трафарети» з одного «ри-

сунка», що кількісно дорівнюють «тонам» на майбутньому «малюн-
кові» для посудини.
Під час нанесення прискавкою «тонів», готові «трафарети» ма-

люнку по черзі в одному місці накладають на посуд «загибом», 
«підганяють» й придержують лівою рукою, як і посуд. «Прискав-
кою» ж по черзі обпорскують лише «тонові» місця вирізів. Із кіль-
кох таких «підігнаних» накладань і обпорскувань різними «тонами» 
(колірами) фарби виходить на поверхні посудини цілий «малюнок». 
«Малюнки» змістом бувають різні: тваринні, рослинні, краєвиди...
Ці останні — праця найскладніша.
Той «аерографник», що їх робить, мусить бути справедливим 

художником, бо виконання їх вимагає тонкого фаху й навику, с. 
т. треба вміти почувати й бачити просторінь (перспективу), пере-
дача якої залежить від руху руки й пальця на «прискавці». Палець 
у досвідченого робітника «прискавкою» може давати «струмок» по 
бажанню: широкий, вузький і тонкий, як павутина. Перехід від 
вузенького до широкого досягається натискуванням за допомогою 
пальця «курка» (зводного механізму), що мусить «подаватися» — 
цілком легко, с. т. поступатися на «прискавці».
Цей задній поступ зветься «тугий» чи «легкий звод». «Тугий 

звод» дається й рекомендується недосвідченому майстрові; для до-
свідченого «курок» можна «відпустити гвинтом», у який упирається 
спрунжина «курка», й отримати «легкий звод». Після «зводу почи-
нається праця — обпорскування. При обпорскуванні «струмок» на-
правляється по краю контурного вирізу. Це робиться тоді, як тре-
ба одержати опуклість (обсяг). Коли ж пускають у його середину 
«струмок», то це для площини малюнку. Отже ця справа взагалі 
складна, й малюнок проробляється на аерографі не одноразово.
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3. Ðó÷íå ìàëÿðñòâî

À) Äîðîáêà

Дуже часто після аерографу чи де-калькоманії малюнок іде до 
малярів на «доробку».
Найпростіша «доробка» — заповнення локальним тоном деяких 

місць суцільного аерографного тла, витертих попереду «сажею».
Для цього матеріял «сажу» (англійську сажу), виготовлену на 

рициновій та гвоздичній оліях, розчиняє сам маляр шпиґинаром 
на поверхні шкла з допомогою шпакля.
Далі самий процес витирання аерографного тла (фарби) такий: 

спочатку пензлем з сажею замащується на «вертушці» чи в руках 
уся та поверхня аерографного тла, що має бути вичищена — витер-
та. Потім витирають фарбу з сажею ганчіркою.
Невитерта сажа вигорає в муфлі.
На витертих вже білих місцях один раз гладенько змащується 

малярською фарбою, що виготовляється попереду (див. вище) на 
шпиґінарі, а потім розчиняється в лаку (каніфоль; шпиґінар) для 
липкости та в бальзамі — для масткости.
Малярська фарба кладеться «тонально» й в межах контурно-

го малюнку, зробленого по першій рідкій підмальовці (підкладу). 
Тона кладуть на одноразову підмальовку не зразу, а вертаються до 
посуду за кожною підсушкою попереднього тону, щоразу, поступо-
во утемнюючи його у відповідних місцях малюнку1.
Контур малюють пензлем (dekorir) «декором», а тони кладуть 

пензлем «мальош» (mal pendzel).
Щось іншого уявляє з себе рельєфна емалева «доробка». Вона 

полягає в тому, що цими самими пензлями наноситься відповід-
ним густим «составом» емалі опукле підкресленння тих чи інших 
форм малюнків де-калько, аерографу та ручних. Підкреслення бу-
ває тим опукліше, чим густіша сполука емалі.

Á) Ìàçêîì

Ручне малярство «мазком» переважно вживається в розмальо-
вуванні посуду, як самостійна «уборка» посуду, с. т. мало комбі-
нується з іншими способами розмальовування (видами живопису), 
зате в нескладності свого технічного виконання воно подібне до 
розмальовки друком, про що буде далі.

 1 Див. таблицю «утемнення та усвітлення фарб»

Ручне малярство полягає в тому, що на білу поверхню чи на 
аерографне тло посуду різними фарбами та різними пензлями спе-
ціяльно наноситься малюнок «мазком».
Пророблюється це так: беруть пензель і вмочають його трохи в 

шпиґинар, далі в малярську фарбу (див. вище) на поверхні шкла, 
від чого розводять її трохи рідшою, щоб давалась тягнути й щоб 
вона давала «півтон». Накладання на поверхню посуду залежить від 
«вправи» (навику) й від «науки».
Фарби набирають іноді мало на пензель і рівно, а часом трохи 

більше на самий кінець пензля.
Далі береться в ліву руку посуд і притискається кантом (рантом 

філіжанки) до краю стола (з боку), й мізинним пальцем упирають 
так само праву руку, це щоб руки не тремтіли, — тоді «пишуть» 
швидко за один раз листочок чи рослинку. Посуд, що перейде через 
руки 5–7 раз, матиме на собі готовий малюнок з кількох рослинок.

Â) Ìîíîãðàìè

До ручного малярства стосується також і вироблювання 
монограм.
Саме вироблювання монограм полягає в тому, що нарисовані 

малярем літери переводяться спочатку на сухозлотницю (фольгу). 
Сухозлотницю кладуть на сукно, а згори папір з рисунком, і по 
його контурі наколюють звичайною голкою так, щоб уколи прохо-
дили через сухозлотницю — одержується шабльончик.
Коли потрібно на посуді зробити монограму, то цього шабльон-

чика накладають на відповідне місце посудини; зверху по шабльон-
чику натирають звичайним вугільним порошком1 — «випрашуєть-
ся» (припорошується) рисунок. «Випрашуються» не лише літери, а 
й квітки, й цілі написи.
По «випрошку» (вугільному сліду) пишеться пером золотий чи 

фарбовий обрис.

4. Äðóê ³ ðîçôàðáîâêà

Друкування малюнків полягає в тому, що спочатку переводять 
пресом «рисунок» на цигарковий папір, а з нього на посуд, потім 
цей рисунок розфарбовують в різні кольори.

 1 Щоб одержати порошок, береться кавалок звичайної дерев’яної вугли-
ни й розтирається на шклі курантом, як суха фарба.
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À) Äðóê

Ґрунтовний матеріял, що вживається для друку, це суха фар-
ба, що змішується з допоміжними оліями (вареною та сировою) 
в розчину, що трохи густіша від сметани. Пророблюється праця 
послідовно так: зазначена, готова фарба розтирається шпаклем 
(дерев’яним) і накладається на крицевий «блят» з виритованим і 
витравленим солями рисунком (контуром малюнка).
Фарба повинна втиснутися шпаклем в ритини рисунка. Далі ли-

шок фарби з поверхні забирають цим же самим шпаклем, вичища-
ють сірим обгорточним папером.

«Блят» не закладається під «прес» доти, доки на нього не на-
кладуть аркуш цигаркового паперу. Зазначений папір перед тим 
був намочений у воді й звільнений почасти від неї на пресуваль-
ному станку. Наверх цигаркового паперу накладається ще аркуш 
обгорточного паперу та сукно, а далі все це кладеться на «дошку» 
пресувального станка. «Дошка» повинна мати на собі таке ж товсте 
сукно, як і на «бляті».
Допіру з допогомою ручки колеса од преса «дошку» з «блятом» 

заводять руками межи двох валиків пресу, натискають «ричагом» 
і одводять назад колесо й рихтування знімають. Одержаний від-
тиск рисунка на цигарковому папері обережно ріжеться на окремі 
мотиви-шматки ножицями (як і де-калько) та, поки ще вогкий, 
наліплюється й «привалковується» до поверхні білого посуду «ва-
ликом». Через кілька хвилин вертаються до посуду й змочують на 
ньому той папір, що вже висох та обережно відривають його від 
поверхні посудини, на якій залишається лише перебивний рисунок. 
Одержаний контурний рисунок, що вже висох, іде на розфарбовку 
до інших осіб — «копіровщиць».

Á) Ðîçôàðáîâêà

Розфарбовка друкованого рисунка полягає в тому, що «напов-
нюються» «тонові» місця його фарбою. Основний матеріял для роз-
фарбовки або «наповнення» рисунка — малярська фарба, допоміж-
ний матеріял — пензлі, бальзам та шпиґінар.
Посуд беруть у ліву руку, упирають ним у край стола, й пензля, 

що в правій руці, умочують спочатку в бальзам, далі його трохи 
витискають на сухому тлі. Фарбу беруть з краю «калюжки»1 рухом 
«мазка» ледве мокрим пензлем. Тоді наповнюють рисунок, нама-
щуючи у відповідних місцях зверху вниз, а в другому — так само 

 1 Фарба наливається на шкло й тоді утворюється маленька калюжка.

другий раз, в третьому — третій і т. д. «Мазки» формою й розміром 
бувають різні й залежать від розміру й форми кінчика пензля, кіль-
кости взятої на нього фарби та руху руки «копіровщика-маляра». 
Так, тупим кінцем пензля роблять овальний «мазок» менший чи 
більший — залежно від натиску пензлем на поверню посудини.
За одним разом однією фарбою (рідшою) пропускають всю пар-

тію (дванадцяток 10–25) посуду, далі повертаються й пропускають 
другою фарбою, а часом ще й іншим пензлем і т. д. Пензлі після 
праці миють шпиґінаром і складають на звичайному шклі; від часу 
вони засихають, не ломляться й не гнуться.
Беручись знов до малювання, їх лише змочують шпиґінаром, 

від чого вони знов стають м’які. Посуд після «уборки» йде в обпал 
до муфлі й в різних градаціях температур перебуває там 1–2 години 
до закріплення малюнку.

5. «Îòâîäêà» é «øòàìïè»

До малюнків на посуді після обпалу чи на чистому «бєльє» до-
дається «отводка» й «штамп» золотом чи фарбою.

«Отводка» полягає в тому, що вінця чи края посудини обводять 
тоненькими (усіками)1 чи широкими смужками (лєнтою) пензлем 
з дуже тонким зрізаним в кінці краєм його. (Під руку при роботі 
іноді кладуть «пульт»)2.
При цьому посуд, призначений для «отводки», ставлять на «ма-

шинку для отводки» — «вертушку». Вертушку зразу дуже крутять, 
далі поступово стримують її лівою рукою й в той же час націляють 
на відповідне місце на посудині умоченим у фарбу чи золото пен-
злем. Згодом пензель непохитно прикладають кінчиком до посу-
дини, продовжуючи покручувати й вирівнювати «лєнту» чи «усік». 
Після праці посуд ставиться, як звичайно, в ящики й вступає до 
муфлі.
Штампування полягає в тому, що «штамп», умочений в розчин 

золота чи в фарбу, прикладається до посуду, на якому залишається 
слід малюнка-орнамента. Основний матеріял — золото. Штампу-
вання буває «по лєнті» й «у розсипну» й виконується послідовно 
так: гумовий штамп на дерев’яному держаку міцно затиснений між 
трьох пальців правої руки, вмочується у готове золото на шклі че-
рез ½ год. його застигання. В поступі більшого застигання до нього 
додають свіжого золота й «розтягують на тонкий слой» залізним 

 1 Усік — тоненька стрічечка.

 2 Пульт — дерев’яна підставка під лікоть правої руки.
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шпаклем. На цей «слой» злегка кладуть (мочають) штамп і перено-
сять на посуд, злегка прикладаючи у відповідному місці «по лєнті» 
вінця чи «в розсипну».
Помилки в роботі обережно витирають зараз же, як тільки 

спостережуть, мокрою ганчіркою. Крім того, штамп протягом часу 
сам «забивається» золотом між контурами орнаменту. Тоді його 
притискають кілька разів до чистої поверхні шкла чи промивають 
денатуратом, і так працюють ним далі.
Штампування (штампи) можна робити й фарбою.
На одному посуді іноді роблять кілька зразків штампу.
Після праці штампований посуд розташовують один над одним 

так, щоб не ушкодити сирого ще штампу; як висохне, передають 
часто-густо до «отводки» золотом.
Взагалі способи «розмальовування» комбінують.

6. Êîìá³íàö³ÿ ñïîñîá³â ðîçìàëüîâóâàííÿ

Комбінація способів розмальовування посуду буває різна «в 
1–2–3 муфельних обпали» і т. д.
Наприклад, комбінація в 3 опали робиться так: спочатку наліп-

люється де-калько, й посуд іде вперше в муфельний обпал. Після 
того «накладається тло» аерографом, далі посуд підігрівається для 
тривкости фарби й роблять на ньому малюнок руками.
Закінчений ручний малюнок іде в муфель удруге. Останній раз 

на посуді обводять золотом і обпалюють знову цей самий посуд 
втретє.
Де-калько найвогнетриваліший гатунок з мальовничих оздобів, 

бо в склад її входить найтривкіша — «тверда фарба» — «пурпура», 
тому вогонь, проймаючи її кілька разів, часто хоч і лущить малю-
нок1, але зовсім його не псує.
Коли малюнок після обпалу вийде не гаразд, с. т. полущиться, 

то його виконують вдруге ті малярі, чиї малюнки «не вийшли».
Гарний малюнок надає вартости посуду, а не гаразд обпалений 

малюнок знижує ціну й ґатунок посуду (див. вище — «гатунки по-
суду по черепку»).
Отже, роля малюнка й його розташування на посуді величезні.
Коли дати кращий малюнок, а до нього додати ще й тло, яке 

усовує жовтоватий колір поливи, то посуд зараховується до вищої 
якости (категорії), хоч залишається в попередньому ґатунку по че-
репку. Для їхньої ціни й комбінуються різні ґатунки малювання й 

 1 Причиною тому буває часом затримана вода під поверхнею де-калько.

різні фасони за формою. Найдорожчий посуд той, що належить по 
фактурі (черепку) до І-го ґатунку до фасону грецького й має на собі 
найкращі малюнки й золото.

ã) Ãðóïóâàííÿ ïîñóäó

Кожний з ґатунків «по черепку» має ще й свої власні підґатун-
ки (категорії), яких в малярстві нараховується до 11 з умовними 
назвами. Умовні назви, що означають ціну посуду, ставляться на 
квиточках (ярликах) і наліплюються на посуд.
Умовні назви на кожному заводі свої. Вони такі:
Умовні назви малюнків: «прозолоть №...», «мустер №...», «рису-

нок №...», «разделка №...» тощо.
Умовні назви форм посуду: «гранові», «товсторучки», «гречесь-

кі», «фасон №...», «репка» тощо.
Зазначається на квиточках ще й якість виробу: «товар № 2», «то-

вар № 3» замість «2-й ґатунок», «3-й ґатунок» і т. д.
Розпланування й означення посуду умовними знаками веде 

Трест.
Групуючи малюнки за стилем, робітники-малярі по своєму 

поділяють їх на:
 а) геометризовані;
 б) стилізовані (китайські, саксонські);
 в) «Грубої імітації природи»;
 г) «Тонкої імітації природи»;
 д) «Фантастичні», що не належать до жодної з попередніх груп.
Групуючи посуд за формами, поділяють їх на:

 а) розлеглі (раз’ємисті);
 б) із загнутими вінцями;
 в) листовидні (цих немає);
 г) навмисне здеформовані т. інше.
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Â. Ï. ÇÀÁÐÎÄÑÜÊÈÉ

². ÌÓÔÅËÜÍÈÉ ÖÅÕ

Піч, в якій опалюють розфарбований посуд, зветься «муфлі». 
В муфельному цеху є печі двох конструкцій — руської й німець-
кої (Cud mufli), але посуд випалюють у муфлях німецької системи. 
Руські муфлі хоч іноді й використовуються, але вони існують вже 
як анахронізм. Піч німецької системи нагадує літеру «П». Німецькі 
муфлі складаються з трьох відділів, а кожний відділ — з трьох 
«ярусів» чи підвідділів, — вони розташовані один над одним.
Загальний вигляд муфлів такий: ліворуч (з уяви літери «П») роз-

ташований 1-й відділ — боковий з 3-ма «ярусами», що має загальну 
назву «воздушник»; посередині розташовано 2-й відділ — централь-
ний (бо тут скупчено найсильніший «центральний вогонь») — теж 
3-х ярусний; 3-й праворуч, боковий, що має тут назву «холодиль-
ник» і також 3-х ярусний.
Кожний ярус зачиняється залізними дверцями. З протилежно-

го боку 1-го відділу є «топка» (піч), яку починають палити дровами, 
а далі продовжують випалювати торфом.
Піч накривається залізною накривкою (шибром).
З 2-х боків печи, боків «воздушника» та «холодильника», є по 

3 дірки — «люхти», — крізь них залізною коцюбкою посовується 
посуд з «воздушника» в вагонетках до 2-го відділу — до відділу 
центрального вогню. Якщо посуд пробув належний час у зоні цен-
трального вогню, тоді коцюбками крізь люхти «холодильника» ви-
совують його в «холодильник», де він простоює певний час, а звідти 
дверцятами витягують посуд і ставлять на долівці. (Власне в «хо-
лодильнику» теж гаряче, але, в порівнянні з центральним вогнем, 
посуд тут трохи охолоджується).
Вагонетка уявляє з себе прямокутного кошика з залізних сму-

жок. На дно вагонеток кладуть тоненькі бляти, що вже випалені в 
горішньому горні, а на бляти ставлять вже розфарбований посуд.
Вагонетки з посудом ставлять у «воздушника», де ще вогню 

нема, але t° там досить висока, на те, щоб встигли висохнути фар-
би. Таких вагонеток «воздушник» з 3-ма ярусами вміщає в себе 
(3+3+3) 9.
Вагонетки в «ярусі» розташовані так: 1-ша вагонетка стоїть за-

раз за дверцями, крізь які вона ставиться; 2-га — за 1-ою зараз про-
ти люхти, крізь яку вона посовується далі до зони вогню, і 3-тя 
вагонетка — коло самої зони вогню за 2-ю.

Центральний відділ печі «огонь» має теж 3 яруси, але кожний 
з тих «ярусів» уміщає в собі лише по одній вагонетці посуду, що 
посовується безпосередньо з кожного яруса «воздушників». Отже, 
коли у «воздушниках» стоїть 9 вагонеток, так же, як і в «холодиль-
никах», то в той же час на зоні вогню перебуває лише 3 вагонетки.
Фарби на посуді закріплюють в центральному відділі печі.
Зона вогню відділяється від «воздушників» і «холодильників» 

трьома «шибрами» (заслонками): від «воздушників» — 3 заслонки й 
від «холодильників» — теж 3.
Застосовуються й відсовуються «шибри» з чільного боку, с. т. 

звідти, звідки вставляють вагонетки в «воздушники» й виймають 
з «холодильників». Отож посередині печі з чільного боку є 6 «люх-
точок» для «шибр». В зоні вогню вагонетки стоять в капсульних 
коробках, які там спеціяльно пристосовані. Вогонь обхоплює по-
суд не безпосередньо: він іде каналами попід коробку, зверху й з 
боку — гвинтувато, а потім каналом виходить у витяжну трубу.
Температура в зоні вогню досягає 600–700 і 800 °С.
Ступінь t° в муфлях залежить від того, яка фарба на посуді ви-

палюється: є фарба, що вимагає вищої t°, а є й така, що меншої.
Випалювання фарб триває в залежності від металевого оки-

су, що входить до складу фарб. (Різна фарба має й різний метале-
вий окис.) На вогні посуд з фарбами випалюється від 15–20 хв. З 
«холодильника» вагонетка виймається не відразу, а стоїть вона за 
«шиброю» в «холодильнику» стільки часу, скільки стоїть наступна 
вагонетка в зоні вогню. Із зони вогню вагонетка пересовується за 
«шибру» в «холодильник».
Як пересунули вагонетку з посудом за «шибру» в «холодиль-

ник», то ту вагонетку, що стоїть коло самих дверцят, робітники 
виймають залізними ручками (підковами) й ставлять на діл (діл в 
муфельному цеху цементовий). Отже, процес випалювання посуду 
з фарбами йде безперервно.
Залізний гачок, яким підтягуються вагонетки в муфлях, зветь-

ся «гальма».
Таким чином, коли муфельна піч у роботі, то вагонеток у ній 

стоїть 21:9 — у «воздушнику», в зоні вогню — 3 й в «холодильнику» 
теж 9. Тоді, коли в «воздушник» ставлять 3 нових вагонетки, то з 
нього 3 вагонетки посувається на зону вогню, а з зони вогню — в 
«холодильник». Тих 3 вагонетки, що підійшли до дверцят, зразу й 
виймають.
В цьому цеху нема жодної жінки.
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Поруч з піччю німецької системи стоїть муфельна піч і руської 
системи — вона досить примітивної конструкції. Ця піч скидається 
на те, що в буржуазному розумінні визначує «камін».
У піч вставляється капсульна коробка, навантажена посудом і 

піч закривається капсульним блятом і замазується.
З топки протилежного боку вогонь проходить попід коробку й 

полум’ям обхоплює коробку з 3-х боків, крім зовнішнього, бо звід-
си піч закривається блятом. В бляті є «глазок», крізь який періодич-
но слідкують за станом вогню.
Топиться піч пересічно 8–9 годин, а охолоджується 10 годин.
Коли є багато розфарбованого посуду й потрібно швидко випа-

лити, то посуд нижчої якости випалюють іноді й в руській печі.
Як посуд охолоне, тоді його навантажують в ящики й переда-

ють до магазину готових виробів.

Протяг часу при закріплюванні певної фарби

Фарба «пурпур» (рожева) випалюється в зоні вогню 15 хв.

Обводка золотом по білому посуді 10 хв.

Золото по фарбі 5 хв.

Де-калько «роза» 25/30 хв.

Друк (перевідний друк) 20 хв.

Трафаретний друк № 5 10/5 хв.

Де-калько «чотири-штамп» 20/10 хв.

Малюнок «ліс» 15/10 хв.

Прозолоть (мішанина з різних фарб) 20 хв.

Де-калько (бордюр) 25/30 хв.

Де-калько «китайський» 15 хв.

Де-калько «саксонський убор» 20/10 хв.

Бірюза (блакитна) 15 хв.

Фарба «люстер» 15 хв.

ПРИМІТКА: Там, де числа показані дробом, посуд випалюється двічі — 
перший раз зазначає числівник, другий — знаменник.

Деякий посуд в муфельному цеху «робітники-муфлярі» прози-
вають такими своєрідними назвами:
 1 Гірчичниці одномісні звуться «горобцями» через те, що вони 
дрібні й їх багато входить у скриньку.

 2 Чашки з товстими стінками — нового фасону «грань» (вона-
ж і «корабельна»); прозивають «дрань» через те, що вона дуже 
щербиться.

 3 Чашку «китайської розділки» прозивають замісць «красна руч-
ка» — «красна сучка». Цю філіжанку треба дуже обережно ста-
вити в вагонетку, а то фарба з неї надто легко липне до рук, 
і взагалі її погано випалювати, через що вона й набула такої 
назви.

 4 Дитячі філіжанкп називають «картопля», бо їх дуже багато ста-
виться в скриню, в якій переносять посуд до магазину.
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Â. Ã. ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ

¯. ÏÀÊÎÂÎ×ÍÈÉ ÖÅÕ

Паковка посуду провадиться в окремому приміщенні й відбу-
вається на великому столі, що має довжини 6 метрів, а завширшки 
2 метри.
Паковочний матеріял: папір, сіно й шпагат.
Із муфлів посуд переносять у ящиках з ручками (носилки) або 

підвозять ручною вагонеткою. На цій роботі працює тут 4 чоловіка.
Паковщиків біля стола працює 6 чоловік, по 3 з кожного боку.
Всяку посудину спочатку завертають в кавалок паперу, а потім 

робиться «набор». Якщо пакують чайні чашки разом з мисочками, 
то «набор» складається з 12 чашок і 12 мисочок.
Увесь інший посуд пакується за таким розрахунком:

 а) грецькі полоскальниці по 8 шт.
 б) молочники по 6 шт.
 в) чайні чашки без мисочок по 24 шт.
 г) окремо мисочки по 48 шт.
 ґ) півкружки по 24 шт.
 д) муштардниці по 48 шт. і т. ін.
Якщо мисочки пакуються разом з чашками, то чашки склада-

ються по 4 шт. так, щоб вушки входили в сусідню чашку. Цей чо-
тирикутник завинають у папір. Мисочки теж складають по 4 шт. 
Поміж мисочками й чашками кладеться сіно. Одержується пакунок 
(пачка) у вигляді стовбика, який кладеться на пару аркушів паперу, 
завинається, а зверху зав’язують мутузком навхрест.
Увесь інший посуд пакується за загальною системою, с. т. — 

всяка посудина завинається окремо в папір, і, якщо це полоскаль-
ниці, то всередину кожного кладеться солома й допіро вони накла-
даються одна на одну.
Муштардниці кладуться всі 8 шт. уздовж, а потім складається 

6 рядків і т. ін.
Як уже пакунок (пачка) готовий, то на кожному з них робітник-

пакувальник пише: назву асортименту й розфарбовку, напр.:
 а) «чашки с блюдцами», новий фасон «грань», «обводка», або
 б) «чашки с блюдцами, фасон 39», трафарет лес — б. к. (без клейма),
 в) «полоскательницы греческие, крытое де-калько б. к.»
Коли пакованого посуду набереться певна кількість, то самі па-

кувальники переносять його руками або пересовують ручними ва-

гонетками до окремого склепу (магазину). В склепі посуд кладуть у 
«штабеля», згідно розмальовки й асортименту його.
Штабеля кладуться так: нижні пакунки лежать на землі, а щоб 

посуд не почавити, то догори кладеться не більше 10 пакунків. 
Сама укладка провадиться перехрестом, по 2 пакунки поряд. Щоб 
штабеля не розсовувались, то складаються вони з маленьким на-
хилом до стіни.

Ê. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓÂÀÍÍß ÏÎÑÓÄÓ ÍÀ ÑÒÀÍÖ²Þ

Готовий посуд од заводу до ст. Новоград-Волинськ перевозять 
селяни. Умову складено з 13 місцевими селянами. Коли вимагають 
обставини, то селяни мусять дати потрібну кількість підвід. Ціна 
пристави — 20 коп. з пуда з навантаженням та вивантаженням. На 
віз кладеться біля 200 пакунків посуду, що пересічно складає з себе 
вантаж у 50–60 пуд.
Перед відправкою зав. цеху перевіряє пакунки по асортименту й 

розфарбовці, згідно накладної. Візник провіряє паки й розписується 
в одержанні посуду.
Процес навантаження на віз такий: один з візників подає, а 

другий стоїть на возі й укладає. На дні воза кладеться шар соломи, 
а по ньому розташовується перший шар пакунків з посудом. Над 
кожним шаром посуду знов кладеться шар соломи. Завершується 
теж соломою, а згори кладеться заводський брезент, поверх якого 
ушнуровується бечівкою.
Бази для посуду до 1929 року були на ст. Миропіль і Но-

воград-Волинськ, а допіро їх пересунуто до Києва на базу Тресту 
«Порцеляна-фаянс-шкло».

Ë. ÂÎÃÍÅÒÐÈÂÀËÀ ÖÅÃËÀ

à) Âèð³á öåãëè

Для задоволення потреб заводу, тут же виробляється вогнетри-
вала цегла.
На виріб цегли йде та сама маса, що й на капсулі більшого 

розміру.
Для виробу й попередньої просушки цегли є два спеціяльних 

суміжних накриття; в одному з них посередині вкопано в землю 
чотири стовбики, а зверху — дерев’яна накривка — стіл. Розміри 
цього стола 1,5 метра х 1,6 м., а височінь — 0,8 метра. На цьому 
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столі й виробляють цеглу, але для того, крім маси, є ще й такі до-
поміжні прилади й матеріял, як от:
 а) станки за певним розміром і формою потрібної цегли,
 б) дерев’яна дощечка — «ниж» — для знімання лишків маси з фор-
ми й

 в) «шеримот» (розмелена суха маса з-під капсулів).
Готову масу для цегли до стола, на якому провадиться ви-

ріб матеріялу, підвозиться конем, часом і людьми вагонеткою по 
рельсах.
Щоб виробити цеглу, то форму (яка звичайно буває: для «нор-

мальної» — на дві цеглини поряд, а для «клинкової» — на одну) — 
ставлять на стіл і всередині посипають «ширимотом». Далі руками 
набирають масу й згори кидають у форму, — її притопкується так, 
щоб форма, по можливості, була скрізь заповнена масою. Після 
того «ножем» зрізують лишок маси.

á) Çðàçêè ôîðì öåãëè

Щодо самої форми цегли, то вона виробляється згідно певних 
потреб заводу, а звідси вже одержується й назва її. Отже більш ти-
пові зразки це так звана «нормальна цегла», розміри якої:
довжина — 235 мм.
широчінь — 130 мм.
товщина — 65 мм.
Але ця «нормальна цегла» тут виготовляється за розміром, крім 

зазначеної, так би мовити, загальнотипової, «більша» й «менша», 
при чому розмір довжини більшої з них досягає 35 см., а назва її 
«піваршиновка».
На комини потрібно мати кілька окремих ґатунків цегли, що 

зветься «клинкова цегла». В натурі всі ці зразки уявляють з себе 
форму сектора, маківка якого зрізана рівнобіжно кругові.
Всі ці ґатунки цегли відрізняються один від одного лише свої-

ми розмірами (див. мал.).

â) Ïðîñóøêà öåãëè

Для розташування цегли на просушку кладеться кілька випале-
них цеглин на ребро й на певнім віддаленні одна від одної, а на них 
накладається довга дошка. Вироблену цеглу кладуть на цю дошку. 
Коли одна така дошка заповнилась сировими цеглинами, то межи 

останніх у промежностях знов ставлять ребром потрібну кількість 
випалених цеглин, а на них кладеться нова дошка т. ін.
Розташування цегли зазначеним порядком, а також те, що вона 

перебуває під накриттям, сприяє тому, що вона не репає й хутко 
тужавіє.
Взагалі-ж цегла сохне коло 3-х день, а потім одним конем гра-

баркою перевозять її до печі, де мають випалювати.

ã) Âèïàëþâàííÿ öåãëè

Випалювання цегли складаєься з цих процесів:
 а) «наставлювання» цегли,
 б) «підкурка»,
 в) «обпал»,
 г) «остигання».
З того:

 а) наставляння цегли провадиться на ребро й на певному відда-
ленні однієї від одної. На нижню кладеться другий шар цегли 
впоперек. Взагалі-ж наставляють так, щоб було певне віддален-
ня одної цегли від другої; це на те, щоб полум’я вільно могло 
охоплювати всяку цеглину й, по можливості, щонайбільше її 
нагрівати.

  Саме наставлення цегли провадиться через дві «фурти» (входи), — 
одна внизу, друга — нагорі. Коли закінчили «наставляти», то на 
грудну височінь людини в печі проти «фурти» кладеться кілька 
цеглин так, щоб їх легко було вийняти на пробу під час «обпалу».

  «Фурти» замуровуються в два ряди цеглою, а проти майбутніх 
пробних цеглин ставиться «пробка» з двох цеглин, поставлених 
на ребро, але так, щоб вони наполовину виходили зовні. Крім 
того, тут-же праворуч од «пробки» залишається «глазок» (діроч-
ка) на те, щоб можна було бачити, який кольор огню в печі. Ця 
дірочка закривається глиняним «кулкòм» (кілочком).

  Опалювання печі провадиться в її нижній частині й для того 
є чотири топки, а кожна з них має пару люхт — «нижню» й 
«верхню».

 б) «Підкурка» — це попереднє обпалювання цегли з метою, щоб 
«наставлена» вільґісна цегла не порепалась, тому й саме попе-
реднє нагрівання провадиться легенько — поступово й буває 
воно не більше, як до t + 500 °С. Перед початком «підкурки» 
нижню люхту замуровують на те, щоб огонь не дуже рвався.
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  Горішня («верхня») люхта нещільно закривається квадратовою 
цеглиною з круглою діркою посередині. Це на те, щоб затрима-
ти тягу повітря, але не цілком.

  Топлять великими поліняками, а топки збудовано так, щоб дро-
ва можна було класти, а тепло з них не пропадало й полум’я зай-
во не розходилось по приміщенню, то зверху дров накладається 
з товстого заліза «шибра» — нàкривка. Зовнішній вигляд шибри 
той самий, що й коло топок при горнах, де випалюється посуд.

  «Підкурка» цегли провадиться пересічно біля 48 годин (дві доби).
  Під час процесу горіння старший горновщик певного часу конт-
ролює кольор («якість») вогню через «дірочку» в фурті.

  Як тільки цегла вже досить вигрілась, тоді знімають півцилін-
дрове залізо й затулку, а допіро:

 в) провадиться обпал цегли, а для того розмуровують нижню люх-
ту й починають класти дрібні дрова. Дотепний «паляч» увесь 
час уважливо стежить за тим, щоб полум’я обов’язково попада-
ло в піч, а також, щоб вогнева міць поступово збільшувалась.
Досягає цього він різними засобами, наприклад:

 а) дрівця намагається класти корою до вогню, тоді й полум’я йти-
ме знизу і дрова одразу загоратимуться, а з того й загальна 
температура збільшуватиметься;

 б) якщо в люхтах скупчився великий жар, що затримує прохід 
полум’я в піч, то зайва частина того жару вигортається з топки 
в такій кількості аби зробити вільний прохід для вогню.

  Процес обпалу провадиться за пересічною температурою 
+ 1250 °С протягом 36 годин.

  Звичайно на 3-ю добу після «наставляння» старший «горнов-
щик» одкриває «пробку», надіває сині окуляри, виймає пробні 
цеглини й розглядає їх.

  Під час «підкурки» на всі 4 топки працює один «паляч», а при 
обпалі вже два «палячі»;

 г) як тільки цегла готова, то піч стигне протягом 2–3-х діб, а потім 
цеглу вибирають. Робиться це так: спочатку припиняють во-
гонь і так залишають години на чотири при відкритих люхтах. 
Потім розбирають фурти й піч стоїть так доти, доки цегла не 
вистигне.

ПРИМІТКА: При провірці в натурі виявилось, що «обпал» припинено 30/
VІ звечора, а цеглу можна вибирати лише 3,VІІ ранком, с. т. 
розхолоджування тяглось 2½ доби.

Â. Ï. ÇÀÁÐÎÄÑÜÊÈÉ

Ì. ÑÈËÎÂÀ ÑÒÀÍÖ²ß

Всі барабани, масомішалки, масом’ялка, також і станки руха-
ються за допомогою енергії силової станції.
Силова станція має:

 1) паровий котел системи «Коноволіські» з одною жировою рурою. 
Тиснення — 4 атмосфери (гарячого). Поверхня теплоти нагрі-
вання — 37,7 куб. метра, установка була 1912 р.;

 2) парову машину — 1876 р. — одноциліндрову, — пар розповсюд-
жується золотником ординарної дії; коли машина була нова — 
вона мала 35 кін. сил, а допіро — не більш як 28 сил, — дає 66 
обігів за хвилину;

 3) динамо-машину системи «Сименс і Гальське» — чотирьох-по-
люсну; постійний ток 115 вольт, 333 ампер, на 38 кіловат, дорів-
нюється 47 кін. сил. — 1090 обігів у хвилину;

 4) розподільний щит, на якому є 15 рубільників, 2 лічильники, що 
вказують на кількість вироблених кіловат-годин. Вольтметрів 
3, амперметр — 1, завод працює на 220 ампер, бо парова маши-
на не може більш тягнути;

 5) крім цього завод має запасну динамо-машину системи «Все-
общая кампания электричества». Вона має 15½ кіловат = 19½ 
кін. сил, динамо — 6-ти полюсна, 800 обігів за хвилину;

 6) для водопостачання є паровий цмок, що розподіляє воду;
 7) мотор двосильний, системи «Сименс-Шукерт». — 2 кін. сили, 
цей мотор рухає, як токарний станок по металю, так і запасний 
цмок;

 8) мотор «Русское электрич. общество», 8 сил; він рухає динамо 
«Петербург-Москва». Динамо має 115 вольт, 61 ампер, 7 кіло-
ват, — 1270 обігів на хвилину, — рухає частину станків формов-
ні й компресатор для обчистки посуду;

 9) мотор двополюсний, у дві кін. сили, системи «Сименса-Шукер-
та» (німецька фірма), 1200 обігів на хвилину; він рухає два стан-
ки, на яких формують капсулі;

 10) в горновому цехові (долішньому горні) згаданий уже вітрогон, 
на якому встановлено електричного мотора в дві кін. сили, 1150 
обігів на хвилину;

 11) у сортово-шліховному цесі станки механізовано з 1923 р. Мотор 
рухає частину станків формувальні й сортово-шліхір. цеху. Мо-
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тор — прожекторний — військовий (німецької системи, але без 
марки.), 6-ти полюсний, — 1700 обігів на хвилину;

 12) в малярному цесі для аерографа є також мотор — «Венгерський», 
2-х полюсний, — 1700 обігів на хв., він рухає компресатора для 
счавленого повітря на 3 атмосфери, це повітря потрібно для 
«криття» фарбами посуду в аерографі;

 13) в шлямовні мотор рухає 2 барабани. Мотор «Русское обще-
ство — всеобщей К-о электричества» — 4-х полюсний, — 8½ 
кін. сил, 850 обігів на хв.;

 14) мотор тієїж системи, 4-х полюсний, 14 кін. сил, — 1100 обігів на 
хвилину; він рухає 2 барабани, масом’ялку, дві масомішалки, 
центробіжний цмок і апарат для одмучування каоліну;

 15) в шнайдерівці мотор цієїж системи, що й в шлямовні, — 
8 кін. сил, 2-х полюсний, 1700 обігів на хв.; він рухає машину 
кам’янодробилку, шнайдер і сита.
На заводі всіх моторів — 9 і 7 вітрогонів.
В машиновому цесі топка «Шюльтерська». Тут за 16 год. опалю-

вання торфу виходить 2300–2500 кілогр.
Торф сюди йде гірший, а кращий (машиновий) йде на обпалю-

вання посуду в горнах.
3 години 8 ранку й до 5 вечора працює все підприємство, а з 

години 5-ої до 12-ї ночі праця відбувається лише в «шлямовні» та в 
машиновому цесі (Силова станція).

Í. Ê. ÄÌÈÒÐÓÊ
 ÎÑÂ²ÒËÅÍÍß

Тепер головне світло — електрика. Електрикою освітлюють за-
вод, клюб (і кіно), завком, контору заводу, частину держустанов 
(40 %) і робітничих осель. Зимою горить щось 13 000 свічок, а вліт-
ку тисяч 8. Електрика світить до 12 годин, а після 12-ти — на тери-
торії заводу запалюють т.зв. газокалільні лямпи фірми «Люкс»1.
Взагалі гасові лямпи засвічують тоді, як погасне електрика на 

подвір’ї й по тих цехах, що працюють уночі (горновий/берназа і 
муфельний).
Зимової ночі вигорає 6 фун. гасу в одному ліхтарі, а горить 3. 

Гас беруть у кооперації. Пересічно йде 60–70 кг. гасу на місяць, а 
зимою до 150.
До 1923 р. світили виключно гасовими лямпами та ґнотом. 

Напр., у горновому цесі можна було й ґнотом світити (бавовняна 
нитка затягується в трубку, а трубка в баньочці з гасом, — запалю-
ють і горить).
Поки не світили тих ліхтарів на стовпах, то були малі звичайні 

ліхтарі (див. малюнок).
До тих установ, що їм дає електроенергію (світло) завод, на-

лежить: райвик, міліція, пошта, суд, школа, клюб, помешкання 
голови РВК, уповноваженого ДПУ2.
Пересічна вартість кіловатгодини — 22 коп. За лямпу на 25 сві-

чок платять за м-ць 45 коп., а на 50 свічок — 60 коп.
Механік веде облік витрачання електроенергії, щоразу запису-

ючи, скільки показує «лічильник», напр. 24 червня 1929 р. о 8-й 
годині ранку «лічильник» показував 45 593, о 12-й год. — 45 671, о 
5-й год. 45 755 кіловат.
Кожен цех споживає не однакову кількість електроенергії, напр. 

«формовня» працює 8 год. на добу, а «шлямовня» — 16 год. Зрозуміло, 
що на шлямовню припадає більше кіловат-годин, ніж на формовню.

 1 Їх є 5, але світять лише 3, — один біля воріт, другий біля саджалки, 
третій освітлює територію заводу.

 2 (До стор. 101). Ця динамо, що на 38 кіловат, має 333 Ампери (постій-
ний струм 110 Вольт) (47 кін. сил), могла б давати більше енергії, ніж 
вона дає тепер, але на перешкоді цьому та парова машина, що працює 
з 1876 р., вже ослабла й не може дати енергії навіть 35 кін. сил. Тому 
то немає змоги дати світло на решту робітничих приміщень (хат) та 
державних установ.
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 ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß

До року 1927-го для виробництва й парового котла воду брали з 
саджалки біля заводу.
Не кажучи про те, що цю стоячу воду неможна було пити, вза-

галі саджалка не могла задовольнити потреб заводу, бо запаси води 
в ній були обмежені. Траплялося так, що для котла й виробництва 
не вистачало води в саджалці. Тоді возили бочками з села — з кри-
ниць, а це призводило до того, що селяни протестували, щоб не 
вивозили з їхніх криниць води.
Крім цих ненормальностей у водопостачанні була ще одна: і 

з саджалки, і з криниць (коли звідти вибирали багато води), вода 
була брудна, легко було засмітити внутрішність парового котла.
Року 1924-го з Киева запросили гідротехніка, склали умову на 

спорудження абісинської криниці. Треба було здобути чисту воду й 
стільки, щоб на годину мати принаймні 200 відер.
Взялися до роботи; «шурхували» 18 саж. завглибшки; «буравами 

5 дюйм. у діяметрі». На глибині 18 саж. дістали воду, але це був во-
дяний проверсток 8 цалів завглибшки; звідти можна було діставати 
за годину лише 50 відер води. Ясно, що це не могло задовольнити 
потреб заводу. Почали шурхувати глибше. Натрапили на сажневий 
шар граніту, але тому, що він був напівзруйнований — «гнилий», 
удалося його пробити. Далі пішов шар графіту. На глибині 20 саж. 
знову натрапили на граніт твердий — «справжній». Довбали цей шар 
аж до 1927 р., поки нарешті пробили трьохсажневу гранітову товщи-
ну й тоді «хлинула вода, що лише на 7 футів не дійшла до земної по-
верхні. Зробили спробу — «пробну одкачку», щоб переконатися, чи 
вистачить води. 48 годин накачували без перерви, по 800 відер за го-
дину, залляли обидві саджалки водою (літом вони були порожні).
Встановлена при криниці парова «донка» (насос системи Вор-

тингтона) дає на годину 300 відер води (а завод потребує на день 
всього 500–600 відер), постачає силову станцію, шлямовню й увесь 
завод (у шлямовню подають воду на приготовування маси, а в си-
лову станцію — для парового котла).
Вода чиста, м’яка. Уживають її на виріб маси, для парового 

котла, п’ють, постачають амбуляторію, їдальню.
Робітники вдома п’ють воду з криниць звичайних, а на заводі — 

з абісиниської криниці, непереварену.

Саджалок тепер ніяких не використовують, навіть не купаються 
там, бо вода в них стояча й не зовсім чиста. Це вода запасна, на 
випадок пожежі.

 ÏÀËÈÂÎ

À) ÄÐÎÂÀ

Палять тепер на заводі дровами й торфом, часом корчів ужи-
вають. Дрова купують у ВУПЛ’і. (Волинська контора переважно з 
Новозаводського та Карабельного Лісництва. Платять од 19½ до 
20½ коп. пуд франко-завод (тобто з доставою до заводу). Це сирі 
дрова. А сухі діставали з Овруцького лісництва по 37 коп. за пуд 
(разом з доставою).
Сирі дрова лісництво само доставляє гужем (підводами), а 

сухі — з Овруча — залізницею до Звягеля (Новограда-Волинського), 
а звідти підводами. За доставу од ст. Новоград до Мархлевського 
платять од 13 до 16 коп. за пуд, залежно від дороги, як добра доро-
га — дешевше, а кепська — дорожче.
За найкращі дрова вважається соснина — вона дає велике 

полум’я (а в горні потрібно полум’я 17 арш. заввишки).
Проте на випалювання посуду й взагалі на паливо вживають 

різні породи: дубину, березину, осичину, вільшину, сосну й ін. З 
Овруча приставляли саму осичину.
Краще, як дрова сухі, вони дають більший огонь, швидче опа-

люється посуд у горнах і т. ін.
Вогкі (сирі) дрова довше горять, а до того вони негативно впли-

вають на якість випалюваної продукції.
Через одірваність заводу від залізниці (до найближчої ст. Но-

воград-Волинський — 35 верст) немає змоги перейти на мінеральне 
паливо. Дров потрібно на рік 250 000 пуд., а їх щороку все меншає 
й меншає.
Ще як Пржебильський взяв був в оренду завод у Плачковського 

за 2500 крб., то умова була така, що Плачковський повинен давати 
заводові 1200 сажнів дров на рік. За того часу свого лісу (зі свого 
фільварку) цілком вистачало для заводу. Навіть доброго лісу на па-
ливо не брали, а лише з «лежака» — «полòм», напр., продавали ліс 
купцям, а верхи дерев залишалися — це вважалося за «лежак».
А як бува не вистачало лежака, то з березняка вибирали, виру-

бували переважно зіпсоване дерево, напр., таке, що вітер поламав, 
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грім побив («грішне» дерево). Такого дерева бувало нізащо ніхто 
додому не візьме, «бо якесь нещастя скоїться».

«Фабрика» наймала місцевих селян складати ті дрова в «шурки» 
(1/4 сажня) й платила 4 крб. од сажня, а за доставу (також селянам), 
як близько, 1 крб., а далі — 1 крб. 25., 1 крб. 50 коп., навіть 2 й 3 
крб. від сажня.
Потім року 1897-го Плачковський зірвав контракт, «обдумався», 

що дешево віддав «фабрику» (за 2500 крб. на рік) та ще й з його-ж 
паливом. Він почав судитися з Пржебильським і після того Прже-
бильський дров для заводу з «екномії» не одержував, а купував у 
скарбовім лісі в Биківській дачі, в Романівському лісі, під Чудно-
вом у Шушківськім хуторі, в маєтку Савицького, скрізь, де трапля-
лося. Платив: по 10, 12 і по 15 крб. за сажень. За доставу (підвода-
ми, звичайно) окремо платив по 7 крб. од сажня.
Запасу дров у нього завсіди було на 3 роки. Купить одного року, 

а палить ними на другий рік. (Зі слів робітника горнового цеху).
Коли після консервації, 1922-го року пустили завод, то дрова 

купували в селян за готові гроші.
Платив Трест по 10, 15 і по 20 коп. за пуд, аби були сухі. А зараз 

платить 26–30 коп. і більше за пуд, при чому знову стали заготов-
ляти дрова по лісництвах, найбільше в Корабельному. За доставу 
платили 7–8 коп. од пуда.
Здебільшого достава за рахунок лісництва, а буває, що й за ра-

хунок тресту — це залежить од умови.
1923 р., щоб доставляти дрова, виганяли селян — було заведе-

но, так зв. «гужналог», що його відбували селяни. Платили 12 пуд. 
жита за доставку куба дров.

1929 р. чимало готових дров куплено в селян. Селяни свої дрова 
(зі свого лісу) продають по 13–14 коп. за пуд з їхньою доставою. Ку-
пували в сільських організацій (СТВ) по 14–15 коп. за пуд. Вони теж 
доставляли. Новозаводське лісництво продавало по 17 коп. пуд теж 
з його доставою, а також лісництва Березівське, Биківське. З Ов-
руцького лісництва брали сухі осикові дрова франко-вагон — 12½ 
коп. пуд, а з Новограда-Волинського доставляли підводами. 10 000 
пуд.; доставила Звягельська артіль Автопромторгу — по 14 коп. з 
пуда, а решту самі доставляли — по 14 коп. з пуда, як на санях, і 
15 коп. — на возах. На віз брали по 50–60 пуд., а на сани по 90.
Привозять на склад і складають в «штабиля» — по 20–30 сажнів 

у «стос».
Дрова різати й торф здобувати наймають переважно членів 

спілки РЗЛ (в Мархлевському є місцевком цієї спілки).

Як рубають на дрібні, то одержують 4 крб. од пуда, а як на двоє 
й розрубати раз — 3 крб. Дрова найбільше півторааршинові (якраз в 
топку влазять; кладуть дрова не в топку, а зверху на топку).
Різати дрова наймають переважно наймитів — бідноту з Марх-

левського.
Зимою ріже пилок 10, а літом 1–2.
Раніше тим, що кололи дрова, платили по 25 коп. од «шурки» 

(1 крб. од сажня), а тепер тим, що ріжуть півторачки наполовину й 
наполовину переколюють, завод платить 2 крб. 50 коп. од сажня, а 
за ті дрова, що колють на дрібно й складають у «стиртку» — 3 крб. 
од куб. сажня.
В стирті може бути сажнів з 10.
Грубі дрова, що йдуть «на окурку», кладуть у шари, а дрібні — в 

клітки — один шар кладуть уздовж, а другий на ньому впоперек.
Гроші за роботу виплачують у ті дні, що й робітникам заводу. 

Дроворізи — це здебільшого некваліфікована робоча сила, що її в 
міру потреби завод використовує на ту чи ту роботу. Як роботи в 
заводі немає, то рубачів посилають різати дрова, а як на заводі бува 
не вистачає робітників, то ті самі рубачі працюють у заводі: виби-
рають посуд з капсулів, палять у горні… Часом тіж рубачі вдень 
ріжуть дрова, а вночі працюють у заводі.
На одно горно йде дров 26–27 тис. кілограмів.
«Колись — каже завцеху Похильський — не було рощоту за дро-

ва, скільки випалив, стільки й буде. Ми й зараз на дрова не диви-
мось. Полагається 26 000, а як треба 28 000 кг то теж беремо».
Дров іде на м-ць 400–500 тон, торфу 200 тон машинового й тон 

50 ручного.
Корчів за 1928/29 р. спалили 7000 пуд., а 1929 року заготовили 

2000 пуд. Перше палили їх в горнах, в муфлях (на окурку йдуть). 
1927 року в лазні корчами топили, але паливо з них не зовсім доб-
ре, головне, що з корчів багато смоли виділяється й у лазні від того 
брудно.

Á) ÏÅÐÅÕ²Ä ÍÀ ÒÎÐÔ

До 1925 р. завад опалювали виключно дровами, навіть корчів 
не палили, бо цілком вистачало дров; діставити їх було легко, ціна 
була низька, тому й не було потреби шукати іншого палива.
Коли після революції, у зв’язку з нищенням лісів, з підвищен-

ням цін на паливо, стало важче його добувати, до тогож подорож-
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чання дров спричинилося до підвищення собівартости продукції, 
то виникла потреба шукати місцевого дешевшого палива.
Першу думку про використання місцевих запасів нового пали-

ва, тобто торфу, подав кол. тех. директор Довбишанського (тепер 
Мархлевського) заводу Каштелян.
Року 1925/26 спробували випалювати торфом. Спроби дали по-

зитивні наслідки. Це спонукало адміністрацію заводу обстежити 
околиці залягання торфу та з’ясувати його якість.
Протягом року 1926 виявляли найбільші площі, де залягає кра-

щий торф.
Після того склали умову з Окрземвідділом на одібрання для 

заводу ділянки та з торфчастиною Наркомзему на право експлуату-
вати ті торфовиська. Одночасно завод умовився з правлінням Трес-
ту, щоб купити локомобіля та виробляти торф пресований з таким 
розрахунком, щоб за сезон 1927 р. нарізати якнайбільшу кількість 
того палива й зараз же почати досвіди з ним, — обпалювати фаб-
рикат торфом.
Заорендували у торфчастини Наркомзему преси й обладнання, 

а правління Тресту купило локомобіля у Таращанського с.-г. кре-
дитового товариства з умовою, щоб т-во приставило його цілком 
справного на місце розробки в липні 1927 р. Цього сезону передба-
чали заготовити 140 000 пуд. пресованого торфу. Але локомобіля 
приставили несправного, пустили його лише наприкінці серпня. 
Таким чином, «кампанію» зірвали.

«Вручну» заготовили коло 40 000 пуд. торфу, на торфовій площі 
викорчували щось із 20 000 пуд. сухих корчів, придатних на пали-
во. На цьому тоді й закінчився сезон заготівлі палива.
Перехід на торф дав заощадження на паливі машинового цеху 40 %.
У зв’язку з переходом на торфове паливо перед правлінням 

Тресту поставлено питання про те, щоб збудувати 3-тє горно за 
системою Дулевської фабрики Центрального Порцелянтресту, де 
обпалюють посуд торфом уже років з 40.
У вересні 1928 р. почали випалювати фабрикат торфом в одно-

му горні, пристосувавши до того топку (переробили на так звану 
«полушахтну», а ще кажуть «полугазові шахтні»). У червні 1929 р. 
«полушахтні» топки підійшли водою. Мусили тимчасово вернутись 
до старого способу опалювати дровами, поки пороблять дренажі, 
позбавляться води.
Другий горн з Липня 1929 р. також мали пристосувати до опа-

лювання торфом. (Уже пристосували).

До того часу, з 1925 р. торф уживали лише на опалювання па-
рового котла.
Робітники, що звикли опалювати дровами, до нового брудного 

палива взялися дуже неохоче. До тогож, за браком належної прак-
тики, при перших спробах бували невдачі1.
Перед тим, як торфом палити, розпалюють дровами. На горн 

іде дров по 6–8 возів малих (на розпал). Як торфом менше палять, 
то дровами більше. Випалюють машиновим торфом.

«Ручний торф» годиться лише до муфлі, а в завод беруть руч-
ний торф тільки на першу «підкурку», а далі йде машиновий, твер-
дий, бо він дає більший жар. На перший огонь дають корчі, як є. 
Уживати корчів почали недавно. Ними тут взагалі не топили, не 
було потреби, адже місцевість була лісова. За фуру дров на місці в 
лісі платили 15–20 коп. Торфом огрівають парову машину, палять 
у муфлі та огрівають приміщення.
На «окурку», якщо капсулі сирі, дають менше дров, коли сухі 

капсулі, швидше треба окурити, тоді в топку йде більше дров.
Зі складу дрова й торф підвозять до шопи, що поруч горнового 

цеху. Під’їжджають до неї возом і кидають дрова чи торф через 
вікно, а з купи й знадвору до топок носять носилками й підвозять 
тачками.

Òîðôîðîçðîáêè

Прибувши на болото, насамперед потрапляєте в чималий 
дерев’яний холодний будинок. Це склад і «контора» торфорозробок. 
В конторі працює рахівник.
Зав. розробок, як не в конторі, то «на торфу» — на місці 

роботи2.
Посеред рівної болотяної площі в першу чергу в вічі впадає па-

рова машина, що стоїть біля розробленого вже «кар’єру». За маши-
ною ззаду (внизу, в кар’єрі) грабарі копають торф і кидають його в 
елеватора. Вони ніби підганяють машину вперед.

 1 Тут цікаво навести власне завваження тих робітників — (кочегарів), що 
працюють біля палива: «Переробили на торф, то попомучились, поки 
навчились топить. Раз 80 годин горіло й не випалили. Як дровами, то 
менше часу горить. Дрова, як сухенькі, то чуть сірничка, та й горить. А 
це (торф) тліє, як ото в люльці махорка».

 2 При конторі нашвидко зліплена тимчасова піч варити страву. Тут-же 
тимчасовий коваль лагодить знаряддя виробництва.
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Коло машини купка людей. Це машиніст, кочегар, «рольщики», 
«розлипайло», «сікач» (секар) і ін. Убіч од машини по вузьких рейках 
на маленьких залізних шпалах «вагонери» один по одному попиха-
ють вагонетки з торфом, везуть на «сцьолку» (поле стилки). Там (в 
кінці поля) «сцьольщики» беруть з вагонеток торф, складають його 
в тонкі чорні смуги — сушитися. Рейки від кінця поля овалом по-
вертають назад до машини. Вагонетки, спорожнені, повертаються 
знову до «рольщиків», набирають по новій сотні торф’яних цеглин і 
так увесь день кружляють (роблять обороти).
Трохи далі за полем (сцьолкою), за кущами чути вигуки мо-

лодого погонича, що сидить посередині на манежі з довжелезним 
батогом, як добре вудлище на щуки, й поганяє коні, запряжені в 
«манеж». Біля манежу — яма. Там викопують торф, кидають його 
на носилки; носилками односять до манежу «молоти», а перемеле-
ний — носилкамиж таки односять на поле (сцьолку), наливають 
його з носилок в раму, що має 30 клітинок. Ці клітинки й надають 
чорній, рідкій торф’яній масі форму правильних цеглин.
Наллявши раму рідким торфом, виймають її, щоб наливати 

далі з других носилок, а новоутворені мокрі цеглини лишаються 
на полі сохнути.
Попереду парової машини йдуть «одчосники».
Смугу, завширшки з 9 метрів, тобто місце для нового кар’єру 

вони очищають від верхнього шару — трави, кущиків, пеньків 
тощо. Розчиняють заступами й заступамиж викидають «одчос» в 
уже розроблений (спорожнене місце) кар’єр. Заразом викорчовують 
і пні й викидають на бровку кар’єра. Якщо кидати далеко — незруч-
но, то «одчос» спочатку накидають в носилки й нимиж підносять 
до попереднього кар’єру й викидають туди у воду. Корчі зносять до 
купи набік й складають у «шурки» (1/8 саж.).
Сцьолка на болоті не одна. Трохи далі за свіжою «сцьолкою» 

чорною смугою лягла старша, вистелена із тиждень тому. Там дів-
чата перевертають торф на другий бік, а далі, на третім полі, вже 
складають «у п’ятки», «у крачки»1.
Ще далі — остання стадія роботи — уже сухий торф дівчата 

складають у «штабелі» — (скирти).
Перевертання торфу, складання в «пятки», в «крачки», в «шта-

белі» — це виключно жіноча робота. З «крачок» торф кладуть на ря-
дюжки й по дві дівчини (з обох кінців беруть) несуть до штаби, кла-

 1 «П’ятки» — по 5 цеглин складено на купу, а «крачки» — більші купки, 
цеглин по 15–20.

дуть рядюжку на землю й по одній цеглині подають наверх таким 
дівчатам, що сидять зверху на штабі й там укладують, «мурують».
Знизу до верху штаба поступово звужується — «як рама, так і му-

рується; (див. малюнок) зверху на один ряд кончають — «гребінь»1. Як 
на тім місці, де кладуть «штабу», грузько, то підкладають дошки, щоб 
на них стояти. Три пари дівчат підносять торф, а дві кладуть «стіну».
Ті, що підносять, самі й подають — спочатку наносять, а тоді 

подають. Тих, що підносять торф, звуть «поднощиками», а тих, що 
кладуть — «накладчиками».
Штаби здебільшого стоять на болоті до зими; найбільше возять 

торф зимою (краща дорога й дешевше обходиться). Як кладуть на 
віз, то «ззаду, спереду гарненько вложить, а в середині як-небудь».
На торфорозробках ніякої культроботи не ведеться. Збори були 

тільки раз — прочитали робітникам одну лекцію з медицини. Ор-
ганізували лікнеп. Записалось 68 неписьменних. Спілка найняла 
вчителя з Мархлевського, щоб учив тричі на тиждень, але «навряд 
чи одвідуватимуть».
На торфорозробках є 6 артілей, що обслуговують машину. Кож-

на артіль має свого старосту.
Торфорозробки завод має свої. Досі в розпорядженні заводу 

було дві болоті — Чорна Руда й Василеве, а 1929 р. одвели ще й 
третє, що зветься «Зелене багно».
Всі ці торфовища розташовані за 3 кілометри від заводу, при с. 

Іванівці.
Досліджувати торф на ближчих до Мархлевського болотах по-

чали р. 1927, запросивши на цю роботу представників Торфчастини 
Наркомзему2.
Зробили геогностичне здіймання, виявили й на якій площі й 

глибині залягає торф, а потім склали проект розробки.
У червні 1927 р. взялися до підготовчої роботи. Почали осушу-

вати й рівняти болото. Викопали магістральну осушну канаву 2,5 
кілометри завдовжки, викорчували болото «Чорна Руда», а в липні 
почали здобувати торф «ручним способом»3.

 1 Довжина «штабеля» — 7 сажнів.

 2 Досліджував техник Кравчук.

 3 Корчувальникам платили по 9 крб. од сажня (куба) — за те, що викор-
чувати й грубо поколоти, а як на тонко, то 12 крб. од сажня. Селяни 
(дорослі) виконують тяжчу (грубшу) роботу, а діти підбирають і склада-
ють у чвертки. Корчі підкопують заступом, сокирою обрубують лапи, 
копаницею корчують, де малі корчі, ломами підважують — вагою.
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Тепер, як уже зазначено, Мархлевський завод має три торфо-
виська — болота: Чорна Руда, Василеве й Зелене Багно. Площа всіх 
цих торфовиськ, могутність торфяного шару, кубатура масиву та 
площа одводу за даними торфочастини Наркомзему, що їх обслі-
дувала, такі:

Чорна 
Руда

Васи-
леве

Зелене 
Багно

Площа під торфом (в гектарах) 36,25 9,20 7,75

Пересічна глибина без «очосу» (в метрах) 0,80 0,66 0,65

Кубатура маси (в метрах) 290,00 60,720 50,375

Одведена площа (в гектарах) 58,42 8,375 11,344

В лябораторії тієїж таки торфчастини Наркомзему зробили тех-
нічну аналізу кількох зразків торфу (всього 7 зразків). Різниця по-
між них дуже незначна, тому й немає потреби подавати тут усі 7 
аналіз. Обмежимося лише цими двома зразками:

1) Òåõíè÷åñêèé àíàëèç òîðôà ¹ 2

Влажность 11,67 %

Зольность 6,00 %

Кокс 34,28 %

Летучие вещества 54,05 %

Сера 0,22 %

Теплотворная способность сухого (воздушного) образца 4863 калория.
Спекаемость золы — начало оплавления 1175 °С, полное оплав-

ление 1200 °С.

2) Òåõíè÷åñêèé àíàëèç òîðôà ¹ 3

Влажность 14,9 %

Золность 4,78 %

Кокс 31,23 %

Летучие вещества 54,68 %

Сера 0,20 %

Теплотворная способность воздушного сухого вещества 4794 кал.

Аналізи підписав ст. ляборант лябораторії торфчастини Анд-
реєв, 30/ХІІ — 1927 р.
Року 1927-го здобували торф лише ручним способом. Такий 

спосіб здобування торфу незручний і невигідний. По-перше руч-
ним способом не можна здобути за певний час стільки торфу, як 
машиною, по-друге — якість торфу, здобутого ручним способом, 
гірша, ніж машинового. Ручний торф годиться на паливо лише для 
тієї печі, що при силовій станції. На випалювання посуду в горнах 
ручний торф непридатний, занадто він м’який, не дає потрібного 
жару, більша його частина переходить на золу, а звідси й потреба в 
пресуванні торфу.
Року 1928-го на торфорозробках уже працював один елеватор. 

Одночасно продовжували здобувати торф на болотах: Чорній Руді й 
Василевому ручним способом. Елеватор виробив 88 000 пуд. торфу 
(1928 р.), а ручним (різним) способом здобуто 190 000 пуд. Того ж
року машина працювала до 1-го вересня, а ручним способом здобу-
вали до 15-го серпня1.
Року 1927-го на торфорозробках працювало 30 чоловік, а 1928-

го біля машини 36 чол. (20 жінок і 16 чоловіків), а на (ручному) 
торфі 114 чоловік (половина жінок і половина чоловіків).
За пляном року 1928-го на болотах Чорній Руді й Василевому мали 

здобути за сезон (з 15/V до 15/VІІІ) 6600 тон, а виробили 4,5 тисячі.
Цього (1929-го) року кінним приводом почали працювати 22 

травня, а машиною2 28 травня.
Біля елеватора робітники працюють на дві зміни. З 28/V до 1/

VІІ-29 р. одна зміна виробила торфу 657 400 цеглин (кирпичів) або 
46 018 пуд.
Ця сама машина у другу зміну з 15/VІ до І/VІІ виробила 230 200 

цеглин, або 16 114 пуд.
Перша зміна 30 чол. працює з 3-х годин ночи до 12 год. дня, а з 

12 год. дня до 9 год. вечора працює друга зміна — також 30 чол.
Кінний привод (манеж), працюючи з 21/V до І/VІІ, виробив 

157 300 цеглин або 10 231 пуд сухого торфу.
2-й кінний привод за цей самий час виробив 157 550 цеглин, або 

10 242 пуди.

 1 Праця там сезонна, пересічно з 15/V до 15/VІІІ. Вона може тягтися й 
довше — це залежить від погоди. Працює на торфі 130 чоловіка.

 2 Парова машина — елеватор.
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Од початку сезону 1929 р. до І/VІІ всього вироблено 1 202 450 
цеглин, або 82 605 пуд.
Праця відрядна — од кількости здобутих цеглин торфу. На еле-

ваторі 2 крб. 20 коп., а на «різному» торфі 1 крб. 75 коп. за 1000 
цеглин. На елеваторі однаково одержують чоловіки й жінки.
За обов’язками всі, що працюють на торфорозробках, поділя-

ються на такі основні групи чи категорії: «грабарі» або «різчики» (ті, 
що копають торф), «вагонери» (ті, що на вагонетках одвозять торф 
на поле «стилки») і «сцьольщики» або «однощики» (ті, що односять 
і укладають торф на полі «стилки»1).
Різчик одержував по 75 коп. на день, а дві жінки — однощиці 

1 крб. (по 50 коп. кожна).
Умови праці біля елеватора.

Крб.-коп.

Робітник, що працює при елеваторі за 1000 цеглин 
розм. 3х3х8 верш. одержує

2–20

Повернути в п’ятки 1000 штук 11

Скласти 1000 шт. в малі клітки 13

Скласти 1000 шт. у великі клітки 14

Скласти в штабель 1 куб. саж. 1–30

Умови праці біля кінного привода.

За 1000 шт. розміром 3х3х7 верш. 3–55

Повернути в п’ятки 1000 цеглин 11

» в малі клітки » 13

» у великі » 14

Скласти в штабель 1 куб. саж. 1–20

Робочий день тих, що працюють в одну зміну — 10 годин, а 
тих, що працюють на дві зміни — 8 годин.
Дешевша оплата праці біля кінного приводу пояснюється тим, 

що тут цеглини менші й легші — не так спресовані. 1000 штук 
сухого торфу од парової машини важить 70 пуд., а од кінного при-
воду — 65 пуд.
Робота на торфорозробках, як і всяка земляна робота, брудна. Щоб 

робітники не псували свого одягу, їм видають спецодяг (не всім).

 1 Поле стилки — місце, де складають і сушать торф. Сушать переважно 
жінки.

Сцьольщикам, рольщикам і вагонерам дають фартухи (казьон-
ні) і постоли мотузяні або чоботи.
Службовців на торфорозробках 3:

 1) «торфмайстер» (зав.) одержує на м-ць 105 крб. та ще наванта-
ження 50 %. Усього одержує за м-ць 157 крб. 50 коп.

 2) рахівник — комірник — 75 крб. за м-ць і
 3) десятник — 60 крб. за м-ць.
Крім цих 3-х службовців ще є «обслуговуючий» персонал: один 

машиніст, що одержує 80 крб. за м-ць; два «кочегари» (по одному на 
кожну зміну) одержують по 50 крб. Мається також 2 «вартових», — 
один охороняє машину й одержує 28 крб. за м-ць, а другий — охо-
роняє склеп (барак) і одержує 26 крб. Біля парової машини «грабар» 
пересічно заробляє 2 крб. 75 коп. за день, працюючи 8 годин на 
добу; вагонер заробляє пересічно 2 крб. за день (буває, що заробить 
1 крб. 20 коп., 1 крб. 90 коп. і більше); «сцьольщиці» — 1 крб. 80 
коп.; одна «підкладчиця» (що кладе дощечки на ролики) заробляє 
так само, як вагонери — по 2 крб. за день; «розліпало» (розлипай-
ло) — той, що подає підкладчиці дощечки до рук, заробляє за день 
1 крб. 60 коп. і «сєкар» (сікач) — той, що рубає торф, який виходить 
з машини, «на цеглинки», виробляє за день 1 крб. 30 коп.
Ті, що працюють біля кінних приводів, заробляють пересічно 

по 2 крб. 10 коп. (там кваліфікація у всіх однакова).
Дівчина на «сушці» за день пересічно заробляє по 1–20, але є й 

такі, що доводять свій зарібок до 1 крб. 50 коп.
Поденні робітники — хлопці одержують по 1 крб. 30 коп. за 

день, а дівчата — по 1 крб. 10 коп.
Селянин, що працює на торфорозробках зі своїми кіньми (пара 

коней, що ходять у кераті-манєжі), за день заробляє 7 крб. 50 коп. 
(бере 1 крб. 25 коп. од 1000 цеглин, а виробляє за день 6000).
Двічі на м-ць із заводу приїжджає на торфорозробки скарбник 

(касир) і виплачує гроші.
Працює на торфорозробках місцева робоча сила — селяни з 

околишніх сіл — з Шереметового хутора, Таргонієвої Рудні, Марх-
левського (Довбиша), Осичного. Чоловік з 10 є з дальших сіл, напр., 
з Нового Заводу, Костянтинівки (наймити переважно).
У першу чергу на роботу приймають наймитів і бідноту, три-

маючи контакт з місцевими групкомами спілки РЗЛ та комітетами 
незаможних селян.
Найбільше серед робітників, що працюють на торфорозробках, 

українців і поляків (католиків). Є й німці, навіть 2 євреї.
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Місцеві робітники харчуються вдома, полуднати чи там снідати з 
дому приносять, а немісцеві (пришлі — зайди) харчуються (столують-
ся) у місцевих селян, платять по 15–20 крб. за м-ць, а то — «з торбів».
Ті, що працюють у першу зміну, звільняються од роботи о 12-й 

год. і йдуть додому обідати, а ті, що працюють у другу зміну, при-
ходять на роботу вже пообідавши.
За літо намагаються заготовити торфу стільки, щоб вистачило 

на рік або принаймні до наступного сезону.
Працювати на торфорозробках можна лише влітку й то за 

сприятливої погоди. Як іде дощ, роботу припиняють, бо торф 
розпливається.

Îáë³ê ïðàö³ íà òîðôîðîçðîáö³

Перевірку й облік праці робить рахівник. Під кінець роботи він 
іде на «стьолку» (поле стилки) і підраховує, скільки штук (цеглин) 
торфу вироблено. А через те, що рахувати всі цеглини незручно й 
задовго, він перевіряє таким способом: на вагонетку кладуть 100 
штук або 25 дощок. Коли 8 вагонеток раз обійдуть, то це зв. «обо-
рот». Один «оборот» — 800 шт. За день роблять приблизно 30 «обо-
ротів», тоб-то одвозять на поле «стилки 24000 цеглин.
Прийомку або підрахунок роблять з метою виявити, скільки 

виробив кожен працівник, скільки кожному належить платні.
Як на заводі, так і на торфорозробках буває «готовий продукт 

виробництва», а буває й «бой», коли, напр., перекинеться або ваго-
нетка злетить з рейок і цеглини торфу поб’ються, то їх уже не при-
ймають — «пропала його робота»1. Приймають лише цілі цеглини.
Уже з попередніх відомостей видно, що торф на болотах, що 

нині належить Мархлевському порцеляновому заводові, здобува-
ють трьома способами:
 1) ручним;
 2) з допомогою кінного приводу (манежа) і
 3) з допомогою парової машини (локомобіля).
Мали практикувати ще й четвертий спосіб, так званий «рамоч-

но-формовочний». За цим способом роботу мали виконувати так: 
копати яму, в ній місити торф ногами, а замісивши, набивати в 

 1 Тобто пропала робота тієї артілі, що здобула торф. Кожна артіль скла-
дає свою роботу окремо. Ті, що копають, возять, складають — одна 
артіль.

форми. Од цього способу відмовилися — можуть люди покалічити-
ся, а до того ломець (ревматизм) можуть нажити.
Тепер уже й праці «ручним способом» уникають.

 Ëîêîìîá³ëü

На вирівняному болоті, звільненому від верхнього шару (рос-
линности, корчів) кладуть шпали, до шпал прикріпляють рейки, на 
рейках ставлять плятформу з колесами, а на плятформі — локомо-
біля. Елеватор, прикріплений на козлах над пресом (торф здобува-
ють, власне обробляють, елеватором за допомогою преса).
Торф копають грабарі заступами «кожен на свій штих гонить 

глибини», при чім не всі в один ряд копають, а сходцями, «сту-
пеньками» або «слоями». Копаючи, займають площу завширшки 9 
метрів. На цій площі торф копає 8 чоловік — по один бік елеватора 
4 й по другий бік 4. Таким чином кожен займає площі 4,5 метра 
завширшки й на один «штих» завглибшки.
Заступами (лопатами) торф укидають в елеватор, елеватор гонить у 

прес, прес перемелює й вичавлює з нього воду. Далі торф іде на ролики 
(рольний стіл з катушками, що по них качаються дошки з торфом). З 
елеватора торф виходить суцільною масою. З боку при елеваторі біля 
рольного столика сидить «сікач» — січе цю масу на кавалки (цеглини).

«Рольщики» (їх біля елеватора троє) знімають (беруть) дошки 
з посіченим на кавалки торфом і вантажать на вагонетки. На ваго-
нетку кладуть 25 дощок (100 шт.). Внизу, тобто на нижню раму (у 
вагонетці три рами: нижня, середня й верхня) кладуть 8 дощок, — 
на середню раму 10 дощок й на верхню — 7.

«Вагонер» або «вагонщик» (їх є 8 — по одному на кожну ваго-
нетку) «таскає на сцьолку» — пхає вагонетку з торфом по рейках 
наперед «на поле стилки» в той кінець, де продовжують класти. 
«Сцьольщики» (їх також 8) вивантажують торф і кожен бере по од-
ній дошці й стелять в «стьолку» — поряд одну за одною кладуть 
на кант (як беруть з вагонетки, то дошка внизу, а як кладуть на 
землю — сушитися, то дошка набік).
Як викопають у певнім місці торф з-під елеватора (а копають за 

пляном), посувають машину вперед, роблять «перетяжку» й копа-
ють далі.
А тягнуть машину (підвозять) мотузком, власне дротяним ка-

натом з допомогою коловороту. Береться за дишель чоловік 8–10 
і покручують коловорота, канат намотується на стовп і машина 
наближується — посувається вперед метрів на 5.
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Воду в машину помпують цмоком.
Викопана площа (довга, 9 м. завширшки) зветься «кар’єром». 

Коли один кар’єр викопають і поруч копають (розроблюють) дру-
гий рівнобіжно, то між них залишають стіну, щоб з попереднього 
кар’єра не затікала вода й не заважала працювати, а як розроблять 
кар’єр з кінця в кінець, тоді й стіну забирають (викопують).
Літом торф возять до заводу по 3 коп. з пуда, а зимою по 2–2½.
Щоб складати торф, наймають укладчиків. 4 чоловіки цілу 

зиму працюють, складають торф у штабеля. Платні одержують од 
кубічного сажня 20 коп.
Року 1930-го достава набагато подорожчала. Коли року 1928–

29-го возили по 2 коп. з пуда, то 1930-го — по 7 к. та ще й овес дає 
завод по «твердих цінах».
Аналогічно подорожчала й достава посуду до ст. Новоград-Во-

линський. Перше брали по 14, потім по 18 коп. з пуда, а тепер — 30 
коп. і пуд вівса на візника.
За таких умов зменшувати собівартість тонни продукції нелегко.
Щоб позбавитись цієї залежности від селянського транспор-

ту, адміністрація заводу прийшла до висновку, що доцільніше 
мати свій заводський транспорт. Здійснювати цю думку завод по-
чав — вже є 4 вози. Крім того, завод клопочеться, щоб дали йому 
грузовика.

 ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÇÀÂÎÄÓ

À) ÑÎÖ²ßËÜÍÈÉ ÑÒÀÍ ÐÎÁ²ÒÍÈÊ²Â

Всього робітників (за даними 1926/27 р.) було 217 ч., із них має 
землю 71 (див. відомості про це нижче).

1919–21 рр., коли завод стояв, робітники дуже бідували. Ті не-
великі кавалки землі, що з них користуються робітники, спричи-
нилися до того, що під час економічної кризи кваліфікована сила й 
загальна робітнича маса не розпорошилася, а зосталася при заводі.
Частина заводської землі, що з неї наїжджі робітники користу-

валися,. одійшла під територію заводу, а частину Райвик одвів під 
будування.
Тепер теж дають ділянки заводської землі — на огірки, капусту, 

картоплю — кожному біля хати, де він живе. Перше давали по пів 
десятини й більше, а тепер по 20 кв. саж. і до ¼ дес. на сім’ю. За цю 
землю робітники не платять.

Од 1 до 3-х дес. має 41 чол.
Од 3 до 7 дес. має 22 чол.
Од 7 до 10 дес. має 3 чол.
Од 10 до 13 дес. має 5 чол.
Разом 71 чол

Корів має 89 чол.; коней — по парі — 5 чол., а по одному — 8 
чол.

Á) ÂÇÀªÌÈÍÈ ÌÅÆÈ ÐÎÁ²ÒÍÈÊ²Â

Вища кваліфікована сила (формовщиків — 31 чол., малярів — 
27) переважно місцеві люди. Середня кваліфікація — горновщики, 
глязуровщиці, сортувальниці — також здебільше місцеві.
Робітники, що не мають власної господарки, на місцевих се-

лян — робітників дивляться з заздрістю, а тому й кажуть про них:
«Заможніші дивляться на завод, як на дойну корову — аби взяти 

якнайбільше грошей, щоб поповнити своє господарство». Як при-
їжджає новий товариш (немісцевий), то ставлення до його особли-
ве — «він тут не виріс, його не знають. Чисто пролетарська частина 
до його зараз звикає, а сільськогосподарча — не дуже, думає — «це 
його прийняли, а може мене після звільнять».
Такі побоювання за свої інтереси селянської частини робітни-

ків, що зв’язані з сільським господарством, особливо заможніших, 
справді підставні. Завод у сучасних умовах соціялістичного будів-
ництва, в руках пролетарської держави, ясна річ, пролетаризує свій 
склад працівників, тобто намагається регулювати його так, щоб 
перевагу мала пролетарська частина — справжні робітники, які за 
єдине джерело свого існування мають працю на заводі. То-ж і не 
диво, що «як прибуває чистий пролетарій, то йому дають роботу в 
першу чергу». Як бува скорочення штату, то господаря (робітника-
селянина, що має землю-хату) скоротять у першу чергу, як-що він 
без підвищеної кваліфікації. «Такі випадки на заводі вже мали міс-
це». Тут є Роговський Томаш, Вонсович, яких уже усунули з заводу 
під час скорочення штату. Одну робітницю Хоронжевську виклю-
чили теж тому, що вона донька господаря-індивідуаліста. Робітник, 
що має власне господарство, більше дбає за нього, ніж за інтереси 
виробництва.

«Тут як хтять провести збори, то зараз після роботи, бо як він пі-
шов додому, то вже не побачите його». (Від. Зав. клюбу Грайцара).
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Збори затягують на цілу годину (власне відтягують поча-
ток зборів). Як призначають о 5-ій годині, то починають о 6-ій –
«все їдно не почнеться в час».
Робітників у Мархлевському звуть «робочими».
В самих робітників є розподіл на окремі групи: «фабрикант» — 

«це котрий вже спец» — кваліфікований, а «робочий» — особа без 
кваліфікації. Напр. «пальщики» — це робочі, берназники — робочі, 
а формовщики, малярі — це в них «фабриканти», моделярщик хо-
роший — теж «фабрикант».

(2/VІІ–29 р. Від В. Марченка).
Залежно від цієї класифікації, натраплюємо моменти антагоніз-

му поміж окремих груп робітників, напр., робітники горнового 
цеху й формовні заздрять малярському цехові, «що вже він чистіше 
сидить і лекше работає».
Що ж до взаємин робітників із службовцями, то тут хоч і немає 

антагонізму, але є тенденція, погляд на службовця як на особу, що 
користується з менших прав ніж робітник.
Поміж службовців є такі, що «ладен на 50 % одержувати мен-

шу платню, аби йому влізти в робочу сітку, бо він знає, що з ним 
рахуються, як з робітником, і в партію легше вступити, і прийма-
ють скрізь».
Бувають суперечности між формовньою й малярнею. Старий 

формовщик, 15 років працює на заводі, одержує 90 крб., а учень із 
малярні 2 роки попрацював і теж одержує 90 крб. В таких випадках 
кажуть: «Получилась ненависть, я учился когдато 6 лет, а тот 2 
года. Шо я буду стараться, як мій труд ніже тово..»
Місцеве селянство, що на заводі не працює, ставиться вороже 

до тих селян-робітників, які працюють на заводі. Це видно з таких 
балачок: — «0, він має хазяйство, да ше й заробляє»1

Як в кооперації в першу чергу робітникам одпускають крам, то 
селяни: «0, він більше грошей має, то йому й давай».
І дійсно, робочий має карбованців 20 на пайці, а селяни по 3–5 крб., 

а звідси й балачки: «0, фабрикантам то все є. Ай, бодай не казати».
Робітник-селянин економічно міцніший за селянина неробіт-

ника, тому й на ринку вплив його більший. Не кажучи вже про 
кооперацію.

 1 «Буває драка помижду молодими. Буває спор, що мов у тебе є вісім 
десятин землі, пара коней, дві корови й ти робиш на станку, а я — нє. 
І поб’юця. Отака ненависть є».

Â) ÇÀÐ²ÁÎÊ

Пересічна зарплатня р-ка на рік: 531 крб. На 1928/29 рр. передба-
чається зарібок у 535 крб. Пересічна зарплатня службовців 1136 крб. — 
на 1928, 1929, 1930 р.р.; техперсоналові — 460 крб. за 1928 р.; на 
1929 рік проектується 524 крб. Місячна зарплатня керівника заво-
ду — 168 крб., директора — 250 крб., бухгальтера — 180 крб.
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Ô. Ï. ÑÒÅÖÅÍÊÎ

 ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

². ÊÅÐÓÂÀÍÍß

Мархлевський Порцеляновий завод підлягає керівництву Всеук-
раїнського «Порцеляно-фаянс-шкло» Тресту, що перебуває в Києві. 
Трест цілком керує заводом, надсилає свої директиви, розпоряд-
ження т. ін.
У межах самого заводу керівництво належить адміністрації, 

яка складається з трьох осіб:
 1) адміністративно-правове — керівник заводу;
 2) технічне керівництво — техдиректор, який має спеціальну освіту;
 3) обліково-контрольне керівництво — головбух.
Безпосереднє керівництво належить керівникові заводу.
Техдиректорові підлягають усі цехи з додатком господарства 

(кузня, майстерня т. ін.).
Головбух керує всім обліком заводу, що складається зі статис-

тичного, калькуляційного та технічного обліку. Іншу роботу вико-
нують фахівці. Цехова адміністрація (середній техперсонал без спе-
ціяльної освіти) працює під керівництвом вищого техперсоналу.
Кожний цех має свого головного керівника, який наглядає за 

роботою свого цеху.
Адміністрація заводу: керівник заводу — т. Зимній, директор — 

т. Кутас, завком — т. Блехт, бухгальтер контори т. Лейбман, зав. 
господарством — т. Кулага Я. Д.; керівники по цехах: тт. Гарбовсь-
кий А. Ф., Мутузов Б. В., Врублевський І. І., Кіндзерський І. С., Пу-
хильський І. В., Мадфіс К. Б., Рожецький Л. Л., Карпинський А.; 
нач. пожежної команди Марченко В. М.
Керівник заводу т. Зимній член партії КП/б/У й входить до 

складу бюро місцевого партосередку. Син робітника. Змалку пра-
цює на заводах.
Під час імперіялістичної війни був за кордоном — у Німеччині, 

Австро-Угорщині, Чехо-Словаччині, де вивчив німецьку й чеську 
мови, а також ознайомився з Західньо-Европейською культурою.
Під час громадянської війни брав активну участь проти окупа-

ції німців та боровся з контрреволюцією.
Людина досить енергійна й має серед робітників авторитет.

Í. Ê. ÄÌÈÒÐÓÊ

²². ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÑÈËÎÂÎ¯ ÑÒÀÍÖ²¯
Силову станцію (машиновий цех) обслуговують: 1 механик, 1 

монтьор, 2 кочегари, 2 машиністи, 2 ковалі й 1 учень.
У першу зміну тут працюють: машиніст, учень, кочегар і мон-

тьор, а в другу зміну (звечора) — машиніст і кочегар.
Під час праці другої зміни зав. цеху й монтьор лише нагляда-

ють — їхня бо справа тільки написать вимогу на залізо, метали різні 
та ін.

²²². ÇÀÂÃÎÑÏ
Завгосп — зберігає все майно від псування, він відповідає за 

його цілість. Видає на вимогу всіх цехів, що кому потрібно: па-
ливо, фарби, декалько, золото рідке (закордонне, одержують через 
Наркомвнуторг, коштує 80 крб. кіло), сировина — глина, каолінові 
сухарі, шпат, крейда, пісок кварцевий, кремінь, допоміжні матерія-
ли (губка грецька, шпіґінар, пензлі та інш.), ремонтно-будівель-
ний матеріял (дошки, цвяхи, залізо, дубові «тьоси», гайки, болти), 
електричне приладдя — все, що є в коморі, на складі, у віданні 
завгоспа. Це його обов’язки як зав. комори. А як завгосп, він при-
ймає тимчасових (поденних) робітників на всякі роботи, він роз-
поряджається «дворовим штатом» (сторожі, конюхи, прибиральни-
ки). Він же доглядає за ремонтом заводу та робітничих приміщень, 
будуванням нових будинків, заготівлею будівельного матеріялу і 
за всіма матеріялами, що одержують від правління Тресту. Раз на 
м-ць їздить до Житомира, щоб придбати потрібні для виробництва 
матеріяли.
Складів є аж 8:

 1) паливо (дрова);
 2) торф;
 3) будівельний матеріял;
 4) глина (сировина);
 5) зерно й спецодяг;
 6) залізні матеріяли;
 7) грубі матеріяли (цемент, дошки, клепки) і
 8) «смазочні» й горючі.
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²V. ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÀÂÎÄÓ

1. Ïîæåæíà

До війни сторож з палицею заміняв і міліційну й пожежну охорону.
Встановлена пожежна охорона після революції складалася з не-

кваліфікованих людей, просто з робітників. Після того, як на на-
чальника охорони призначили В. Марченка, — виписали з Житоми-
ра 5 чол. з пожежної команди, а 5 із старої команди звільнили. Всі 
вони пішли працювати на завод, один виїхав.
Комісія, що перевіряла боєздатність теперішньої пожкоманди, 

прийшла до висновку, що робота йде гаразд. Є 6 штатних пожеж-
ників і 12 чол. дружини — з робітників.
Цих 6 вартують на заводі по черзі і вдень один пост на заводі, а 

вночі — два: один по цехах, а один на території.
Зміна — 8 годин.
Начальник пожкоманди виконує керівну роботу, перевіряє пос-

ти, а на варті не стоїть.
Із штатними провадить навчання два рази на тиждень (в середу 

й суботу по обіді), а з дружиною — раз на тиждень (щосуботи як 
роботу закінчать).
Вивчають пожежну справу теоретично, роблять спробні виїзди —

(швидка запряжка коней), прокладка рукавів, постановка пожеж них 
цмоків, вчаться по даху лазити). Пожкоманда має три пожежні цмо-
ки, 250 метрів рукавів до них, 2 бочки на чотирьохколеснім ходу, 
один багровий ход — на ньому багри, сокири, драбини. Виїжджаю-
чи на «тривогу» чи на пожежу, одягають спецодяг, каски. Штатним, 
крім спецодягу, дають ще профодяг літній і зимовий. Зимою сукон-
ний костюм і ватові мушлати, а літом парусинові костюми.
Спецодяг брезентовий — костюм і брезентові рукави та каски 

металеві.
Для пожежного реманенту є спеціяльне приміщення біля кон-

тори — при стайні.
Пожежники живуть в казармі (є три кімнати — в одній началь-

ник пожкоманди, в другій — пожежники, третя кімната — касарня 
міліціонерів).

2. Êàñàðíÿ ïîæåæíèê³â

При стінах — 5 койок; одна грубка. На підлозі — скручений на-
сос (помпа). На одній стіні — довга дерев’яна полиця, на ній — ряд 
мідних шоломів, сокирки. Під полицею на цвяшках — брезенто-
вий спецодяг, брезентові паси з сокирками. Над вікном нахилено 2 

червоні прапори, під кожним — висить шолом. По інших стінах на 
цвяхах теж висять брезентові тужурки, штани, шоломи. На стінах 
наліплено два плякати — про «червоного півня» і антирелігійний. 
Попід стелею навкрест на нитці паперові прапорці різних кольорів. 
При передній вузькій стіні — столик, ослін, при протилежній — за-
лізне ліжко, зовсім незастелене, без матраца. Поруч — табуретка, а 
на ній відро з водою й чашка.
На двох вікнах, що од вулиці — завіски брудні й подерті. На стіні по-

між вікон — портрет Леніна журнального формату без рамок і без шкла.
Ліжка не позастелювані; на одному ліжку скидані на купу ко-

жухи. На підлозі — бруд, сміття, порох.
Над столом — зі стелі спущена електрична лямпочка.
Пожкоманда на села не виїжджає, обслуговує виключно своє 

підприємство. Як пожежа близько й загроджує заводові небезпека, 
тоді виїжджає.
Коней було 4, тепер 3. За ними доглядає 2 кучера.
Пожежник одержує на м-ць платні 40 крб. 18 коп., а начальник 

75 крб.

3. Ì³ë³ö³ÿ

Міліціонерів теж 6. Живуть у «караулці», але, крім того, мають 
свої квартири — платять од 5 до 10 крб. на м-ць за кімнату.
Варта теж 9 годин, три зміни на добу. Стежать, щоб ніхто нічо-

го не провозив, щоб не «таскали» з заводу, а нічний пост доглядає 
територію, щоб який злочинець не вбрався.
Молодший міліціонер одержує на м-ць 33 крб., старший 38 крб.
І пожежникам і міліціонерам профодяг видають на рік. Міліціо-

нери одержують одяг з Окрміліції, а пожежники — з заводу. За кож-
ного міліціонера завод платить в міліцію 58 крб., а міліція платить 
їм по 33. Решта грошей іде на одяг їм, на утримання штату міліції.
Вихідні дні міліціонери мають по черзі — коли припаде — кожен 

5-й день. Профвідпустки дають, починаючи з травня — на 2 тижні.
Біля воріт поруч «караулки» — на стовпі привішений дзвін. 

Дзвонять у нього, як треба подати тривогу (пожежа, напр.) і одби-
вають години — з 5 год. вечора до 6 год. ранку, щогодини. Одбиває 
вартовий пожежник.
Міліціонери й пожежники вільні 16 год. на добу. 8 годин одпра-

цює, а 8 год. спить, їсть, газети читає т. ін.
Всі штатні пожежники — комсомольці.
Одного міліціонера викинули зі служби за те, що він «з баришнь-

ою був». Його застали з дівчиною на посту й звільнили після того.
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Í. Ê. ÄÌÈÒÐÓÊ

 ÆÈÒËÎÂÅ ÏÈÒÀÍÍß

До революції на заводі працювала майже виключно місцева се-
лянська людність. Після періоду консервації, коли завод перейшов 
до рук Порцелян-Тресту, склад робітників став поповнюватися но-
вими, немісцевими силами. Відтоді й житлове питання загостри-
лося — робітники опинилися в умовах житлової кризи, якої й досі 
поки що не позбулися.
Про цей період, коли в місцеву робітничу й в той же час се-

лянську масу почав вливатися новий елемент, секретар контори 
Пржибильський так оповідає: спочатку, як став завод працювати, 
була тільки своя публіка. Потім 1924 р. стала приїздити чужа пуб-
ліка — взяли курс пролетаризувати завод. Завод став поповнювати-
ся демобілізованими — нач. складом і червоноармійцями, вихован-
цями дитячих будинків із Житомира (їх уже чоловік 10 прибуло), а 
частина робітників з інших заводів прибула.
Приміщень не вистачало. Хліви, що були при заводі, року 

1924-го переробили на житлові будинки, а потім, коли засобів на 
будівництво не вистачало, а робітникам ніде було міститися, поча-
ли «уплотняти». Напр., невелика родина 3–4 чол. користувалися з 
одної кімнати й кухні; їй лишали одне із цих приміщень, а другим 
давали друге — сімейним давали кухню, а двом-трьом нежонатим 
кімнату.
До 1929 р., щоб поліпшити житлові умови робітників, збудо-

вано 3 цілком нових будинки на 12 сімейних кватир. Кватирами 
розпоряджається Завком, він же й розселяв робітників. Дають за-
водські квартири тим, хто не має землі й майна. За приміщення 
(заводські) платять за нормами, що їх встановлює Завком спільно з 
заводокеруванням. Суму платні за квартиру встановлюють залеж-
но від заробітку робітника, складу його родини й від приміщення, 
з якого він користується. Напр., згаданий секретар контори тов. 
Пржибильський одержує 100 крб. зарплатні, а за кватиру (одна кім-
ната й кухня) платить 4 крб. 50 коп. У Кржечковського так само 
кімната й кухня, але він дістає платні 70 крб. за місяць і платить за 
своє приміщення 1 крб. 97 коп.
Перше брали за кватиру 8 % од пересічного заробітку, а КРК ухва-

лила брати од тарифної ставки, без приробітків та понадурочних.

À) ÕÀÒÈ ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÎÃÎ

Не мавши спеціяльного завдання досліджувати хати, як зразки 
місцевого будівництва, ми обмежилися лише тим, що встановили 
головніші (основні) типи хат і загальний опис, не вимірявши їх.
Із описаних в загальних рисах трьох типів будинків робітничих, 

хата Гончаровського (див. малюнок) характеризується, ми б сказа-
ли, безладдям, як зовні, так і всередині — стоїть де що попало, 
крім, звичайно, мисника, ліжка й стола, що за давньою традицією 
зберегли своє постійне місце. Обійстя не загороджене.
Хомикова хата і зовнішнім, і внутрішнім своїм виглядом є ціл-

ковита протилежність попередній хаті. Тут теж солом’яний дах, але 
рівний, чепурний, хата також дерев’яна, але побілена, підмащена. 
У хаті чисто, кожна річ на своєму місці.
Розуміється, тут багато важить матеріяльна забезпеченість, але й 

в найубогішій хаті певного порядку й чистоти додержувати можна.
Спільного в обох хатах те, що в кухні при дверях і там і там є 

мисник з посудом. Як зазначає жінка робітника Матвіса: «у крес-
тьян в глаза бросается посуда — тарелки, миски возле дверей.» По 
хатах типу Матвісової й загалом по єврейських будинках ця особ-
ливість не кидається у вічі — там посуд схований у шафах.
В хаті заводського робітника обов’язково натрапите на посуд зі 

своєї фабрики.

Á) ÕÀÒÀ Â. ÃÎÍ×ÀÐÎÂÑÜÊÎÃÎ

Хата Валентія Гончаровського (ударника горнового цеху, що не-
давно в нагороду за активну роботу на виробництві одержав чобо-
ти) — це тип незаможницької хати. Гончаровський має всього одну 
десятину землі; основне джерело його існування — праця на заводі, 
а не господарство. Хата маленька, обдерта, двоскатна, зовсім без 
сіней, складається з двох маленьких половин. Перша знадвору — 
кухня. Проти віконця — піч з плитою, біля стіни, протилежної 
од надвірніх дверей — стіл, тапчан, поруч дверей старий мисник 
дерев’яний, а в ньому на полицях розставлений посуд (тарілки).
Біля стола стоїть тиґель на воду (давній виріб гути — діжка). На 

тапчані — пікна діжка, мука в клунках. Долівка земляна.
Друга половина так званий «покуй». Ліворуч при стіні (як увійти 

з кухні) дерев’яне ліжко, на стіні на цвяшку вісить рута, щоб пах-
ло. Праворуч при стіні — ослін. При тій же стіні на долівці стоїть 
розмальована скриня, що років із 40 тому одержала жінка Гонча-
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ровського у посаг. Є на ній дата — 1890. При передній стіні — стіл. 
На столі бухінці хліба, полумиски, мале люстро, чашки, зайчик 
(дитяча забавка — сучасний виріб заводу), вазони. На стіні — ікона 
«Zlawiciel świąta»1 і «блятик» — фаянсова овальна стінна прикраса — 
виріб Кам’янобрідського заводу. Намальована на ньому квітка.
У хаті — нелад.

Â) ÕÀÒÀ Ì. ÕÎÌÈÊÀ
Зовнішній вигляд хати й всього обійстя — це тип селянського 

двору, так би мовити середняцького. Край дороги — огорожа, хата 
двоскатна, крита соломою, чільною стороною до вулиці. Стіни бі-
лені. Ліворуч од хати (як дивитись з дороги) — клуня-хлів. За ха-
тою й клунею — ліс.
Внутрішній вигляд хати зовсім не селянський. Хата поділена на 

дві частини (після сіней) — кухня й покій (світлиця).
У кухні біля печі в кутку — рогачі, коцюба; коло дверей мисник — 

цілий склад порцелянового посуду: чашки, полумиски, чайники.
У покої праворуч од дверей — шафа. Перед стіною, але не при 

самій стіні — стіл, застелений скатіркою, а поверх царатою. На 
столі — порцеляновий і шкляний посуд (кращий і дорожчий, ніж 
у миснику). На стіні — група фотокарток. Поруч стола, ближче до 
ліжка — скриня. Ліжко нікельоване, застелене капою. На стіні над 
ліжком — килим, а над килимом на цвяшках висять два дерев’яні 
круги з випеченими малюнками. І на вікнах, і на підлозі — вазони. 
Крім того, на вікнах занавіски. Підлога дерев’яна. У приміщенні 
чистота й порядок. Зовнішній вигляд будинка справляє враження 
селянської хати, а внутрішня обстанова — міщанська.
Мар’ян Хомик — господар цієї хати — висуванець, працював на 

заводі у формовні, а тепер — голова грузлівецького колгоспу.

Ã) ÕÀÒÀ Á. ÌÀÒÂ²ÑÀ
Будинок робітника пакувального цеху Матвіса — цілком відмін-

ний від попередніх — це тип містечкового будинка нового зразка. 
Тут немає ні подвір’я, ні дерев коло хати, ні прибудов. Дах — чере-
пичний, підлога дерев’яна.

 1 Гончаровський розуміє, що образи — то є ознака відсталости робітни-
чої сім’ї, що й досі не порвала зі старими традиціями, з релігійними 
забобонами. Сам він і не визнає тих забобонів, але жінка його не доз-
воляє викидати образа, він каже — мені нічого не мішає, нехай собі 
вісить.

В «гостинній» і спальні 1-й живуть кватиранти, решту кімнат 
посідає господар. Обстанова не селянська. У спальні — комод, ніке-
льоване ліжко, залізне дитяче ліжко, позастелювані капами, диван, 
оббитий царатою.
В «гостинній» — теж нікельоване ліжко, диван, стіл, стіль-

ці віденські, умивальник у кутку (металевий), етажерка з книж-
ками, комод, вазони. На столі — шкляні вироби сусідніх гут — 
Мар’янівської, Биківської. В протилежному від умивальника кутку 
на стільчику — нікельований самовар. В приміщенні чисто.
У кухні самовар, примуси, порцеляновий посуд у шафці.
Матвіс збудував свою хату 1927 року. Характерно, що на косяку 

дверей у цій хаті ще є мезиза — свідок того, що родина Матвісова з 
релігійними традиціями не порвала.

Ä) ÍÎÂÅ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
Нове будівництво на заводі (нова шлямовня, клюб, робітничі бу-

динки) відбувалося і 1929 року, коли вперше почав досліджувати його 
Етнографічний відділ Волинського музею. Але найбільше пошири-
лось воно 1930 року. Після тієї корінної реконструкції, що він зазнав 
цього року, після того, як побудували і почали будувати нові цехи, 
пожежне депо, робітничі житлові будинки, завода вже й не пізнати. 
Добре, що музей захопив завод саме напередодні його реконструк-
ції й поширення, коли і будинки, і всеньке виробництво не було ще 
механізоване, раціоналізоване, вдосконалене, поширене а мало ще 
характер кустарного підприємства, що до цього часу зберегло старі, 
примітивні форми знаряддя виробництва й процесів роботи.
Тепер завод будує нове мале горно випалювати сировину (гіпс, 

шпат), а старе зовсім зносить. Поруч збудованого торік приміщення 
пакувального цеху закладають фундамент на муфлі, будують сор-
тувальний цех і малярню (між пакувальним і головним корпусом), 
поширюють машиновий відділ механічного цеху, добудовують і по-
ширюють приміщення головного корпуса, замість старих дерев’яних 
стін будують муровані, в новій прибудові має бути масомнялка, фор-
мовня буде там, де тепер малярня, а моделярня буде на другім по-
версі; поширюють горновий цех. З 1-го січня 1930 року почали будів-
ництво 3-го горна. На дальшу реконструкцію завода (в тім числі і на 
будування цього горна) асигновано 560 тисяч крб. У верхній частині 
будинка стоятиме водонапорний бак для цехів і пожежні. Старий дах 
розбирають, будують новий над горнами, вище, ніж попередній.
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Ã. Ï. ²ËÞ×ÅÍÊÎ

 ÇÀÂÊÎÌ
З відродженням життя на заводі почав функціонувати і Завком. Спо-

чатку функції його були неясні, форми роботи несталі й самі завдання 
неконкретні. Молода радянська республіка шукала нових форм суспіль-
ного життя, прокладала нові шляхи до кращого майбутнього. Разом з 
нею шукали нових форм і методів роботи й професійні організації.
Взявши напрямок спочатку на захист інтересів робітників та 

грунтуючись на тому, що треба дбати й про інтереси виробництва, 
профспільчанські організації нарешті прийшли до того, що кожен 
член профспілки, що в цілому являє собою організовану масу пра-
цюючих, повинні стати до лав активних борців за соціялізм.
Заводський Комітет Мархлевської порцелярні, переживаючи ви-

ще наведені стопи загальнопрофесійного руху, кожний раз міняв ме-
тоди та форми своєї роботи, намагаючись наблизити її до мас, втя-
гуючи самі маси в профспільчанську роботу, закликаючи боротися 
за якість, за виконання промфінпляну, за трудову дисципліну т. і. 
Підхоплюють і переводять у маси нові методи роботи — соцзмаган-
ня та вдарництво й, нарешті, ставлять для себе за завдання, щоб усю 
загальну масу робітників, як одного, підняти на боротьбу за новий 
побут, за соціялістичні форми виробництва, за темпи за соціялізм.
Не спиняючись на попередніх формах роботи Завкому, подаємо 

лише сучасні, що їх уведено з травня 1931 року.
Заводський комітет репрезентує собою організацію в 300 чол. членів 

спілки хемиків, а складається він із 7 членів, 2 кандидатів та 3-х членів 
ревізкомісії. Кожний член Завкому має певний обов’язок, а саме:
Голова Завкому керує й дає загальний напрямок в роботі всім 

секціям. Заступник голови, крім того, що заміщає голову в його 
відсутність, є скарбником завкому. Один член — організатор ви-
робництва; другий — організує роботу на селі; третій — соцпобуту, 
кооперації та охорони праці; четвертий і п’ятий провадять куль-
тосвітроботу; а з двох кандидатів — один є уповноваженим по інже-
нерно-технічним роботам, а другий — організатором по підготовці 
кадрів та висуванців.
Вся спільчанська маса розділена на 14 профгруп, у кожній з них 

є свій актив не менше 10 чоловіка, що кожний з них теж виконує 
певні функції, а саме:
 1. ПРОФОРГАНІЗАТОР, що переводить усю професійну роботу в 
групі;

 2. ЗБИРАЛЬНИК ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ: на його обов’язку ле-
жить збирати членські внески і здавати їх скарбникові;

 3. ГОЛОВА ВИРОБНИЧИХ НАРАД: щоб, у разі потреби, обгово-
рити якесь негайне питання виробничого характеру, збирає всю 
групу під своїм головуванням, переводить виробничу нараду;

 4. ГОЛОВА ОХОРОНИ ПРАЦІ: коли виникає якесь питання щодо 
охорони праці, то він скликає всю групу й переводить по дано-
му питанню нараду;

 5. ОРГАНІЗАТОР КУЛЬТПРАЦІ: веде в групі культроботу, дбає 
про виписку літератури, про подачу кореспонденції до стінга-
зет, про читання газет та взагалі про всяку культурну роботу. 
Всі заходи по культроботі йдуть через нього;

 6. ОРГАНІЗАТОР ЛІКНЕПУ: виявляє неписьменних, бере їх на 
облік і стежить, щоб вони відвідували лікнеп;

 7. ОРГАНІЗАТОР ПО БОРОТЬБІ З ПРОГУЛАМИ: коли члени да-
ної групи не з’являються на роботу, то його справою є виявити 
причини й провести відповідну виховну роботу;

 8. ОРГАНІЗАТОР СОЦЗМАГАННЯ ТА УДАРНИЦТВА: його обов’я-
зок бути завжди на сторожі щодо того, як відбувається соцзмаг. 
та ударництво. Підбадьорувати, піднімати настрій, або своєчас-
но сигналізувати небезпеку;

 9. ОРГАНІЗАТОР ПРЕСИ дбає про випуск стінгазети, збирає 
дописи й сам є груповим кореспондентом до стінгазети та 
райгазети;

 10. ОРГАНІЗАТОР ЯКОСТИ ПРОДУКЦІЇ: стежить за якістю про-
дукції: коли виходить продукт паганий, він каже про це Голові 
виробнаради, — збирають збори групи, обговорюють причини 
виходу негарної продукції й з’ясовують — що ж треба зробити, 
щоб поліпшити справу та виправить хиби.
Таким чином в кожній профгрупі є робітник, що являється від-

повідальним за доручену йому галузь роботи. Кожний член активу 
профгрупи має зв’язок із відповідним членом Завкому. Коли треба 
перевести в життя якесь удосконалення в виробництві загального 
значення, член завкому — організатор виробництва скликає всіх 
голів виробнарад профгруп на загальнозаводську виробничу на-
раду. Крім голів, на ту нараду запрошується й актив та бажаючі 
взагалі. Після загальнозаводської виробничої наради переводяться 
такі ж наради по всіх профгрупах. Буває й навпаки: на групових 
виробнарадах виявиться якесь явище загального характеру, що ви-
магає спільного обговорення та загального висвітлення, тоді інфор-
мується про це член Завкому — організатор виробництва, він скли-
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кає загальнозаводську виробничу нараду, постанови якої знову ж 
таки пророблюють на виробнарадах по всіх профгрупах.
Тим же шляхом переводиться робота й по інших галузях про-

фроботи, наприклад, коли треба було провести збір грошей на 
підводного човна. Завком передає профорганізаторам обговорити 
питання по профгрупах, причому передає директиву центра — 
орієнтоватися на обробку на човна трех годин. Зразу питання об-
говорюється по всіх групах, а через якусь годину завком уже має 
постанови всіх профгруп «одробити по 3 годині».
Або про позику — «З вирішальний рік». Директива центру — 

орієнтуватися на 3-х тижневу зарплатню. Завком додає — «добре 
було б коли б наш завод підписався на місячну». Профорганізатори 
переводять збори груп, де в більшости виносять постанови, щоб 
підписатись на місячну, а дехто й на півторамісячну зарплатню.
Така система профроботи введена недавно — з травня цього 

1931 року, а перш був лише один профуповноважений від цеху, в 
якому часто є до 90 чоловік й тоді один профуповноважений пере-
водив по цеху всю профроботу, як от: лікнеп, охорона праці, випис-
ка літератури, культробота, всякі кампанії т. і.
Звичайно, що профробота від цього дуже терпіла. Зараз біль-

шість робітників профгруп має профуповноваження.
Є групи до 16 чолов. і 10 з них мають навантаження. У великих 

цехах по дві–три, а то й по чотири профгупи. Коли перш у цеху, 
де є 90 чоловік робітників, був лише один профповноважений, що 
переводив профроботу, то зараз там цю роботу переводить 30–40 
чоловік.
Профгрупи сами приймають і нових членів спілки. Якщо перше 

бували випадки, що на загальних зборах, де приймали до спілки 
могли й не бути, ті робітники, що добре знали того, що приймали, 
а загальна маса голосує «так собі», с. т. людина працює на заводі, 
подала заяву, ну, значить, можна й прийняти, а чи ідеологія в нього 
робітнича чи куркульська — цього маса не відає. Коли ж приймає 
сама профгрупа, до якої входять робітники, що цілими днями пра-
цюють з ним попліч, розмовляють, знають «чим він дихає», бачать, 
як він ставиться до праці й до всіх замірів радвлади, тут то вона й 
може порекомендувати чи просто сказати — «зась», такому не місце 
серед організованого пролетаріяту що кує долю біднякам.
Член Завкому — організатор роботи на селі — організовує всякі 

бригади, що посилаються на село для переведення тієї чи іншої 
кампанії чи то звичайної роботи. Робиться це так: Пленум завкому 
постановляє виділити бригаду певної кількости людей на переве-

дення наступної роботи на селі — посівкампанія, колективізація, 
викачка хліба, грошей тощо. Доручається профорганізаторам груп 
виділити з кожної профгрупи по 1–2 чоловіка. Всі вони з’являються 
до члена Завкому — організатора роботи на селі і за його керівни-
цтвом їдуть на село і переводять дану роботу. Всім, що їдуть на 
село завод виплачує за час кампанії пересічну заробітню платню, 
а Завком видає гроші на подорож, помешкання тощо. В поточно-
му 1931 році на весняну посівкампанію було послано з заводу 20 
чоловік, що перебували на селах місяць і Завкомові це коштувало 
1950 карб. Зараз уже Завком не посилає бригад на село, бо з цього 
приводу було відповідне розпорядження з центру тому, що посилка 
робітничих бригад негативно відбивалась на виробництві. Тепер хо-
дять на села для переведення будь-якої роботи у вихідні дні.
Правда, Голова Завкому має нагрузку по партлінії й майже ввесь 

час перебуває на селі. Його заміщає заступник, але все-таки коли 
нема самого голови, то робота Завкому йде не так, бо заступник од 
роботи не звільняється — профробота — це для нього навантажен-
ня коли він одірветься до профроботи від виробництва, то менше 
виробляє й менше одержує зарплатні.
Завком засідає в міру потреби. На засіданнях Завкому повин-

ні бути й всі профорганізатори профгруп, а коли засідає пленум 
Завкому, то беруть участь усі десять чоловік профактиву кожної 
профгрупи. Також, по потребі, відбуваються збори й окремих 
профгруп.
Є при заводі кооператрозподільник, а при Завкомі Кооператбю-

ро, що складається із 7 чол. (Голова і 6 чл.). Це Бюро, що його об-
рано на загальних зборах, разом з відповідним членом Завкому ма-
ють завданням допомагати кооперації в її роботі — виявляти хиби 
й допомагати виправити їх. Це Бюро також бере участь у розподілі 
дефіцитного краму т. і.
Велика робота випадає на долю того члена Завкому, що огані-

зує й переводить серед робітництва культполітосвітню роботу. Він, 
по-перше, керує всіма культорганізаторами профгруп і є членом 
клюбної Ради, через нього ж клюбна рада погоджує свою працю 
з Завкомом, він же держить зв’язок зі школою й веде роботу по 
політтехнізації школи.
Уповноважений по переведенню інженерно-технічних робіт за-

вжди працює в інженерно-технічному цеху, де переводить раціо-
налізаторську роботу. А організатор кадрів та висуванців намічає, 
кого з кращих робітників послати вчитись, кого висунути на від-
повідальну роботу, до кооперації тощо. Кандидатури обговорю-
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ються на Завкому й відряджаються для навчання чи на відповідну 
якусь роботу.
Ревізкомісія повинна ревізувати роботу Завкому щомісячно, але 

за браком часу ревізує в кілька місяців раз.
Є при Завкомі окремі комісії та організації, що виконують певні 

завдання, сюди стосується: Товариський робітничий суд, що скла-
дається з голови й 7 членів, яких обрано на пленумі Завкому. Суд 
розбирає різні справи виробничо-побутового характеру.
Був такий випадок: робітник Ясинський Альберт — підносчик 

маси, що працює вже на заводі років 15, підвіз вагонетку з масою й 
поставив у проході внизу, звідкіль треба було кавалками на плечах 
виносити її на другий поверх. Через той же прохід носив посуд з 
цеху робітник Шварцман. Прохід тісний, Шварцман випхнув ваго-
нетку надвір (каже, що Ясинський навмисне завжди ставить ваго-
нетку в проході).
Ясинський повернувся з 2-го поверху й став лаять Шварцма-

на, ... «ти — жидюга проклятий»... Той подав на Ясинського заяву. 
Справу розглянув Товариський суд. На суді запитали його, чи він 
мав на думці образити всю єврейську націю називаючи Шварцмана 
жидом, чи ні.

– А що мені євреї зробили, що їх буду лаять. Я сердитий був на 
Шварцмана його й вилаяв, — каже Ясинський.
Суд виніс йому догану з попередженням.
В свій час, коли робітники об’явили себе ударниками, Ясин-

ський відмовився проголошувати себе вдарником, — «Я й так каже 
з ранку до вечора працюю». Але коли роздавали вдарникам махор-
ку, то він і собі з’явився. Йому кажуть «даємо тільки ударникам».
А хиба ж я не вдарник. Ще й одного не вдарив, вже аж чотири 

кричало (Ясинський мав на увазі Шварцмана, Завкома, Адмініст-
рацію й суд).
Потім він таки проголосив себе вдарником.
Група допомоги РСІ. Завдання її виявляти всякі ненормальнос-

ти й доводити до відома Рай РСІ. Цій групі надається доручення 
обстежувати кооперацію, їдальню та різні установи по району.
Недавно в їдальні були вареники з сиром. Сир був старий, в 

ньому знайшли робака, заявили РСІ, а остання доручила цю справу 
заводській групі розслідувати. Група обслідувала й виявила, що 
сир дійсно зіпсований, хоч робаків у ньому й не було, а просто — 
кухар хотів зробити голянський сир, але не вмів, і тому зіпсував, 
а щоб не пропав, то за згодою завідувачки їдальні, його вжито для 
їдальні. Комісія запросила лікаря й останній визнав, що сир для 

вживання не годиться. Сир знищили, а Рай РСІ винесла постанову, 
щоб збитки віднести на рахунок кухаря й завідувачки.

 ØÅÔÊÎÌÁ²ÍÀÒ

Завком має підшефні села, колгоспи, хати-читальні тощо. Із 
спеціально виділених товаришів утворено шефкомбінат, що під ке-
руванням Члена Завкому — організатора роботи на селі переводить 
не тільки культполітосвітроботу в підшефних селах, колгоспах 
тощо, але й допомагає в такій звичайній роботі, як лагодження с-г 
реманенту тощо.
Крім того є ще:
бригада шефства над Райколгоспбюром — 13 чол.
бригада шефства над Райспоживспілкою — 13 чол.
бригада шефства над Райскотарспілкою — 13 чол.
Ці бригади роблять періодично перевірку роботи зазначених ор-

ганізацій і про хиби чи недоліки в роботі повідомлять РСІ. На чолі 
кожної з цих бригад стоїть партієць і в кожну входить член групи 
допомоги РСІ, або член Завкому, а також по одному представнику 
від інженерно-технічного персоналу.
Каса Взаємодопомоги. К.В.Д. існує з 1922 р., має вже капітал 

із членських внесків до 1700 карб. Членів КВД є 80 чоловік. Є серед 
них актив, що переводить роз’ясовчу роботу поміж робітників про 
значення та завдання КВД. На 1 червня 1931 р. каса позичила 1265 
карб. Позичає вона гроші всім своїм членам в розмірі середньої 
суми зарплатні терміном місяців на 4. Коли той, хто позичив, не 
заплатить боргу у визначений термін, то платить пеню по 1 коп. з 
рубля в місяць.
Осередок ТСОАВІЯХЕМУ з 9 чоловік, а членів — робітників 

125 чоловік — виключно молодь, а старі не йдуть.
Щороку Тсовці маневрують. Щосуботи після праці всі збира-

ються й ідуть у наступ на Мар’янівку або на Биківку, — їде Чер-
воний Хрест, санітари, кооперація тощо. Назад повертаються аж 
в неділю ввечері. Маневруванням керують з підшефної військової 
частини.
Провадить навчання як користуватись противогазами тощо.
В лікнепі вчилось 20 чол. неписьменних і 49 малописьменних і 

за краще навчання було премійовано 6 осіб.
Клюб переводить усі політкампанії, робить вистави приблизно 

раз у 2–3 місяці, раз на пятиденку буває кіно, а то зал клюбу вико-
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ристовується різними переїжджими артистами, музикантами тощо. 
Крім того, Райком ЛКСМУ виділив організатора роботи серед мо-
лоді, що й переводить таку роботу, й молодь особливо жваво йде 
на всякі кампанії; коли треба було кооперації допомогти посадити 
капусту й помідори, то зібралась молодь і за 3 години посадила 14 
тисяч капусти та 2 тис. кущів помідор; кооперація за це улаштувала 
їм вечерю.
Клюб — це культурний осередок Мархлевська, але він дорого й 

обходиться Завкомові.
Перш клюб був самостійною організацією і Завком давав на 

нього лише 120 карб. у місяць, а трохи додавав Райвик. Адмініст-
рація заводу давала 60 карб. щомісяця на сторожа. Клюб часом 
трохи заробляв на виставах та вечорах, що їх давали всякі переїж-
джі гастрольори. Зараз Райвик не дає нічого; адміністрація заводу 
з переходом на госпрозрахунок теж перестала платити. Тепер клюб 
прикріплено до Завкому, через це в Завкомі завжди дефіціт. Пер-
ше всі членські внески посилались до ВУКу, а ВУК давав Завкому 
23 %. Зараз усі членські внески, яких щомісяця пересічно вступає 
карб. 400, йдуть усі без винятку до Центрального Комітету спіл-
ки хемиків у Москву. Крім того Завком із власних коштів, себто з 
відраховань на утримання завкому 28,4 % відсилає ВУК’у. Так що 
прибутки зменшились, а витрати — навпаки. Загальними цифрами 
бюджет Завкому можна показати так:

1 % нараховань на культфонд коло 200 карб.

2 % нараховань на утримання Завкому 400 карб.

різних дрібних та випадкових прибутків, як кіно — 
вистави, використання помешкань клюбу тощо

300 карб.

РАЗОМ 900 карб.

Але витрати завжди більші. На утримання одних працівників 
завкому та клюбу витрачають щомісячно до 600 карб. За останніх 
два квартали по завкому — 770 карб. дефіциту.
Видатки по клюбу можна би трохи зменшити: в клюбі, напри-

клад, є Завклюбом і пом. Зав., хоч роботи вже й не так багато для 
двох, але, як кажуть робітники, — у нас на клюб дивляться, як на 
богадельню і тих громадських робітників, що їх нігде не можна 
використати, призначають Завклюбом, а тому, що сам він не здіб-
ний провадити роботу, то йому призначають ще й помішника, який 
фактично й робить усю роботу. Така ненормальність є й зараз.

Всі комісії, бригади, групи, Бюро чи окремі робітники активіс-
ти час од часу відчитуються перед Завкомом у своїй роботі, Завком 
робить оцінку, дає вказівки на майбутнє.
На загальних зборах, або пленумі Завкому критикують дії, як 

окремих осіб, так і роботу в цілому Завкому або тієї чи іншої бри-
гади — себто, буває критика й самокритика.
На заводі є ще багато робітників відсталих, політично несвідо-

мих, клясовоневихованих. Єсть ще прогули, нехлюйство в роботі, 
що часом межує зі шкідництвом. Трапляються й випадки анти-
семітизму. За цим усім повинен стежить Завком, — попереджать, 
виховувать, а то й ударити, де слід.
Робітники постановили провести день індустріялізації — одро-

бити 4 годині, але робітнику Людвіку Залевському це не подоба-
лось і він по-свойому реагує на це, пропрацював 4 години й зробив 
3 сподики, тоді як за день (8 годин) він виробляє 600 сподиків. 
Це було торік, а в цьому році постановили робітники одпрацювати 
3 години на підводного човна. Свої три години Залевський просто-
яв коло станка й не зробив жодної чашки; а двох старих робітників 
загітував, що ті зовсім пішли додому.
Завком після роботи того ж самого дня скликав загальні збори 

й поставив це питання на обговорення. Збори постановили зняти 
Залевського з роботи без виплати вихідної компенсації, а також 
зняти з кооператпостачання; а двом старим, що пішли додому, ви-
несли сувору догану з позбавленням звання вдарників.
Похильський Ян виявив своє антирадянське обличчя: горіла 

хата голови сільради. Міліція, організуючи тушіння пожежі, по-
чала мобілізувати підводи на ярмарці, що возили воду. Ярмарок 
коло заводу. Похильський кинув роботу, побіг до вікна й почав 
кричать до людей, щоб не давали підвід. Потім розпочав агітувати 
межи робітництва, щоб не проголошували себе вдарниками, сміяв-
ся з ударників. Виявилось також, що його брат служить десь на 
кордоні жандармом у Польщі. Загальні Збори ухвалили вилучити 
його зі спілки, зняти з кооператпостачання і з роботи без виплати 
компенсації.
Войцехівський Йосип — два роки в свята — великдень чи но-

вий рік — коли збори робітників ухвалювали робити — в ці дні не 
приходив.
Цього року великоднем він теж не вийшов на роботу, хоч на 

зборах його особисто запитували про це й він казав «прийду, при-
йду»... Загальні збори ухвалили зняти його з роботи й вихідну 
компенсацію виплатити через «Чорну касу», себ-то, коли зроблять 
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вивіску «Тут виплачуються гроші ледарям, прогульникам, поруш-
никам труддисципліни та зривачам промфінпляну» — коли буде 
вільний час у скарбника й у касі знайдуться зайві гроші.
Орцінський Адольф — робітник машинового цеху вилаяв 

робітника того ж цеху Хаїма Зайфенрейнера... «жидюга проклятий, 
христопродавець...» за те, що той без його дозволу (Орцінський за-
ступник механіка, а Зайфенрайнер палівник) виключив барабана, 
що дарма крутився. Загальні збори ухвалили вилучити зі спілки 
й звільнити зі служби, але адміністрація заводу не звільнила, ме-
ханік Мотузов обстоював його, як гарного робітника, й доводив, що 
він несвідомий, хоч і був у Червоній Армії, але ж це було тоді, коли 
армія мусіла воювать, не маючи водночас змоги віддавати багато 
уваги політвихованню.
З членів спілки його все-ж таки виключили. Окрфілія спілки, 

потім ВУК писали до адміністрації заводу, щоб його звільнити, але 
Окрфілія розформувалась, справа затягнулась, увійшла в давність, 
він на зборах дав обіцянку ліквідувати як свою політ., так і взагалі 
неписьменність, покаявсь, заявив, що тепер він уже знає, що таке 
антисемітизм й т. інш. Його залишили, підтримали клопотання 
про прийняття знову до спілки: він записався в лікнеп, але вчитись 
не хоче (про. заг. збор формов. цеху 7/ІІ-1930 р., Ч.10 §2).
Бувають такі випадки, що трудно сказати, з’являються вони 

наслідком нехлюйства чи шкідництва. У шлямовочному цеху в ба-
рабані, де перетирають рідку глязуровочну масу, знаходили куски 
заліза, а коли залізо в рідині пробуде добу, то воно окислюється, 
й на глазурі, що покриває посуд, з’являються чорні крапки муш-
ки — посуд втрачає першосортну якість. Якось так тягнулось із 
тиждень — що не виймуть посуд, то з мушками. Шукали причи-
ни й ніяк не могли докопатись. Врешті один робітник вибрав усю 
масу й знайшов там на дні залізку, другий раз так само знайдено 
коцюбу. Завком кваліфікував це як шкідництво, але старі робітники 
з’ясовують це так: просто рукою барабан трудно відкрити чи за-
крити, тоді робітник бере залізяку й стукає. Бувають випадки, що 
залізяка випала з рук й потонула в рідкій масі, а достати трудно, 
вона там і залишилась.
А одного дня 19 станків стояли 3 години, бо не було маси. А 

маси не було тому, що переплутали рецепт може помилково, а 
може, й навмисне. Посуд, коли його виймали з печі, лускав. Треба 
було заготовити нову масу.

Такі випадки обговорюються на загальних зборах і тоді намага-
ються виявити винних, і по з’ясуванні справи відповідно реагують 
на неї.
Бувають і такі «невинні розваги»: робітник Словачевський за-

лицявся до робітниці Пухальської; якось обідньої пори знайшли їх 
у печі — «грітися, кажуть, пішли». Тоді робітники вечірньої зміни 
формовочного цеху забрали той залізяку, той щось інше, й почали 
нібито грати, –пішли в глязурний цех і всі разом почали справляти 
весілля; тоді робітники всіх цехів покинули роботу й собі посхо-
дились туди. А один навіть прибіг до Завкому — «ходіть до нас на 
весілля — женимо Словачевського».
Так прогаяли з годину. Голова Завкому т. Новак зараз же при-

пинив те «весілля». Загальні збори винесли провідцям сувору дога-
ну з попередженням, що будуть звільнені.
В усіх таких випадках Завком веде відповідну пояснювальну 

роботу, намагаючись виховати робітничу масу, прищепити їй сві-
домість того, які важливі завдання покладено на них історією й як 
треба себе робітникові поводити, щоб з честю виконати їх.
Але поруч виховавчої роботи Завком і реально захищає інте-

реси робітників. Між Завкомом і адміністрацією завода бувають 
конфлікти. Так, наприклад, один робітник-муляр після хворости 
не міг працювати в горновому цеху, бо там дуже гаряче. Це визнала 
комісія, але заводоуправа не хотіла його послати на другу роботу, 
хоч така робота й була. Так він примусово прогуляв 9 день. Завод 
не хотів йому за цей час платить. Завком подав на КРК, остання 
ухвалила заплатить.
Другий випадок: 5 робітникам аерографщикам не хватило ро-

боти по їх спеціяльности, їм обіцяли дати другу, але не дали. Про-
сиділи вони без роботи 15 годин. Завод теж не хотів платити, але 
КРК винесло постанову — заплатити.
Єсть багацько й другорядних завдань у Заводського Комітету, 

непомітних, хоч часом і важливих, але побічних, од позитивного ви-
рішення яких налагоджується краще й самий процес виробництва.
Не користались лікарською допомогою при заводі. Завком під-

няв клопотання перед Райкомом і добився того, що завод дав при-
міщення для Лікпома, а на 1931 рік внесено вже в колумову, щоб 
завод забезпечив медперсонал приміщенням і опалом і давав би 
коні, щоб одвідувати хворих, якщо вони мешкають далі, ніж півкі-
лометра від заводу.
Охорона здоров’я робітників посідає неабияке місце у виробниц-

тві, а тому Завком і дбає про лікування хворих робітників та про 
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здоровий відпочинок для них. 1931 року послано на курортне ліку-
вання до Одеси, Ялти 4-х робітників (із них двох платно в Житомир 
до водолікарні, 2 до будинку відпочинку, 26 — ще має бути надано 
місць: санаторських — 3, курортних 2 і в будинку відпочинку — 2.
Треба Завкому подбати лише про те, щоб оробочувати ад-

міністративний апарат та учбові заклади.
Із робітничої маси порцелярні висунуто на відповідальні посади 

в різні установи та для навчання в Виш’і лише за останній 1931 рік 
до 10 чоловік.
Бувають на заводі й негативні явища, бувають з них і позитив-

ні; цих останніх багато більше, про що не раз писалось і в місцевій 
газеті та подавались дописи й до центральної преси.
Фактично Завком, під керівництвом партійного осередку, при 

його активній допомозі, проробив колосальну роботу. Працюючи 
в оточенні, де навіть б. червоноармієць Орцінський, якого клясове 
чуття привело в часи жорстокої клясової боротьби в лави Червоної 
Армії, на 13 році революції виявляє антисемітизм, безумовно на-
віяний йому клясовими ворогами, ображає свого брата-робітника 
єврея; в такому оточенні Завком зумів виховати сотні кращих удар-
ників, що своїми героїчними зусиллями поставили Мархлевську 
порцелярню в шерег кращих заводів України.
Мархлевський завод став не лише центром виробництва, не 

тільки осередком готування кадрів, але й культурно-освітньої ро-
боти на Мархлевщині. За почином робітників Заводу розпочато ор-
ганізацію в Мархлевському краєзнавчого районового Музея.
У всій наведеній вище роботі організаторська роля належить 

Завкому, що працює в контакті з осередком КП(б)У.
Подані тут відомості записано головним чином із слів секрета-

ря Завкому т. Жукова, а також зі слів окремих робітників заводу.

Ã. Ï. ²ËËÞ×ÅÍÊÎ

Як зразок праці Завкому, подаються копії протоколів зборів 
робітників заводу.

Копія протоколу № 13 заг. збор. робітників
формовочного цеху Мархл. Зав. 4/ІІІ-1930 р.

Загальна кількість робітників на це число в 68 чол. Фактично 
присутніх 63.

§ І. СЛУХАЛИ: Інформація про підрив робітником МАРЧЕВСЬ-
КИМ Антоном виконання промфінпляну (т. Штуббе Е.).
Висловились:
т. Мотузов Б. (робітник) Залишенням робочим в заводі без доз-

волу лікаря т. Марчевським А. та небажанням підняти продукцій-
ність праці є дезертирство на трудовому фронті, для чого необхідно 
вжити рішучих заходів аби М. не розложив всю робітничу масу.
т. Корнер Аврам (роб.), до роботи т. Марч. відносився халатно, 

якість продукції випускав кепську, таких робітників треба гнати з 
заводу, бо поскільки він забезпечений господарством, то для заводу 
користі він дасть мало.
Стрельченко А. (роб.), Марчевський А. гуля у себе дома на 

весіллі дочки, й будучи п’яним, поранив ножем руку, самовільно 
залишив роботу в заводі без дозволу лікаря.
Гейкрайтер М. Л., Шимоняк К., Ейсмонт С. та Жидкевич Г. 

стверджують, що М. дійсно гуляв на весіллі своєї дочки, де пора-
нив руку але-ж не на виробництві.
Ковальський І. Ф. (роб.) каже, коли він працював підсобним 

робітником з Марчевським, то М. не хотів підвищувати продук-
ційність праці, бо працював поденно, а висловився: «на чортової 
матері я буду гнати, коли мені й так заплатиться по середньому 
заробітку», а в той час коли були ним зроблені пагані чашки, на що 
старший цеху Карнер Авраам звернув його увагу, то Марчевський 
вилаяв Карнера.

§ І. УХВАЛИЛИ: Поскільки Марчевський Антін має своє гос-
подарство 7 дес. землі, коні, корови та реманент, завод для М. є 
тільки додатковим заробітком.
На заводі М. А. був рвачем, шкурником, що тільки дбав про 

свою власну кишеню.
В час переведення його на поденну роботу т. Марч. замість 1500 

шт. чашок виробляв 1000 шт. бо, «мовляв», я й так одержу середню 
зарплатню.
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4 березня ц. р. т. Марч., прийшовши на завод до праці, заявля-
ючи, що ніби порізав руки на виробництві й хотів одержати допомо-
гу по Соцстраху. З свідчень робітників виявилось, що Марч. порізав 
руки в себе вдома на весіллі, де він пиячів.
Загальні збори робітників ганблять шкідницький вчинок Марч. 

та вважають за необхідне вилучити його з членів спілки, а також 
вимагати від заводокерування усунути його з роботи в порцелярні.

ГОЛОВА ШТУББЕ Е.
Секретар Жидкевич Г.
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Копія
ПРОТОКОЛ Ч. ІІ.

Загального зібрання робітників Глазуровочного цеху Марх-
левського Держпорцелянового заводу ім. Ф. Кона від 1/ІІІ-1930 р.
Загальна кількість робітників на це число 12 чол., фактично 

було присутніх 12 чол.
§ І. СЛУХАЛИ: Доповідь про Ленінський набор ударників (т. 

ШТУББЕ Е.).
Висловились:
т. Янчевська, Ванаєва Н., Штуббе Е., Орцінська К., Марчевська 

Ф., Хоронжевська Павліна та Залевська Ф.
Зауважують недоброякісність глазури, частковий недопал ути-

ля. Тісноту в цеху. Вважають за необхідне організувати колектив. 
Виклик робітників формовочного цеху одобряють.

§ І. УХВАЛИЛИ: Ми — робітники й робітниці Глазуровочного 
цеху вступаємо до лав ударників — бійців за перевиконання норм 
Фінпляну й беремо на себе такі зобов’язання:
Зовсім зліквідувати в цеху прогули з неуважних причин, змен-

шити брак та биття нижче норми.
Своєчасно давати потрібну кількість продукції для навантажен-

ня горна, та ліквідувати надурочну працю. Нещадно викривати та 
бойкотувати ледарів, нехлюїв, рвачів, ворогів соцзмагання та під-
ривників трудової дисципліни.
Робітників нижнього горна та сортувального цехів, проси-

мо уважніше стежити за якістю нашої продукції та повертати 
назад кепську роботу. Для успішного виконання взятих на себе 
зобов’язань від адміністрації заводу вимагаємо поліпшити якість 
поливи, ліквідувати тісноту в цеху.
Від Завкому — суворої контролі над здійсненням адміністра-

цією вимог робітників та вивісити в нашому цеху чорну й червону 
дошки.
Рвачів, шкурників вимагаємо вигнати з нашого цеху.
Від робітників Верхнього горна вимагаємо не навантажувати в 

капсулі бракованого посуду та повнотою завантажувати горна.
Вважаємо за доцільне організувати загально-цеховий колектив, 

та пропонуємо Завкомові спільно з адміністрацією опрацювати 
питання.

ГОЛОВА ШТУББЕ Е.
Секретар Берзал Рива.

Н. К. ДМИТРУК

 РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Доки на заводі не було електрики, виробництво було досить 
примітивне.
Вся рушна сила — це були людські руки, ноги, плечі.
Після періоду консервації, з переходом заводу в розпорядження 

Порцелянтресту, на завод стали прибувати нові сили, й з цього ж 
часу почалася кампанія за ощадність, раціоналізацію і ін.
Умови праці одразу поліпшуються. Перший крок до поліпшен-

ня — це, як уже зазначено, електрифікація заводу. Гасові лямпи за-
міняє електричне світло, людську силу заступають електромотори. 
Робітники, особливо з того часу, як почала працювати виробнича 
комісія, виробничі наради, сами все більше починають цікавитись 
питаннями про те, як поліпшити виробничі умови, полегшити, 
раціоналізувати свою роботу. Вони подають до виробничої комісії 
свої пропозиції, часом — винаходи й т. ін. На виробничих нарадах, 
спільно з представниками заводокерування (управитель, техдирек-
тор) та Завкому, обмірковують усі питання, й що можна, те запро-
ваджують у життя, здійснюють. Не від одної з тим пропозиції є 
вже конкретні наслідки. Осьде кілька прикладів.
Перше, це — пристосування до горна вже згаданого вентилято-

ра — пропелера.
Друге — питання про доцільне використання місткости горнів. 

До раціоналізації посуд ставили в горнах так, що в них лишалося 
чимало порожнього місця. Таке нераціональне використання горна 
спричилося до того, що палива затрачувалось багато, а продукції 
виходило менше, ніж можна було випалити в горні. Конкретніше 
кажучи, це спричинялося до породжчання — підвищення собівар-
тости продукції. А завдання заводу, особливо останнього часу, 
коли паливо подорожчало, коли тяжче його діставати, зменшити 
собівартість продукції. Це завдання робітники зуміли виконати, 
раціонально використовуючи місткість горна. Поміж асортимен-
тів почали вставляти «штиці» (Див. VI, Друге випалювання, праця 
т. Забродського). — до 10000 шт. на горен (24 пуди), а це становить 
300 прейскурантних карбованців заощадження.
Доки палива було досить, поки воно було дешеве — не було 

особливої потреби дбати за його заощадження, бо тоді-ж ця, так 
би мовити, недбайливість до ощадження палива не дуже відбива-
лася на собівартості продукції. Як подорожчало паливо, виникло 
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завдання доцільніше використовувати горен, уміщувати в ньому 
більшу кількість посуду. У капсуль, де раніше ставили 7 чашок 
«грань» (у них вузький «под» (спід) і розширений верх), порожній 
невикористаний простір між них почали використовувати, запов-
нюючи його (крім сьоми чашок «грань» — ставлять ще 12 аптеч-
них баньочок в один капсуль). Таким чином, місткість капсуля ста-
ли використовувати повністю, так що зайвого, порожнього місця 
вже не лишається. До того, в 380 капсулях уміщували 2658 чашок 
«Грань», а тепер ще в кожен капсуль вкладають по 12 баньочок, а в 
380 капсулів їх улазить 4560 штук.
Таку раціоналізацію застосовано не лише до чашок «Грань». 

«Фасонних» чашок також в 150 капсулів ставили (нагружали) 1203 
шт., а через те, що в кожен капсуль ще може ввійти додаткого по 
4 баньочки, то в 150 капсулів крім 1203-х «фасованих» чашок уже 
вставляють ще й 600 баньочок.
Щоб «загрузити» 3091 чайник, треба 773 капсулі — вставляють 

по 4 чайники в кожен капсуль. Крім цих 4-х чайників у капсуль ще 
можна поставити 3 баньочки; таким чином в 773 капсулі, крім 3091 
чайника, ще можна поставити 2319 баньочок.
В 130 капсулів вставляли 519 молошників — по 4 молошника в 

капсуль. Поміж молошників у кожен капсуль вставляють ще по 3 
баньочки, всього 130 х 3 = 390 баньочок.
У 86 капсулів ставлять 602 горшки — по 7 горшків у капсуль. 

Крім того, у кожен капсуль можна ставити ще по 3 баньочки, тоб-
то можна в тих самих 86 капсулів крім 602 горшків вставити ще 
86х3=258 баньочок.
Всього поміж асортиментів можна вставити в 1519 капсулів — 

8121 шт. баньочок; 3000 баньочок можна вмістити лише в «сподках», 
бо в інших якихось капсулях асортиментів ставити неможна. До 
1927 р. зовсім «сподків» не використовували, а тепер у кожен «спо-
док» уміщують 50 баньочок, а таких «сподків» ставлять у горен 60.
Замість одної чашки, що вставляли в капсуліз одною бомзою, 

тепер з такою самою бомзою вставляють дві чашки. Це раціональне 
використання місткости капсулів дає велике заощадження — збіль-
шує пропускну спроможність горнів, без затрати жодного зайвого 
кілограма палива.
За один із раціоналізаторських заходів треба також уважати пе-

рехід на торфяне паливо. Це також великою мірою спричинялося 
до зменшення собівартости продукції та використання місцевого 
торфу, що його почали здобувати року 1927-го.

У формовні, як уже згадувалося, варстати (круги) рухалися но-
гами. Коли встановили мотори, що замінили собою силу людсь-
ких ніг, то це, звичайно, було велике поліпшення. Але ці ж таки 
мотори принесли з собою одну неприємність. Рухаючись (а стояли 
вони на підлозі, під час руху здвигувалися), вони утворювали ве-
ликий шум. Це заважало нормальній праці, а оте двигання кепсь-
ко відбилося на формуванні посуду. Мотори з формовні винесено 
й обладнано для них окрему будку. Це дало змогу в формовні на 
місці моторів по ставити два додаткових формовних верстати, а го-
ловне — позбавило робітників шуму від моторів.
Перечисленими досягненнями не обмежуються всі заходи до 

раціоналізації виробництва. Адже пропозиція замінити табуретки 
на стільці (дзиґлики) в малярськім цеху також є один із раціоналі-
заторських заходів. А їх на заводі не один.
Виробничі комісії й наради обмірковують різні питання, що 

звязані з виробництвом, з умовами життя й праці робітників — про 
паливо, ремонт, ощадність, раціоналізацію, облік праці т. ін.
Про наслідки від раціоналізації довідуємося також зі звіту заво-

докерування на виробничій нараді 11/ІІ-1927 р. — зменшено завод-
ські витрати, заощаджено понад 2500 крб., вжито заходи до охоро-
ни праці робітників — установлено вентилятори по робочих цехах, 
собівартість продукції зменшено з 18 крб. у серпні — до 12 крб. 
21 коп. в лютому 1927 року.
Робітники намагаються заощаджувати, раціоналізувати, тоб-

то вдосконалювати роботу навіть там, де від раціоналізаторських 
заходів ефект невеликий, а все-ж від того є певна користь, певне 
заощадження коштів. Напр., кол. відвідувач модельного цеху Гар-
бовський запропонував новий спосіб виготовляти штоки. Цей спосіб 
дав заощадження гіпсу 20 кр. за рік. Гроші невеликі, але всеж люди 
призвичаюються до заощаджування не тільки матеріялів, а й часу 
праці на виготування штоків. Напр., за старого способу на виготу-
вання штока треба було потратити годину, а тепер на виготування 
його та ще й з обточкою йде 25 хвилин.
Виробнича комісія повинна розробити матеріял для наради. В 

ній — 9 чоловік — представник від заводокерування (техдиректор), 
представник Завкому (він головує) і представник від робітників. 
Секретар постійний.
Виробничі наради й комісії — при Завкомі, а технаради — при 

заводокеруванні.
Робітники подають свої пропозиції в усній чи письмовій формі 

до Завкому або до одного з членів комісії. Завком визначає час на-
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ради й порядок денний. А всі, хто прибув на нараду, вважаються за 
членів наради. Як порядок денний визначено, то на кожне питан-
ня призначають доповідача. За днів 3–4 його попереджують, щоб 
підготувався.
Якщо розвязують якесь технічне питання, то доповідає техди-

ректор, а як про охорону праці, напр., то член комісії охорони праці. 
Якже пропозицію вносить хтось з робіників, то він сам являєть-
ся й доповідачем. Найбільше за доповідача буває той, хто подає 
пропозицію.
Технічні наради розв’язують питання, що стосується правил 

внутрішнього розпорядку, найбільше ті питання, що цікавлять 
заводокерування: — дисципліна, платня, використання робочо-
го дня, розподіл праці, раціоналізація. Напр., чашку перш робив 
один робітник, він же й «зачищав» її, а тепер один робить, а другий 
«зачищає». Такий порядок застосовано вже 3-ій рік. Ще приклад. 
Недавно ще один робітник робив муштардниці та покришки до 
них, а тепер працю розподілили — один робить муштардниці, а 
другий — покришки.
Щоб заохочувати робітників до раціоналізації виробництва й 

винахідництва, виділено спеціяльний фонд преміювання.
Було так, що 18 чоловік за корисні пропозиції одержало від 12 

до 50 крб. кожний. В тім числі — механік і техдиректор одержали 
по 50 крб.

Зразок протоколу виробнаради.

ПРОТОКОЛ
производственного совещания при Мархлевском Государственном
фарфоровом заводе, состоявшегося 18-го Сентября 1928 года.

ПРИСУТСТВОВАЛО 65 человек рабочих и служащих.
Председатель С. Кендзерский. Секретарь Н. Пржибыловский.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 1) Информация Заводоуправления о расширении завода.
 2) Текущие дела.

Слушали Постановили
1. 1. Информация о расширении завода 
т. Зимний.
Детально ознакамливает Совещание с 
проэктом расширения завода, планами 
и сметами, составленными Правлением 
Треста, по которым общая стоимость рас-
ширения и переоборудования исчислена в 
440 000 руб. Просит детально обсудить пла-
ны отдельных корпусов и цехов и высказать 
свои соображения о всех изменениях, какие 
необходимо внести в планы, на основании 
производственного опыта.
Т. Пржибыловский — указывает, что 
нынешнее помещение сортировочного цеха 
имеет 180 кв. аршин, причем в нем устрое-
ны стеллажи в 4 этажа для склада посуды, 
что увеличивает пропускную способность 
цехов и все-же площадь цеха слишком мала. 
По плану расширения сортировочный цех 
предрасположен площадью в 330 кв. арш., 
без всяких стелажей. Для нормальной ра-
боты этого будет слишком мало, принимая 
во внимание увеличение производства на 
70 % и установку нескольких шлифовочных 
станков. От большой скученности только 
увеличится процент боя и брака.
Т. Пакош обращает внимание Совеща-
ния на важность рассматриваемого воп-
роса и указывает, что план должен быть 
рассмотрен детально, чтобы внести все 
необходимые коррективы заблаговременно 
до утверждения сметы. Далее т. Пакош 
останавливается на жилстроительстве и

1. Производственное 
Совещание, заслушав 
информационный доклад 
т. Зимнего о проэкте 
расширения завода, счи-
тает необходимым учесть 
следующие моменты:

1) При расширении 
завода предположено 
увеличение механизации, 
что безусловно поднима-
ет производительность 
труда, улучшит качество 
фабриката и снизит его 
себестоимость, в особен-
ности в отрасли админис-
тративно-хозяйственных 
расходов, так как завод 
в расширенном виде не 
потребует увеличения ад-
министративно-учетного 
персонала.

2) В настоящее время 
наблюдается большое 
несоответствие цехов 
для нормального хода 
производства. Часть цехов 
может еще значительно 
развернуть работу. Между 
тем, как имеющиеся 2 
горна не могут пропус-
тить большего количества 
фабриката.
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отмечает, что несмотря на предраспола-
гаемое увеличение работы, по смете нет 
ассигнований на постройку рабочих квар-
тир. Это упущение должно быть исправ-
лено — нужно добиться ассигнований на 
жилстроительство.
Т. Раковский — расширение завода имеет 
огромное значение для местного населения, 
только нужно приложить усилия, чтобы 
проэкт не остался проэктом, а был проведен 
в жизнь. Для этого необходимо, чтобы уп-
равляющий заводом лично со всеми мате-
риялами выехал в Харьков для скорейшего 
исходатайствования средств и утверждения 
плана расширения.
Т. Кендзерский. Производственное Сове-
щание должно настаивать на расширении 
завода, принимая во внимание перевод 
фабриката на торфяной обжиг, что должно 
снизить себестоимость продукции, так как 
стоимость торфа гораздо ниже стоимости 
дров. Главное достоинство нового проэкта 
расширения — это последовательность про-
хождения полуфабриката от первоначальной 
стадии до магазина, что имеет большое 
значение по снижению процента боя и бра-
ка. Кроме того, при расширении количество 
служащих почти не изменится, что даст 
снижение административно-хозяйствен-
ных расходов на пуд продукции. Большое 
значение также будет иметь улучшение 
условий труда. Параллельно с расширением 
завода должно быть обращено внимание на 
расширение жилищного строительства, так 
как в этом отношении уже сейчас имеется 
большой кризис.
Т. Каштелян — отмечает, что получение 
дровяного топлива с каждым годом все 
более усложняется. Уже в настоящее время 
завод вынужден получать дрова по очень 
дорогой цене из далеких лесов, так как 
вблизи лесных массивов уже нет. Переход

3) Необходимо иметь в 
виду, что в ближайших 
окрестностях завода име-
ются запасы торфа, кото-
рые могут обслуживать 
завод в течении десятков 
лет, что также должно 
значительно снизить се-
бестоимость продукции, 
тем более, что уже в на-
стоящее время проводятся 
опыты обжига фабриката 
на торфу, которые пока-
зывают продолжительные 
результаты.

4) Кроме того расшире-
ние завода имеет кол-
лосальное значение, как 
для развития промыш-
ленности нашего бедного 
в земельном отношении 
района, так и в смысле 
привлечения к работе 
наиболее пролетарской 
части его.
Принимая во внимание 
изложенные мотивы и 
детально рассмотрев план 
предлагаемого расшире-
ния — Производственное 
Совещание констатирует 
необходимость скорейшего 
проведения его в жизнь, 
для чего поручает заводо-
управлению в ближайшее 
время возбудить ходатай-
ство перед надлежащими 
инстанциями об ассигно-
вании необходимых для 
расширения завода средств, 
согласно представленных 
смет и плана.

Слушали Постановили
на торф разрешит вопрос о топливе для 
нашего завода в положительном смысле, так 
как опыты показывают полную пригодность 
местного торфа для обжига фабриката, 
залежей-же в ближайших окрестностях хва-
тит на несколько десятков лет. Кроме того 
расширение завода, согласно плана, даст 
увеличение выпуска продукции на 70 % без 
значительного увеличения накладных расхо-
дов, что значительно снизит себестоимость 
фабриката. Недостающая квалифицирован-
ная рабсила имеется на месте. Разработка 
торфа даст работу в течение каждого сезона 
более, как 200 рабочим. Большое значение 
для расширения завода имеет прокладка 
шоссе, которое весной будущего года будет 
закончено; это даст возможность снизить 
транспортные расходы, заменив гужевой на 
автотранспорт. Ассигнования на расшире-
ние желательно получить возможно скорее, 
чтобы еще зимою можно было приступить к 
заготовке и доставке части материалов, что 
обойдется значительно дешевле.

Одновременно также 
озаботиться получить для 
увеличения жилстрои-
тельства, хотя-бы еще на 
5 домов, так как с расши-
рением завода придется 
увеличить работу.
Имея в виду, что часть 
строительных материалов 
гораздо дешевле заго-
товлять зимой, считать 
необходимым, чтобы 
Управзаводом т. Зимний 
выехал в Харьков, со 
всеми материалами, для 
скорейшего исходатай-
ствования ассигнований 
и утверждения плана 
расширения завода.

Т. Зимний — резюмируя прения, так-же 
присоединился к общему мнению о необхо-
димости проведения расширения, согласно 
разработанного плана, с одновременным 
расширением жилстроительства на 5 домов, 
из которых 4 для семейных рабочих и один 
для холостяков.

2. О результатах опытных обжигов горна 
на торфу, т. Кендзерский — отмечает, что 
опыт обжига фабриката торфом начинают 
давать положительные результаты, необхо-
димо приложить максимум усилий на изу-
чение этого вопроса, так как торф — единс-
твенная перспектива завода.
Т. Вальдман — Результаты обжига удовлет-
ворительны, нужно только обратить вни-
мание на изучение вопроса о топках, чтобы 
уменьшить количество расходуемого топлива, 
а также в смысле облегчения труда рабсилы.

2. Продолжать опыты 
обжига на торфу. Вызвать 
из Правления Треста ин-
женера тов. Ковельмана 
для перерасчета каналов 
и вытяжной трубы и 
обсуждения правильности 
системы топок.
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Т. Пакош указывает, что тяга недоста-
точна. Труба не пропускает своевременно 
необходимого количества газов. Вероятно 
нужно либо расширить, либо удлинить 
трубу, чтобы увеличить ея пропускную 
способность.
Т. Зимний — указывает, что брать за ос-
нову последнюю печь нельзя, так как в пре-
дыдущей результаты были гораздо лучше. 
Очевидно одно, что нет достаточной тяги и 
в первом этаже горна скопляется слишком 
много газов, которые не имеют выхода. Точ-
но установить в чем именно заключаются 
дефекты пока не удалось. Но опыты будут 
продолжаться, пока не будут достигнуты 
вполне реальные результаты.
Т. Похильський информирует, что на пос-
ледний торфяной горн ушло 35000 кгр. топ-
лива, тогда, как нормально должно уходить 
до 22000 кгр. Такой значительный перерас-
ход топлива т. Похильский об’ясняет плохой 
конструкцией топок, а именно их чрезмерной 
глубиной. Огонь слишком далеко от входа 
в топки и жар поэтому пропадает. Нужно 
поднять топки и тогда жар от угля пропадать 
не будет и обжиг вместо 49 часов, как был 
последний, будет заканчиваться в 32–34 часа.

П.п.: Председатель (Кендзерский)

Секретарь (Прыбыловский).
С подлинным верно: Секретарь.

Ìàðõëåâñüêèé Äåðæàâíèé Ïîðöåëÿíîâèé çàâîä

ПРОТОКОЛ №1

Од 21-го Травня 1929 р. Виробничої Наради при
Мархлевському Держ. заводі

Кількість працюючих на 1-е число біжучого місяця 238 чол.
Фактично було присутніх — 51 чолов.
Голова Блехт. Секретар Пржибиловський.

ПОРЯДОК ДНЯ Прізвище докладчика Посада докладчика

1) Про торфяне горно т. Зимний Керівник заводу

СЛУХАЛИ Й УХВАЛИЛИ
1) Про торфяне горно т. Зимний — інформує нараду про стан 

роботи на торфяному горні. В останні части перед початком вес-
ни торфяний горен працював уже нормально. Опал тривав біля 
40–44 годин і якість продукції була цілком задовольняюча. Під час 
таяння снігу в топки надійшла вода, що зразу збільшило час горін-
ня горну до 64 годин, а другий горен прийшлося залишити не-
допаленим, бо вода почала підходити з загрожуючою швидкістю. 
Прийшлося перебудовувати топки, зробивши рушти (колоснини), 
щоб підняти паливо від полу топок.
Нормальна робота горну була порушена. Останнє горно горіло 

70 годин, причому витрати палива та робсили збільшилось май-
же на 100 %, що безумовно збільшить собівартість виробів. Таким 
чином виробничий програм порушено. Якщо вода хутко не змен-
шиться, необхідно буде зробити деяку реконструкцію в топках гор-
ну, бо вода підходить з під самого горна.
Тов. Ковельман — (інженер-теплотехник). Підхід води в топки 

горну — є цілком стихійне явище. Під топками горну зроблено бе-
тонні подушки, але вода підійшла із всіх боків — явище це цілком 
тимчасове й ламати топки та перебудовувати їх на дрова нема рації. 
Крім того, нашим торфом неможливо опалювати на колосниках, 
бо він має велику зольність, та ще й колосники не відповідають, 
бо мають велику промежність, через яку торф провалюється під 
топки. В останньому горні — рано перейшли на великий огонь. Ще 
не зовсім вивчено процес керування топками на колосниках. Треба 
зробити ще одну спробу опалу. Необхідно також приняти до ува-
ги, що машинного торфу в наявності на болоті є не більш, як на 
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3–4 горни, а новий торф буде не раніш, як через 1½ місяці, до якого 
часу опал треба провадити на мішаному паливі.
т. Похильський. (ст. горнового цеху). Перероблювати топки на 

дрова нема рації, це буде коштувати дуже дорого. А треба, поки зій-
де вода — опалювати горно на цих топках, що є зараз. В дальших 
опалах — витрата палива повинна зменшитись.
т. Раковський — (формовщик) пропонує зробити спробу — одну 

топку ізолювати цементом, крім того на колосники зробить шамо-
тову бляту з невеликими розрізами, щоб торф не провалювався під 
колосники. Торф треба було вивести з болота зимою, бо зараз він 
мокне.
т. Вексельман — (Зав. коморою готових виробів) — Зазначає, 

що вода в де-яких топках холодна, а в других гаряча — що свід-
чить за те, що вода є під самим горном. Може можливо зробити 
так, щоб поки що опалювати горно дровами, поки буде новий торф 
цього року. Припинити роботу на ремонт горна зараз неможливо, 
бо потім знову треба буде ремонтувати машину, що звязано з про-
гулами. Треба сповістити Правління, що з приводу підходу води в 
топки, завод в цьому кварталі не виконає свого програму.
т. Бронфман (муляр) — також пропонує положити бляху на 

колосники та заштукатурити одну топку цементом з гіпсом для 
спроби.
т. Рожецький (старший малярн. цеху) — на рік для 2-х горнів 

нам необхідно заготовити 300000 пуд. машинового торфу. Крім 
того, треба зробити запас вогнетривалої цегли для перебудови дру-
гого горну на торф — чого в нас зараз немає. Таким чином припи-
нити завод на ремонт зараз ні в якому разі неможна.
т. Карнер А. (пом. старш. формов. цеху) — при останньому 

опалі горну не було підвезено належної кількости торфу, з приводу 
чого прийшлося в процесі опалу мішати паливо: дрова й торф. Тре-
ба на наступне горно підвезти належну кількість торфу й зробити 
спробу виключно на торфяному паливі.
т. Кулага (зав. господарством) — взимку не було можливости 

заготовлювати цеглу, бо не було належного приміщення й коштів 
на заготівлю. Від минулого року залишилось 5000 вогнетривкої 
цегли, яка пішла на ремонт горнів. Треба зробити спробу відвести 
воду від горнів, бо коли вода буде в топках — горни горітимуть 
довго.
т. Пржибиловський (секретар) — не погоджується з пропози-

цією зробити на колосник — шамотові бляхи, бо під час опалу від 
торфу накоплюється багато шлаку, який зовсім закриє розрізи в 

бляті. Шлак треба здіймати залізними коцюбами й при шуровці 
бляти розіб’ються й заб’ють колосники, що припинить зовсім до-
ступ повітря в топки.
т. Кутас (техдиректор) — колосникові топки для торфу ще не 

вивчено. Треба зробити ще одну спробу й якщо опал не буде скоро-
чуватись, тоді треба буде шукати інших засобів.
т. Кендзерський С. (секретар Осередку ВКП) — треба врегу-

лювати топки так, щоб до ремонту заводу можна було опалювати 
горно дровами, поки буде новий торф. До підходу води — топки 
робили нормально.
т. Зимній — про переробку топок горнів на дрова не може бути 

й речі. Поки буде вода — необхідно провадити наскільки можливо 
більш опал дровяного горну, а також опалювати товар в малому горні. 
Торф, що залишився на торфорозробках з минулого року — був вох-
кий, а з приводу запізнення весни — раніш просохнути він не міг.
В сезоні цього року, якщо буде добра погода, торфу повинно 

бути вироблено на два горна — частково машиновий, а частково на 
кінних приводах. Для ранішої заготівлі цегли не було коштів.

УХВАЛИЛИ.
 1) Констатувати, що ненормальна робота торфяного горна виник-
ла з приводу підходу підкожних вод в горно та в топки горна, 
що й порушило загальну роботу заводу.

 2) Надалі провадити роботу торфяного горну мішаним пали-
вом — дровами й торфом до часу остановки заводу на ремонт.

 3) Збільшити виробку вогнетривалої цегли, щоб можливо скоріш 
приступити до ремонту, як тільки буде виготовлено новий торф 
на опал фабрикату.

 1. Про виділення Комісії до будівлі складу фабрикатів
т. Блехт (секретар завкому).

З приводу того, що вже приступлено до будівлі складу гото-
вих фабрикатів — пропонує виділити Комісію для догляду за 
будівлею.

УХВАЛИЛИ:
Виділити т.т. Кутаса, Раковського Фр. та Собецького І.

Голова (БЛЕХТ)
Секретар (ПРЖИБИЛОВСЬКИЙ).
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 ÇÀÂÎÄ ² ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ

1. ÏÐÀÖß ÍÀ ÇÀÂÎÄ²

Праця на заводі відрядна. Після гудка «охрана труда» виганяє 
всіх додому. Є такі, що хоч 10 хвилин більше попрацює, аби заро-
бити більше. Слідкують, щоб понадурочно не працювали.
Як робочий спізнився більш, як на 10 хвилин, то вже його до 

обіду не пускають у завод — «прогул щитаєця», і ще вивішується на 
дошці, щоб читали, скільки він за місяць зробив прогулів, щоб всі 
знали, який він неакуратний. А як на 5 хвилин спізнився, то нічого.
О 12-й год. (вдень) усі йдуть обідати. Є такі, що йдуть додо-

му обідати а деяким приносять з дому (є при завкомі їдальня для 
робітників). Заводокерування подбало, щоб робітники гріли окріп. 
В їдальні переважно зимою їдять, а літом «він собі ляже на траві 
да й обідає — не конче в столову». В кооперативній їдальні мало 
робітників обідає.
Приносять робітникам на обід борщ, печеню (жаркоє) — «не так, 

як в українців; без картошки — м’ясо тільки й трошки соусу».
Перепустки робітники не беруть, їх міліціонер і так знає. «Ми 

знаєм, що кожний робітник мусить прийти в вісім і в час». А як треба 
робітникові вийти з заводу в робочий час, то він мусить брати перепуст-
ку в старшого по цеху, інакше його міліція не пропустить. «Може він 
схоче увільнуть, прогул зробить, а йому порахується цілий день».
Є розпорядження, щоб зо всякими кошиками на завод не ходи-

ти. Біля «караулки» є скринька, де складають всякі речі, а на завод 
треба йти «з голими руками».

2. ×ÀÑ ÏÐÀÖ²

Ãóäêè

Гудок дають, як треба ставать на роботу, кінчати її або коли 
буває «тривога» (сполох).
Перший гудок — о 7-ій год. ранку — «щоб робочий знав, що 

йому тра вставать і снідати».
Цей гудок гуде не менш, як 15 хвилин. Перший гудок довго 

гуде, без перерви. Другий гудок — о пів на восьму — одна пере-
рва — два рази гукне; (гудки дає машиніст) — «шоб робочий знав, 
що йому лишилось півгодини». О 8 ій год. — третій гудок — повин-
ні всі стати до роботи.

Вагітні жінки і ті, що з малими дітьми, завше йдуть з робо-
ти (і на обід, і в кінці робочого дня) на півгодини раніше — «шоб 
покормить»
Є цехи, де робота йде круглу добу — 24 годині, й працюють 

там у три зміні. Це горновий цех (випалювання посуду) і муфель-
ний, де обпалюється фарба. В цих цехах завідувачів (старших) по 
два — вони чергуються.
В муфлях три старших — на кожну зміну по одному.
Так само на обід о 12-й один гудок довший...
Без чверти година — два гудки короткі, «це робочому залиши-

лось 15 хвилин роботи».
О 1-й год. — один гудок — стають до роботи біля варстатів.
О год. 3-ій — два гудки, це щоб підлітки знали, що їм пора ки-

дать роботу (підлітки працюють не 8, а 6 годин на день).
О 5-ій год. — знову гудок — кінчають роботу.
Гудок — і пішли. Часом тягнуть з півгодини після гудка поки 

руки помиє, причепуриться.
В суботу о 5-ій год. гудка не буває, бо працюють робітники до 

3-х годин — «передпразнічний день — 6 годин працюють».
Після 5-ої вже не буває гудків, а вибивають години в дзвін.
Як пожежа, то гудок гуде довго. «Ой, тоді він так страшно гуде, 

таким вовчим воєм. Там є через трубу, де проходить пара, коли-
щатко, яке притримує пару. Як пустити пару одномірно, то буде од-
наковий тон гудка, а як придерживать, то буде разними голосами. 
Тоді гуде й гуде — до-о-вго». «Як смерть Леніна — всі гули».

3. ÏÐÀÖß Ï²ÄË²ÒÊ²Â ² Ó×Í²ÂÑÒÂÎ (ÑÓ×ÀÑÍÅ)

Підлітків посилає на завод Біржа Праці або спілка — най-
більш з дитбудинків, а то завод безпосередньо приймає дітей 
робітників. Кожен із них мусить пройти перший ступінь науки 
виробничої — учнівство.
Не всі підлітки, що їх посилають на завод набувати кваліфіка-

цію, засвоюють вимоги до них, — не всі вони згодом стають робіт-
никами. Напр., із тих, що прислані були з дитячого будинку, Ігна-
тенко Микола — комсомолець, був — «жулік, щось вкрав, кепсько 
робив; його кілька раз попереджували, а потім вигнали».
Другий — Свірчевський Володимир, одержував 21 крб. на м-ць, 

але «лодара валяв, то його перевели на здєльщину, то він не міг і 
того виробити, що раньше получав, виробляв 13 рублів у м-ць і сам 
покинув».
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Двох учнів Свірчевського й Бронфмана заводокерування й Зав-
ком послали до Будянської школи ФЗУ (на підставі пропозиції 
правління Тресту).
Один тільки Гамер Тиміш і досі працює в упаковочному, як 

учень, заробляє 27 крб. 21 коп. за м-ць, а як вступив на завод, одер-
жував 12 крб.
Він один і затримався із цих учнів.
Крім того, до машинового відділу прийняли сина робітника Ро-

жецького, а в малярню — сестру робітника Кржечковського1.
Як мають учня перевести до вищого тарифного розряду або 

на поштучну роботу, то перевіряють його кваліфікацію. Перевіряє 
Комісія, до складу якої входять представники від завкому, заво-
докерування, КСМ, старший цеху й один робітник. Дають учневі 
певну роботу, звичайно ту, що він виконує, «на чому він сидить», 
напр. — вушко зробити. Як добре зробить, вирішують перевести на 
поштучну роботу (здельщину), а як ще молодий дуже, то перево-
дять на старший розряд.
Розрядів для кваліфікації 6; починають з 1-го розряду — 15 крб. 

12 коп. (а 1927 р. було 12 крб. 14 коп.). Як дійде до 6-го розряду, 
то одержує 37 крб. 80 коп. В одному розряді працює не менш, як 
півроку.
Щопівроку комісія буває й поступово переводить до вищого 

розряду.
Як присилають на завод підлітка (учня), то його проведуть по 

цехах, щоб він придивився до виробництва, а тоді питають:
– Яку хочеш роботу? Вибирай.
В якому цеху йому сподобається, до того його прикріпляють.
Звичайно, спочатку учень виконує найпростішу роботу.
«В красильні — краску тре, чи состав робить; в формовні дають 

ліпити ушка, носики, приліплювати, а в пакувальному — пакує. 
День-два покаже старший, те й діло йде».
Мархлевському заводові «по штату положено» мати 4-х учнів. 

Зараз є 3 — два хлопці й одна дівчина.
Часто учні, що працюють не поштучно, а одержують місячне 

утримання, не ставляться сумлінно до праці. «Йому платять уч-
нівську ставку — 15 крб.; він повинен виробити цю ставку, а він не 
виробляє — працює так, аби одседіти 6 годин» (Од Жукова).

 1 Це не поодинокий приклад, що з одної сім’ї працює кілька осіб на 
заводі; напр., з Бронфманів також працює: батько, син. А брат Бронф-
мана теж з донькою працює тут.

За підлітків (учнів) уважаються хлопці й дівчата віком од 14 до 
18 років.
Учні одержують платню за першим тарифним розрядом — 

12 крб. 80 коп. але на цій платні вони перебувають доти, доки 
ознайомлюються з роботою, а ознайомившись, після перевірки 
кваліфікації, їх переводять до вищого розряду, тоді й ставку від-
повідно збільшують до 15–25 крб. Кращих учнів переводять на «за-
дільну» платню.
За правильне навчання учнів відповідають прикріплені до них 

старші цехів.

4. ÏÐÎÃÓËÈ É ÏÐÎÑÒÎ¯

Нормальну роботу підприємства, здійснення заходів до підви-
щення продуктивності праці, зменшення собівартости тощо, галь-
мують такі явища, як прогули й простої.
Прогули бувають з уважливих і неуважливих причин. Такі про-

гули, що виникають (через хворість, відпустки, командирування 
(делегування) на з’їзди й інші, уважаються за уважливі — тут завод 
не може нічого вдіяти — платить пересічний заробіток (пересічний 
заробіток береться за три останні місяці). Ще, коли бува, станеться 
який нещасний випадок удома — захоріє хтось з родини чи помре й 
робітник лишає роботу з дозволу адміністрації — це також прогул 
з уважливої причини, але в таких випадках грошей за той час, що 
робітник не працював, не платять.
Як же робітник не прийшов на роботу день чи кілька днів з при-

чин невідомих (пив, гуляв), то це вже причини неуважливі.
Останнім часом прогулів з неуважливих причин стало дуже 

мало. Спричинилися до цього й заходи завкому — «на загальних 
зборах прогульників чистив по чім зря»; помогло й те, що звіль-
нили трьох робітників за піяцтво — два дні пили1; крім того на 
зменшення числа прогулів особливу увагу звернули в звязку з кам-

 1 Про піяцтво своїх товаришів деякі робітники розповідають так: «Це 
горновщики. Одержали гроші, — треба було горна вставлять, а вони 
пішли в буфет і два дні пили — все, що получили, то й пропили, і їх 
звільнили. Тоді й інші робітники бачать, що їхні жарти вже минули. 
Бувало й так: не прийшов один формовщик, тоді гуляє й вся його під-
собна сила: «приборщик» (ушки й дзьобики робить), клейщик. Ціла 
бригада вже гуляє. Для таких видумують вже роботу аби яку, щоб 
заткнуть дірку — двір підмітають т. і. А замість горновшиків, що не 
приходять, беруть не кваліф. — збільшують бій і брак.»
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панією соціялістичного змагання та через суворе ставлення до тру-
дової дисципліни.
Перестої — це власне ті самі прогули, але з вини адміністра-

ції. Скажемо, лопнув пас. Поки його полагодять, всі станки сто-
ять. Або такий випадок. Почали ремонтувати горно й до строку 
не закінчили. Приходять люди на роботу з відпустки, а горно не 
готове. От і простой, — а людям платить треба. Але тепер про-
стоїв майже не буває, як це засвідчив 2/VII-29 р. секретар контори 
т. Прижибиловський.
Подаємо відомість за перестої й прогули в жовтні–лютому 

1928/29 року.

Âåäîìîñòü
движения простоев и прогулов рабочих за время

Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль 1929 года.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Октябрь 63 29 49 180 23 69

2 Ноябрь 31 32 24 171 18 133

3 Декабрь 28 6 23 142 32 100

4 Январь 33 — 15 230 30 56

5 Февраль 24 — 24 184 34 53

5. ÑÈÌÓËßÖ²ß

Одного робітника на весіллі хлопці побили за дівчину, «побили 
йому морду, ножом порізали руку».
Після цієї події згаданий робітник пішов на соцстрах, звичайно, 

не признавшись, як його покалічили. На запитання, як він порізав 
собі руку, одповів: «Хліб різав і якось порізав».
Йому повірили на слово і три тижні виплачували «соцстрах». 

Аж згодом довідалися про справжню причину тимчасової втрати 
його працездатности.
Діловод завкому, розповівши про цей випадок, додав: «Оце 

тільки їдна біда в нас — оця горілка».
Другий робітник, коли мали святкувати Великдень (католиць-

кий), подав заяву до заводокерування, щоб дозволили йому в ці дні 
відпочинку працювати, а «перенести свято на руську паску». Доче-
кавшись того свята, він напився так, що «аж дурно йому зробилось». 
Іде до лікарки — «на соцстрах проситься, як хорий». Платили йому 
той соцстрах три дні, а потім, як довідались, що він симулює (пере-
пився), то примусили його повернути гроші, одержані за три дні.
Ми, розуміється, не ставили собі завдання зареєструвати всіх 

випадків симуляції, що траплялися на заводі, а лише кількома при-
кладами ствердити, що вони є.
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Í. Ê. ÄÌÈÒÐÓÊ

6. Æ²ÍÊÀ ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂ²

В загальнім виробничім житті особливу увагу звертає на себе 
жіноче питання. В умовах жіночої праці на виробництві маємо ве-
ликі зміни. В дописі, що подала робітниця Р. Вальдман до стінга-
зети (Marcheеrski Chemik), вона сама за себе подає такі відомості. 
Було їй 10 років, як помер батько. Підприємець допоміг тим, що 
прийняв її на роботу. Далі вона характеризує умови тієї роботи. Їй, 
десятирічній дівчинці, доводилося працювати не 6 годин на добу, 
як тепер підлітки працюють, а 10–11 годин. Заробляла по 30 коп. у 
день1. Спецодягу не давали. Як не маєш сили нести великі ящики, 
господар кричав: — «То не треба тобі працювати!».
Тепер на заводі працює удвоє більше жінок, ніж до революції. 

Дякуючи більшій участі жіноцтва у виробництві, збільшенню за-
гального числа робітників, раціоналізації виробництва, тепер завод 
випускає продукції набагато більше, як до війни. За пана випускали 
на місяць 6–8 горнів, тепер — 15–16.
Коли до війни за поліпшення умов праці жіноцтва ніхто не дбав, 

то тепер, крім того, що жінка має право на голос, до і після пологів 
має 4 місяці відпустки, як годує дитину, на півгодини раніше йде з 
роботи, дивляться, щоб жінка не виконувала тяжкої роботи.
До війни у формовні не було ні одної жінки, що працювала б на 

верстаті. За майстрів-формовщиків були тільки хлопці, чоловіки, а 
жінку міг найняти до себе майстер за свій рахунок (наймали хлоп-
ців і жінок, платили їм по два злотих на тиждень).
З загального числа робітників (276) жінок 68. В горновому жі-

нок взагалі нема (тяжка робота), найбільше їх у малярні й глязурні. 
Є жінки в формовні й моделярні.
Крім роботи на виробництві, жіноцтво втягують у громадсько-

культурну роботу, напр. з жінок утворені були санітарні гуртки, 
для жінок-робітниць організована була школа крою й шиття, що 
працює взимку. Кілька активніших жінок висунули останніми ро-
ками на відповідальну роботу (див. про висування).

Æ³íêè-äåëåãàòêè

При клюбі є жіночий гурток. 22 делегатки-робітниці прикріп-
лені до різних мархлевських організацій. Делегатки проходять про-

 1 Чоловіки заробляли по 60 коп. на день.

грмаму політзнань, обслідували кооперацію, їдальню, пекарню, 
амбуляторію.
Проте треба казати, що робота серед жінок-робітниць прова-

диться мляво, особливо мала участь жіноцтва у культосвітній і 
громадській роботі, мало буває жіночих зборів (за рік щось 3–4). Це 
свідчить про потребу приділити більше уваги праці серед жінок — 
якнайбільше робітниць втягнути до громадських організацій, до 
гуртків при клюбі, добровільних товариств, й то втягнути не так, 
щоб вони не рахувались членами, а щоб були активними працівни-
ками в культурно-громадській роботі так само, як на виробництві.
Крім того, роботу цю треба провадити не тільки серед робітни-

ць з виробництва. Жінки робітників, робітничі родини в цілому не 
повинні бути осторонь цієї роботи.
Пенсіонерів на заводі 2, хоча одному з них — Бойковському — 

призначили були 25 крб. пенсії, а потім одмовили, бо він працю-
вавши 40 років на заводі, нажив господарство. Другий — Блєхт — 
48 років працював на заводі, одержує, крім зарібку, за вислугу літ 
30 крб. пенсії на місяць. Праці на заводі не кидає. Працює задільно, 
але 6 годин на добу, так як підлітки.

7. ÂÈÑÓÂÀÍÖ² ÇÀÂÎÄÓ

Один із засобів сприяти поліпшенню життя робітників-ак-
тивістів, дати їм змогу ширше виявити свої здібності на виробниц-
тві, в організаційній і громадській роботі — це висування.
Мархлевська порцелярня вже чимало своїх робітників висунула 

на відповідальну роботу.
 1. СТАДНИК Федір — був робітником муфельного цеху — паляч, 
партієць, тепер голова Райкому спілки РТС.

 2. ВЕКСЕЛЬМАН Ісак — робітник-маляр, тепер завскладу гото-
вих фабрикатів.

 3. ХОМИК Марцін — робітник-формовщик — тепер голова 
Райсудземкомісії.

 4. БЛЕХТ Яків — робітник малярні, тепер секретар завкому.
 5. ШТУБЕР — формовщик, тепер голова завкому.
 6. КУРИЦЯ Борис — був муфельником, тепер зав. крамниці 
центроспирту.

 7. РАКОВСЬКТЙ Леонтій — робітник малярні (де-калько ліпив), 
тепер техсекретар Райпаркому.

 8. МРОЧКО Рузя — була глязуровщиця, потім висунули на «ста-
нок», тепер райжінорг.
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 9. ДИСТЕРГЄЄВ Густав — робітник горнового цеху, тепер зав. 
млина в Мирополі.
Щороку завод із числа робітників дає все нових і нових 

висуванців.
Висувають на відповідальну роботу на виробництві, а також на 

господарську, професійно-кооперативну роботу активістів, ударни-
ків, партійців, і молодих, і старих.
На запитання чи охоче йдуть робітники на висування, діловод 

завкому Жуков відповів:
– А що він теряє. Чистіша робота, зарплатня та сама, а то і біль-

ша. От тільки в колгоспі нічого не одержують до розподілу хліба.
Формовщика-ударника БАРАХА Герша висунули на зав. клю-

бу — на заводі він виробляв крб. 40 на місяць, а тепер одержує 100.
Формовщика ОРЧИНСЬКОГО висунули на раціоналізатора. 

Пробув він 6 місяців на раціоналізаторських курсах у Москві й те-
пер одержує 110 крб. на місяць. Як був на курсах, жінка одержувала 
за нього пересічний заробіток, а він, незалежно від того, мав 180 
крб. щомісяця. Тепер працює в конторі заводу.
Формовщика Зуся КАРНЕРА теж висунули на роботу до конто-

ри. Тепер він касиром-рахівником. До того, як працювати на заводі, 
він трохи знав рахівництво, але пішов по батьковій дорозі — батько 
був формовщик, то й він. Останнім часом через висування таки 
потрапив на рахівничу роботу.
Фрмовщика Марціна ХОМИКА (партієць-колективіст, свою 

землю передав до колгоспу) спочатку висунули були на голову коо-
перації, потім — судмедкомісії, а тепер він голова колгоспу.
Муфельника ЯНУСЕВИЧА послали завгоспом до Адамівського 

колгоспу, робітника пакувального цеху Антона ТУРОВСЬКОГО — 
до Мархлевського колгоспу — на завідувача майстерень (до того, 
як переходили на працю в колгосп, Туровський пройшов місячні 
курси інструкторів колгоспів у Житомирі).
Ще один робітник заводу Адоль Мишаковський, — теж висува-

нець, завідує худобою в Мархлевському колгоспі. Робітники жарто-
ма звуть його «старшим над свинями».
Ми вже виказували, що крім молодих робітників висувають і 

старих, якщо вони виявили себе на виробництві як свідомі, актив-
ні працівники, віддані справі соціялістичного будівництва. Напр., 
«стара Шимонячка» працювала в глязурні — тепер на кооперативній 
кухні відає господартвом. Стара, але активна — кажуть робітники.
Двох робітників висунули на голів сільрад. Колишній голова 

завкому Штуберт — висуванець, не справився з роботою в завкомі, 

його знову послали «на станок», а тепер вдруге висунули — вже го-
лова німецького колгоспу в Тартачку. Другий робітник Вишковсь-
кий — голова сільради в с. Вилах під Житомиром.
Рядових робітників, як уже зазначено було, висувають на від-

повідальнішу роботу і на своєму виробництві, напр., робітницю 
Янчевську Олену висунули на старшу глязурного цеху.
Завод за весь час, одколи запроваджено висування робітників 

од верстата на відповідальну роботу, дав і радянським, і господар-
чим, і кооперативним органам чимало своїх робітників. Якби були 
ширші можливості до висування, то можна було б дати з робіт-
ничої маси ще чимало нових висуванців, але за місцевих умовин 
і можливостей їх нікуди висувати. Наприклад, в кінці літа 1930 
року висунули 4 чоловіки, а вдалося влаштувати тільки одну Женю 
Вексельман — партійку, ударницю — послали її на тримісячні інс-
трукторські кооперативні курси до Києва.
Висуванці Марусі Гольчевській доручили були завідувати польсь-

кою книгарнею при кооперації, але через те, що книгарня ця маленька, 
і там уже працювала сестра учителя, а не хтіли знімати її з роботи, 
Гольчевська щось два тижні побула при кооперації і мусіла знову стати 
на завод — наліплювати де-калько в малярні, бо в книгарні не було ро-
боти. Таке висування, крім того, що не дає ніякої користи висуванцеві, 
приносить збитки самому підприємству. Візьмімо для прикладу хоча-
б ту саму Гольчевську. Посилали її на курси, виплачували пересічний 
заробіток і врешті знову вернули на ту саму роботу.
Це не поодинокий приклад невдалого висування. Висунули 

були робітника — партійця Курицю і послали до місцевої крамниці 
«Центроспирту» — нехай шинкує. Зрештою перевели його на пра-
цю в колгосп, але незабаром в тій самій крамниці центроспирту 
на місці партійця Куриці опинилася нова активістка — висуванка 
заводу, кандидатка партії Феля Орчинська, що до того працюва-
ла в формовні. Послали були її до Київа на трьохмісячні курси 
керівників дитячих ясел. По закінченні їх, вернулася Орчинська до 
Мархлевського, щось з місяць завідувала дитячим майданчиком, а 
на зиму, як майданчика закрили, а в крамниці центроспирту саме 
звільнилася посада — послали її туди.
Єдине, що може бути корисне для висуванця за таких умов, це 

те, що він трохи навчиться рахувати.
Звичайно, коли робітник чи робітниця-висуванка потрапляє на 

незнайому їй роботу, буває потреба допомагати їй увійти в курс, 
перевірити рахунки, звести балянса, наладити звітність тощо. Це 
в Мархлевських умовах практикується. Тій самій Орчинській до-
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помагає перевіряти накладні, складати звіти, розцінювати горілку, 
тощо діловод завкому.
Робітника малярні Осипа Осинського, що «рисував цвіточки на 

сподках1», виснули на голову спілки РТС. Поки він опанує техні-
ку своєї нової роботи, тим часом різні звіти пише йому Жуков за 
10 крб. на місяць.

8. ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ ÌÅÆÈ 
ÐÎÁ²ÒÍÈÊÀÌÈ É ÇÀÂÎÄÎÌ

Поки в Мархлевському не було кооперації, робітників обслуго-
вували, — кредитували приватні крамнички. Кожен собі розрахо-
вувався з крамарем індивідуально. Часом робітник кредитивувся в 
приватника на 100 крб. Допіро кооперація також кредитує робітни-
ків, але спосіб кредитування трохи відмінний від приватницького. 
Контора заводу дає кооперації список своїх робітників, зазначаючи, 
скільки котрий з них одержує платні. Цим контора гарантує борг 
кожного робітника на суму 60–70 % платні робітника. Робітник в 
кооперації набирає те, що йому потрібно. Прикажчик записує, хто 
на скільки набрав, а кожного 15-го і 1-го числа кооперація надсилає 
до контори заводу відомості — хто й на скільки набрав. Розпла-
чується з кооперацією контора, вираховуючи з утримання робітни-
ка суму його боргу кооперації.
В рахунок платні (заробітку) робітники можуть брати (беруть) торф, 

дрова на опалювання своїх приміщень. Порядок такий: робітник подає 
заяву до контори, просить, щоб йому в рахунок заробітку відпустили 
стільки то пудів дров чи торфу. (Палять удома дровами й торфом). 
Торф обходиться дешевше, ніж дрова відсотків на 40, і добре горить у 
тих грубах, що мають піддувало. Розпалюють дровами, а тоді кида-
ють торф. У плиті торф добре горить, а на хліб (як хліб печуть) торфу 
не беруть — «дрова лучче». Більшість робітників бере торф.
Є певна норма — скільки кому відпустити палива.
За колумовою сімейним належить 40 пуд. на місяць, а нежо-

натим, «холостякам» — 20 пуд. Проте норми цієї на практиці не 
додержують, а відпускають скільки кому треба. Досі платили по 12 
коп. за пуд торфу (собівартість).
Крім торфу, робітники в рахунок платні одержують ще й дрова, 

по собівартості — 19–20 коп за пуд. Як дешевше завод дістане, то й 
робітникам дешевше продає.

 1 Блюдечках (пол.)

Як є а заяві робітника резолюція управителя — відпустити 
стільки-то торфу або дров, робітник бере в директора перепустку.
Перепустку може видати й сам секретар, але видає він лише 

тим, кого знає персонально, а як бува треба видати перепустку 
особі, якої секретар не відає, то він вимагає документа або посилає 
до управителя, і вже управитель дає перепустку. Маючи на руках 
такого документа, робітник вивозить із заводу належну йому кіль-
кість торфу чи дров.
Зразок перепустки:

Перепустка № 20

Пропустіть екскурсію
в 40 осіб.

5/VII-1929 року.

Секретар (підпис)

По перепустки вдаються до адміністрації заводу в таких 
випадках:
 а) Коли мають одержувати в заводі куплені вироби або дрова, 
торф чи глину1.

 б) Коли комусь із сторонніх осіб (не робітників) треба пройти на 
завод у своїй справі, напр., щось сталося вдома, — треба негай-
но покликати батька чи брата, що працює на заводі, то мусить 
брати перепустку.

 в) Коли приходять на завод екскурсії. До речі, екскурсії бувають 
на заводі часто, їх 30–40 буває щороку. Найбільше одвідують 
учні шкіл (шкільні екскурсії) із Мархлевського та з сусідніх 
районів.
Коли в районі бувають з’їзди, напр. КНС, КСМ та інші, то та-

кож організовують екскурсії на завод. Крім того, бувають екскурсії 
робітничі — робітники заводу одвідують одні других — до Марх-
левського, напр., приходять «шклодуви» з Мар’янівки, з Биківки, а 
Мархлевські робітники йдуть до них.
Екскурсіям дає пояснення вільний старший з цеху або 

практикант.

 1 Глину на заводі беруть — мастити (білити) хати. Відпускають глину 
дурно. Вона коштує заводові 6 коп. пуд, а як прийде котра жінка й 
набере фунтів 10, то платню за це, як каже секретар контори Прижи-
бильський — навіть незручно брати — так даємо.
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Є ще постійні перепустки, що їх видають членам певних органі-
зацій (переважно партійних).
Для обліку витрат кожного робітника та для розрахунку заведено 

розрахункові книжки. В них щомісяця записуються потрібні дані.
Зразок запису в книжку робітника при цьому подається:

Розрахункова книжка № ______

Прізвище — Кржечковський
Ім’я, побатькові — Юліян Альбинів
Прийнято на посаду — уч. красильщика
До відділу або цеху — красильний
Найменування підприємства — Мархлевський завод
Точна адрес підприємства — м. Махлевськ
Книжку видано 1/1-1928 року.»

Розрахунковий лист № ___
За грудень 1929 р.

Належить 
Сума

Видано та вивернено
Сума

Крб. Коп. Крб. Коп.

Залишилося за робітником від 
попереднього одержання

— 34

Торф 10 48

За 24 дня 86 18 Кооперація 30

Заєм індустр. 8 40

На вечор 1 50

1 метр паса 2 50

За 1½ год Налог — 43

Понаду-
рочно 

16 Посуд 2 96

Кватира 1 97

Готівкою 5 20

Газета — 45

Разом 64 23

Разом 86 34 Належить до виплати 22 11

В день Червоної Армії на пропозицію завкому робітники вирі-
шили послати червоноармійцям подарунки.
Заводокерування дало на це матеріял, а робітники поверхуроч-

но за свій рахунок виробили посуд і завезли до Житомира черво-
ноармійцям. Посуд, як подарунок чевоноармійцям, возили щось 
двічі (в Х-і роковини Жовтня й у день «Червоної Косарні»), а один 
раз — міліції — в день її десятиріччя.
Крім посуду возили ще й бюсти (погруддя) Карля Маркса.
З зарплатні вираховують кошти на передплату літератури (газет 

та журналів).
Це робиться так: Завком довідується від робітників, хто й які 

газети бажає передплатити та на який час. Складає списка перед-
платників, підраховує, яку суму становлять всенька передплата й 
одержує цю суму з каси (з контори), а потім, бухгальтер, виплачу-
ючи зарплатню, відраховує ту суму, на яку передплатив собі літера-
тури робітник чи робітниця1.
Ще вираховують із зарплатні ту суму, на яку набрав робітник у 

заводі посуду. Колись посуд видавав робітникам господар заводу, 
як гостинця в великі свята2. За цією звичкою робітники й в сучасно-
го заводокерування вимагають, щоб їм давали посуд дурно, але цю 
традицію, як і ще де-які, застосовані за панування Рихтера та його 
попередників, допіро знищено. Тепер посуд робітникам відпускають 
двічі на рік на 4 крб. кожен раз по тій ціні, що й продсилікатові.
Взагалі до числа (графи) коштів, що вираховують з утримання, 

як бачимо, попадає все те, що зв’язано з персональними витратами 
робітника, з витратами у зв’язку з певними кампаніями і т. ін.
Натрапляємо в тім числі навіть таку витрату: аматори спортсме-

ни забажали придбати собі спорткостюми. Завком виписав стільки 
костюмів, скільки вимагали спортсмени: завод дав на це гроші, 
а потім із зарплатні тих спорстменів, що взяли одяг, відрахували 
належні з них кошти.
Соцстрах нараховує заводська бухгальтерія — 21,5 %. З них 

1,5 % йде на житлове будівництво. Правління Тресту виплачує 
Соцстрахові двічі на м-ць.

 1 Це виписано з розрахункової книжки робітника заводу. Треба відзна-
чити, що такий спосіб поширювання літератури з професійного пог-
ляду неправильний. Останнім часом цього способу завод уже не прак-
тикує.

 2 Дарування посуду робітникам на свята — це спосіб згладжувати, при-
кривати експлуатацію робітників. Н. Д.
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9. ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÀÖ²

Охорона праці робітників, заходи до поліпшення умов їхньої 
праці, 8 годинний робочий день, профвідпустки, відпустки й ско-
рочений робочий день вагітним та підліткам, будинки відпочинку, 
санаторії — ось що мають робітники тепер.
Буває й тепер, що понадурочно працюють, коли виникає негай-

но потреба виконати якусь роботу, але тоді платять у подвійному 
розмірі.
Якже без потреби котрийсь робітник працює понад норму, то 

комісія охорони праці пропонує йому залишити роботу.
Підліткам дають місячну відпустку, а робітникам — два тижні. 

Виняток — палії й кочегари, що мають місячну відпустку.
До будинку відпочинку посилають «змучених» — по черзі з 

кожного цеху.
Є такі робітники (з старіших переважно), що відмовляються 

їхати до будинка відпочинку, кажуть:
– «Я не хочу, в мене вдома луче».
Буває, що й молоді відмовляються.
Час відпустки використовують переважно на роботу в своєму 

господарстві. «Наші домашні пользуюця цим случаєм — коло дому 
сибі хазяйством занімаюця. Є такі, що чарку п’ють.»
В будинок відпочинку посилають на 12 днів. Перше давали 14 

днів; за рахунок цих двох днів збільшили число путівок на дві (було 
20, тепер 22).
Посилають у Псища (біля Житомира); мають 4 місця до сана-

торіїв — по місяцю в Одесі, Криму і Києві. Посилають туди най-
більше хорих на сухоти. Кандидатів на курорти чи до санаторіїв 
обирає лікарська комісія, до якої входить голова комісії охорони 
праці (на заводі) й лікар заводської амбулаторії.

* * *
День відпочинку — неділя.
До 1927 року днями релігійних свят не працювали.

Ô. Ï. ÑÒÅÖÅÍÊÎ

10. ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß

À. ÀÌÁÓËßÒÎÐ²ß

Мархлевський порцеляновий завод власної лікарні не має, але 
при ньому є амбуляторія, яка обслуговує не тільки робітників та 
службовців заводу й їхні родини, а ще й значну частину селянства 
околишніх селищ.
З медперсоналу — постійно працює лише ЛІКПОМ, а лікаря 

запрошують з районної лікарні.
Будинок під амбуляторією — старовітній і складається лише з 

одного покою та передпокою з загородкою.
Тяжко хворих звичайно відправляють до Районної Лікарні.
Першим фершалом тут був Леон Врублевський, який допіро 

перейшов на зав. шлямовного цеху.
Як розповідає цей самий т. Врублевський, до війни 1914 року 

епідемії на заводі майже ніякої не було. Хоч же іноді й траплялись 
захорування на інфлуенцу, запалення легенів, грипу, кашлюк, кір, 
шкарлятину т. і. — захорувань на очі було дуже мало.
Про одвідування амбулаторії маємо лише такі відомості:

За 1927 рік 3875 осіб

За 1928 рік 6075 осіб

З дня 1/1 по 1/VII-29 р. 3007 осіб

Разом 12957 осіб

Â. ÑÀÍ²ÒÀÐ²ß É Ã²Ã²ªÍÀ

Гарним чинником для підтримки здоров’я робітництва є ліс, 
що колом обгорнув Мархлевський завод. Робітники ходять у со-
сновий бір на гулянку, дихають свіжим повітрям і там зміцнюють 
свої легені.
Колишнє село Довбиші незабаром певне обернеться в містечко 

Мархлевське. Зараз же воно скидається на великий хутір з розки-
даними, одна від одної далеко, хатами, нема скупчености, нема й 
пошесних хвороб.
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Але не добре тим, що тут нема близько річки, подекуди подибу-
ються великі торфяні болота, що приносять вільгість, розпліджу-
ють багато комарів т. ін.
На заводі глиняний пил, вільгість, холодна цементова долів-

ка, розтертий лебастер, гаряча температура в приміщенні заводу й 
низька на дворі — все разом псує здоров’я робітника.

«Як поживе до п’ятдесяти років, то й добре», так кажуть 
робітники.
У зв’язку з професією зараз маємо такі захорування:

 1) херургічні — рани, язви на нозі від поширення жил1, чиряки;
 2) внутрішні: бронхіт, запалення шлунку, туберкульоз легенів2, 
ломанець т. ін.;

 3) пошесні — грип т. ін.;
 4) нервові — неврастенія, сердечний невроз т. ін.
 5) очні — запалення катарально кон’юктива (хороба від пилі на 
заводі);

 6) шкіряні — угри, екзема, короста3 т. ін.
 7) з венеричних захорювань місцевим лікарем спостережено два 
випадки сифілісу та шість випадків збуру, але тут уже впливу 
професії немає.
При заводі провадиться торфяна розробка. Там подибуються 

хорі робітники на рани, ломець т. ін.
Серед робітників розвинений алкоголізм, проти якого ведеться 

завзята боротьба.
Тут ще не вивелись самогонщики.
Правда, не робітники гонять самогонку, а селяни. Останніх 

міліція ловить невпинно, а горілку віддає до амбулятороії, яка й 
використовує її на компреси. Одного разу було передано самогону 
понад відро.
При заводі здавна існує лазня, в якій робітники й робітниці що-

неділі миють своє тіло.

Â. ÇÍÀÕÀÐÑÒÂÎ

Є ще й такі на заводі робітники, які вірять знахаркам, бо зна-
харка, за їхньою ідеольогією, «може спалити бешиху, а лікар цього 
не зробить».

 1 Це від стоячої праці.

 2 Цій хворобі сприятиме особливо горновий цех.

 3 Короста не дуже розповсюджена, а як дуже рідке явище.

Що ж до місцевої знахарки, то це вона пророблює таким чином: 
бере чорнило й пише на опухові невідомі знаки, накладає чесані 
коноплі, а потім підпалює, щоб згоріли.
Хворий приходить раз, два до знахарки, поки не минеться лихо.
Ще йдуть до знахарки керуватись від «ушибу». Знахарка також 

говорить молитву від пристріту. Бере в шклянку води і щось гово-
рить, христить ножем шклянку й кидає туди жарину, а потім дає ту 
воду пити хворому.
Від переляку знахарка лікує так: качає курячим яйцем по гру-

дях і говорить молитву.
Набирає половину шклянки води й розбиває туди яйце. Потім 

розповідає, що там та там; тоді він (хворий) злякався, а далі запев-
няє, що все лихо минеться.
Від укусу зміячого говорить молитву.
Буває так, що п’ють липовий цвіт, малину, ромен т. ін. На весні 

збирають бруньки з берези, сиплють у пляшку й наливають горіл-
кою. П’ють по чайній ложці: це як живіт болить або коли є рана, і 
то — капають на рану.
А то в одного чоловіка був катар шлунку. Пішов він до баби 

Олени лікуватись. Баба почала хворобу з нього викачувати курячим 
яйцем.
Брала яйце й умочала в гарячу воду й так викачувала. В натурі 

ж у хворого була звичайна бігачка1, а тому й знахарчине лікування 
слабому нічого не дало, й він мусив звернутися до амбуляторії.
А був ще й такий випадок: робітник 18 років хотів поїхати до 

баби полікувати свої рани, що одержав під час праці й на це просив 
собі від лікаря 10 крб. на допомогу.
З розмови лікаря з ним виявилось, нащо саме йому потрібні 

були гроші. Лікар відмовив у грошах, а порадив лікуватися в лі-
карні. Робітник не послухав і таки відвідав бабу, але допомоги від 
неї не одержав і на четвертий день звернувся до амбуляторії з ве-
личезним опухом на руці. Виявилось, що баба прикладала до руки 
брудного подорожника й тим заразила рану. Звичайно, що цей і 
подібні йому інші випадки дуже впливають на психику людини, а 
тому вони й змушені кидати знахорів, а звертатись до лікаря.

 1 Пронос (пол.)
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ß. Ñ. ÇÅËÅÍÈÖß

1. ÐÀÕ²ÂÍÈÖÒÂÎ. ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ

À. ÊÐÅÄÈÒÓÂÀÍÍß. ÑÎÁ²ÂÀÐÒ²ÑÒÜ. ÇÁÓÒ

Мархлевський порцеляновий завод імени Фелікса Кона після 
революції вперше пущено з жовтня 1922 року. Кошти на виробниц-
тво заводові давав Порцелянотрест, причому давав стільки, скільки 
було потрібно; а як грошей не було, то потрібні заводові кошти да-
вали товаром, найбільше текстильними виробами. Для цього при 
заводі була заводська крамниця, в яку з тресту доставляли крам і 
розпродували.
Вироби заводу до 1928/1929 року звичайно збувалися трестові, 

але крім цього завод мав право продажу виробів як різним органі-
заціям, так і приватникам.
Але 23 жовтня 1928 року завод уперше склав договора з Правлін-

ням Всеукраїнського Тресту «Порцеляна-Фаянс-Шкло» на 1928/29 рр., 
бо досі подібних договорів не складалося. Отже, з цього часу, тобто 
після складання договору заводу з трестом, як кредитування, так і 
збут виробів змінилися: по-перше, кредитування стало провадити-
ся точно за договором; по-друге — усе виробництво повинно було 
пристосовуватися до всіх вимог того ж договору; нарешті — збут 
виробів провадиться виключно трестові через «Продсилікат». Коли 
до складання зазначеного договору завод, збуваючи самостійно свої 
вироби, сам і прибутки обраховував, то після договору прибутки 
виводить трест. Через те в даний час бухгальтерія заводу про при-
бутки нічого не знає, бо враховує лише собівартість вироблених 
продуктів, здає їх за таким враховуванням трестові, а він далі сам 
збуває їх і виводить прибутки.
Виробництво заводу ввесь час, починаючи з жовтня місяця 

1922 р., провадиться за певним річним пляном, що його виробляє 
адміністрація заводу сукупно з фабзавкомом і в погодженні з робіт-
никами, а затверджує трест.
На підставі такого виробничого пляну або «промфінпляну» й 

складено нижчезазначеного договора.

ДОГОВІР
м. Київ. 1928 року, жовтня 23 дня.

Нижчепідписані, з одного боку Правління Всеукраїнського Трес-
ту «Порцеляна-Фаянс-Шкло», що надалі зватиметься «Правління», а 
з другого боку Мархлевський порцеляновий завод ім. Фелікса Кона 
цього тресту, що надалі зватиметься «завод», склали цей договір 
(річний наряд-замовлення на 1928/29 рік) в нижчезазначеному:

à) Âèðîáíèöòâî

 1. Відповідно з промфінпляном заводу на 1928/29 рік, що його 
погодили сторони, завод зобов’язується протягом часу з 1-го 
жовтня 1928 року до 30 вересня 1929 року виготовити та здати 
Правлінню франко-вагон 456-7 тон порцелянового посуду з та-
ким розподілом його за місяцями1:

Х 28 р. 40,5 тон ІV 29 р. 39,9 тон

ХІ - « - 39,9 тон V - « - 40,5 тон

ХІІ - « - 38,3 тон VI - « - 39,9 тон

І 29 р. 39,9 тон VII - « - 43,2 тон

ІІ - « - 38,3 тон VIII - « - 15,9 тон

ІІІ - « - 39,9 тон IX - « - 40,5 тон

 2. Порцеляновий посуд завод повинен виробляти в асортименті, 
зазначеному в доданій до цього договору специфікації, причому 
завод зобов’язаний так організувати виробництво, щоб усі види 
виробів виготовляти ввесь час у пропорціях, зазначених у спе-
цифікації, доданій до цього договору.

  Коли завод з дозволу Правління в будь-який місяць виробить 
посуду більше, ніж то зазначено в промфінпляні, — ця додат-
кова кількість його також має відповідати зазначеному вгорі 
асортименту.

 3. Зміну асортименту посуду, що його виробляє завод, Правління 
Тресту проводить раз на квартал у порядку, встановленому в 

 1 Неоднаковий розподіл здачі кількости посуду за місяцями пояснюєть-
ся тим, що взято на увагу кількість робочих днів попереднього достав-
ці посуду місяця, свята, а особливо — польові хліборобські роботи. 
Через те доставка на серпень має вираз у 15,9 тон, тобто мало не втроє 
менша, ніж звичайно, бо в попередньому місяці відбуваються жнива.
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постанові РПО і в договорі Правління з Продасилікатом; всі пи-
тання, зв’язані з такою зміною, Правління погоджує з заводом.

 4. Виготовлений за цим договором товар завод відвантажує в 
терміни і в порядкові, зазначені в нарядах Продасилікату; їх 
Правління передає заводові не пізніше, як за 10 день до початку 
місяця відвантаження.

 5. Після передачі нарядів заводові надається право, за згодою з по-
купцем, змінити асортимент замовленого товару, але так, щоб 
не зламати пляну заводу та обов’язків заводу щодо відванта-
ження продукції. Про всі такі зміни завод негайно повідомляє 
Правління.

 6. По всіх питаннях, зв’язаних з виконанням переданих йому на-
рядів, завод має право зноситися безпосередньо з покупцем; 
рахунки на відвантажений крам завод надсилає безпосередньо 
покупцеві, а копії рахунків надсилає разом і до Правління.

 7. За кожну тону здаваної за цим договором продукції в асорти-
менті з продажною ціною в 1181 крб. 50 коп. за тону та за га-
тунками: товар ІІ та ІІІ — 91,2 %, товар IV — 5,8 %, товар VІ та 
брак 3 % Правління платить заводові за ціною 815 крб. 13 коп. 
за тону, франко-вагон-станція відвантаження. Із цієї ціни Прав-
ління утримує амортизаційні нарахування, витрати на страху-
вання та інші нарахування, що їх переводить централізованим 
порядком.

 УВАГА: Ціну, зазначену в п.7, змінюють за обопільною згодою в 
тому випадку: а) коли змінюється розмір податків, нор-
ми амортизації, ставки зарплати, ставки нарахування на 
зарплатню, заготовча вартість матеріялів централізовано-
го постачання (сировини, палива, матеріялів і т. ін.); б) у 
зв’язку з початком експлуатування нового устаткування, не 
передбаченого, коли вираховували зазначену в п. 7 кошто-
рисну собівартість і в) коли сторони змінюють асортимент у 
сторону збільшення або зменшення вартости І тони виробів 
проти ціни І тони, зазначеної в п. 7, або коли вихід продук-
ції за гатунками погіршиться.

á) Ïîñòà÷àííÿ

 8. Правління зобов’язується постачати заводові в пляновому по-
рядку речі та матеріяли, зазначені в доданому до цього дого-
вору розписі; в тому ж розписі зазначено кількість і якість цих 
речей та матеріялів і терміни їх здачі.

 9. Заводові надається право зменшити або збільшити кількість 
матеріялів, що їх завод має одержати в пляновому порядку про-
тягом того або іншого місяця, тільки в тому разі, коли Правлін-
ня має таке право щодо своїх постачальників за відповідними 
договорами, копії яких Правління своєчасно надсилає заводові. 
Про своє бажання змінити кількість матеріалів завод повинен 
листовно попередити Правління не пізніше як за місяць до по-
чатку місяця відвантаження.

 10. Усі інші матеріяли, потрібні заводові, крім зазначених у п. 8, 
завод виготовляє власними засобами.

 11. Заводові надається право давати Правлінню замовлення на ок-
ремі речі або матеріяли, крім зазначених у п. 8. У цих замовлен-
нях завод має зазначати номенклатуру й кількість замовлюва-
них матеріялів, технічні умови й терміни виконаних замовлень. 
Протягом тижня, після одержання цих замовлень, Правління 
Тресту може відмовитися від виконання цих замовлень.

 УВАГА: Коли виявляється, що замовлення заводу не можна вико-
нати в терміни й на умовах, що їх зазначено в замовленні, 
Правління негайно повідомляє про це завод, який і вирішує 
питання про виконання замовлення його на нових умовах.

 12. Коли Правління здасть заводові протягом того або іншого мі-
сяця більше матеріялів, ніж то передбачено в розписі, зазна-
ченому в п. 8, або в замовленні заводу, відповідно зайвих нам 
матеріялів, залишається в розпорядженні Правління, а завод 
такий не сплачує.

 13. У тих випадках, коли за провиною Правління завод одержить 
менш матеріялів, ніж то передбачено у рознарядці або в замов-
ленні, й завод через це матиме втрати, такі втрати має покрити 
Правління.

 14. Усі матеріяли Правління надсилає заводові в упаковці; разом з 
тим Правління надсилає заводові також і специфікації на відва-
тажені матеріяли.

 15. Приймання одержаних від Правління матеріялів щодо якости та 
щодо кількости завод має переводити негайно після того, як він 
їх одержить, а коли виявиться, що матеріяли ці неналежної якос-
ти, завод має про це скласти відповідного акта й надіслати його 
до Правління не пізніше, як у п’ятиденний термін з дня одержан-
ня всіх дефектних матеріялів. Коли завод у зазначені терміни 
відповідних актів не складе, або таких до Правління не надішле, 
завод позбавляється права заявляти будь-які претензії.
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  Якісне приймання матеріялів від постачальників завод перево-
дить відповідно за умовами, що їх складено з цими постачаль-
никами, й копії актів приймання завод надсилає до Правління 
не пізніше, як у п’ятиденний термін з дня одержання цих актів.

 16. У випадках розходжень між фактичною вагою та вагою, зазна-
ченою у документах залізниці, а також коли зіпсовано пакуван-
ня, завод повинен складати про те належні комерційні акти, які 
надсилаються до Правління разом з документами залізниці в 
п’ятиденний термін з дня одержання цих матеріялів. Коли ж 
завод виявить нестачу матеріялів, не склавши належного ко-
мерційного акту, Правління за таку нестачу не відповідає.

 17. Усі матеріяли, що їх Правління постачає заводові, у пляново-
му порядку здає заводові за фактичною собівартістю; щодо ма-
теріялів позаплянового постачання (замовлення), то такі Прав-
ління також здає заводові за собівартістю, але в цю собівартість 
зараховується також усі фактичні витрати на транспортування 
та на впакування.

â) Ô³íàíñóâàííÿ

 18. Для виконання промпляну заводові надаються такі грошові та 
матеріяльні вартості (обігові кошти):

а) сировини та основних матеріялів на суму 7500 крб.

б) допомічних матеріялів на суму 5500 крб.

в) ремонтно-будівельні матеріяли на суму 4500 крб.

г) струменти в роботі на суму 8000 крб.

д) незакінчене виробництво на суму 10000 крб.

е) готівкою та втрати майбутнього періоду на суму 3000 крб.

Разом, крім палива 38000 крб.

  Щодо палива (дрова та торф), то обігові кошти встановлюються такі1:

На жовтень 1928 року 50.500 крб.

На листопад 1928 року 51.500 крб.

На грудень 1928 року 73.000 крб.

На січень 1929 року 71.000 крб.

На лютий 1929 року 61.500 крб.

На березень 1929 року 52.000 крб.

На квітень 1929 року 42.000 крб.

На травень 1929 року 54.000 крб.

На червень 1929 року 51.500 крб.

На липень 1929 року 69.000 крб.

На серпень 1929 року 76.500 крб.

На вересень 1929 року 77.000 крб.

 19. Коли за балянсом на 1-е жовтня 1928 р. обігові кошти заводу 
перевищуватимуть встановлені норми, Правління відраховує 
від заводу зайвину шляхом удержання її з сум, що припадають 
заводові за відвантажену продукцію; коли, навпаки, ці обігові 
кошти будуть менші, ніж встановлені норми, Правління допла-
чує заводові відповідну різницю.

 20. Розрахунки за продукцією Правління переводить із заводом, як 
загальне правило, після того, як завод відвантажить цю продук-
цію за відповідними нарядами на адреси покупців; відповідні 
розрахунки сторони переводять щомісячно 7 числа на підставі 
поданих від заводу рахунків.

 УВАГА: Коли Правління не передасть заводові нарядів на всю його 
продукцію, передати наряди в належному асортименті, а 
також у тих випадках, коли завод не відвантажить ту або 
іншу партію товару через те, що залізниця не дасть вагонів, 
що їх завод вимагає своєчасно від залізниці, Правління пе-

 1 Неоднаковий розподіл коштів на паливо за місяцями пояснюється 
тим, що при виробці такого розподілу бралося на увагу головним чи-
ном стан дорог та польові роботи, бо доставка палива переводиться 
приватними найманими хурщиками-селянами. Так, в жовтні кепські 
дороги, й через те дається найменша сума грошей, а напр., у грудні 
дороги придатні й потреби заробітку великі, отже, й дається багато 
більше коштів.
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реводить із заводом розрахунок за відповідну частину про-
дукції, зданої на склеп готових фабрикатів.

 21. Аж до розрахунку, зазначеного в п. 20, Правління авансує завод 
у межах вартости продукції, що її завод має виробити згідно з 
п. 1 цього договору. В рахунок цих авансових сум зараховується 
вартість товарів і матеріялів, що їх Правління має здати заводові 
протягом цього місяця в порядку планового постачання і валюти 
векселів, що їх завод видав за рахунок Правління. Різницю між 
вартістю продукції за договірною ціною та зазначеними вище су-
мами Правління видає заводові готівкою в такі терміни: 10 % — 
6-го числа, а решту рівними частинами 8-го й 23-го кожного 
місяця. Коли ж до 7-го числа наступного за виробкою місяця 
не покриє рахунками на відвантажену продукцію (а у випадках, 
зазначених в увазі до п. 20 цього договору — на здану на склад 
продукцію) всієї суми авансу, що завод одержав від Правління, 
утримає відповідну суму з перших платежів своїх заводові.

 УВАГА: Свій фінплян завод надсилає до Правління на кожний мі-
сяць не пізніше 25 числа минулого місяця.

 22. За сальдо грошових та матеріяльних цінностей в ту або іншу 
сторону проти загальної суми обігових коштів, зазначеної в п. 
18 цього договору, Правління й завод нараховують один друго-
му відсотки з розрахунку 9,0 % річних. Відсотки завод до каль-
куляції не включає.

 23. Про порядок переведення фінансування капітального будівництва 
заводу в 1928/29 році сторони мають скласти окрему додаткову 
угоду.

 24. Єкономія або втрата заводу складається з різниці між вартіс-
тю продукції, вирахованою за договірною ціною, і фактичною 
заводською собівартістю продукції за калькуляцією заводу з 
урахуванням наслідків ведення господарства заводу (нестач і 
інших втрат).

  Єкономія або втрати переносяться на рахунок тресту в кінці року.
  Частина єкономії, що її одержав завод, передається в розпоряд-
ження заводу в порядку постанови РПО.

 УВАГА: Наявність єкономії, що є на рахунку заводу, не може впли-
вати на розмір коштів, що надається заводові за п. 18 цього 
договору.

 25. Договір цей складено терміном на 1 рік, себ то з 1-го жовтня 
1928 року до 30-го вересня 1929 року.

26. Взаємовідносини сторін, що їх не передбачає договір, регулює 
затверджене від Правління положення про взаємовідносини 
Правління та його закладів.

Правління тресту (підпис).
Заводоуправління (підписи).

СПЕЦИФИКАЦИЯ
выработки на 2-й квартал 1928/29 г. по Мархлевскому

фарфоровому заводу

Чашки с/блюдцами Грань на ножке прозол. № 3 и с/к
Чашки с/блюдцами Т. Ручки на ножке прозол. № 3 и с/к
Чашки с/блюдцами новый фасон на ножке прозол. № 3 и с/к
Чашки с/блюдцами аппетитн. сак. букет прозол. № 3 и с/к
Чашки с/блюдцами аппетитн. декалько 3 крытье б/золота
Чашки с/блюдцами аппетитн. декалько 4 б/золота
Чашки с/блюдцами аппетитн. новых разд.
Чашки с/блюдцами аппетитн. дек. № 109
Чашки с/блюдцами аппетитн. рис. № 12
Чашки с/блюдцами аппетитн. зол. обв.
Чашки с/блюдцами аппетитн. прозол. № 10
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. прозол. № 10
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. сак. букет
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. одноколерные
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. дек. № 3 кр. б/з
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. дек. № 3 кр. з/о
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. прозол. с/к. и дек. № 71
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. новых раздел.
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. дек. № 109
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. Рис. № 12
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. лента шт.
Чашки с/блюдцами ½ аппетитн. зол. обв.
Чашки с/блюдцами фасон. сак. букет
Чашки с/блюдцами фасон. одноколерные
Чашки с/блюдцами фасон. дек. № 3 кр. б/з
Чашки с/блюдцами фасон. дек. № 3 пб., з/обв
Чашки с/блюдцами фасон. прозол. с/к. зол. обв.
Чашки с/блюдцами фасон. рис. № 12
Чашки с/блюдцами фасон. лента шт.
Чашки с/блюдцами фасон. дек. № 71

5000 д.
5000 д.
3000 д.
60 д.
120 д.
160 д.
90 д.
270 д.
25 д.
30 д.
30 д.
30 д.
105 д.
105 д.
210 д.
75 д.
300 д.
415 д.
180 д.
30 д.
30 д.
30 д.
225 д.
275 д.
450 д.
220 д.
260 д.
90 д.
90 д.
350 д.
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Чашки с/блюдцами фасон. новых раздел.
Чашки с/блюдцами фасон. дек. № 109
Чашки с/блюдцами фасон. прозол. № 10
Чашки с/блюдцами фасон. печатная раскр. и друк.
Чашки с/блюдцами фасон. дек. №№ 2 и 4
Чайные сервизы разных разделок
Блюдец Франц. Грань зол. отв.
Блюдец Франц. Грань рис. № 12
Блюдец Франц. Грань дек. п/б. зол. отв.
Блюдец Франц. Грань разн. разд.
Приборов кукольн.
Стаканов Сибирск. проз. отв. № 3 з/отв., проз. ск.
Чайники Раф. № 1 прозол. № 3 и ск.
Чайники Раф. № 1 зол. отв.
Чайники Раф. № 1 разн. разд.
Чайники Раф. № 2 проз. № 3 и с/к. и № 10
Чайники Раф. № 2 дек. № 3 и № 109
Чайники Раф. № 2 зол. обв.
Чайники Раф. № 2 рис. № 12
Чайники Раф. № 3 проз. № 3 и с/к. № 10
Чайники Раф. № 3 зол. отв.
Чайники Раф. № 3 раз. разд.
Чайники Раф. № 3 дек. № 3 и № 109
Чайники Раф. № 3 сак. бук.
Чайники Раф. № 3 рис. № 12
Чайники Раф. № 4 проз. № 3 и с/к.
Чайники Раф. № 4 зол. отв.
Чайники Раф. № 4 разн. разд.
Чайники Грань 3 н/н проз. № 3 и ск. и зол. отв.
Чайники Грань 4 н/н проз. № 3 и ск. и зол. отв.
Чайники Грань 5 н/н проз. № 3 и ск. и зол. отв.
Горшки М.Ф. № 1 прозол. № 3 и ск. и з/отв.
Горшки М.Ф. № 2 прозол. № 3 и ск. и з/отв.
Полукружки №№ 2 и 3 проз. № 3 и ск.
Полукружки №№ 2 и 3 разн. разд.
Горчич. 3-х местн. зол. отв.
Горчич. 3-х местн. разн. разделок
Пепельниц разных
Полоскательниц фасон. рис. № 12
Полоскательниц фасон. дек. № 71

660 д.
360 д.
75 д.
450 д.
45 д.
450 шт.
4500 шт.
675 шт.
3150 д.
675 д.
2000 шт.
9000 шт.
1800 шт.
1350 шт.
850 шт.
900 шт.
450 шт.
1800 шт.
300 шт.
2250 шт.
2250 шт.
450 шт.
225 шт.
360 шт.
120 шт.
675 шт.
675 шт.
225 шт.
6250 шт.
7875 шт.
5625 шт.
30000 шт.
30000 шт.
12000 шт.
3000 шт.
3600 шт.

–
800 шт.
30 шт.
90 шт.

Полоскательниц фасон. дек. № 3 кр.
Полоскательниц фасон. сак. букет
Полоскательниц фасон. зол. отв.
Полоскательниц фасон. проз. № 3 ск. и № 10
Полоскательниц фасон. новых разделок
Сахарниц фасон. дек. № 71
Сахарниц фасон. дек. 3 кр.
Сахарниц фасон. дек. сак. букет
Сахарниц фасон. дек. золот. отв.
Сахарниц фасон. дек. рис. № 12
Сахарниц фасон. дек. проз. № 3 и с/к.
Сахарниц фасон. дек. новых разделок
Маслянки с колпаками збл. отв.
Маслянки с колпаками дек. № 71 и проз.
Маслянки с колпаками дек. № 3 кр.
Маслянки с колпаками сак. букет
Маслянки с колпаками новых разделок
Маслянки с колпаками рис. № 12
Маслянки с колпаками лента шт. и дек. № 109
Молочники Грань № 0 дек. №№ 2 и 71
Молочники Грань № 0 золот. отв.
Молочники Грань № 0 дек. № 109 и друг.
Молочники Грань № 0 прозол. № 3 и ск.
Молочники Грань № 0 рис. № 67
Молочники Грань № 1 дек. № 71
Молочники Грань № 1 зол. отв.
Молочники Грань № 1 прозол. № 3 и ск.
Молочники Грань № 1 дек. № 109 и др.
Молочники Грань № 2 дек. № 71
Молочники Грань № 2 зол. отв.
Молочники Грань № 2 дек. № 109
Молочники Грань № 2 прозол. с/к. и № 3
Молочники Грань № 2 разных разделок

360 шт.
100 шт.
180 шт.
1500 шт.
240 шт.
30 шт.
360 шт.
420 шт.
60 шт.
30 шт.
420 шт
240 шт.
450 шт.
360 шт.
300 шт.
105 шт.
180 шт.
30 шт.
90 шт.
135 шт.
225 шт.
630 шт.
2585 шт.
45 шт.
75 шт.
300 шт.
1845 шт.
720 шт.
90 шт.
90 шт.
315 шт.
270 шт.
135 шт.
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0 Згідно вищенаведеному договору й доданій до нього специфі-
кації провадиться усе виробництво. Але крім цього щороку скла-
дається виробничий плян заводу. В загальному таким пляном обра-
ховується всю ту кількість виробів, як головних, так і допоміжних, 
що їх має виробити завод протягом наступного року в залежності 
від даних або змінених умов виробництва, а також обраховується 
всі витрати, що мають супроводити виріб продуктів. Накреслюєть-
ся такий плян адміністрацією заводу сукупно з фабзавкомом, об-
мірковується на виробничих нарадах і нарешті посилається на за-
твердження тресту.
На поточний 1928/29 рік виробничий плян у головних рисах був 

такий.

2. ÂÈÐÎÁÍÈ×ÈÉ ÏËßÍ ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÎÃÎ 
ÏÎÐÖÅËßÍÎÂÎÃÎ ÇÀÂÎÄÓ ÍÀ
1928/1929 ðð.

Цехові витрати:
Загальна сума цехових витрат 64205 кр. 36 к.
Загально-заводські витрати:
Загальна сума витрат 59437 кр. 27 к.
З них: залежних від заводу 38326 кр. 80 к.
Цех виготування масла та поливи:
Буде вироблено поливи 151,4 тони;
Поцехова ціна тони 43 крб. 96 коп.
Поцехова собівартість поливи 6656 крб. 87 коп.
Стайня:
Загальна сума витрат 3747 кр. 72 к.
Ремонтний цех:
Загальна сума витрат 7317 кр. 98 к.
Гіпсові (допоміжні) вироби:
Загальна сума витрат 5545 кр.28 к.
Вогнетривалі (допоміжні) вироби:
Загальна сума витрат 16879 кр. 35 к
Машиновий цех:
Загальна сума витрат 26757 кр. 46 к.
Поточний ремонт:
Загальна сума витрат 16000 кр.
Формувальний цех:
Всього витрат цеху 70816 кр. 10 к.
Буде вироблено штук 3.122.750
Буде вироблено тон 497.152

ПРИМІТКА: бій формувального цеху 1 %.
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Відділ надполив’яного пульфону:
Всього витрат цеху 61476 кр. 01 к.
Буде вироблено штук 2.821.004
Буде вироблено тон 449.115
Ціна тони 709 крб. 03 коп.
Загальна поцехова вартість 318.435 крб. 14 коп.
Цех виготування маси:
Всього витрат цеху 47401 кр.
Буде вироблено тон 824,9
Цех горновий:
Всього витрат цеху 6414 кр.99 к.
Буде вироблено штук 3071850
Буде вироблено тон 489,49

 УВАГА: В цифрових даних число до коми визначає тони, а після 
коми — кілограми. Напр.: вираз — «тон 445,343» визначає: 
445 тон і 343 кілограми.

Загальна поцехова вартість 122.971 крб. 50 коп.
Відділ сортувально-шліфувальний:
Всього витрат цеху 12246 крб. 20 к.
Загальна поцехова вартість 263468 кр.39 к.
Буде переведено до декоративного цеху, штук 2.823.262
Буде переведено до декоративного цеху, тон 449,474
В тому числі браку, штук 71522
В тому числі браку, тон 11386
Декоративний цех. Відділ муфельний:
Всього витрат цеху 26863 крб. 90 коп.
Вартість напівфабрикату 345299 кр.04 к.
Буде вироблено штук 2797,308
Буде вироблено тон 445,343
Відділ пакувальний:
Всього витрат цеху 20483 кр. 55 к.
Загальна поцехова вартість 372291 кр. 85 к.
Буде передано до магазину штук 2868830
Буде передано до магазину тон 456,729
Горновий цех:
Всього прямих витрат 66369 кр. 69 к.
Для обпалу горнів буде споживано дров:
15 % вохкости 350 тон (сухих)
40 % вохкости 2600 тон (вохких)
Пересічно 35 % вохкости.

АМОРТИЗАЦІЯ

Номенклатура майна
% 

нарахов.
Сума майна на 

1/Х-28 року
Сума 

амортизац.

1) Будівлі і спорудження 5 % 143850 7192–50

2) Устаткування і машини 10 % 69020 6902–

3) Інше майно 20 % 22130 4426–

РАЗОМ 235000 18520–50

ПРИМІТКА: Щодо амортизації, то в мент обстеження заводу наведе-
на тут амортизація відкинена розпорядженям тресту, що 
надіслав нові відсотки нарахування, а саме: із житлових 
будівель — 6 %, з будівель виробничого значіння — 7 %, 
зі споруджень — 8 %, з устаткування та машин — 14 % 
і з іншого майна — 20 %. Отже коли взяти з будівель і 
споруджень у середньому 7 %, то сума нарахування буде 
10069 кр. 50 к. замісць 7192 кр. 50 коп. з устаткування й ма-
шин 14 %, то сума нарахування буде 9662 кр. 80 к замісць 
6902 крб., тобто в загальному сума нарахування амортиза-
ції збіль шується.

Соціяльні витрати:
% до зарплатні 26,65
Загальна сума 40575 крб. 48 коп.

ПРИМІТКА: (Вихідна допомога, парня, проїзди на роботу робітників, 
культосвітустанови, школи і т. і.)

Разом за ввесь рік витрат 482499 кр. 73 к.
Унутрішні обороти 51789 кр. 43 к.
Чисті обороти 430710 кр. 30 к.
Чисті обороти складає:
Готові вироби 371641 кр. 85 к.
Торфорозробки 45000 кр. –
Вогнетривалі вироби 2203 кр. 25 к.
Ремонтні матеріяли 5317 кр. 98 к.
Утримання стайні 2747 кр. 72 к.
Накладні на робсилу 3000 кр.
Нараховано на зарплату 797 кр. 50 к.
РАЗОМ 430710 кр. 30 к.
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РОЗПОДІЛ

Річних на 1928/29 рік завдань та людиноднів

по кварталах:

І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт. ІV кварт.

1. Число днів роботи 75 72 76 65

2.
Продукц. праці на 
один людинодень

8 8 8 8

3.

Завдання:
а) в кілограм.

118,938 114,178 120,530 103,83

б) прод. карбов. 140618-95 134991-05 142500-93 121873-59

4. Число людиноднів 14867 14272 15066 12885

5.
Явочне число 
робітників

205 205 205 205

ВИПУСК ГОТОВИХ ВИРОБІВ

Із яких цехів

Випуск за рік
Балянс 
готових 
виробівУ 

штуках
У тонах

Ціна 1-ї 
тони

Сума 

Із сортувального 
цеху

71522 11386 – 6579–06
Буде вироб-
лено 456,7 
тон

Із муфельного 
цеху офарбова-
них фабрикатів

2797308 445343 –
369590–

29

Бій на скла-
дах –

1 тона.
Для прода-
жу 455,7 тон

РАЗОМ 2868830 456729 823–62 376169–35

На запитання, чи відповідає виробництво заводу річному пля-
нові й договорові, бухгальтер відповів, що ні виробничий плян, ні 
договір з трестом за даного стану заводу не виконується. Правда, 
хоч продукту виробляється на заводі приблизно та ж кількість, яка 
передбачалася пляном, але витрати фактично перевищують ті суми, 
що накреслені були в пляні. Причина цьому та, що всі продукти 
дорожчають, чого не передбачалося при складанні пляну, звідси ж 
побільшується зарплатня робітників, разом з тим зростає і нара-
ховування на зарплатню соцстраху. Крім того, більше вимагають 
коштів правління культкому, завкому. Нарешті — накладні витрати 
теж «дорожчі». «Я особисто не вірю тому — каже бухгальтер, — щоб 
за даних умов можливо було виконати виробничого пляна, бо й 
амортизації зменшити не можна, страхування, освітлення — теж. 
В майбутньому році передбачається поширення заводу, тоді можна 
буде більше виробляти й можливо, що надалі буде змога виконува-
ти виробничі пляни, а зараз — ні».
В бухгальтерії є відомості про майновий стан заводу лише за ІІ 

квартал 1928/29 року, тобто на 1-е квітня цього року, а за ІІІ квар-
тал, поскільки він під час обстеження ще не скінчився, точних да-
них не виведено.
Отже стан майна на 1/IV-1929 р. такий.

Житлові будинки варті 56486 крб. 26 коп.
Будівлі виробничого та підсобного призначення 58313 кр. 19 к.
Спорудження (печі, горни) 26226 кр. 18 к.
Устаткування та машини 56348 кр. 68 к.
Інше майно (інвент. живий і мертвий, пожежна) 23954 кр. 58 к.
РАЗОМ 221278 крб. 89 коп.

Щодо руху виробництва, то за березень місяць 1929 р. воно 
мало таке виявлення:
 1) Видано робітникам зарплатні (загальна сума) 15171 кр. 76 к.
 2) Сировини придбано 1549 кр. 19 к., витрачено на 2731 кр. 98 к.
 3) Палива придбано на 1256 кр. 99 к. витрачено на 8683 кр. 02 к.
 4) Допоміжних матеріялів придбано на 4800 кр. 56 к. витрачено на 

2820 кр. 25к.
 5) Ремонтно-будівельних матеріялів придбано на 1070 кр. 17 к., 
витрачено 1942 кр. 83 к.
Разом витрачено 31349 кр. 84 к.

 6) Готових продуктів вироблено 32094 кілограмів
Програмова вартість готових виробів 26068 кр. 35 к.
Собівартість готових виробів — 32504 кр. 26 к.
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Отже собівартість фабрикату за березень місяць 1929 року пере-
вищує витрати на 1154 кр. 42.
За 1-е півріччя 1928/29 р. фінансовий стан заводу був такий:
Протягом 1-го півріччя видано робітникам зарплатні 86933 кр. 78 к.
Палива придбано на 80241 кр 54 к., витрачено на 50114 кр. 59 к.
Допоміжн. матер. придбано на 16687 кр. 19 коп., витрачено на 

17338 кр. 10 к.
Ремонтно-будівельних матеріялів придбано на 6318 кр. 76 к., 

витрачено на 8256 кр.
Разом витрачено на 162642 кр. 47 к.
Готових фабрикатів вироблено 220 тон 387 кілограмів
Програмова вартість фабрикатів 179668 кр. 51 к.
Собівартість фабрикатів 204657 кр. 22 к.
Отже собівартість фабрикатів за півріччя перевищує витрати за 

той же час на 42014 крб. 75 коп.

ПРИМІТКА: При розгляді фінансового стану заводу за 1-е півріччя 
1928/29 р. треба мати на увазі, що на початок цього півріч-
чя, тобто на 1-е жовтня 1928 р. на заводі були лишки пали-
ва, допоміжних і ремонтно-будівельних матеріялів, тому 
витрати не перевищують готівки матеріялів, а лише пе-
ревищують ту кількість, яка придбана протягом півріччя, 
напр. ремонтно-будівельних матеріялів витрачено на 8256, 
а придбано було лише на 6318 крб., бо були лишки їх.

3. ÒÈÒÓËÜÍÈÉ ÐÅªÑÒÐ ÍÀ ÊÀÏ²ÒÀËÜÍ² 
ÐÎÁÎÒÈ ÏÎ ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÎÌÓ ÄÅÐÆÀÂÍ. 
ÏÎÐÖÅËßÍÎÂÎÌÓ ÇÀÂÎÄÓ ÍÀ 1929/30 ðð.

Згідно з 5-тирічкою та вимогами виробництва на 29/30 рік орієн-
товно налічуються такі капітальні роботи:

². ÊÀÏ²ÒÀËÜÍ² ÇÀÒÐÀÒÈ ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

а)
Збудування силової станції та встановлення нового дви-
гуна на 120 кінських сил

82.000 к.

б) Збудування та влаштування цуг-муфлів 30.000 к.

в) Будівля ІІІ горну, згідно з пляном поширення заводу 45.000 к.

г) Будівля корпусу сортувального та малярного цехів 40.000 к.

²². ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß

а) Установка бігунів (накоту) 5.000 к.

б)
Установка 2-х залізних барабанів для перемолу 
сировини

15.000 к.

в) Установка масломялки «фора» 2.750 к.

г) Установка шамотодробилки 4.000 к.

д) Установка глиномялки (шнайдера) 1.700 к.

²²². ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

а)
Житлобудинки для робітничих помешкань, згідно з 
5-тирічкою та поширення заводу — 4 будинки

48.000 кр.

б) Комунальне будівництво (парня) 15.000 кр.

²V. ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÀÖ²

а)
Влаштування штучного охолодження горнів з вико-
ристаннями на опалення цехів тепла

20.000 кр.

б) Влаштування душу в горновому цеху 500 кр.

V. ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆÍ² ÇÀÕÎÄÈ

а)
На влаштування кранів та водної магістралі по вироб-
ничих будинках

3.000 кр.

V². ÄÎÏÎÌ²ÆÍ² ÐÎÁÎÒÈ

а) Збудувати піч на опал сировини 8.000 кр.

б) Збудувати піч на опал гіпсу 6.000 кр.

в) Меліоративні роботи по осушці майдану на паливо 2.000 кр.

327.950 кр
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 ÏÎßÑÍÞÂÀËÜÍÀ ÇÀÏÈÑÊÀ ÄÎ 
ÒÈÒÓËÜÍÎÃÎ ÑÏÈÑÊÓ ÍÀ ÊÀÏ²ÒÀËÜÍ² 
ÐÎÁÎÒÈ ÏÎ ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÎÌÓ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÏÎÐÖÅËßÍÎÂÎÌÓ ÇÀÂÎÄÓ 
ÍÀ 1929–30 Ð²Ê.

². ÊÀÏ²ÒÀËÜÍ² ÂÈÒÐÀÒÈ ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

 а) Як відомо Правлінню з неодноразових докладів заводу Правлін-
ня, наша силова станція вже зараз не може повністю обслужити 
виробництво, не кажучи вже про те, що машина, яка працює 
біля 60 років, може кожну хвилину зовсім зупинитись. Уста-
новка нового двигуна є перша необхідність дальшої нормальної 
роботи заводу.

 б) Перехід на спеціялізацію збільшить випуск продукції на 4–5 тон 
на місяць, між тим, муфлі вже зараз з великими труднощами 
перепускають продукцію, що її вироблює завод, піде на дека-
лько, що збільшить час опалу в муфлях, — наявна кількість 
муфлів ні в якому разі не зможе перепускати всього виробниц-
тва, що не дасть змоги збільшити випуск продукції. Якщо буде 
збудовано нові муфлі — відпаде потреба в російських муфлях, 
що значно зменшить вартість муфельного опалу, тим більше, 
що нові муфлі треба збудувати з розрахунком опалу на торф.

 в) Одною з першочергових робіт поширення заводу — це збуду-
вання 3-го горну, що в зв’язку з переводом всього виробниц-
тва на торф, повинно значно зменшити собівартість виробів, 
маючи на увазі, що одночасно зі збільшенням виробництва на 
50–60 % — обліково контрольний персонал та загально-завод-
ські витрати збільшаться не більше як на 10 %.

 г) Якщо буде збудоване третє горно, то безумовно треба будувати 
й нові цехи — сортувальний та малярний, бо зі збільшенням 
виробництва теперішні цехи, особливо сортувальний, не вміс-
тить всієї продукції, що дадуть горни. А маючи на увазі, що в 
малярному цеху треба буде збільшити кількість аєрографів та 
робітниць декалькоманщиць, безумовно треба буде одночасно 
будувати й малярний цех, тим більше, що сортувальний та ма-
лярний цехи передбачено розташувати в одному будинкові. При 
цьому додаємо, що виробнича нарада ухвалила, щоб малярний 
цех збудувати на 5 метрів більше в довжину, щоб виділити 
аєрографічний відділ на 5 аєрографів окремо в одно місце.

²². ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß

По устаткуванню внесено до титульного списку лише ті механіз-
ми, що конче потрібні заводові при поширенні основних цехів, бо 
механізми, на яких провадиться робота зараз: бігуни, шамотодро-
билка, глиноміска, та інші — не зможуть обслужити поширеного 
виробництва, бо не дадуть належної кількости маси так порцеляно-
вої, як і капсульної.

²²². ÍÎÂÅ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

 а) Житлобудівництво — за 5-тирічкою було передбачено будівлю 
на 28/29 рік 2-х будинків та на 29/30 рік — також 2-х будинків. 
Отже необхідно або в наступному році збудувати 4 будинки, 
щоб хоч трохи зліквідувати квартирну кризу, або зовсім відмо-
витись від усякого житлобудівництва з тим, щоб передати всі 
житлові будинки, де їх має завод зараз і до житлової коопера-
ції, чим набагато зменшаться витрати на утримання робітничих 
приміщень, що зараз є вузьким місцем в роботі виробні. Якщо 
Правління вирішить зупинитись на останній пропозиції — про-
симо негайно сповістити про це нас — на яких умовах може 
бути передано до житлокооперації наявний фонд житлобудин-
ків, а також чи зможе Правління допомогти довготерміновою 
позикою, якщо житлокооперація погодиться взяти на себе жит-
ловий фонд та дальше будування робітничих помешкань. Якщо 
ми одержимо від Вас відповідь, то зараз-же порушимо перед 
Завкомом питання про заклад житлової кооперації.

 б) Будівлю парні на 29/30 рік внесено до 5-тирічного пляну, згідно 
з вимогами Окр. Відділу Праці.

²V. ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÀÖ²

До розділу охорони праці внесено лише ті роботи, на які ми вже 
маємо принципове погодження Правління, а саме: штучне охолод-
ження горнів з використанням тепла на опалення цехів та влашту-
вання душу для горновщиків.

V. ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆÍ² ÇÀÕÎÄÈ

По протипожежних заходах — ми передбачаємо при переведен-
ні поширення заводу по всіх нових будинках влаштувати пожежні 
крани з подачею води безпосередньо від цмоку артезіянської кри-
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ниці, та з одночасною установкою біля кожного крану невеличкого 
резервуару, що в значній мірі допоможе боротьбі з вогнем під час 
вибуху пожежи в будь-якому цеху. Треба буде також частково поно-
вити та збільшити деякий пожінвентар.

V². ÄÎÏÎÌ²ÆÍ² ÐÎÁÎÒÈ

 а) Маючи на увазі, що з будуванням 3-го горна та будинку для 
сортувального й малярного цехів, треба буде внести малень-
ке горно, в якому зараз опалюється гіпс, — ми передбачаємо 
збудувати окремий будинок, у якому встановити дві печі як на 
опал сировини, так і гіпсу, що буде коштувати дешевше, ніж 
будувати окремі будинки для кожної печи.

 б) З приводу того, що територія заводу, а саме майдан для палива, 
значно збільшується, на що ми вже маємо дозвіл Окрземвідді-
лу, треба буде перевести невеличкі меліоративні роботи, щоб 
сушити, як нову, так і стару площу поливного окладу, бо інак-
ше значна частина палива, особливо торфу, під час весняного 
розливу та дощів — буде у воді, що безумовно відіб’ється на 
якості палива, не кажучи вже про те, що частина палива буде 
втоптана, під час перевозки, в болото. Одночасно, як протипо-
жежний захід, треба буде викопати на місці складу торфу неве-
лику криницю.

4. ÑÒÀÒÈÑÒÈ×Í² ÄÀÍ²

1925-é ð³ê

Назва
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Обслуговий 
персонал

РАЗОМ
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Л
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10
50

9
23

34
40

6
13

24
9

11
03

24
2,

9
32

47
6

36
34

7

Відомостів не здобуто
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1
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Г
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Л
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8
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0
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9
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1
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6
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На жаль, за 1924/1925 рік нема повних статистичних даних за 
ввесь рік, а лише за чотири останніх місяці, за якими можна мати 
лише приблизно уявлення про зарплатню, паливо, кількість вироб-
леного фабрикату та його собівартість, помноживши підсумки за всі 
4 місяці на 3 і порівнявши здобуток з підсумками наступних років.
Оглядаючи статистичні підсумки наступних 1925/1926, 

1926/1927 і 1927/1928 років, бачимо, що майже при однаковій кіль-
кості робочого часу (див. кількість людино-днів пророблених на ви-
робництві) вироблення фабрикату щороку зростає, а саме:
для 25/26 р. — маємо 353503,31 кілограмів
для 26/27 р. — маємо 383539 кілограмів
і для 27/28 р. — маємо 431882,244 кілограмів.
Відповідно кількості фабрикату зростає і загальна сума його вар-

тости (див. у графу «на суму»). Одночасно зростає й сума зарплат-
ні, видана робітникам на виробництві: так, за 1925/26 рік видано 
було 89851 крб., в 1926/27 р. — 95064 крб.04 коп. і в 1927/28 р. — 
118877 крб., хоч кількість робітників щороку майже однакова. Ха-
рактерно, що зарплатня службовцям з 1925 до 1928 р. зменшується, 
як зменшується і кількість службовців. В середньому всіх робітни-
ків (на виробн., службовців і молодшого обслуговуючого персоналу) 
налічується до 250. Помісячна платня — від 30 до 100 крб. Щодо ви-
робничих робітників, то помісячна платня їх неоднакова, бо кожен з 
них має приробітки, іноді більші, іноді менші.
Видача зарплатні провадиться кожного півмісяця: за першу по-

ловину місяця — 25-го числа поточного місяця, а за другу полови-
ну — 10-го другого місяця, згідно колумові. Іноді даються невелич-
кі аванси на зарплатню в 5 крб., але це дуже рідко й випадково.
Коли хто з робітників бажає кредитуватися, то бухгальтерія 

пише гарантію на 10–15 крб., причому кредитування звичайно 
проводиться не колективно, а індивідуально. Кооператив видає 
талони на ту суму, що бухгальтерія гарантує, — безпосередньо 
робітникові.
Гроші на зарплатню, що їх дає Трест, часами запізнюються на 

кілька днів. В такому разі робітники чекають і, наприклад, замість 
10-го числа місяця одержують 12-го того ж місяця. Великого запіз-
нення висилки Трестом грошей не буває.
Лише раніше, як от в 1924 р., бувало, що платня затримувалася 

довго, бо Трест не надсилав коштів. Тоді завод видавав зарплатню 
продуктами із заводської крамниці.

Крім рознарядки, Трест надсилає речі й поза нею; в минулому 
півріччі поза рознарядкою трест надіслав речей на 38000 карб. Речі 
ці такі, як спецодяг, різне залізо, машини, устаткування й т. і.

 УВАГА: Трест замовляє для своїх виробів речі по різних заводах, 
або купує чи виробляє сам і взагалі доставляє всі ті речі, що 
їх завод безпосередньо не може здобути.

Щодо палива, то завод купує дрова в приватних осіб, у ВУПЛ’і, 
а торф сам розробляє. Вартість торфу залежить від розробки. Ми-
нулого сезону вартість торфу була 9–10 коп. за пуд на місці, а дос-
тавка пуда коштувала 5 коп. восени і 2 коп. взимку.
Ціни на дрова різні, в залежності від гатунку. Не так давно за-

вод закупив дрова в Овручі по 12 коп. пуд, доставка обходилася 
від 14 до 30 коп. з пуда, в залежності від часу та потреб заводу. 
Найбільше доводилося платити за доставку восени та навесні, коли 
була бездорож. Мархлевський завод не дефіцитний. З 1922 року 
дефіцитности не було, а були прибутки, хоч часами й незначні, але 
все-таки були. Інші заводи мали збитки, а Мархлевський — ні.
На винаходи завод небагатий. Недавно, цього ж року, був не-

значний, мало важливий винахід: робітник Адам Рогівський ви-
найшов формувальний мішок. Винахідника місяців 2 тому фото-
графували в газеті «Робітник», що коштувало 8 карбованців (На 
винаходи є особливий капітал — 82 крб. з копійками, виділений з 
прибутків).
За час виробництва — з 1922 р. на заводі не було ніяких розтрат.

5. ÊÎÍÒÎÐÀ

Контора заводу міститься в окремому заводському будинку біля 
заводу, кроків за 50, розташована в 4-х кімнатах і розподіляється 
на бухгальтерію й секретаріят. Одну кімнату займає кабінет адміні-
страції — керівника й директора заводу, поруч, у суміжній кімнаті, 
міститься секретаріят, а з протилежного боку, розділена почекаль-
нею, розташована в двох кімнатах бухгальтерія: в одній — власне 
бухгальтерія, в другій — каса й статистика. Склад службового апа-
рату бухгальтерії: до 1926 року було 9 чоловік, а з 26-го року й до 
цього часу лише 6 — головбух, його помічник, товаровід, табель-
ник-статистик, зав. розрахунковим столом і разом калькулятор, 
зав. матеріяльним обліком і разом касир. Секретарят складається з 
2-х службовців: керівника справ і машиністки.
В конторі є дві друкарських машини й один арифмометр.
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Основна бухгальтерія — подвійна італійська за німецькою сис-
темою. В бухгальтерії ділові книги поступово виводяться зі вжит-
ку: поки що ведуться лише всі розрахункові книги, що стосуються 
робітників та різних осіб і устанок. Облік же матеріялів і взагалі 
виробництва проводиться по місячних обігових, так званих шахо-
вих відомостях. Все це спрощує працю.
Діловодство заводу чимале і, як видно з ділових книг, теж 

зростає, при тому багато скоріше самого виробництва, і в даний час 
контора вступила в смугу справжнього паперового дощу. Є надія, 
що коли листування буде прогресувати далі, то в недалекому май-
бутньому настане паперова злива. Найбільш заливає контору заво-
ду паперами Трест.
За даними 1924 року всіх вхідних паперів було 1370, з них від 

Правління Тресту 610. Цього ж року чималий відсоток паперів 
припадає на різні заяви робітників і службовців заводу про видачу 
дров, сукна 3 або 4 аршина, жита 2 або 10 пудів, черевик, піджака 
на 12 крб., навіть є заявка на видачу 4 фунтів мила, ¼ фунта мон-
пасьє і ¼ фунта тютюну — все це в рахунок зарплатні.
В 1924 р. була ще заводська крамниця й, очевидно, завод часто 

видавав частину зарплатні натурою. Але з лютого місяця 1925 р. 
подібні заявки зникають, бо крамниця перестала існувати.
В 1926/1927 р. всіх вхідних і вихідних паперів налічується 2966, 

в 1927/28 р. — 3035, з них 1763 вихідних, а 1272 вхідних, причому 
з цієї кількости від Правління Тресту одержано 1173 листи, а до 
Правління Тресту надіслано заводом 632 листи.
На 30-е червня 1929 року всіх вхідних і вихідних паперів налі-

чується 2583, а коли за ¾ року стільки, то можна сподіватися, що 
на кінець відчитного року кількість паперів досягне 3½ тисячі, тоб-
то на цілих ½ тисячі більше, ніж в минулому році.
Очевидно, що паперова злива наближається і, мабуть, потрібні 

будуть пляни до їх зменшення, тим більше, що, як видко з розгля-
ду книг, вхідних і вихідних листів, % побільшення паперів припа-
дає на різні звіти, звітні й облікові відомості т. і.
Контингент осіб і установ, з якими завод мав і має зносини, не 

такий великий: за обрахуванням листування 1927/28 року він дорів-
нює числу 70. Особи та установи, що з ними заводові доводилося 
мати листовні зносини в 1927/1928 році, такі:
 1. Правління Тресту Порцеляни,
 2. Денешівське лісництво,
 3. Окрстатбюро,
 4. Баранівський завод,

 5. Окрфілія спілки хемиків,
 6. Мархлевський Нарсуд,
 7. Вол. Окр. Комборбез,
 8. Окр. Комітет Біржі Праці,
 9. Киянська шлямовня,
 10. Токарівський завод,
 11. Мархлевський Райвиконком,
 12. Фінінспектор,
 13. Північно-Кавказ. відділ Продасилікату,
 14. Київський відділ Продасилікату,
 15. Ростово-Донський Продасилікат,
 16. Нач. Окрміліції,
 17. Електро-відділ ВРНГ,
 18. Електро-контора «Свет»,
 19. Мархлевська Райміліція,
 20. Олевський завод
 21. Вол. Окрвиконком,
 22. Сільмаш,
 23. Страхпункт Мархлевський,
 24. Славутський завод,
 25. Окр. Літодрукарня,
 26. Полонський завод,
 27. Окрвідділ Праці,
 28. Центр. Торфова частина Н.К.З.С. Київ,
 29. Харківський Відділ Продасилікату,
 30. Новоград-Волинський Експедпункт,
 31. Будянський завод,
 32. Окр. Інспекція Праці,
 33. Коростенський завод,
 34. Центр. Статистика України,
 35. Одеська Вукоспілка,
 36. Миропільська паперова фабрика,
 37. Волин. Окр. Військомат,
 38. Окрплян,
 39. Окр. Відділ Праці,
 40. Броницький шкляний завод,
 41. Центрвидавництво,
 42. Биківське лісництво,
 43. Вища Рада Народнього Господарства,
 44. Районовий Судовий виконавець,
 45. Волинський Місц. Госп.,
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 46. Першотравневий завод,
 47. Вол. Відділ Д.П.У.,
 48. Мархлевська Поштово-Телегр. Філія,
 49. Окр. Земвідділ,
 50. Київська Гірнична Округа,
 51. Окр. Спілка будівельників,
 52. Завод імені Артема,
 53. Окрстрахкаса,
 54. Окр. Адміністр. Відділ,
 55. Вол. Контора ВУПЛ,
 56. Правління «Столшкло»,
 57. Сільради (про потребу робітників на торфорозробки),
 58. Московське Кооперат. Т-во,
 59. Вол. Окр. Контрольна Комісія,
 60. Райсоюзи Прилук і Кременчуга — наряди на фарфор,
 61. Стеклострой (про конструкцію горнів),
 62. Житомир. електро-техн. артіль.
Деяка частина паперів припадає на різні довідки, а також пос-

відки про службу, командировки тощо.
Архівні матеріяли контори, як секретаріяту, так і бухгальтерії, 

починаючи з 1922 й до 1925 року, здані Завідуючому господарством 
(кілька мішків).
Вони не впорядковані й потребують дуже багато часу щодо са-

мого впорядкування, після чого й можливі були б досліди їх, але за 
браком часу в даний момент провести це неможливо.

Í. Ê. ÄÌÈÒÐÓÊ

6. ÄÎÄÀÒÊÎÂ² ÄÀÍ²

Як видно з протоколів виробних і технічних нарад, до 26/ХІ-І926 р.
писали «Довбишанський завод», а 12/І-1927 р. — вже «Мархлевський».
Діловодство ведеться українською мовою. Хоч завод у поль-

ськім районі, але належить він українському порцелянтрестові. 
Якість тієї укрмови низька. З половину протоколів писано російсь-
кою мовою. Українська ж ділова мова носить на собі всі ознаки кан-
целярської каліченої мови, з силою штучно і невдало перероблених 
на український кшталт російських слів. Подамо кілька прикладів 
тих українських канцелярських мовних огріхів:
 1. «упорядочения обліку, маси виходячої із пресів»;
 2. «о застосованні подсобної сили для печатанія фабриката»;
 3. «про отримуєми від Правління н/Тресту підсобних матерія-
лів, надсилаєми Правлінням пендзлі... не відповідають свому 
призначенню»;

 4. «вартість випускаємого фабрикату»;
 5. «про уліпшення якости»...;
 6. «це происходить з якісти Кіянського каолина»;
 7. «перевести спробу»;
 8. «слишком мягкий» (каолін) і т. і.;

(Все це взято з одного протоколу технаради 14 жовтня 1925 р.).
 9. «констатувати, що перевод на мокру зачистку можливим, який 
усуває можливість в смислі охорони праці, а по цьому рахувати 
необхідним перевести в життя мокру зачистку» (з протоколу 
засід. Тех. наради при заводоуправлінні Довбишанського Держ. 
Порц. заводу І7/ХІІ-25 р.).
Проте, переглядаючи протоколи й листування далі, помічаємо, 

що згодом мова чистішає, менше подибуємо отих канцелярських 
барбаризмів, — у мові є певні досягнення. Таких зразків, як оце ми 
подали за рік 1925-й, року 1929-го вже не натрапимо.
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ß. Ñ. ÇÅËÅÍÈÖß

 ÐÎÁ²ÒÍÈ×À ÄÈÑÖÈÏË²ÍÀ

В минулому, аж до місяця червня поточного року, робітнича 
дисципліна була досить незадовільна. Був великий відсоток неявки 
на роботу без важливих причин. Але, починаючи а червня місяця, 
в зв’язку з соціялістичним змаганням, все це припинено. В червні 
місяці був лише один прогул, тоді коли в минулому бувало на мі-
сяць і сто прогулів. Правда, і єдиний прогул в червні місяці падає 
на того робітника, що заявив раніше за 2 тижні, що він не хоче 
працювати й просив, щоб його звільнили, але через те, що його не 
було ким замінити, то завод притримував цього робітника, аж поки 
справа не дійшла до прогулу.
Тому можна констатувати, що виробнича дисципліна в даний 

час сягає повних 100 %.
Щодо запізнень на роботу, то їх взагалі траплялося раніше не-

багато, а зараз і зовсім нема.
Далі, коли в минулому помічалася неслухняність серед робіт-

ників, бо в квітні та травні місяцях поточного року були навіть два 
випадки звільнення робітників за те, що не слухали старшого по 
цеху, то зараз цього нема.
Щоб підняти роб. дисципліну, говорилося про це по цехах і на 

засіданнях Завкому, а також на загальних зборах усіх робітників і 
службовців, що відбуваються раз на місяць, на яких в середньому 
присутніх буває 200 чоловік.
На загальних зборах усіх робітників і службовців провадяться 

відчити фабзавкому, відчити про вищі профорганізації і обміркову-
ються різні питання на політичні й професійні теми. На заводі були 
два випадки антисемітизму, але вони були не просто сполучені з 
антисемітизмом, а лише побічно.

 ÑÎÖ²ßË²ÑÒÈ×ÍÅ ÇÌÀÃÀÍÍß

Зараз завод перебуває в стадії соціялістичного змагання. Пер-
шим викликав даний завод на соціялістичне змагання Баранівсь-
кий порцеляновий завод і 19 червня цього року на таке змагання 
складено договір (Копія договору прикладається).
Щодо наслідків соціялістичного змагання, то вони ще не підсу-

мовані й лише наприкінці місяця липня будуть відомі.

Зі свого боку Мархлевський завод викликав Районовий Виконком 
і три околишні сільради на швидку здачу промподатку, поліпшення 
шляхів та засівкампанії, але договори про це ще не складені.
Крім того, завод викликав свою торфоробітню на зниження собі-

вартости (див. про це копію повідомлення з газети «Робітник»).
«Робітник», № 166 (514), 1929 р. 25/VII. Cт. З.
Торфоробітня Мархлевської порцелярні прийняла виклик заво-

ду на зниження собівартости, визначила умови змагання між окре-
мими артілями та сама викликала Токарівську, Кам’янобрідську та 
Бердичівську торфорозробітні. Замість програмових 48000 цеглин 
за 8 годин зобов’язались дати на елеваторних пресах 50.000.

ДОГОВІР
на соціялістичне змагання між робітниками Мархлевського 

Держпорцелянового заводу імені т. КОНА і робітниками Ба-
ранівського Держпорцелянового заводу імени т. ЛЕНІНА Волин-
ської Округи складений договір, згідно виклику Баранівського 
заводу та постанови Загальних Зборів робітників Мархлевського 

заводу від 19 червня 1929 року, в слідуючому:

МИ РОБІТНИКИ ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЬ:
 1) на друге півріччя 1929 року підняти продуктивність праці на 20 %.
 2) зменшити собівартість одної тонни продукції на 77 кр., що скла-
датиме 9 %,

 3) довести випуск продукції 1-го гатунку до 80 %,
 4) зменшити вихід низької продукції гатунків:

3-го гатунку на 10 %
4-го гатунку на 3 %
браку на 11,5 %
бою на 2,5 %

 5) зменшити прогули з неважливих причин до нуля, а з важливих 
причин до 65 днів.
Щомісячно обов’язково давати один завод другому інформацію 

про хід виконання цього договору.

ПРЕДСТАВНИКИ РОБІТНИКІВ
МАРХЛЕВСЬКОГО ЗАВОДУ (ШТУБ. З.)
 (БЛЕХТ. Я.)
ПРЕДСТАВНИКИ РОБІТНИКІВ
БАРАНІВСЬКОГО ЗАВОДУ (МОЧУЛЬСЬКИЙ)
 (КОРЧМАР. М.)
1929 року Червня 19-го дня,
с. Мархлевське.
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Ì. Ñ. ÑÈÂÀÉÎÂ

 ÑÏÎÆÈÂ×À ÊÎÎÏÅÐÀÖ²ß Â 
ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÎÌÓ

Споживча кооперація існує в Мархлевському з 1925 року. До 
того вся торгівля, як у Мархлевському, так і в найближчих селах, 
була в приватних руках. До 1925 року робітники за працю на заводі 
одержували замість грошей — продукти, тому й до приватника 
звертались рідко. Коли 1925 року завод уже сплачував робітникам 
платню грішми, а не продуктами, й тоді ж біля цього заводу було 
закладено споживчий кооператив.
Тепер у Мархлевському приватної торгівлі майже нема, крім 

маленьких крамниць, в яких продають тютюн, сірники, цукерки.
Щоп’ятниці біля заводу буває досить великий торг, під час яко-

го сюди раніш приїздили крамарі з Кам’яного Броду, Мирополя, 
Полонного та ін.
За 5 років свого існування Мархлевська кооперація так зросла, 

що в найближчих селах відкрила свої філії, як у Іванівці — 4 вер., 
Туровій — 4 вер., Зятинці — 5 вер. та в інших селах.
Але тепер Мархлевська кооперація є філією. База — Рай С. Т. в 

Мархлевському й об’єднує 48 філій.

ÊÅÐÓÂÀÍÍß

На чолі кооперативу стоїть Правління Кооперативу, що скла-
дається з 7 осіб (3 роб. заводу, 1 з району та 3 з 3-х філій).
Роботу Правління перевіряє ревізійна комісія, що складається 

з 3-х чол. Крім Правління та Ревізкомісії є Крамнична Комісія, 
що складається з 5 членів. Праця цієї Комісії полягає в розподілі 
дефіцитних товарів та контролювання продавців, щоб вони не по-
рушували встановлених цін.
Засідань Правління буває 2–3 на м-ць. Ревкомісія перевіряє ро-

боту кооперативу обов’язково один раз на м-ць; під час ревізії ро-
бота кооперативу не припиняється, бо ревізія провадиться увечері, 
після роботи кооперативу.

 ÃÐÎØÎÂ² ÑÏÐÀÂÈ

Кредити одержують від Райспілки Волині. Кредит буває до 
4000 крб. на короткотермінові векселі, с. т. на 1–2 м-ці. Прибутки за 
всі роки існування кооперації такі:
За 1925/26 рік — 2245 крб.
За 1926/27 рік — 3006 крб.10 коп.
За 1927/28 рік — 1304 крб. 50 коп.
За 1928/29 рік — 3519 крб. 04 коп.
З цього видно, що прибуток 1927 року значно зменшився. Це 

пояснюється тим, що 1928 р. урівнюючий збір був дуже великий, а 
саме: 15 %.
Прибуток береться а тієї оцінки, що накладається на товар у 

розмірі пересічно 10,3 % на собівартість.

ПАЙОВОГО КАПІТАЛУ БУЛО

за 1925/26 рік — 1456 крб. 71 коп.
за 1926/27 рік — 2130 крб. 84 коп.
за 1927/28 рік — 3798 крб. 86 коп.
за 1928/29 рік — 10011 крб. 43 коп.
за 1929/30 рік. — 21612. крб. 18 коп.

й на сьогоднішній день, с. т. на 4/VII–29 р. — 7717 кр. 84 к.
З цього видно, що пайовий капітал з 1925 р. до 1929 р. 4 липня 

збільшився на 53 %. Крім цього Мархлевська кооперація має свій 
власний зворотний капітал у розмірі 6500 крб.
Дивідент, що нараховувався до 1928 року, був прирахований 

до пайового капіталу. Відсотки, що наростають щороку на паї, 
теж ідуть на збільшення пайового капіталу й прираховуються до 
нього.
Крім того, кооператив бере ще гроші з прибутку протягом року 

й з позик.
Коли товарів не вистачає, то поповнення їх провадиться шляхом 

набування в Райспожив Товаристві, якщо там є потрібні товари.
Надбавка на товари робиться так: Райспілка пише ціну треста й 

набавляє свою націнку, а потім вже місцевий кооператив набавляє 
свою ціну. Райспілка робить знижу на 10 % тільки на письмові при-
лади. Отже, ці 10 % сама вже кооперація накидає на інші товари, 
але ж який % потрібно набавити на пай — капітал, то про це пові-
домляє Райспілка.
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ÏÎÇÈÊÈ

Мархлевська кооперація часом позичає гроші в приватних осіб, 
а також і в кредитових товариствах. Крім того, всякий член Прав-
ління, що закупив ІІ позику індустріялізації або селянської позики, 
вносить її в кооператив і %-ів за це не одержує.
Зростання кількости пайовиків у Мархлевській кооперації з 

1925 р. по 4/VII–29 р. доcягло 412 %. Це перевірено за письмовими 
матеріялами кооперації:
на І/Х–1925 р. було — 217 пайовиків,
на І/Х–1926 р. було — 345 пайовиків,
на І/Х–1927 р. було — 424 пайовика,
на 1/Х–1928 р. було — 530 пайовиків,
на 1/Х–1929 р. було — 895 пайовиків.
Збільшення числа пайщиків до 29 р. пояснюється тим, що коо-

перація розрослась, що в кооперативі були майже всі потрібні това-
ри й вона дуже гарно обслуговувала своїх пайовиків.
Як уже зазначено, товари беруть в Райспілці, але, коли там 

будь-яких товарів не вистачає, то набувають по інших кооперативах 
та державних організаціях.
Товари привозять приблизно разів 40 на рік. За набутий товар 

гроші виплачують зараз же; якже часом їх не вистачає, то беруть і 
в кредит.
Прибуток поділяється на фонди або капітали за інструкцією 

Райспілки, а саме:
 1. «Запасний капітал»,
 2. «Основний»,
 3. «Спеціяльний»,
 4. «Фонд кооперування бідноти»,
 5. «Фонд кредитування бідноти»,
 6. «Фонд довготермінового кредитування в Українбанку» т. і.

1) Запасний капітал існує на випадок несподіваного в товаристві 
дефіциту.

2) Основний капітал має майже те значіння, що й запасний.
3) Спеціяльний існує для спеціяльних потреб товариства, напр.: 
на будівництво, на поліпшення побуту робітників, т. і. Цей 
фонд у Мархлевському не використано.

4) З фонду кредитування бідноти незаможникам видають різні 
товари, в більшості борошно, а також вносять пайку в коопе-
ратив за найбідніших, хоч за деякий час ті внески вони випла-
чують. Таких пайовиків у Мархлевській кооперації є 66.

5) Фонд довготермінового кредитування бідноти — це 10 % 
прибутку, що має Мархлевська кооперація в Кооперативному 
Товаристві для кредитування незаможників, як членів, так і 
не членів кооперативу.

ÑÒÀÒÓÒ

Статуту про кооперацію додержують, а за оцінкою представника 
Райспілки Мархлевської кооперації, порушень куди менше, ніж по 
інших районних кооперативах. Бухгальтерія поставлена задовільно.

ÏÐÎÄÀÂÖ²

В Мархлевській кооперації раніш був 1 продавець, він же заві-
дував їдальнею та буфетом. Тепер штати збільшили. Не всі продав-
ці добре підготовлені до своєї праці. Бували випадки, коли дитячі 
ковдри продавець замість 9 крб. продавав по 12 крб., а жіночі пан-
чохи замість 2 крб. 25 коп. — по 73 коп. і чимало інших випадків.
Поводження окремих голів кооперації з пайовиками було не-

чемне. Бували випадки, що голова Правління виганяв пайовиків з 
контори й т. і.
У кожній з 3-х філій, що фукціонують по селах, по одному 

продавцеві. Але зараз, як уже зазначено, й сама Мархлевська коо-
перація є теж тільки філія.
Взаємини пайовиків та продавців цілком нормальні.

ÏÀÉÎÂÈÊÈ

До числа пайовиків входять усі робітники та службовці Марх-
левського, а також, правда не всі, селяни та кустарі. Усіх пайовиків, 
з утриманцями в Мархлевській кооперації, — 902, з них:

робітників 411 чол.

службовців 197 чол.

незаможників 138 чол.

середняків 118 чол.

наймитів 22 чол.

кустарів 16 чол.

А у всьому районі пайовиків 1820 чол.
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Пай вносять від 15 до 25 крб., в залежності від зарплатні робіт-
ника, службовця та заможности селянина. Зараз пай значно збіль-
шено. Не кожен селянин-незаможник зміг бути пайовиком, тому 
кооперація за 23-х селян сама внесла пайки по 10 крб. за кожного. 
Таким способом до 7/VII, у день cвяткування кооперації, мають 
зарахувати на членів кооперативу ще 10 селян незаможників: 3 з 
Мархлевського, найближчі села теж і від себе виділили по 2 чол., 
що мають увійти до складу пайовиків кооперативу.

ÏÀÉÎÂÀ ÇÀÁÎÐÃÎÂÀÍ²ÑÒÜ

пайовиків Мархлевської кооперації виявляється в таких цифрах:

робітники 1577 крб. 64 коп.

службовці 1075 крб. 64 коп.

незаможники 614 крб. 59 коп.

середняки 446 крб. 32 коп.

наймити 16 крб. 26 коп.

кустарі 40 крб.

РАЗОМ 3770 крб. 45 коп.

Але зараз, у звязку з новим розпорядженням про збільшення 
паю, заборгованість в цілому ще збільшилась; хоч постанова про 
збільшення паю була ухвалена в центрі ще в жовтні 1930 р., але 
про це одержали повідомлення в середині листопада. По одержанні 
повідомлення про збільшення паю, загальні збори пайовиків-робіт-
ників ухвалили додатковий пай внести протягом одного місяця.
Крім цього, на зазначених зборах ухвалили на кооперативне 

будівництво внести 15 % одноразово, і ці вже виконали.
Серед робітників є незначний % злісних неплатників паю, але 

боротьба з ними ведеться рішуче, й за постановою бази з пред-
ставниками від робітників вирішено не видавати їм промтоварів і 
інших пайових продуктів.
В цілому пайова заборгованість все ж таки досить значна; ця 

заборгованість особливо яскраво була помітна, як з початку за-
стосування диференційного паю, так і зараз, з запровадженням 
додаткового.
З акті 16/ІІ–1930 р. ударна робітнича бригада, що обслідувала 

Мархлевське Спожкооптовариство, виявила таке: робітники та служ-

бовці на 90 % внесли свій пай, а селянство на 40 %. Пай-капіталу на 
15/ІІ–30 р. — 16131 крб., а повинно бути 30000 крб. На будівництво 
на 15/ІІ–30 р. — 1300 крб., а повинно бути 4500 крб. Фонд кооперу-
вання бідноти на суму 525 крб. на 15/ІІ–30 р. — не розподілений.
Правління кооперативу, як видно з різних матеріялів, не звер-

тало уваги як на облік пайовиків, так і на стягання паю. В одному 
з актів обстеження читаємо: «Правління кооперативу не звертало 
належної уваги на перереєстрацію пайовиків, про це свідчить та-
кий факт: до 800 пайовиків зовсім не перереєстровані й не платять 
пайових внесків». Це становить, безумовно, великий відсоток. Оче-
видячки, правління кооперації мало скликало кооперативні збори 
в населених пунктах, що обслуговує кооперація, мало думало про 
мобілізацію внутрішніх ресурсів.
Крім цього, не досить було звернено уваги на стягання паю з 

заможної частина пайовиків, не було проявлено клясового чуття. 
Напр., у Грузливці з 72 бідняків недоодержано паю 24 крб., а з 83 
середняків — 1164 крб.

 ÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß ÐÎÁ²ÒÍÈÊ²Â

Постачанню робітника-споживача ще не приділено достатньої 
уваги від місцевих та районних кооперативних органів, не кажучи 
вже про те, що вони до цієї пори не на централізованому постачан-
ні, але вони не завжди одержують того, що повинні одержувати 
пайовики, хоч би так, як у Житомирі.
Бюджет робітника охоплено кооперацією дуже кволо. Третій м-

ць, як не видають пайовикам пайового цукру. В кооперації відсутні 
самі найпотрібніші продукти, наприклад: крупи, пшоно, овочі.
Реальна зарплатня робітників підвищується через зменшення на-

цінок на крам. Так, до 1 вересня 28 р. націнка була 11,4 %, за 1-й квар-
тал 29/30 р. — 10,9 %, за 2-й кварт. — 266 крб., що становить 10 %.
Питання про централізоване постачання представник Завкому 

Мархлевського заводу ставив на конференції хеміків 13/ХІ–30 р. в 
Київі. Голова хеміків обіцяв це питання вирішити на засіданні пре-
зидії ВУК’а.
До квітня 30 р. м’ясо видавали нормально, сало — 2 рази на 

м-ць по 1 фун. на сім’ю. З травня норми були зменшені, а потім і 
зовсім перестали видавати як м’ясо, так і взагалі жири.
Крім зменшення націнок на крам, треба було більше раціоналі-

зувати роботу кооперативу так, щоб максимально зменшити за-
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гальні видатки, виконати директиву влади про підвищення реаль-
ної зарплатні й це завдання деякою мірою правління кооперативу 
виконало.
Правління кооперативу недосить використало контрактацію го-

родів та садків, щоб восени можна було через кооперацію здобути 
робітникам овочі та фрукти.
В акті з 30/V–30 р. робітничої бригади по обстеженні Марх-

левської кооперації, про норми видачі читаємо таке: «Згідно норм, 
які прибули з Райспілки, встановлено такі норми: цукру 400 гр. 
на їдця, оселедців — 200 гр., риби — 200 гр., крупи — 200 гр., олії 
підсоняшної — 200 гр., мила — 500 гр. на пайовика, чаю — 500 гр. 
Із всіх перерахованих продуктів видавали тільки цукор та мило 
дуже кепської якости. Утриманці одержували менші норми тому, 
що правління кооперативу в особі бухгальтера подавало неправдиві 
відомості до Райспілки, замість фактичних 8000 чол. — на 5000.
На набірних книжках стоять літери А, Б, В, але різниці у видачі 

продуктів дуже мало, крім хліба.
Питання про дитяче постачання ще не порушували і набірних 

дитячих книжок ще нема».

 ÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß ÐÎÁ²ÒÍÈÊÀÌ
ÏÐÎÌÒÎÂÀÐ²Â

Дефіцитний крам, як мануфактуру, взуття, — видавали на на-
бірні книжки за чергою. На сім’ю до 3 чол. — 5 метр., а більше 
3-х — 8 метр. Мануфактурою пайовиків постачали раз на 3 м-ці, 
що задовольняло 30–35 % пайовиків при коефіцієнті 1200 крб. Але 
за останні 3 м-ці одержали всього один раз на 2000 крб. і є багато 
пайовиків, що по 4–5 м-ців мануфактури не одержують. Взуттям 
пайовики задоволені на 60–65 %.
Голова Завкому про те, як постачає кооперація промтовари 

робітникам, говорить таке: «За останній час одержали не багато, 
але все-таки за 3 м-ці задовольнили всіх штанами, гімнастьорками 
й на 60 % черевиками».
Все це дали заводу поза кооперативними книжками, але, як 

одержали, то кооперативна бригада сама розподілила поміж членів 
кооперації — робітників.
Порівнюючи мало видавали мила, наприклад, на 300 чол. — 

100 кавалків. При роздачі кооперативна бригада зважала на те, чи 
велика сім’я робітника, а також наскільки брудна його робота.

Гас видають робітникам нерегулярно й дуже мало, а він дуже 
потрібний і для освітлення, і для примусів. За останній м-ць вида-
ли всього по 5 фун. на набірну книжку.

 ÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß Ä²ÒÅÉ ÐÎÁ²ÒÍÈÊ²Â

Діти робітників задоволені відсотків на 30 тільки черевиками; 
всього для них видали пар 70. Хоч це й мало, але більше, ніж на 
інших заводах.

 ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÍ² ÁÐÈÃÀÄÈ

Заводський комітет зі свого складу виділив інструктора, що інс-
труктує й виділяє для ударної роботи бригади, напр.: під час дослі-
ду працювала бригада соціяльно-побутова, а також кооперативна.
Бригади складаються, залежно від потреби, від 10 до 16 чоловік; 

кожний цех виділяє свого бригадника.
Кооперативна бригада бере найактивнішу участь в розподілі 

дефіцитного краму поміж робітників та їхніх родин. За розподіл 
відповідає бригадник цеху, й тому всі непорозуміння за розподіл 
«падають на його голову».
Бригадників цеху обирають сами робітники або до складу їх-

нього входять ті робітники, що сами бажають працювати в коопе-
ративній бригаді.
Кожен бригадник складає списка по своєму цехові — кому що 

видати. Але складені списки перевіряє заводський комітет. Бува-
ли випадки неправильного розподілу, наприклад: з одним списком 
вийшло так, що одержали б бригадники та їхні родичі. Бувало й 
так, що кооперативній бригаді видавали з Правління кооперативу 
квитки на промтовари й їх розподіляли на загальних зборах робіт-
ників заводу.
При розподілі промкраму на заводі кооперативна бригада ура-

ховувала, крім того, чи він член кооперативу, чи ні, та ще й його 
матеріяльний стан. Наприклад: іноді видавали черевики босому 
наймитові, що недавно став на працю — робітникові не членові 
кооперативу.
У справі розподілу краму було незадоволення з бази, напр.: роз-

поділявши пахуче мило, дали чомусь на 11 чол. службовців — 11 
кавалків мила, на завод Биківку на 300 чол. — 50 кав., а на завод 
Мархлевський — на 300 чол. — 100 кавалків.
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Але незадоволення, в зв’язку ніби з неправильним розподілом 
поміж підприємств та спілок, це скорше «обивательські» балачки, 
ніж незадоволення відповідальними робітниками кооперації.
Будь-яких особливих протоколів або письмових слідів про ро-

боту кооперативних бригад майже нема, вони розподіляють і без-
посередньо передають квитки за списками, що складають цехи. 
Робочий бригадник з цього приводу говорить: «Писати акти бригад-
ники не люблять, навіть, обслідувавши їдальню, виявили, що хліб 
був сирий, — взяли кавалок хліба й однесли його слідчому — нехай 
оформлює».

 ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈÉ ÀÊÒÈÂ ² ÊÀÄÐÈ

Років 2 тому кооперативного активу не було. Правління коопе-
ративу не дбало за те, щоб створити кооперативний актив. Крам-
комісія складалась з 5 членів — 3-х жінок і 2-х чоловіків. Засідань, 
наприклад, за 9 м-ців було 4 і то ці 4 засідання припадають на пер-
ші 2 м-ці. Після перевиборів праця крамкомісії трохи пожвавилась, 
але, коли правління не звертало уваги, то робота занепадала.
Для підготування відповідальних робітників кооперації (робіт-

ників бази, завідувачів крамниць та робітників прилавку) завод 
виділив на Київські 2-х місячні курси відповідальних робітників 
кооперації за розверсткою 3 чоловіка. Виділили були жінок.
Для відповідальної роботи на базі виділили висуванців. Хоч 

вони й не мають кооперативної підготовки, але робітники висунули 
їх, як людей письменних, розвинених, і вони будуть там корисні. 
Останнім часом на кооперативну роботу висувають майже виключ-
но жінок.

 ÁÅÇÃÎÑÏÎÄÀÐÍ²ÑÒÜ ² ÍÅ×²ÒÊ²ÑÒÜ Â 
ÐÎÁÎÒ² ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÎ¯ ÊÎÎÏÅÐÀÖ²¯

За даними обслідування за останній рік бачимо чимало хиб в 
роботі кооперації. Кооперація провадила недостатню роботу в мо-
білізації внутрішніх коштів.
 I. а) Пайового капіталу повинно було бути при сплаті на всі 

100 % — 26385 крб. (на 1-ше півріччя 1930 р.), а фактично 
17537 крб., тоб-то на 8848 крб. менше; частина цих грошей 
(до 4000 крб.) припадає на бідняків, що повинні платити по 

50 крб. на м-ць, а решта, до 500 крб., — припадає на середня-
ків, робітників та службовців,

б) спеціальних внесків повинно бути 3957 крб., а є 1716 крб. (на 
1/VІ–30 р.),

в) аванси на 1/VІ–30 р. — 120 крб.,
г) вклади на 1/VI–30 р. — 331 крб.,
д) лишків грошей не було,
е) фонд кооперування бідноти використано цілком.

 II. Паї стягають виключно під час видачі дефіцитних товарів. 
Правління кооперативу не вживало ніяких заходів до старих 
боржників, що не внесли паю.

 III. Філії постачали ненормально, не було вказано днів, коли ви-
даватимуть філіям крам. Бували випадки, що продавці філії 
приїжджали по 2–3 рази й вертались без краму. Голова прав-
ління кооперативу рідко коли бував у філіях і не знав, як вони 
працюють.

 IV. Не виконували пункта умови на соцзмагання про скуповування 
свиней і молочної худоби, а також пайовикам овочів.

 V. Треба відзначати, що часті зміни голів кооперації відбились на 
збільшенні накладних видатків. Протягом тільки 3-х м-ців ви-
дано «під’йомних» 230 крб.

 VI. В акті ревізійної комісії з 29/ІХ–30 р. читаємо таке: «Правлін-
ня кооперативу заклало будівлю нового складу на дільниці, де 
засаджено картоплю, яка не була вибрана й її всю витовкли но-
гами. Всього витовчено на дільниці картоплі коло 60 кв. саж. в 
кількості коло 10–15 пудів, що говорить про безгосподарність».

×ÅÐÃÈ

По хліб тепер черг майже нема, а по інший крам черг ще не 
ліквідували. Черги часто бувають через недбайливість правління 
кооперативу. Наприклад, у базарний день голова влаштовує 3 чер-
ги: одну по набірні книжки, другу — по цукор і мануфактуру, а тре-
тю — по хліб, в той час, як набірні книжки лежали в бухгальтерії 3 
тижні. Ці черги з вини робітників кооперації звичайно викликали 
незадоволення пайовиків. Але поступово всі ці огріхи в роботі коо-
перації, треба сподіватися, будуть зліквідовані, бо в зв’язку з райо-
нуванням до району перекинуто ряд окружних робітників, а село 
Мархлевське — центр району і в ньому є РСТ, що дає змогу краще 
наладити кооперативну роботу серед пролетарсько-робітничих мас 
Мархлевського.
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 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß. ¯ÄÀËÜÍß

ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß

Їдальню розташовано в невеликому одноповерховому будин-
кові, що складається з 5-ти кімнат, а з них тільки дві кімнати при-
значено під їдальню, а то під буфет і кухню, що одночасно є й пе-
карнею. Безумовно, двох невеликих кімнат для їдальні не досить; 
там тепер така тіснота, що ніде сісти. Особливо це відчувається 
під час сніданку, обіду й вечері. Тоді по всіх 4-х кімнатах, що посі-
дають усі ці три заклади, така тіснота, що присутнім доводиться 
багато часу витрачати на те, щоб, протовплюючись через натовп 
коло буфету, щось купити в кооперації, з’їсти в їдальні або, навіть, 
випити шклянку води в буфеті.
На тісноту в їдальні і брак устаткування, щоб краще і своєчасно 

обслуговувати робітників заводу, не раз вказували й робітничі бри-
гади, що видно з актів обстеження, наприклад: «Наша їдальня — 
культ-чайня — не відповідає свому призначенню з-за відсутности 
помешкання й обладнання» (акт 16/ІІ-30 р.).
Їдальня, як зазначено, складається з 2-х кімнат. У першій кім-

наті 5 столиків, у другій — 3. Кожний розраховано на 4 чол., але під 
час обіду за кожним столиком сидить 6 чол. Столики накриті цера-
тою. Біля столиків — табуретки й лавки; в одній кімнаті вішалки для 
горішнього одягу, хоч тими вішалками майже ніхто не користується. 
Стіни білі, підлога не фарбована, — чиста, але по обіді буває забруд-
нена, бо нема нічого коло дверей, щоб обтирати взуття від болота.
На стіні портрет Калініна й 4-и плякати про колективізацію 

країни, про позику індустріялізації, безвірницький та ТСО-Авія-
хем. Годинник з вагою. Проведено електрику, хоч їдальню освітлює 
чомусь гасова лямпа. В їдальню проведено радіо, є рупор і під час 
вечері передають Київ та інші станції.
Правління кооперативу одержало тисячу крб. як довготерміно-

вий кредит і перебудовує приміщення виключно під кооператив. 
Це дасть йому змогу збільшити як їдальню, поставивши її в кра-
щі санітарні умовини, так і кооператив, який зможе в новому при-
міщенні краще обслуговувати робітничо-селянську масу.

ØÒÀÒÈ ¯ÄÀËÜÍ²

Штат їдальні — 10 осіб.
Завідувач їдальні одержує зарплатні — 50 крб.

Кухар їдальні одержує зарплатні — 86 крб.
Пом. кухаря їдальні одержує зарплатні — 14 крб.
4 наймички їдальні, кожна одержує зарплатні по — 14 крб.
4 офіціянтки їдальні одержують зарплатні по — І2 крб.
Але цих штатів для обслуговування їдальні не досить. Про пе-

ревантаженість робітників їдальні, що відбивається і на обслугову-
ванні робітників, і на облікові роботи й коштів, частенько говорили 
на зборах, фіксували в актах обстеження робітничі бригади, але до 
цього часу штати зостались ті самі.
Всі службовці їдальні, крім зарплатні, одержують повністю 

харчування, с. т. сніданок, обід і вечерю. Всі мають дні відпочинку, 
крім Завідувача, кухаря і його помічника.

×ÀÑ ÎÁ²ÄÓ

Їжу видають певного часу: сніданок з 7 до 10 ранку, обід з 11.30 
до 2-х, вечерю з 6 до 8 вечора. Їдальня обслуговує не тільки робіт-
ників заводу, про що буде далі, але й інших осіб. Робітники одер-
жують їжу раніш службовців та селян. Наприклад: з 12 до 1 год. 
обід видають виключно робітникам. Обід одержують не завжди у 
визначену пору; правда, це буває рідко, але трапляється, що з обі-
дом запізнюються на півгодини або починають видавати його за 10 
хвилин до гудка й тоді робітники не встигають пообідати.

ÌÅÍÞ

На сніданок дають чай з цукром, хліб і пиріжки з кашею або 
чай з цукром, хлібом та смажену картоплю з капустою, іноді чай з 
цукром, хліб і смажену солону рибу.
На обід. 1-а страва: борщ,
  юшка з крупами,
  юшка з макаронами;
 2-а страва: каша з м’ясом,
  риба з картоплею,
  картопляні котлети.
На вечерю: чай з цукром і хлібом та пиріжки з кашею,
 або чай з цукром і хлібом та смажена картопля.
Меню на «Пя’тиріччя Мархлевського району» та «Жовтневі свя-

та» було значно краще: на сніданок — печеня, білий хліб та чай. 
Обід: 1-ша страва — борщ з м’ясом, на друге — макарони з м’ясом; 
до обіду видавали білий та чорний хліб. Вечеря — 1/4 фун. ковбаси, 
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білий хліб та чай. А загалом меню в їдальні досить одноманітне. За 
місцевих можливостей можна було б цілком задовольнити потребу 
робітників та службовців. Чогось цілком відсутні молочні страви, 
а їх можна будо б готувати. Страви, що перераховані в меню, дуже 
часто повторюються. Робітники кажуть: «Їдальня як зарядить борщ, 
так на цілий місяць борщ та все — борщ».

Ö²ÍÀ

За кожний сніданок, обід та вечерю робітники платять не щомі-
сяця, а окремо за готівку. В борг їдальня не дає, а як і бували такі 
випадки, то неофіційно. Платня на обід різна. Робітники, що не 
зв’язані з землею та господарством і на заводі одержують незначну 
платню, платять 25 коп. за обід, за сніданок та вечерю — по 30 коп. 
Для решти робітників, а також службовців, селян, що приїжджа-
ють на суд, делегатів конференцій та відряджених — обід 40 коп., 
сніданок та вечеря по 30 коп. Для всіх інших сніданок та вечеря по 
30 коп., обід — 50 коп.
Але всі ці ціни за сніданок, обід та вечерю за місцевих умов вва-

жаються зависокі; це видно зі слів окремих робітників та службов-
ців, а також і з актів обстеження. За останній час через дорожнечу 
й одноманітність їжі, недостатню кількість обідів число споживачів 
зменшилось.
В одному акті робітничої бригади, що обстежувала їдальню, 

читаємо: «Для поліпшення побуту робітників і звільнення від кухні 
жіноцтва, необхідно видавати обіди сімейним додому по доступ-
них цінах». — 3 приводу відсутности контролю над продуктами й 
норм, що видаються на кухню, що відбивається на вартості обідів, 
необхідно встановити такий контроль і норми, щоб зменшити ви-
даток і здешевити собівартість. Але безумовно тут маються й свої 
об’єктивні причини, які сам апарат їдальні перемогти не зможе».

Ê²ËÜÊ²ÑÒÜ ÎÁ²Ä²Â

Через замале приміщення, а також брак персоналу, що обслу-
говує їдальню, питання про громадське харчування робітників від-
сувається на невизначений час. Пропускна спроможність їдальні не-
значна. Спочатку розраховували всього на 40–50 чол., а допіро іноді 
обідає до 250 чол. Обідів пересічно видають на день 225, сніданків 
68–75, вечер 100–120. Але ці цифри збільшуються за часу з’їздів і 
конференцій, число обідів тоді збільшується до 250. Про з’їзди й 

конференції адміністрація їдальні знає завчасу й на день збільшен-
ня споживачів відповідно збільшує число обідів. Але, коли б поці-
кавитися тим, скільки робітників харчується регулярно в їдальні, то 
виявляється, що зі всіх 280 робітників обідає лише 80 нежонатих, а 
ще й ті сімейні робітники, які далеко живуть від заводу.

ÏÎÑÓÄ

Посуду в їдальні не вистачає, особливо кухонного.

Ã²Ã²ªÍ²×Í² ÓÌÎÂÈÍÈ

Тіснота приміщення, недостатня кількість обслугового пер-
соналу, відсутність серед робітників їдальні санітарно-освітньої 
роботи місцевих лікарів, відсутність санітарно-гігієнічних гасел і 
плякатів у приміщенні — все це складає сприятливі обставини для 
всякої антигігієнічности в їдальні та на кухні. Підлога в їдальні не 
досить чиста, церати витерають брудними рушниками. Офіціянтки 
здебільшого подають їжу без відповідних халатів. Відвідувачі па-
лять цигарки, правда, не всі, хоч і висить на стіні гасло «Не палити». 
В їдальню частенько забігають собаки, улаштовуючись на підлозі 
під столами. В суміжній кімнаті з їдальнею — кухня. В дверях із 
кухні в їдальню віконце, нібито для видачі обідів офіціянткам, але 
офіціянтки заходять на кухню по кожну страву.
В акті з 5 травня 1930 р. бригада, що обстежувала стан громад-

ського харчування (у складі членів: Завкому, Партосередку, ЛКСМ, 
легкої кінноти й лікаря), перевіривши стан їдальні, пекарні та ков-
басної при Мархлевській кооперації, пише таке: «При перевірці ста-
ну їдальні виявилось, що стан їдальні в санітарному відношенні — 
в кепських умовах. Конкретно говорячи, скрізь брудно, на кухні 
миється білизна, рушники відсутні, почувається недохват посуду, 
підлога миється через день, у каструлях, в яких варять жирні речо-
вини, готують окріп для чаю».
Офіціянтки, а також ввесь персонал їдальні що два тижні бува-

ють у лікаря на медогляді, за їдальнею доглядає лікар.

ÂÍÓÒÐ²ØÍ² ÐÎÇÏÎÐßÄÊÈ

Не ввесь обслуговий персонал використовує дні відпочинку. 
Праця — не нормована. Не всі вони знають свої обов’язки. Раніш 
бували випадки нечемного поводження офіціянтів з робітника-
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ми, хоч, правда, і окремі робітники не досить чемно поводились 
з робітницями їдальні. Офіціянтки, коли подають обід, частенько 
порушують чергу, а на це нервово реагують окремі споживачі. Бу-
вали випадки, що обіди давали приватним особам через чорний 
хід. На кухню заходять люди, що нічого спільного з нею не мають. 
Недостача на кухні ронделів, казанів варити обід та чай може най-
більше впливає на своєчасну видачу страв, особливо, коли бувають 
з’їзди або конференції.
Склад обслугового персоналу дуже часто міняється, а це відби-

вається на роботі їдальні.
Обіди видають на бляшані талони, що беруть у буфеті.

ÍÎÐÌÈ

Ті, що варять обіди, сніданки та вечері не знають ніяких норм, 
як на кількість усього, що наготовлюється, так і на окремі пор-
ції. Достатнього контролю, як на продукти, що одержують на кух-
ню, так і на витрачання їх, не ведеться. Робітнича бригада в квітні 
1930 р. виявила, що було витрачено:

Назва продуктів Лютий Березень Квітень

Картоплі 180 пуд. 150 пуд. 165 пуд.

М’яса на 1 чол. 0,43 кг. 0,32 кг. 0,38 кг.

Хліба 0,36 кг. 0,28 кг. 0,29 кг.

Жирів усього 141 кг. 87 кг. 93,5 кг.

Крупів — 80 кг. 74 кг.

Витрачено грошей 2189 крб. 202 крб. 1033 крб.

Цукру 42 кг. 100 кг. 83 кг.

Різні видатки 202 крб. 355 крб. 185 крб.

Виручка 2194 крб. 2245 крб. 1821 крб.

Збиток 286 крб. 180 крб. 297 крб.

Пересічних постійних споживачів 71 чол. 60 чол. 56 чол.

Випадкових споживачів 28 чол. 27 чол. 19 чол.

Останнім часом на засіданні завкому обговорювали питання про 
«Розпред», а також про закриту їдальню для робітників. Ці питання 
погоджені з головою кооперативного правління (Р.С.Т.) й вирішено 
закриту їдальню для робітників відкрити найближчим часом.

Спершу роботу їдальні перевіряло правління Мархлевського 
ЦРК, а тепер ця функція переходить до нової бази.
Все ж таки, не зважаючи на окремі огріхи в роботі їдальні, тре-

ба роботу, порівнюючи з іншими їдальнями, визнати за задовіль-
ну. При наших сьогочасних труднощах реконструктивної доби вона 
цілком обслуговує своїх споживачів.

 ÏÅÊÀÐÍß

Пекарня й кухня в спільній кімнаті. Приміщення тісне й цілком 
не задовольняє всіх вимог. Своїм хлібом пекарня постачає їдальню 
та частково робітників і службовців. Пекар випікає 18 пудів борош-
на за 6 разів на добу. Щось 7 пудів печеного хліба бере їдальня. Спо-
чатку пекарня передбачала обслужити їдальню тільки на 25 чол., а 
зараз, як бачимо, її функція значно збільшена.
Штат пекарні складається: з пекаря, який одержує 75 крб. на 

м-ць, та 3-х його помічників, що беруть по 36 крб. Пекар та його 
помічники — з місцевих селян.
Раніш пекарні доводилось випікати хліб майже на всіх робіт-

ників та службовців; але пекарня маленька, пекарі поспішали, хліб 
не досить випікався, частенько був сирий, а тому робітники були 
незадоволені. Після цього стали видавати борошно на руки на 5 
тижнів, ураховуючи не тільки робітників, але й їх утриманців. За-
раз робітники задоволені. Але видача борошна тимчасова, тільки 
до збудування нової пекарні.
З попередніх актів обстеження пекарні дізнаємось, що раніш 

хліб пекли за умов жахливої антисанітарії, тісто ставили у запліс-
нявілі кошики, форми були дуже забруднені; на підлозі, на стінах 
та на посуді порох і грязь і т. і. Зараз усіх цих огріхів майже позбу-
лись. Навантаженість на пекарню, в зв’язку з тим, що багато робіт-
ників одержують борошно на руки, стала менша, і хліб випікають 
доброякісний.
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Í. Ê. ÄÌÈÒÐÓÊ

 ßÐÌÀÐÎÊ

Щоп’ятниці в Мархлевському буває ярмарок. Перше був «ма-
ленький базарний день» по вівторках, а ярмарок бував у с. Прутівці. 
Року 1928-го його перенесли до Мархлевського.
Продають худобу, с. г. та молочні продукти, місцеві доморобні 

вироби (напр., гончарський посуд), напої (ситро, крем-соду). Влітку 
продають чимало ягід (полуниць). Від селян їх скуповують за де-
шеву ціну місцеві перекупки і після ярмарку щодня продають по 3, 
по 5 коп. за шклянку. «Сидить, поки не продасть». З того часу, як 
перевели ярмарок з Прутівки до Мархлевського, помітно подорож-
чали продукти споживання. На початку 1928 року в Мархлевському 
фунт масла можна було купити за 20–25 коп., а в липні 1929 р. — 
60 коп. Це тому, що сюди наїздили спекулянти з Житомира, Но-
воград-Волинського, навіть із Києва, скуповували тут продукти й 
одправляли. Навіть ті службовці, що працюють в Мархлевському 
(а самі з Києва), щоп’ятниці купували масло і посилали до Києва 
родичам. Крамарі до год. 12-ї й не розпаковуються, доки не загуде 
на заводі гудок.
Приклади такого пристосування базарних продавців до робіт-

ників спостерігали й дослідники під час свого перебування в Марх-
левському. Полуниці продавати виносять найбільше в той момент, 
коли робітники мають іти на обід — перед гудком, а до того часу — 
не дістанеш.

Ã. Ï. ²ËÞ×ÅÍÊÎ

 ÏÀÐÒ²ÉÍ² ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÏÐÈ 
ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÎÌÓ ÏÎÐÖÅËßÍÎÂÎÌÓ 
ÇÀÂÎÄ²

Великого історичного минулого Мархлевський партосередок не 
має. Мархлевське — колишній Довбиш, що заходиться в 65 кіло-
метрах від м. Житомира та 35 від залізниці (ст. Н.-Волинськ) — 
був просто селом з розкиданими скрізь по полях та чагарниках 
селянськими хатами, з поодинокими відсталими господарствами 
на малородючому глинисто-пісчаному ґрунті. Роз’єднана хуторною 
системою (ще задовго до Столипінської) людність жила відсталим 
некультурним життям. Школи або будь-якої іншої культурної чи то 
промислової установи не було. Лише в 1-й половині ХІХ сторіччя 
збудовано порцеляновий завод, що вніс у життя довбишан невелич-
ку зміну.
За час війни та революції Довбишанському заводові випала за-

гальна доля — розруха, оживати він почав лише з 1922 р. — 1923 р. 
Пущено завод — і Довбиш ожив: поприїжджали нові люди, робіт-
ники, різні спеціялісти та представники влади. Живчик нового 
життя заграв у Довбиші. Серед нових людей приїхало 2–3 комуніс-
ти й один із них старий ветеран-революціонер т. ПАКОШ, що й 
поклав початок партійному життю на заводі. Але заснувати парт-
осередок серед довбишан була справа нелегка. Партійці були всі 
приїжджі, часто мінялися, місцева людність до них ставилася з 
недовір’ям, неприхильно, а то й вороже. Партієць — це «не свій 
чоловік» — «чужий чоловік», «з ним треба бути обережним», — так 
говорили довбишани.
Людність Довбиша переважно польська, почасти українська, 

значна частина її була настроєна досить шовіністично і до радянсь-
кої влади — неприхильно. Це переважно заможні. Біднота була 
темна, неосвічена й дуже релігійна. Часті зміни влади з початку 
революції, близькість кордону панської Польщі, що імпонувала 
власницьким інстинктам та шовіністичному настрою певної час-
тини людности, загальна некультурність та заскорузла релігійність 
разом створювали далеко несприятливий ґрунт для насадження 
комуністичних ідей. Але старий ПАКОШ разом із іншими здебіль-
шого «скоропереходовими» партійцями уперто став піднімати цю 
непорушну цілину, кидаючи в неї зерна комуністичних ідей, що 
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на сьогоднішній день уже дали досить гарний урожай: 1929/30 р. 
партосередок порцелярні вже нараховує в своїх лавах понад сорок 
(43) членів КП(б)У, крім тих, що повиїжджали, як висуванці, в інші 
місця на відповідальні посади — директорів тощо, до навчальних 
установ та взагалі вибули з тих чи інших причин.
Зростання партосередку почалося не одразу після того, як пус-

тили завод. Тут справжньої робітничої маси не було. Місцеве робіт-
ництво відбивало настрої тутешньої людности і здебільшого було 
нерадянське. До того ж часті зміни влади спочатку революції, агіта-
ція антирадянських елементів та сусідство Польщі, що ще брязкала 
зброєю, утворювали непевність у твердості радянської влади, а тому 
навіть більш свідомі робітники утримувалися від вступу до партії.
Ще 1924 р. і навіть 1925 робітників із місцевої людности в партії 

майже не було. Тільки наприкінці 1925 р. перші з місцевої люднос-
ти вступили до партії робітники Симон КІНДЗЕРСЬКИЙ та Яків 
БЛЕХТ, а вже 1926 рік був роком переламним у зростанні осередку 
Комуністичної партії при заводі.
З утворенням більш-менш сильного комуністичного ядра поча-

лася плянова систематична робота серед робітництва, щоб підвищи-
ти політичні знання та втягнути до осередку нових членів. Партосе-
редок ставив доповіді на всяких зборах і конференціях, висвітлював 
завдання Радвлади; зокрема — партії, популяризував роботу само-
го осередку та втягував до цієї роботи самих робітників.
Але найважливішу роботу виконували не на зборах або засі-

даннях, не під час офіційних доповідей, а в процесі самого життя, 
в процесі праці на заводі, під час приватних товариських розмов. 
Секретар осередку т. ПАКОШ користувався популярністю й поша-
ною серед робітництва: його чесність і правдивість, щире й просто 
товариське ставлення до робітників викликали не тільки особисту 
пошану, але й віру в правдивість тих ідей, що він їх проповідував.
Переконуючись поступово, що центром ваги в роботі комосе-

редку є боротьба за кращу долю трудящих, за добробут бідноти, 
робітники, особливо ті, що не мали своїх господарств, стали скуп-
чуватись навколо осередку, приєднуватись до його роботи й посту-
пово поповнювати собою його склад.
Ще до того, як був організований партосередок, роботу серед 

робітництва почав Фабзавком. До спілки робітники вступали без 
примусу й тому професійна організація оформилася без труднощів 
з початком роботи на заводі. Фабзавком складався з непартійних 
робітників найбільш свідомих і активних.

Першим головою Фабзавкому був робітник Франц РАКОВСЬ-
КИЙ (він і тепер працює на заводі), секретарем — Яків БЛЕХТ, що 
працює тепер в Житомирі в Райспоживспілці. Професійна робота, 
її організаційні форми, зміст та завдання — були справою новою, 
а тому на допомогу їй приходили партійці. Коли ж утворився пар-
тосередок та Фабзавком, ув’язавши з ним свою роботу і ставши під 
його керівництво, був за посередника між партосередком і загалом 
робітників та провідником ідей осередку в маси. Роботу провади-
ли так: спочатку свідоміших робітників притягували до робота по 
профлінії, вони підвищували свої проф та політ знання, допомага-
ли прищеплювати ці знання робітникам, провадили різні кампанії. 
Так підвищувався загальний політичний рівень знань і самого ак-
тиву, і робітничого загалу. Врешті, утворювались кадри свідомих, 
витриманих і розвинутих робітників, готових вступити до партії.
Так ішов історичний процес розвитку партосередку заводу, на 

чолі якого аж до кінця свого життя стояв ветеран-партієць ПАКОШ, 
що помер навесні 1930 року.

À) ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÒÀ ÐÎÁÎÒÀ ÎÑÅÐÅÄÊÓ

По смерті т. ПАКОША секретарем осередку (тимчасово) ли-
шився т. МОТУЗОВ, про якого буде сказано далі.
Бюро осередку складається із 5 членів і 2 кандидатів. До бюра 

входять робітники заводу, управитель заводу — партієць та сек-
ретар Завкому. Членом Бюра заводського осередку є також один 
представник Райкому КП(б)У. Кожен член Бюра відповідає за якусь 
галузь роботи: секретар осередку — за осередок в цілому, одно-
го прикріплено до виробнаради, один провадить роботу на селі, а 
один — в самому заводі, він же й секретарює в завкомі. Кожен член 
КП(б)У має обов’язково якесь навантаження. Неписьменним членам 
КП(б)У дається навантаження — зліквідувати свою неписьменність. 
Так що партійці є найбільш активна частина робітництва заводу.
Коли в якомусь цехові непартійний робітник порушує труд-дис-

ципліну, але в тому ж цехові є партієць, то його (партійця) викликає 
Бюро осередку й запитує про причину порушення труддисципліни 
даним товаришем, а також, яких заходів він особисто вжив для 
того, щоб підняти труддисципліну. Цим самим уже партієць попе-
реджується, щоб не порушував порядку сам, тому серед партійців 
буває таких порушників найменше.
Але цим Бюро осередку, на випадок серйозного порушення труд-

дисципліни, не обмежується, а йде до даного цеху, розбирає справу 
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й, дивлячись по обставинах, констатує ті чи ті причини порушення 
й робить організаційні висновки. Коли, скажімо, порушення було з 
вини адміністрації — роблять в цьому напрямкові відповідні захо-
ди, коли ж це провина самого робітника, то впливають на нього. У 
важливих випадках скликають загальні збори робітників цеху і на 
суд загалу виносять вчинок робітника-порушника.
Таку роботу партосередок провадить спільно із завкомом і вза-

галі ці дві організації працюють в цілковитій згоді, чому запорукою 
вже є те, що в завкомі є завжди прикріплений від партосередку 
член Бюра осередку, що служить не тільки зв’язком, але й для за-
провадження директив партії.
Щоб керувати справою, щоб бути авторитетним серед робітни-

чих мас, підтримувати дисципліну, партосередок повинен подбати 
перш за все про дисципліну в самому осередкові.
Така партдисципліна в осередку є — і досить гарна, партзбори 

відвідують відсотків на 90. Коли хто з членів осередку не відвідує 
зборів, його викликають на Бюро осередку й вимагають дати пояс-
нення. Коли причини невідвідування не вважають за важливі, йому 
зауважують, ведеться, коли це буває потрібно, відповідна поясню-
вальна розмова; це й спричиняється до поліпшення дисципліни.
Що ж до непорозумінь поміж окремих членів партії або пар-

тійців із непартійцями, то таких майже не буває, принаймні за ос-
танній час не було. Був лише такий випадок: один партієць перед 
непартійною масою виявив своє незадоволення з того, що під час 
розподілу дефіцитного краму йому нічого не дали. Справа дійшла 
до Бюра осередку, стали з’ясовувати, розпитувати й виявилось, що 
цей товариш був взагалі невитриманий партієць. Замість того, щоб 
бути прикладом, підтримувати дух непартійної маси в часи госпо-
дарчих труднощів держави, він, у процесі роботи на заводі прояв-
ляв правоопортуністичні ухили. Це підтвердилось під час розгляду 
справи, і його знято з керівної роботи цеху, а питання про нього на 
остаточне вирішення передано РКК Райкому.
Від партійця вимагається бути прикладом для непартійних. Він 

не повинен бешкетувати, бути п’яним на людях або робити якісь 
інші непристойні вчинки. Він і на роботі повинен бути прикладом, 
бо коли б партієць вимагав од непартійного виробити певну кіль-
кість посуду і доводив на словах, що це можливо, то такі докази 
викликали б тільки непорозуміння. А коли той же партієць сам 
виробить більше встановленої норми й протягом не одного місяця, 
а 4–6 закріпить, так би мовити, за собою таку норму виробітку і 
на табелі, де показується щодня виробіток кожного робітника, буде 

записано, що він виробив таку-то кількість (більше норми), то це 
всім буде видно й доведено, що при бажанні таку норму виробити 
можна. Це буде найкращою агітацією межи непартійних й найкра-
щим чинником підвищення авторитету партійця.

– «На заводі був один партієць, — оповідає т. МОТУЗОВ, — що 
об’явив себе ударником, виробив замість встановленої норми 1000 
чашок — 1400, а через деякий час з’їхав назад, став виробляти мен-
ше на 50–60 щодня. Значить, не закріпив за собою взятих темпів, 
його за це «взгріли», бо виходить, що може, але не старається.
Сами партійці поміж себе не змагаються — вони змагаються 

в загальній масі, але мусять вести перед як у соцзмаганні, так і в 
роботі взагалі.
Не працює як слід непартійний, не виробляє норму, псує ма-

теріял, а партієць це бачить, то повинен вплинути на нього, але 
вплинути він може тоді, як таких же гріхів не водиться за ним са-
мим. У цьому полягає сила партосередку. Робота на заводі в ціло-
му свідчить про гарну чи погану роботу самого осередку. Успішно 
виконується промфінплян, гарно виконується робота, скутечно про-
вадяться всякі політкампанії, виходить, осередок гарно організував 
свою роботу, виходить, він — життєздатний, він — авторитетний 
серед робітничих мас.
Маса вміє шанувати своїх активістів і відзначати їх при нагоді. 

Активіст, чи то партієць, чи непартійний, користується авторите-
том, він уміє й повинен уміти підійти до мас. Він повинен уміти 
все пояснити — труднощі сучасности, перспективи майбутнього, 
з’ясувати ті чи ті питання професійного або політичного характеру; 
до нього вдаються по поради, його вибирають на з’їзди, конферен-
ції — кооперативні, професійні та всякі інші організації. Таких не-
партійних активістів утягують до партії. І партійних, і непартійних 
активістів товариство шанує й само висуває їх чи то на якусь поса-
ду, чи то — до нагороди.
Так, наприклад, на заводі працює з 1923 р. робітник-механік-

практик т. МОТУЗОВ, — тимчасовий секретар партосередку і пер-
ший ударник на заводі. Ударником він став ще до того, як виникла 
ця назва.
Подаємо копію постанови колектива заводу:
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Копія.

ВИПИСКА
із протоколу засідання фракції завкома Мархлевського
державного порцелянового заводу імени Ф. Кона

від 6-го жовтня 1930 року № 2.

СЛУХАЛИ: про виділення кращого ударника на Всеспільчансь-
ке преміювання «Орденом трудового прапору» згід-
но директиви ВУК’а Спілки Хеміків од 30-го липня 
1930 р. за № 22(с) т. Новак Ф.

УХВАЛИЛИ: ураховуючи, що т. МОТУЗОВ Борис працює на н/за-
воді з 1923 р., за час всієї своєї роботи проявив себе 
як кращий ударник заводу; починаючи з 1927 р. має 
низку досягнень у раціоналістичних заходах:

 1) З його власної ініціятиви без сторонньої допомоги він ліквіду-
вав шум у формовочному цехові (1927 р.).

 2) При переводі горнів на торфовий опал у 1928 р. він брав ак-
тивну участь у ліквідації всіх невдач, що мали місце в процесі 
переведення горнів з дров’яного опалу на торфовий, унаслідок 
чого отоплення, переведене на торф, дало значне заощадження 
і знизило собівартість тонни продукції.

 3) Т. МОТУЗОВИМ у 1928 р. з власної ініціятиви було вжито при-
мітивне штучне охолодження горнів при допомозі пересувного 
вінтилятора його власної конструкції, що дало збільшення обо-
роту горнів з 12 до 14–15 горнів на місяць.

 4) У 1930 р. т. МОТУЗОВ підсилив охолодження горнів при до-
помозі додаткового вентилятора й витяжних рур, що огрівають 
формовочний цех і таким чином знизилась температура в гор-
нах з 150–170° до 50–70°; одночасно з цим збільшився оборот 
горнів у місяць до 16, а тому фракція завкома вважає необхід-
ним поставити питання перед загальними зборами робітни-
ків заводу про порушення клопотання перед ВУК’ом спілки 
Хеміків і президії ВРНГ і ВЦРПС про нагороду т. МОТУЗОВА 
Бориса орденом трудового прапору».

Коли складали умову на соцзмагання та вдарництво, то маши-
новий цех, де працює т. МОТУЗОВ і його помічник РАДЗІШЕВСЬ-
КИЙ, зобов’язалися зменшити вартість кіловат-годин. Застосо-
вано сувору раціоналізацію. Паливник повинен палити так, щоб, 
не зменшуючи теплоти, в той же час заощаджувати паливо; слю-
сар — зменшити витрату пилників; змажчик — зменшити витрату 
змазочного матеріялу, а це все в цілому дало гарні наслідки — собі-
вартість кіловат-годин зменшено із 26 до 20 коп.
Загалом партосередок у соцзмаганні та ударництві взяв найак-

тивнішу участь — проведено було підготовчу роботу серед робіт-
ників і весь завод оголосив себе за ударний, але найкраще себе 
виявили три цехи: машиновий, шлямовня й пакувальний, що зараз 
об’єдналися в ударний батальйон і одержали перехідного прапора. 
Тепер поміж цехів іде боротьба за цього прапора.
Зважаючи на те, що Мархлевський район — польський, парт-

осередок у своїй роботі суворо додержує лінії ЦК партії у запро-
вадженні нацполітики, намагається до своїх організацій обирати 
більшість з місцевої польської людности. У завкомі, наприклад, 
5 поляків і 1 єврей. Голова завкому — поляк, управитель заво-
ду — теж поляк. Взагалі на чолі організації та закладів повинен 
бути поляк, щоб умів розмовляти по польському та знав польсь-
ке письмо. Всі звіти, доповіді складають польською мовою, але по 
доповідях висловлюється всякий тією мовою, яку він краще знає, 
якою володіє.
Статевих непорозумінь поміж партійцями не буває. Осередок 

завжди зважає на сили й здібності кожного товариша, а згідно з 
цим і розподіляє всякі навантаження, тому немає навіть ґрунту для 
будь-яких непорозумінь.
Перерахована робота партосередку, втручання партосередку 

в усі справи робітників, безсторонне розв’язування непорозумінь 
поміж робітників склали про нього гарну думку серед робітників 
заводу, ба, навіть, серед робітників — селян. Про це свідчить те, 
що до партосередку вдаються по різні поради, зі скаргами на пору-
шення будь-яких прав чи інтересів робітника або селянина, чи то в 
справі сільгоспподатку, чи кооперації, чи, навіть, при розкуркулю-
ванні. Справа в тому, що часто бувають помилки, а іноді в сільраді 
керує ворожий елемент і от, коли вступає скарга, осередок посилає 
своїх людей і спільно з місцевими партійцями виявляє й виправляє 
помилки.
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Á) ËÅÍ²ÍÑÜÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎË

Комсомол засновано при заводі ще 1923 року, коли було пущено 
заводу. Приїхав тоді із Новограда один партієць і став агітувати за утво-
рення в Мархлевському Комсомольського осередку. «А тут підготовка 
вже була», — розповідає колишній комсомолець (тепер партієць і сек-
ретар завкому) т. ВЕКСЕЛЬМАН. Сталося це так: у Кам’яному Броді 
був погром. Там бандити вибили майже всю чоловічу єврейську люд-
ність. Небезпека нападу бандитів, що тоді оперували на терені Волині, 
викликала потребу утворити дружину самооборони. Значна частина 
членів цієї дружини була — молодь, яка й утворила із себе ЛКСМ.
Тут у Довбиші молодь захоплювалася зброєю; а молодь Кам’-

янобрідська, себто члени ЛКСМ, мали зброю. Довбишанська мо-
лодь їм заздрила, хотіла мати зброю й собі; а тому, що ЛКСМ має 
право носити зброю, у багатьох було бажання вступити до ЛКСМ. 
Як бачимо, це перше бажання вступити до Комсомолу не було на-
слідком політичної свідомости.
Коли на заводі почалась праця, сюди було прислано на роботу, 

а разом і для організації партосередку партійців ЗАДОРСЬКОГО, 
ШВАРЦМАНА й ШВАЙЦЕРА. Це було на початку 1923 р. Під уп-
ливом цих партійців, що тоді працювали рядовими робітниками, 
молодь стала набувати політичної свідомости й попереднє бажання 
мати зброю для розваги — перетворилось на бажання захищати 
зброєю інтереси трудящих. З цієї молоді й утворився ініціятивний 
гурток для утворення організації ЛКСМ. Під час приїзду партійно-
го товариша з Новгорода в Довбиш був уже готовий ґрунт. Після 
цього було прислано представника з Волинського Губкому, який і 
організував осередок ЛКСМУ.
Для зміцнення роботи ЛКСМ прислали були з Житомира т. 

КАМІНІК. Довбиш ще не був тоді районним центром, а тому Дов-
бишанського осередку ЛКСМ було прикріплено спочатку до Чер-
няхівського РЛКСМу, а згодом — до ближчого — Пулинського 
РЛКСМ’у. Того ж таки 1923 р. на партроботу було прислано сюди й 
т. ПАКОША.
Зростання заводського осередку ЛКСМ було приблизно таке: під 

час організації його до нього вступило чоловік 25, а після перевір-
ки, приблизно через місяць, лишилося всього 5. 1924 р. — 12 чол., 
1925 р. — 18, 1926/27 р. — 25–30 чол., а 1928 р. — 22. 1928 р. вже 
заводський осередок ЛКСМ було розбито на два — сільський і за-
водський, тому в заводському й зосталося 22 чол. 1929/30 р. — було 

35–40 чол., крім тих, що перейшли до партії, частина виїхала вчи-
тись, а частина вибула з тих чи тих причин.
Структура Комсомольського осередку й порядок роботи побу-

довано за таким же принципом, як і КП(б)У. В роботі цих організа-
цій є постійний зв’язок і керівництво — від партосередку. Різниця в 
структурі та, що в Бюрі ЛКСМ всі робітники, бо адміністрація туди 
не входить. Є представник і від РЛКСМ.
Із поданих тут коротеньких відомостей можна було б зробити 

висновок, що осередок ЛКСМ при Мархлевському заводі утворив-
ся легко й швидко без усякої боротьби, але насправді це було не 
так. Більшість молоді була неосвічена й боялася всього нового. Як 
скликали перші збори заводської молоді, то боялися чи то сороми-
лися йти в президію. Потім поступово розворушились і втупили до 
ЛКСМ аж 25 чол.; але стара ідеологія, вплив нерадянського елемен-
ту були надто сильні; назва «Комсомол» лякала «порядних» батьків 
і молодь одхлинула назад. Треба було знову й знову вести боротьбу 
переважно на ідеологічному фронті за завоювання молодняка.
На католицький великдень, що збігся 1923 р. разом із єврейсь-

кою паскою, робітники заводу відмовилися працювати й молодий 
ще комсомольський осередок, що складався із 8 чол., вирішив пра-
цювати й не припиняти ходу роботи на заводі в дні паски. Забрали 
коні й почали возити дрова до горна, випалювати печі. Але не у 
всіх комсомольців вистачало твердости виконати цю постанову: де-
хто став відмовлятися, що «гріха», мовляв, «я не боюся, але сором 
перед людьми — всі люди будуть іти до костелу, а я працюватиму. 
Інша справа, як би десь у закритому місці...»
Але робота велась, комсомол зміцнювався, став захищати інте-

реси робітників, боротись із проривами на заводі. Так, наприклад, 
при недостачі сировини та палива ходили по селах та агітували се-
лян, щоб ішли возити дрова та сировину. В часи оперування контр-
революційної банди в околишніх селах, що спалила Броницьку 
гуту, комсомольці встановили варту коло заводу, повели боротьбу і 
на ідеологічному фронті стали боротися з пиятцтвом, бешкетами, а 
це вже спричинилося до того, що замість попередніх епітетів, що їх 
давали старі робітники комсомольцям («чорти«, «босяки», «лайда-
ки» т. ін.), до них стали ставитись «терпимо», а далі й прихильно.
Закріпивши за собою певний авторитет, комсомол розгорнув 

громадськокорисну та політвиховну роботу в усіх напрямах: перед-
плата літератури, позики, політсуди, доповіді, вистави, політбої та 
інші, нарешті, з допомогою РСІ, організував легку кінноту.
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Борючись із старою ідеологією, будуючи нове радянське життя, 
запалюючи ентузіазм робітників до піднесення виробничих темпів, 
Комсомол разом із тим пильно стежить за частотою своїх лав та 
підтримує тверду дисципліну.
Коли під час особливого кварталу 1930 р. (жовтень, листопад, гру-

день) для ліквідації прориву в Донбасі було мобілізовано комсомольсь-
ку молодь і 3-є мобілізованих на поїхало, то над ними було улаштовано 
товариський прилюдний суд, що ухвалив виключити їх із Комсомолу.
Тепер комсомол Мархлевського порцелянового заводу прово-

дить велику культурно-виховну роботу й веде перед межи непар-
тійної молоді.

Â) ÎÑÅÐÅÄÎÊ Þ. Ï.

Осередок Ю. П. складається переважно з дітей робітників заво-
ду. Утворився він теж 1923 р. Піонерів тоді було 13, організувала 
піонерзагін Комсомолка КАБЕЛЬСЬКА; потім вожатою була ком-
сомолка Броня РАКОВСЬКА. Тепер загін Ю. П. організовано при 
польській школі, де є також і загін жовтенят, що його організувала 
Хайка БАРАШ.
В загоні Ю. П. 43 дітей. Поділяється він на три ланки, а саме 

«Металіст», «Червоний льотчик» і «Червоноармієць». Дівчат у за-
гоні 26, хлопців — 17; поляків — 27, євреїв — 12, росіян 3; дітей 
робітників — 26, службовців — 6, селян — 11.
Піонери виписують дитячу літературу, співають польських, ук-

раїнських та російських пісень, провадять різні гри. Старша ланка 
відвідує комсомольські збори.
Жовтенят — 30, з них хлопчиків — 13, дівчаток — 17. Раз на 

тиждень вони провадять навчання. Влітку є дитячий майданчик, 
що його й відвідують жовтенята. Майданчик обладнано гарно.

Ã) Ï²ÑÍ² Ï²ÎÍÅÐ²Â

(Проказав Яша ВОЛИНСЬКИЙ, 9 рок.)
 1. Раз! Два! Три!
  Ми юни ленінци,
  Оци наші — браття –
  Все большевіки,
  Ми знами1 Комсомол

 1 Очевидно, знамя.

  Високо поднесьом.
  Ми юні — ленінці
  Вам на смену йдьом.

* * *

 2. Сіній параход,
  Поедем на сходній сход.
  Мама будет плакать,
  Сльози пролівать;
  Папа уежает
  Бандітов убівать.
  Немецкая уліца,
  Сахарний завод –
  Там работал мальчик
  Тринадцатий год.

* * *

 3. Ленін, Ленін — наш папаша, (2 р.)
  Р.К.П. — наша мамаша...
  Гей, і вот і больше нічево.
  Ми пойдьом к буржуям в гості, (2 р.)
  Поломаєм ребра-кості...
  Гей, і вот і больше нічего.
  Гей, буржуй, вставай з постелі,
  Откривай пошире двері!...
  Гей, і вот і больше нічего.
  Празнік, празнік, молодьож, (2 р.)
  Ми поб’йом буржуям рож...
  Гей, і вот і больше нічего...

На запитання, чим хоче бути піонер, відповідь була така: «Льот-
чиком, а еслі не удастся, так простим рабочим».
Матеріял записано зі слів секретаря партосередку заводу т. МО-

ТУЗОВА Б. В., секретаря завкому т. ВЕКСЕЛЬМАНА та використано 
деякі розмови з робітниками заводу. Частково також викорис та но 
матеріял, зібраний т. СТЕЦЕНКОМ Ф. П.
Дослідження проведено 12–16 листопада 1930 року.
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Í. Ê. ÄÌÈÒÐÓÊ
 ÎÑÅÐÅÄÎÊ ÌÎÄÐ’ó

Існує з 1923 року. До р. 1925-го бюра не було, лише один виді-
лений член збирав гроші. 1925 р. утворили організаційну трійку, 
стали вербувати нових членів, обрали бюро. Членів осередку 80, 
членських внесків за квартал до 50 крб.
Року 1927-го улаштували були вечірку на користь МОДР’у. Від-

булося кілька зборів. Написали два листи до політув’язнених Луць-
кої в’язниці, але відповіді не дістали.

(Від Кучмана).

 ØÅÔÑÒÂÎ

Року 1925-го робітники заводу взяли були шефство над селом 
Майданом, а потім — над Шереметовим хутором. Шефська робота 
заводу полягає в тому, що завод допомагає селу в культосвітній 
роботі, передплачує йому літературу, допомагає сільським органам 
проводити різні кампанії.
Влітку культосвітня й шевська робота на селі звичайно занепа-

дає. Причина — польові роботи. Все ж шефкомісія знаходить спо-
соби виконати свою роботу, використовуючи з цією метою святні 
дні, коли селяни вдома.
Виїздять на село напередодні свята, попереджуючи про це сільраду.
Скликають збори КНС чи й цілої громади, а до зборів, як потріб-

но, виконують підготовчу роботу, скликаючи, для попереднього об-
міркування чергових питань, президію сільради або президію КНС.
Тепер завод шефствує над Іванівською хатою-читальнею та Ше-

реметовим хутором. Завком передплачує для них газети «Рад. Во-
линь» і «Sierp».
Члени шефкомісії під час революційних свят та різних кампаній 

виїжджають до цих сіл і провадять там пояснювальну роботу.

 Ó×ÀÑÒÜ ÐÎÁ²ÒÍÈÊ²Â ÇÀÂÎÄÓ Â ÊÀÌÏÀÍ²ßÕ

Першої позики індустріялізації Мархлевські робітники перед-
платили на 2100 крб. Тоді хто на скільки схотів, на стільки перед-
плачував — певної постанови зборів робітничих не було.
Як передплачували 2-гу позику індустріялізації, то всі підписа-

лися на місячний заробіток — 239 чоловік підписалося на 11760 крб.
Передплачували й «селянську позику», але на яку суму — завод 

відомостей немає.

Þ. Â. ÃÅÐÀÑÈÌ×ÓÊ

 Ç ²ÑÒÎÐ²¯ ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ 
ÏÎÐÖÅËßÍÎÂÎÃÎ ÇÀÂÎÄÓ ²Ì. Ô. ÊÎÍÀ

Маючи перед цим спеціяльне завдання по виявленню історич-
них відомостів даного виробництва, необхідно зауважити, що під 
час дослідження досить мало виявилося певних архівних матерія-
лів щодо його розвитку в минулому до Соціяльної революції 1917 
року, а також і за часів горожанської війни, в процесі дослідження 
деяких ділянок соц-економічного життя виробництва, прийшлося 
звернутися до «живого матеріялу», с. т. до більш активних та сві-
домих робітників старого віку, що зберегли в своїй пам’яті рештки 
недавнього минулого. Так само стоїть справа й з тими історичними 
відомостями, що стосуються в нашому розділі праці до нарису рево-
люційного руху на виробництві 1905–1906 років і що подається далі.
Що ж стосується власне до розвитку порцелянового виробництва 

в Мархлевському за минулий час, то, за даними Селиванова Н. В., 
фабрику закладено в с. Довбишах Зв’ягельського повіту 1840 року з 
річним обігом продукції за 1844 рік у 7000 карб.1

Є також згадка про існування порцелянової фабрики в Марх-
левському в 50 роках ХІХ століття в дослідах Федченка, що вияв-
ляє тодішнім власником І. І. гр. Іллінського2.
Таким чином, розвій порцелянового виробництва в Мархлевсь-

кому, що належить до Волинської групи порцелянових заводів, 
припадає на середину ХІХ ст.
Як довідуємося з архивних матеріялів, то фабрика 1903 року 

належала поміщ. Климовецькому, що здав її в оренду Пржибиль-
ському Робертові Феліксовичу.
В цьому році вона продукувала переважно чайний посуд з обі-

гом виробництва до 31 000 крб.
За даними «Памятної Книжки Вол. губ» протягом років 1900–

1914, до імперіялістичної війни фабрика належала поміщ. Плач-
ковському, а в оренді була в того ж Пржибильського з продук-
цією 1900 року 24 000 крб., при 48 робітниках; 1907 року досягає 

 1 В. Селиванов: «Описание фабрик и заводов с изображением фабрич-
них клейм», ст. 120–121, 1903 р.

 2 Федченко: «Гончарное производство / обзор различных отраслей ма-
нуфактурной промышленности России», т. І, ст. 337, Спб — 1862.
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30 000 крб., при 52 роб.; 1909 — продукція залишається при тій же 
сумі при однаковій кількості робітничого персоналу.
З 1910 року по 1913 включно продукція становить 34 000 крб., 

при 42 робітниках.
Що ж до 1914 року, то фабрика знаходиться вже в оренді Рих-

тера (першого директора цієї фабрики за часів Радянської влади до 
1928 року) й становить у цьому році 65.000 крб. при 112 роб., що в 
складі їх перебувало 28 жінок1.

 ²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÌÈÍÓÂØÈÍÀ ÌÀÐÕËÅÂÑÜÊÀ Â 
ÑÂ²ÒË² ÍÀÐÎÄÍ²Õ «ÏÅÐÅÊÀÇ²Â»

Село Мархлевське, яко районовий осередок національного 
польського Мархлевського району Волинської округи, виступає 
адміністративною одиницею лише з 1925 року, з часу нового ад-
міністративного поділу Волинської губернії. Таким чином, до зга-
даного часу теперішній районовий осередок виступав під назвою 
с. Довбиш.
Отож сама назва «Довбиш» з’являється старою для Мархлевська 

й цікавою з того боку, що тубільне населення зв’язує з цією назвою 
різні легенди про походження цього села. Околишнє селянство з 
хуторів, що приїздить на базар, і до цього часу ще з тенденцією до 
«Довбиша», а не до Мархлевська, й воно будь-що купляє чи продає, 
то в «Довбиші». Те ж саме, коли місцеве або околішнє жіноцтво хо-
дить збирати ягоди для продажу, то на запитання: «Де це ви назби-
рали таких ягід», — відповідає: «Он в Довбишанському лісі, лузі, 
або — за Довбишом». «А що ж це за Довбиш», — питаєте й чуєте 
відповідь: «Ось, це саме й єсть Довбиш, оце, що Мархлевськ, то це 
й — Довбиш».
Колись тут був такий козак Довбиш, то й наше село звалось од 

цього, а тепер то вже Мархлевськ…
За цим маємо ще перекази від місцевих громадян, що подаємо 

їх нижче й що частково висвітлюють цікаві сторінки з минувшини 
цієї місцевости. Правда, ці перекази бідненькі, але при всьому на-
шому бажанні нам не пощастило зібрати їх більше.

«То, кажуть батьки, що колись був такий гайдамака Довбиш і 
жив он у «Цьвєтах», то такий ліс був великий. Тут цей ліс скрізь 
рос, де тепер с. Довбиш і школа, й за школою, — були скрізь ліса. 

 1 «Памятная Книжка Волын. губ.» За рр. 1900–1914.

Отже, говорили батьки, що тепер, де ставок оцей наш коло школи, 
то це там було того гайдамаки «стійло», що він там стояв гайдама-
ками. Ще говорять, що колись-то й були там такі дирив’яні палі на 
місьці того «стійла», то на тих палях було наше «стійло» якесь.
Кажуть, що як той Довбиш тут жив, то було дуже страшно, бо 

вони — гайдамаки — воювали і головний атаман був у них Круто-
вус, якийсь-то. (Від Гальчевської Іделії Францівни, 39 років — жін-
ки робітника Гальчевського Антона).
Із згаданим місцем, де тепер штучний ставок, зв’язуються ле-

генди ще й про те, коли гайдамаки потерпіли поразку у військових 
операціях з поляками, то при втечі вони кинули «повозку» золота в 
старий став, серед якого була криниця.
Анальогічного змісту маємо ще переказ од гр. Кулаги Якова 34 

років, що працює завгоспом заводу й який передав нам кам’яного 
шліхованого молотка-сокирку неолітичної доби й досить оригі-
нальної конструкції — з прямокутними рубом — нешліхованими 
його сторчовими боками, але досить чистої й гарної роботи. Той же 
громадянин оповідав, що не так давно ще знаходили на полях пас-
тушки кам’яні «стрели» од лука. Про такі ж стріли доводилося чути 
й од других громадян, але нам не пощастило натрапити на їхній 
слід, щоб то дістати в натурі. Нахідки бойової зброї місцеве грома-
дянство відносить до часів військової боротьби, коли ватага Дов-
биша провадила військові операції з польськими загонами за часів 
козаччини. Досить того, що без певних історичних свідоцтв-доку-
ментів ми не збираємося нічого певного сказати, але факт лише за-
лишається той, що теперішній Мархлевськ, колишній — Довбиш, 
має певні ознаки первісної кам’яної культури часів неоліту, про що 
свідчать спорадичні нахідки кам’яних знарядь праці цієї доби.
Мархлевський Державний порцеляновий завод ім. Ф. КОНА 

розташований в осередкові районового центру с. Мархлевська Во-
линської округи. До адміністративного районування й до організа-
ції польського району 1925 року згаданий завод носив назву «Довби-
шанський Государственний фарфоровий завод». В територіяльному 
відношенні с. Мархлевське знаходиться на 27 км. од ст. Романів 
і пошти ст. Рудня-Волин. — 19 км. До імперіялістичної війни й 
соціяльної революції завод належав бр. Рихтеру й Д. Каштеляну. 
З годовим оборотом 100 тисяч карбованців, як то довідуємося з ан-
кетно-облікового акту Волинської Губради Наргосподарства, скла-
деного Комісією 18/ІІ–1921 року. Збудовано завод року 1840 на землі 
поміщика приватними промисловцями Зусьманом Янкелем і Ша-
пирою, які й держали його в своєму володінні років 40 — до 1891 
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року, коли завод було передано власникові землі Пржибильському. 
Останній власник заводу держав його до революції 1917 р. За його 
часів добудовано другий поверх, де влаштовано формувальний цех. 
Правда, незадовго до імперіялістичної війни Пржибильським було 
збудовано порцеляновий завод ще й у м. Коростені Волинської гу-
бернії в 1901–1902 р., а Довбишанський тоді ж передано братові по 
матері — Рихтерові, який і рахувався власником до революції та 
націоналізації промисловости Радянським Урядом.
Імперіялістична й громадська війна 1917–1918 років гостро від-

билася на виробництві, бо ще з року 1916, з останнього часу, коли 
німецький наступ на Росію посилювався, то завод припинив працю 
на цілі місяці. З моменту Жовтневої революції в Росії, коли роз-
почалася еміграція буржуазії, то власник заводу теж емігрував до 
Варшави, а праця на заводі припинилася. Щодо певного значіння 
в виробничому житті заводу попередніх власників, то необхідно 
зазначити, що за часів перебування заводу в оренді Я. Шапиро, 
будь-яких змін чи нових устаткувань не зроблено. Виробництво 
не поширювалося й напевно це спричинилося до того, що завод 
перейшов до власника Пжибильського. Поширення виробництва 
й значне устаткування його починається з часів переходу заводу 
до Пржибильського, який й добудував другий поверх. З добудо-
вою ж до нижчого поверху верхнього корпусу поширюються також 
і опалюючі горна, що займали другий поверх, а цим самим дається 
можливість значно збільшити продукцію заводу. Панування Пржи-
бильського хоча й відзначилося поширенням заводу, але ж значне 
устаткування розпочинається пізніше. Вже, як відомо з поперед-
нього, його протекторат над виробництвом припадає на період ша-
леного зросту промисловости, імперіялізму в Росії. Отож і цікаво 
в даному разі торкнутися питання робітничого життя його, норм 
праці, побуту в межах нашого виробництв й т. і.

 ²ÌÏÅÐ²ßË²ÑÒÈ×ÍÀ Â²ÉÍÀ É ÃÎÐÎÆÀÍÑÜÊÀ 
ÐÅÂÎËÞÖ²ß

відбилися досить негативно на виробництві, при цьому слід зазна-
чити, що процес відбудови виробництва після тяжкої розрухи, що 
сталася внаслідок військових подій та громадянської війни, перево-
дився поступово й з великими труднощами. Не малу ролю в про-
цесі відродження виробництва відограв був техдиректор Каштелян, 
що залишився при заводі ще з довійськових часів і коли він пере-
бував заводським агентом власника заводу — Рихтера. Як оповіда-

ють деякі робітники, то Каштелян був людиною, що користувалася 
значним авторитетом серед робітництва й знала добре свою справу, 
а тому його було обрано техдиректором, що на своїй посаді перебу-
вав до січня 1929 року.
Як відомо, то в період горожанської війни завод нормально не 

працював і лише охоронялося те майно та сировина, що залишили-
ся від довійськового виробництва. Коли розпочалося безробіття, то 
частина робітників залишила завод цілком та пішла на заробітки до 
других місцевостів на інші роботи. Так, приміром, частина робіт-
ників пішла на лісорозробки та дровозаготівлю на Полісся. Друга 
частина пішла на працю теслярного майстерства по різних селах, а 
інша залишилась господарювати на своїх господарствах. Та ж час-
тина, що трималася заводу, брала готову продукцію зі складу й 
розвозила по селах, вимінюючи її на хліб т. і.
В такому стані завод існує до серпня 1920 року, коли вже від-

повідними органами переводилася реєстрація майна й облік його. 
21-го серпня 1920 року все майно заводу було взято на облік Но-
воградволинським Уонархозом з попередженням пильної охорони 
його, на предмет чого було зроблено відповідного акта за підписом 
зав. заводу Каштеляна. За цим — 2-го вересня 1920 року — «Рау-
стікло» (Київ) повідомляє Правління заводу, що цей завод рахуєть-
ся підлеглим промисловим закладом «Раустікло». Цією ж датою 
надсилається папірець од «Раустікло» на конт того, щоб «рабочиє 
соблюдали дисциплину, т. к. «Раустікло» в спешном порядке при-
нимает все меры к скорейшему удовлетворению рабочих и уста-
новлению нормальной работы на заводах». Таким чином, в процесі 
горожанської війни завод нормально не працював і лише охороня-
лося його майно, що залишилося з часу довійськового виробниц-
тва. Поступовий процес зросту нашого виробництва з часу його 
відродження після горожанської війни розгортається досить швид-
ко й певним кроком. Взагалі з цього часу розгортаєтся відбудова 
фарфоро-фаянсової промисловости Волинської групи заводів за 
керівництвом «Раустікло». Але при цьому слід зауважити, що під 
цим керівництвом завод не був пущений і праці не розпочинав до 
грудня 1922 року, коли вже він переходить під протекторат «Тресту 
фарфоро-фаянс-шкло». З цього часу під приводом Тресту й розпо-
чинається відбудова порцелянової промисловости на Волині й зок-
рема на Довбишанському заводі. З дозволу Тресту було переведено 
ремонт заводу за рахунок готової продукції.
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Нижченаведена таблиця є реальним покажчиком зросту цього 
заводу. Отже, треба взяти до уваги, що ступінь довійськової вироб-
ки складав 12 000 пудів річних:

До 1914 р. 1922/3 1923/4 1924/5 1925/6 1926/7 1027/8

12000 пудів 9217 13 616 19 072 21 877 23 292 26 292

Таким чином, як бачимо з наведеної таблиці, уже на друго-
му році виробництва продукція його перевищує норму — ступінь 
довійськової виробки й в останньому 1928 р. складає 218,8 % у 
порівнянні з довійськовою.
Одночасно з загальним зростом виробництва, збільшення його 

норми, зростає також покажчик виробничої праці робітника. Так, 
приміром, продуктивність одного робітника в одноденний робочий 
час складало в карбованцях такий поступ:

1922/3 1923/4 1924/5 1925/6 1926/7

2 крб. 38 к. золотих 2 крб. 47 к. 3 крб. 62 к. 4 крб. 34 к. 5 крб. 42 к.

Отож, як бачимо, наведеними даними цілком виправдується 
рентабельність виробництва, яке, згідно 5-тирічного пляну, далі 
розвивається з простої гончарні до механізованого виробництва.
Головний корпус заводу, що стоїть до цього часу, збудовано 

1840 року. Він уявляв собою одноповерхове приміщення на 2 гор-
на французької системи з ножними формувальними станками. В 
такому вигляді й устаткуванні завод існував до 1891 року, коли й 
добудовано другий поверх, що ввесь було відведено під формуваль-
ний цех.
Першими господарями заводу, як зазначено, були приватники 

Шапиро й Янкель Зусьман.
З 1923 року розпочинається механізація формувальних станків 

із заміною ножних на механічні. Двигун — машина французької 
системи фірми «Мільтон Родлевенштейн» 35 кг (є установ. 1895 р.) 
на 350 ампр. т. і.

 ÑÎÖ²ßËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÅ ÆÈÒÒß ÄÎ 
ÐÅÂÎËÞÖ²¯ É ÏÅÐØÈÉ ÑÒÐÀÉÊ 1905 ÐÎÊÓ
(ÌÀÒÅÐ²ßËÈ ÄÎÐÅÂÎËÞÖ²ÉÍÎÃÎ ÐÓÕÓ 1905 ð.)

Щодо виявлення цікавих сторінок соціяльно-економічних умов 
життя, праці робітництва й революційного руху 1905 року, то тут 

оперуємо лише тими матеріялами, що зібрано від старшої генерації 
робітників, які тепер працюють на виробництві.
За спогадами й оповіданнями робітника формувального цеху 

Ковальського Костя, що працює на виробництві 32 роки, довідує-
мося, що нормою робочого дня було 10–11 годин на добу, з 7 годин 
ранку до 6 вечора з годинною перервою на обід. Що ж торкається до 
зарплатні, то маємо непривітну картину, бо робітник визначеного 
фаху та багаторічної праці одержував 50 к., а робітники формуваль-
ного цеху й робітниці — від 20 до 30 коп. у день. Причому жінки 
одержували менше, виплачували зарплатню лише один раз на мі-
сяць і то з великими труднощами — коли її доводилося одержува-
ти, то значний відсоток відраховувався за набір товарів у заводській 
крамниці, або «лавочці», як тоді вона називалась.
Отож, не рахуючи решти анормальних виробниче-побутових 

норм робітничого становища на основі приватнього господарювання 
й експлоатації, ми бачимо повільний і певний зріст протиріч робіт-
ничого питання на нашому виробництві й разом з тим причини до 
виникнення страйків на заводі 1905–1906 року. Для коротенької й 
об’єктивної характеристики самого процесу цього руху, що вилився 
був у страйкових формах, додаємо оповідання про це, записане з 
уст згаданого робітника Ковальського:

«Я вже работаю на заводі 32 года, а звать мене Ковальський 
Кость. Був на войні 2 года, также й призвали на войну, як ратника-
ополченця. Работа на заводі 1905 года у формовочному цехі. Хозяї-
ном завода був Пржибильський. Работать було не хорошо й трудно, 
бо багато робили, а платили мало... А ще була заводська лавочка, 
то там нужно було все брать на запись. От я був холостяк, то нашо 
мені брати, мені не нужно було. Всім не женатим, то очінь було 
плохо, бо як нічого не брати у лавочці, то закликає в конторку та 
каже: «Гляди-но, ти щось мало вибрав у лавке»...
Ну, як скажеш, що не нужно було брать, то он говорить: «То 

як не нужно брать, то мені й тебе не нужно». Ну от, шо ти йому 
скажеш... Ну, то організували молоді робочіє та поговорили, щоб 
робить забастовку. От поїхала делегація в Камений Брод1 просить 
оратора на своє собрання, бо там була організація. Ну, то он, оратор, 
і приїхав до нас, то ми зібрались на сход у хаті одного крестянина 
Урчинського Семена. От він почав говорить, що ми повинні стать 

 1 Село Каменний Брід, де фаянсовий завод, за 12 верст од с. Мархлевська.
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на таку точку: гроші платить повинні 2 рази на місяць. Ще сказав, 
щоб надбавили жалованья на 20 %.
А ще до цього, то у нас не було сторожа й ще треба було, щоб 

кожний робочий купував для роботи лямпу й керосину для неї. 
Губку тую, що вглажувать роботу, «ґомкою» зветься, тоже треба 
було куплять за свої гроші й дрота, що різать масу, тоже треба було 
купляти й тоже за свій щот. Ще треба було наймать підсобну силу 
для приклеювання «вушків» і «носиків» до чайників. Масу коалі-
нову теж треба було заготовлять самому, бо шлямовочного цеху 
не було й як вона виходила з преса, то треба було мочить й пере-
мішать руками, щоб була годна до роботи. То це таке положення 
до 1905 году. Ну от це все розсказали агітатору, то він як поїхав, то 
ми почали робити забастовку. Об’явили в заводі всім робочим, щоб 
покинули робить. Ще старики-робочіє, то не хотіли кидать роботу, 
то погрозилими їм. Ну, то вже, правда, й вони поняли, то всі по-
кинули роботу та пішли по домівках. Так ми просиділи дві неділі 
й до нас нічого не мав хазяїн, й ми до нього не шли на роботу. 
Хтів, значить, голодом морити, а ми на роботу не шли. Потом він 
бачить, що не жарт, то привіз з собою пристава. От пристав зазвав 
всіх на збори й почав питать, чого хочуть робочіє. Од ми сказали, 
що желаєм 20 % повишення зарплати й всі принадлежности за счот 
хазяїна. Так хозяїн не погодився на це, й ми ще бастували 2 неділі. 
От він пошов, закликав всіх на завод і сказав, що дає вже: сторожа, 
«ґомку», керосин, напильники, а лавочки заводської не хтів знести 
й 20 % тоже не дав. Од ми знов не согласились. На другий день 
знов закликає й каже, що лавочки не буде. Од ми знов не согласи-
лись. На третій день знов закликає й каже, що не буде лавочки й 
кожні дві неділі буде розсчет. Од з цим согласились й ми пішли на 
роботу, а 20 % не дав. То ми вже працювали до 1906 року уже до 
другої забастовки».

 ÄÐÓÃÈÉ ÑÒÐÀÉÊ (ÁÅÐÅÇÍÅÂÈÉ)

Подібно до того, як і матеріялами першого страйку з’являються 
перекази-спогади робітників, те ж саме що й до фактів другого 
страйку — його причин — ті ж самі, оперуємо цими матеріялами. 
Отож з цією метою й наводимо переказ того ж самого робітника, 
що подав матеріяли й про перший страйк:

«1906 года в Марці вспихнула у нас друга забастовка, вона була 
через те, що хазяїн Пржибильський привіз одного робітника майс-

тра, але він робити не міг як нужно, а в нас був свій підсобний 
майстер, що міг робити. Од хазяїн взяв чужого майстра та поставив 
коло станка (формовочного цеху), а нашого робочого поставив коло 
нього за помошника. От нам — робочим — це не понравилось. То 
як він це так зробив, то робочіє забастували й на роботу не пішли. 
Тоді зараз на третій день приїхала поліція й вибрала главних «за-
копьорщиків» і забрали в тюрму 7 чоловік. Повезли їх в Новоград-
Волинський. Був я в тюрмі, два Раковських брата було, то один єще 
працює на заводі, Кондрацький був, Стариковський й два Кашуки. 
Як нас забрали, то рабочіє не шли на завод й казали, щоб нас випус-
тили, бо єжели не випустять — «на роботу не пойдем». Ну то він як 
забрав нас всіх на роботи, то всі сказали: «Як даси 20 %, то пійдем». 
Он дав нам цю надбавку, й ми пійшли работать».
Оце в коротеньких рисах маємо перекази про факт і процес 

страйку 1906 року, але поруч з цим необхідно зауважити, що вище-
наведений спогад ще не дає нам можливости збагнути цього про-
цесу глибше, у всіх його тонкощах та вивести на широкий шлях цю 
подію й ув’язати її з революційним рухом. Тут у цьому відношенні 
ми спромоглися зібрати ще матеріяли од інших учасників цього 
процесу, які своїми спогадами відкривають прогалину й дають 
можливість глибше збагнути соціяльну природу цього руху.
Нижченаведеним оповіданням од старої жінки, що в сучас-

ному живе у Мархлевському й була дружиною одного активного 
робітника, довідуємося не тільки про певну організацію й групу на 
Довбишанському заводі, але ж і коротенькі політичні програмові 
завдання її. Так, ота учасниця й кампанійка місцевої робітничої 
організації — Раковська Марія Миколаївна, 55 років (дівоче прізви-
ще Рольчевська) — згадує нам ще про «петицію» робітниць-жінок 
арештованої групи до господаря заводу Пржибильського з вимогою 
випустити з Новоградволинської в’язниці робітників. Крім того, ця 
бабуся подає матеріяли, які свідчать за те, що робітництво нашого 
виробництва свідомо утворило страйки на економічно-політичному 
ґрунті, й в цьому більша частина робітників була цілком солідарна 
з її керівною групою, про це свідчить і спогад, записаний з вуст 
оповідачки:

«Як приїхали козаки, то рештували організації, то вони перека-
зували вже, як отходили в тюрму, щоб робочиэ, як оставляються, 
не шли на роботу, бо довго будемо сидіти в тюрмі. Ще казали, щоб 
всі збиралися й шли до владельца завода й просто грозили.
Од на другий день як забрали цю групу й повели в тюрму, то 

ми зібралися — жінки всіх заарештованих чоловіків — да пійшли 
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до владельца просить і грозить, щоб випустив чоловіків. Зібралися 
були: Ковальського жінка, Стрековська, Кондрацька, ще я — Ра-
ковська й друга Раковська. От й прийшли до владельца та й сказали, 
щоб випустить чоловіків, куди ти їх забрав... Він вийшов такий роз-
строєний й каже: «А нащо позволили, щоб забастовку зробили?»
А ми почали кричать, щоб плату збільшив, то не будуть басту-

вати. Він сказав: «Як так будете щекать, то й ви пійдете за ними». 
Ту ще вийшов якійсь другий та як возьме мене за карк та за шию, 
та й гне до землі. А я йому сказала: «Глядись-но ти, бо й на тебе на-
йдеться закон». От він розлютувався та й пішов, а ми тоже пійшли. 
Як ми пійшли в другий раз, то він вибрався й поїхав до Варшави 
й не було його дві неділі; а як приїхав з Варшави, то потребував 
робочих на соглашеніє, але всі сказали, як випустить рештованих, 
то тоді будем говорить».
Таким чином, вже бачимо з вищенаведеного той факт, що 

страйки 1906 р. виникли під проводом певної революційної групи 
робітників, які скерували на певний ґрунт цю боротьбу. Правда, 
ця група працювала не ізольовано од політичних угруповань, які 
існували на території Волині й певні стосунки виявляли з організа-
цією Камєно-Брідського заводу та з Бердичівським, як про це свід-
чить учасниця руху Раковська Марія, робітник Марчевський Антон 
42 років, Гольчевський Антон та ін.
За спогадами Гольчевського виявляється, що група активистів 

революційного руху складалася з цих робітників:
 1) Раковський Ігнат Касперович, він же ідейний керівник її, що 
після страйку 1906 р. виїхав до Америки (Нью-Йорк, 1910). Був 
там робітником і загинув од наглої смерти під час купання.

 2) Раковський Франц — брат першого — досі працює на заводі.
 3) Ковальський Костянтин — робітник.
 4) Кондрацький Франц — помер.
 5) Кондрацький Станислав — помер.
 6) Захар Круш — в Америці.
 7) Гольчевський Антон — працює на заводі.
Згаданий осередок угруповання працював не тільки серед 

робітників, але також і межи околишнього селянства. Як свідчить 
Гольчевський, згадана організація мала звя’зок з Баранівським за-
водським комітетом революціонерів, що звідси подавали інструк-
тивні матеріяли та постачали політичною літературою, різними 
плякатами, брошурками, відозвами й нарешті підтримували еко-
номічно — грішми тих робітників, які потребували допомоги (щось 
подібне до каси взаємодопомоги). Так, приміром, згаданий робіт-

ник — член організації — згадує, що він ще сам розподіляв частину 
грошей серед робітництва: одному робітникові старому дав 5 крб., 
робітниці — 3 крб., це — за дорученням Комітету.
Щодо праці серед селянства, то згадана організація провадила 

різні збори конспіративно, в лісі здебільшого. Мали ще, правда, кон-
спіративно хату одного хуторського селянина Молевича Адама, яко-
му довіряли всі таємниці своєї праці й використовували його коні на 
переїзд у своїх справах до Баранівки, Каменного Броду та ін.
Крім такої поглибленої роботи серед селянства розповсюджувало-

ся ще видозви й брошурки, що своїм змістом закликали до пова-
лення основ імперіялізму та до революції. Так, приміром, згадана 
Раковська сама, як оповідає, носила проклямації до села Кірного й 
там їх потайки розповсюджувала на селі. Щодо інструкторів цієї ор-
ганізації, то Гольчевський Антін згадує Кісількова, фельдшера з Ка-
мено-Брідського заводу, який приїздив на Довбишанський, привозив 
політлітературу, подавав інформації робітничого руху. Ще згадують 
робітника Кісількова, який мав зв’язок з Бердичівською революцій-
ною організацією, Чорноморського — упаковщика Камено-Брідсько-
го заводу (керівник організації, Раковський Гнат, з своїм братом в 
Америці. Світлина — група робітників — героїв праці заводу).
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ÄÎÄÀÒÎÊ

Етнографічна спадщина В. Кравченка. Народознавчий доробок 
В. Кравченка у Національних архівних наукових фондах рукописів 
та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

 ÍÀÓÊÎÂ² ² ÒÂÎÐ×² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ

ÍÀÓÊÎÂ² ÏÐÀÖ²

«Труды Общества исследователей Волыни. Т. 12» (1914); «Во-
линь» (1921); «З недавнього минулого Волині» (1927); «Калатало» 
(1927); «Краєзнавство в натурі (методика краєзнавчої роботи)» (1927); 
«Обряди, сполучені з сватанням, заручинами та весіллям» (1928); 
«Про горілку та самогон» (1928); «Методика по збиранню етногра-
фічного матеріалу» (1941–1942); «Наука і будівництво соціалізму» 
(1942–1944); «Волинь» (б. д.); «Дещо про фольклор чумакування» 
(б. д.); «Зоріан Доленга-Ходаківський» (б. д.); «Історичний огляд по-
ходження музеїв взагалі» (б. д.); «Коротенький нарис історії руху та 
розвинення сект на Волині» (б. д.); «Про гуральництво» (б. д.); «Про 
організацію сільських музеїв» (б. д.); «Утворення музею» (б. д.).

ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÄËß ÇÁÈÐÀÍÍß ÅÒÍÎÃÐÀÔ²×ÍÈÕ ÒÀ 
ÔÎËÜÊËÎÐÍÈÕ ÌÀÒÅÐ²ÀË²Â

«Загальні питання з етнографії» (1921); народні знання (1922–
1930, б. д.); житло (1923–1924); обрядовість річного циклу (1924); «Об-
слідування селища» (1925–1927); вивчення кооперації (1926, б. д.); 
вивчення промисловості (1926–1933, б. д.); господарча діяльність: 
рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво, садівництво, 
городництво, хмелярство, косовиця, гончарство, кушнірство, ткац-

тво, килимарство, мірошництво, чумакування (1926–1933, б. д.); 
«Детальний опис селянського господарства» (1926); дослідження 
німецької колонії (1926); народний одяг (1927); будівництво сели-
ща, садиби (1928); народне мистецтво (1928); народні вірування та 
уявлення (1928–1931); «Програма обслідування торжища» (1928); 
«Вмирання. Похорон та інші обряди, що відбуваються за небіжчи-
ка» (б. д.); вогонь (б. д.); дитячі ігри та лічилки (б. д.); звичаєве пра-
во (б. д.); народження, виховання дітей (б. д.); народна їжа та питво 
(б. д.); «Обряди, сполучені з сватанням, заручинами і весіллям» 
(б. д.); пережиткові соціальні інституції (б. д.).

ÔÎËÜÊËÎÐÍ² ÒÀ ÅÒÍÎÃÐÀÔ²×Í² ÇÀÏÈÑÈ

Народні пісні різних жанрів з різних регіонів (1882–1934); «Соро-
міцькі пісні, казки, анекдоти, приказки та пісні декласованих еле-
ментів» (1884–1934); збірка етнографічних та фольклорних матеріалів 
(1888–1901); легенди, казки, перекази, приказки, нісенітниці (Жито-
мирський, Кременчуцький, Прилуцький, Овруцький, Черкаський, 
Глухівський, Звягельський, Бердянський, Чигиринський, Острозь-
кий повіти) (1888–1910); «Свадьба в Курозванах» (Острозький пов.) 
(1889); «Весіллє» (с. Ліщин Котелянської вол. Житомирського пов., 
с. Волянщина (Воленське) Горошківської вол. Житомирського пов., 
с. Шумськ Троянівської вол. Житомирського пов., с. Руська Поляна 
Черкаського пов., с. Лугинки Овруцького пов., с. Снитище Хрис-
тинівської вол. Овруцького пов., с. Волинка Сосницької вол. Чер-
нігівської губ.) (1891–1912); «Хрестини» (с. Гуничі Овруцького пов., 
с. Никонівка Солотвинської вол. Житомирського пов.) (1889–1903); 
історичні пісні та думи (записи та виписки) (1899–1925); казки, опові-
дання, легенди та ін. (м. Житомир) (1889–1925); колядки і щедрівки 
(1889); статистичні відомості про заводи та кустарну промисловість 
(1908–1929); походження с. Андрієвичі Новоград-Волинського пов. 
Волинської губ. (1909); збірка матеріалів про «калинівське чудо», 
«оновлення ікон» та ін. (1910–1928); лічилки, ігри, дитячі ігри (1912–
1934); народна медицина, обряди, вірування (1912–1934); ткацтво 
(1917); замовляння, народні знання, календар, вірування, закладан-
ня хати, виробництво, їжа, обряди та ін. (1919–1929); «Звичаї села 
Забрийдє Левковської волости, а Житомірського в’єзду» (1920); на-
родна медицина, вірування, демонологічні оповіді, рибальство, ло-
вецтво, похорон, звичаї та заборони, пов’язані з вагітністю. Записи 
від родини Можаровських-Обаріусів (с. Великі Лісівці Попільнянсь-
кої вол. Сквирського пов.) (1920–1926); кушнірство (передмістя Жи-
томира) (1922); збірка етнографічних та фольклорних матеріалів, 
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промисли, прикмети, демонологічні уявлення) (1924); щоденник 
«Подорож з етнографічним гуртком Житомирських українських 
педкурсів до м. Троянова в справі дослідження гончарського ви-
робництва» (1925); щоденники подорожі на Коростенщину (історія 
с. Бехи, с. Виступовичі, народний календар, назви елементів одягу 
(з малюнками), пасічництво, найми пастуха, звичаї, пов’язані з пе-
реїздом на нове обійстя, хрестини, заборони для вагітних, народні 
звичаї, вірування, «побратимство», народна медицина, страви, ві-
домості про лірників, опис і назви елементів ліри, думи, псальми, 
пісні календарно-обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові, 
замовляння, примовки, анекдоти, демонологія, народні оповідан-
ня; єврейський побут, звичаї, обряди, оповідання) (1927); щоденни-
ки (народний календар: звичаї, обряди, гадання, страви, хрестини, 
весілля, похорон, ритуальні страви, народна медицина, заборони, 
замовляння, прикмети, пов’язані з діжею і мукою) (с. Бехи, с. Пра-
жів) (1928); щоденники (будівництво, пасічництво, назви і рецеп-
ти страв, відомості про лірників, «посліпецька» мова, єврейські 
звичаї, страви) (с. Мишурин Ріг, с. Ланівка – Дніпропетровщина) 
(1930–1933).
Реєстр деталей мармурового іконостасу Здвиженської церкви 

м. Дніпропетровська, складений під час розбирання (1932).

ÕÓÄÎÆÍ² ÒÂÎÐÈ

«З обох боків» (1885–1898); «Горюшкін» (1897); «Пістон» (1897); 
«Брудер» (1899); «Візник» (1899); «Похорон» (1899); «Чому?» (нарис) 
(1900); «Діти» (дві новели) (1901); «Божевільний» (1902); «Демко» 
(1902–1903); «Підвальний» (1902); «Без затримок» (1903–1908); «Два 
добродії» (1903); «Я й Лазар» (1903); «Доброчинець» (казка) (1904); 
«Ейлик» (1904); «Чад» (новела) (1904); «Податний, Податнюка та 
Швейка» (1905); «В дорозі» (1906–1915); «Охрім» (частина рома-
ну «Побут») (1906); «Побут» (роман на червоній гуральні)» (1906); 
«Прохорчук Трохим» (1907); «Над морем» (1908); «Здвиг» (1909–
1914); «Марися» (1909); «На покосі» (1910–1912); «Акцизники» (1912); 
«Невістка з Нью-Йорку» (1912–1913); «Чи то справді не Пуришке-
вич» (1912); «Вартовий» (1913); «Меліх» (1913); «В кошарах (Просві-
та)» (1917); «Богомолка» (1918); «На Гнидавицькім ставку» (1918); 
«Смоктохвости. (Мариннє. Гумореска)» (1926); «Ларисині мариння» 
(1933–1934); «Весілля Кречинського» (1934); «Забастовщики» (1937); 
«Джигун» (б. д.); «Денешівський піп і чайна» (б. д.); «Життє» (б. д.); 
«Злодій» (б. д.); «Килимах» (б. д.); «Менини» (б. д.); «Мисливий» 
(б. д.); «Пліточка» (б. д.); «Синьгурський палац» (б. д.); «Собача ко-

записаних від С. Д. Пуздрача: уявлення космогонічні, про вогонь, 
про рослини, про тварин, народний календар, «Про колишніх стар-
ців», демонологічні оповіді, легенди, народні оповідання, пісні 
різних жанрів, заборони, звичаєве право, замовляння, народна ме-
дицина, релігійні погляди народу, рекрутчина, будівництво (с. Дві-
рець Троянівського р-ну Житомирської обл.) (1923–1926); ламання 
скелі та виробництво хрестів з каменю (м. Житомир) (1923–1925); 
народні пісні, казки, перекази та ін. (с. Мокре Жлобинської вол. 
Звягельського пов.) (1923); звичаєве право в с. Гладковичі Овруць-
кого пов. Коростенської окр. (1924); «Шопка. (Вертеп.) Від Антона 
Семерди» (з ілюстраціями) (м. Житомир) (1924); єврейські обряди 
(1925–1926); матеріали до народного сонника (Волинь) (1925–1928); 
прикмети, повір’я, звичаї, заборони та ін. (Волинь) (1925–1929); ет-
нографічні та фольклорні матеріали про самогон (1926); «Дитина, 
сни, звичаї, забобони» (1926); історичні пісні та думи, пісні весня-
ного циклу (Житомирська та Київська обл.) (1926–1933); матеріали 
до складання етнографічної карти Дніпропетровщини (1926–1933); 
«Про вогонь. Першоджерела» (1926); «Життя родинне (в с. Бехах): 
весілля, народженець, вмирання» (1928); «Звичаєве право в с. Бехи 
на Коростенщині» (1928); вогонь (вірування) (б. д.); етнографічний 
опис с. Троковичі Черняхівського р-ну Житомирської обл. (б. д.); 
«Коза» на Волині» (народна драма) (б. д.); «Куманець» (б. д.); «Слов-
ник мови декласованих елементів, ключі до власних записів, па-
родії на дитячі пісні, вуличні прізвиська» (б. д.) та ін.
Реєстр населених пунктів Волині (б. д.).

ÙÎÄÅÍÍÈÊÈ ÍÀÓÊÎÂÈÕ ÏÎÄÎÐÎÆÅÉ

Щоденник (народні назви елементів одягу Овруцького повіту) 
(1917); щоденник. Нотатки про подорож Кравченка В. та Гайдая М. 
до с. Станишівка на Житомирщині 1921 р. (женихання, досвітки, 
народні уявлення про природу) (1918–1923); щоденники подорожі на 
північ Волині (будівництво, сільськогосподарські роботи, знаряддя 
праці, народні назви елементів одягу, виховання дітей, народні уяв-
лення про природу, народне право, народний календар, побут, то-
поніміка, елементи весільного обряду, соціологічний опис населен-
ня с. Гладковичі, народне сприйняття різних етнічних та соціальних 
груп, прізвиська і їх походження, відомості про лірників, ігри, пере-
кази, народні оповідання, демонологічні оповіді, прислів’я та при-
казки, духовні вірші, календарно-обрядові пісні, заборони) (1924); 
щоденник «Подорож студентів 3 курсу до с. Баришівка Троянівсь-
кого р-ну Житомирської округи з дослідницькою метою» (народні 
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ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÒÀ ÑËÓÆÁÎÂÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Уповноваження для проведення збирацької роботи (1924–1927); 
щоденник подорожі до Києва, Полтави та Харкова з метою огляду 
музеїв у цих містах (нотатки про зустрічі з М. Грушевським, Н. За-
гладою, А. Онищуком, Є. Спаською та ін.) (1926); ювілейні поздо-
ровлення, запрошення (1926, б. д.) та ін.

ËÈÑÒÓÂÀÍÍß

Адресати: Абрамович П. Н. (1928); Бех В. (1928); Борейко М. 
(б. д.); Вєтухов О. В. (1928); Гамченко С. С. (2; б. д.); Гнатюк Ф., 
Гнатюк В. (племінники) (2; 1943– 1944); Грушевська К. М. (1925); 
Грушевський М. С. (6; 1925–1927); Гудвил Ю. Л. (1927); Дмитрук Н. 
(1927); Зеленін Д. (2; 1934); Каменський Ю. А. (3; 1896); Камінсь-
кий В. А. (2; 1928, б. д.); Квітка К. В. (1925); Комаров М. Ф. (1888); 
Кравченко О. М. (дружина) (115; 1887–1930); Кравченко П. Г. (брат) 
(1901); [Кравченко] О. (сестра) (б. д.); Крачковський М. І. (38; 
1896, б. д.); Ленчівський Л. (1929); Лук’янов В. І. (11; 1927); Лют-
ницький А. (б. д.); Мачтет Г. А. (б. д.); Орловський М. (тесть) (4; 
1888, б. д.); Орловський О. (брат дружини) (6; 1891); Петренко Н. 
(б. д.); Подрябінніков Т. З. (51; 1912–1945); Потапчук Я. (2; 1928); 
Рубін П. Г. (1929); Руда В. (1929); Савченко Ф. (б. д.); Спаська Є. Ю. 
(2; 1928); Тарасенко М. Л. (1943); Шахматов О. О. (3; 1912–1916); 
Ященко (1927) та ін.
Акцизні збори першого округу Волинської губернії (до окруж-

ного управителя Крачковського М. І.) (1896); Вінницька філія Все-
народної бібліотеки ВУАН (1927); Історична комісія ВУАН (2; 1926); 
Коднянська містечкова єврейська рада (1929); Коростенський музей 
(1927); редакція часопису «Радянська Волинь» (1927).

ÊÎÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÈ

Абрамович В. (1926); Абрамович Ю. (1927); Андрійчук В. (1929); 
Антонов Д. Ю. (б. д.); Антонов П. (2; 1927); Бакалов А. І. (1910); 
Балагуц М. (2; 1928); Баранович О. І. (3; 1926–1927); Барановсь-
ка Л. В. (3; 1928–1930); Барановський І. (10; 1928–1929); Белонін П. 
(1926); Бенцель В. П. (1928); Бех І. (9; 1927–1929); Бех-Казчук В. 
(17; 1927–1928); Бичихін С. с. (3; 1910); Білецька В. Ю. (6; 1928–
1931); Білий В. (8; 1931); Білошицький Я. Ф. (9; 1927–1931); Богус-
лавова О. (1929); Бодянський О. (1933); Болтенко М. (1929); Бон-
дарчук (1922); Борейко М. А. (5; 1930–1931); Боржковський В. В. 

ролівна» (б. д.); «Старосвіцькі роскази» (б. д.); «Тірас» (б. д.); «Тор-
жище» (б. д.).
Чернетки та уривки різних творів (1888–1891; б. д.).

ÐÅÖÅÍÇ²¯

«Демонологические мотивы в древнерусской литературе (по 
поводу книги Ф. А. Рязановского «Демонология в древнерусской 
литературе»)» (б. д.).

ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Лекції з етнографії (1921–1924); «Завдання науки етнографії» 
(1923–1924); «Звичаєве право на Україні» (б. д.).

ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÏÎÌ²ÆÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ

Нотатки та виписки з різних джерел (1889–1944); виписки зі 
статей М. Коцюбинського, надрукованих у газеті «Волинь» (1897–
1898); «Крылатые слова» – виписки з книги М. Максимовича (1921); 
виписки та нотатки до складання програм (1921–1924); виписки з 
«Історії» Геродота та з «Народознавства» Ф. Радцеля (1922–1924); ви-
писки для роботи «О превращении Каспийского и Аральского мо-
рей в одно море и расширении их» (1937) та ін.

Á²ÎÃÐÀÔ²×Í² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ

Атестат про закінчення Бердянського міського двокласного учи-
лища (1877); свідоцтво про приписку до призивного відділку (1879); 
особисті щоденники (1885–1945); формулярний список про службу 
(1907); спогади про дитинство (1915); медичні довідки (1916–1933); 
спогади та записні книжки (1917–1929); особова справа (1923); реєст-
раційні листи (анкети) (1924–1931); «Життєпис» (1927–1934); повідом-
лення від Російського географічного товариства про нагоро дження 
малою срібною медаллю (1929); довідка про звільнення з-під ареш-
ту (1930); заяви та інші документи, пов’язані з працевлаштуванням 
та клопотанням щодо пенсії (1930–1945); довідки з місця роботи 
(1931–1934); особистий листок з обліку кадрів (1932); «Трудовий 
список» (1934); автобіографія (1934); короткий перелік наукових та 
літературних праць (1939); анкетні відомості (б. д.); «Запитальний 
лист для наукових робіт, зареєстрованих Всеукраїнським комітетом 
сприяння вченим» (б. д.); неповний перелік друкованих праць з ет-
нографії (б. д.); «Опис праць, готових до друку» (б. д.) та ін.
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(2; 1918); Матушевський Ф. П. (10; 1903–1908); Мачтет Г. О. (2; 
1898, 1901); Мефедова Ф. В. (3; 1928–1932); Мільке (3; 1927); Мов-
чанівський (9; 1927–1929); Немоловська О. І. (2; 1926); Новиць-
ка М. О. (8; 1928–1935); Новоселицька В. (б. д.); Носаль М. (1926); 
Оббаріус І. В. (1927); Огородникова С. К. (1928); Опалайківна О. В. 
(2; 1925); Орловський М. (2; 1891–1892); Орловський О. М. (7; 1891); 
Павленко Ф. М. (2; 1928); Палецький А. С. (3; 1928); Патинська Б. 
(б. д.); Петров В. (25; 1925–1930); Петрук Ф. М. (8; 1926–1928); По-
гоненко Х. О. (3; 1925–1926); Подрябінніков Т. З. (56; 1912–1936); 
Поліщук (Лавринович) К. (6; 1927–1928); Полташевський М. 
(1927); Пономарчук Х. М. (1927); Попов П. М. (6; 1926–1927); По-
тапчук Я. Ф. (53; 1924–1929); Прус В. У. (47; 1925–1931); Реми-
шевський В. (1930); Рибак В. О. (3; 1934–1937); Ришківський П. М. 
(10; 1926–1928); Руда В. (22; 1926–1929); Рудюк В. (2; 1928); Ряб-
чук Л. Л. (2; 1927); Савченко О. І. (7; 1926–1927); Санківська Є. 
(1925); Свідерська Є. (2; 1929); Сементківський С. К. (2; 1928); 
Сивлев М. (1931); Симонович Є. (2; б. д.); Скочковський Л. (б. д.); 
Скрипка О. І. (1927); Слободенюк П. М. (4; 1928); Соловйова В. М. 
(2; 1928); Спаська Є. Ю. (8; 1926–1928); Спаський І. Ю. (4; 1928–
1929); Сподинюк Л. О. (16; 1925–1928); Стебницький П. (1911); Сте-
фаник В. (1903); Стеценко Ф. (1929); Столяр М. З. (14; 1927–1929); 
Таранушенко С. А. (29; 1924–1929); Тарасенко М. (2; 1932); Тар-
гоні Ф. Ю. (1926); Теплий-Гарячий В. В. (10; 1925–1927); Тесля Т. 
(1933); Тимченко Є. К. (3; 1925); Тиховський П. І. (1933); Тищук А. 
(2; 1930); Томашівський С. (3; 1900–1901); Топоровський Б. І. (10; 
1928–1930); Третяк Р. Т. (2; 1927–1928); Тюленєв М. О. (1927); Фе-
доренко П. С. (1926); Федорова Ю. В. (1925); Фельдман М. (б. д.); 
Фещенко І. А. (1925); Фридрих (27; 1927–1931); Хавхалюк М. (1930); 
Хобчук О. М. (б. д.); Ходосов А. А. (1929); Хоменко А. (2; 1936); 
Цинколовський М. М. (б. д.); Чекотилина Т. (б. д.); Черв’як К. Г. 
(1925); Чикаленко Є. (2; 1908); Чуж С. (б. д.); Шатилюк І. Ф. (17; 
1924–1933); Шахматов О. (3; 1912–1915); Шевченко О. (1932); Ши-
ланчук О. (1934); Шобатенко С. Я. (1926); Щепотьєва М. (4; 1925–
1926); Щербина В. Я. (6; 1927–1928); Юхимчук Г. І. (1929); Яворни-
цький Д. І. (5; 1928–1931); Якубський О. В. (4; 1927–1931) та ін.
Бердичівський соціально-історичний музей (1927); Вид-во УАН 

(10; 1927–1929); Вінницька філія Всенародної бібліотеки України при 
ВУАН. Кабінет виучування Поділля (5; 1926); Всенародна бібліоте-
ка України при ВУАН (2; 1925); Державне вид-во України, м. Хар-
ків (2; 1927); Етнологічна краєзнавча секція Харківської науково-
дослідчої катедри історії української культури (1927); Етнографічна 

(6; 1909–1910); Боровик В. Г. (30; 1901–1936); Брасюк П. (1927); 
Буйницький А. Н. (17; 1926–1929); Бурчак-Абрамович М. О. (3; 
1927–1928); Вєтухов О. В. (29; 1928–1935); Віжевська К. (1927); Вік-
торівський В. (1925); Вовк Ф. К. (4; 1909–1910); Волков П. (1930); 
Волкова З. (4; 1929); Гайдай М. П. (3; 1925); Гамченко С. С. (1927); 
Герасимчук Ю. (66; 1927–1932); Гер-бовський А. Ф. (7; 1925– 1926); 
Геринович В. О. (2; 1928–1929); Гинківська О. М. (1927); Гла-
диш М. О. (1915); Гладка М. (1909); Гладкий (Малий) М. (65; 1909–
1937); Гнатюк В. М. (16; 1899–1913); Гнатюк В. Я. (племінник) (14; 
1933–1940); Говядовський М. (1927); Голяк І. М. (3; 1925, б. д.); 
Горбалюк М. О. (4; 1927–1928); Грінченко М. (4; 1910); Грушевсь-
ка К. М. (20; 1925–1928); Грушевський М. С. (6; 1908–1927); Гуд-
ков В. М. (2; 1928–1929); Гуєнко С. Г. (15; 1925–1929); Демидчук Х.
(1925); Дмитрук Н. (64; 1924–1933); Домбровський Л. А. (3; 1927–
1933); Дроздов-Миклашевський С. Л. (6; 1931–1932); Дубровсь-
кий В. (4; 1927–1930); Дученко І. А. (10; 1931–1933); Дуяневич Г. 
(1925); Ерастов С. (1911); Єфремов С. (3; 1903, 1928); Жолтовсь-
кий П. М. (46; 1921–1927); Жуковська М. (8; 1926–1928); Забродсь-
кий В. П. (35; 1927–1931); Зелениця Я. С. (4; 1928–1930); Зеленін Д. 
(7; 1928–1935); Зентфлеген В. (4; 1932–1934); Зіньківський Т. А. (15; 
1885–1891); Іваненко О. (4; 1927– 1928); Ілюченко Г. П. (32; 1928–
1934); Іщенко П. (3; 1929–1933); Йорк Г. (4; 1929); Кагаров Є. (1929); 
Казмирук А. (3; 1926–1928); Камінський В. А. (90; 1911– 1935); Ка-
сьянов П. (3; 1935–1937); Кауфман М. (4; 1928); Квітка К. В. (6; 
1925–1926); Кесельман Р. А. (10; 1928–1929); Киршнер А. (1929); 
Кислюк Е. В. (1929); Клименко А. С. (1926); Коваль Л. А. (1926); 
Козуб С. (1927); Козубовський Ф. А. (16; 1922–1927); Колесник І. 
(9; 1925–1928); Комаров М. (3; 1885–1888); Комарова Л. (1888); 
Кондратюк П. В. (38; 1921–1935); Константинов П. (1910); Корни-
лович М. (5; 1928– 1929); Коцюбинський М. (2; 1912); Кочубей (7; 
1925–1929); Кравченко М. (1912); Кремсдорф А. С. (2; 1929); Кржи-
жанек С. (б. д.); Криворучко М. (6; 1925–1933); Кудрицький М. П. 
(2; 1932); Кулик В. П. (1927); Куниця К. М. (2; 1932–1933); Кури-
ло О. Б. (7; 1924– 1930); Кутасевич А. М. (1932); Лагодовська О. Ф. 
(7; 1925–1929); Ларін  Б. О. (1927); Легкий Л. С. (2; 1927– 1928); 
Ленчівський Л. С. (72; 1925–1931); Лесік І. (1927); Липа І. Л. (4; 
1902–1903); Ліпман (31; 1928–1931); Лук’янов В. І. (12; 1927–1929); 
Любименко О. О. (3; 1927–1928); Лютицька Г. (б. д.); Лютниць-
ка Л. (б. д.); Лютницький А. У. (61; 1910–1937); Маковей О. (13; 
1899–1910); Максимович Г. З. (5; 1929–1931); Максимчук А. В. 
(1928); Малишев І. (1927); Маркович Д. (1908); Маршинський А. С. 
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прикмети, приказки та ін. (с. Синьгурі Троянівської вол.) (1920); 
Заблоцький А. «Собрание народных малороссийских песен в По-
дольской губернии» (1871–1878); Затворницький В. Народні пісні, 
прізвиська, ігри, перекази, народні уявлення, вірування (с. Ско-
морохи Волинської губ.) (1931); Іваненко. Пісні родинно-побутові, 
приказки, народний календар (с. Іскорость, с. Іванівка) (1928); Ко-
лесник І. М. Народні пісні, обряди, «толока» (Бердичівська окр.) 
(1926–1928); Кондратюк П. Перекази, казки, пісні різних жанрів, 
приказки, народні повір’я, весілля та ін. (с. Солотвин) (1924–1927); 
Кучерук П. Перекази, уявлення про природу, землеробство, садів-
ництво, бджільництво (с. Казьонна Коростишівського р-ну) (1926–
1927); Ленчівський Л. «Весілля в селі Карабіївці Теофипільського 
району» (1896–1929); Лук’янов В., Бех І., Фельдман М. «Родиво. Ро-
дини. Хрестини»; діалектологічні матеріали; весілля, похорон; єв-
рейські весілля і похорон (с. Бехи Коростенської окр.) (1927–1931); 
Лук’янов В. Народний календар, звичаї, календарно-обрядові пісні, 
застольні приспівки, легенди, народні прикмети, звичаєве право, 
народні вірування (про вогонь, поріг, криницю, пошесть, знахарів-
мірошників), мірошництво, могорич, смерть, похорон; єврейський 
народний календар (с. Бехи Коростенської окр.) (1928–1929); Магре-
ло П. Ловецтво, сни, народні повір’я (Житомирська та Бердичівська 
окр.) (1924); Максимович Г. З. Опис весілля з текстами пісень, при-
співки до танцю, частушки (с. Дубрівка Барашівського р-ну) (1929); 
Мільківський П. І. Демонологічні оповіді, народні уявлення, забо-
рони, анекдоти, прислів’я (с. Тетірки Житомирської окр.) (1926); 
Мощенков О. Пісні різних жанрів, легенди, вірші та ін. (с. Анд-
рієвичі Звягельського пов.) (1901–1902); Орловська О. «О колядках» 
(м. Житомир) (1889); Петрук Ф. Культ діжі, святкові та весільні 
обряди, замовляння (Житомирська окр.) (1925–1926); Потапчук Я. 
Перекази, скоромовки, казки, легенди, пісні різних жанрів (Ов-
руччина) (1922); [Проліско]. Білоруські пісні різних жанрів, опис 
весілля (с. Копища Олевського р-ну) (1926); Прус В. «Відьмарство» 
(с. В[еликі] Мошки Овруцького р-ну Коростенської окр.) (1924); 
Прус В. «Подорож на Коростенщину» (1924); Прус В., Сідлецький 
М. Етнографічно-історичні відомості про с. Крошня Черняхівсько-
го р-ну Житомирської обл. (1928); Руда В. Народні пісні, віруван-
ня, замовляння, легенди (с. Скочище на Київщині, м. Коростишів) 
(1926–1929); Рябчукова Л. Пісні родинно-побутові, весільні, жартів-
ливі, веснянки, колядки, приказки, замовляння (с. Колодяжне на 
Волині) (1927–1928); Степаненко П. Пісні родинно-побутові, соро-
міцькі, обжинкові (Житомирщина) (1926); Столяр М. «Рибальство» 

комісія ВУАН (4; 1930); Історична секція УАН (16; 1926– 1930); Кабі-
нет національних меншин Етнографічної комісії (9; 1929–1931); Ка-
бінет музичної етнографії (2; 1930–1931); Катедра єврейської куль-
тури при УАН (2; 1929); Клітенецька профшкола (1930); Коднянська 
семирічна школа (1924); Комісія по заготовці наочних підручників 
при Волинській губернській шкільній раді (2; 1918); Музей українсь-
кого мистецтва (2; 1925–1929); Науково-дослідний інститут історії 
літератур і мов Заходу і Сходу (1927); Науково-дослідчий інститут 
ім. Т. Г. Шевченка у Харкові (3; 1928); Перший всеукраїнський му-
зей єврейської культури (6; 1928–1929); Товариство дослідників Во-
лині (1912); Товариство любителів природознавства, антропології і 
етнографії при Першому Московському університеті (4; 1929–1930); 
Український театральний музей (9; 1927–1929); «Україна» – науко-
вий двомісячник українознавства (1929); Українська академія наук 
(5; 1925–1929); Українське наукове товариство. Етнографічна секція 
(б. д.); Українське товариство «Просвіта» (2; 1927); Український ко-
мітет краєзнавства (2; 1927); Центральне бюро краєзнавства. Мос-
ква (2; 1928); ЦК Компартії України. Рада безвірників (1928) та ін.

ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ²ÍØÈÕ ÎÑ²Á

ÔÎËÜÊËÎÐÍ² ÒÀ ÅÒÍÎÃÐÀÔ²×Í² ÇÀÏÈÑÈ

Балева Н. Народна медицина, сни, легенди, родинний побут 
(с. Іскорость) (1925); Бех В. Коровай, писанкарство (с. Бехи) (1928); 
Бех І. М. Скотарство, бджільництво, різдвяні звичаї, легенди (с. Бе-
хи) (1927); Вінчалов П. І. Пісні «декласованих елементів» (1926); 
Ганкалюк М. «Збірник матеріялу про народження та зріст дитини» 
(1927); Ганкалюк М. М. Короткі описи обрядів, записи дівочих пі-
сень, забобонів, анекдотів та розповідей (с. Солотвин Бердичівсько-
го р-ну) (1926–1927); Герасимчук. Ткацтво (с. Солотвин Бердичівсь-
кої окр.) (б. д.); Гербовський А. Ф. «Ловецтво» (Житомирська окр.) 
(1924); Голяк І. М. Народні знання про природу, обряди, вірування, 
пісні історичні, жартівливі, обрядові та ін. (с. Лопатичі Олевсь-
кого р-ну Коростенської окр.) (1925); Дмитрук Н. Опис села, етно-
графічні та фольклорні матеріали: будівництво, «дубова плетінка», 
сільськогосподарські роботи та ін. (с. Троковичі Черняхівської вол. 
Житомирського пов.) (1923–1924); Довжанський В. Пісні обрядові, 
родинно-побутові, жартівливі, рекрутські (Житомирський пов.) 
(1920–1924); Дученко І. Народні пісні, казки, перекази, загадки, 
анекдоти, народний одяг, про криниці, обряди (с. Дідковичі на Во-
лині) (1931–1932); Євдощук К. Народний одяг, взуття, медицина, 
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(б. д.); особи, від яких В. Г. Кравченко записував етнографічні та 
фольклорні матеріали: А. Семерда, С. Пуздрач та ін. (б. д.).
Український, німецький та єврейський колгоспи м. Пулина (са-

диби і мешканці) (б. д.); фото етнографічної тематики (1913–1928); 
фото до тем «Чуда» на Україні», «Оновлення ікон» (б. д.).

ÄÐÓÊÎÂÀÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ

Гладкий М. «Предисловие» (б. д.); Дмитрук Н. «Про чудеса на 
Україні року 1923-го» (1925); Дмитрук Н. «Чудеса» на Полтавщині 
р. 1928» (1929); Кагаров Е. Г. «К вопросу о класификации народ-
ных обрядов» (1928); Кагаров Е. Г. «Шаманский обряд прохождения 
сквозь отверстие» (1929); Кравченко В. «Божевільний» (б. д.); Крав-
ченко В. «З недавнього минулого Волині» (б. д.); Кравченко В. «Над 
морем» (б. д.); Кравченко В. «Осапатова долина» (1926); Кравчен-
ко В. «Шопка» («Вертеп») (1928); Попов П. «Мелодії т. зв. «калинівсь-
ких» пісень» (1927); Таранушенко С. Пам’ятки мистецтва старої 
Слобожанщини (б. д.); Тиховський П. «Дві балади про могили під 
Бриковом на Волині» (б. д.); Фриде М. «Чумачество на Украине. 
Русский музей. Этнографический отдел» (б. д.).
Програми для збирання фольклорних та етнографічних ма-

теріалів, інструкції для спостережень за природними явищами, ви-
дані різними організаціями (1869–1934); вирізки з газет (1882–1937); 
плакати, реклами, афіші (1900–1930); Комісія краєзнавства при 
УАН. Студентська секція «До студенства УРСР» (1924–1925). 
Брошури, бюлетені, газети, журнали: Почаевский Иеромонах 

Илиодор. «Видение монаха» (1907); Шуликов И. В. «К познанию фа-
уны стоячих вод окрестностей г. Житомира» (1912); «Секретный до-
нос Полтавского губернатора Багговута министру внутренних дел. 
Об украинском движении и мерах борьбы с ним» (1917); «Бюлетень 
Комісії краєзнавства УАН», № 2 (1924); «Бюлетень Етнографічної 
комісії УАН», № 4, 6, 7, 8 (1927–1928); «Краеведение» № 5 (1928); 
«Пам’яті Миколи Лисенка» (додаток № 250 до газети «Рада») [1912]; 
«Селянська біднота», ч. 188, 328 (1922, 1923); «Радянська Волинь», 
ч. 92, 93, 104 (1924); «Література і побут», № 5 (1928); «Вісті», № 122 
(1929); «Известия», № 334; «Робітнича газета», № 263 (1930); «Мос-
товик», № 223 (1932).

ÊÀÐÒÈ ² ÏËÀÍÈ

«План г. Черкасс Киевской губернии» (1878–1879); «Глазомерная 
съёмка шоссе от г. Житомира на юг к Бердычеву на 22 версты. 
Снял В. Кравченко» (1883); «Карта Европейской России» (південна 

(є зарисовки) (Житомирська окр.) (1924–1925); Ткачук. Колядки 
(с. Слободинці Житомирського пов.) (1897); Шобатенко С. Звичаї 
та легенди (с. Чаповичі) (1927); Шпарук В. Пісні родинно-побутові, 
чумацькі та ін (м. Житомир) (1931). 
Етнографічні та фольклорні матеріали різних збирачів: «Луч-

ник» (1913–1928); описи сіл, обстеження с. Денешів, с. Іскорості, 
м. Коростеня, с. Прокоповичі, с. Рижани, с. Станишівки, с. Тай-
ки, передмістя Житомира, про колгоспи та сільськогосподарські 
артілі, кошикарство, гончарство, кушнірство, ткацтво, чинбар-
ство, рибальство, ловецтво, найми пастуха, звичаї, пов’язані із за-
кладинами будівлі, народний календар, обряди, вірування, одяг, 
сонник, весілля, похорон, легенди, демонологічні оповіді, загад-
ки, прислів’я, казки, перекази, легенди, анекдоти, прізвиська, за-
мовляння, молитви, пісні різних жанрів (є мел.), єврейські обряди 
(різні регіони України) (1884–1937); пісні, словник «декласованих 
елементів» та їх розваги в тюрмі (1930–1943).

ËÈÑÒÓÂÀÍÍß

Гербовський А. до Слюсаренко О. (2; 1926); Корнєйчик-Севас-
тьянов Г. А. до Міністерства фінансів (б. д.); Міністерство фінансів 
до Абацієва І. І. (1900); Міністерство фінансів до Корнєйчика-Се-
вастьянова Г. А. (2; 1900–1901); Морозов Н. до Ліберера (1930); 
Подрябінніков Т. З. до Інституту мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії (1960); Ухач-Охорович К. до Поповського Е. О. (3; 1880–
1881); Чахурська С. до Центаровського В. та до сестри Марусі (18; 
1886–1887) та ін.

ÔÎÒÎÃÐÀÔ²¯

В. Г. Кравченко на річці Гуйві (1926); В. Г. Кравченко [1930]; 
В. Г. Кравченко (1939); групове фото діячів культури, які були при-
сутні на відкритті пам’ятника Котляревському: М. Коцюбинський, 
В. Стефаник, О. Маковей, Леся Українка, М. Аркас, М. Комаров, 
Г. Хоткевич, Панас Мирний, М. Старицький, Олена Пчілка, Ганна 
Барвінок, Дніпрова Чайка, Х. Алчевська, Ф. Колесса, А. Кримсь-
кий, В. Кравченко та ін. (1903); групове фото: В. Г. Корчинський, 
В. Г. Боровик, В. Г. Кравченко, О. М. Кравченко, В. Стефаник, 
О. А. Боровикова (дочка А. Ждахи), М. В. Кравченко, Г. В. Боро-
виківна, В. С. Носков, Р. Боровик (1903); В. Г. Кравченко з дружи-
ною (1939); В. Г. Кравченко з невідомими особами (б. д.); О. Мако-
вей (1901); Х. Коцюбинський і В. Боровик (1935); Б. Топоровський 
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частина України) (1911); «Карта Европейской России» (північно-за-
хідна частина України) (1915); «Карта Волынской губернии» (1921); 
«Адміністративна карта Української Соціялістичної Радянської Рес-
публіки» (1932); «Схематична карта адміністративно-територіяль-
них одиниць Дніпропетровської области» (1932); «Карта волостей 
Волынской губернии» (б. д.); «Карта Волынской губернии» (б. д.); 
«Карта Европейской России» (б. д.); «Карта Екатеринославской гу-
бернии» (б. д.); «Карта Подольской губернии» (б. д.) та ін.

²ËÞÑÒÐÀÒÈÂÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ

Репродукції, ілюстрації з журналів, газет на різні теми (1809–
1926); малюнки М. Кравченка (сина) (1902, б. д.); малюнки М. Баг-
риновського (1911–1916); замальовки з учасників судового процесу 
«калинівських чудес» (1924); малюнки з етнографії (1924–1925); за-
мальовки вишивок (1926–1932); Йорк-Головліна Г. Б. Замальовки 
рушників та фартухів Коростенщини (1927).

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ

Березовський І. П. Українська радянська фольклористика. 
Етапи розвитку і проблематика. – К., 1968. – С. 51, 145, 158, 335; 
Дмитрук Н. 45 років діяльності В. Г. Кравченка // Народна творчість 
та етнографія. – 1990. – № 3. – С. 61–71; Костриця М. Ю., Мокриць-
кий Г. П. Народознавець і ворог народу (В. Г. Кравченко) // Репресо-
ване краєзнавство (20–30-ті роки) – К., 1991. – С.183–190; Лобода Т. 
Суспільно-політична та наукова діяльність В. Г. Кравченка (1862–
1945) – К., 1999; Малюк М. Василь Кравченко. Спроба життєпису // 
Україна. Наука і культура – К., 1991. – Вип. 25. – С. 183–190; Скрип-
ник Г. А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток – К., 
1989. – C. 152–155, 159–160.

Фонд 15, 714 од. зб. (1869–1945). 
Див. також фонд 1, фонд 1 (додатковий), фонд 16, фонд 29, 

фонд 45, фонд 48.

Підготувала Рубан О.
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