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Ганна Скрипник

Ет ног рафі я і  м истец т возна вст во 
в  нау кові й біог рафії  

Євг ен і ї  Спаської

Успішний поступ будь-якої наукової галузі з необхідністю перед-
бачає осмислення історії її розвою, виявлення здобутків і невиріше-
них проблем з метою раціональної побудови подальших студій та 
оптимізації перспектив розвитку дисципліни в цілому.

Видатними досягненнями в контексті історичного поступу укра-
їнського народознавства вирізняється ХХ ст., позначене злетами й 
падіннями (створенням спеціалізованих наукових центрів, фунда-
ментальної джерельної бази, опублікуванням сотень оригінальних 
наукових праць та водночас жорсткими репресіями й нищенням 
нау ки). Це період значних в історії етнографії колізій: розвитку, зане-
паду та відродження, що відбивало складні й різновекторні процеси 
суспільно-політичного та культурно-національного буття впродовж 
цих драматичних для українського народу часів. Тож українська 
етно логія (етнографія) цієї доби, еволюціонуючи, пройшла у своєму 
розвитку ряд етапів, що за своїми кількісними і якісними характе-
ристиками були нерівнозначними.

З огляду на найприкметніші ознаки поступу чи занепаду етногра-
фічних досліджень у різні часи цього періоду, можна виділити при-
мітніші етапи розвитку дисципліни, серед яких – один з найпродук-
тивніших, що припадає на 1920-ті – середину 1930-х років. Передусім 
він характерний виразною інституалізацією науки  – виникненням 
у центрі й на периферії низки державних наукових етнографічних 
установ і видань, надзвичайною творчою активністю дослідників 
та розгортанням збирацької роботи на місцях, розробкою науково- 
методичного інструментарію, постанням різних концепцій і напрямів 
вивчення культурно-побутових явищ і процесів в Україні; поглиб- 
ленням ідеологічно-методичного розмежування в колах учених.
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Зокрема, у рамках Української акаде-
мії наук виникли такі провідні народо-
знавчі установи, як Етнографічна комі-
сія (1921), Музей-Кабінет антропології 
та етнології ім. Хв. Вовка (1921), Етно-
логічний відділ (або Відділ примітивної 
культури і народної творчості) (1928), 
сферою дослідницького пошуку яких 
стала розробка теоретико-методологіч-
них засад науки, історіографія, розгор-
тання експедиційно-наукової роботи і 
формування джерельної бази; опрацю-
вання як окремих спеціальних тем, так 
і реалізація комплексних монографіч-
них студій цілих населених пунктів та 

підприємств, вивчення культури національних меншин тощо.
У ці роки народознавчі столичні установи ВУАН розгортають 

дослідження з етнічної антропології сучасного й стародавнього на-
селення України, започатковують етнодемографічні розробки, ство-
рюють карти етнічного складу населення, проводять також комп-
лексні студії з політичної, економічної і фізичної географії україн-
ських етнічних територій.

Очевидно, що всі окреслені новаторські тенденції стали вислідом 
діяльності видатної когорти дослідників, частина з яких засвітилася 
на українському науковому небосхилі ще наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. (М. Сумцов, Хв. Вовк, М. Грушевський, В. Кравченко, 
Д.  Яворницький, М.  Біляшівський, Д.  Щербаківський, А.  Крим-
ський, А. Лобода, Ф. Колесса).

До подвижників вітчизняного народознавства 1920-х – початку 
1930-х років, окрім згаданих корифеїв, котрі заклали підмурівок для 
розвитку етнології цілого ХХ  ст., поза сумнівом, належить рясна 
низка учених, чия доля, не розквітнувши вповні, обірвалася в моло-
сі репресій і переслідувань тоталітарного режиму 1930-х років. Це 
більше чи менше знані науковці, котрі формували нові методологічні 
підвалини науки, започатковували нові наукові напрями й нову те-
матику, створювали джерелознавчу базу й народознавчі осередки, – 
Катерина Грушевська, Федір Савченко, Корній Черв’як, В’ячеслав 
Камінський, Володимир Білий, Ніна Заглада, Лідія Шульгіна, Софія 
Терещенко, Володимир Щепотьєв, Олександр Алешо, Анатоль Но-
сов, Назарій Букатевич, Никонор Дмитрук та багато інших.
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До цієї ж плеяди народознавців, найвищий злет наукової діяльності 
яких припадає на 1920-ті – початок 1930-х років, належить і уродженка 
Ніжина Євгенія Спаська – знаний вітчизняний учений-етнолог, мис-
тецтвознавець і музеолог, представниця покоління науковців України 
часів «розстріляного відродження», більша половина життя якої про-
йшла у вимушеному вигнанні – поза батьківщиною. Народжена у відо-
мій родині ніжинської інтелігенції, релігійних і громадських діячів (її 
братом був відомий учений, історик-нумізмат і музейник Іван Спась-
кий), Євгенія Юріївна (Ївга Георгіївна) Спаська своєю творчістю не 
лише примножила добру славу своєї родини та міста, а й істотно збага-
тила потенціал народознавчої науки та українського музейництва.

Укладений в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та 
етно логії ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського) збірник наукових досліджень Євгенії Спаської представляє 
читачеві мистецтвознавчий, етнографічний та музеєзнавчий доробок 
ученої. Короткі віхи її діяльності й «многотрудне» життя засвідчують 
її наукову жертовність і незмінний за найскладніших обставин інте-
рес до студіювання народної творчості, головно гончарства, ткацтва 
та вишивок її рідної Чернігівщини та Київщини *.

* Євгенія Юріївна Спаська народилася в Ніжині 01.01.1892 р. (за н. ст.) (20.12.1891 року 
(за ст. ст.)) в освіченій родині, що походила зі стану священиків. У 1910 році вона закін-
чила Ніжинську гімназію і вступила на історичне відділення історико-філософського фа-
культету Вищих жіночих курсів імені проф. Гер’є в Москві, по закінченні яких  1914 року 
отримала диплом історика. Під час навчання Є.  Спаської на історичному відділенні її 
науковим керівником була перша в Росії жінка-професор з етнографії, відома вчена 
В. Харузіна, з якою дослідниця і в подальшому підтримувала контакт і яка, поза сумнівом, 
вплинула на її майбутні зацікавлення народною культурою.

Ґрунтовніші емпіричні знання із царини народної творчості Є. Спаська отримала, по-
вернувшись в Україну і потрапивши (у зв’язку з подіями Першої світової війни) на терени 
Галичини й Буковини, на південно-західний фронт у ролі сестри милосердя, а згодом – 
співробітниці відділу допомоги населенню Земського союзу, де спостерігала заняття міс-
цевої людності народними промислами, активно пізнавала й вивчала їхній мистецький 
досвід. Уже починаючи з часів роботи в Земсоюзі в Галичині, майбутня дослідниця за-
цікавилася вишивкою Галичини, а коли переїхала до Києва в 1923 році, то працювала в 
різних установах і в семінарі відомого музейника, етнографа та мистецтвознавця Данила 
Щербаківського, студіюючи народне мистецтво: «…багато усюди, де доводилось бувати, 
замальовувала, збирала зразки, робила доповіді». У 1919 році молода вчена взяла участь 
у підготовці книги (як співавтор) «Народне мистецтво Галичини і Буковини. Народное 
искусство Галиции и Буковины и Земский союз в 1916–1917 годы войны».

В останній рік існування Київського археологічного інституту (1923–1924) Є. Спаська 
стала вільним слухачем відділу мистецтвознавства цього закладу, відвідувала семінари 
Д. Щербаківського, якого вважала своїм найкращим вчителем. Тоді ж, за заповітом зби-
рачки взірців татарського народного мистецтва з Феодосії О. Петрової, яка передала їй 
колекцію замальовок татарської вишивки, досліджувала цю колекцію й зробила перші 
наукові публікації з кримськотатарської етнографії.
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Наукова спадщина Є. Спаської неодноразово потрапляла в поле 
зору дослідників, зокрема, її народознавчі та мистецтвознавчі пра-
ці розглядалися в публікаціях відомого історика С. Білоконя, якому  
 дослідниця передала частину своїх рукописів. Ще за радянських 
часів з’явилася стаття С. Білоконя про мистецтвознавчу діяльність 

У 1928 році дослідниця закінчила велику роботу «Чернігівське гончарство» і опуб-
лікувала чотири етюди із семи запланованих. При підготовці цих робіт проявила нова-
торські, характерні і в подальшому для її творчої праці, прийоми, що передбачали опис 
особистості майстра, його індивідуальних манер, творчої вдачі; характерної специфіки 
орнаментики гончарних виробів та їхніх розмірів (див.: Білокінь С. І. Мистецтвознавча 
діяльність Є. Ю. Спаської // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 6. – С. 66).

У 1933 році Є. Спаська в Науково-дослідному інституті історії матеріальної культури 
в Харкові на підтвердження звання науковця захистила роботу з історії порцелянового 
заводу А. Міклашевського, а 1926 року вона перевезла з Глухова до Києва архів наукової 
спадщини етнографа й громадської діячки П. Литвинової, який опрацювала за порадою і 
під керівництвом Д. Щербаківського та опублікувала відповідну розвідку.

На початку 1930-х років Є. Спаська працює над вивченням кролевецького ткацтва, 
водночас готує до друку шість випусків альбомів українських вишивок. Проте ці роботи 
не були опубліковані, бо дослідницю невдовзі репресували і, за звинуваченням у націо-
налізмі, заслали з 1934 по 1937 рік до м. Уральська, де вона за станом здоров’я час від часу 
працювала в Союзпромкопі.

Після закінчення терміну заслання Є.Спаська працювала з 1938 по 1945 рік в арті-
лях в Алма-Аті та Семипалатинську, а з 1948 по 1961 рік – у Казахському державному 
педінституті імені Абая (спочатку секретарем вченої ради, а потім – завідувачем аспі-
рантури). Під час перебування на пенсії дослідниця, за наполяганням мистецтвознавців 
С. Таранушенка та Б. Бутника-Сіверського, взялася за незавершені в 1930-х роках пра-
ці (про скатерті гетьмана Івана Скоропадського, про Кролевець та ін.). У 1960-х роках 
Є. Спаська неодноразово бувала в Києві, Чернігові, Кролевці, добираючи потрібні ма-
теріали. До 1973 року вона написала свої спогади про Д. Щербаківського і передала їх 
для опублікування С. Білоконю, який підготував їх до друку й оприлюднив у щорічнику 
«Наука і культура. Україна» за 1990 рік.

Частину своїх матеріалів Є.  Спаська передала до архіву Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології НАН України, про що свідчить рядок з її автобіогра-
фії: «Звільнившися з роботи на пенсію, р. 1961 я розшукала лише де-що з своїх збірок і 
що могла, надіслала до ІМФЕ Академії наук (Є. Спаська. Алма-Ата, 1965 р. Х.)». Серед 
переданих матеріалів – рукописні статті, фрагменти недописаних розвідок, чернетки, те-
матичні альбоми з ілюстративним рядом, виписки з різних джерел, автобіографічні но-
татки та щоденники етнографічних експедицій по Чернігівщині.

12 вересня 1980 року в Алма-Аті обірвалося життя Є. Спаської, яка мріяла в засланні 
про повернення в Україну, проте так і не наважилася це зробити, боячись переслідувань, 
про що 1968 року зізнавалася в листі до Києва: «Як була, так і залишилася всім серцем 
там, у Вас, у Києві, на Чернігівщині, на Десні» (цит. за: Шудря Є. Всім серцем на Десні… 
(Зі спадщини дослідниці народного мистецтва Євгенії Спаської) // Народна творчість та 
етнографія. – 2000. – № 5/6. – С. 75).

У пропонованому увазі читача збірнику вміщені як рукописні, ще не друковані 
праці вченої, так і ті, що були опубліковані в різні роки київського та казахського пері-
оду її життя, які, проте, є малодоступними для користування або ж важливі з огляду на 
доконечність якомога повнішої репрезентації доробку дослідниці з української, крим-
ськотатарської, казахської та киргизької етнографії.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



9

Євгенії  Спаської 1, яка містила головно докладний огляд її студій про 
гончарство й кахлярство Чернігівщини; ішлося в ній також про її 
оригінальну методику, зокрема, застосовуваний дослідницею ста-
тистично-описовий метод; про її ґрунтовний історико-етнографіч-
ний нарис, присвячений життю та діяльності Пелагеї Литвинової-
Бартош, тощо. До заслуг С. Білоконя у справі популяризації спадщи-
ни Є. Спаської слід віднести підготовлені ним до друку (з лаконіч-
ним вступним словом і коментарем) та оприлюднені в щорічнику 
«Наука і культура» спогади Є.  Спаської про її вчителя  – відомого 
народознавця Данила Щербаківського 2.

До популяризації мистецтвознавчої спадщини Є. Спаської долу-
чилася й мистецтвознавець Євгенія Шудря, котра, окрім короткої 
біографічної розвідки про дослідницю 3, опублікувала також спеці-
альну статтю про життєвий і творчий шлях Є. Спаської 4 та підготу-
вала до друку й оприлюднила один з її рукописів – про скатерті геть-
мана Івана Скоропадського  5. Є.  Шудря однією з перших звернула 
увагу саме на музеєзнавчий аспект студій ученої. У її публікації доб-
ре висвітлені пріоритетні ракурси дослідницької праці Є. Спаської, 
окреслено її внесок у вивчення етнокультури Чернігівщини.

Невеликий за обсягом, проте змістовний нарис про Євгенію Спась-
ку належить перу відомої вченої Валентини Борисенко, яка зробила 
належний акцент у своїй публікації саме на етнографічних нюансах 
праць дослідниці в контексті розвитку «жіночих студій» 30-х  років 
ХХ ст., – Н. Заглади, Л. Шульгіної, Р. Данківської,  С. Терещенко 6.

На різнорідну інформацію про Є.  Спаську натрапляємо в публі-
каціях Т.  Кара-Васильєвої, Б.  Бутника-Сіверського, М.  Селівачо-
ва, В.  Зайченко, Л.  Владич, В.  Касіяна, Н.  Велігоцької, Г.  Скрипник, 

1 Білокінь С. І. Мистецтвознавча діяльність Є. Ю. Спаської // Народна творчість 
та етнографія. – 1983. – № 6. – С. 64–67.

2 Спаська Є. Спогади про мого найсуворішого вчителя Данила Щербаківського / 
публ. С. Білоконя // Наука і культура. Україна. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 272–286.

3 Шудря Є. Євгенія (Ївга) Юріївна (Георгіївна) Спаська // Шудря Є. Подвижниці 
народного мистецтва. – Київ, 2003. – С. 35–39.

4 Шудря Є. Всім серцем на Десні… (Зі спадщини дослідниці народного мистецт-
ва Євгенії Спаської) // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 5/6. – С. 73–75.

5 Спаська Є. Обрус із гетьманського столу // Народна творчість та етнографія. – 
2000. – № 5/6. – С. 75–85.

6 Борисенко В. К. Євгенія Спаська // Борисенко В. К. Нариси з історії української 
етнології 1920–1930-х років. – Київ, 2002. – С. 61–63.
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О. Прокурашко, Р. Маньковської, Л. Мельничук та інших 7, а також у 
біографічних довідниках, словниках художників радянських часів та 
років незалежності тощо 8. Чимало тематичних розвідок про наукову 
діяльність і життєвий шлях Є. Спаської з’явилося у зв’язку з прове-
денням з 2010 року щодворічних Спаських наукових читань у м. Ні-
жині, що, безумовно, активізувало інтерес до її спадщини. Популяри-
зації її наукового доробку сприяв також часопис «Ніжинська старови-
на», у якому було опубліковано низку статей про її наукову діяльність 
на Чернігівщині, у Криму та Казахстані, про етнографічні щоденники 
вченої тощо 9. Утім, попри ці нечисленні огляди праць дослідниці, її 
науковий доробок, передусім рукописна спадщина, і досі малодоступ-
ний для ширшого загалу читачів і навіть наукового середовища. 

Утім, реєстр рукописних та опублікованих робіт Є. Спаської, як і 
праць інших авторів про її наукові здобутки, дають підстави констату-
вати, що вчена успішно заявила про себе як у царині історіо графічних, 
так і етнографічних, народномистецьких та музеє знавчих студій. Хоча 
її роботи і не вирізняються фундаментальністю, а більше спрямовані 

7 Бутник-Сіверський  Б.  С. Українське радянське народне мистецтво.  – Київ, 
1966.  – С.  7, 39–41, 89–90; Владич  Л.  В., Касіян  В.  І. Вступ до п’ятого тома  // 
Історія українського мистецтва : у 6 т. – Київ, 1967. – Т. 5. – С. 31; Велігоцька Н. І. 
Співдружність.  – Київ, 1973.  – С.  12–13; Селівачов  М. Декоративно-прикладне 
мистецтво України в радянському мистецтвознавстві.  – Київ, 1981.  – С.  8, 20; 
Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. – Київ, 1989. – С. 134; Зайченко В. Вишивка 
козацької старшини  // Родовід.  – 1995.  – Чис.  12.  – С.  90–98; Кара-Васильєва  Т. 
Українська вишивка на зламі століть  // Українське мистецтво та архітектура 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Київ, 2000. – С. 135–152, 228–230; Маньковська Р. В. 
Євгенія Юріївна Спаська // Зневажена Кліо. – Київ, 2005; Мельничук Л. Від роду до 
народу, від народу до роду: Народознавчі студії. – Вінниця, 2006; Прокурашко О. 
Кримськотатарська вишивка в науковій спадщині Є. Ю. Спаської // Шевченківська 
весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених України. – Київ, 2006. – Вип. 4. – Ч. 3. – С. 477–479; .

8 Спаська Євгенія Юріївна  // Словник художників України.  – Київ, 1973.  – 
С. 217; Спаська Євгенія Юріївна  // Мистецтво України. Біографічний довідник. – 
Київ, 1997. – С. 555.

9 Анохина Н. Жизнь Евгении Юрьевны Спасской в Казахстане по воспомина-
ниям родных и переписке ученой // Ніжинська старовина. – 2011. – Вип. 11 (14); 
Етнографічні щоденники Євгенії Спаської / підгот. Т. О. Діденко, О. С. Морозов) // 
Ніжинська старовина. – 2006. – Вип. 2 (5); Луговик Т. Євгенія Спаська: сторінками 
життєвого шляху і творчої діяльності на Чернігівщині // Juvenia studia. – Чернігів, 
2014. – Вип. 4; Непомнящий А. А. Кримські сторінки біографії Євгенії Спаської // 
Ніжинська старовина. – 2008. – Вип. 6 (9); Ситий І. Щоденник Євгенії Спаської як 
джерело з історії цехових прапорів Лівобережної України  // Ніжинська старови-
на. – 2011. – Вип. 11 (14); Дорохіна Т., Луговик Т. Ніжинські етнографічні замітки в 
щоденнику Є. Ю. Спаської // Ніжинська старовина. – 2015. – Вип. 19 (22). – С. 14–23.
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на розкриття конкретних, вузькоспеціальних царин етнокультури в 
її регіональних виявах, проте вони мають неабияку фактографічну 
й джерелознавчу цінність; без них годі обійтися сучасним дослідни-
кам, позаяк чимало з представлених у них матеріалів до сьогодні ніде 
не збереглося. Порушена в них проб лематика суголосна тогочасним 
науковим тенденціям і віддзеркалює відповідний етап розвитку на-
родознавства; зрештою, її студії є своєрідними пам’ятками з історії 
української етнографії 20-х – початку 30-х років ХХ ст. До того ж перу 
дослідниці належить кілька оригінальних розвідок з кримськотатар-
ської, казахської та киргизької етнографії, що в контексті актуалізова-
ної у вітчизняній гуманітаристиці потреби розгортання транснаціо-
нальних досліджень є конкретним внеском у цю царину.

Усе це й спонукало до опублікування її найважливіших рукопис-
них і друкованих праць у двох частинах у межах видавничих проек-
тів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського «Народознавча спадщина».ß

Серед етнографічно-мистецтвознавчих праць Є.  Спаської ви-
окремлюються дві розвідки історіографічно-нарисового плану, які 
цінні передусім фактографічною базою  – широким і розмаїтим за 
тематикою спектром документальних і біографічних відомостей. 
Ідеться про нарис життя й творчості етнографа Пелагеї Литвино-
вої-Бартош та про написаний у вигляді спогадів етюд з біографії й 
діяльності відомого етнографа, мистецтвознавця й організатора му-
зейної справи в Україні Данила Щербаківського. Перший зі згаданих 
історіографічних нарисів виконаний Є. Спаською на основі рукопи-
сів, спогадів з особистого спілкування, листування, родинних доку-
ментів з архіву П. Литвинової, який її донька – Анастасія Петрівна 
Боголюбова – передала Є. Спаській під час перебування дослідниці 
в Глухові (експедиція 1926 р.) з проханням, аби Є. Спаська допрова-
дила його на збереження у відповідну державну установу. 

До опрацювання архіву П. Литвинової, систематизації різнорідних 
матеріалів і написання нарису Є. Спаська взялася за настійливою ре-
комендацією свого наставника Д.  Щербаківського, який закликав її 
«всі <…> справи <…> одкласти і перш за все віддати весь свій час і 
всю свою увагу цій справі» 10, щоб у такий спосіб сплатити борг укра-
їнської наукової спільноти перед пам’яттю знаної громадської діячки 
й етнографа П. Литвинової. Над архівом П. Литвинової дослідниця 

10 Спаська Є. Спогади… – С. 284.
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працювала впродовж зими 1926–1927 року і завершила написання на-
рису вже по смерті Данила Щербаківського. Є. Спаська представила 
підготовлену роботу у вигляді доповіді на засіданні, як вона вислови-
лася, Інституту етнографії УАН (очевидно – на засіданні Етнографіч-
ної комісії, оскільки установи під вказаною назвою тоді не було, а сам 
нарис було опубліковано 1927 р. в «Етнографічному віснику» – друко-
ваному органі Етнографічної комісії). Доповідь викликала позитив-
ний резонанс; схвальні відгуки прозвучали від провідних науковців і 
культурних діячів – М. П. Василенка, О. Н. Малинки та ін.

Нарис, що характеризував П. Литвинову «як людину та наукового 
робітника» 11, було структуровано Є. Спаською за своєрідними тема-
тичними блоками («Доля П. Я. Литвинової», «Батьки…», «Дитинство  
П. Я., родинне оточення…», «Опікуни…», «Діти» та ін., загалом – 16).  
З-поміж текстів біографічного характеру та блоків, пов’язаних із 
громадською діяльністю П. Литвинової, у нарисі Є. Спаської з етно-
графічного погляду найбільшу історіографічну цінність складають 
такі розділи: 11 – «Український народний орнамент», 12 – «Статис-
тично-економічні праці» та 14 – «Досліди над кустарною промисло-
вістю; сільське господарство».

Побіжно торкаючись історіографії студіювання питання україн-
ського народного орнаменту та оцінюючи значення спеціальної пра-
ці П. Литвинової як локального дослідження на цю тему, Є. Спаська, 
однак, зупиняється власне не стільки на змісті, скільки над зовнішні-
ми, організаційного характеру, обставинами – географія представле-
них орнаментальних узорів, труднощі їх опублікування, відмінності 
між виданнями різних років, оцінки праці окремими вченими тощо.

Дослідниця слушно акцентує, що «головна, об’єктивна вартість усіх 
записів і малюнків П.[елагеї] Я.[ківни] полягає завсіди в докладних 
описах різних технік шиття, малювання, в точній фіксації місця, де саме 
змальовано, а по змозі й назви орнаменту й прізвища  власників» 12.

У 12-му розділі йдеться про роботу П. Литвинової з етнографіч-
ного опису села Землянка  *, яка містила економічно-господарські 
характеристики змішаного й общинно-подвірного хуторного воло-
діння цього села. У 14-му розділі свого нарису Є. Спаська інформує 

11 Цит. за: Василенко Н. П. Я. Литвинова. (Післяслово до статті Ї. Спаської)  // 
Етнографічний вісник. – Київ, 1928. – Кн. 7. – С. 201.

12 Спаська  Ї. Пелагея Яковівна Литвинова (1833–1904)  // Етнографічний віс-
ник. – Київ, 1928. – Кн. 7. – С. 187.

* Збереглися лише фрагменти чернеток цього етнографічного опису.
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про практичну діяльність П.  Литвинової: вивчення місцевих про-
мислів Глухівщини – ткацтва, золотарства, гончарства; формування 
колекції писанок, рушників, хусток; ведення метеорологічного що-
денника, інвентарних описів; опублікування робіт на сільськогос-
подарську й соціальну тематику (до прикладу: «О норме пайка или 
харчей для сельскохозяйственных рабочих») тощо.

Безперечну історіографічну цінність у даній публікації Є. Спась-
кої складає також поданий у ній «Список друкованих праць 
П. Я. Литвинової», до якого введено ті праці, «про які <…> відомо з 
певністю, де саме й коли їх було надруковано» 13.

У цілому зазначимо, що нарис Є. Спаської цікавий з історіогра-
фічного погляду, позаяк містить маловідому допоміжну інформацію 
й біографічні факти, що допомагають повніше реконструювати істо-
рико-етнографічні ракурси наукової діяльності П. Литвинової. 

Справедливу оцінку цього нарису Є.  Спаської дав свого часу 
академік УАН (з  1920  р.) Микола Василенко, який писав, що «за-
вдяки своїй цінній та ретельній праці Є. Г. Спаська вивела з забуття 
П. Я. Литвинову» 14.

Інша згадана нами праця Є. Спаської – «Спогади про мого най-
суворішого вчителя Данила Щербаківського»  – цінна також сво-
їм інформативно-біографічним потенціалом. Як уже зазначалося, 
1973 року вона була у вигляді рукопису передана авторкою Сергію 
Білоконю, який опублікував її в щорічнику «Наука і культура. Украї-
на» за 1990 рік. Ця біографічного змісту публікація стала надзвичай-
но вартісним (майже документального плану) джерелом, що місти-
ло важливі факти й відомості не лише приватного, а й громадського 
характеру – з історії наукових і освітніх установ та із суспільно-полі-
тичного життя Києва 20-х років ХХ ст.; проливало світло на різні ас-
пекти мистецтвознавчої і педагогічної діяльності Д. Щербаківського 
та вносило нові, доти невідомі доповнення й уточнення до рекон-
струкції київського етапу життя й наукових студій самої Є. Спаської.

У 1923 році Є. Спаська у статусі вільного слухача відділу мистец-
твознавства Київського археологічного інституту, як згадувалося 
вище, познайомилася з визначним українським етнографом і му-
зейником Данилом Щербаківським, який не лише вплинув на її по-
дальші мистецтвознавчі й етнографічні професійні уподобання та 
вектор студій, але й на стиль та методи її наукової праці, зрештою, 

13 Спаська Ї. Пелагея Яковівна Литвинова… – С. 198.
14 Василенко Н. П. Я. Литвинова… – С. 201.
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на весь триб життя, кредо якого стала настанова Д. Щербаківського – 
працювати «уперто», «безупинно» і «вчитися, вчитися»  15. В  Інсти-
туті вона обрала відвідування семінару саме з народного мистецтва 
під керівництвом Д. Щербаківського, якого у своїх спогадах назвала 
«своїм найсуворішим вчителем». Сама дослідниця свідчить, що, по-
при чимало талановитих педагогів, котрі стрілися в її житті, вплив на 
формування її професійних інтересів Данила Михайловича був най-
сильнішим: «У Москві, під час навчання на В[ищих] Ж[іночих] курсах 
імені професора Гер’є, доводилося мені слухати багатьох прекрасних 
лекторів, починаючи з самого В. Ключевського, працювати в семіна-
рах у талановитих керівників. Але ніколи і ніщо не захоплювало та 
не вражало мене так, як лекції та семінари з “народного мистецтва” 
Данила Михайловича Щербаківського» 16. Як досвідчений етнограф і 
дослідник народного мистецтва, Данило Щербаківський вимагав від 
молодих науковців ґрунтовної обізнаності з джерелами офіційного та 
приватного характеру (контрактами, описами майна, щоденниками); 
навчав своїх вихованців передусім глибокого студіювання народно-
мистецьких пам’яток, уміння належним чином враховувати їх соціо-
культурний контекст, систематизувати їх за місцем виготовлення, ма-
теріалом, технікою: «Речі мусять говорити самі за себе, перш за все 
треба уважно і уперто придивлятися до матеріалу, над яким ви пра-
цюєте. Треба вимагати, щоб він сам до вас нарешті озвався!» 17.

У роботі із семінаристками Данило Щербаківський надавав особ-
ливого значення питанням методики народознавчих студій; напо-
лягав, щоб його вихованці підготували спеціальні роботи на тему 
про метод роботи з масовим матеріалом у галузі матеріальної куль-
тури і мистецтва. На своїх семінарах, що були для його учнів «найдо-
рожчими часами навчання», Данило Щербаківський рекомендував 
дбати як про структуру та логіку викладу матеріалу, так і про його 
оживлення засобом залучення прислів’їв, приказок, щоб уникнути 
самого лише «сухого точного опису та обміру» 18. Він вимагав сис-
тематичної і безупинної роботи, яка б дозволила поступово збага-
чувати студію новим матеріалом, новими фактами та висновками. 
Є. Спаська згадує, що перед канікулами 1926 року (на час яких пла-
нувалася експедиція) Д.  Щербаківський докладно з’ясовував намі-

15 Спаська Є. Спогади… – С. 282.
16 Спаська Є. Спогади… – С. 272.
17 Спаська Є. Спогади. – С. 273.
18 Спаська Є. Спогади… – С. 280–281.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



15

ри кожного, плани та способи роботи під час майбутніх польових 
досліджень; закликав збирати відомості «планомірно і науково», 
а перед від’їздом, за його настановою, кожен учасник експедиції мав 
«знати, куди і за чим ідеш, щоб не стріли тебе несподіванки, програм 
треба мати на 90 % вироблений, треба засвоїти літературу, продума-
ти весь план подорожі і виконати його педантично» 19.

Під керівництвом Д. Щербаківського Є. Спаська опанувала методи-
ку роботи з «масовим матеріалом» – великими обсягами польового ма-
теріалу, музейних пам’яток чи архівних документів. Роботу з «масовим 
матеріалом» їй вперше довелося виконувати, опрацьовуючи кількасот 
малюнків татарської вишивки, заповіданих їй кримською колекціо-
неркою О. Петровою; а згодом – і численні збірки гончарних виробів 
із Чернігівщини; збірку музейних пам’яток – понад 700 керамічних ви-
робів з подільського села Бубнівка; величезний родинний архів та осо-
бисті папери дослідниці-етнографа П. Литвинової-Бартош тощо. На-
працьований досвід і набуті знання дозволили їй зробити слушні спо-
стереження й підготувати спеціальну роботу «Метод праці з масовим 
матеріалом з народного мистецтва», яку вчена представила у вигляді 
доповіді на музейному семінарі Данила Щербаківського 1925 року. Як 
повідомляє дослідник спадщини Є. Спаської С. Білокінь, ця розвідка 
під назвою «Статистично-описовий метод. Праці з масовим матеріа-
лом з народного мистецтва» (41 стор.) у травні 1971 року була здана до 
ЦДАМЛМ УРСР 20 (донині залишається неопублікованою).

У цій методичній студії відбився засвоєний і узагальнений 
Є.  Спаською метод мистецтвознавчого аналізу самого Д.  Щерба-
ківського, його підходи до дослідницької роботи з «масовим мате-
ріалом», його настанови про те, що «…в  нашій роботі [науковій.  – 
Г. С.] нема дрібниць. За дрібницею часто стоїть ціле явище!» 21. Учні 
Д. Щербаківського зазначають, що його «художній аналіз цілої речі та 
її окремих частин базувався на матеріалі, техніці й конструкції речі. 
Далі він [Щербаківський. – Г. С.] показував історичний розвиток даної 
групи пам’яток, підкреслюючи еволюцію цієї групи» 22. Враховуючи ці 
критерії, Є. Спаська виробила власний (названий нею статистично- 

19 Спаська Є. Спогади… – С. 283.
20 Білокінь С. Мистецтвознавча діяльність Є. Ю. Спаської... – С. 65.
21 Спаська Є. Спогади… – С. 273.
22 Білокінь  С. Мистецтвознавець Наталія Коцюбинська. Н.  Коцюбинська та 

Є. Спаська про свого вчителя – Д. Щербаківського // Треті гончарівські читання. – 
Київ, 1996. – С. 11.
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описовим) метод, який уможливлював поєднання логічних висновків 
статистичного методу щодо багатьох подібних, однопорядкових явищ 
з позитивами застосування методу описового – порівнянь, аналогій, 
суб’єктивних знань і оцінок. «Справді, статистичний метод, – пого-
джується з ученою дослідник її наукового доробку С. Білокінь, – дає 
змогу робити висновки щодо великої кількості аналогічних явищ, 
відкидаючи при масових дослідженнях елементи суб’єктивної їх оцін-
ки»  23. Водночас Є. Спаська наголошувала, що «дослідникові народ-
ного мистецтва, який мусить додержуватися цього правила в одній 
частині праці, не тільки слід пом’якшити суворе це правило в другій, 
але навпаки, йому необхідно там виявити свої суб’єктивні знання та 
здібності, цебто – використавши плюси статистичного методу, додати 
йому яскравості методу порівняння, аналогій і т. ін.» 24. Працю з «ма-
совим матеріалом» Є. Спаська ідентифікувала так: «…занадто тяжка, 
прямо скажу, тривожна, нервова праця», успіх якої, на її думку, за-
лежав від належного «класування» матеріалу, застосування карткової 
систематики, що передбачала з’ясування історії речі, її зовнішнього 
вигляду (об’єктивних реалій) і суб’єктивних даних – аналогій тощо 25.

Як згадує дослідниця, навіть своїм переходом на спілкування з 
російської на українську мову, формуванням національної свідо-
мості, її поважним ставленням до майстрів, почуттям моральної від-
повідальності – вона завдячувала великою мірою своєму учителю. 
Її «Спогади…» й справді є своєрідним ключем до з’ясування різних 
аспектів становлення наукових інтересів молодої дослідниці і у ви-
гляді живих і яскравих образків достовірно репрезентують окремі 
ракурси розвитку народознавства цієї доби.ß

Є. Спаська впродовж свого довгого й водночас страдницького зем-
ного шляху (більша частина якого пройшла у вигнанні) і невпинного 
за всіх обставин наукового пошуку, що був спроектований у різні ца-
рини етнографії і народної художньої творчості, здобулася на найпо-
мітніші результати в сегменті дослідження конкретних реа лій народ-
ного рукомесництва, належних (за умовним гендерним розподілом) 
як до ґатунку жіночих (народної і промислової вишивки, художнього 
ткацтва), так і чоловічих (гончарство, золотарство) промислів.

23 Білокінь С. Мистецтвознавча діяльність Є. Ю. Спаської… – С. 66.
24 Цит. за: Білокінь С. І. Мистецтвознавча діяльність Є. Ю. Спаської… – С. 66.
25 Див.: Білокінь С. Мистецтвознавча діяльність Є. Ю. Спаської... – С. 66.
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Оглядаючи коло її дослідницьких інтересів і науковий доробок, 
не можна не помітити міждисциплінарного характеру студій уче-
ної, виконаних на межі таких наук, як етнографія, мистецтвознав-
ство, історія та музеєзнавство. Тим-то видається досить умовною 
узвичаєна характеристика її праць винятково як мистецтвознав-
чих, оскільки й основна фахова підготовка дослідниці як історика- 
етнографа, й життєві обставини та її професійна зайнятість голов-
но в установах, пов’язаних з кустарними промислами та музеями, 
складали життєвий досвід та відповідну її практичну й теоретичну 
обізнаність і впливали на зміст її наукових спостережень і зафіксо-
ваних нею польових відомостей, а відтак – детермінували коло ін-
тересів і тематику студій *. Про це красномовно свідчить складена 

* З початком Першої світової війни Є. Спаська закінчила курси сестер милосердя у 
м. Ніжині і спочатку працювала в медико-санітарному відділі, а потім – Земському сою-
зі у відділі допомоги потерпілому від військових дій населенню Галичини та Буковини, 
де, зацікавившись місцевим народним мистецтвом, власною ініціативою створювала 
осередки вишивальниць та швачок для працевлаштування жінок-біженок з території 
воєнних дій. 

Трохи згодом, повернувшись у 1921 році з Криму (де проходила лікування після 
перенесеного захворювання на черевний тиф) до Ніжина, Є. Спаська знову трудить-
ся в цій самій сфері – інструктором кустарної майстерні райспоживспілки (з 1921 по 
1922 рік).

З 1923 по 1934 рік учена жила й працювала в Києві на різних посадах, що так чи 
інакше були пов’язані з музейництвом та кустарними промислами: у 1925–1926 роках, 
зокрема, вона обіймала посаду завідувача кустарного відділу Київського сільськогоспо-
дарського музею і постійної промислової виставки, а впродовж 1926–1928 років – керу-
вала виробництвом у Київському міжрайонному товаристві «Текстильхудожекспорт».

З 1931 по 1934 рік Є. Спаська трудиться в Київському інституті промислової коопе-
рації і тут же, на дослідній кафедрі мистецтвознавства, проходить аспірантський стаж.

У лиховісні тридцяті  – часи найбільшого терору проти України й винищення 
української інтелігенції – дослідницю 1934 року звинуватили в націоналізмі, і в тому ж 
таки році вислали до Уральська, де вона (коли дозволяв стан здоров’я) працювала в 
Союзі промкопів (промислових кооперативів) у відділі, пов’язаному з художніми та 
швейними промислами. Після завершення терміну заслання Є. Спаській, вірогідно, 
не дозволили проживати в Україні, і решту життя вчена поневіряється в різних містах 
Казахстану, працюючи головно в сфері художніх промислів. Так, з 1937 по 1938 рік 
Є. Спаська працевлаштувалася інструктором із художніх промислів Казахського ек-
спорту і в артілі «Ковровщица» в м.  Алма-Аті, доки не було їй запропоновано (як 
«неблагонадійній») виїхати зі столиці. Подібними професійними справами вона 
займалася в передвоєнні та воєнні роки (з 26.05.1938 по 07.03.1946 р.), мешкаючи в 
м. Семипалатинську, де спершу працювала в царині організації художньої промисловості 
(в артілях імені Н. К. Крупської та артілі ім. Джамбула); а з початком війни 1941 року 
їй довелося займатися організацією різних майстерень при Союзпромкопі: шваль-
них, латальних, переробки «відходів держпромисловості» евакуйованих фабрик.
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народні типажі 
в традиційному вбранні. 
галичина, Борщівський повіт
(анфрф імфе, ф. 48-V, 
од. зб. 57-а, арк. 1, 5)
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вченою власноруч її трудова біографія (див.: Автобіографія Спаської 
Євгенії Юріївни. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-1, од. зб. 1, 3 арк.). 

Етнографічно-мистецтвознавчий профіль професійної діяль-
ності Є. Спаської як музейника і науковця водночас (незалежно від 
здебільшого несприятливих життєвих обставин і політичних пере-
слідувань) засвідчував її вірність професійним уподобанням і по-
кликанню та виразно відбився на характері її наукових публікацій. 
Інтерес до етнографії, як зазначалося, вона виявила ще перебуваючи 
(як сестра милосердя) серед біженців Галичини та Буковини в часи 
Першої світової війни. Вражена місцевою культурно-побутовою 
своєрідністю краю, народно-мистецькими виробами, Є.  Спаська 
зацікавилася цією регіональною специфікою, розшукувала й зама-
льовувала давні взірці вишивки, збирала фотоматеріали й органі-
зовувала перші артілі вишивальниць. Відтак не випадково, що саме 
на тему організації осередків народної вишивки була написана її 
перша публікація, у  якій зафіксовано досвід її роботи в цій цари-
ні. Ця розвідка була опублікована 1919 року (Центральним архівом 
Відділу з ліквідації організацій воєнного часу при Раднаргоспі) у 
книзі «Народне мистецтво Галичини і Буковини…» як історико- 
етнографічний нарис, переклад якого українською мовою здійснила  
Л. Яновська 26. Ми публікуємо в пропонованому читачеві збірнику 
цей нарис як унікальну пам’ятку, що характеризує малодослідже-
ну й досі сферу буття вимушених переселенців-галичан та способи 
їх адаптації до нових умов прифронтового життя за часів Першої 
світової війни. Побудований на основі спостережень дослідниці за 
побутом галичан-біженців і її власного досвіду з надання реальної 
допомоги населенню, переміщеному адміністративними засобами з 
територій, що перебували в зоні воєнних дій, нарис Є.  Спаської є 
прекрасним зразком етнографічної фіксації суспільно-побутових 
реалій методом безпосереднього спостереження, нині поіменовано-

З 1946 по 1948 рік Є. Спаська знову проживала в Алма-Аті, працевлаштувавшись в 
управлінні промкооперації Казахської РСР з художніх промислів (водночас вона була 
молодшим науковим співробітником Інституту історії Академії наук Казахстану, співро-
бітником Державного центрального музею Казахської РСР). Як натякає вчена в автобіо-
графії, і в Казахстані вона перебувала під постійним наглядом; доводилося міняти місце 
роботи, оскільки скрізь, де б не працювала, їй не дозволяли довго затримуватися – з усіх 
позицій за півроку її звільняли з незмінним формулюванням – «за власним бажанням».

26 Див.: Народне мистецтво Галичини і Буковини. Народное искусство Галиции 
и Буковины и Земский союз в 1916–1917 годы войны.  – АНФРФ ІМФЕ, ф.  48-3, 
од. зб. 57, арк. 18–31.
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го істориками «методом усної історії». Розвідка є своєрідною предте-
чею тих сучасних фундаментальних наукових проектів записування 
й опублікування відомостей «з перших уст» (текстів-наративів так 
званої «усної історії»), що їх здійснюють сучасні академічні інсти-
тути (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського, Інститут історії України). 

Увагу дослідниці привертають різні вияви мистецького хисту 
галичан, естетика їхнього вбрання та способи громадської само-
організації переміщеної людності. Вона розкриває причини транс-
формації загонів Земсоюзу із «забезпечення харчуванням» біженців 
у загони «постачання праці», розкриває значення приватної ініціа-
тиви в справі організації майстерень вишивальниць і швачок, уна-
слідок якої була сформована мережа майстерень із сотнями виши-
вальниць. «До кінця 3-го місяця – в травні 1916 року, – пише дослід-
ниця, – <…> в трьох Тернопільських майстернях вже працювало до 
500 робітниць, а в двох Чортківських – коло 200» 27 *.ß

Одним з аспектів наукових дослідів ученої раннього київського 
періоду її життя стали студії з татарської етнографії, зокрема з на-
родної татарської вишивки, мотивацією до вивчення якої послужи-
ла збірка замальовок взірців народного мистецтва кримських татар, 
переданої Євгенії Спаській за заповітом колекціонерки з Феодосії 
Олександри Петрової.

Появою цих чи не перших з її робіт (про татарську вишивку), як 
згадує Є. Спаська, вона завдячує саме Данилу Щербаківському. Дові-
давшись про колекційну спадщину О. Петрової (сімсот чистових ма-
люнків татарської вишивки Криму для «Альбому татарських виши-
вок Старокримського району» і понад чотирьохсот чернеток), яку 
вона по своїй смерті заповіла Є. Спаській, Д. Щербаківський наполіг, 
щоб цей матеріал був опрацьований молодою на той час дослідницею 
Спаською, а не переданий «на схов», як мала намір зробити Євгенія. 

27 Народне мистецтво Галичини і Буковини. Народное искусство Галиции 
и Буковины и Земский союз в 1916–1917 годы войны.  – АНФРФ ІМФЕ, ф.  48-3, 
од. зб. 57, арк. 28.

* З огляду на події в сучасній Україні й негативні наслідки військових дій на Сході, 
а  відтак  – формування величезного масиву внутрішньо переміщеного населення, 
котре потребує невідкладної державної допомоги, досвід Є.  Спаської з організації 
такої допомоги в роки Першої світової війни (шляхом створення робочих місць для 
біженців), як і її розвідка із цієї тематики, видається більше, аніж актуальним.
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Він вказав на потребу порівняльного аналізу вишивок цієї колекції з 
іншими збірками, позаяк, на його думку, у ній була «сила елементів, 
спільних з українським орнаментом». Для підготовки розвідок про 
татарську вишивку Є. Спаська впродовж зими 1924 року здійснила 
велику роботу із систематизації матеріалу, а  влітку 1925  року (під 
час лікування в Криму) ще раз відвідала кримські музеї з колекціями 
подібних вишивок, вивчала їх та радилася з фахівцями з татарсько-
го мистецтва. На основі виконаної праці вона, як зазначалося вище, 
підготувала доповідь «Метод праці з масовим матеріалом з народ-
ного мистецтва», яку прочитала в музейному семінарі Д. Щербаків-
ського, та статтю «Татарские вышивки Старо-Крымского района».

Один з викладачів-мистецтвознавців Київського археологічного 
інституту (котрий працював у ньому впродовж 1918–1923 років та 
семінари якого відвідувала Є. Спаська), Всеволод Михайлович Зум-
мер, який згодом переїхав на роботу до Баку, допоміг молодій дослід-
ниці у 1926 році опублікувати підготовлені нею розвідки – «Татар-
ские вышивки Старо-Крымского района (по материалам А. М. Пе-
тровой)» (у журналі «Востоковедение») 28 та «Старокрымские узоры» 
(в  «Известиях Общества обследования Азербайджана»)  29, першу 
з яких ми публікуємо в даному збірнику її праць (як раритетну й 
мало доступну для сучасних дослідників в Україні).

Дослідження виконане за чітко продуманим авторкою планом, що 
дозволяє в логічній послідовності розкрити всі параметри, необхідні 
для атрибуції зафіксованих зразків колекції малюнків – від географії 
районів колекціонування й прізвищ власників збірок до номенклату-
ри вишитих речей, їх датування, матеріалів і техніки вишивок, кольо-
рової гами, композиції та змісту узорів, знаків вишивальниць і тамгів 
(родових знаків), а  також окремих надписів. Вона фіксує локальне 
термінологічне розмаїття вишитих предметів, подає описи найпо-
пулярніших виробів, торкається обрядово-магічного контексту, 
пов’язаного з їх побутуванням, акцентує на нелегкій долі татарської 
жінки-вишивальниці, котра була цілком підневільна, залежна від чо-
ловіка й ізольована від суспільного життя. Є. Спаська залучає до аналі-
зу татарської вишивки і порівняльний матеріал, зокрема, вона зістав-

28 Спасская Е. Ю. Татарские вышивки Старо-Крымского района (по материалам 
А. М. Петровой) // Востоковедение. Известия Азербайджанского государственного 
университета. – Баку, 1926. – Т. 1. – С. 21–47.

29 Спасская Е. Ю. Старо-Крымские узоры // Известия общества обследования 
Азербайджана. – Баку, 1926. – № 3. – С. 181–184.
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ляє композиційну побудову татарських вишивок з українськими і за-
значає, що в татарських вишивках «віддаль між окремими мотивами, 
невелика, що ніколи не перевищує ½ ширини більшого мотиву <…> 
Так що звичайне загальне враження від татарських вишивок – не гус-
те, але суцільне заповнення простору, при якому тло проглядається 
чітко». Натомість, як пише дослідниця, «в українських рушниках при 
ритмічному чергуванні однакових дрібних мотивів  <…> прийнято 
чергування на віддалі всієї величини даного мотиву» 30.

Є. Спаська фокусує увагу і на змісті та кольоровій гамі малюнків 
узорів, зауважуючи, «що не тільки форма, але й колористика татар-
ської вишивки наближена до кольорової гами оточуючого рослин-
ного світу: золотисті жовтуваті тони – тони мигдалю, груші, черешні; 
коричнюваті – бархатистість каштана, чорнобривця, тютюну; зелен-
куваті – персик, слива і розмаїття сріблястих степових трав…» 31. Хоча 
«більшість із названих квітів і рослин є і в українському орнаменті, – 
зауважує дослідниця, – але, вишиті товстими бавовняними однотон-
ними нитками, вони зробилися масивнішими, декоративнішими і 
важче пізнаваними» 32.

Підсумовуючи, дослідниця слушно резюмує, що у татар, як і у 
слов’ян, рушнику, поясу, хустині, покривалу відводиться така ж 
значна  ритуальна роль, а окремі елементи вишивки мають таке саме 
магічне значення 33 (шкода лише, що цього надто важливого з етно-
логічного погляду питання вчена торкнулася лише побіжно, фак-
тично воно залишилося на маргінесі її наукового інтересу).ß

Серед найважливіших робіт Є.  Спаської окрему групу складають 
монографічні, краєзнавчого плану дослідження, спрямовані на комп-
лексне історико-етнографічне вивчення окремих осередків промисло-
вої вишивки, ткацтва та порцелянового виробництва. Інтерес ученої 
до подібних студій був суголосний тогочасній державній політиці на 
монографічні досліди продуктивних сил конкретних населених пунк-
тів; настановам комісії Всеукраїнської академії наук з вивчення фабрик 
і заводів; практичним економічним потребам господарського розвитку 
місцевостей; вектору і змісту загального краєзнавчого руху на місцях.

30 Спасская Е. Ю. Татарские вышивки Старо-Крымского района… – С. 37.
31 Спасская Е. Ю. Татарские вышивки Старо-Крымского района… – С. 40.
32 Спасская Е. Ю.Татарские вышивки Старо-Крымского района… – С. 40.
33 Спасская Е. Ю.Татарские вышивки Старо-Крымского района… – С. 46.
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Добра практична обізнаність Є. Спаської з кустарними промис-
лами Чернігівщини мотивувала її обрати за предмет вивчення саме 
цю ділянку народної техніки та продуктивних сил краю. Так, на 
початку 30-х  років ХХ  ст., працюючи в Київському інституті про-
мислової кооперації (1931–1934), Є. Спаська завершує розроблення 
теми про історію кріпацького порцелянового заводу Міклашевсько-
го і водночас студіює історію розвитку української промислової ви-
шивки Київщини. На цю тему вчена написала спеціальну роботу, 
неопублікований рукопис якої зберігається в архіві дослідниці, пе-
реданому до ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 34, а нині вперше друкується 
в пропонованому читачеві збірнику праць Є. Спаської.

У цій студії дослідниця поставила своїм завданням простежити й 
окреслити «шляхи розвитку організаційних форм київської промис-
лової вишивки»; «охарактеризувати походження орнаменту  <…> 
промислової вишивки і напрямки його розвитку» в умовах тогочас-
ної радянської дійсності  35, розкрити новаторський характер своєї 
праці у порівнянні з напрацюваннями попередників.

Робота виконана головно на основі даних «земсько-статистич-
ної літератури» та окремих архівних свідчень; проте, з  огляду на 
те, що основна частина архіву з досліджуваної території Київщини 
була втрачена (як пише дослідниця «архів Київської губерн[ськ]ої 
земської управи згорів року 1921, а Київського кустарного товари-
ства – зник» 36), учена також користувалася архівними відомостями 
про діяльність аналогічних майстерень вишивальниць, які «тери-
торіально, а частково і характером техніки, виходять за межі нашо-
го [Є. Спаської. – Г. С.] досліду»  37. Вона залучала також свідчення 
очевидців, розповіді колишніх робітниць, що додає наукової досто-
вірності та значущості її студії, позаяк більшість із використаних і 
оприлюднених нею матеріалів і відомостей донині не збереглися.

Є. Спаська свідома важливості фіксації нею цієї маловідомої ін-
формації; вона зазначає, що «майже 200-літня історія цього найбіль-

34 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, 58 арк.

35 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 32.

36 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 10.

37 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 10.
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шого й найстаршого осередка української промислової вишивки 
[Флорівського монастиря. – Г. С.], на жаль, докладно не досліджена, 
але випадкові архівні матеріали, що збереглися, про оповиті таємни-
цями монастирські майстерні, викривають нам <…> сторінки ціка-
вих для економіки промислу даних <…> Про інші значні заклади ви-
шивальної промисловості на Київщині до ХХ ст. досі ще  невідомо» 38.

Дослідниця подає відомості про історію монастирських, пан-
ських і земських вишивальних осередків, зазначаючи, що вплив 
приватних осіб на їх діяльність був значним, відтак вони часто ігно-
рували традиційні техніки й кольорову гаму, а «унікальний характер 
асортименту цих майстерень розрахований в основному на замож-
ного споживача (панство, церкву) і менше – на широкий ринок» 39.

У полі зору вченої – діяльність перших промкооперативних закладів 
(1921–1928) з так званого «жіночого» промислу – вишивки («Об’єднаних 
вишивальниць», «Жіншвей» та ін.), чимало з яких утворилося на базі 
панських і земських майстерень; недоліки в їх функціонуванні (диле-
тантське ставлення, ігнорування «місцевого, характерного для кожного 
[виробу] орнаменту й техніки, знайомих і звичних для головної маси 
кустарок» 40, відсутність художньо-методичної допомоги тощо).

Є. Спаська докладно аналізує роботу Київського союзу промис-
лової кооперації; позитивно оцінює його досвід з організації вироб-
ництва й підготовки кадрів через систему стажування, курси тощо; 
простежує динаміку зростання чисельності осередків і кадрів ви-
шивальниць. Вона зазначає, що «протягом 1930 року почала швидко 
рости кількість кооперованих кустарів і на 1/Х 1930 року було вже 
20 вишивальних осередків з загальною кількістю 2.500 членів, з них 
5 самостійних складово-сировинних товариств <…> Значна частина 
цих осередків виявила тенденцію поширювати свою роботу і витя-
гувати в зону своєї діяльності сусідні села» 41.

Для сучасних дослідників розвитку економіки України початку 
30-х років ХХ ст. неабиякий інтерес складає і зафіксована вченою ін-

38 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 7.

39 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 13–14.

40 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 19.

41 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 22.
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формація про реорганізаційні заходи в галузі художньо-промисло-
вої кооперації, і зроблений нею огляд показників зростання прибут-
ків від збуту продукції Художньо-промислового сектору Союзпром-
копу та його фактичного спадкоємця – Міжрайонового товариства 
«Текстильхудожекспорт» (яке, зокрема, у грудні 1931 р. було реорга-
нізоване в художній сектор Київського текстильшвейпромсоюзу, що 
об’єднував 6 окремих міжрайонових товариств (у Баришівці, Боро-
дянці, Василькові, Києві, Переяславі та Хабному) 42. 

Дослідниця фокусує увагу на проблемі зв’язку техніки й техно-
логії вишивання, асортименті виробів з місцевою традицією у цари-
ні побутування «жіночих» промислів. Вона розглядає термінологію, 
пов’язану з промислом, і слушно резюмує, що «такий конгломерат 
явищ, як українська вишивка, розглядувався досі як т-звана “народна 
творчість» – монолітна, анонімна, колективна, безкласова, а відповід-
но до такого погляду публікувався й випадковий матеріал. Здебільшо-
го це було систематичне, а подекуди і хаотичне опублікування під на-
звою “народної” вишивки всякого сирого матеріалу, інколи не зовсім 
доброякісного. Старі дослідники під таким терміном валили в купу 
найрізноманітніші вишиті вироби, не диференціюючи і не розшаро-
вуючи явище в цілому. За цією невиразною “народною” вишивкою, – 
продовжує дослідниця, – ховалися всякі вишивки: і різних класів» 43.

Аналізуючи й оцінюючи науковий доробок учених-попередни-
ків з досліджуваної сфери, Є.  Спаська констатує, що «порайонно 
про старовинну селянську вишивку окремих районів України – Во-
лині, Чернігівщини, Полтавщини, Поділля, Харківщини, Галиччи-
ни, в свої часи публікувалися <…> роботи і альбоми» 44, та подає в 
бібліо графії перелік основних опублікованих праць 45. «Київщині в 
цьому відношенні не пощастило, – продовжує дослідниця. – Своє-
рідний селянський орнамент цього старого українського [в]огнища, 
яке зберігає в собі певну орнаментальну і технічну одність і на об-
рії якого виразно виділяються майже всі типи старого українського 

42 Див.: Спаська  Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 22.

43 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 32.

44 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 33.

45 Див.: Спаська  Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 52–58.
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селянського вишивання, що інколи набирають свого цілковитого 
розвитку вже за межами Київщини,  – досі майже зовсім не дослі-
джувався і не публікувався» 46.

Стосовно історіографії студіювання промислової вишивки, то 
вчена до її недоліків слушно відносить «відсутність аналізів техніки 
української вишивки», ігнорування «питання виробничого порядку, 
а саме – техніки процесу праці», а також – регіонально-локальний 
характер публікацій, що «не систематизували й не охоплювали укра-
їнської вишивки в цілому» 47.

Як професійний історик, вона досліджує народну й промислову ви-
шивку не відірвано й ізольовано, а в контексті конкретно-історичних 
суспільно-економічних процесів, які, на її думку, мали прямий вплив 
на матеріал, техніку, орнаментальні композиції узорів та їх кольорову 
гаму: «Разом з пролетаризацією села, що помітно повинна відбиватися 
на побуті й творчості його з другої половини ХІХ ст., по розкріпаченні 
почалися кардинальні зміни в галузі матеріальної культури: мінялися 
костюм, їжа, речі щоденного вжитку, мінявся, урбанізувався й орна-
мент сільських оздоб, і  не тільки в художньому текстилі, а й в гончар-
стві, розпису стін, писанці» 48. У розвідці йдеться про згубний вплив 
на традиційні техніки й орнаментику вишивки друкованої продукції, 
узорів-штампів, вульгаризованих орнаментальних сюжетів і їх кольо-
рової гами: «Зміна матеріалу – крамне полотно і куповані бавовняні 
червоні і чорні нитки, канва, потрібна при вишиванні на матеріалі з 
нечіткими чисницями, і  сила готових, дешевих, інтернаціональних 
узорів, які продукує місто, – це той “могутній ворог”, що остаточно ви-
тискує своєрідний селянський орнамент, замінив безліч старих швів 
універсальним “хрестиком” і який переважно панує і досі на сорочках 
по тих селах, куди йому на зміну ще не прийшло міське вбрання» 49.

Є. Спаська наголошує на потребі дослідження цих «вишивкових 
новотворів», що їх вона ідентифікує як найпоширенішу сучасну на-
туралістичну й еклектичну сільську вишивку, цілком відмінну від 

46 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 33.

47 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 34.

48 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 40.

49 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 40.
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попередньої «і орнаментом, і матеріалом, і розкольоровкою» 50. Дже-
рела їх виникнення, за слушними спостереженнями вченої, – не лише 
популярні журнали, а й «безліч компеляторів, для яких псевдонарод-
ні узори були доходною статтею», які «починаючи приблизно з 80 ро-
ків, ввели у вжиток, перше міського населення, інтелігенції, міщан-
ства, а слідом за ними – і сільських мас, таку силу псевдоросійських, 
псевдомордовських, псевдоукраїнських взірців, і  всі вони  <…> по-
требують вивчення і локалізації»  51. Як наслідок, пише дослідниця, 
«малодосвідчені міські споживачі останніх десятиліть вважають вже 
їх за “суто народні”, а селянству вони подобаються, як модні і город-
ські, більш, ніж взірці з прабабівських та прадідівських сорочок» 52.

Є. Спаська однією з перших серед дослідників відчула й зафіксува-
ла згубну в кустарній та промисловій вишивці тенденцію заміни ви-
шуканих (у кольоровій гамі й узорах) традиційних орнаментів на чер-
воно-чорні, виконувані технікою «хрестик» взірці, що «сьогодні навіть 
у середовищі інтелігенції вже сприймаються як традиційні, народні». 
У висліді сучасних їй еволюційних процесів в оздобленні вишивкою 
виробів, зауважує вчена, на зміну узорів вишивки, узасаднених на 
старих українських музейних зразках, прийшли друковані («печатні») 
узори-штампи, що їх навіть «випустили на ринок під фірмою специ-
фічно-українських закордонні емігрантські промислові осередки» 53, 
«які вдало використовували якісь моменти моди на вульгарне і ви-
пустили продукцію в стилі червоно-чорної “брокаровщини”»  54. До-
слідниця з жалем констатує: «Найгірше не те, що з запровадженням 
цього типу вишивок нищиться власне обличчя, губиться будь-який 
місцевий характер української вишивки, а те, що забувається, зникає 
висока різноманітна <…> техніка роботи, потрібна і корисна на вся-
кому етапі існування промислової вишивки» 55.

50 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 41. 

51 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 41.

52 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 41.

53 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 43.

54 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 46.

55 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 47.
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На підставі ґрунтовного студіювання тогочасного стану цього 
жіночого ремесла вчена не лише привідкриває й вияскравлює нега-
тивні тенденції розвитку як народної, так і промислової вишивки, 
але й розробляє пропозиції оптимізації шляхів їх розвитку: «Ткан-
ня полотен потрібної ширини і якості, вживання місцевої нитки, 
запровадження ближчого до оригіналу селянського орнаменту й 
різно манітної й досконалої техніки, без сумніву, надало б україн-
ському художньому текстилю значно соліднішої репутації, ніж су-
часна псевдоукраїнська продукція» 56.

Приступивши до виконання цього важливого етнографічно-
мистецтвознавчого проекту, дослідниця прагнула надати студії, 
що мала подвійний дослідницький вектор, науково-прикладного 
характеру: не лише дослідити історію промислу, а  й випрацювати 
конкретні рекомендації для артілей художньої вишивки, спрямовані 
на подолання негативних виявів їх діяльності. Виправити й подо-
лати кризові явища в царині розвитку художньої вишивки можна, 
на її думку, шляхом відходу від «орнаментального шаблону» й по-
ширення «найкращих зразків місцевого орнаменту»; «притягнення 
до роботи наукових та художніх сил»  57. Відтак, на часі створення 
спеціальної установи – Науково-дослідної кафедри промкооперації, 
«на обов’язках якої лежить наукова організація та <…> керівництво 
експериментальними закладами системи Промкооперації» 58. 

Студія засвідчила успішну реалізацію поставленої вченою мети, 
мотивованої характером її наукової діяльності, що тісно лучилася 
з професійною  – прикладною. Художньо-пізнавальний потенціал  
розвідки употужнюється зразками промислової вишивки Київщи-
ни з підготовленого дослідницею спеціального тематичного альбо-
му 59, що доніс до сучасності деякі з утрачених взірців, збагачуючи 
джерельну базу вітчизняного мистецтвознавства й етнографії. Хоча 
сьогодні з’явилося чимало фундаментальних робіт з історії худож-
ніх промислів (згадаймо, бодай, виконану й опубліковану в ІМФЕ 

56 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 48.

57 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 49.

58 Спаська Є. Матеріали до історії промислової вишивки Київщини. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69, арк. 51.

59 Работа по художественной промышленности Е.  Спасской (в  Галиции и 
в Киеве). – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 48.
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ім. М. Т. Рильського п’ятитомну «Історію декоративного мистецтва 
України» (Київ, 2007–2016)), проте значення дослідження Є. Спась-
кої (у його регіонально-локальному вимірі) не змаліло, воно й сьо-
годні є важливою джерелознавчою пам’яткою українського мисте-
цтвознавства й етнографії першої третини ХХ ст.

Аналогічну за структурою та характером і краєзнавчу за змістом 
студію Є. Спаська здійснила на тему з історії виникнення й розвит ку 
кролевецького ткацького осередку 60. Зазначимо, що праця «Кроле-
вець – опорний пункт художнього ткацтва на Україні» є чи не най-
вагомішим монографічного плану історико- етнографічним дослі-
дженням цього локального ткацького центру, виконаним на ґрун-
товній джерельній базі і в широкому часовому діапазоні (ХVІІІ ст. – 
початок 30-х років ХХ ст.). Роботу над історією кролевецького ткац-
тва дослідниця розпочала на початку 30-х років ХХ ст., працюючи в 
Київському інституті промислової кооперації і готуючи водночас до 
друку шість випусків альбомів українських вишивок. Проте опуб-
лікувати ці роботи, як і дослідження про кролевецьке ткацтво, їй 
не судилося, бо вже в 1934 році вона була засуджена за націоналізм 
і відправлена на три роки на заслання до Уральська 61. Після закін-
чення терміну заслання дослідниця не наважилась повернутися на 
проживання до України (з огляду на можливі переслідування), про-
те періодично приїжджала на батьківщину: у 1960-х роках учена не-
одноразово бувала в Києві, Чернігові, Кролевці, добирала матеріали 
до окремих незавершених у 1930-х роках і вивезених нею до Казах-
стану робіт. Перед передачею до архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
своїх наукових праць Є. Спаська доопрацювала деякі з тих, що були 
виконані в 1930-х роках, відповідно поставивши кінцевою датою їх 
написання 1963 рік.

Окремі частини праці про кролевецьке ткацтво дослідниця опуб-
лікувала в Києві ще 1962 року 62, а ширший текст рукопису ми пода-
ємо в пропонованому збірнику за його авторською назвою і автор-
ським обсягом аркушату (у тому числі – фотоілюстрації зі спеціаль-
ного тематичного альбому «Кролевецьке ткацтво» 63).

60 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, 183 арк.

61 Див.: Автобіографія Спаської Євгенії Юріївни.  – АНФРФ ІМФЕ, ф.  48-1, 
од. зб. 1, арк. 1.

62 Спаська  Є. Господарство кролевецьких скупників Риндіних  // Український 
історичний журнал. – 1962. – № 5. – С. 109–111.

63 Кролевецьке ткацтво. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-5, од. зб. 45.
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Дослідницька увага Є. Спаської до цієї теми була не лише детермі-
нована її професійною практикою (роботою в музеях і управлінських 
структурах з організації та координації діяльності установ народних 
кустарних промислів і художньої промисловості) та науковими пріо-
ритетами, зосередженими у сфері кустарних промислів Чернігівщи-
ни, але й державними директивами – «монографічно вивчати вели-
ку й дрібну промисловість СССР». Поза сумнівом, що на вибір теми 
мали вплив установки радвлади на студіювання соціально-економіч-
ної історії (Постанова ЦК ВКП(б) від 10.ХІ.1931 р.), на дослідження 
продуктивних сил адміністративних центрів та місцевостей з метою 
виявлення та відродження деяких із перспективних виробництв, 
адже, як вважалося, «монографічне вивчення окремих підприємств, 
господарства являється абсолютно необхідною складовою частиною 
процесу відбудування економічної історії» 64. Відомо про десятки по-
дібних науково-прикладних робіт, виконуваних етнографами, му-
зейними працівниками та краєзнавцями-кореспондентами Етногра-
фічної комісії (згадаймо, бодай, подібні дослідження В. Кравченка по 
Житомирщині) 65. «Сучасну промисловість в Росії, – пише дослідни-
ця, – почали систематично вивчати і монографічно досліджувати іс-
торичні інститути Комакадемії в Москві й Ленінграді <…> На Україні 
також маємо в Харкові центральну редколегію історії фабрик і заводів, 
що існує з 1932 року, згідно з постановою ЦК КП(б)У від 11/ХІІ-31 р., 
яка накреслила великий план роботи, так само і при Всеукраїнській 
академії наук утворилася і працює комісія історії українських фабрик 
і заводів» 66. У робочий план Державного інституту матеріальної куль-
тури, констатує Є. Спаська, увійшли й призначені до студіювання й 
опублікування різні монографічні досліди дрібної промисловості 67.

Значна кількість давніх містечкових і сільських виробничих осе-
редків в Україні, як слушно наголошує вчена (художньо-текстильний 
Кролевець, «шкіряна» Семенівка, мотузяно-сітков’язальна Марчихина 
Буда (Чернігівщина), килимова Решетилівка, рогозове Городище, гон-
чарська Опішня (Полтавщина), Клембівка (Поділля) й інші), «давно за-

64 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 3.

65 Див.: Скрипник  Г. Життєпис та наукова біографія Василя Кравченка  // 
Кравченко В. Зібрання творів. – Київ, 2007. – Т. 1. – С. 16–20.

66 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 2.

67 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 3.
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слуговують на спеціальну увагу і спеціальні досліди» з огляду на їх істо-
рію, обсяги виробництва, значення в загальнодержавному масштабі 68.

Обґрунтовуючи актуальність подібних студій, Є. Спаська підсу-
мовує: «Спроб вивчити поглиблено українську художню промисло-
вість ні в цілому, ні по окремих виробництвах, ні по окремих закла-
дах, як вже сказано, не спостерігаємо; про труднощі, які супроводять 
таке вивчення, порівнюючи з вивченням держпромисловості, також 
вже згадано побіжно. Вони збільшуються ще й тим, що методоло-
гія досліджень не вироблена, літературні матеріали надто обмежені, 
більшість випадкові, уривчасті, тенденційні; архівні джерела існують 
здебільшого тільки для останніх років, попередня доба залишається 
мало вивченою за браком архівів, зокрема для надзвичайно цікавого 
періоду – доби капіталізації промислу – доби скупників» 69.

Щодо обґрунтування доцільності студіювання кролевецького де-
коративного ткацтва, то, на думку дослідниці, до цього спонукає по-
пулярність номенклатури кролевецьких виробів, «що стали майже за 
синонім “українських рушників”»… і без яких не обходиться «жодна 
більш-менш значна ярмарка на Україні». Зрештою, як зауважує вчена, 
«кролевецькі рушники щільно увійшли в той шаблонний псевдо-укра-
їнський стиль, що поруч з полтавськими так званими “полуботьков-
ськими” сорочками й краватками, опішнянським земським посудом 
і “малоросійськими костюмами” театральних труп репрезентували 
собою наприкінці ХІХ ст. суто українське декоративне мистецтво» 70.

Є. Спаська наголошує також на ролі цього осередку як «найстарішо-
го центру художнього ткацтва», що дає можливість простежити еволю-
цію окремих виробничих форм упродовж його трьохсотлітньої історії.

На особливу увагу дослідників заслуговує ґрунтовний історіогра-
фічний параграф розвідки, в якому виокремлено розгляд етногра-
фічної та мистецтвознавчої літератури й опис авторських польових 
свідчень, позаяк це надто цінні, часом єдині, збережені до сьогодні 
джерельно-документальні дані для сучасних студій 71.

68 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 5.

69 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 8.

70 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 10.

71 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 20–26.
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Огляд розвитку ткацького промислу в широкому хронологіч-
ному діапазоні (від ХVІІІ ст. до 30-х  років ХХ  ст.), уможливив ав-
торці розкриття його еволюції від ремісництва, «типової сільської 
хатньої промисловості», «родинної форми праці», що була «майже 
виключно жіночою роботою», до «швидкої капіталізації промислу 
через “скупництво” у пореформений період», «комбінованої форми 
кооперованої промисловості» й до виникнення «артільних» форм 
виробництва за часів радянської влади *. 

У розвідці подається також розгорнута генеалогія династій кро-
левецьких ткачів-скупників у контексті утвердження й розвитку 
торговельного капіталу, розкриваються негативні наслідки моно-
польного контролю за постачанням сировини, виробництвом та 
збутом продукції; розглядаються державні заходи у сфері регулю-
вання розвитку кустарних промислів і кролевецького ткацтва зо-
крема. Учена фокусує увагу на з’ясуванні ролі Чернігівської губерн-
ської управи в розвитку кролевецького осередку, демонструє еко-
номічні показники від виготовлення та збуту продукції; розкриває 
механізми формування оплати праці за різної форми виробництва 
(«на скупника» чи «на склад» – земство).

Важливу статистичну інформацію залучає дослідниця для рекон-
струкції картини про поширеність промислу і зайнятість місцевих 
мешканців у ткацькому промислі: «За офіційними відомостями, 
згідно з земським обслідуванням на 1913 р., в Кролевецькому повіті 
було 1397 ткацьких дворів з 2405 ткачами, з них в самому Кролевці 
ткацьких дворів було 973, а ткачів – 1826. І раніш, і тепер ткацтво 
було розвинено в сусідніх з Кролевцем селах, власне кажучи, в його 
пригородах, які економічно входили в сферу діяльності кролевець-
ких скупників, себто в одне ткацьке гніздо» 72. Ідеться у розвідці про 
устаткування та інструментарій, що залучався в художньому ткацтві; 
про причини розвитку й зростання обсягів ткацтва, про соціальну 
організацію праці в ткацькому промислі; про асортимент старого 
хатнього ткацтва (рушники, настільники, рядна,  серпанки тощо).

З етнографічного погляду цікаві спостереження вченої щодо кон-
серватизму в побутових уподобаннях місцевої людності та штучного 
привнесення в сільський побут «антихудожніх» виробів скупниками: 

* Остання частина монографії, у якій ішлося про розвиток художнього ткацтва 
з 1917 по 1932 рік, за свідченням Є. Спаської, загубилася.

72 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 173.
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«Економічне і ідеологічне розшарування села відносно щоденного по-
буту так чи інакше було втиснуте в досить одноманітні рамки: того 
самого типу хати, тільки великі й чепурні у заможних, старі й темні у 
бідняцтва, на тих самих місцях – кілки для кілкових рушників, по тих 
саме кутках для “богів” – “божники”, ті ж саме свати з дорожчими чи 
дешевшими рушниками через плече на весіллях. Дуже незначний, по-
рівнюючи, відсоток найзаможніших селян, здебільшого крамарів, про-
мисловців, так помітно урбанізувалися, щоб навіть у хатах під залізом, 
з міською меблею одмовитися від розвішування рушників на стінах чи 
на іконах, чи вживання їх під час весілля. Навпаки, і цей новий сіль-
ський побут всякими антихудожніми, проте найдорожчими “царськи-
ми” рушниками намагався обслужити кролевецький скупник» 73. По-
рушуються проблеми майнового розшарування серед ткачів, питання 
організації ткацького цеху й права, обов’язки та привілеї його членів: 
«З  34  ткацьких родин більшість аж ніяких “принадлежностей”, себто 
землі, сінокосу й лісу, не мали й жили, правда, в своїх хатах або виключ-
но з свого ремесла». Важливо, констатує дослідниця, що «всі 34 родини 
входили в ткацький цех і виконували “принадлежащую к оному пови-
нность”, а козаки, крім того, ще й службу козачу відбували» 74.

Окремий, суто етнографічний аспект студії стосується асорти-
менту виробів, зокрема рушників, їх функцій і сакральної сутності 
в українському побуті; техніки їх виготовлення, композиції та орна-
ментики: «…взагалі рясно оздоблений рушник міг розвинутися по-
ступово з простих сувоїв рушничного полотна, з червоними пере-
тичками по всій його довжині. Так само, як і в багатьох інших виро-
бах старої художньої промисловості, складніша композиція і орна-
мент рушників міг спуститися в село від вищих верств населення, 
в яких він існував в такому вигляді давно, інколи виготовлений для 
панського вжитку на місці, іноді навіть закордонний» 75.

Є. Спаська простежує процес еволюції асортименту й орнамен-
тики кролевецького ткацтва з кінця ХІХ – початку ХХ ст., звідколи 
скупники «починають давати замовлення ткачам за новими узора-
ми, беручи їх з вульгарних і дешевих друкованих узорів, невідомого 

73 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 171–172.

74 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 43.

75 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 76.
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походження, що “нічого спільного ні з російським, ні з українським 
орнаментом не мають”, даючи власну розкольоровку “з голови” чи з 
наявності купованих, фарбованих ниток на скупницькому склепі» 76.

Не залишаються поза увагою дослідниці й трансформаційні проце-
си: перехід на нову сировину – «бавелняну пряжу»; зміна кольорової 
гами орнаментики (відхід від усталених традиційних барв). З приводу 
останнього вчена зазначає, що «до 70-х рр. ХІХ ст. кролевецьке тка-
цтво знало тільки два кольори – білий і червоний, тільки на їхньому 
співвідношенні будувало розкольоровку, надаючи червоному кольору 
узора деякої різноманітності лише через гру фактури» 77. Проте, за її 
спостереженнями, уже з кінця 1870-х років «в оздобу кролевецьких 
виробів швидко входить <…> крім червоного – зелений, синій, жов-
тий. Далі, з поширенням ринків збуту, в кролевецьке ткацтво швидко 
входить значна кількість інших кольорів» 78.

Текст студії Є.  Спаської проілюстровано унікальним фотома-
теріалом з підготовленого нею спеціального тематичного альбому, 
приуроченого до змісту розглядуваної праці. На жаль, є певні роз-
біжності між порядком ілюстрацій альбому та списком ілюстрацій, 
поданим у монографії. Як зазначалося, у  цьому збірнику подано 
лише частину фотоілюстрацій з альбому, проте вони належно візу-
алізують ткацький промисел Кролевця з етнографічного погляду і 
є рідкісним документального характеру джерелом. Становить без-
заперечний науковий інтерес і складена дослідницею бібліографія, 
що налічує 133 спеціальних, дотичних до теми, праць; показовими є 
також подані нею реєстри рукописних «усних» і «речових» джерел.

Резюмуючи, зазначимо, що виконане вченою дослідження за-
повнює існуючу прогалину в реконструкції комплексної панорами 
розвитку кустарних промислів і ремесел, економіки історичної Чер-
нігівщини; воно й донині залишається важливим здобутком крає-
знавства регіону й етнографічної регіоналістики зокрема. Не менш 
вартісною є праця і для відтворення культури й побуту різних соці-
альних прошарків людності України ХІХ – початку ХХ ст.ß

76 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 90.

77 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 94.

78 Спаська  Є. Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од зб. 14, арк. 94.
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У науковому доробку Є.  Спаської, як зазначалося, окрім ґрун-
товних, монографічного плану робіт суто етнографічної тематики, 
є  невеличкі розвідки музеєзнавчої спрямованості, що мають фор-
мат своєрідних «фактографічних» довідок для паспортизації музей-
них пам’яток. Праця Є. Спаської в музеях, як і її участь у музейному 
семінарі Д. Щербаківського, метою якого, як згадувала учена, «було 
зробити з нас <…> дослідників музейних матеріалів» 79, були мотива-
ційними рушіями її дослідницьких практик та інтересу до проблеми 
документування тогочасних музейних збірок, серед яких, як конста-
тував у своїх лекціях Д. Щербаківський, було «занадто багато безпас-
портних недатованих експонатів» 80. Учена добре засвоїла й оцінила 
перевагу обстоюваного Д. Щербаківським комбінованого – «збираць-
ко-дослідницького» – методу праці в музейній практиці, який поля-
гав у створенні або доборі «язика» – «точно паспортизованих речей», 
за якими можна буде вивчати й ідентифікувати інші, «безпаспортні 
і недатовані» експонати. На актуальності цього методу для тогочас-
ного музейництва особливо наголошував, як пише Є. Спаська у сво-
їх спогадах, Д. Щербаківський: «Метод цей здається <…> саме тепер 
найсвоєчаснішим, найрозумнішим, зокрема, коли пригадати, скільки 
часу збирання музейного матеріалу – експонатів – велося за принци-
пом естетично-індивідуальних смаків та нахилів різних збирачів <…> 
А наслідком цього те, що найбагатіші музеї в значній своїй кількості 
являються, власне кажучи, могилами для значної своєї частини екс-
понатів невідомого походження – безпаспортних, недатованих» 81.

Своєрідною маніфестацією професіоналізму Є. Спаської як музей-
ника стала низка її музеєзнавчих статей. Зокрема, одна з таких руко-
писних, невеличкого формату фактографічних праць ученої (про дві 
скатерті гетьмана Івана Скоропадського) передана нею до архівних 
фондів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 82. У ній дослідниця поставила за 
мету ідентифікувати два експонати Чернігівського державного музею, 
провівши відповідну роботу з їх паспортизації та атрибуції за доступ-
ними їй на той час джерелами *.

79 Спаська Є. Спогади… – С. 282.
80 Див.: Спаська Є. Спогади... – С. 282.
81 Спаська Є. Спогади... – С. 282.
82 Спаська Є. Скатерті гетьмана Івана Скоропадського (1646–1722). – АНФРФ 

ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 13, 46 арк.
* Зазначені вишиті скатерті привернули також увагу Т. Кари-Васильєвої – ав-

торки розділу «Вишивка та гаптування» з п’ятитомної «Історії декоративного ми-
стецтва України» (Київ, 2007. – Т. 2. – С. 46–47).
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Учена була переконана, що її джерелознавча розвідка «найпотрібні-
ша музейним працівникам, яким вона допоможе паспортизувати безліч 
музейних експонатів» 83. Є. Спаська розпочала цю роботу ще в київський 
період життя (1926), а завершувала вже у вигнанні (наприкінці 1964 р.); 
вона надіслала її своїм колегам (Марії Вязьмітіній і Марії Новицькій) до 
Києва – з надією на опублікування. Як зазначає Є. Шудря – дослідни-
ця мистецтвознавчого доробку Є. Спаської, – розвідку прочитали зна-
ні мистецтвознавці С. Таранушенко та Б. Бутник-Сіверський, але тоді 
статтю не було опубліковано; авторці рекомендувалося доопрацювати і 
скоротити її. Проте вчена відмовилася, позаяк вважала, що «саме в тако-
му вигляді вона найпотрібніша музейним робітникам, тим, хто вивчає 
українську вишивку, бо допомогла б їм краще паспортизувати й дату-
вати речі у своїх колекціях»  84. Лише у 2000 році розвідка Є. Спаської 
була дещо скорочена та підготовлена до друку Євгенією Шуд рею й опу-
блікована під назвою «Обрус із гетьманського столу» в журналі ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського «Народна творчість та етнографія» 85.

«Скатерті Скоропадського» зацікавили дослідницю передусім 
тому, що на них було вишито ініціали прізвищ та звання осіб, яким 
вони належали (тобто це були так звані «підписні вишивки»), а це до-
зволяло встановити час, коли їх було виготовлено і, за аналогією, «да-
тувати велику кількість інших, подібних вишивок <…>, що перехо-
вуються <…> по музеях» 86. Учена не обмежується документуванням 
лише згаданих зразків, а вписує їх з’яву на Чернігівщині в широкий 
контекст міжетнічних контактів, запозичень від сусідів, описує за-
гальний вигляд і характер орнаменту, намагається з’ясувати виконав-
ців, походження технік, замовників тощо.

У висліді своїх студій Є. Спаська робить обґрунтований висновок, 
що за всією сукупністю найрізноманітніших ознак «ці дві великопан-
ські скатерті, шиті рушниковими швами, теж вишили черниці Гамалі[ї]
вського монастиря між 1715 і 1722  роками»  87. «Виробляли такі речі, 
пишно їх оздоблюючи, можливо, для якихось урочистих подій, зборищ, 

83 Цит. за: Шудря Є. Всім серцем на Десні.... – С. 75.
84 Цит. за: Шудря Є. Всім серцем на Десні… – С. 75.
85 Спаська Є. Обрус із гетьманського столу // Народна творчість та етнографія. – 

2000. – № 5/6. – С. 75–85.
86 Спаська Є. Скатерті гетьмана Івана Скоропадського (1646–1722). – АНФРФ 

ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 13, арк. 3.
87 Спаська Є. Скатерті гетьмана Івана Скоропадського (1646–1722). – АНФРФ 

ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 13, арк. 32.
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бенкетів, коли не лише страви та напої, а й обладнання парадного столу 
мусило грати певну роль» 88. Дослідниця не лише наголошує на мисте-
цтвознавчому та пам’яткознавчому значенні експонатів, а й вказує на їх 
етнографічну вартість, зауважуючи, що «ця “коропська” скатерть геть-
мана Скоропадського, що її і досі зберігає Чернігівський державний 
музей, як живого свідка тих часів і того смаку, дозволяє наочно уявити 
собі їхній побут, [про що] не завжди вичитаєш і уявиш собі з записів» 89. 
Відтак, можемо констатувати актуалізацію Є. Спаською питання етно-
графічного вивчення побуту національної еліти, шляхетської верстви, 
що спершу не входило в дослідницьке поле «старої» етнографії, орієн-
тованої винятково на народну культуру, а за радянської доби – замовчу-
валося та не порушувалося науковцями через ідеологічне табуювання 
і лише сьогодні легітимізоване етнологічною та історичною науками.

Ця розвідка має передусім музеєзнавчу фактографічну цінність у 
справі документування й паспортизації експонатів (тим паче, що одна 
з двох описаних пам’яток «взагалі зникла»); проте, як зазначалося, 
не менша її етнографічна значимість. Про це слушно пише Є. Шудря: 
«Треба думати, що робота про історичні предмети з побуту ХVІІІ ст. 
та ще й із гетьманського оточення певною мірою  змальовує не лише 
образ власника, а й риси тієї доби» 90. Саме з огляду на ці наукові пози-
тиви статті Є. Спаської, її невтрачену й нині джерелознавчу вартість, 
вона також долучена нами до збірника вибраних досліджень ученої.

Як зауважувалося, до початку 1930-х років дослідниця підготува-
ла шість випусків альбомів, присвячених різним типам вишивки  *. 

88 Спаська Є. Скатерті гетьмана Івана Скоропадського (1646–1722). – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 13, арк. 41.

89 Спаська Є. Скатерті гетьмана Івана Скоропадського (1646–1722). – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 13, арк. 41–42.

90 Шудря Є. Всім серцем на Десні… – С. 75.
* Спаська  Є. «Кролевецьке ткацтво». [Альбом фотографій, рисунків, 

репродукцій типографських й  ін.].  – АНФРФ ІМФЕ, ф.  48-5, од.  зб.  45, 43  арк.; 
Спаська Є. «Рушниковые швы» [(Київщина). Альбом фотографій, малюнків (з пояс-
неннями до цих матеріалів – «Передмова до третього випуску» та «Пояснення до та-
блиць випуску ІІІ-го»)]. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-5, од. зб. 46, 43 арк.+5 арк.; Спаська Є. 
[Зразки вишивок прозорого шиття на чоловічих та жіночих сорочках, на скатерках 
і под. (Київщина й ін. місцевості). Альбом до 1-го випуску матеріалів]. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф.  48-5, од.  зб.  47, 19  арк.; Спаська  Є. [Зображення вишивок непрозорого 
шиття на чоловічих та жіночих сорочках, на скатерках і под. (Київщина). Альбом 
до 2-го випуску матеріалів]. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-5, од. зб. 48, 35 арк.; Спаська Є. 
[Зображення гаптування – шиття на шовку, на полотні (Київщина). Альбом до 4-го 
та 5-го випуску матеріалів]. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-5, од. зб. 49, 38 арк.
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Крім  невеличких передмов та коментарів, основу альбомів складає 
фотоілюстративний ряд, на жаль, головно чорно-білої гами (через 
відсутність на ті часи належних технічних можливостей). Утім, попри 
це, альбоми візуалізують залучені для аналізу зразки вишивок, істот-
но збагачують потенціал усіх згаданих наукових розвідок Є. Спаської 
на відповідну тематику. До того ж чимало із зафіксованих дослідни-
цею варіантів вишивок до сьогоднішнього дня не збереглися і є рід-
кісним та чи не єдиним джерелом для дослідників. Учена не змогла 
опублікувати альбоми за життя й передала їх до рукописних фондів 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Ми не вдаємося до їх аналізу, позаяк вони 
потребують спеціального розгляду; вони готуються до опублікуван-
ня й будуть видрукувані як друга частина мистецтвознавчих і наро-
дознавчих праць Є.  Спаської в рамках видавничих проектів ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. ß

Промисли та ремесла Чернігівщини, що доти здебільшого перебу-
вали на маргінесі дослідницьких зацікавлень науковців і вивчалися 
принагідно вибірково, посіли центральне місце в науковій діяльності 
Є. Спаської. У її спадщині, як зазначалося, виокремлюється два вираз-
них тематичних цикли праць (вишивка та ткацтво; гончарство), ко-
жен з яких об’єднував низку дрібних етюдів. Різні аспекти гончарства 
й кахлярства Чернігівщини, у висвітленні окремих з яких Є. Спаська 
була першопрохідцем і які склали сім етюдів у її науковому доробку, 
привернули її увагу ще за студентських років, а надто – у київський 
період її життя, з 1923 року. На потребі досліджувати цей пласт народ-
ної культури наголошував видатний етнограф і наставник Є. Спаської 
Д. Щербаківський, котрий переконував тоді ще недосвідчену студент-
ку взятися за всебічне й ґрунтовне студіювання чернігівського гон-
чарства. Матеріали про чернігівських гончарів, панські та селянські 
кахлі Ніжина Є. Спаська збирала під час різдвяних студентських ка-
нікул, коли, за її спогадами, у холод та завірюху ходила по заметах на 
міські «околиці, на розмови з найстарішими гончарами та золотаря-
ми, розпитувала і про цехи, і про різні їх старі справи» 91.

Початок наукового дослідження цієї пріоритетної для Є. Спаської 
теми було покладено її першою студентською доповіддю про ічнян-
ське гончарство, зробленою восени 1923  року на семінарі Д.  Щер-
баківського (на основі зібраних нею кількох сотень замальовок ка-

91 Спаська Є. Спогади… – С. 276.
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хель із Чернігівщини та Галичини). У 1924 році Є. Спаська – на той 
час студентка Київського археологічного інституту – у рамках своєї 
участі в семінарі С. Гілярова та А. Дахновича провела власну науко-
ву роботу, простудіювавши кахлеву піч ХVІІІ ст., що знаходилася в 
Музеї мистецтв ВУАН (нині – Національний музей мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків) 92. На цій основі вона виконала окрему 
розвідку «Піч музею Ханенка», яка у звідомленні УАН за 1924 рік по-
цінована як «надзвичайно цікавий науковий етюд» 93.

Трохи згодом, уже під час її службових поїздок по краю, учена 
«змогла добрати чимало потрібного <…> матеріалу і про кахлі – пан-
ські та селянські, – і про місцеві заводи та про різні інші потрібні нам 
речі» 94. Працюючи в Сільгоспмузеї, Є. Спаська, за її свідченням, під 
час відрядження 1926 року «за певним планом об’їздила всі гончар-
ські пункти певного району Північної Чернігівщини <…> Збираючи 
всі можливі відомості про гончарство, як усні від старих гончарів, так 
і по установах (статистичних бюро)» 95. Саме ці подорожі по Чернігів-
щині й допомогли їй зафіксувати потрібну інформацію про кахлеве 
виробництво та його історію, про відомі осередки й майстрів і навіть 
про чернігівські керамічні заводи. При підготовці праці з народної 
кераміки Є. Спаська також ґрунтовно вивчила музейні колекції, а за 
порадою свого колишнього керівника  – відомого російського етно-
графа В. Харузіної – зверталася за консультаціями до знавця техніки 
і технології виготовлення кераміки московського професора О. Філі-
пова – завідувача столичного музею, який надав їй методичну та на-
укову допомогу. 2 квітня 1927 року дослідниця представила цю роз-
відку як свою аспірантську роботу в науково-дослідній кафедрі мис-
тецтвознавства, де й було рекомендовано оприлюднити її у збірнику 
«Український музей». Робота, зрештою, і була опублікована в цьому 
збірнику під назвою «Кахлі Чернігівщини (ХVІІІ–ХІХ ст.). Попереднє 
звідомлення» – з авторською присвятою Д. Щербаківському (згодом 
було видрукувано й окремий її  відбиток).

У  розвідці авторкою акцентувалася потреба дослідження гон-
чарства Чернігівщини, містився короткий історіографічний огляд, 
описувалася географія осередків з виготовлення кахель, подавалися 

92 Спаська Є. Спогади… – С. 277.
93 Див.: Звідомлення Української академії наук у Києві за 1924  рік.  – Київ, 

1925. – С. 21.
94 Спаська Є. Спогади… – С. 277.
95 Спаська Є. Спогади … – С. 283.
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відомості про місцеві керамічні заводи (8 кахлевих заводів) та окре-
мих найвідоміших гончарів-кахельників. Дослідниця представляє 
основні типи панських і селянських печей та груб, облицьованих 
кахлями; розглядає кольорову гаму й подає класифікацію сюжетів 
кахель; торкається проблеми еволюції стилів кахлевого виробни-
цтва Чернігівщини, що, на її думку, відповідає російській та почасти 
європейській традиціям з деякими місцевими відмінностями 96.

З  урахуванням того, що більшість виявлених і використаних 
Є.  Спаською матеріалів нині втрачені, а  спостереження вченої про 
територіальні локації осередків з виробництва «селянських» кахель, 
їх основні сюжетні композиції та кольорову гаму; про кахлі як про-
дукт «панської культури», з якої він запозичений до народної традиції 
і оригінально адаптований до селянського побуту 97, становлять без-
перечний інтерес для сучасних дослідників, ми вважали за доцільне 
розмістити цю статтю в збірнику її праць.

Тематичному циклу студій «Чернігівське гончарство» Є. Спаська при-
урочила, як згадувалося, ще сім етюдів: «Пузирівський посуд», «Шльон-
ський гончарський круг», «Глечик з хрестиком», «Гончарські кахлі Черні-
гівщини XVIII–XIX ст.», «Нарис історії заводу А. Міклашевського в селі 
Волокитине», «Кахлеві печі в садибі “Покорщина”», «Нарис з історії ках-
левих заводів Чернігівщини ХІХ ст.», частина з яких була опублікована, 
а частина зберігається в архіві дослідниці в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. 
Щодо розвідки про пузирівський посуд (відповідно названої авторкою 
за іменем родоводу старого гончаря Пузиря), то вивчення його в рамках 
ширшої теми про чернігівське гончарство Є. Спаська розпочала також 
за наполяганням Д. Щербаківського (ще під час участі в роботі його семі-
нару). Рукопис праці, який дослідниця підготувала на кінець 1926 року і 
оприлюднила у вигляді доповіді на семінарі Д. Щербаківського, зберіга-
ється в архіві ІМФЕ ім. М. Т. Рильського і друкується в пропонованому 
читачеві збірнику. (В авторській редакції він був опублікований у що-
річнику «Українське гончарство» 98.)

У розвідці Є. Спаська висвітлює доти не вивчене питання про по-
ходження і появу на Чернігівщині (у  с.  Радичів) сірого посуду на-

96 Спаська  Є. Кахлі Чернігівщини (ХVІІІ–ХІХ  ст.). Попереднє звідомлення  / 
Український музей / окремий відбиток. – Київ, 1927. – Вип. 1. – С. 16–19.

97 Див.: Спаська Є. Кахлі Чернігівщини… – С. 20–21.
98 Спаська Є. Пузирьовський посуд (перший етюд з циклу «Чернігівське ганчар-

ство») // Українське гончарство. Національний культурологічний щорічник. За рік 
1994. – Опішне, 1995. – Кн. 2. – С. 374–394.
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щадків древніх «вальдензерів» – сектантів-колоністів, що походили 
не від німців-колоністів, а  від французької секти вальдензерів  99. 
Зразки цього посуду, на думку Є. Спаської, ні кольором, ні орнамен-
том не подібного до посуду слов’янських народів, зберігалися в збір-
ках музеїв Чернігова, Києва та в українському відділі Російського 
музею Петербурга, проте не були належно атрибутовані. Відтак, чи 
не основним завданням студії було сприяння науковому удокумен-
туванню, атрибуції даної групи експонатів; а саме дослідження має 
не лише і не стільки мистецтвознавчий характер, скільки є зразком 
пам’яткознавчої студії наявних гончарних виробів. Отже, стаття 
становить неабияку джерелознавчу цінність у справі паспортизації 
відповідних музейних збірок згаданих осередків; проте не менше її 
наукове значення у з’ясуванні походження й різновидів виробів та 
їх орнаментально-колористичних особливостей; локальної специфі-
ки і її залежності від складу місцевої сировини (глини та поливи); 
у розкритті найпоширеніших типів посуду та зв’язку його форми з 
композицією орнаменту; зрештою, у висвітленні трансформацій і 
засвоєння іншоетнічних гончарських традицій людністю краю. 

Учена простежила специфіку розвитку гончарського промислу 
на Чернігівщині, пов’язану із занепадом колонії, розкрила процес 
засвоєння техніки виготовлення «сірого» гончарного посуду (при-
таманного західноєвропейським колоністам та «типового» для за-
хідних слов’ян) місцевими умільцями-гончарями. Дослідниця кон-
статує характерний для колоністів, як малої етнічно-конфесійної 
групи в іноетнічному оточенні, культурний консерватизм у їхньому 
побуті, збереженість і вірність етнічній традиції колишньої батьків-
щини, відображену в художньо-мистецькій специфіці їх гончарного 
посуду, резюмуючи, що «загальний вигляд, кольорова гама цього 
посуду з певністю ведуть нас на Захід» 100.

Є. Спаська, як засвідчують її наукові публікації, не обмежувала своє 
вивчення реалій етнокультури (і  кустарних промислів та народної 
техніки як її неодмінних складових) винятково мистецтво знавчими 
завданнями, а прагнула досліджувати пам’ятки комплекс но, у тісних 
зв’язках і взаємозалежностях виробів та їх мистецьких особливостей 
від середовища побутування та соціальних груп мешканців; а також 
від мистецького хисту майстра й художньої специфіки локальних 
осередків, що переконливо маркує превалюючий етнографічно-мис-

99 Спаська Є. Пузирівський посуд. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 23, арк. 3.
100 Спаська Є. Пузирівський посуд. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 23, арк. 40.
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тецтвознавчий і музеєзнавчий ракурс статей ученої. Ілюстрацією 
міждисциплінарного характеру студій дослідниці є невеличкі вузько-
тематичні її розвідки вже раннього, київського, періоду творчості.

До цього ж тематичного блоку публікацій Є.  Спаської належить 
стаття «Шльонський гончарський круг» (позначена дослідницею як 
«Другий етюд із циклу “Чернігівське гончарство”»)  101. У  ній учена 
описує один з архаїчних різновидів гончарного круга, докладно аналі-
зує будову й відмінності цього «карусельного» типу круга на шпицях 
від сучасних їй «волчкових» кругів на веретені. У цій факто графічній 
праці Є. Спаська демонструє справді відповідальний науковий підхід 
до будь-якої, навіть надто вузької теми, подаючи переконливий біблі-
ографічний огляд за предметом досліду; ґрунтовно аргументуючи ви-
сновки; інформуючи про наявність пам’яток цього типу в музейному 
фонді тощо. Зауважимо, що з погляду атрибуції та документування 
музейних експонатів ця студія й досі актуальна для пам’яткознавчої 
діяльності етнографічних музеїв, чим власне й мотивоване її залучен-
ня (у вигляді передруку) до збірника наукових праць дослідниці.

У  межах циклу «Чернігівське гончарство» взимку 1926  року на 
семінарі Д. Щербаківського Є. Спаська представила також доповідь 
«Глечик з хрестиком», яка у вигляді невеликого повідомлення була 
опублікована в «Матеріалах до етнології й антропології» за 1929 рік 102. 
У розвідці Є. Спаська представила цікавий зразок димленого («заку-
реного») посуду – чорного глечика, виготовленого у с. Шатрищі Нов-
город-Сіверського повіту з місцевої сіруватої глини на звичайному 
гончарному крузі, з орнаментуванням вдавленим візерунком по си-
рій ще фактурі посудини та з використанням спеціальної технології 
обпалювання (з перетриманням його в печі без доступу кисню).

У  цій статті дослідниця однією з перших акцентує потребу ви-
вчення ритуального посуду і дотичних до нього вірувань; лаконіч-
но описує повір’я, пов’язані з глечиками різного функціонального 
призначення, вказує на зв’язок шатрищанського чорного «глечика з 
хрестиком» з народними уявленнями про «Зборну суботу» та моло-
чарські справи. Передрук цієї публікації також увійшов до пропоно-

101 Спаська Є. Шльонський гончарський круг (другий етюд із циклу «Чернігівське 
гончарство»)  // Матеріали до етнології. Видання Музею антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка / окремий відбиток. – 1929. – Вип. ІІ. – С. 104–110.

102 Спаська Є. Глечик з хрестиком (етюд з циклу «Чернігівське гончарство») // 
Матеріали до етнології й антропології. Збірник праць, присвячений пам’яті 
Володимира Гнатюка. – Львів, 1929. – Т. 21–22. – Ч. 1. – С. 35–41.
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ваного читачеві збірника праць ученої, що зумовлено оригінальніс-
тю й досі малою вивченістю порушеної в ній тематики. 

У  1928  році видавництвом Київського крайового сільськогоспо-
дарського музею та Постійної промислової виставки було опублі-
ковано розвідку Є. Спаської «Гончарські кахлі Чернігівщини ХVІІІ–
ХІХ ст.». У ній дослідниця наголошує, що предметом її уваги є лише 
кахлі, «що їх виробляли по своїх майстернях звичайні гончарі-гор-
шечники» 103; розглядає типи, матеріал, техніку виготовлення, розмір, 
кольори та сюжети зображень, композицію малюнка кахель тощо. Зо-
крема, Є. Спаська зупиняється на питаннях залежності трактування 
зображень (лінійно, контурно, сильветно) від можливостей «ріжко-
вої» техніки; наголошує, що «загальним характером гончарські кахлі 
нагадують лубки, пристосовані до виконання ріжковою технікою» 104; 
деякі із сюжетів кахель запозичено з панських, інші – із заводських 
взірців. Слушні міркування дослідниці про засвоєння сільською люд-
ністю зразків «панської культури» (вищих верств) з  їх подальшою 
трансформацією, що відповідала народному розумінню краси 105.

Стаття про кахлі Чернігівщини, що була з художньо-технічного 
погляду вдало оформлена студентом поліграфічного факультету Ки-
ївського художнього інституту І. Муляр-Крейніним і проілюстрована 
5 таблицями із 7 зображеннями, вийшла накладом тисяча примірни-
ків. Ця джерелознавчого плану розвідка, важлива у справі атрибуції 
музейних пам’яток, стала четвертим етюдом циклу «Чернігівське гон-
чарство» Є. Спаської і у вигляді передруку також приєднана нами до 
інших її народознавчих публікацій, розміщених у цьому збірнику.

Як зазначалося, наукова діяльність Євгенії Спаської, зосереджена 
на студіях народномистецьких кустарних промислів, тісно лучилася 
з її виробничою практикою, професійною роботою в управлінських 
структурах художньої промисловості (від інструктора кустарної май-
стерні райспоживспілки м. Ніжина (1921–1923), керівника виробни-
цтва Київського міжрайонного товариства «Текстильхудож експорт» 
(1926–1928), а  дещо згодом  – до завідувача художньої експортної 
майстерні в Алма-Аті (30-ті роки ХХ ст.)). У річищі цих інтересів до-
слідниці цілком природною є також поява її дослідження про художні 
промисли, зокрема фарфорову Волокитинську фабрику, яке було ви-

103 Спаська  Є. Гончарські кахлі Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ  ст. 4-й етюд з циклу 
«Чернігівське гончарство». – Київ, 1928. – С. 5.

104 Спаська Є. Гончарські кахлі Чернігівщини … – С. 25.
105 Спаська Є. Гончарські кахлі Чернігівщини … – С. 30.
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конане під час перебування вченої на науковій роботі в Київському 
інституті промислової кооперації у 1931–1934 роках. Тут при науково-
дослідній кафедрі мистецтвознавства Є. Спаська проходила аспірант-
ський стаж, досліджуючи історію кріпацького порцелянового заводу 
А. М. Міклашевського, що функціонував з 1839 по 1861 рік. Восени 
1931 року дослідниця захистила цю студію при Науково-дослідному 
інституті історії матеріальної культури в Харкові як промоційну пра-
цю; проте в київський період життя видрукувати цю роботу вченій не 
вдалося, вона зуміла її опублікувати вже 1959 року в щорічнику «Ма-
теріали з етнографії та мистецтво знавства» під назвою «Матеріали до 
історії фарфорової фабрики А.  М.  Міклашевського (1839–1861)»  106. 
Зазначимо, що ця розвідка постає як один з численних варіантів ак-
туалізованих на ті часи робіт з дослідження продуктивних сил міст 
та локальних населених пунктів з метою студіювання й залучення їх 
потенціалу для розвит ку економіки. Зміст і краєзнавчо-етнографіч-
ний характер цієї статті детермінований уже згадуваними урядовими 
циркулярами й настановами управлінських структур ВУАН щодо ви-
вчення місцевих ресурсів.

Проте дослідниця виходить за межі цих вузькоутилітарних за-
вдань, прагне висвітлити проблему в широкому історико-етногра-
фічному ракурсі. Зокрема, вказуючи на відсутність спеціальних сту-
дій про фарфорове виробництво Волокитинської фабрики, Є. Спась-
ка подає огляд архівних відомостей і літературних джерел; розкри-
ває історію створення підприємства; інформує про місцеві родови-
ща «фарфорової» глини й інші сировинні ресурси; описує різновиди 
продукції, ринки її збуту; обстоює слушні думки про роль місцевої 
людності в налагодженні виробництва та художньому оформленні 
виробів. У полі зору вченої – з’ясування причин згортання вироб-
ництва і питання наявності зразків продукції фарфорової фабрики 
А.  Міклашевського в колекційному фонді музеїв; переконливими 
видаються її міркування з приводу причин припинення діяльності 
підприємства. Поза сумнівом, що ця праця Є. Спаської є важливою 
в контексті як відтворення цілісної картини соціоекономічного роз-
витку Чернігівщини ХІХ ст., так і з погляду вивчення художніх про-
мислів цієї доби, оскільки чимало зібраних і систематизованих до-
слідницею відомостей нині нерідко є єдиними джерелами й науково 

106 Спаська Є. Матеріали до історії фарфорової фабрики А. М. Міклашевського 
(1839–1861) // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. – Київ, 1959. – Вип. V. – 
С. 120–135.
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фіксованими даними для сучасних студій за даною тематикою. Вона 
також у вигляді передруку вміщена в збірнику праць ученої, що, на 
наш погляд, дозволить представити комплексно і якомога повніше її 
дослідження циклу «Чернігівське гончарство».

Одним з неопублікованих за життя Є. Спаської етюдів із зазначе-
ного тематичного циклу стала розвідка про кахлеві печі в садибі «По-
корщина», що також була підготовлена нею в цей же період. Матеріал 
до теми Є. Спаська збирала головно влітку 1927 року під час колектив-
ної експедиції до міста Козельця (у товаристві науковців В. Зуммера, 
В. Базилевича та М. Вязьмітіної). Перед ученою, зокрема, стояло за-
вдання вивчити місцеві кахлеві печі й зафіксувати те, що залишилося 
від комплексу кахлевих печей садиби «Покорщина», «яку мати геть-
мана Розумовського обстроювала й обживала в ті часи, коли будували 
відомий Козелецький собор (1752–1763)». Зібрані під час експедиції 
матеріали вчена опрацювала й систематизувала у вигляді доповіді, 
яку виголосила на мистецтвознавчому семінарі Ф. Ернста (при кафед-
рі мистецтвознавства УАН). Проте опуб лікувати в ті часи розвідку не 
вдалося, до її завершення дослідниця повернулася вже у вигнанні.

Є. Спаська була не першою дослідницею, котра звернула увагу на цю 
групу пам’яток – її польовим дослідженням передували студії К. Ши-
роцького та С.  Лукомського, які вивчали ці ж кахлеві печі перед по-
чатком Першої світової війни і опублікували відповідні повідомлення. 
Учена ґрунтовно опрацьовує студії попередників, аналізує виявлені 
зразки за сировиною, за змістом сюжетів та технікою виконання біль-
шості зафіксованих нею узорів кахель («пензликом, а не ріжком»), і у 
висліді робить власні висновки: зокрема, ставить під сумнів міркуван-
ня К. Широцького про місцеве походження кахель, припускаючи щодо 
більшості з них їх «привозний характер» – гданський чи російський. 
Водночас докладний розгляд і аналіз виявлених фактів дав їй підстави 
переконливо ідентифікувати одну з кахлевих печей з місцевими гончар-
ними виробництвами, висловити гіпотезу щодо датування функціону-
вання локальних гончарних центрів. Вона актуалізує потребу ґрунтов-
нішого вивчення порушеної тематики в перспективі майбутніх студій.

Є.  Спаська зробила спробу завершити написання розвідки вже в 
60-х  роках ХХ  ст., перебуваючи в Казахстані. Як пише дослідниця в 
авто біографії, тут у відірваності від України, їй дуже бракувало матері-
алів її експедиції у Козелець: «… я б дуже хотіла закінчити роботу про 
“Покорщину”, де, – як повідомляв мене проф. В. М. Зуммер, – нічого 
не залишилося з того, що ми бачили раніше [під час їхньої експеди-
ції 1927 року. – Г. С.], хоч мені дуже бракує і частини моїх матеріалів 
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 (замальовок), і літератури» 107. До фондів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ма-
теріали експедиції Є. Спаської у Козелець потрапили у вигляді згаданої 
доповіді, виголошеної на семінарі Ф. Ернста. Вони були опубліковані в 
авторській редакції у щорічнику «Українське гончарство» за 1994 рік 
(Опішне, 1995, кн. 2), а згодом опрацьовані й підготовлені до друку на-
уковим співробітником АНФРФ ІМФЕ С.  Стефанович у щорічнику 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського «Матеріали до української етнології» 108. До 
тексту цієї розвідки подаємо ілюстративний ряд з відповідного тема-
тичного альбому, підготовленого Є. Спаською (АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-5, 
од. зб. 42), який ми представляємо окремими зразками.

Реалізовуючи багатоаспектний проект міждисциплінарного студі-
ювання гончарства Чернігівщини, Є. Спаська водночас здійснила ґрун-
товне вивчення провідного осередку керамічного промислу Поділля, 
зокрема, різновидів та орнаментики бубнівського посуду, розширив-
ши географію своїх дослідницьких інтересів в царині гончарства. Уче-
на, за її свідченням, простудіювала «понад 700 шт. виробів с. Бубнівки, 
Тульчинської округи, що їх виготували більше як 20 окремих гончарів 
протягом, приблизно, 70  років»  109. Опрацьований дослідницею по-
суд головно склав колекційні збірки кустарного відділу Київського 
сільськогосподарського музею, збірки Музею антропології та етноло-
гії ім. Хв. Вовка, Всеукраїнського історичного музею (Київ), Москов-
ського музею народознавства та музеїв Поділля. Залежно від техніки 
виготовлення посуду Є. Спаська виокремила три періоди в розвитку 
бубнівського гончарства, перший з яких пов’язаний у часі ще з кріпа-
цтвом і характерний виготовленням неполив’яного та скупо орнамен-
тованого посуду; другий – починається з часу розкріпачення селянства 
і пов’язаний з посудом, при виготовленні якого вперше застосовуєть-
ся полива, головно як оздоба; третій період дотичний до кінця 1920-х 
років, специфікою його є вироби, виготовлені за допомогою «техніки 
поливання прозорою поливою по розмальованому черепку»  110. До-

107 Див.: Автобіографія Спаської Євгенії Юріївни.  – АНФРФ ІМФЕ, ф.  48-1, 
од. зб. 1, арк. 3.

108 Спаська Є. Кахляні печі в садибі «Покорщина» // Матеріали до української 
етнології  : щорічник. Зб. наук. праць  / НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського – Київ, 
2015. – Вип. 14 (17). – С. 164–171.

109 Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду // Матеріали до етнології. Видання 
Музею антропології та етнології ім. Хв. Вовка Всеукраїнської академії наук / окре-
мий відбиток. –  1929. – Вип. ІІ. – С. 201.

110 Див.: Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду... – С. 202.
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слідниця ґрунтовно проаналізувала орнаментацію гончарних виробів, 
характерну безмежною різноманітністю й комбінацією традиційних 
мотивів («вилоги», «сосонки», «косички»); простежила детерміно-
ване застосуванням нових матеріалів розширення кольорової гами 
та впровадження нового інструментарію. «Разом з усім цим, – пише 
вчена, – міцно прижився інший інструментарій. На старому посуді ба-
чимо техніку продряпану, ляпану, а малювання на горщиках і баньках 
було зроблено скоріш пером або квачиком, а ніяк не ріжком; на новому 
полив’яному – техніка вже, безперечно, тільки ріжкова» 111.

Далі Є. Спаська розкриває залежність способів орнаментації від 
типу інструменту: «Ріжок же, як [ін]струмент, диктував майстрові 
вже зовсім інші способи орнаментації, аніж пензлик. Ця, так би мо-
вити, “струмкова” техніка, у той же час, не може не виховувати май-
стра і стилістично, бо фарба, що ллється з ріжка рівним струмочком, 
лягає округлими, плавними лініями, без різких зламів, кутів. Тому 
відміняється і кольоровий, і загальний стиль малювання; і стилеві 
аналогії, разом з аналогіями кольору матеріалу, нам доведеться знов 
таки розшукувати не в попередній добі в Бубнівці, а в сусідів» 112.

Дослідниця залучає порівняльні дані з інших аналогічних осеред-
ків (Опішня, Васильків), характеризує розповсюджені форми й різ-
новиди посуду, розглядає композицію орнаменту та її залежність від 
форми виробу, подає найпоширеніші трактування орнаментальних 
сюжетів і їх класифікацію. Увагу вченої привернули й питання особ-
ливостей декорування бубнівських гончарів, яких, за її спостере-
женнями, характеризує яскраво виражена індивідуальність, що дало 
їй підстави зробити висновок про їхню оригінальну творчу манеру – 
вправність, смак та здатність художньо адаптувати й перетворювати 
запозичене. Учена констатує, що серед семисот різних бубнівських 
виробів вона «не знайшла двох абсолютно ідентичних, але вони так 
легко вкладалися в певні групи на підставі стилістичних ознак, що 
мій попередній, традиційний погляд на народне мистецтво, як на 
творчість сталу, суто колективну, анонімну, без яскравих рис індиві-
дуальності, спочатку захитався, а потім зник, і на зміну йому прий-
шов інший – протилежний» 113. Слушні її висновки про регіонально-
локальну специфіку бубнівського посуду, на що звернув увагу відо-
мий український мистецтвознавець Б.  Бутник-Сіверський: «Міцна 

111 Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду… – С. 207.
112 Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду… – С. 207.
113 Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду… – С. 217.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



48

традиційна основа східноподільської кераміки, від якої в своїй твор-
чій праці йшли бубнівці, не завадила їм у створенні вузьких локаль-
них ознак» 114.  

Пильні спостереження Є.  Спаської щодо тогочасних трансфор-
мацій форм та орнаментації бубнівської кераміки за новітніх часів: 
«Важкі, прості форми в дідів переходять у різноманітні, вибагливі 
в синів та онуків; суворо симетр[ич]ний, монументальний, стилізо-
вано-рослинний орнамент замінює дрібніший, ближчий до натури, 
неспокійний» 115.

Розвідка вдало проілюстрована серією фотографій (згрупованих у 
чотирьох таблицях), зроблених з експонатів Київського сільськогос-
подарського музею М.  Подолянком. Підсумовуючи, зазначимо, що 
дана стаття Є. Спаської – це ґрунтовне мистецтвознавче й музеєзнавче 
дослідження, що й сьогодні має неабияке значення у справі атрибуції 
та паспортизації музейних пам’яток гончарного мистецтва Поділля.

Саме ця обставина й послужила мотивацією опублікування (шля-
хом передруку) цієї розвідки в пропонованому увазі читача збірнику, 
оскільки її, видрукуваний у «Матеріалах до етнології», варіант (навіть 
поширений у вигляді відбитків) нині став бібліографічною рідкістю.

Важливим джерелом для вивчення чернігівського гончарства за-
лишаються щоденники етнографічних подорожей Є.  Спаської по 
краю  116, які вже неодноразово потрапляли в поле зору науковців 
(Т. Діденко, О. Морозова, І. Ситого, Т. Дорохіної, Т. Луговик та ін.), 
позаяк вони містять чимало цінних локальних відомостей з етногра-
фії місцевої людності. ß

Окрім ткацтва, вишивки, гончарства та кахлярства Чернігівщи-
ни, іншою, не менш значущою в науковій творчості Є. Спаської, ста-
ла, як зазначалося, тема українського музейництва – документуван-
ня й паспортизації експонатів, зокрема різних виробів кустарного 
ремісництва Чернігівщини.

114 Бутник-Сіверський Б.  С. Українське радянське народне мистецтво.  – Київ, 
1966. – С. 89.

115 Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду… – С. 229.
116 Спаська Є. Подорожі по Чернігівщині; уривки з щоденників, р.  р. 1921–

1926; головним чином про ганчарство чернігівське  // Українське гончарство. 
Національний культурологічний щорічник. За рік 1994. – Опішне, 1995.– Кн. 2. – 
С. 337–373.
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Промислам Чернігівщини, саме в контексті їх музейної презента-
ції через конкретну експонатуру, присвячена ще одна, хоча й неве-
личка за обсягом, проте цікава за тематикою й конкретними факто-
графічними відомостями, розвідка Є.  Спаської «До історії ніжин- 
ського золотарства (ХІХ ст.)», яка й досі не загубила свого джерело-
знавчого значення для етнографії та музейництва. Підготовку нари-
су Є.  Спаська розпочала в середині 1920-х  років, а  завершила вже 
в повоєнний період  – у  1963  році; проте він тривалий час не був 
видрукуваний  *, а  зберігався в рукопису. Ми вважали за доцільне 
опублікувати його в даному збірнику – з урахуванням недостатньої 
вивченості й представленості (у  вигляді публікацій за тематикою) 
розвитку золотарства на Чернігівщині.

Працювати над проблемою ніжинського золотарства Є.  Спась-
ка розпочала, за її свідченнями, ще 1924 року (коли, перебуваючи в 
службовому відрядженні, вона одночасно збирала відомості з гон-
чарства, кахлярства та золотарства Чернігівщини). Чимало рідкіс-
ної інформації про золотарство і найдавніших майстрів-золотарів 
дослідниця (за завданням керівника Музейного семінару Д. Щерба-
ківського) зафіксувала під час новорічно-різдвяних канікул 1925–
1926 років, збираючи колекції для Київського історичного музею 117.

Є.  Спаська, за її спогадами, пильно дослуховувалася настанов 
свого вчителя Д.  Щербаківського й неухильно керувалася ними: 
«… у всіх старих майстрів, і золотарів в т. ч., треба зібрати відомос-
ті про тих, колишніх, відомих їм майстрів, яких вони пам’ятають, 
у яких вони вчилися. Все – і про техніку, яку вони вживали, а також, 
по змозі, придбати і такі вироби, і приладдя їхнє до роботи» 118. 

Є. Спаська вповні зуміла втілити у своїх дослідах також пораду 
Д.  Щербаківського вивчати явище не за літературою, а  за «живим 
життям» промислового осередку та майстрів; його рекомендацію се-
мінаристкам самим «іти до золотарів-кустарів у їхні майстерні і саме 
там, на місці, роздивитися, розпитати про все: і як, і що, чим саме і з 
чого виробляють вони тепер свою продукцію»; «тут же на місці тре-
ба вміти все зафіксувати, і не лише записати якнайповніше усі назви, 

* Був опублікований 2014 року в одному зі щорічників ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
(див.: Спаська  Є. До історії ніжинського золотарства (ХІХ  ст.)  // Українське ми-
стецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць. – Київ, 2014. – 
Вип. 14. – С. 277–288).

117 Спаська Є. Спогади… – С. 279.
118 Спаська Є. Спогади… – С. 280.
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усі вирази, а ще краще – замалювати чи зафотографувати усе» 119. На 
реалізації цих критеріїв як запоруки достовірності своїх тверджень, 
наголошує вчена в нарисі про золотарство Ніжина, констатуючи, що 
основні відомості про майстрів ХІХ  ст. вона одержала «від старих 
ніжинських золотарів» 120, що їй дало переконливу підставу зробити 
висновок: «...старі золотарі вміли поводитися з металом і обробляли 
його в різні способи: знали і лиття, і чеканку, і гравіровку, і штампу-
вання, і золочення “через огонь”, дожили і до штампування та золо-
чення гальвано пластиною» 121.

У розвідці йдеться також про асортимент золотарських виробів, 
який не обмежувався виготовленням лише дрібних побутових ви-
робів, «а робили й великі з панської та церковної утварі на замовлен-
ня – шати, чаші, оклади на Євангелля та ікони, лампади, паникадила 
і т. ін.» 122. Стаття доповнена «Додатками», що, безперечно, збагачу-
ють її зміст і є достовірним джерелом для здійснення музейної пас-
портизації відповідної групи пам’яток.

У вигнанні дослідниця по змозі займалася головно доопрацюван-
ням розпочатих ще в київській період життя робіт, про що мовить 
вона в автобіографії: «...з того часу, як мене було заслано до Казахста-
ну, наукової праці не вела» через ускладнення від перенесених раніше 
хвороб 123; і треба гадати, що умови постійного нагляду й вимушених 
переміщень по роботі навряд чи сприяли її науковій самореаліза-
ції. Лише 1948 року, після випадкової зустрічі на вулиці в Алма-Аті 
з професором С. Руденком (котрий, як відомо, також у 1930-х роках 
був репресований як учень Хв. Вовка і разом з іншими представни-
ками школи Хв. Вовка висланий з Петербурга), Є. Спаська отримує 
нагоду зайнятися науковими студіями в дещо несподіваній для себе 
археологічній царині. Зокрема, за наполяганням професора С. Руден-
ка, вона почала опрацьовувати тему «про велику і занедбану збірку 
мідних скіфських котлів Центрального музею» Алма-Ати, з якого на-

119 Спаська Є. Спогади… – С. 262.
120 Спаська Є. Ю. До історії ніжинського золотарства (ХІХ ст.). – АНФРФ ІМФЕ, 

ф. 48-3, од. зб. 20, арк. 2.
121 Спаська Є. Ю. До історії ніжинського золотарства (ХІХ ст.). – АНФРФ ІМФЕ, 

ф. 48-3, од. зб. 20, арк. 5.
122 Спаська Є. Ю. До історії ніжинського золотарства (ХІХ ст.). – АНФРФ ІМФЕ, 

ф. 48-3, од. зб. 20, арк. 5.
123 Автобіографія Спаської Євгенії Юріївни. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-1, од. зб. 1, 

арк. 2.
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передодні зустрічі з С. Руденком дослідницю було звільнено «за влас-
ним бажанням». Лише клопотання авторитетного археолога С.  Ру-
денка перед директором цього музею повернуло Є. Спаську назад до 
установи. Майже вісім років вона вивчала й опрацьовувала цю збір-
ку, опублікувавши, зрештою, написані роботи у виданнях Державно-
го педагогічного інституту ім. Абая 124. Один з рукописів цих статей, 
за назвою «Медные котлы в Казахстане», виконання якого дослідни-
ця датувала 1948–1951 роками, ми помістили в цьому збірнику, поза-
як описані вченою «скіфські котли» Казахстану складають інтерес як 
порівняльний матеріал з побуту кочівників і для українських музеїв 
та науковців – археологів і  етнографів. 

Крім загального огляду про знахідки котлів у Казахстані (понад 
70 одиниць), описів місць (Семиріччя з двома відмінними центра-
ми – околиці Іссик-Куля й околиці Алма-Ати), особливостей знайде-
них пам’яток (відособлена від інших предметів локалізація котлів, 
знахідки у вигляді скарбів  – два-три й більше котлів разом зі сві-
тильниками й жертовними столами), дослідниця концентрує увагу 
на питаннях їх типології, функціонального призначення. Її виснов-
ки чіткі, лаконічні та переконливі: «Фактично котел “скіфського 
типу” – це зручне, переносне вогнище кочівника, що послуговувало 
йому і як предмет щоденного використання, і, поза сумнівом, при 
виконанні ритуальних обрядів» 125.

Щодо місцевої специфіки та «локальності деталей» котлів Семи-
річчя, то вони, на думку дослідниці, зводяться до таких характерис-
тик: «…котли з двома горизонтальними ручками і двома вертикаль-
ними петлями на туловищі, а також зі стійкою, розплюснутою внизу 
підставкою» 126.

Важливі, джерелознавчого характеру спостереження подибуємо і 
в описі дослідницею матеріалу й техніки виготовлення цих пам’яток 
кочівного життя людності Казахстану, у її аргументації щодо призна-

124 Спасская  Е. Медные котлы ранних кочевников Казахстана и Киргизии  // 
Ученые записки. Алма-Атинский государственный педагогический институт 
им.  Абая.  – Алма-Ата, 1956.  – Т.  ХІ  (1).  – (Серия общественно-политическая).  – 
С.  155–169, 2  табл.; Спасская  Е. Находки медных котлов ранних кочевников в 
Казахстане и Киргизии// Ученые записки. Алма-Атинский государственный педа-
гогический институт им. Абая. – Алма-Ата, 1956. – Т. ХV (3). – Вып. 2. – С. 178–193.

125 Спасская Е. Ю. Медные котлы в Казахстане. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-V, од. зб. 61, 
арк. 10.

126 Спасская Е. Ю. Медные котлы в Казахстане. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-V, од. зб. 61, 
арк. 11.
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чення й ролі котлів (кухонне начиння («поваренные сосуды») чи ри-
туальні предмети культу 127, які вшановувались, подібно, як у слов’ян 
вшановувалися печі, а в кавказьких народів – хатнє вогнище). 

Безперечним позитивом праці є таблиця з детальним, належно 
удокументованим описом усіх зафіксованих дослідницею пам’яток, 
що для музейників є безцінним джерелом у справі паспортизації 
експонатів цієї групи. Професійно дібрана бібліографія, що є влас-
тиво самодостатнім історіографічним складником роботи, також іс-
тотно примножує науково-інформативний потенціал цієї розвідки, 
що репрезентує доробок ученої із царини казахської етнографії.

Представлені у цьому збірнику матеріали про мідні котли в Ка-
захстані складають дві одиниці збереження з архіву Є.  Спаської 
(текст – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-5, од. зб. 61 і таблиці – АНФРФ ІМФЕ, 
ф. 48-3, од. зб. 19 а). ß

Редколегія висловлює подяку за допомогу в підготовці до дру-
ку збірника праць Є.  Спаської співробітникам Архівних науко-
вих фондів рукописів та фонозаписів ІМФЕ  ім. М. Т. Рильського і 
редакційно- видавничого підрозділу Інституту *.

Сподіваємося, що опублікований в Інституті мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського НАН України 
збірник наукових праць Є. Спаської збагатить джерельну базу віт-
чизняного народознавства та сприятиме належному поцінуванню 
наукового доробку Є.  Спаської як визначного українського етно-
графа, музеєзнавця та мистецтвознавця. 

127  Спасская Е. Ю. Медные котлы в Казахстане. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-V, од. зб. 61, 
арк. 18–19.

* Готуючи до друку авторські тексти Є. Спаської, редколегія вдавалася до част-
кових виправлень термінів побутового мовлення, окремих русизмів та слів з наяв-
ними граматичними огріхами.
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Євгенія Спаська

Народне мистецтво 
Галичини і Буковини.

Народное искусство Галиции 
и Буковины и Земский союз  

в 1916–1917 годы войны

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 57
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І
Восени 1915  року в П[ідволочиському] заснував Всеросійський 

Земський союз пункт, в якому годували та перев’язували ранених. 
З фронту на вузькій колії привозили потяги сотні тяжко- та тисячі 
легкоранених, висаджували їх в П. та повертали назад.

Загін годував, перев’язував ранених, яким доводилося по кілька 
днів чекати в пакгаузах та на вокзалі позафронтових потягів широ-
кої колії. Праці було багато і праці до того важкої дуже. «Земляки» 
приїздили поранені, голодні, погано одягнені, розлютовані – тоді без 
знаряддя воювали.

Затим переробили вузьку колію на широку, потяги почали ходити 
до самої позиції, не перегружуючись в П. Не стало в загону роботи, 
напосіла нудьга. Хто працював на фронті в медико-санітарному від-
ділі, той добре знає те почуття досади та своєї непридатності в часи 
перерви боїв.

Байдикуючи, я почала блукати по побаюрених окопами околи-
цях. По одноманітних горбастих полях Північної Галичини до піз-
ньої осені красуються дрібненькі червоні маки, по яругах визирають 
села з дерев’яними старенькими храмами та традиційно червоними 
костьолами. Понад дорогами, на перехрестях, стоять грубо висічені 
з каменю статуї святих Мадон; одні з них в вінцях з зірок – то поль-
ські «Цариці небесні», другі без вінця, в простеньких намітках – ру-
синські «Святі Діви», як пояснила мені якась одна богомільна бабуся 
в уніатській церкві.

В середній та Південній Галичині, ближче до гір, по селах, вздовж 
шляхів та на роздоріжжях, досить часто розставлені хрести кам’яні 
всяких форм та маленькі каплички, в яких поміж святих образів по-
бачите маленькі глиняні статуетки; ще більш на південь, в горах та 
лісах Буковини, розкидані високі дерев’яні розп’яття, що мають за-
хищати подорожнього од злодіїв та вампірів.

Раз надвечір я одійшла далеченько од П. і натрапила якось на ве-
ликий буйний табір; повозки, коні, собаки, а навколо кострів діти, 
жінки, діди – все народ статурний, вродливий, убраний теж добре, 
в гарну незвичайну одежу.

Розпитуюся  – все біженці, здебільшого з Карпат, з-за Долини, 
Жидачева, Журавного. Живуть серед поля, а  годуються на пункті 
Земського союзу в П., і таких людей тут 900 душ. Подобалося мені з 
ними балакати, хоча вони сперш не дуже то довірливо відносилися 
до моєї хусточки. Далі призвичаялися, особливо дітвора; ця стала 
незабаром до мене цілими табунцями бігати «за цукерками».
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А тут трапилося якось, що один потяг з раненими замовив нам 
обід та й проїхав, не зупиняючись у нас, обідати до другої станції, 
в загін Кн. В. Шкода нам стало, що добра нашого пропаде, а ще ж і у 
великому толані – аж на 400 душ наварили; послали хутенько наро-
читого до завідуючого біженським пунктом з закликом: «Не варіть 
обіду на всіх, пришліть половину біженців до нас – ми їх нагодуємо». 
Наші гості почали збиратися на обід і ставати в чергу.

Діди статурні, високі, з довгим волоссям, мовчазні, поважні, в бі-
лих свитках, з  нерозлучною люлькою в зубах. Жінки теж високого 
стану, дебелі, в хутряних безрукавках, вишитих сорочках, з-під хусток 
вибивається густе стрижене волосся. Але найбільш дітвори набігло, 
до всього нового завжди цікавої, і ніде я не бачила такої дітвори чу-
десної, як оця з гірської Галичини. Ми з співробітницею моєю задиви-
лися на ту дітвору. Одна кароока дівчинка років 8, одержавши свою 
пайку юшки та хліба, тут же й сіла обідати. Жвава дівчинка все враз 
нам про себе оповіла: «Батько на війні, мати вмерла» – сама самісінька 
Настуня за сусідами прибігла до нас. Поки вона їла та розповідала, ми 
дістали блокнот та почали перемальовувати взірці з її руденького, всі-
лякого кольору вовною помережаного каптанця. Тільки поганенькі 
були з нас мистці, а ще до того олівцем, а не фарбами малювали – по-
ганенькі вийшли і візерунки, особливо ті, що на комірі та на кишенях. 
Подобалися нам і ті взірці, що були на спинах свиток у дідів: наче де-
ревце з рясними гілками, а по кутках закрутки якісь та квіти.

Біля хреста 
(Галичина)
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Взірці шкіряних орнаментів безрукавок та шитки на сорочках жі-
ночих, не дуже великі, але дуже густі, і все це добре перемалювати, та 
ще й од руки, нам зовсім не під силу було.

З цього дня я почала часто одвідувати біженський пункт, а далі, 
позаяк безробіття в нашому загоні тяглося, а співробітниця моя геть 
поїхала, я майже увесь час проводила у біженців.

Жінки оповідають охоче про своє життя, своє десь серед гір по-
кинуте господарство, дівчата співали по моєму проханню і сумних 
пісень, і веселих коломийок, діти, до речі мовити, чудесно перейняли 
жовнірських пісень і з найбільшою охотою їх співали. А одна бабуся 
розповіла мені немало казок і веселих, і сумних, а найбільш страш-
них про розбійників та вампірів.

Дуже подобалися вони всі мені, і залюбки дослухалася я до їхньої 
мови.

В самих назвиськах їхніх сіл: Яворів, Яблунів, Княжий луг, в пріз-
вищах, завжди ласкавих, Настуня, Марійка, Петрик, було щось над-
звичайно привабливе.

Все, що стосувалося до цього народу з його такою різноманіт-
ною, багатою та величною, як і рідні гори його, творчістю, захоплю-
вало мене. Через це, коли завідуючому пунктом прийшло на думку 
зробити поміж своїх біженців історично-економічну анкету, в якій 
головне місце займало питання про здатність до праці та фах тих 
осіб, що годувалися на пункті, бо вже тоді виявилася недоцільною 
безплатна система харчування, я з великою охотою згодилась по-
магати йому.

Обходячи хати, де осіли біженці, як тільки почався холод, роз-
питуючи та балакаючи з ними, я придивлялася до всього і бачила 
багато дуже гарних і завжди власними руками зроблених речей.

Святошні сорочки – чоловічі та жіночі, розкішно вишиті намітки, 
рушники, подушки, виткані пояси, попередники, запаски, панчохи, 
рукавиці «пестрими» [різнобарвними] виплетені взірцями, шкіряні 
безрукавки, свитки шкірою ж і облямовані, пояси, торбинки, люль-
ки металом поцяцьковані, хрести, ціпки вкриті різбарськими візе-
рунками – одно слово, всяка звичайно побутова річ, всяка одежина 
зроблена з великою любов’ю, руками природженого мистця, ретель-
но, з роду в рід передававшого, разом з старосвітськими взірцями, 
своє велике почуття краси та свій хист, робили велике враження.

Як я не добивалася купити що-небудь, мені не продали нічого – 
одну відповідь чула я скрізь: «Продамо, а самі де купимо?». Одна со-
рочка так сподобалася мені, що я замовила вислати мені з Києва і 
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полотно, і заполочі, та попрохала одну знайому мені добру швачку 
вишити таку саму сорочку.

Замовила теж і фарбів, і  паперу в Києві, щоб перемалювати те, 
що подужаю. Аж саме в цей час трапилась якась-то зміна на фронті, 
прийшов наказ, і всі мої нові знайомі під холоднечу днів листопа-
ду запрягли свої повозки, поскидали на них своє збіжжя і рушили з 
плачем по невилазній грязюці на нові чужі місця, все далі од рідних 
гір, од незбутньої вже надії повернутися додому і вже дужче прокли-
наючи війну, що вирвала їх з рідної оселі та погнала мандрувати по 
білому світу. А незабаром виїхала і я з П. на іншу роботу.

ІІ

Далі два місяці ми з співробітницею моєю увесь час їздили по 
Північній Галичині. По багатьох маленьких, часто дуже зруйнова-
них містах та селах, поживних пунктах З. С. харчувалося велике чис-
ло збіднілих місцевих мешканців, але й осілих біженців та виселен-
ців, розтасованих абияк по синагогах, в’язницях, фольварках, навіть 
стайнях та коморах. В страшенній тісноті, гидоті та холоді перебува-
ли тут вони. Сила була хворих, сила дітвори помирало…

Всіх ціх годоваників З.  С. треба було докладно зареєструвати, 
об’їхавши всі пункти. Відділ допомоги біженцям, розпочавши свою 
роботу літом 15 року з елементарної допомоги тій хвилі людській, 
що справилася в осередкові губернії Росії, мусив надалі обов’язково 

Дерев’яна церква 
(Галичина)
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розділити та змінити свою роботу, бо для осілих біженців та найбід-
нішої частини людності фронтового району допомога філантропіч-
но-поживна була замалою або навіть шкідливою. Це доводили на-
віть наші далеко непевні реєстраційні картки. На всіх зборах Відділу, 
у всіх звітах з фронту, все частіш та частіш висловлюється ця думка, 
і разом з тим напрям діяльності Відділу змінюється; значно збільшу-
ється число дитячих захоронок та ясел, де не тільки дають притулок, 
харч, одягу, лікарську допомогу дітям, а ще, по змозі, вчать грамоти. 
З кола дорослих чоловіків (їх не так багацько в завойованих місце-
востях) вибирають здатних до роботи, і з них організуються гуртки 
пильщиків, грабарів, а  при складах  – гуртки санітарів, стайничих, 
носіїв. В той же час З. С. одчиняє для робітників цих крамниці, і по-
малу «поживні» пункти стають притулками тільки для хворих та ді-
тей, не попавших в ясла та захоронки, і найбільш для жінок. Тепер 
на черзі стало питання, як пособити тим з них, що були вільніші та 
мали змогу жити з власної праці.

ІІІ

На початку 1916 року разом з тим, як змінилася назва «Відділу 
допомоги біженцям» на «Відділ допомоги людності, потерпівшій од 
війни», зміняються й завдання, й масштаб праці: існувавші раніш 
фронтові загони з організації харчування прагнуть перетворення в 
загони всілякої допомоги й одразу зазначаються головні види її: по-
живна (платна та безплатна), дитячі та постачання праці.

Перша спроба організувати жіночу робітничу артіль зроблена була 
в с. Острові на пункті харчування, на чолі якого стояла моя співро-
бітниця по праці в П. та по реєстрації – О[льга] П[авлівна] Ш[умако]
ва. Ми склалися з нею на 70 карбованців, купили на них заполочі та 
полотна і, пам’ятаючи вразивші нас своєю красою взірці Підволо-
чанських біженок, замовили кільком швачкам пошити нам та нашим 
приятелям сорочки. Отже, треба признатися, цей перший млинець 
сів на скоринці: річ у тому, що Острів в 7 верстах од великого міс-
та Тернополя і, як виявилося потім, ті барвисті, виконані хрестиком 
шитки, що так подобалися нам, були взяті цілком з альбому Д. М. С. і 
тільки розкольоровані відповідно місцевому смаку. На почин це була 
добра наука, бо після цього досвіду ми переконалися, що треба бути 
дуже обережними і шукали однині справжніх народних орнаментів 
якнайдалі од міст. Одначе і в цьому селі нам пощастило врешті-решт 
розшукати старосвітські зразки, і  до лютого 1916  року ми розпо-
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чали дуже стримано, з  10–15  робітницями, 
справу, якій щасливо судилося за яких-небудь 
1 ½  року  – до червня 1917  року (часу евакуа-
ції з Галичини та Буковини) поширитися аж на 
40 майстерень з 600 робітницями. А тим часом 
ця Острівська майстерня здавалася нам самим 
на початку утворення її таким маленьким, на-
віть дивним заходом, якого можна було вжити 
хіба поруч з іншими засобами допомоги пра-
цею жінкам, яких слід було вилучити з складу 
тих, що мусили годуватися безплатно. Опріч 
цієї, Острівської, майстерні, з числа таких «ви-
гадок» можна зазначити ще пральню, горо́д, 
організований задля Тернопольських лікарень, 
скупка молока та картоплі – заходи, що давали 
все ж таки людям змогу заробити собі так чи 
інакше гроші на пайок в крамниці, що була від-
чинена тут же, при пункті.

Ідея улаштування робітничих майстерень по селах була дуже 
радо ухвалена у Києві «Відділом». Пам’ятаю, як дуже вразив нас 
упов новажений Відділу П. К. Линиченко, коли, приїхавши у берез-
ні до Тернополя, сказав, що на справу «домової промисловості» вже 
призначено аж цілих 10 000 і що цю справу треба розпочати по всій 
Галичині.

Асигновка здалася величезною, а  тим часом чи можна ж було 
розпочинати справу допомоги з організації «домової промисловос-
ті» в Тернополі, наприклад, коли там на трьох пунктах годувалося 
вже 9000  біженців, виселенців та місцевої бідноти? Як принадити 
до шитків городянок з їх попсованим німецькою школою смаком, 
а головним чином жидівок, біженок та виселенок, що ніяк не розу-
мілися в народному мистецтві Галичини? Ті ж перешкоди поставали 
перед нами й в Чорткові, і по всіх інших містах, де скупчилася, го-
ловним чином, найбільша кількість і місцевих, і прибувших жінок, 
що потребували заробітку. Треба було задля цих невмілих вигадати 
якусь простішу роботу, що не вимагала б особливого хисту. Незаба-
ром порятунок знайшовся: не звертаючи уваги на величезні трудно-
щі в постачанні матеріалу, поклали відчинити по містах майстерні, 
де б шилася білизна для бань та лікарень Земського союзу. І 16 бе-
резня 1916  року відчинилася перша така майстерня в Тернополі  – 
так звана «швальня». Охочих працювати одразу набралося сила, але 

Хрест у полі
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машин магістрат міг дати тільки  7; користуватися ними могли по 
черзі тільки 30 жінок, що не мали власних машин, решті ж довелося 
видавати покроєну білизну на руки, додому. В  травні відчинилася 
така ж «швальня» й у Чорткові: але число охочих працювати було 
далеко більше, ніж можна було завдовольнити, й треба було шукати 
інших засобів постачання заробітку. В травні ж довелося утворити 
й в Тернополі, й в Чорткові ще нового типу майстерні, де виключ-
но «латали» білизну, що присилали на полагодження банні загони. 
В таких майстернях здобували собі заробіток, головним чином, ви-
селенки, що не мали машин, переважно жидівки, позаяк латали ру-
ками. Така робота була по силах і старим і недотепним, а опріч того, 
праця тут не залежала од справи постачання матеріалу з Києва, як 
це було по «швальнях»: і хоча давала менший заробіток, зате про-
вадилася безупинно. 

Тим часом Острівська майстерня домової промисловості з нашої 
приватної перетворилася вже в загонову, а незабаром відчинилася 
така ж майстерня й в Тернополі. Коли при улаштуванні «Швальні» й 
доводилося витрачати багацько сил та енергії на початку, щоб здо-
бути потрібний матеріал та машини, то зате надалі провадити в ній 
справу було дуже легко: і кроїти, і шити білизну солдатського зраз-
ка – річ майже всякій робітниці по силах; лагодити ж та латати таку 
білизну ще легше, й керувати такими майстернями було неважко. 
Не так зовсім було з утворенням майстерень шитків (особливо по 
містах): опріч всяких перешкод та труднощів щодо розшукування та 
здобування дуже різноманітного матеріалу, справа, що більш росла, 
то більше ускладнювалася різними іншими обставинами праці: кож-
на робітниця насамперед різнилася од другої і мірою здібності своєї 
до праці, і смаком; кожен виріб одрізнявся один од другого й якістю 
своєю, і кількістю витраченого на нього матеріалу та робочих годин 
і самим виконанням його, а в залежності від того повинна була бути 
різна оплата праці, що, з свого боку, примушувало робити докладні, 
деталізовані справоздання. До того ще та непевність в дійсній вар-
тості візерунків, що компонували наші робітниці по селах та вида-
вали нам за дійсно народні! Замовляти ж шитки по взірцях з міських 
альбомів в країні, такій, на диво, багатій розкішним народним орна-
ментом, ніяк не хотілося, звичайно. А ще помимо всіх тих технічних 
перешкод, що виникали через цілковиту несвідомість організаторів 
справи, на чолі якої мусили б стояти фахівці, роботу значно і завжди 
гальмувало якесь двоїсте відношення до неї. Одчиняючи майстерню 
білизни та латання, знали напевне, що розпочинають дійсно потріб-
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ну справу: білизна повсякчас потрібна і баням, і лікарням, і однако-
во, чи постачати її готовою з позафронтових майстерень, чи то пере-
силати лише матеріал для пошиття на фронті і, даючи таким чином 
змогу великому числу жінок, що харчувалися безплатно, заробити 
собі на пайок, переводити в життя ідею розумної допомоги працею 
намість шаблонової філантропії.

До утворення ж майстернь шитків додавало зваги тільки справж-
нє, наочне багатство народної творчості та велика цікавість до її різ-
номанітності та глибочини; але занадто здавалася іноді чудною та 
творча справа організації народної промисловості поруч з всеруйну-
ючою війною, занадто часто збентежували глум та зневага багатьох 
осіб до нашого «рукоділля на фронті», а найбільш прикрим здавало-
ся те, що доводилося часто відмовляти в праці найбіднішим та най-
слабішим, що потребували, може, найбільш допомоги, але нездатні 
були до такої спеціальної роботи, і давати заробіток, може, і більш 
забезпеченим, зате більш дотепним в шитках жінкам. І ось в таких 
випадках, коли принцип чистої допомоги працею поступався перед 
цілком естетичним та етнографічним завданням, починалися тяжкі 
вагання та непевність. І нешвидко спалася в голову щаслива думка 
сполучити три майстерні: білизни, латок та шитків в одну, де б кож-
на жінка мала змогу вибрати собі роботу по силах своїх; і багацько 
пережили вагання, поки не заспокоїло нас переконання, що народне 
мистецтво йде невпинно, своїм постійним певним шляхом, незалеж-
но ні од революцій, ні од війни, які чергуються, відбуваються і кінча-
ються… Швальня та майстерня латання в Тернополі улаштувалися, 
й праця пішла автоматично, без особливих яких перешкод; майстер-
ня ж шитків одбирала увесь час у завідуючих, справа провадилася 
тяжко, а  до того доводилося ще й свідомо гальмувати потроху її, 
щоб власним досвідом здобути ті знання, що бракувало. Де шукати 
добрих взірців? До торгу приходять, правда, жінки з околишніх сіл, 
але ми вже добре знали, що до їхніх взірців треба відноситися з обе-
режністю, а їздити самим по селах, маючи на руках майстерні, не ви-
стачало часу. Вітрини тернопільських склепів красувалися начебто 
народними шитками та убранням, але навіть нефаховим людям було 
видно, що всі ці без ніякого смаку та стилю виконані речі – є вироби 
городянок, що вважають (як і у нас по містах) роботу по «конгресу» 
або барвисту настиланку по візерунках, намальованих на сукні, най-
кращими з естетичного погляду.

Нарешті якось натрапили на невеличку збірку гуцульських по-
дільських шитків «Клубу русинок у Львові», де взірці Південної Га-

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



62

личини були складені окремо, по повітах. Пізніш, коли вже стало за-
надто тяжко добувати матеріал в Тернополі і довелося взяти комусь 
на себе спеціальний обов’язок скуповувати той матеріал по інших 
містах, добродійка Н. Д. Перелешина почала, скуповуючи по всій Га-
личині матеріал, купувати та перемальовувати разом з тим при на-
годі і взірці.

Добавилося також взірців, перемальованих з стародавніх кили-
мів, а також кольорового «гафту», що назбирав лікар Ф[ридман], об-
ходячи зі своїм загоном всю Північну Галичину.

Нарешті ми зробили власну колекцію взірців, перемальованих з 
речей виселенок, котрі мешкали поблизу, і таким чином помалу од-
падала одна з перешкод до праці.

Сперш робітницям дозволялося працювати по майстернях стіль-
ки часу, скільки хто хтів – це був єдиний спосіб докладно вирахува-
ти, скільки матеріалу та часу вимагає виконання тієї чи іншої речі, 
а разом з тим і скільки треба за неї платити, причому підставою для 
оцінки бралася така норма: безплатний пайок рахувався тоді при-
близно в 15–20 коп., але беручи до уваги всякі труднощі при купів-
лі харчів, робітниці треба було дати заробіток не менш як 50  коп. 
на день.

Як не як, а до кінця 3-го місяця – в травні 1916 року, – хоча і з 
великими перешкодами та заминками, все ж таки в трьох Тернопіль-
ських майстернях вже працювало до 500 робітниць, а в двох Чорт-
ківських  – коло 200, але це були цілком окремі гуртки робітниць, 
працювавших нарізно, без спільної згоди, загального керівництва, 
складавших собою частину пунктів з організації харчування, що від-
чинялися там, де скупчувалася найбільша кількість людей, вимагав-
ших допомоги – по великих містах, як Тернопіль або Чортків. Але й 
скрізь, де були пункти харчування, частина людності, що харчува-
лася тут, переводилася на платний пайок – відчинялися крамниці і 
скрізь була велика кількість тих, хто потребував заробітку. Завдання 
складнішало і вимагало поширення справи організаційноі – інакше 
мовити, більшого зв’язку з Києвом для загального керування, поста-
чання та призначення співробітників.

Запрошений в кінці травня 1916 року художник Л. А. П’яновський 
спрямував нашу працю на більш певний шлях, ніж той, яким ми ін-
стинктивно до того часу брели. Протягом літа Л.  А. улаштовував 
справу постачання, оглядав райони, призначав нові пункти задля 
майстерень, набирав співробітників та виготовлявся до відчинен-
ня магазину, позаяк речей всяких назбиралося стільки, що час було 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



63

 подбати і про продаж їх. 4–5 серпня відбувся наш перший з’їзд «до-
мової промисловості» в Чорткові. На ньому вже з’ясувалися наслід-
ки нашої піврічної праці: в двох районах Галичини було відчинено 
п’ятнадцять майстерень, де знаходили собі працю 1500  робітниць 
і де працювало до того часу вже 14 співробітниць під загальним ке-
руванням Л. А. П’яновського. Накинули на цьому з’їзді план органі-
зації нашої справи на далі: відокремлення од загонів пунктів з орга-
нізації харчування та утворення окремих загонів майстерень з свої-
ми складами, окремими фондами та відповідальністю, збірка взірців 
та етнографічно-коштовних зразків (задля майбутнього видання), 
утворення майстерень по нових районах Південної Галичини та Бу-
ковини. План цей почали одразу проводити в життя: швидко зорга-
нізувалось 4 загони – Тернопільський, Чортківський, Коломийський 
та Чернівецький. До керування двома новими загонами Південної 
Галичини й Буковини Л. А. П’яновський запросив восени 1916 року 
художниць Е. В. Полінову та Е. І. Прибильську; на чолі Чортківсько-
го став в січні 1917 р. художник А. Х. Середа, а Тернопільський взяв 
під свій догляд, в травні 1917 року, художник І. І. Мозалевський. Та-
ким чином, справа, розпочата випадково дилетантами, перейшла до 
рук справжніх фахівців.

Одначе все  ж таки терміном, коли майстерні стали дійсно на 
власні ноги, треба вважати 27 серпня 1917 року – день, в який був 
відчинений магазин, бо тільки тоді, коли розпакували перший тран-
спорт одержаних з фронтових майстерень речей, та коли вторгували 
перші гроші, могли в Києві зрозуміти все значення наслідків сутяж-
ної фронтової праці. І однині ми мали вже свій власний «куток» у 
Києві. До цього же часу нам все здавалося, що вся справа має цілком 
непевний ґрунт і тримається лише через гарне відношення до неї 
уповноважених відділу допомоги Ф. І. Гаярина та П. К. Линиченка. 
В майстернях наших знаходило собі заробіток жіноцтво без різниці 
національності та віку, причому шили та латали здебільшого жидів-
ки, а по майстернях «домової промисловості» працювали польки та 
русинки.

Позаяк школи були скрізь зачинені, до нас звернулися і діти 
за заробітком, і ми організували дитячі артілі (бісерову – в Озеря-
нах, мотузкову – в Микулинцях, ткацьку та малярську – в Чернів-
цях, мотузкову – в Ягольницях та онучів – в Надвірній). Організація 
тих дитячих артілей, особливо там, де не було ні ясел, ні захоронків, 
була більш, ніж потрібна, бо давала змогу дітворі хоч на день ви-
рватися з тих тяжких умовин прифронтового хатнього життя, серед 
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тісноти, бруду, голоду, та спочити серед звичайних умовин шкільно- 
робочого життя, з яких вибила їх війна. А досить велике число май-
стерень було зовсім близько до лінії фронту: іноді не більш як за 
10–12 верств од неї.

З  усіх співробітників Відділу допомоги завідуючі майстернями 
мали, на мою думку, найближчі стосунки з населенням Галичини. 
Проводячи стільки часу з робітницями, балакаючи з ними, беручи 
участь в їхніх особистих справах, а тим паче ознайомлюючись з мис-
тецтвом та смаком народу, вони мимоволі знайомилися близько з 
краєм та народом, а даючи, по змозі, допомогу всім, хто її просив в 
ту тяжку годину лихоліття, так само, мимоволі, близько єдналися з 
ними та здобували довір’я. І у всіх нас, хто працював у майстернях, 
збереглися спогади про надзвичайно гарне, сердешне відношення до 
нас протягом всіх часів праці нашої, а  особливо під час евакуації. 
І та пошана, довір’я та участь, що виявили вони, коли ми виїздили, 
довели нам, що недаремною забавкою була та наша праця, бо най-
правдивіший присуд їй могли скласти тільки ті люди, заради яких 
ми й працювали.
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Перемітки. № 1, 2 – Придністров’я, № 3–14 гуцульщина. зібрала Є. спаська
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Зразки  
оригінальних вишивок «квіткового гафту» 

та малюнки, зняті з вишивок
(Північна Галичина, 1916–1917 рр.)

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 71

квітковий гафт. Північна галичина. 1916 р. (арк. 1)
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с. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 2)
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c. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 3)
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с. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 4)
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c. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 5)
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с. острів. Є. спаська. 1916 р. (арк. 6)

кут хустки
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с. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 7)
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с. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 8)
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край рушника. с. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 9)
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Частина узора з хустки. с. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 10)
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малюнок з фартуха. 
с. острів. д-р фридман.  
1916 р. (арк. 11)
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край рушника. с. острів.  
д-р фридман. 1916 р.  

(арк. 12)
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край рушника. 
с. острів. р. аронова. 
1916 р. (арк. 13)
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манишка чоловічої сорочки. с. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 14)
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манишка чоловічої сорочки. с. острів. д-р фридман. 1916 р. (арк. 15)
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манишка чоловічої сорочки. с. острів. Є. спаська. 1916 р. (арк. 16)
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манишка, комір і манжета чоловічої сорочки.  
с. товстолуг. д-р фридман. 1916 р. (арк. 17)

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



83

край рушника. 
с. мишківці 

(тернопільщина). 
о. казанська. 1916 р. 

(арк. 18)
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с. глиняни, біля золотої липи.  
д-р фридман. 1916 р. (арк. 19)
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с. велика Плавуча. д-р фридман.  
1916 р. (арк. 20)
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с. велика Плавуча. д-р фридман.  
1916 р. (арк. 21)
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с. велика лука. д-р фридман. 1916 р. (арк. 22)
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комір. с. курівці. Є. спаська. 1916 р. (арк. 23)
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с. курівці. р. аронова. 1916 р. (арк. 24)

кут хустки
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комірці жіночих сорочок. с. глодова золочівського повіту. Є. спаська. 1916 р. (арк. 25)
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комірці та узори для сорочки. замалювала Є. спаська у с. Буда зборанська  
у жінки із с. глодова золочівського повіту. 1916 р. (арк. 26)
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манишка й комір чоловічої сорочки. замалювала Є. спаська у с. Буда зборанська  
у переселенців із с. глодова золочівського повіту. 1916 р. (арк. 27)
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узори із сорочок. замалювала Є. спаська у жінок із с. глодова золочівського повіту. 
1916 р. (арк. 28)
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Половина узору фартуха. 
с. острів. д-р фридман. 
1916 р. (арк. 29)
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Половина узору фартуха. 
с. острів. д-р фридман. 
1916 р. (арк. 30)
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кут хустки. с. Біла біля Чорткова. н. Перелешина. 1916 р. (арк. 31)
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с. Біла біля Чорткова. н. Перелешина. 1916 р. (арк. 32)
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с. Біла біля Чорткова. н. Перелешина. 
1916 р. (арк. 33)

Бісер
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«оjristy» (угорський). м. коломия. Є. Полєнова. 1916 р. (арк. 34)
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с. Біла біля Чорткова. н. Перелешина. 1916 р. (арк. 35)

Бісер

Хустка
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«оjristy» (угорський). м. коломия. Є. Полєнова. 1916 р. (арк. 36)
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Алма-Ата 1.ХІІ.1961

Працюючи в Галичині в відділі допомоги населенню (Всеросій-
ського земського союзу) в рр. 1916–17, наш загін (Північної Гали-
чини) познайомився з військовим лікарем, д-ром Фридманом, який 
цікавився народним мистецтвом і всюди, де б він не жив, замальову-
вав все, що йому траплялося зустрінути цікавого.

Між іншим, він показав нам свій великий альбом своєрідних 
малюнків Північної Галичини, переважно Тернопільщини. Частину 
його малюнків ми перемалювали собі, а далі, за його прикладом, і 
самі стали домальовувати зразки вишивок з оригіналів.

На жаль, у мене випадково збереглася лише невелика частина 
цих малюнків, а більш детальні записи (прізвища жінок, які кожна 
собі складала ці взірці, назви узорів, техніки і т. ін.) – зникли.

Додаю тут зразочки оригінальної вишивки «квіткового гафту» – 
такими швами виконані були і всі вишивки, з яких зняті малюнки, 
з чоловічих та жіночих сорочок, хусток, рушників, фартухів. 

Мал.  1–24  – с.  Острів, біля Тернополя, 25–26  – с.  Товстолуг,  
28 – Глиняни, 29–31 – Велика Плавуча, 32–33 – Велика Лука, 35–37 – 
Курівці, 38–45  – Глодово (Золочівського повіту), 46–47  – Острів,  
48–54 – с. Біла (біля Чорткова), 55–56 – Коломия1*.

14 зразків тканих поясів гуцульських.
Детально про цю роботу див.: «Народне мистецтво Галичини і 

Буковини і Земський союз в 1916–1917 рр. війни». Вид. Ком. Півд.-
Зах. фронту ВЗС. (відділ допомоги населенню). К. 1919 р. та каталог 
«Всерос. Зем. и Гор. союз. Выставка народное искусство Буковины и 
Галичины».

Є. Спаська 
Київ, 1917

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 71

1* У рукописному варіанті Є. Спаська вжила тогочасні назви населених пунктів 
(сс. Товстолуки, Глиняне, Плауча, Луки Великі, Куровці, Біле). – Ред.
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Татарские вышивки  
Старо-Крымского района

(по материалам А. М. Петровой)

 

За виданням: Спасская Е. Ю. Татарские вышивки  
Старо-Крымского района (по материалам А. М. Петровой) // 

Востоковедение. Известия Азербайджанского государственного 
университета. – Баку, 1926. – Т. 1. – С. 21–47
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Некролог А. М. Петровой и краткая характеристика материала, обрабо-
танного в статье.

1.  Район, захваченный собирательницей, и фамилии собственников 
коллекций.

2. Названия вышитых вещей: А) на татарском полотне: а) покрывала; 
б) полотенца; в) пояса; г) свадебные платки; Б) на других материалах: а) ки-
сеты; б) нарукавники; в) подвязки; г) амулеты; д) сумки для корана; е) ша-
почки.

3. Датировка: А) «старые»; Б) «новые».
4. Материал: А) ткань (татарское полотно и др.); Б) нитки: а) шелк; б) зо-

лото и серебро; в) шерсть.
5. Техника вышивания и швы: А) на татарском полотне: а) коса; б) го-

беленный шов; в)  решеточка; г)  гладь; д)  петля; е)  строчка; Б)  на других 
материях.

6. Трактовка: А) свободный рисунок; Б) счетный рисунок.
7. Расцветка: А) шелков; Б) шерстей.
8. Общая композиция: А) связный узор: а) беспрерывный; б) централь-

ный зеркальный; Б) раздельный узор: а) повторение одинаковых элемен-
тов; б) два одинаковых (или две пары одинаковых), разделенных третьим; 
в) два чередующихся разных; г) два совершенно разных; д) бордюр – счет-
ный, свободный.

9. Композиция отдельных мотивов: А) неподвижные; Б) движущиеся: 
а) по горизонтали; б) по вертикали; г) по диагонали; д) по спирали.

10. Содержание рисунков: А) цветы; Б) плоды и овощи; В) животные; 
Г)  человек; Д)  светила; Е)  посуда; Ж)  амулеты; З)  архитектура; И)  ко-
рабль.

11. Знаки мастериц и тамги.
12. Надписи: А) короткие; Б) длинные.

______

Осенью 1921  г. в Феодосии умерла Александра Михайловна  
П е т р о в а . Уроженка Феодосии, связанная родством, знакомством 
и дружбой со многими старожилами Феодосийского уезда, знато-
ками и собирателями предметов искусства крымских татар, она, не 
имея к тому специальной научной подготовки, работая с исключи-
тельной любовью и последовательностью, все же нашла верные пути 
изследования, направив всю свою энергию на собирание и зарисов-
ку материалов только в области татарского шитья и только в одном 
районе. Результатом ее беззаветной, пятнадцатилетней работы яви-
лось большое и, конечно, ценное собрание зарисовок, которые она 
делала как в деревнях Старо-Крымского района у татар, так и в име-
ниях у ее друзей и знакомых коллекционеров.
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Безвременная смерть А. М. не позволила ей довести работу до 
конечной цели  – издания «Альбома татарских вышивок Старо-
Крымского района», а также до чрезвычайности затруднила обра-
ботку ее материала кем бы то ни было другим, в виду особого, я бы 
сказала, вполне интимного способа собирания и обработки мате-
риала покойной. Умирая, А. М. связала меня обещанием привести 
в порядок и закончить ее работу. Большой сверток рисунков, пере-
данный мне ее душеприказчиками, К.  Ф.  Богаевским и М.  А.  Во-
лошиным, состоял из семи сотен листов одинаковой величины и 
формы с прорисями рисунков, составленными А. М. для «чистово-
го альбома» и из 4-х с лишком сотен ее «черновиков» (остальные 
3 сотни где-то затерялись). Эти «черновики» и являются материа-
лом, подлежащим обработке. О них следует сказать несколько под-
робнее: это рисунки, сделанные зачастую наспех, на обеих сторонах 
бумаги, на листах разной величины и качества, иногда расцвечен-
ные, иногда лишь с записанной расцветкой. На многих рисунках 
есть записи, к сожалению, более чем лаконические, иногда это все-
го несколько букв или значков, подлежащих расшифровке, полу-
стершиеся и неразборчивые. Чтобы придать собранию рисунков 
А.  М.  Петровой тот вид «Альбома татарского  шитья», какой она 
хотела, постороннему человеку понадобилось бы много лет изуче-
ния подлинных татарских вышивок, хранящихся в музеях Крыма 
и России, т. к. коллекции, с которых делались зарисовки, распыли-
лись за время революции, чистовиков, законченных А. М., не со-
хранилось, а черновики не дают исчерпывающих сведений. Здесь 
же лишь систематизированы типологически все рисунки А.  М., 
а также расшифрованы и сведены в одно ее лаконические заметки, 
касающиеся, главным образом, времени и места, где сделаны зари-
совки, названий швов, узоров и материала, фамилий хозяев вещей, 
расцветки и т. д.

Я  лишь связала в одно все, что запомнилось из личных разго-
воров с А. М. за время моего короткого с нею знакомства, все, что 
удалось извлечь из ее записей, все, что удалось пересмотреть в му-
зеях Крыма, прочесть в книгах о Крыме, узнать из бесед с людьми, 
работающими по искусству Крыма и знавшими лично А.  М., как 
П. Я. Чепурина, М. А. Волошин, К. Ф. и Ж. Г. Богаевс кие, – связала 
для того, чтобы выполнить, насколько это в моих силах, слово, дан-
ное редкому человеку, Александре Михайловне Пе т ровой, которая 
любила и ценила искусство татарского народа, желала посильно по-
служить ему и умерла, печалясь, что не успела закончить работу.
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______

Не выходя из дому, 
Не видя ни учителя, ни школы, 
Мы, бедняжки – девушки, 
Только это имеем в руках.

Такие слова вышиты на одном из татарских полотенец.
«Только это» – рукоделие-вышивки.
К  ним стоит присмотреться. Они – лучшая повесть о веках за-

творнической жизни восточной женщины и о том, как ее творческая 
фантазия, чем теснее были поставлены ей пределы, тем совершеннее 
и изобильнее вливалась в это единственно доступное ей русло.

1. Если горные и подгорные татки, а также степные ногайские ма-
стерицы и сохранили преимущественно геометрический азиатский 
тканый орнамент, неизменный от кочевых, может быть, времен, 
то те, что осели в плодороднейших долинах, окружающих Старый 
Крым, кроме этих, типичных для недавных кочевников узоров, точ-
но соблазненные красотой и богатством растительного мира, соз-
дали безконечное количество вариантов изящных и изысканных 
композиций, составленных почти исключительно из трав, цветов, 
плодов и деревьев, стилизованных, трактованных декоративно сво-
бодным рисунком.

В районе Старого Крыма А. М. Петровой зарисована главная мас-
са узоров как у отдельных татар (Аблекима Али, Мустафы Курти-
ева, Мемет Сеида, Мензор, Зевиде и др.), так и в имениях многих 
старожилов Феодосийского уезда, из к[ото]рых достаточно назвать 
такие коренные фамилии, как Айвазовские, Дуранте, Лямпси и др., 
собравшие в свое время прекрасные, ныне не существующие, кол-
лекции татарского шитья.

2.  Названия вышиваемых предметов. Растительным орнамен-
том украшено подавляющее большинство изделий татарок этого 
района: полотенца, салфетки, скатерти, свадебные пояса, платки, 
покрывала для голов, нарукавники, воротники, подвязки, кисеты, 
мешочки для амулетов, для корана, стенные украшения, фес (шапоч-
ки) – все, что делает собственноручно как богатая, так и бедная та-
тарка, заготовляющая и укладывающая в особый сундук приданное 
для девушки чуть ли не со дня ее рождения. Разница между придан-
ным бедной и богатой невесты только в качестве, а не в количестве 
вещей.
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Трудно установить точно названия вышитых предметов: в раз-
ных районах они разно называются. В записях А. М. Петровой нет 
татарских названий вышитых предметов. Лишь иногда встречаются 
пометки: кисет, пояс, полотенце и т. п.

А) На татарском полотне.
а) Покрывала. Марама – прозрачное широкое и длинное покры-

вало, вышитое по концам, которое татарки носят на шапочке – фес; 
отпущенные концы висят вдоль спины или покрывают лицо. Шитые 
шелками «марама» упоминаются в караимских брачных договорах – 
шетарах  1 – как непременная часть приданного невесты. (Если не 
ошибаюсь, то самые из них тонкие называются шербенте).

б)  Полотенца, салфетки, скатерти. Татарские полотенца, вы-
шитые по концам, бывают разной величины и предназначаются 
столько же для практических надобностей (вытирания рук, лица, 
посуды), сколько и для украшения «ода», комнаты для гостей; обык-
новенно они висят вдоль стены, сложенные таким образом, чтобы 
оба конца были видны один над другим, как две вышитые полоски 2. 
Но и во всех важных случаях жизни татарки полотенца играют роль: 
татарки молятся дома, набрасывая на голову чистое полотенце 3, по-
лотенца дарятся повивальной бабке и цирульнику, совершающему 
обрезание 4, перед свадьбой у невесты в доме происходит под музы-
ку церемония развешивания приданного: в середине комнаты под 
потолком прикрепляется обруч, от него радиусообразно расходят-
ся веревки, на обруче висят более мелкие вещи – кисеты, сумочки, 
платочки, на веревках – рубахи, платки, шали, а вокруг по стенам – 
юзбезы (тканые салфетки, полотенца), еще ниже в 4–5 рядов – вы-
шитые полотенца. «У  татар от обручения до свадьбы проходит 
5–6 месяцев, невеста должна приготовить около сотни полотенец», 
во время свадьбы ей понадобится их очень много  5. Полотенцами, 
платками, марама и др. вышитыми предметами невеста одаривает 

1 Евпатор. музей краеведения; перевод с древнееврейского зав. Караимск. 
музеем Б. С. Эльяшевича.

2 Изв. Тавр. Ком., № 34, стр. 39. Жуковский, путешествуя по Крыму в 1837  г., 
говорит о «дивных полотенцах», развешанных по стенам татарской хижины в Бьюк 
Ламбате. Сумароков. Досуги крымск. судьи, СПб., 1803, стр. 155.

3 Кондораки. В память столетия Крыма, стр. 337.
4 Кондораки. В память столетия Крыма, стр. 320.
5 Кондораки.  В память столетия Крыма, т. II, стр. 339.
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жениха и его родню, победителя на свадебных скачках  6, свах, ци-
рульника, который бреет жениха; также и всех встречных, которые, 
по обычаю, заграждают ей путь в дом жениха 7, также и джигитов, 
сопровождающих ее туда 8.

Татарские названия в ы ш и т ы х  на полотне вещей в раз-
ных местностях разные: марама, шербенте, кебриз, эльбез и т.  п.;  
т к а н ы е  салфеточки и скатерти, короткие полотенца называются 
юзбез, и это только русские, не зная этих различий, все эти татарские 
вышитые и тканые вещи огулом ошибочно называют чадрами. Эту 
ошибочность названий отмечает Бонч-Осмоловский в статье «Этно-
графический очерк Крыма» 9.

В  «ведомостях товарам, к портам Таврическим привозимым» в 
XVIII веке, упоминается «бумажное полотно редкое чадир» – кусок 
в 18 аршин, стоимостью 1 рубль, пошлины 1 руб. со 100 арш. 10

Не по этому ли чадиру всякую вышивку крымскую на тонкой ма-
терии русские стали называть чадрами? Тем более, что чадра – кав-
казское и астраханское название белой прозрачной материи для по-
крывал 11.

в) Пояс. Старинные вышитые пояса – у ч к у р ы , узкие и длин-
ные, были непременной частью свадебного туалета, который невеста 
дарила жениху во время сватовства. Это были нарядные и прочные 
пояса, которые хорошо носились  12; с течением времени традиция 
дарить пояс жениху сохранилась, но сам пояс уже вышивался на та-
кой тонкой материи, кисее, что из предмета обихода он с течением 
времени превратился в некий декоративный символ.

г) Свадебный платок. Я у л о к  – свадебный платок, который та-
тарская невеста, как и славянская, дарит жениху. Это небольшой 
квадрат белой материи, вышитый по углам.

Таковы вышивки на бумажных материях 13.

6 Ф. А. Федоров. Татары, СПб., 1855, стр. 62; Сумароков. Досуги Крымского Судьи.
7 Евг. Марков. Очерки Крыма, изд. Вольф, стр. 432.
8 Легенды Крыма, т. I, 1914 г., изд. Маркса.
9 Путеводитель по Крыму, 1925 г., изд. Крымохрис’а.
10 Известия Таврической Ученой Комиссии, № 1.
11 Даль. Толковый словарь, изд. Вольфа, 1903 г., стр. 1280.
12 В. Пассек. Очерки России, 1840 г., кн. III, стр. 208.
13 В Ст.-Крымском районе, наряду с вышивкой, встречается также украшение 

полотенец, салфеток и т. п. предметов цветным тканьем геометрического узора; 
обычная расцветка тканого узора – желто-черно-красно-сине-белая.
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Вторую группу вышивок составляют вещи, шитые, главным об-
разом, на бархате – реже на атласе или шелке, только золотыми и 
серебрянными нитками.

Б)  Названия вышитых предметов на других материях. Ки-
сеты для табака (№  1205) нескольких фасонов (ксе), нарукавники 
большие, остроконечные, нарядно вышитые для украшения узких 
рукавов нарядного женского кафтана, подвязки  – узкая полоса 
расшитого бархата с завязками, № 2107, дуа – небольшой треуголь-
ный или квадратный мешочек для амулета, №  32, которые носят 
дети на шее, девушки в косах и которые болтаются у лошадей око-
ло ушей, наконец, – самое нарядное, сумки для корана и круглые  
шапочки – фес.

Каждая из названных вещей задумана и украшена соответствен-
но ее назначению и форме с редким вкусом. Чувствуется, что для 
создания столь законченных традиционных композиций понадоби-
лись целые века, но для точного определения возраста отдельных 
вещей нет никаких данных; они никогда не датируются.

3.  Датирование. Замечено вообще, что чем старее вещь, тем 
лучше по качеству материал, на котором и которым она выполне-
на; материя тонка и ровна, шелковые нитки – плотные и крученые, 
не линяющие от стирки, золотые и серебрянные нити на шелковой 
основе, пластинки золота и серебра сделаны основательно и проч-
но; техника и выполнение совершенны, изнанку нельзя отличить 
от лица, узором гус то заполнено все пространство, основные линии 
сделаны массивно.

Новую вещь легко узнать по линяющим ниткам, осыпающему-
ся золоту, мнущимся пластинкам. Тот же цветочный узор делается 
вдруг каким то худосочным, № 4448; большие цветы висят на стеблях 
толщиной в одну нитку, основные линии, составляющие как бы ске-
лет всего узора, сделаны тоже одной ниткой в виде зигзагообразной 
линии, неудачно имитирующей прежнюю массивность. Слабеет 
композиция, хотя элементы и остаются прежние. Объяснить такой 
упадок вышивки легко как упадком качества материала, так и об-
щим постепенным обеднением татар в течение прошлого века и не-
достатком времени при изменившихся условиях жизни.

Татарское полотно, вышитое шелками, настолько прочно, что 
может сохраняться веками: весьма возможно, что правы те изсле-
дователи  14, которые относят совершенные по материалу, технике 

14 П. Я. Чепурина.
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и композиции образцы к ханскому периоду, и те, что называют их 
старинными 15.

Одна из записей А.   М.   Пе т ровой, касающаяся определения 
возраста вышивок, заслуживает внимания. Она утверждает, что в 
наиболее старых вышивках оба мотива, если их было два, или все, 
если их было больше, вышивались в одинаковых тонах и одинако-
выми приемами и почти исключительно шелком, без примеси золо-
та; что введение золота, погоня за его мишурным блеском – явление 
позднейшее, в то время как более старая вышивка щеголяла только 
материалом, изящной расцветкой и техникой. В  последних совре-
менных вышивках все это, так же как и композиция, находится в со-
стоянии полной дегенерации: вышивки сделаны чуть ли не на марле, 
линяющими нитками и кое-как.

4. Материал. А) Ткань. Татарское полотно, на котором делались 
вышивки, изготовлялось в Крыму, но нитки были привозные из 
Турции или Малой Азии, отчего теперь, при остановившемся под-
возе, домашнее тканье перевелось в Крыму.

Лучшими ткачихами, неподражаемыми в белом узорном тканье, 
считались степнячки  – ногайки, но и в остальных районах Кры-
ма татарки сами ткали разный материал, ровную, белую, тонкую, 
прозрачную и широкую ткань для покрывал; такую же, но узкую, 
для учкуров; немного более толстую и желтоватую, узкую с про-
дольными шелковистыми полосками по краям – для рубах и узкую 
желтоватую, иногда перетканную поперечными, слегка рельефны-
ми полосками, иногда шахматными клетками, иногда ровную – для 
полотенец 16.

Для полотенца ткался больший или меньший кусок определен-
ной величины, на концах оставлялись полоски ровной материи для 
гладкого фона вышивки, а все остальное поле могло быть переткан-
ным поперечными полосками разной величины 17.

Иногда поле полотенца, средняя часть материи имела как бы по-
лосато-гофрированный вид.

Б) Нитки. Узор никогда не выходил из границы оставленного для 
него поля и всегда вышивался только по ровному материалу шелка-

15 А. М. Петрова.
16 Обычный цвет этого материала – желтоватый, иногда, очень редко, он впадает 

в зеленоватый, коричневатый до шоколадного; привозились ли окрашенные нитки 
или красилась материя на месте, решить трудно.

17 На материале, весьма сходном с этим, вышиты многие подольские полотенца.
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ми кручеными, очень редко некручеными, шерстями и часть «мишу-
рой», т. е. золотыми и серебрянными нитками, золотом и серебром 
«битым» или «плоским», т. е. пластинками, которые прибивались к 
материалу молотком  18. Вернее всего, что весь материал, которым 
вышивали татарки, кроме шерсти, был привозим из М. Азии, Тур-
ции, может быть, с Кавказа, где процветало шелководство, которое в 
Крыму пробовали безрезультатно насаждать во времена Екатерины. 
По крайней мере Потемкину, который, готовясь к приезду в Крым 
императрицы, послал в Турцию гонца за убранством дворцов в 
«восточном вкусе», пришлось выписывать, кроме мебели, люстр, 
цветочных растений и тканей, хорошей музыки в турецком платье, 
шоколада и кофе, также шелковые нитки из Константинополя: «пуд 
шелку сырцу, четыре ока шелку разноцветного и 2  ока такого же 
 сученного» 19.

Золотые и серебрянные нитки, изготовляемые на шелковой ос-
нове, и пластинки были, вероятно, привозимы оттуда же. Таким 
образом, из всех названных материалов только шерсть могла быть 
местной выделки и окраски, что очень возможно при крупном, еще 
в недавнее время, овцеводстве в Крыму: войлоки, шерстяные нитки 
для тканья и вязанья выделываются в Крыму и ныне.

5.  Техника вышивания и швы. А)  На татарском полотне. 
О технике татарского вышивания можно иметь некоторое представ-
ление и по нынешним вышивкам, так как традиция сохранила почти 
все швы старых вышивок, исказив их в сторону небрежности.

Современные татарские названия швов не установлены, и для 
описания швов я пользуюсь терминами А. М. П е т р о в о й  – доста-
точно удачными. Главные из них: «коса», «гобеленный шов», «реше-
точка или мережка», «гладь», «петля», «строчка».

а)  Коса. Первый из них – «коса» (по-татарски, по словам 
П .   Я .   Ч е п у  р и н о й, этот шов называется «келым», что и значит 
коса) – обычно употребляется при заполнении длинных, широких 
стеблей; это шов двусторонний, нитки расположены наискось, под 
углом одна к другой и напоминают туго заплетенную косу.

Встречается он и в украинском церковном шитье.

18 Даль, Толковый словарь, изд. 3, Вольф, 1903, стр. 862; «Мишура – арабское сло-
во – поддельное ткацкое и швейное золото и серебро; нить и бить из меди и олова».

19 Изв. Тавр. учен. ком., № 11, стр. 98.
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б) Гобеленовый шов. «Гобеленовый шов шьется густо крученым 
шелком, потому и выходит такая мелкая рябь» 20, отчасти напоми-
нающая по внешнему виду мелкую рубчатость гобелена, но, конеч-
но, не имеющая с ним ничего общего в технике исполнения. Это 
плотный двусторонний шов, которым заполняются крупные про-
странства  – лепестки крупных цветов, бутоны, части архитектур-
ного орнамента. По внешнему виду этот шов напоминает один из 
старинных украинских швов, так называемый церковный (которым 
вышиты крупные цветы на подризниках, например), но есть и зна-
чительная разница – татарский шов всегда двусторонний, украинс-
кий в большинстве случаев – односторонний (так как изнанка под-
ризника при употреблении обыкновенно не видна).

в) Решеточка или мережка. Для заполнения крупных пространств 
так же часто, как и гобеленный шов, употребляется шов, называе-
мый решеточка или мережка. Часть продольных и поперечных ни-
ток ткани в нужных местах выдергивается, а  оставшиеся обметы-
ваются цветным шелком или шерстью, образуя ажурную вышивку; 
в украинском шитье этот шов применяется преимущественно в бе-
лых вышивках.

г) Гладь. Двусторонней гладью вышиваются мелкие цветы и ли-
сточки, тонкие стебли, причем татарки начинают всегда заполнение 
листка не с основания, а с острия.

д)  Петля-тамбур. Значительно реже этих швов, но преимуще-
ственно на наиболее старых вышивках, встречается шов петлевой, 
этот излюбленный шов лучших восточных вышивок Мало- и Средне- 
Азиатских (сохранившийся в вышивках Казанских татар до послед-
него времени) 21, причем иногда петля «кружит», т. е. заполняет про-
странство по спирали.

В украинских вышивках это наиболее редкий шов.
Изнанка этого шва имеет нарядный вид, но все же отличный от 

лица, и шьется он как иглой, так и крючком.
е) Строчка. Строчка – шов шириной в одну нитку, для изображе-

ния тонких стеблей, усиков растений, завитков, оторочек.
Шьется он не «штильштрихом», как в современных немецких 

узорах, т.  е. стежком, идущим все время вперед, тесно примыкаю-
щим к предыдущему, причем на лицевой стороне получается сплош-

20 А. М. Петрова, рисунок № 247.
21 П.  Дульский. Искусство Казанских татар, стр. 15. Вышитые «парохеты», 

«бахчи» и др. в Евпатор. музее.
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ная рельефная линия, а на изнанке плоская, иногда, при неумелом 
шитье, с перерывами, – а как на украинских старых узорах, т. е. игол-
ка перебирает нитки ткани, как челнок, и идет вперед, а потом воз-
вращается назад, заполняя оставленные пропуски, и шов получается 
совершенно одинаковый и с лица, и с изнанки.

Золото и серебро, вводимые в шитье по полотну, знают все те же 
швы, что и шелка и шерсть, кроме «мережки».

Пластинки золотые и серебрянные, как уже упоминалось, приби-
вались к узору молоточком. На старых узорах пластинкой заполнял-
ся плотный контур скелета рисунка, заполнялись серединки цветов, 
а также в бордюре и по всему полю разбрасывались в виде отдель-
ных крестиков, при наличии которых легко отличить лицо от из-
нанки, так как на лице должен был получаться крестик, а на изнанке 
фигура вроде Z или ↓.

Все названные татарские швы двусторонние, отчего вышивка 
имеет всегда особенно нарядный вид. Даже на новых, достаточно 
небрежно исполненных, трудно отличить лицо от изнанки. Необхо-
димость такого способа вышивания ясна из применения вышивок: 
марама развевается за плечами – вышивка видна с обеих сторон; по-
лотенца, салфетки развешиваются вдоль стен, сложенные вдвое,  – 
один край над другим, один видный с лица, другой – с изнанки, ко-
торая поэтому должна быть такой же нарядной, как и лицо. То же 
можно сказать об учкуре, носовом платке и т. д.

Б)  На других материях. Относительно техники и швов выши-
вок золотом и серебром на бархате трудно судить. В современном 
татарском шитье золотыми нитками покрываются картонные выре-
занные цветы, звезды и т. п. В старых узорах большие пространства 
покрывались плоским фигурным шитьем, разбивающим его рядка-
ми, зигзагами, квадратиками, узором шахматной доски, ромбами, 
вложенными один в другой, трехугольниками; швы для стеблей, т. е. 
узкие пространства, заполнялись также косой, обыкновенной гла-
дью, петлей.

На учкурах, часто вышитых только золотом или серебром, сде-
ланных из тонкой материи, также применялись все эти швы.

Вся эта разбивка больших площадей может применяться также и 
при шитье шелком, шерстью.

Изучение татарского шитья золотом и серебром представляет 
особенный интерес, так как имеет несравненно больше общего в ор-
наменте, материале, технике с шитьем золотом украинским и рус-
ским, чем шитье шелками и шерстью.
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6. Свободный и счетный рисунок. Все названные швы употреб-
ляются при «свободном рисунке» узора, легко изгибающемся, с мяг-
кими контурами, каким и выполнено подавляющее большинство 
татарских вышивок. Такой рисунок сочиняется от руки, рисуется 
на бумаге, потом при помощи чернильного орешка переносится на 
ткань, затем, вероятно, сначала заполнялись большие пространства 
плотными швами или мишурой, пластинками битого золота или се-
ребра, а  затем обводились строчкой, чтобы смягчить и закруглить 
линию там, где это было нужно.

В  этом отношении украинские вышивальщицы очень часто 
поступали как раз наоборот: сначала строчкой делалась прорись 
узора на рушнике, потом внутри получавшегося контура заполня-
лось пространство разнобразными швами; реже встречается прием 
заполнения больших пространств с последующим их обведением 
строчкой.

Это первая, бо́льшая, группа рисунков Старо-Крымского шитья.
Вторая группа, меньшая часть вышивок, зарисованных в Старо-

Крымском районе, сделана способом весьма отличающимся от пер-
вой. Все швы счетные, т. е. вышиваются непременно по счету ниток, 
№ 30163, 32472, отчего контур всегда неизбежно получается несколько 
угловатым, а пространство внутри его заполняют только счетными 
швами, мережкой, крестиками, полукрестиками, счетной гладью. 
Есть группа рисунков, которую можно считать средней, переходной 
от чисто свободного к строго счетным; контур, графление простран-
ства в них м. б. счетным, внутреннее заполнение свободное, № 9352.

В местном происхождении первой группы вышивок, свободного 
рисунка, не приходится сомневаться.

В каждом районе имеются свои известные художницы, которые 
снабжают всю округу своими рисунками.

В Старо-Крымском в последнее время было их несколько, и одна 
из них – Мензор, жена Аблекима Аблаева из Эссен Эли, – глубокая 
старуха, и до сих пор еще живет в Старом Крыму.

В собрании А. М. П е т р о в о й  есть несколько ее контурных, от 
руки сделанных рисунков, очень складно и красиво заполняющих 
пространство, и один рисунок «неизвестной татарки, полученый от 
Сеид Мамута Сейдаметова», № 5440.

В  украинском искусстве к свободным рисункам татарок ближе 
всего по технике, материалу и формам цветочного орнамента цер-
ковное шитье, еще ближе – цветные гафты Северной Галиции и Мо-
равии, шитые нитками на полотне, но это сходство, разительное в 
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композиции и орнаменте, не сразу бросается в глаза благодаря раз-
нице в материале и расцветке.

Счетные рисунки, сходные со свободными по содержанию (это 
тот же преимущественно цветочный орнамент, только геометри-
чески выполненный), по материалу, и отчасти по технике, все же 
возбуждают сомнения: в зарисовках А. М. П е т р о в о й  они назы-
ваются «нехарактерными», а по мнению П. Я. Ч е п у р и н о й , завед. 
Евпаторийск. муз., большого знатока татарского шитья, эти вышив-
ки, как говорят в Крыму, «с того берега», т. е. Анатолийского побе-
режья – завозные, мало типичные для Крыма.

Для украинского искусства они представляют наибольший ин-
терес благодаря своему сходству с Подольскими, а также с Болгар-
скими и Буковинскими (Haberlandt, Österreichische Volkskunst, 1911, 
табл. 27).

Возможно, что эти узоры сочиняются и также рисуются сначала 
на бумаге, но перерисовывать их на материал нет надобности, так 
как все шьется по счету ниток от руки.

7. Расцветка. Получив от художницы контур рисунка (орнек) 
или сочинив свой собственный, каждая мастерица по собственно-
му вкусу его расцвечивала. Насколько можно судить по вышив-
кам, обесцвеченным временем, излюбленной гаммой татарских 
вышивальщиц можно считать светлые оттенки нежных цветов, 
розовато-зеленоватые, голубовато-желтоватые; встречаются и 
более темные, глухие тона, но всегда смягченные более светлыми, 
а также золотыми и серебрянными нитками. Теневой вышивки, 
излюбленной для старовосточных узоров, а  также и для многих 
европейских 22 в татарских узорах не встречается; отдельный эле-
мент узора, напр., цветок, может быть вышит одним цветом или 
несколькими, один лепесток одного цвета, а другие совсем друго-
го цвета.

Вышивка шерстями, очень часто счетная, имеет более резкий, за-
частую темный контур: отдельные ее части расцвечиваются более 
густыми и яркими цветами, чаще встречается синий, малиновый, 
лиловый и оранжевый.

Может быть, это происходит оттого, что шерсти дольше сохраня-
ют цвета, может быть, эти вышивки более позднего происхождения, 
но им не свойственны те мерцающие перламутровые оттенки, какие 

22 Шелковое церковное украинское шитье, расшитые шелками персидские и др. 
восточных караимов «парохеты» в Евпатор. музее.
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так характерны для татарских узоров, вышитых свободным рисун-
ком, светлыми шелками.

Чередование цветов обыкновенно симметрично-гармоничное, 
придающее всей вышивке, равновесной и по композиции, еще более 
спокойный вид.

8. Общая композиция. В марама, шербенте, учкуре, салфеточке 
мастерица имеет дело с заданием: заполнить небольшое и неширо-
кое пространство края ширины вышивкой. В полотенце, салфеточке 
это пространство не достигает по длине аршина, в покрывалах не-
сколько превышает его, до 1 ½ арш.; по ширине и в том, и в другом 
редко бывает больше 6 вершков, включая сюда и узенький бордюр, 
помещенный обычно немного ниже узора.

Что же касается до узоров для учкура, всегда более узкого, чем 
полотенце, – их легко узнать: они всегда стройные, вытянутые вверх, 
более высокие, чем широкие: № 6387.

Все остальное поле учкура и покрывала ничем не заполняется; 
поле полотенец до некоторой степени бывает украшено поперечно- 
протканными, иногда белыми рельефными полосками, иногда 
слегка гофрированными, или белыми же шахматными клетками, 
т.  е. самой фактурой ткани. Полотенце, учкур, покрывало веша-
ются, как уже говорилось, чаще всего так, чтобы были видны оба 
вышитые конца один над другим, почему рассматривать общую 
композицию рисунка следует, имея в виду две вышитые полоски, 
расположенные одна над другой; хотя иногда татарские полотенца 
вешаются и иначе, так, что концы приходятся не один над другим, 
а рядом, в одну линию.

Для свадебного платка, № 7121, соответственно его форме неболь-
шого квадрата, существует строго установленная композиция: во 
всех углах вышиты одинаковые мотивы, и скелет их рисунка чаще 
всего расположен по диагонали платка. Эти мотивы достаточно ве-
лики, и зачастую они почти сходятся у центра и негустым узором 
заполняют все поле платка, чем и отличаются от украинских хусток, 
в которых в углах обычно располагаются небольшие мотивы, а все 
поле заполняется мелкими мушками, и от Галицийских, на которых 
вышиваются лишь небольшие мотивы в углах.

Платок складывается вчетверо, потому и раппорт его = ¼ всего 
платка.

Узоры вышивок Старо-Крымского района по композиции рас-
падаются на две группы: связного узора и раздельного. 
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А)  Связный узор. а) Беспрерывный-бесконечный. Связные 
узоры, в  свою очередь, двух типов: первый из них можно назвать 
безпрерывным, № 8489. Это очень обычный и распространенный, 
как среди свободного, так и среди счетного рисунка тип узоров; для 
свободного рисунка это чаще всего расположенные по сторонам 
волнообразного горизонтального стержня цветы и листья; для счет-
ного – прямыми или косыми скрещивающимися линиями разграф-
ленное пространство, заполненное в образовавшихся таким образом 
квадратах или ромбах каким нибудь геометрическим узорчиком; но 
и в свободных рисунках встречается прием вписыванья отдельных 
элементов в пространство, как бы разграфленное решеткой с мягки-
ми контурами, 1487.

Несколько раз встречается узор, составленный из цветов, запол-
няющих положенные в ряд на свое основание треугольники, № 9352.

Одним словом, это тип связного, непрерывного, однообразного 
узора, более или менее густо и равномерно заполняющего простран-
ство. Оба конца висящего полотенца с рисунком этого типа точно 
повторяют узор.

б)  Центрального расположения. Второй тип первой группы  – 
тоже непрерывный и связанный узор, но его особенностью являет-
ся центральное расположение, т. е. такое расположение, в котором 
имеется ярко выраженный центр, от которого направо и налево от-
ходят две совершенно одинаковые части рисунка, № 10450 и 1487. Это 
рисунок зеркального отражения; его раппорт равен половине всего 
узора; чаще всего это стебли или веточки, отходящие от центра и 
вправо, и влево и как бы стелющиеся в этом узком продолговатом 
пространстве.

Один из излюбленных приемов этой группы – покрывать два от-
дельных одинаковых мотива или 2 пары одинаковых мотивов, раз-
деленных третьим, как бы сводами, рядом арок, объединяющими и 
связывающими их, таким образом, в  непрерывный, связный узор 
(№ 1263 и 13460); следует указать также, что принцип зеркального от-
ражения для большого главного мотива иногда нарушается некото-
рыми второстепенными элементами, напр.: №  11319, звезда и отхо-
дящие от нее в стороны амулеты построены на строго зеркальном 
отражении, а две птички вверху, по бокам звезды, точно повторяют 
друг друга, т. е. смотрят в одну сторону.

Оба конца полотенца этого типа, как и предыдущий, вися один 
над другим, точно повторяют узор.
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Б) Раздельные узоры. а) Одинаковые. Вторая группа – раздель-
ные узоры – также распадаются на несколько типов: первого типа 
узоры  – это отдельные, вполне законченные, одинаковые мотивы, 
расположенные рядом на небольшом расстоянии один от другого. 
На полотенцах чаще всего этих мотивов бывает два, №  15560, 16292, 
17580, 18441, 19362, 20509, реже – три; на марама – и три, № 21463, и че-
тыре, на маленьких салфеточках попадается и больше раздельных, 
маленьких одинаковых мотивчиков, №  22588, 23587. Обычно совер-
шенно одинаковые по рисунку, они отличаются один от другого 
только чередующейся расцветкой; полный раппорт (цвета и компо-
зиции)  – два соседних мотива. Направление движения отдельных 
мотивов – всегда в одну сторону; когда видны оба конца полотенца, 
то на одном движение мотивов направлено в одну сторону, на дру-
гом – в другую – навстречу; как на исключение можно указать на 
№ 24208 и несколько подобных ему, где не все мотивы направлены в 
одну сторону.

б) Два одинаковых, разделенные третьим особым. Вторая груп-
па является разновидностью первой, так как в ней обычно два оди-
наковых мотива, с чередующейся расцветкой, разделены третьим 
мотивом, отличным от них: зачастую он бывает и меньше, и уже 
одинаковых боковых, №  25565, иногда это очень небольшой эле-
мент, какой-нибудь листочек, № 26583, цветок или щит, № 27283, даже 
небольшая фигура, вроде треугольника, разделяющая цветочные 
медальоны; иногда этo стройное деревцо, по сторонам которого 
расположены две одинаковые «гробницы Магомета», иногда это 
кофейник со стоящими по сторонам его подносами с фруктами, 
№ 28226. Центральная фигура чаще всего построена по вертикали, 
неподвижно; боковые же могут быть либо так-же неподвижными, 
совершенно одинаковыми (гробницы Магомета, подносы), либо 
одинаковыми, но движущимися, направленными в одну сторо-
ну, т. е. не по закону зеркального отражения, а по закону точного 
повторения мотива (ветви водоросли, тянущиеся в одну сторону, 
№  29316, корабли носами в одну сторону и т.  д.). Благодаря этому 
при расположении одного конца над другим центральная верти-
каль проходит через оба конца (№ 30163, 31291, 32472, 33355, 34245, 35512), 
а боковой мотив иногда повторяет в точности другой, иногда оба 
боковые верхние направлены в одну сторону, оба боковые нижние 
– в другую.

Небольшой разновидностью этого типа будет чередование моти-
вов, как на № 36366: три петуха идут в одну сторону – между ними две 
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пары цыплят; или № 37281 и 38168, где по бокам от центрального не-
большого мотива расположены две пары одинаковых мотивов.

в) Два чередующихся разных мотива. Третья разновидность, ког-
да несколько раз повторяются, чередуясь, два разных мотива. На 
двух концах, одновременно видных, узор идет в шахматном поряд-
ке: № 39458, чередуется кипарис и куст с бутонами шиповника.

г) Два совершенно разных. Чрезвычайно редки случаи, когда вы-
шиты два совершенно разных мотива рядом, напр., большой ко-
рабль, плывущий к какому-то райскому кусту, № 40434.

В этом случае ритмичность, свойственная всем типам татарских 
вышивок, поддерживается только тем, что когда это полотенце ви-
сит на стене и видны оба его конца, один над другим, равновесие 
устанавливается диагональным расположением этих двух разных 
мотивов.

Этими схемами почти исчерпываются композиционные постро-
ения вышивок татарок Старо-Крымского района; должно все же 
сказать, что было несколько (2–3) узоров, состоящих из множества 
мелких отдельных элементов, которые не хотели укладыватся ни в 
какое точное ритмическое объединение; напр., узор № 41574 – веро-
ятно, это застилизованная до неузнаваемости надпись.

Расстояние между отдельными мотивами небольшое, никогда не 
превышающее ½ ширины большего мотива и гораздо чаще меньшее.

Так что обычное общее впечатление от татарских вышивок – не-
густое, но сплошное заполнение пространства, при котором фон вы-
ступает отчетливо.

В  украинских рушниках при ритмичном чередовании одинако-
вых мелких мотивов, особенно в обрамлениях, очень принято чере-
дование на расстояние всей величины данного мотива.

д) Бордюр. Ко всем рисункам, независимо от их группы и типов, 
имеется непременно бордюр: обычно это узкая (иногда шириной в 
одну нитку) полоска, которая, несмотря на свою тонкость, являет-
ся основанием, на котором расположена любая композиция. Даже 
группу узоров раздельного типа этот узенький кантик внизу как бы 
связывает, собирает, избавляет от впечатления рассыпанности.

Бордюр бывает и счетной, и свободной техники: иногда это ме-
андр и его разновидности. Если в бордюре повторяется отдельный 
небольшой элемент, напр., жолудь, №  26393, или миндаль, №  31291, 
и т. п., то направление всех элементов вида всегда в одну сторону. 
Главной особенностью бордюра является его однообразие, вытяну-
тость во всю ширину вышивки, как и подобает бордюру, которому 
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отводится роль: подвести прямую линию для устойчивости основа-
ния, для ограничения узора. Очень часто под свободный рисунок 
подводится счетный бордюр. Ниже бордюра иногда бывают вытре-
паны нитки, пришито кружево, сделана бахрома.

9.  Композиция отдельных мотивов. Если рассматривать каж-
дый из чередующихся мотивов в отдельности, то оказывается, что 
композиционное строение их бывает либо н е п о д в и ж н о е , т.  е. 
(№  21463 32472 39438) центральное, строго симметричное, построение 
по вертикали (зеркальное отражение), либо д в и ж у щ е е с я , изо-
гнутое по г о р и з о н т а л и  (№ 22588, 26393, 27283 и. т. п.) причем дви-
жение двух или нескольких одинаковых, расположенных рядом мо-
тивов направлено в одну сторону; или п о  в е р т и к а л и , № 15560, 
или даже д и а г о н а л ь н о г о , № 24208, расположения, или согнутое 
с п и р а л ь н о , № 37281, как улитка.

На узком учкуре располагается обычно только один мотив, стро-
ющийся чаще по композиции первого типа, т. е. центрального, не-
подвижного, № 6587, вытянутого вверх рисунка, а если и встречается 
вышивка второго типа, движущаяся, то изгиб этого одного мотива 
бывает только по вертикали и по форме приближается к фигуре как 
бы вписанной в прямоугольник.

Отдельные мотивы, располагаемые в углу свадебного платка, 
обычно построены по диагонали в форме, близкой к прямоуголь-
нику, № 7121.

Для покрывал, полотенец и др. вышивок в равной мере приня-
ты и употребляются и тот, и другой тип композиции отдельных мо-
тивов, и неподвижный, и движущийся. Общие контуры отдельных 
мотивов и первого, и второго типа в свободных рисунках никогда не 
бывают угловаты, если даже весь мотив построен так, что его можно 
вписать в прямоугольник, но чаще весь мотив круглится, приближа-
ясь общим видом к овалу, кругу.

Из «движущихся» самый распространенный – изогнутый по го-
ризонтали.

Для заполнения пространства, оставленного для узора, во всех 
перечисленных вышиваемых предметах цветы на гибких ветках и 
мелкие листочки являются незаменимыми мотивами  – их можно 
сгибать, свивать и развивать любым способом, и татарские худож-
ницы в полной мере использовали это свойство растительного ор-
намента, предоставляя ему свободно заполнять все пространство 
или же красиво ограничивая его и вписывая в форму веера, № 25565, 
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корзины, № 20509 или подноса, данных в разрезе и т. п., располагая 
его в виде отдельных медальонов.

10.  Содержание рисунков. а)  Цветы. Главная масса рисунков, 
и счетных, и свободных, изображают цветы и листья (чечек), более 
или менее застилизованные, более или менее органически и есте-
ственно между собой соединенные. Разнообразные, крупные и мел-
кие, они выходят из вазы, чаши, кунгана, лежат на подносе, обвива-
ют трельяж, амулет, звезду, гробницу, растут на берегу, отражаются 
в воде. Изобилие цветов и сплетающихся ветвей и листьев сообщает 
всем татарским узорам этого района ни с чем не сравнимое изяще-
ство и грациозность. Некоторые из цветов застилизованы до неузна-
ваемости, другие – легко узнаются: это гвоздика (№ 27283 33355), роза, 
мальва, чернобривец и т. п. Иные напоминают морские водоросли 
(№ 29316) или порей, «каргатамур»; из целых деревьев отчетливо уз-
наются кипарисы, № 39438.

б) Плоды и овощи. Следующим по излюбленности сюжетом яв-
ляются плоды: миндаль, груши, черешни, каштаны, ананасы, айва, 
виноград. Овощи: лук, стручки, помидоры, а может быть, и тыква.

Некоторые из них расположены на подносе, иногда точно нагру-
жены в лодку, некоторые еще висят на ветвях, каштаны, «кастан» 23, 
в виде сердечек (№ 38168), нанизанных на один стержень. Виноград 
(№ 4448), как это ни странно, совсем не встречается на старых узорах, 
а на новых изображен крайне сухо и неприятно, чувствуется заимст-
вование сюжета не из природы, а, вернее, с обложек мыла.

Ниболее распростанены миндаль и стручки: миндаль, бадем  24 
(№  1487; 25565), издавна пленил своей тонкой формой художников 
Востока, и его можно видеть в тканях и др. изделиях Индии, Персии 
и Турции с древнейших времен; на Украине и в России эта форма 
слывет отчего-то под именем турецких огурцов. В татарских узорах 
встречается усложненная фигура бадема: двойной (№ 25565) и трой-
ной (№ 31291) бадем.

Стручек также очень декоративен и изящен в своем изгибе, часто 
встречается в композициях, изогнутых по горизонтали: в скрещен-
ные стручки превратились скрещенные кинжалы или мечи (талис-
ман Марса) 25, № 33355, 34245, 26393.

23 П. Я. Чепурина.
24 П. Я. Чепурина.
25 P. Christian. Histoire de Magie, Paris, стр. 377.
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Некоторые элементы напоминают по форме разрезанный поми-
дор или тыкву.

Все это южные цветы и южные плоды, хорошо знакомые та-
тарским мастерицам в садах и бахчах плодородных долин старого 
Крыма, радующие глаз прелестной формой и расцветкой. Мне даже 
хочется сказать, что не только форма, но и расцветка татарских вы-
шивок близка к расцветке окружающего растительного мира: золо-
тистые, желтоватые тона – тона миндаля, груши, черешни; коричне-
ватые – бархатистость каштана, чернобривца, табака; зеленоватые – 
персик, слива и множество серебристых степных трав; оранжевые, 
розовато-голубые – перламутровые оттенки красы южных огоро-
дов, тыкв и дынь. Малиновый тон – тон длинного стручка южной 
акации, глидечии и т. д. Я уже не говорю о множестве степных цве-
тов, оттенках винограда, других цветов, плодов, овощей: кто видел 
весенние степи, а также осенние сады, огороды в Крыму, тот знает, 
насколько это правдиво. Многие из названных цветов и растений 
существуют и в украинском орнаменте, но, вышитые толстыми бу-
мажными однотонными нитками, они сделались более массивными, 
более декоративными и менее легко узнаваемыми.

в)  Животные. Из мира живых существ встречаются изображе-
ния полностью: рыбы, улитки, червячки, сороконожки, пауки, реже 
птицы; один раз встретился красный конь под деревом (не конь ли 
героя Крымских легенд – Алима? № 18441).

Конь сделан очень угловато, так же, как и птицы: большие пету-
хи, № 36366, клюющие зерна, и около них цыплята (причем в бордю-
ре многократно повторено яйцо). По мнению П. Я. Чепуриной, эти 
птицы – сюжет не местный, случайный, занесенный откуда-то. Чер-
вячки (№ 16292) тоже иногда как-то невнятны, похожи на каких-то 
птичек или животных, № 11319. В углу одного узора вышито так же 
робко и неумело несколько оленьих голов; о них речь впереди.

Очевидно, что к изображению этих форм нет привычки, они не 
выработаны традицией, чувствуется чуждость, запретность этих сю-
жетов для целого ряда поколений. В изображении рыбки, сороко-
ножки, паука дело обстоит легче – рыба (№ 22588) изгибается, похо-
жая на стручек; сороконожка свернулась, как водоросль; улитка вся 
обросла мелкими цветочками, № 37281; паук или краб застилизован 
до неузнаваемости и больше похож на экзотический цветок с длин-
ными листьями, № 16292. Кроме этих, более или менее застилизован-
ных, изображенных полностью форм животного мира встречаются 
частичные  – напр., хвост птицы (№  10450, 38l68, 1263), м.  б. павлина, 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



123

похожий на половину развернутого цветка, или «когти» (трнак), по-
хожие на узкие острые листочки; № 21463 – петуший гребень, 21463 – 
куриные ножки (таукас) и т. п.

г) Человек. Известно, что изображение человека запрещено Ко-
раном, но в некоторых рисунках можно рассмотреть застилизован-
ную до неузнаваемости фигуру человека с поднятыми руками; цве-
ток вместо верхней части туловища, в расходящихся руках-ветвях 
– цветок и звезда; близок к нему мотив, который П. Я. Чепурина, 
согласно известной ей легенде, называет стражем Михраба, похо-
жий не то на человека с поднятыми руками, не то на многосвеч-
ник. На этом кончается орнамент, взятый из мира растительного 
и животного; дальше идет изображение предметов видимого мира, 
неодушевленных.

д)  Светила. Несколько раз встречается звезда, многоконечная 
(6–8 конечная), обвитая цветочными гирляндами, № 6387 11319; солн-
це, даже целая солнечная система – сюжет, очевидно, непонятный 
мастерице, отчего на некоторых вариантах одна из осей, по которым 
движется в вихре и пламени вся система, вдруг превращается в тон-
кий стебелек, как бы поддерживающий пышный цветок с загнуты-
ми свастикообразно в одну сторону длинными листиками, № 19362. 
Луна, тонкий серп месяца, любимица мусульманского Востока, 
встречается до странности редко – она однажды венчает мавзолей, 
по сторонам которого расположены кресты, иногда довольно несвя-
зано приткнута, обращенная рожками вверх, № 29316, вверху узора. 
На узорах Бахчисарая она встречается значительно чаще.

е) Посуда. Из предметов обихода показаны вазы, чаши, кунганы, 
кофейники, подносы (сна), амулеты. Вазы и чаши нескольких сор-
тов – как зарф (подставка под чашечки), мангал (металлическая жа-
ровня с ручками), кувшины с носиком; некоторые букеты выходят 
из цветка, в  который превратилась ваза (это явление известное и 
украинскому орнаменту), некоторые выходят из амулета-трехуголь-
ного – и это довольно часто; встречаем расположение цветов в виде 
опахала, а выходят они также из вазы или амулета.

Кунганы – кувшины с небольшим носиком – употребляются при 
омовениях; они обычного, известного в Крыму типа, иногда с более 
длинными носиками, похожие на кофейники, № 28226, и восточные 
длинногорлые кувшины; они то наполнены цветами, то стоят на 
верхушках кипарисов, окружающих гробницу и м. более говорят о 
том, что они являются непременным спутником путешествующего 
в Мекку паломника.
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Интересно трактуются подносы, № 28226: иногда это совсем пло-
ские подносы, «сна», данные в разрезе, с загнутыми краями, иногда 
края загибаются выше и поднос становится похож на лодку, нагру-
женную цветами или плодами. Развиваясь дальше, эта форма стано-
вится такой глубокой, № 20509, что уже трудно догадаться, откуда она 
взята и если она на что и похожа, то только на капитель колонны 
или на критские священные рога  26, а м. б. это глубокая корзина в 
разрезе такой красивой формы, в которой очень ловко и удобно раз-
мещаются цветы и плоды.

ж) Амулеты. Амулеты-«дуа» – треугольные или квадратные ме-
шечки, в которые вкладываются записочки со священным изрече-
нием, носимые людьми на шее, девушками в косах, а также иногда 
болтающиеся у лошадей возле ушей, украшенные голубыми бусами 
(от злого глаза), № 11319.

Интересно, что треугольник амулета встречается и положенный 
на свое основание, и на угол; очень часто он играет роль подставки 
основания, от которого отходит весь узор: № 15560, 25565.

з)  Архитектурные сюжеты. Очень большая группа рисунков 
посвящена архитектурным сюжетам, почти исключительно это так 
наз. «гробницы Магомета» и ее варианты, № 35512. Она изображается 
ввиде домика с двускатной крышей  27, (№ 21463, 33353, 38168), бывает 
больше и меньше, бывает окружена кипарисами или цветами, по-
ставлена на ступеньки; может быть, и не все из этих домиков «гроб-
ницы Магомета», а м. б., просто «Азис», святое место, могилы пра-
ведников, но весьма возможно, что этот сюжет взят с лубочных кар-
тинок, до сих пор встречающихся в мечетях, изображающих именно 
гробницу Магомета; несомненно также, с картинки взят и еще один 
рисунок, изоб ражающий целый город с домами и минаретами (Джа-
ми, № 32472).

Попадаются частичные архитектурные сюжеты – какие-то арки 
(№  1263), своды (№  13469), михрабы, колонны, решетки, ступеньки 
(№ 35512); все это, конечно, обильно завито отовсюду выглядываю-
щими цветами. Один часто встречающийся мотив больше всего по-

26 Лоренц. Орнамент всех времен и стилей, табл. 4 рис. 17. Dussaud, La civilisation 
préhellénique de la mer Egée, fig. 252.

27  Работа Историч. секции Батумского съезда, доклад Чурсина, стр.  377. 
В  Абхазии форму надгробий в виде жилища объясняет обычай: последняго в 
роде хоронят в его доме, после чего дом заколачивают или переносят на родовое 
кладбище.
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хож на многоярусные кокошники (№ 10450) русской церковной архи-
тектуры. Еще один рисунок с некоторой натяжкой можно отнести к 
этой же группе: вероятно, он изображает кочевнический стан – це-
лый ряд шатров внизу, № 17580 (впрочем, м. б., это стоги сена), над 
ним гирлянды кофейников, как бы стоящих в шкафу на полке, и над 
всем – большой треугольный амулет; все это завито цветами и ском-
пановано так, что общий вид рисунка напоминает собой подобие 
палатки-шатра.

Татарские художницы очень интересно разрешают задачу со-
единения прямых, свойственных архитектурным сюжетам, линий с 
изгибами цветочных контуров. Первые, не теряя своей геометрич-
ности, приобретают мягкость, вторые получают ту основу, те стати-
ческие элементы, вокруг которых так удобно располагать движущи-
еся, обвивающиеся стебли: № 40168.

и)  Корабль. Наконец, последним сюжетом татарской вышивки 
является изображение парусного корабля (№ 40434). Контур его скла-
дывается из букв, сплетенных между собой; обыкновенно он окру-
жается многословными подписями: картинки, похожие на этот ри-
сунок, встречаются в мечетях (напр., в мечети Ш у к у р л а  – Эфенди 
в Евпатории) и являют собой образец изобретательности восточных 
мастеров рукописного дела, священные слова и изречения вписыва-
ющих в самые разнообразные формы 28.

11.  Знаки мастериц и тамги. Остается сказать только о знаках 
мастериц и тех надписях, которые принято было вышивать преиму-
щественно на полотенцах.

Все татарские вышивки сделаны столь обдуманно и тщательно, 
что всякое самое малое нарушение ритма или введение элемента, 
не связанного органически со всем узором, или новая расцветка в 
каком-нибудь участке узора  – невольно обращают на себя внима-
ние, и очень часто они объясняются не небрежностью или ошибкой 
мастерицы, а вполне сознательно поставленным ее знаком, меткой, 
подписью; иногда это лишний или более крупный, или отдельного 
цвета листочек в бордюре, или какой-нибудь кружек, два, три, или 
квадратик. Возможно, что и упомянутые выше головы оленя, со-
вершенно не связанные с узором, являются подписью мастерицы. 
У некоторых знаменитых вышивальщиц существовали значки, ко-
торые они всегда ставили на своей работе и по которым и до сих пор 
узнавались их высокоценимые произведения. Интерес к вопросу об 

28 Джелал Эссад. Константинополь, изд. М. и С. Сабашниковых, стр. 227, 228.
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этих знаках мастеров и тамгах (родовых знаках) возник еще очень 
недавно и пока что точно установлены только некоторые из них. 
На одном из рисунков имеется установленная тамга Гирея – Тарак, 
гребешек, вошедший в его герб: № 20509.

Этот рисунок замечателен еще тем, что в нем присутствует до-
вольно большой крест в середине узора; такое соединение невольно 
приводит на мысль легенду, сообщенную Кондораки, о прекрасной 
генуэзке-христианке, спасшей жизнь Менгли-Гирея и подарившей 
некогда ему свой гребешек, который и вошел в его герб.

12. Надписи. Кроме этих, сравнительно редких, значков, на вы-
шивке очень часто встречаются вписанные в медальоны, размещен-
ные в бордюре, на гробницах и их подобии, то короткие изречения 
из Корана, то целые цитаты, повествования, стихи.

Арабское письмо, узорное и красивое само по себе, в  вышивке 
имеет вид органической части узора, хотя очень часто выделяется 
особым цветом: № 13460. Несомненно, что надписи вышивались жен-
щинами, также несомненно и то, что они либо писались мужчина-
ми, либо бессмысленно копировались женщинами, так как, по мне-
нию татар, для женщин вполне достаточно уметь читать Священное 
Писание – письмо уже является излишней роскошью 29.

И  не даром у татар до сих пор сохранилась поговорка: «Много 
учившийся мужчина  – становится кадием, много учившаяся жен-
щина – ведьмой» 30.

Ярким доказательством прочности такого взгляда является без-
грамотность надписей  – они зачастую совсем не читаемы: пропу-
щены буквы и значки, точки, которыми так богат арабский язык, 
или перевраны до полной неузнаваемости, или написаны в обрат-
ном порядке, т. е. не справа налево, а слева направо. Не исключает-
ся возможность ошибок и при зарисовке или выпадение отдельных 
черточек при стирке, от времени, при копировании с изношенного 
оригинала, но и это, приняв во внимание безграмотность татарских 
женщин и копирование неосмысленное, традиционное – очевидно.

Содержанием надписей в большинстве случаев являются корот-
кие возгласы восхищения: машаалла, иншаалла, субханалла, т. е. сла-
ва, хвала богу, с божьей помощью, или «хаюрлы эльсун» – носи на 
здоровье, поздравляю (с этой вещью) и т. п.: № 27283, № 33353.

29 Кондораки. т. II. Память столетия Крыма, отд. IV: религиозные правила, 
догматы, обычаи.

30 Известия Ученой архивной комиссии, № 52: пословицы и поговорки татар.
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На одном личном полотенце крупными буквами написано  
по-татарски: «пожалуйте, господа». Подобные надписи встречаются 
и у казанских татар: на их полотенцах, «сельге», бывают надписи – 
короткие молитвы, утреняя, вечерняя и застольная.

Рисунок одного из полотенец изображает корабль, сложенный из 
арабских литер; примечание А. М. Петровой переводит эту вязь сло-
вами «Ноев ковчег», а  окружающие корабль длинные надписи на-
зывает записью «Легенды о семи праведниках», но несколько строк, 
с трудом разобранных недавно, не упоминают о праведниках; в не-
связных отрывках говорится: 

– «пусть бог покажет прекрасный счастливый день»… 
– «любящей моей Лейли он – смотрящее зеркало»… 
– «она за правду жертвует душой»...
Надписи стерлись, не удалось прочесть ничего больше. Одно по-

лотенце, № 40434, выходящее из ряда вон и по сюжету, и по выпол-
нению, о котором я уже упоминала, украшено вышитым большим 
кораблем, корпус которого сложен из крупных арабских литер. Он 
с двумя острыми парусами, с развевающимся флагом и тремя фона-
рями или чашами, увенчанными не большими крестами, плывет к 
райс кому кусту. Надпись к нему сделана отчетливо, уверенной ру-
кой, а содержание заставляет предполагать, что сложена она и вы-
полнена мастерицей не только грамотной, но и поэтессой.

Под кормой написано: «стих», а  внизу, в  бордюре и на фла-
ге, вышито стихотворение, в  переводе не дословном, а  по смыслу, 
гласящее: 

«Невежде, глупому, двуличному человеку нравится только внеш-
ний вид и форма».

«Мы, женщины,  – ячейки всего благородного (драгоценного, 
нравственного), ничто для него».

«Пойди, понравься такому глупцу и невежде, отдай ему все свя-
тое, когда он не знает в нем вкуса».

В  этой надписи к вышивке, исполненной рукой настоящей ху-
дожницы, отчетливо звучит горечь и жалоба на женскую долю, до-
шедшая до нас через десятки, а м. б., и сотню лет.

Некоторые полотенца с длинными надписями пока что остались 
непрочитанными: № 41574.

З а к л ю ч е н и е . Я почти не касаюсь или касаюсь слишком бегло 
символического или психологического содержания татарского ор-
намента, так же, как и происхождения его. Несомненно, что неко-
торые вышивки заключают в себе целые легенды и повествования; 
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отдельные элементы имеют то либо иное магическое значение, так 
как полотенцу, поясу, платку, покрывалу в жизни и обычаях татар 
отводится такая же значительная ритуальная роль, как и у их сосе-
дей славян (украинцев, болгар, русских).

Так, напр., в орнаментах свадебных полотенец и платков зашиф-
рованы пожелания и знаки счастья, а также амулеты, предохраня-
ющие от беды. Возможно, что рисунки с изображениями (мейра-
бов) могильных памятников не только напоминали о могиле про-
рока, но вообще предназначались для поминовения умерших, для 
похорон, для мечетей, давались мулле, муедзину, как это принято у 
казанских татар. Некоторые узоры с пышной растительностью, на-
зываемые «рай», конечно, изображают райские сады Аллаха и, м. б., 
иллюстрируют татарские молитвы (иллаги).

Но обо всем этом нельзя ничего сказать, основываясь на матери-
але не лично, и давно собранном. Несомненно, что только знакомст-
во с фольклором Крыма может вполне раскрыть значение и содер-
жание орнамента, столь тщательно хранимого татарками до сих пор.

Киев, 1925
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АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 69

    

Матеріали до історії 
промислової вишивки 

Київщини *

* Доведено до часів, коли з’явилася центральна установа, що об’єднала художні 
промисли, розкидані по усій Україні. Дальшу історію промислової вишивки Київ-
щини прослідкувати значно простіше за архівними матеріалами Вукопромсоюзу. 
 Є. Спаська
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Коротке попереднє зауваження
Українська вишивка, про яку йтиме мова нижче, як і всяка інша, 

це – споконвічна жіноча робота, що виникла в передісторичні часи 
з потреб примітивного життя в умовах натурального господарства; 
вона затрималася і зберігалася серед сільського жіноцтва, як істотна 
хатня зимова робота на власну родину, інколи в своєму майже пер-
вісному вигляді, з орнаментом, що свідчить за її поважну давнину.

Як хатня робота, вишивка йшла в асортименті виробів щоден-
ного й урочистого призначення для селянського побуту: дівчата 
виготовляли посаг, ткали й вишивали рушники, хустки, сорочки з 
льону і конопель, що самі їх садили і обробляли; жінки вишивали та 
обшивали свою родину вишитими сорочками: отже, сільське виши-
вання мало характер родинної неспішної роботи, роботи по змозі в 
вільний час.

Звичайно, були і такі біднячки-селянки (здебільшого [з  фізич-
ними недугами], не здатні до важкої фізичної праці в сільському 
господарстві), які мусили мати якийсь фах; найзручнішим і найлег-
шим для них було вишивання. Вони брали індивідуальні сторонні 
замовлення від заможних або невмілих односельчан і догоджали їм 
своїм вмінням, одержуючи від замовців увесь матеріал в переробку 
і оплату за роботу чи то грішми, чи то натурою. Проте таких май-
стринь було небагато – одна-дві на село, бо гарно вишивати для кож-
ної чепурної дівки було кращим атестатом дорослості, господарчих 
здібностей, смаку й працездатності. Правда, уже в старі часи по те-
риторії усієї  колишньої Росії взагалі, по Україні зокрема, в містах і 
містечках по селах промислове вишивання існувало для пануючих 
верств суспільства, але в таких закладах і в таких формах, що давно 
пережили самих себе і зникли  – у великокнязівських та царських 
майстернях, по жіночих майстернях, по цехах, у  кріпацьких, пан-
ських майстернях; в умовах жорстокої експлуатації в них викону-
вались великі вишивальні замовлення на багатих замовників – ді-
дичів, духівництво, виготовлялася велика кількість одноманітних 
стандартних виробів 1.

1 Александрова-Дольник Т. Шитье Московской мастерской ХVІ века. (Вопросы 
реставрации М., 1926).

Новицька М. Датовані єпитрахилі Лаврського музею стор. 54. Зб. І Український 
музей, К., 1927.

Берладина К. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування. Зб. І 
«Мистецтвознавство». Х. 1928.

Куліш П. Климентій. Основа. 1861. № 1. Вірш про гаптар.
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За дуже уривчастими і випадковими даними земсько-статистич-
ної літератури відомо, що по деяких сільських місцевостях (Клем-
бівка на Поділлі, Коврин на Чернігівщині та інші) в  кінці ХІХ  ст. 
існувала робота цілих груп кустарів на невідомого споживача за 
замовленням і з матеріалу, скупників, але на жаль, за цими надзви-
чайно скупими відомостями нема змоги дослідити цей період, бо 
скупники, як правило, ніяких архівів по собі не залишають… Харак-
теризувати, охопити в цілому цей етап історії розвитку вишивальної 
промисловості взагалі, також і на Україні через це й не можна.

Разом з тим, з кінця ХІХ ст., розпочалася робота земств і окремих 
заможних осіб над організацією промислового вишивання на селах. 
Але й маштаби, і методи такої роботи були цілком відмінні і мізерні, 
порівнюючи з дальшим розвитком її. Здебільшого робота ця мала 
дилетантський характер, бо народне мистецтво було ще в первісній 
стадії вивчення і кожна особа або установа працювала в силу свого 
розуміння й уміння.

На початку ХХ ст. такі організації, як Полтавське земство, Київ-
ське кустарне т-во, а також велика кількість окремих панських май-
стерень, що також входили в сферу діяльності земств, охопили значну 
кількість кустарних вишивальниць, виробили свій певний «кустар-
ний стиль» і мали, правда, невеликі й не систематичні, проте навіть 
експортні операції і досить значний збут на внутрішньому ринкові 2.

Під час Першої світової війни, в  зв’язку з роботою земств «на 
оборону» вишивальна справа по всій Україні майже заглохла і по-
чала знов помітно розвиватися тільки на початку НЕПу, в короткий 
період існування перших українських Промкооперативних центрів 
(Укркустарспілки  – 1921–1924  рр., сільського господаря  – 1924  р., 
Куст експорта – 1927 р.). Через слабку підготовку до цієї роботи вона 
також значних торговельно-промислових наслідків не мала 3.

2 Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России. Т. І. ІV, V, VІ, 
VІІ, ІХ, рр.  – 1892–1915.

Обзор деятельности Земства по кустарной промышленности. Т.  I, II, IV, 
рр. 1913–14.

Кустарные промыслы России. Женские промыслы СПб., 1913 г.
Василенко В. Кустарная промышленность сельского сословия Полтавской губ. 

Изд. ГЗУ, вып. ІІ.
Русское народное искусство на 2-й Всероссийской кустарной выставке в Петро-

граде. 1914 г.
3  Справи Київського міського архіву: справа Промкредитспілки №  23, Вукоп-

спілки № 48.
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Лише наприкінці двадцятих років вона виросла і зміцніла, охо-
пила через Промсоюзи і Спецсоюзи десятки вишивальних т-в і де-
сятки тисяч кооперованих кустарок.

З того часу, як центральні керівні органи сконцентрували увагу 
на цій справі – одвічне жіноче вміння, колишня хатня робота, стала 
використовуватися в масовому маштабі, вливатися в річище про-
мисловості, виходити за вузькі межі внутрішнього ринку і робитися 
значним фактором в другорядному експорті.

До початку суцільної колективізації сільського господарства, 
кустарки – члени товариств одержували роботу на дім і кінчали її, 
як їм дозволяв час, дуже обмежений родинним побутом і умова-
ми індивідуального господарства, при яких догляд за тваринами і 
хатнє господарство весь рік, а польові роботи в додаток ще півроку 
займали в господарок силу часу, і  вишивальна робота була тільки 
випадковим, додатковим промислом. Проте і при такій формі робо-
ти – «заробітки старанних кустарок за робочий сезон, тобто за 9 мі-
сяців, дорівнювали 60 % валового доходу з сільського господарства 
з середнім земельним наділом, що при малоземеллі і дефіцитності 
сільського господарства в певних районах було вже значним вкла-
дом в економіку і бюджет селянської родини».

«Річна продукція 500  кустарок у 1923  році не перебільшувала 
15 000 крб; на 1/І – 1928 р. ми мали близько 6312 жінок-кустарок з 
продукцією за 1926–[192]7 рр. – 1 675 000 крб», – так доповідав керів-
ник Худ. cектору ВКПРС на І нараді кооперованих кустарок р. 1923.

За матеріалами до плану на 2 п’ятирічку Вукопромсоюзу ВКПРС, 
на 1932 р. система худ. пром. нараховувала до 40 360 кустарок-виши-
вальниць (6000 в спільних майстернях і 34 360 на дому), з загальною 
продукцією до 10 000 000 крб.

На кінець 2 п’ятирічки було заплановано організувати 43 330 кус-
тарок; з них 15 740 в спільних майстернях і 27 590 на дому з валовою 
продукцією 26 602 000 крб. 4 Коротко, в загальних рисах, таким був 
швидкий зріст.

Фінансовий звіт за 1923  рік і господарчий та фінансовий план діяльності на 
1923 р. Укркустарспілка, Харків. 

Промислова кооперація України в 1927–28 рр. Х. вид. ред. видаву Вукоопром-
кредитсоюзу, 1929 р.

Акционерное общ. Кустэкспорт, 1927 г., Харків.
Звіт Правління ВКПКС за 1927–28 оперрік. Харків, 1929 р., стор. 17.
4  Л.  Розенберг (керівник Художнього сектору вукопромсоюзу). Доповідь на 

І всесоюзній нараді кооператорів кустарів (стенограф. звіт). Вид. «Редвидав» Вуко-
промсоюзу. Харків, 1928 р. стор. 46–47.
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На зламі старого побуту робота ця почала вклинюватися на-
кріпко своїми новими формами в новий побут колективізованого 
життя, і усуспільнений сектор в цій роботі набирав все більшого 
значення.

Правда, вишивальна промисловість і при цих умовах, як і раніш, 
навіть при розподілі кустарок на постійну робочу силу в спільних 
майстернях і сезонну робсилу, що працює на дому, залишалася на 
селі не основною, а  підсобною до сільськогосподарчої жіночої ро-
боти. Проте вже значна частина місцевих районних організацій, 
зокрема великих колгоспів, на початку 30-х  років усвідомила, що 
організації вільного часу сільського жіноцтва навколо експортної 
промисловості варто йти в тісному зв’язкові та поруч з сільськогос-
подарчою роботою, зокрема в зимовий період.

***
Вишивальна промисловість Київщини  

та її дальші перспективи 
Далеке минуле промислової вишивки на Київщині, як і взага-

лі промислової вишивки в цілому, майже не вивчалося, хоч такий 
торговельний термін, як «київський рушник», такий технічний 
термін, як «київський декоративний шов», а також наявність у Ки-
єві таких найстаріших на Україні осередків промислової вишивки, 
як Вознесенський і Флорівський монастирі, примушують гадати, 
що колись Київщина займала не останнє місце на цій ділянці робо-
ти, продукувала різноманітну номенклатуру, володіла різноманіт-
ною технікою.

а) Монастирі. 
Вознесенський жіночий монастир біля Лаври, якого ліквідував 

Петро І, укріплюючи Печерську фортецю, під час Шведської війни, 
і де в свої часи ігуменувала мати гетьмана Мазепи Магдалена, визна-
чався своїми вишивками.

Спадкоємцем цього мистецького вміння був Київський жіночий 
Флорівський монастир, який ще й на початку революції на замов-
лення інших монастирів і церков та приватних замовців виготовляв, 
з одного боку, церковну декоративну вишивку і гафтовані золотом 
вироби, як для православних церков, так і для синагог, з  другого 
боку, робив «мирянам», головним чином, білу вишивку на білизну 
для посагів заможних наречених.

– Матеріали до 2-ої п’ятирічки ВКПРС, художні промисли СССР, розділ «Вишивки». 
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І те, і  друге було вже з початку ХІХ  ст., дуже відрізнялося 
від попередніх зразків Українського шиття ХVІІ–ХVІІІ  століть, 
 безхарактерне й еклектичне, хоч з технічного боку часто-густо це 
бували шедеври, за які чимало черниць заплатило своїми очима.

Року 1928, напередодні ліквідації монастирів, коли більшість чер-
ниць уже залишала їх, останні київські черниці-вишивальниці, зде-
більшого послушниці, заснували артіль «Об’єднаних вишивальниць», 
щоб мати змогу і надалі заробляти шиттям під фірмою кооперативно-
го закладу. Незважаючи на назву, вишивкою вони майже не займали-
ся, а шили переважно ватні одіяла на замовлення Соробкоопу. 

Коли року 1929 ця артіль була ліквідована як самостійна і деяким 
членам після перевірки їх соцстану було дозволено влитися в артіль 
«Жін-швей», більшість її членів перейшла в одіяльний цех, де робо-
та оплачувалася краще, ніж у вишивальному.

Майже 200-літня історія цього найбільшого й найстаршого 
осередку української промислової вишивки, на жаль, докладно не 
досліджена, але випадкові архівні матеріали, що збереглися, про 
оповиті таємницями монастирські майстерні, викривають нам не 
тільки сторінки цікавих для економіки промислу даних, а й сторін-
ки своє рідної класової боротьби і експлуатації сільських дівчат-по-
слушниць визискувачками ігуменями, казначеями, старцями і т. ін.  
і своєрідні протести про них 5.

Про інші значні заклади вишивальної промисловості на Київщи-
ні до ХХ ст. досі ще невідомо.

Малоземельна, перенаселена Київщина швидко урбанізувалася, 
щодо побуту й орнаменту, завдяки розвитку відхожих промислів 6.

Вишивальний промисел почав розкидатися по Київщині пізно 
(порівнюючи з Полтавщиною, Поділлям, Чернігівщиною), і  міц-
ні промислово-вишивальні звички не встигли міцно прищепитися 
навіть на тій, обмеженій, території, де заснувалися осередки його. 
А тим часом і старе селянське хатнє вміння, і промислово-монастир-
ське під впливом модних городських узорів майже зовсім зникло.

5  М.  Новицька. Промоційна праця наук. спів., зав. відділом шиття та ткання 
Всеукраїнського музейного городка.

«Матеріали до історії гаптарських майстерень на Україні. Середина 18 в.».
Київський міський архів. № за описом 366, справа Київ. виробничо-

кооперативної артілі «Об’єднаних вишивальниць».
6 Кустарная промышленность в Киевской губ., 1912 г., видання Київської ГЗУ. 

Г. А. Чернишов, А. Самойлович, Г. Александрович. Досліджуючи ткацькі промисли 
Київщини, вони поруч з цим побіжно говорять і за вишивальні осередки.

Кустарные промыслы Подольской губ. К.,  1916. А.  Прусевич. «Народное 
вышивание». 

Отчеты и исследования по кустарной промышленности.
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б) Панські й земські вишивальні осередки. 
На початку ХХ  ст., за модою часу, з  комерційних, філантропіч-

них чи будь-яких інших мотивів на Київщині почали засновуватися 
численні панські майстерні випадково, безпланово, без ґрунтовного 
вивчення умов і вимог промислу.

Обсяг операцій, кількість кустарів, умови роботи в панських 
майстернях мало висвітлені в літературі, бо архівів їх, як у більшості 
приватних закладів, майже не збереглося, сучасники і учасники ро-
боти говорять за них небагато.

Через те, що Київське земство, порівнюючи з іншими земства-
ми, почало працювати пізно (кустарний відділ організувався тільки  
1/ІІІ року 1913), працювало недовго і досить кволо, значно раніш за 
нього заснувалося і почало працювати приватне Київське кустар-
не товариство «Под августейшим покровительством Императрицы 
Александры Федоровны», яке охоплювало до 30 кустарних пунктів 
в Київській та інших губерніях. Воно мало у Києві крамницю, склад, 
музей зразків. П’ять інструкторів керували справою і пророблювали 
при цьому малюнки для постачання «перифер». Обіг товариства, як 
на ті часи, був досить значний: року 1907 – 18 670 крб, року 1908 – 
21 092 крб, року 1909 – 30 549 крб. Це Київське кустарне товариство 
пізніше одержувало щорічну допомогу від Губернського земства по 
1000 крб на рік, а також від відділу Сільськогосподарської економіки 
та Сільськогосподарської статистики МГИ – (за 1910–1912 одержано 
було, як позику 40 000 крб. на поширення справи).

По лінії текстильної вишивальної промисловості в товариство 
членами входили ті осередки, які здебільшого виявила перед тим 
ініціатива окремих заможних осіб, які і далі виходили в сферу впли-
ву Київ ського губерн. земства. Це були ткацька майстерня (з відді-
лом вишивання) ім. О. Черткової в м. Кагарлику, Художньо-руко-
дільна майстерня, Н. В. Терещенко в с. Червоному Бердичівського 
повіту; в Липовецькому повіті були ткацько-рукодільна майстерня 
Зозів ського кустарного товариства і Зозівської артілі, що їх засну-
вала поміщиця Гудім-Левкович; в Черкаському повіті художньо-
рукодільна в с.  Сунках, якою «патронувала» кн.  Яшвіль, а  також 
художньо-рукодільна в м. Смілі; в Чигринському повіті художньо-
ткацька і вишивальна в с. Вербівці, яку заснувала Н. М. Давидова і 
художньо-ткацька зі значною кількістю робітниць по селах в с. По-
дорожнього 7.

7 Київський обласний архів. За описом, № 200 справа Кагарлицької кустарної 
ткацько-рукодільної майстерні ім. О. Черткової.
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Якихось детальніших відомостей про роботу всіх цих осередків, 
що обслуговували некооперовану кустарну масу, подати не можемо, 
оскільки архів Київської губернської земської управи згорів року 
1921, а Київського кустарного товариства – зник.

Тут з певністю можна говорити тільки за показовий пункт лібе-
ральної поміщиці А. В. Семиградової в с. Скопцях (хоч під час його 
заснування він не належав до Київщини, а входив у сферу діяльності 
Перяславського земства). І за Кагарлицьку майстерню ім. О. Чертко-
вої (Ханенківська Оленівка, за основним фахом ткацько-килимар-
ська, вишивкою займалася мало й випадає з цієї роботи, як і Вербів-
ка, Сунки, Зозів, що і територіально частково, і характером техніки 
виходять на межі нашого досліду). Між іншим, в 30-х роках історію 
Зозівської майстерні було б дослідити найлегше, бо, по-перше, архів 
її зберігався і був переданий Вінницькому Промсоюзові, по-друге, 
ще живі були фундатори і робітники цієї майстерні. Проте «Вербів-
ка» Н. М. Давидової і «Сунки» кн. Яшвіль, що на 2-й Всеросійській 
виставці показали високоякісну продукцію, зникли зовсім без сліду, 
як одноденні метелики).

Скопецький показковий пункт А.  В.  Семіградової почав пра-
цювати року 1910; справа розгорталася широко аж по 1916-й рік 
включно; пункт був забезпечений художнім і технічним інструк-
тажем, устаткуванням, цінною сировиною. Шиттям по чисницям 
займалися близько 40  кустарок, золотом вміли шити 6  кустарок, 
а  декоративною вишивкою шило майже 200  вишивальниць. Ве-
лику кількість декоративної вишивки виготовляли спочатку за 
зразками старовинного шовкового шиття, а далі й за малюнками 
таких вмілих кустарок-вишивальниць, як, наприклад, Ганна Со-
бачко, здібності якої до малювання виявила керівник Скопецької 
майстерні – художник Е. І. Прибильська. За малюнками Ганни, як 
народного майстра, виготовлялося чимало декоративної вишив-
ки і далі, в  20–30-х  рр., в  системі промкооперації. За свідченням 
старіших кустарок вишивального Скопецького т-ва ім. Н. К. Круп-
ської, пункт цей не давав великої продукції й не був прибутковий, 
бо кустарки, хоч їх і рахувалося 240 осіб, роботою завантажені не 
були і працювали поволі. Проте встановити обіг і спроможність 
цього осередку не можна, бо і його архіву не збереглося, та й під 
час праці ледве чи вівся точний облік. В  декоративному асорти-
менті Скопецького пункту вперше з’явилися шарфи, подушки, 
панно, покривала, а також поруч з характерним для всіх панських 
майстерень наслідуванням збляклого старого церковного шиття, 
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і  в відмінність від нього введено було багато свіжого, рухливого 
орнаменту в веселій та яскравій розкольоровці за малюнками міс-
цевих кустарок. Ці ефектні, дорогі речі користувалися великим 
успіхом у покупців, їх було репрезентовано на багатьох виставках: 
на 2-й  Всеросійській кустарній виставці 1913  року вироби одер-
жали велику срібну медаль, на Всеросійській сільскогосподарській 
виставці 1913  року у Києві велику золоту медаль; крім того, ви-
роби експонувалися на виставці Російського народного мистецтва 
при осінньому салоні в Парижі 1914 року, також на виставках Ро-
сійського народного мистецтва Міністерства землеробства в Бер-
ліні 1914 року і на виставці сучасного декоративного мистецтва в 
Моск ві у галереї Ламерсьє року 1915.

Щодо Кагарлицької кустарної ткацько-рукодільної майстерні 
ім. О. Черткової, яку було засновано року 1913 на кошти спадкоєм-
ців О. Черткової, і яка рахувалася в складі установ Київської губерн-
ської земської управи, то кустарна – вишивальна – робота розгор-
талася поволі. В перший рік існування майстерні, за звітами, куста-
рок-вишивальниць було 6; року 1916 згідно зі звітом попечительки 
майстерні М.  А.  Ковалевської, усього кустарок, що працювали в 
майстерні при кустарному кагарлицькому складі, було вже до 200. 
Проте касові відомості доводять, що вишивальниць було небагато: 
принаймні за грудень 1916 року бачимо лише 29 виплат за вишивку, 
а за перші чотири місяці 1917 року була усього 141 виплата, причо-
му кустарки-вишивальниці здавали щомісячно не по одній роботі, 
як більшість ткаль, а по дві-три. Отже, треба думати, що постійних 
вишивальниць аж до року 1925 працювало не більше як 25–30, коли 
було засновано товариство «Ткачів шовководів  – вишивальниць 
ім. Олени Пчілки». Майстерня за весь час свого існування до 1925 р. 
випустила близько 200 учениць, переважно ткачих.

Характеризувати напрямок роботи цих пансько-земських май-
стерень доводиться по уривчастих, випадкових відомостях та тому 
ілюстративному матеріалу, який залишився після них в деяких аль-
бомах і на фотографіях.

Цей річний матеріал підкреслює яскраво класовий характер за-
значених майстерень.

Не тільки Київське кустарне т-во, а й вся художньо-промислова 
«кустарна» робота колишньої Російської імперії з початку ХХ ст. була 
під «Высочайшим покровительством» цариці Олександри Федорів-
ни; отже, і  вельможним паням всієї імперії годилося наслідувати 
своїй господині й робити на цьому терені свою кар’єру, з усіма при-
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ємними наслідками. Те, що панські майстерні засновувалися майже 
виключно в тих маєтках, здебільшого родових, в яких хазяї хоч жили 
постійно, хоч регулярно відвідували їх, а також і унікальний харак-
тер асортименту цих майстерень розрахований в основному на за-
можного споживача (панство, церкву) і менше на широкий ринок, 
дозволять вбачати в цьому явищі своєрідні залишки пансько-фео-
дального ладу в умовах розвиненого капіталізму, напередодні вій ни 
й революції. Така соціально-класова суть панських майстерень в де-
яких випадках набирала характеру ліберально народницького, бо і 
серед самих ініціаторок майстерень і головне – серед сільського інте-
лігентного активу, що виконував чорну роботу (організацію, керів-
ництво майстернями, цебто серед інструкторів, вчительок, дружин 
лікарів і т. ін.), можна назвати низку осіб, які віддано, інколи зовсім 
безкоштовно, працювали на цій ділянці, вкладаючи в це багато сво-
їх сил і знань, смаку, мріючи про економічну й культурну допомогу 
селу через виявлення самодіяльності і свідомості мас, шляхом орга-
нізації товариства, артілей, культурних чайних, вечірніх шкіл і т. ін.

Їхнім зусиллям значною мірою завдячує той факт, що на Київщи-
ні об’єднання кустарної маси спостерігаємо раніш, ніж деінде. Так: 
Зозовський пункт заснувався року 1906 – кооперативна артіль зор-
ганізувалася року 1914; в Кагарлику роботу розпочато року 1913 – 
промкооператив. Товариство заснувалося року 1918, тоді як в масі, 
по інших місцевостях, цей процес почав відбуватися значно пізніше, 
а саме року 1925–26 8.

Щодо ролі самого Київського земства, то за браком точних відо-
мостей складно її характеризувати. Можна думати тільки, що воно 
не встигло розгорнути на цій ділянці самостійної ініціативної робо-
ти бо, як вже сказано, куствідділ заснувався пізно – року 1913, на-
передодні війни; нових районів роботою він не охопив, і, власне ка-
жучи, тільки підтримував та працював в контакті з тими панськими 
осередками, що заснувалися ще до нього; якогось зрушення, чи сво-
го напрямку, чи значного поширення його роботи не спостерігаємо.

в) Майстерні доби імперіалістичної війни та на початку революції. 
Під час імперіалістичної війни невелику текстильну роботу пере-

водив відділ трудової допомоги населенню Комітету Південно-Захід-
ного фронту Всеросійського земського союзу в Галичині й  Буковині 

8 Обзор деятельности земств по кустарной пром. Т. ІІ. СПб., 1914, стр. 87.
Отчет исследования по кустарной промышл. Т. ІХ. 1913. СПб.
Порай-Кошиц. «Кустарное красильное набивное производство».

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



139

(1916–17 рр.) та в прифронтовій полосі – на Волині й в самому Києві 
(1917–18 рр.). Аналогічну, але ще дрібнішу роботу починав під час 
війни і Союз Городів 9.

Перші роки революції з 1918–1921 рр. за промислову вишивку в 
Київщині нічого не чути, проте характерне явище: вже приблизно 
в р. 1921 ціла низка установ збиралася відроджувати художню про-
мисловість.

Так, поруч з першими кроками роботи Промкооперації, про яку 
трохи далі, в  цій галузі працювало до 100  вишивальниць  – кия-
нок, на роздавальному пункті Губкустарпрому; Праховський пункт 
Зовніш торгу за рік роботи випустив продукції до 1000 шт.; була ро-
бота вдома й в спільній майстерні «ім. 8-го березня» при Українсько-
му Червоному Хресті.

Установи ці засновувалися, виникали й занепадали раптом і без 
слідів, хоч інколи виготовляли непогані речі, навіть мали успіх на 
виставках у Києві та Москві р. 1918 та на сільськогосподарський у 
Москві р.1923 і т. ін. 10

г) Перші Промкооперативні заклади (1921–1928). 
В поле зору кустарного відділу Вукопспілки першого кооператив-

ного центру художнього текстилю, року 1921–22 підпала і злиденно 
існувала тільки Оленівська Ханенківська ткацька майстерня.

Протягом 1923–25 рр. ледве животіли, постійно скаржилися на 
відсутність матеріалу і керівництва Кагарлик, Оленівка, Зозів, що 
дісталися, як спадщина по панських і земських майстернях з по-
чатку Правобережній конторі Укркустарспілки (рр. 1923–24), а по-
тім Київському Промкредитсоюзу та його Ліквідкому (рр. 1924–25). 
 Зовсім завмерли і нічого нечутно було про Скопці, Сунки, Вербівку 
та  ін. Характерно, що залишились на ці часи ті майстерні, де було 
більш-менш значе майно, ткацьке устаткування, і  завмерли якраз 
ті пункти, де було виключно вишивання, що не потребує ніякого 
устаткування.

В самому Києві в ці часи зорганізувалися і потихеньку працюва-
ли три карликових об’єднання – «Колектив безробітних вчительок», 
«Кубуч», «Жіноча праця», – склад робітників яких видно з їхніх назв.

9 Народне мистецтво Галиччини й Буковини й ВЗС. К., 1919. Ком. Ю.-З. фронта 
ВЗС. Про роботу ВСГ писаних відомостей не збереглося.

10  Л.  Рерг. Вишивальні промисли на Україні. Вісник Промкооперації. 1927  р. 
№ 3–4.

– Русское народное искусство на ІІ-й Всер. выставке, стр.49.
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За данними архіву Правобережної контори Укркустарспілки та 
Київського Промкредитсоюзу можна було зробити висновок, що 
вся виробнича діяльність в галузі художньої промисловості на Київ-
щині протягом 1923 року полягала в виготовленні 1699 штук виро-
бів, які здали за весь час Зозів, Кагарлик, Оленівка, «Жіноча-праця», 
«Колектив безробітних вчительок» і «Кубуч» по 49 актах, в яких точ-
но зазначена різноманітна дріб’язкова номенклатура, розміри, ціна 
виробів; ясно видно за цими актами, які то були незначні завдання і 
які слабенькі об’єднання продукували їх 11.

Отже, коли Ліквідком київського промкредитсоюзу передавав 
майно, в крамниці союзу було разом 806 штук різних виробів на суму 
13 204 крб 15 коп. причому серед них значна кількість не художньої 
продукції, а простої тканини, вірьовок, кошиків і т. ін., а вишивки не 
було зовсім. Ліквідувати весь цей крам за призначеними цінами не 
було змоги і його переоцінювали зі знижкою від 15 до 50 %; комісій-
ний товар передали Українбанку, а майно Оленівської майстерні – 
художньому інституту (ніби справа та мусила вмерти назавжди!). 
І знов художньо-промислова робота на Київщині  завмирає 12.

З наведених нечисленних сум і фактів, а ще більше коли б були 
доступні до опрацювання всі надзвичайно цікаві архівні фонди Ву-
копспілки, Укркустарспілки, Промкредитсоюзу, постає яскрава кар-
тина частих змін, хаосу, безгосподарності та справжньої «кустарщи-
ни» в центральних установах, яка так характерна для початку робо-
ти Промкооперації й не лише в цій галузі роботи.

Вироби всіх вищезазначених осередків, в тому числі і Промкоо-
перативних, визначалися унікальністю – музейним характером; це 
був не товар, а  скоріше величезні колекції зразків. Цілковита від-
сутність будь-яких стандартів, дуже великі асортименти, з безліччю 
розмірів, розкольоровок, розцінок, – характерне для них явище, що 
довго стояло на перешкоді при продажі їх, зокрема, за кордоном і 
наслідки якого ще довго давали себе почувати 13.

Губкустроми, що в свої часи, на початку революції, приймали 
майно від панських та земських майстерень, роботи, як сказано, 
ніякої не вели, а  року 1921 після пропозиції Вищої ради народно-
го господарства передали Промкооперації занедбані рештки майна, 

11 Київ. міський архів за описом справи 48 Вукопспілки № 560, 1921 р.
12 Київ. міский архів за описом справи 23 Промкредитсоюзу № 6, 8, 148, Право-

бережна контора Укркустарспілки.
13 Київ. міський архів за описами, справа 23. № 1, 35, 121, 124, 154.
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матеріалів та устаткування їх. В несприятливих для промкооперації 
умовах того часу розкидані дрібні виробничі осередки, що підляга-
ли далеким Промкооперативним центрам, при постійних недоста-
чах матеріалів та інструктажу, ні високоякісної, ні великої продукції 
дати, звичайно, не могли. Крім всього, розвиток праці стримувала 
ще товарова депресія того часу.

Збільшення активності і самодіяльності вишивальних центрів за 
цей час непомітно. Нова фаза роботи – кооперування кустарів – ши-
роко почалася повсюди, як вже сказано, не раніш 1925 року; до цього 
нові райони не охоплювалися і не досліджувалися.

В ці часи народне мистецтво глибоко не вивчалося. В кустарних 
осередках було дилетантське ставлення до нього; не було розумін-
ня важливості створення зразків для масового виготовлення речей 
сучасного вжитку, не було розуміння й важливості вивчення й вжи-
вання місцевого, характерного для кожного [виробу] орнаменту й 
техніки, знайомих і звичних для головної маси кустарок.

За таких умов чекати великих наслідків, або вважати, що попере-
дня робота могла добре підготовити поле діяльності для дальшої, аж 
ніяк не можна.

д) Робота київського Союзу промислової кооперації (1928–1930). 
Отже, на Київщині коли на початку 1929 року правління київсько-

го Союзпромкоопу ухвалило розпочати художньо-промислову ро-
боту, в районі його діяльності із старих осередків працювали тільки 
в Кагарлицькому товаристві «Ткачів, шовководів і вишивальниць» 
близько 30 кустарок та в самому Києві приблизно така ж кількість у 
вишивальному цеху Київського т-ва «Жін-швей», де виготовлялася 
виключно вишивка на жіночу білизну.

Обидва товариства перед цим, до 1928 р., хворіли на брак ін-
структажу і одержували з Харкова разом з негативними атестаціями 
на свою продукцію вимоги поліпшити її й продукувати виключно 
українську вишивку. Кагарлик, ідучи шаблонним шляхом, запросив 
з Полтави майстриню з Полтавськими зразками і почав копіювати 
їх, як це робилося звичайно і в інших місцевостях; в той же час у то-
варистві «Жін-швеї» намагалися перекваліфікувати своїх робітниць 
і мали також до 30 вишивальниць, що досить добре володіли техні-
кою українського шиття і найкраще шили декоративними швами, до 
яких горожанки значно здатніші, ніж до шиття по чисницях.

Нові осередки засновувалися поволі, там, де думка про кооперу-
вання жіноцтва навколо художньої промисловості не здавалася за-
надто новою і дивною: і жіноцтво, і, зокрема, Правління сільських 
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товариств кустпромкредитових, складово-сировинних, до яких 
зверталися інструктори оргвідділу Союзу з пропозицією взятися за 
організацію жіночих цехів – вишивальниць, ставилися недовірливо, 
байдуже, навіть вороже. Наприклад, Васильківське і Переяславське 
кустпромкредитові товариства, де в 30-х роках були вже найбільші 
на Київщині осередки художньо-промислового вишивання, дуже 
довго недовірливо ставилися до пропозицій Союзу. Дуже складно 
було доводити економічно-державну доцільність цієї роботи, під-
креслюючи її експортні можливості, в які, до речі сказати, ніхто, на-
віть Правління самого Союзпромокоопу, на початку не вірили, бо 
занадто вже низькоякісні вироби були в пробних партіях усіх осе-
редків: інколи до 90 % браку.

Шукати причин високого відсотку браку в нових т-вах не дово-
дилося далеко, вони були цілком ясні: недостача на місцях робси-
ли, потрібної для експортної роботи кваліфікації і головне – деше-
вого  – середнього технічного персоналу з місцевих робітників, бо 
приїжджі кваліфіковані інструктори, як це було видно на прикладі 
Кагарлицького, а потім Березанського товариств, що запросили ін-
структорів з Полтави, лягали занадто важким тягарем на маломощні 
з дрібною продукцією товариства.

Саме через це роботу з підготовки кадрів, не тільки ринкових 
кустарок, а й місцевих старших майстринь і бригадирів з найбільш 
здатних кустарок, Київській системі Промкооперації довелося не-
гайно розпочати. Проводилося це в першу чергу значно інтенсив-
ніше, ніж по інших Промсоюзах. Витрачалися на це регулярно що-
року значні кошти. Уже в літку 1929 р. було асигновано 1500 крб та 
проведені перші курси в с. Трипіллі для двадцяти дев’яти старших 
майстринь в нові осередки роботи.

Отже, на 1/Х 1929 року в системі Київського Союзпромкоопу було 
вже 6 невеликих осередків з загальною кількістю членів 427  осіб; 
а план в 50 тисяч карбованців виконаний був тільки на 12 % і якість 
виробів, як вже говорилося, була незадовільна; лише вироби Київ-
ські та Кагарлицькі були з технічного боку двома краплями меду на 
бочку дьогтю, проте й вони потребували ще цілковитого переходу 
на місцеві зразки.

Ураховуючи все це, на І-му Харківському з’їзді художньої промис-
ловості восени 1929 року Київському Союзпромкоопу на 1929–30 рік 
дано було невелике завдання на вишивку  – всього на 46  000  крб, 
з них експортної на 11 000. Проте вже на початку 1930 року, під час 
першої виставки, 8-го березня, що відбулася в Будинку вчених ра-
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зом із з’їздом представників всіх нових товариств, у всіх, починаючи 
з правління Союзпромкоопу, уже зникли сумніви і з’явилася пев-
ність, що напрямок роботи взятий правильно і що план буде вико-
наний добре і якісно, і кількісно.

Доцільність методу праці з місцевими старшими майстриня-
ми, за наявності центрального заготівельного пункту у Києві, була 
цілком доведена, бо й ті, більші, самостійні т-ва, як Київське, Бере-
занське і Скопецьке, що мали власних інструкторів і самостійну за-
готовку, так, і ті, що працювали лише зі старшими майстринями – 
Трипільськими кустарками  – під пильним доглядом Київського 
Центрального заготівельного пункту, показали на виставці однако-
во досконалу техніку і були премійовані.

Отже, протягом 1930  року почала швидко рости кількість ко-
оперованих кустарів і на 1/Х 1930  року було вже 20  вишивальних 
осередків із загальною кількістю 2500  членів, з  них 5  самостійних 
складово-сировинних товариств  – Київське «Художньо-промисло-
ве», Березанське  – «Килимар», Скопецьке  – «ім.  Н.  К.  Крупської», 
Трипільське – «Червона зірка» і Кагарлицьке – «Ткачів, шовководів, 
вишивальниць ім. Олени Пчілки». П’ять осередків було засновано 
при інших складово-сировинних т-вах  – вірьовочному «Червоно-
му колесі» у Вишеньках, Ткацькому «Поступ» у Літках, гончарсько-
му в Гаврилівці, цегляному в Ново-Петрівцях і Деревообробному в 
Луб’янці і 10 при Промкредитових товариствах в Баришевці, Бро-
варах, Василькові, Гоголеві, Чернобилі, Макарові, Катюжанці, Івань-
кові, Переяславі, Хабному. Значна частина цих осередків виявила 
тенденцію поширювати свою роботу і витягувати в зону своєї діяль-
ності сусідні села.

Ясно, що середнього технічного персоналу знов бракувало і його 
треба було спішно виготовляти: протягом року, – через стажування 
при Київському центральному заготівельному пункті, а влітку – че-
рез 1 ½ місячні курси в с. Скопцях закінчила 51 кустарка, не тільки 
з Київської системи Промкооперації, а і з двох сусідніх округ – Він-
ницької – три майстрині і Ніжинської – три.

На ці курси витрачено було 3600 крб.
На 2-му  з’їзді художньої промисловості в Харкові восени 

1930 року робота Київського Союзпромкоопу була охарактеризова-
на, як дуже вдала і культурна, зокрема в порівнянні з іншими союза-
ми (Чернігівським, Одеським, Дніпропетровським), які розпочали 
працю одночасно з Київським. План, і кількісно, а головне – якісно, 
був перевиконаний: завдання 59 774 крб – виконання 60 646 крб – 
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101 %; експортне завдання 11 154 крб – виконання 25 763 крб (231 %) 
за рахунок високоякісних виробів внутрішнього ринку. Причому 
союз не тільки власними силами переборов труднощі – брак серед-
нього технічного персоналу і некваліфікованість кустарної маси, а і 
дав цілком відмінну й оригінальну художню продукцію з яскраво 
виявленим своїм київським обличчям 14.

е) Т-во «Текстильхудожекспорт» 1930–1931 рр.
Починаючи з проміжного кварталу 1930 року і ввесь 1931 рік ху-

дожньо-вишивальну промисловість Київщини об’єднувало Київське 
міжрайонове т-во «Текстильхудожекспорт» з Правлінням в Киє ві і 
20 філіями на периферії, з загальною кількістю членів на кінець року 
до 6000 осіб. Виробнича діяльність т-ва «Текстильхудожекспорт» по 
лінії художнього вишивання дала продукцію на проміжний квартал 
1930 р. на 52 078 крб 63 коп. – за 1931 рік на 409 043 крб або 85,3 % 
виконання плану. (За ліквідаційним балансом т-во «Текстильхудож-
експорт»).

На третьому Художньо-промисловому з’їзді в м.  Києві (25–
28  жовтня 1931  року) з’ясувалося, що на 1932  рік найбільший на 
Україні художньо-вишивальний план дається саме Київський сис-
темі Промкооперації: продукції на 2  400  000  крб (далі ідуть: Пол-
тава  – 2  000  000  крб, Харків  – 1  900  000  крб, Вінниця  – 1  100  000 
і т. ін.) – за стенографічним звітом ІІІ Всеукр. з’їзду Худ-пром. у Киє-
ві 29.Х.1931 р.

Отже, на 3-му році свого існування київська Промкооперація до-
гнала і випередила не тільки всі Союзи, що розпочали свою роботу в 
галузі художнього вишивання, разом з нею, а й найстаріші осередки 
[...] вишивання на Україні (на Полтавщині і на Поділлі) і т. д.

Збільшення експортних завдань, увага уряду й партії, ув’язка з 
колгоспами, стимулювання кустарів сприяли зросту й зміцненню 
промислу по всій Україні, зокрема, коли самі Промсоюзи активно 
розвивали його там, де він вже існував, або уважно ставилися до ор-
ганізації там, де його не було чи він завмер.

Культурне й уважне ставлення київського Союзпромкоопу в ці-
лому до потреб молодої справи, увага його Культвідділу до підготов-

14 Е. Прибыльская. «Женские промыслы и экспорт». Вестник Промкооперации 
за 1931 г., № 2.

Б.  Прайс. Внешний рынок и проблемы экспорта Союзного кустарно-художе-
ственного производства. Вестник Промкооперации за 1931 г., № 5.

Звіт за 1925 рік Акціонерного т-ва «Кустекспорт». Харків, 1927 р., стор. 37.
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ки кадрів, вдалий підбір вищого й середнього технічного персона-
лу, своєчасні капіталовкладення заклали серйозну базу для дальшої 
роботи. 

Поруч з організаційною роботою (розпочатою здебільшого на 
голих місцях, бо зі старих вишивальних осередків знов взялися за 
голки тільки Скопці й Кагарлик) художньо-промисловий сектор 
Союз промкоопу весь час намагався проводити й експериментальну 
роботу (вишивальну, ткацьку, килимарську), правда, в обмеженому 
обсязі, лише в міру своїх найважливіших потреб. На цей останній 
шлях сектор штовхала велика наявність свіжої робсили, кваліфіка-
цію якої конче треба було весь час підвищувати, а саме і в першу чер-
гу своїх молодих інструкторів, яким легше працювати за точно про-
робленими зразками. Тому треба було вивчати місцевий Київський 
орнамент і техніку і запроваджувати їх, аби при наявності малоква-
ліфікованої сили збільшити виробничий ефект, а  запроваджуючи 
його, треба було виготовляти нові оригінальні зразки для одбору і 
закріплення стандартів; досліджувати норми виходу сировини на 
них; виготовляти альбом хронометражних карток на взірці різних 
орнаментів, різних технік і т. ін.

Міжрайонове т-во «Текстильхудожекспорт», фактичний спадко-
ємець всієї роботи художньо-промислового сектору Союзпромкопу, 
протягом всього свого існування розширяло роботу і, працюючи 
дуже ініціативно в багатьох галузях, мало неабиякі досягнення. До-
сить тут згадати головні з них.

Воно взяло правильний напрямок щодо роботи з колгоспами і 
перше з усіх союзів почало запроваджувати в життя договірну сис-
тему з колгоспами і користуватися методом змагання й ударництва; 
під час недостачі імпортної нитки, коли інші товариства майже за-
вмирали без роботи, товариство вдало використовувало місцеву 
нитку, зокрема в декоративній вишивці і через це працювали без-
перебійно; воно виробило дуже зручні і вдалі форми обліку, що досі 
завжди і всюди було за слабе місце художньо-промислової роботи, 
через дріб’язковість матеріалів, і виробів різноманітного асортимен-
ту. Ця, так звана «Київська паспортна система» сприяла в свою чергу 
центрально-комплектувальному методу роботи і переходу на виго-
товлення справжньої масової продукції.

Так само й до справи перекваліфікації кустарів т-во ставилося 
уважно, що видно з того, що протягом 1931 р. була переведена ве-
лика перекваліфікаційна робота серед новокооперованих кустарок 
і аж сім районових курсів для старших майстринь і бригадирок-
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колгоспниць,  через які пройшло близько 250 кустарок; все це кошту-
вало більше 20 000 крб. Поруч з тим т-во, знов таки в міру власної 
потреби, в  порядку, так би мовити, «швидкої допомоги» молодому 
виробництву, що росте гіпертрофічно, проводило експериментальну 
роботу над всіма виробничими показниками, щодо норм втрат часу 
і матеріалу на всі процеси – розкрій, вишивку, прання, глажку і т. ін.

На жаль, вся ця злободенна дослідницька робота на виробництві 
залишилася своєчасно не зафіксованою; досвід, хронометровані зраз-
ки, малюнки, фотографії зникали. Підсумки уважної праці робітни-
ків ЦЗП. – шість альбомів «Х-п. вишивки Київщини», підготовлені до 
друку, видані не були, хоч, без сумніву, були б вам й досі корисні 15.

ж) Художньо-промисловий сектор київського Текстильшвейпром-
союзу за І–ІІІ квартали 1932 р. 

Під час останньої реорганізації системи промкооперації, роз-
крупнення захопило товариство в листопаді  – грудні 1931  року в 
розпалі його роботи. З 1 січня 1932 року Київське міжрайонове т-во 
«Текстильхудожекспорт» розпалося на 6 окремих міжрайонових 
товариств (у  Баришівці, Бородянці, Василькові, Києві, Переяславі 
та Хабному, які покрили собою всі філії «Текстильхудожекспорту» 
і входили в склад художнього сектору Київського Текстильшвей-
промсоюзу. Можливо, що для такого сезонного промислу, як вишив-
ка, термін для переведення реорганізації, що припала на самий гаря-
чий робочий сезон – кінець зими, початок весни, – був невдалим, 
явно шкідливим, можливо, що і інші обставини спричинилися до 
того, що робота окремих товариств на початку дала негативні і кіль-
кісні, і якісні показники: якість продукції почала катастрофічно па-
дати, оригінальність її зникати, бо молодим товариствам на початку  
тяжко було обходитися без центрального Київського керівництва, 
Київського заготівельного пункту. Кількісно план за ці три квартали 
1932 року був виконаний в сумі лише 1 475 000, себто на 56,2 %.

15  Глобус за 1929  р. №  18. М.  Бабій «Відродження Українського народного 
мистецтва». 

Техніка та раціоналізація Промкооперації К. 1930. №№ 4–5. – Є. Спаська «З прак-
тики підготування кадрів художньо-текстильної промисловості на Київщині».

Радянське мистецтво К. 1930. № 10–11. «Відродження Українського селянського 
мистецтва».

«За індустріалізацією й колективізацією». К. 1931. № 3.
І. Біліловський – «Дрібниці, що варті серйозної уваги». – Радянське мистецтво. –  

К. 1931. № 19–20.
Пильний  – «На новій соціалістичній основі». «За індустріалізацію й 

колективізацією». К. 1931. № 18–19.
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з) Київський обласний художній промисловий союз. 
З 1 жовтня 1932 року утворено спеціальний художній союз Ки-

ївської області, що охопив роботою район діяльності художнього 
сектору Текстильпромсоюзу з додатком Уманщини, Чернігівщини, 
й Черкащини, наслідків роботи якого можна вже прослідкувати за 
точними архівними матеріалами.

Проте можна було сподіватися, що закріплення колективізації, 
в зв’язку з тим дисципліна і зміцнення усуспільненого Сектора ху-
дожньої промисловості при цій останній структурі знов дадуть злам 
в бік покращення справи.

Загалом, як би надалі не мінялася назва і структура установ, що 
керують справою художнього вишивання на Київщині, фундамент її 
покладено було міцно і  зупинки за браком кадрів і досвіду бути не 
могло, бо, по-перше, кожна з курсанток, що закінчували курси, як 
старша майстриня, або бригадирка, неодмінно мусила, повернувшись 
додому, перекваліфікувати на своєму пункті не менш як 50 кустарок; 
таким чином, на Київщині, незважаючи на плинність робсили, утво-
рилася велика кількість кваліфікованої кустарної сили, яку тільки 
треба вміти втримати; по-друге, увага до роботи місцевих організацій 
великий промфінплан з великим експортним відсотком, без сумніву, 
мусили штовхати справу в бік зростання. Р. 1932.

Друга п’ятирічка художньої вишивальної роботи  
на Київщині

Київський Текстильшвейпромсоюз, в систему якого з 1/І-32 року 
увійшли всі художньо-вишивальні осередки Київщини, складаючи 
п’ятирічний план, виходив з таких показників: на 1932  рік  – кіль-
кість кооперованих кустарок 6510, виробничий план  – 2  400  000, 
і  планував на кінець п’ятирічки кооперування до 18  000  кустарок 
здебільшого в районних лісо-городньо-скотарських, майже не чіпа-
ючи пшенично-бурякових, а продукцію планував до 18 000 000 крб, 
враховуючи сюди і машинну українську вишивку, спроби виготов-
лення якої намічено було розпочати з 2-го  року п’ятирічки. Щодо 
асортименту, то протягом 2-ої  п’ятирічки намічалося поширення 
асортименту внутрішнього ринку – ширпотреб і залишався незмін-
ним попередній експортний асортимент – столова білизна.

По лінії організаційній намічається інтенсивно-кваліфікаційна 
робота, переведення гніздування промислу, зміцнення усуспільне-
ного сектору, запровадження бригадних форм роботи і т. ін.
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По лінії виробничій постають проблеми інтенсивного запрова-
дження місцевої сировини, максимальної централізації і механізації 
початкових і апратурних процесів і раціоналізація центрального про-
цесу – самого вишивання, через запровадження роботи в п’яльцях, 
що матиме велике значення для якості зросту видатності праці.

Запровадження п’ялець потребує значних зусиль і витрат, бо 
шиття в п’яльцях, характерне для російської художньо-вишивальної 
промисловості, давно забулося на Україні, хоч по деяких місцевос-
тях ще й досі збереглися примітивні сільські п’яльці – «обичайки». 
Здебільшого українська вишивальниця шиє в руках, приколюючи 
роботу до коліна або притримуючи її другим коліном, в незручній, 
нездоровій позі; робота сильно мнеться і брудниться в руках; рама 
п’яльців змушує робітницю сидіти прямо, працювати обома рука-
ми, мати роботу туго натянутою на раму. В спільній майстерні, де 
легше слідкувати за чистотою рук і переховуванням роботи, можна 
досягнути того, що вишивка, виходячи з рук кустарки чистою і не 
зім’ятою, потребуватиме тільки легкого прасування.

Саме це на кінець п’ятирічки, за попередніми теоретичними під-
рахунками, має дати значне збільшення видатності праці.

Нове й важливе питання включення машинної вишивки в план 
роботи художньо-промислових союзів, зокрема, потребує проробки 
й дослідження в зв’язку з тим масовим характером, якого воно мог-
ло б набрати при виготовленні ширвжиткового асортименту.

Не говорячи вже за те, що саме в Києві мали місце перші, досить 
вдалі спроби дати машинну українську вишивку, цебто імітацію 
ручних українських швів, всяку машинну вишивку, а  разом з нею 
й так звану «художню аплікацію» давно слід підпорядкувати ху-
дожньому контролю й ліквідувати те жахливе безстаччя, яке легко 
спостерігали на численних зразках кустарів-одинаків по київських 
крамницях. Якраз саме на виробах ширвжитку найлегше й найціка-
віше спробувати застосовувати новий орнамент, оскільки тут нема 
тієї обмеженості, яку ми маємо й яку, на н/думку, також слід бороти  
відносно експортного орнаменту.

Асортимент текстильних художніх виробів ширвжитку безмеж-
ний; матеріалом, цілком придатним до нього, може бути не тільки 
фабрична, а й місцева сировина – сільське полотно й лляна нитка. 
В оформленні сучасного побуту художній текстиль повинен займа-
ти неабияке місце і через це організаційна роботи над заготовкою й 
обробкою місцевої сировини, а також над проектами оформлення 
окремих номенклатур повинна розпочатися в найкоротший термін.
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Буйний зріст кооперування й продукції, а в зв’язку з цим й потре-
ба в точних розрахунках виходу сировини, максимальне запрова-
дження стандартності, облік наслідків переведення раціоналізатор-
ських міроприємств, підготовка і вивчення виробничого ефекту від 
п’яльців, від машинної вишивки, вивчення і проробка оригінально-
го, як старого, так і нового орнаменту й асортименту, потребують 
серйозної централізованої науково-експериментальної роботи, якої 
досі не проводили при Центральних Промкооперативних устано-
вах, незважаючи на безперечну й гостру давню потребу в ній:

Тепер, згідно з останніми настановленнями уряду відносно 
Промкооперації і наказом від 23/VІІ-32 р. ще належить здійснити в 
другій ланці системи. 

Експериментальна робота на самих виробництвах, як видно з 
попереднього, не виправдовує себе. Перед промисловою вишивкою 
стоїть вже [...] негайна потреба організації самостійного науково-до-
слідного закладу, де буде закріплений здобутий досвід і куди будуть 
передаватися на дослідження й розв’язання всі чергові актуаль-
ні теми.

Негайна наукова допомога мусить ліквідувати старі, «кустарні» 
методи праці і вивести її на нові рейки.

Таким науковим закладом повинна стати Худ.-пром. станція ка-
федри Промкооперації, яку на 1933 р. запроектовано організувати в 
Полтаві.

Мета й настановлення даного видання
Накресливши шляхи розвитку організаційних форм Київської 

промислової вишивки, в  цьому розділі маємо на думці, по-перше, 
показати мету й настановлення даного видання, визначивши його 
місце серед попередньої літератури, по-друге, охарактеризувати по-
ходження орнаменту сьогоднішньої промислової вишивки і напря-
мок його розвитку, в умовах сучасної радянської дійсності.

Попередні досліди
Такий конгломерат явищ, як українська вишивка, розглядався 

досі завжди як так звана «народна творчість» – монолітна, анонімна, 
колективна, безкласова, а відповідно до такого погляду публікував-
ся й випадковий матеріал.

Здебільшого це було систематичне, а подекуди і хаотичне опублі-
кування під назвою «народної» вишивки всякого сирого матеріалу, 
інколи не зовсім доброякісного.
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Старі дослідники під таким терміном валили в купу найрізнома-
нітніші вишиті вироби, не диференціюючи і не розшаровуючи  явище 
в цілому. За цією невиразною «народною» вишивкою ховалися всякі 
вишивки: і різних класів – панська, церковна і світська, селянська, 
міщанська, і різних виробничих принципів – промислова і особиста 
вишивка окремих осіб для власного вжитку; вишивка, зроблена на 
різних матеріалах різною технікою до речей різного призначення.

Правда, й таких дослідників, які б говорили про українську ви-
шивку взагалі в цілому хоч би коротко, надто мало 16.

Порайонно про старовинну селянську вишивку окремих райо-
нів України  – Волині, Чернігівщини, Полтавщини, Поділля, Хар-
ківщини, Галиччини, в свої часи публікувалися нечисленні роботи 
і  альбоми 17.

Київщині в цьому відношенні не пощастило. Своєрідний селян-
ський орнамент цього старого українського огнища, яке зберігає 
в собі певну орнаментальну і технічну єдність і на обрії якого ви-
разно виділяються майже всі типи старого українського селянсько-
го вишивання, що інколи набирають свого цілковитого розвитку 
вже за межами Київщини, досі майже зовсім не досліджувався і не 
 публікувався 18.

16 Проф. Ф. К. Волков. «Отличительные черты южно-русского народного орна-
мента». Труды 3 археолог. съезда. Т. ІІ-й. 1878, табл. 16–24.

– Ак. М. Ф. Біляшівський. Український орнамент. Зап. наук. т-ва в Києві. Т. ІІ. 1908 р.
17 Волинь. О. Пчілка. Українські узори. К., 1927 р., вид. V.
– Ол. Косач. Український народний орнамент. К., 1876.
Чернігівщина: П.  Литвинова. Южно-русский орнамент, вип.  І. 1878  р. Київ; 

вип. ІІ. 1902 р. Харків.
Полтавщина: Украинское народное творчество, сер. 3-я, изд. Кустарного склада 

П. губ. зем.1912 г. Полтава 3-го выпуска.
Я. І. Клунні. Українські узори.
Я. Риженко. Українське шитво. Полтава, 1924 р.
Поділля: А. Прусевич. Народное вышивание. Куст. пром. Под. губ. К., 1906. 
– В. Гагенмейстер. Тульчинщина. Вишивка низзю. К.-Подольськ, 1929 р. Вишивки.
– В. Гагенмейстер. Вишивки низзю на Поділлі. К.-Подольськ, 1927 р.
– А. Заремський. Народное искусство Подольских украинцев Л., 1928 г.
– Листівки «Український орнамент», сер. 1-ша.
Харківщина: проф. С. Таранушенко. Народне мистецтво Слобожанщини ХІІІ–

ХVІІІ ст.
– «Министерство». Зб. І. 1928–29. Харків.
18  Київщина: Листівки «Жертвуйте на пам.  Т.  Шевченка в Києві». Українські 

старовинні вишивки та мережки, склад крамниці «Час» (серед них є київські та 
подільські узори).
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Про промислову вишивку маємо таке: під назвами «Мотиви 
українського орнаменту», «Українські узори ХІХ в.» і т. ін. виходили 
альбоми старовинних вишивок церковних, вищих верств населен-
ня, цебто стара промислова вишивка 19.

Під назвою «Русское народное искусство» в альбомі, що його ви-
дано під час 2-ої Всеросійської кустарної виставки 1913 року, пока-
зана, між іншим, і промислова українська вишивка, продукція пан-
ських і земських майстерень, початку ХХ ст.

Навіть року 1929 під надто узагальненою назвою «Орнаменти 
української вишивки» вийшов в Харкові альбом сучасної промис-
лової вишивки, що продукується в сучасних пром. кооперативних 
закладах 20.

Це приблизно і все з більш-менш цінних, опублікованих матеріа-
лів, що варті уваги. Про решту видань сутокомерційного типу мови-
тиметься далі, як про видання здебільшого халтурні.

Як бачимо, стара літературна й альбомна продукція не система-
тизувала й не охоплювала української вишивки в цілому; крім того, 
мала великі прогалини: найважливіша з них – відсутність аналізів 
техніки української вишивки.

Слід тут зазначити, що взагалі ні в російській, ні в українській 
літературі з вишивання ще ніколи не загострювалися питання ви-
робничого порядку, а саме – техніки процесу праці 21.

Видання цих 6-ти  альбомів з невеликим, порівнюючи, текстом 
і такою значною кількістю таблиць, ставить собі аж три мети: 

О.  Кривенюк. Українські народні узори, вип.  1-й, Київ, 1928  р., 4  таблиці 
(Київщина, Полтавщина, Катеринославщина).

Галиччина: Шухевич В. Гуцульщина, т. ІV, част. 2, стор. 153, «шитє». Мат. до укр. 
рус. етнол., т. ІV, табл. 2.

– Вишивки в оходній Галичині, накладом А. Хойнацького, Львів.
–  Буковинські гуцульські вишивки, вид. жіночої громади на Буковині. 

Впорядкувала Емілія Стернюкова. С. І, сер. ІІ, Буковинські, Подільскі вишивки. 
– Альбом узорів видання «Клуб рисунків у Львові».
– Народне мистецтво Галичини й Буковини, вид. ВЗС. К., 1919.
19 Мотиви українського орнаменту Н. Самокиш.
– Українські взори ХVІІІ в. вип. І, вид. Д. Н. Семенца р. д. Павловича Г. року 1909.
– Украинские узоры ХVІІІ века, изд. Киевского куст. общества, вип. ІІ, 1912 г.
– Узоры стародавних украинских вышивок. Собр. К. Долматов СКБ.
20  Орнаменти української вишивки. Зібрав та змалював В.  Павленко. Текст і 

редакція Л. Л. Розенбарга. Х. : «Книгоспілка», 1929 р.
21 Хто бажав розшифрувати якийсь шов: чи то російський, чи український, – му-

сив звертатися до єдиної в своєму роді роботи з О-ки Д.М.С.
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1)  опублі кувати своєрідний місцевий орнамент як перше джерело 
для промислової вишивки Київщини; 2) наочно показати, як техніч-
но виконувати зразки окремих груп цих вишивок, й 3) демонстру-
вати, як примітивний орнамент і архаїчну техніку можна пристосу-
вати до сучасних виробів на внутрішній і зовнішній ринок. Щодо 
передмови, то в ній свідомо, за браком місця коротко, зачеплено ще 
декілька питань, з якими, на н/думку, конче потрібно, хоч побіжно, 
ознайомитися технічним робітникам.

Отже, виходячи з цього, видання, по-перше, ставить собі певні 
територіальні межі, а саме – охоплює вишивку досі майже недослі-
дженого району обох берегів середньої течії Дніпра: з правого боку 
від Прип’яті до Тясмина, а з лівого – Остерський та Козелецький по-
віти кол. Чернігівської губернії, і Переяславський та Золотоніський 
кол. Полтавської губ., цебто територію, що вся входить в сьогодніш-
ню Київську область. По-друге, разом з тим, обмеживши себе пов-
ною територією, видання намагається подати всі типи техніки шит-
тя, що існують в її межах, а також поширюються і поза нею.

Через це всі зразки орнаменту згруповано в 6 випусків за озна-
кою матеріалу і техніки, а подекуди і соціального замовлення. Перші 
два випуски – основна група, – селянське шиття по чисницях білою 
лляною ниткою з звичайних селянських полотняних жіночих і чо-
ловічих сорочок (перший – прозоре шиття, другий – поверхняне). 
Третій випуск – шиття червоною бавовною на полотняних сільських 
рушниках. Четвертий – шиття шовком і золотом на шовкових і по-
лотняних речах панських і церковних. П’ятий випуск – гаптування – 
шиття золотою і срібною ниткою на шовкових та оксамитових речах 
панського і церковного вжитку. Шостий – шиття вовною на різних 
полотняних речах і аплікації шкірою на сільських кожухах.

У кожному з 6 випусків, що з них складається все видання пер-
шої таблиці, є репродукції певної групи вишивок кращих музейних 
зразків, точно пашпортизованих для даної території 22.

Останні таблиці в кожному випускові фіксують зразки виробів 
промислових осередків Київщини: Київського Союзпромкоопу та 
його спадкоємця – Київського міжрайонного т-ва «Текстильхудож-
експорт» і показують вихід матеріалу, назви осередків, які виконува-
ли дані вироби і навіть прізвище певних осіб.

22  Для цього видання використовані матеріали 3  відділів Всеукраїнського 
історичного музею ім. Т. Г. Шевченка, а також Відділу шиття і ткання Всеукраїнського 
музейного городка в Києві.
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Центральна частина видання на таблиці аналізу кожної техніки і 
пояснення до них 23.

Цю частину розглядаємо, як найважливішу через те, що як вже 
говорено, Київщина майже остання вступила в коло місцевостей, 
які широко працюють в галузі художньої промисловості, тоді як ба-
гато інших (Полтавщина, Поділля) вже з кінця ХІХ ст. були досить 
щільно охоплені промисловою роботою і через це краще зберігали 
свою оригінальну техніку і орнамент.

Малося на думці цим виданням обслужити широкі маси ново-
кооперованого сільського жіноцтва. Проте спостереження над кус-
тарною масою протягом декількох років примушують визнати, що 
найкраще і найлегше нові навики засвоюються тільки [...] шляхом 
безпосереднього показу процесу роботи, шляхом спільного впливу 
за зорову і моторну пам’ять. Виникає думка, яку варто висунути як 
проблему по лінії виготовлення кадрів – запровадження для пере-
кваліфікації широких мас навчання за допомогою повільного темпу 
кінофікованого процесу; бо нерухомі зразки вишивання, навіть з де-
тальними поясненнями всього процесу, доходять до свідомості і ро-
зуміння тільки найбільш письменних, здатних, і, вже до деякої міри 
звичних до промислової роботи, кустарок. Таким чином, це видання 
в своїй практичній частині стане в пригоді перш за все інструкто-
рам, старшим майстриням і бригадиркам, а  через них і кустарній 
масі. Зокрема корисно воно буде як підручник для перекваліфіка-
ційних курсів.

Походження орнаменту  
сучасної української промислової вишивки 

На території України тільки унікальні музейні вишивки нарахо-
вують 200–300 років. Вивчаючи давній український орнамент, дово-
диться користуватися здебільшого музейними скарбами, які в до-
революційні часи збирали переважно естети, аматори,  найменше – 
науковці; через це цей матеріал хоч зовсім не паспортизований, 
хоч паспортизований дуже поверхово, а  звідси  – він не легко під-

23 Технічне оформлення таблиць переведено під загальним керівництвом 
О. А. Прахової бригадою в складі: З. І. Зозуленько – І вип., Л. В. Ненадкевич – ІІ вип., 
К. М. Волошина – ІІІ вип., М. Л. Русинова – ІV вип., О. І. Жаркобільска – V вип., 
Л. А. Левицька та К. М. – VІ вип.

– Тексти й передмови до окремих випусків і пояснення до таблиць, а  також 
загальне редагування наукового співробітника кафедри Промкооперації при 
Всеукраїнському інституті Промкооперації – Є. Ю. Спаської.
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лягає систематизації. Через це ні питання походження українського 
орнаменту, ні зміни протягом часу, ні відмінності в ньому на пев-
них територіях, при наявності певних сусідів, і класовість його, ні 
явище вульгаризації, ні питання значення індивідуальної творчості 
в цій галузі, як і багато інших, досі майже не висвітлювались і не 
досліджувались. 

В даному виданні, з його специфічно-технічним ухилом, можна 
тільки побіжно зачепити деякі питання, що безпосередньо до нього 
стосуються.

Оскільки досі і стандартні експортні масові замовлення, і  смак 
споживача внутрішнього ринку вимагали від української промис-
лової вишивки найбільшої близькості до першоджерела української 
селянської вишивки «по чисницях», і менше декоративної вишивки, 
що в старі часи продукувалося здебільшого для заможних верств на-
селення – питання, що стосуються до шиття по чисницях, висуваємо 
на перший план, подаємо в перших випусках, і намагається характе-
ризувати в першу чергу.

Старий суворий й стриманий геометричний орнамент: ромби, 
хрести, свастики, та інші ідеографічні і символічні знаки поганської 
давнини, що давно вже загубили свій культовий ритуальний зміст, 
довго затримувався, хоч і  незрозумілими, проте міцно злитими зі 
статичним побутом натурального господарства ієрогліфами, на ре-
чах селянина 24.

Стала економіка українського селянства, традиція, закостені-
лість побуту, незмінний матеріал зберігали дуже довго прегарні 
зразки архаїчної жіночої винахідливості, ощадності і мистецтва 
тисячолітньої давнини, що мають для нас привабливість зовсім ін-
шого порядку: бездоганна ритмічність і краса композиційних побу-
дов, шляхетна розкольоровка, гра фактури, доцільність кожної риси 
і досі приваблюють око як справжні високомистецькі твори, де нема 
нічого зайвого, де доцільна лаконічність межує зі скупістю, а міні-
мум витрати матеріалу і сил дають максимальний ефект.

Споконвічний саморобний селянський матеріал – полотно і біль, 
єдиний інструмент  – голка, затримували стару техніку шиття по 

24 Проф. Городцов В. Дако-Сарматские религиозные элементы у русском народ-
ном творчестве. Труд. Госп. ист. муз. в Москве. Розряд арх. І. М., 1926.

– Клетнова Е. Н. Символика народных украс Смоленского края. Труды См. гос. 
муз., т. І-й.

– Миллер. Лотос в малороссийском орнаменте. Тр. арх. съезда в Черн. 1908 г. 
Т. ІІ.
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чисницях і сталий орнамент, стримували межі і темп розвитку його, 
проте все ж творчість поволі розпирала вузькі рамки геометричного 
орнаменту в бік натуралізму й рослинізації його, як про це говори-
тиметься далі в відповідному випуску.

Тільки ці загальні зауваження можна навести тут відносно зраз-
ків геометричного орнаменту української вишивки.

Разом з пролетаризацією села, що помітно повинна відбиватися 
на побуті й творчості його з другої половини ХІХ ст., по розкріпа-
ченні почалися кардинальні зміни в галузі матеріальної культури: 
мінялися костюм, їжа, речі щоденного вжитку, мінявся, урбанізу-
вався й орнамент сільських оздоб, і не тільки в художньому текстилі, 
а й в гончарстві, розпису стін, писанці, і не тільки на Україні, а й по 
всій території колишньої Російської імперії 25.

Зміна матеріалу – крамне полотно і куповані бавовняні червоні 
і чорні нитки, канва, потрібна при вишиванні на матеріалі з нечіт-
кими чисницями, і сила готових, дешевих, інтернаціональних узо-
рів, які продукує місто, – це той «могутній ворог», що остаточно 
витискує своєрідний селянський орнамент, замінив безліч старих 
швів універсальним «хрестиком» і який переважно панує і досі на 
сорочках по тих селах, куди йому на зміну ще не прийшло міське 
вбрання.

Подобається чи ні дослідникам і аматорам старого «народного» 
українського мистецтва цей новотвір, минати його, не вивчивши, не 
годиться.

Через це однією з найзвичайніших прогалин старої літератури 
вважаємо цілком не висвітлене і не вивчене явище, яке досі хоч за-
мовчувалося, хоч характеризувалося тільки як негативне і випадко-
ве, – це найпоширеніша сучасна натуралістична і еклектична сіль-
ська вишивка, цілком відмінна від попередньої і орнаментом, і мате-
ріалом, і розкольоровкою.

25 Є. Ю. Спаська. Орнамент Бубнівського посуду. Матеріали до етн. ІІ+й 1929 вид. 
Музею антр. та етн. ім. проф. Федора Вовка. ВУАН.

– Шепотьева М. Розписи хат на Кам’янеччині, К., 1928. УАН.
– Кржеминський. Стінні розписи на Уманщині.
– Л. Левицька. Станні розписи на Поділлі, вид. Київського с/г музею, 1928.
– Берченко. Настінне малювання (Дніпропетровщина). ЛВУ. 1930 р.
– С. Таранушенко. Українські писанки, як пам’ятки народного малярства.
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«Сіу», «Остроумова», «Живописное обозрение»

Тим часом не складно розшукати і джерела його: премії до деше-
вих ґатунків мила т-в «Брокар» «Рале», «Сфінкс» і т. ін. і широко роз-
повсюджені родинні журнали «Жнива», «Родина», «Модный свет» 
та ін., а слідом за ними безліч компеляторів, для яких псевдонарод-
ні узори були доходною статтею, починаючи приблизно з 80 років 
ввели у вжиток, перше міського населення, інтелегенції, міщанства, 
а слідом за ними і сільських мас таку силу псевдоросійських, псев-
домордовських, псевдоукраїнських взірців, і  всі вони так страшно 
поширювалися і прищиплялися, що, як справжня пошесть, потре-
бують вивчення і локалізації 26.

Той самий орнамент, який-небудь: рози-центрифолії, лілеї, ви-
ноград або корови, півні, незрозумілі монограми, невідомо коли й 
якою досужою людиною сфабриковані для обкладинок для мила, 
або для премій до родинних журналів, цвітуть і красуються однако-
во на сорочках і хустках росіян, білорусів, українців, зустрічаються у 
бурятів, в Середній Азії на Кавказі; малодосвідчені міські споживачі 
останніх десятиліть вважають вже їх за «суто народні», а селянству 
вони подобаються, як модні і городські, більш, ніж взірці з прабабів-
ських та прадідівських сорочок.

Цікаво, що і старі кустарки Полтавщини, і новоперекваліфіко-
вані з Київщини, які прекрасно володіють старою технікою і ши-
ють по товариствах за зразками старого українського орнаменту, 
як того досі вимагали експортні замовлення, і смак міського спо-
живача, коли починають вишивати щось для себе особисто, конче і 
виключно шиють тільки купованими червоними і чорними нитка-
ми, хрестом, за «печатними» узорами. Так що про будь-яке виховне 
значення промислової вишивки говорити годі; робота  – то одне, 
а «мода» – друге 27.

26 Крім зазначених премій, до родинних журналів та обкладинок на мило вишив-
ки цього ж типу видавало чимало підприємців-комерсантів; до них можна віднести 
узори на окремих аркушах Лисенко, Квітко, Дремлюги, Карагодиної, Вишневича і 
др. та чимало альбомів без зазначення авторів, на зразок шедевра в цієї галузі під 
назвою «Альбом новейших декадентских узоров вышивання».

Орнаменты в древнерусском, эфиопском и других стилях птиц, животных и 
сцен. / изд. Т-ва «І. Д. Сытина», в якому, між іншим, узорами є й українські.

27 В. Білецька. Українські сорочки, їх типи, еволюція і орнаментація. Матеріали 
до Етнол. Антр. Т. ХХІ–ХХІІ, част. І. Львів, 1929. Перший досвід, автор якого поста-
вився до явища серйозно й опублікував відповідний матеріал.
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Вживаючи цей термін в розумінні самих майстринь-селянок, 
«мода» на натуралістичний орнамент, швидкий спосіб оздоби, деше-
вий купований матеріал – яскраве й симптоматичне явище для села, 
що останніми десятиріччями ХІХ ст. скидало з себе поступово пути 
життя в умовах натурального господарства.

Уже нема часу, нема змоги для незаможних, нема потреби для за-
можних неодмінно самим виготовляти весь матеріал і колупати незро-
зумілі прабабівські взірці; купити матеріал, скоріше оздобити сороч-
ку якимось яскравим, новим зрозумілим взірцем – в цьому нові теми 
життя, ритм і смак передреволюційного села; «і пошила і наділа, кажуть 
люди, що до діла». Тільки то й різниці, що на дешевій сорочці бідняць-
кої дочки буде чепурно вишита одна лише смужка на уставках, культ 
кількості, характерний для кулацької психології, відіб’ється повністю 
на рясно зашитих червоно-чорних махровими взірцями на рукавах з 
дорогого крамного чи сільського тонкого полотна заможних дівчат.

Спиняючись тут майже вперше в літературі детальніше на цих 
нових взірцях, робимо це через те, що останнім часом і вони почали 
входити в експортні замовлення, очевидно, після того, як їх випус-
тили на ринок під фірмою специфічно-українських закордонні емі-
грантські промислові осередки.

Досі на промисловій вишивці запроваджувалися узори виключ-
но зі старих українських музейних і селянських вишивок, минаючи 
сучасні. Почалося це ще в добу земської художньо-текстильної про-
мислової роботи й в панських майстернях початку ХІХ ст.

Правда, аматорство і повага до старовини, без наукового досліду 
над нею, створили щось зовсім відмінне і не подібне до оригіналу, 
дали якусь своєрідну «просвітянщину» в промисловій вишивці.

Червоно-чорні сучасні селянські взірці здавалися тоді керівни-
кам земських і панських майстерень занадто вульгарними, а чисто 
білі або білі з невеликою домішкою червоної нитки, оригінальні ста-

Науковий збірник Харківської н.-д. кафедри, Історії української культури, т. ІХ. 
вип. 2. Праця секції, стор. 151.

– На зразок бібліотеки ДМС й іншої фірми випускають взірці; фірма «С.В.» /
випустила 2 номери « » якоїсь « », що, між іншим, використовувала, звичайно пере-
робивши, російські, українські і галицькі взірці.

– С. Таранушенко. Полубочена сорочка. Наукові записки н.-д. кафедри Історії 
української культури. № 6. Х. 1927.

Автор спростовує легенду про полубочену сорочку, яка породила сотні ти-
сяч українських промислових виробів. Аналогічне спростовування можна було 
б подати відносно багатьох узорів, що увійшли в промислову вишивку не тільки 
українську, а й в галицьку. (Запозичення з альбомів бібліотеки ДМС.)
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рі селянські узори занадто простими, через це їх почали виконувати 
фабричними різнокольоровими нитками.

Перші земські вироби за зразками панської церковної шовкової 
вишивки, в  угоду тендітному смаку української інтелігенції кінця 
ХІХ і початку ХХ ст., виконувалися в земських майстернях в ніжних 
і збляклих кольорах старовинних вишивок, таких, якими їх бачило 
око, після того як довгий час перебування в музейних і приватних 
скринях зробило їх безкольоровими й анемічними, а зовсім не в тих 
жвавих, повнокольорових, в яких вони виходили в світ з рук май-
стринь ХVІІІ ст. для сучасних їм замовців.

Так, додержуючись старих орнаментів, запроваджуючи стару, 
а поруч з нею вводячи і нову техніку, анулювавши оригінальну роз-
кольоровку свого першоджерела, перші робітники земських і пан-
ських майстерень утворили стиль кустарної вишивки і здобули їй 
на кустарних виставках, виконання як суто української, а на внут-
рішньому і зовнішньому ринкові як продукції, що відповідала смаку 
споживача тих часів.

Як вже згадувалося, асортимент промислової вишивки тих часів 
був досить різноманітний: поруч з дешевими більш-менш стандарт-
ними виробами бачимо велику кількість різноманітних унікумів, 
розрахованих на заможних замовців. Цілі гарнітури для «стильних 
квартир», цілі комплекти церковного одягу і т. ін.

Сучасна товарна фізіономія української художньої вишивки, 
більшості промислових осередків вся цілком вийшла з цього дже-
рела, а його, так би мовити, штампом, з тією тільки різницею, що, 
ставши раз на фальшивий шлях в кінці ХІХ ст. – поставивши себе 
в залежність від імпортної сировини, піддавши інерції, промисло-
ва українська вишивка, якщо не топчеться на місці, то котиться під 
гору, бо часом брак ниток відповідних кольорів, часом брак смаку і 
оригінальності у технічного персоналу промислових закладів дово-
дять промислову українську вишивку інколи до справжньої кольо-
рової і технічної какафонії, яку легко спостерігати на кожному кроці 
хоч би на безлічі аматорів так званих сорочок «українок» – з відлег-
лими комірами і вишитою краваткою.

Обсяг сучасної художньої продукції з усієї України далеко не за-
довольняє художніх вимог, в цілому далеко не відповідає художнім 
можливостям, до того ж останнім часом, без сумніву, здорове праг-
нення до стандартності й товаровості занадто звузило орнаменталь-
ний діапазон промислової вишивки.

На попередніх етапах свого існування українська промислова 
вишивка хворіла на занадто широкий орнаментальний асортимент, 
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продукувала хоч унікуми, хоч занадто незначні партії однакових ви-
робів, з яких дуже складно було складати одноманітні товарні групи, 
що їх так гостро вимагає, зокрема, закордонний оптовик. Сучасна 
промислова вишивка йде в занадто обмеженому, часто-густо випад-
ковому і далеко не кращому своєму асортименті. Такої організова-
ної центральної праці над поширенням і поновленням асортименту, 
при якій ураховувалися б місцеві технічні й орнаментальні особли-
вості, що в свою чергу сприяло б прискоренню виготовлення, й по-
кращення якості, ніколи не велося. Закордонний замовець досі не 
має ні прейскуранта, ні торговельної колекції, й замовлення дає по 
випадковому наявному на той момент на базі, далеко не кращому й 
не типовішому асортименту виробів.

Проте в такому саме вигляді український промисловій вишивці 
доводиться конкурувати на закордонному ринкові з багатьма про-
дуцентрами.

З одного боку, дешеві, яскраві, напівмеханізовані, ідеально стан-
дартні вишивки Чехо-Славії, Венгрії, Румунії, Буковини, з  друго-
го боку, продукція псевдоросійської, псевдоукраїнської вишивки з 
емігрантських промислових осередків, які вдало використовували 
якийсь момент моди на вульгарне і випустили продукцію в стилі 
червоно-чорної «брокаровщини», змушують українську промисло-
ву вишивку братися за все: переходити на найдешевший випадко-
вий обмежений асортимент, на масове копіювання дешевих чужих 
китайських, італійських, і  «брокаровських» зразків, оскільки своїх 
власних, гарно пророблених, зразків вона не має, не може своєчасно 
запропонувати їх покупцю, а через це й мусить часом відступати пе-
ред гнучкішими конкретними.

Найгірше не те, що з запровадженням цього типу вишивок ни-
щиться власне обличчя, губиться будь-який місцевий характер 
української вишивки, а те, що забувається, зникає висока різнома-
нітна, додільна техніка роботи, потрібна і корисна на всякому етапі 
існування промислової вишивки.

В кожному разі, зокрема зважаючи на те, що друга п’ятирічка пе-
редбачає зріст і експортної продукції, і, зокрема, виробів широкого 
споживання, з такого становища слід шукати виходу.

По-перше, і для внутрішнього, а зокрема для експортного ринку, 
завжди чутливого до своєрідного і оригінального, є безсумнівна ра-
ція повернутися до першоджерела – примітива, як це й зробила ху-
дожня продукція РСФСР, що останніми роками і кількісно, і якісно 
забиває продукцію УССР.
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Це зручно ще й тим, що розкріпачує від імпортної нитки і при-
мушує уважніше ставиться до місцевої сировини.

Ткання полотен потрібної ширини і якості, вживання місцевої 
нитки, запровадження ближчого до оригіналу селянського орна-
менту й різноманітної й досконалої техніки, без сумніву, надало б 
українському художньому текстилю значно соліднішої репутації, 
ніж сучасна псевдо-українська продукція.

Про те, що і як робилося в цій галузі досі, говорено: скарбниці 
старого українського вишивального мистецтва щодо орнаменту і 
техніки, без сумніву, не використані, бо зразки його ще й досі зде-
більшого лежать нерухомо по музейних скринях, не вивчені, не пу-
бліковані, а через це й не випущені в промисловість. Те, що випуще-
но, часто-густо так жахливо вульгаризовано, що його й пізнати не 
можна, до того ж воно, як всяка еклектика, скоро придається.

По-друге, спадає на думку, що в даному разі стояти на місці знач-
но гірше, ніж іти назад: припустивши в масовій кустарній продукції 
такі кардинальні зміни щодо розкольоровки і техніки українського 
орнаменту, які зробилися в часи панських і земських майстерень, 
а також робляться і досі, давно слід робити дальші кроки, а саме – 
шукати нового орнаменту і дати промислову вишивку, насичену ін-
шим ідеологічним орнаментом, замінивши архаїчні ромби, хрести, 
свастики, навіть рози й лілії, також на сучасну тематику, емблеми і 
новоутворений орнамент.

Цей шлях, як і перший, без сумніву, дасть новий розквіт україн-
ській промисловій вишивці, зокрема в частині асортименту внут-
рішнього ринку – ринку для речей широкого споживання.

Проте і той, і другий шлях однаково потребують ґрунтовної до-
слідницької проробки не тільки в частині загальновиробничих по-
казників, про що говорилося в попередньому розділі, а й в частині 
художнього оформлення продукції, що відповідала б, якнайкраще, 
вимогам сучасності.

Конкретно для цього бажано: по-перше, публікація найкращих 
зразків місцевого орнаменту по всіх тих районах, де в промислових 
об’єднаннях розгорнулася праця в галузі кооперування жінок нав-
коло художньо-текстильної промисловості, по-друге – притягнення 
до роботи наукових та художніх сил.

В системі Промкооперації, саме на Київщині, робиться перша, 
можливо, ще й не цілком вдала спроба публікації і обґрунтування 
місцевої художньої продукції на підставі вивчення місцевого орна-
менту і техніки.
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Так само на Київщині робилися й спорадичні спроби відходу від 
загального українського «кустарного» орнаментального шаблону, 
спроби притягнення до роботи над українським орнаментом окре-
мих осіб, спроби проробки типового асортименту і т. ін.

Кінчаючи цей розділ, як і в попередньому, мусимо зазначити, що 
виробництво не спроможне, да й не повинно обслуговувати само 
себе і в цьому відношенні. Йому слід мати готові, пророблені, об-
ґрунтовані художні зразки і дбати за якнайкращі якісні показники 
при масовому продукуванні їх.

Подаємо тут яскравий приклад варварського ставлення, неро-
зуміння й непевності експериментальної роботи на виробництві: 
р. 1929 в Решетилівці під час якоїсь катастрофи за порадою інструк-
тора Полтавського союзу й за згодою голови правління Решетилів-
ського художньо-промислового товариства протягом одного дня, 
поруч з іншим хламом, були за копійки розпродані й сотні зразків 
вишивки, що пророблялися й зберігалися в товаристві десятки ро-
ків, й велика кількість малюнків.

Аналогічних прикладів можна було б набрати чимало: безліч 
високодосконалих унікальних виробів зникли без сліду, ніде неза-
фіксовані. За першу п’ятирічку існування промислової вишивки на 
Україні, за час якої вона зазнала такого бурхливого зросту, експери-
ментальні досягнення її дорівнюють нулю як РСФСР і в цьому від-
ношенні веде перед.

Вся попередня теоретична робота, яку викликає до життя прак-
тика виробництва, має пороблятися в установі, що має змогу згру-
пувати навколо себе наукові і художні сили громадськості, потрібні 
для якнайкращого дослідження й розв’язання всіх питань, зв’язаних 
з художнім оформленням художньої продукції.

Така установа повинна, на нашу думку, підлягати вищій науко-
вій інстанції системи Промкооперації, бо час дилетантщини, анархії 
і  кустарщини минає, надходить час планової роботи, науково об-
ґрунтованої і профільтрованої громадським контролем.

Таким осередком повинна з’явитися на даному етапові науково-
дослідна кафедра Промкооперації, в обов’язки якої входить наукова 
організація та ідеологічне керівництво експериментальними закла-
дами системи Промкооперації.
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Зразки промислової вишивки Київщини 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-6, од. зб. 58

арк. 18

арк. 19
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арк. 21

арк. 20
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арк. 22
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арк. 24

арк. 26
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Кролевець –  
опорний пункт  

художнього ткацтва 
на Україні

 

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 14
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зміст

Ч. І. ПеРеДМОва
Монографічні досліди великої й дрібної промисловості  
СССР
Стан та завдання монографічних дослідів з художньої  
промисловості

Ч. ІІ. ПРиЧиНи й СТиМУл ДОСлІДУ СаМе НаД 
КРОлевеЦЬКиМ ДеКОРаТивНиМ ТКаЦТвОМ

Огляд джерел і матеріалів
Бібліографія

Ч. ІІІ. КРОлевеЦЬКе ТКаЦТвО ДОБи феОДалІЗМУ
1. Місце кролевецького ткацтва серед ткацтва  
українського, зокрема чернігівського
2. військове й торговельне значення Кролевця  
в XVII–XVIII ст.
3. Причини зросту й розвитку дрібної промисловості,  
зокрема ткацтва

Ч. ІV. КРОлевеЦЬКе ТКаЦТвО За ДОБи КаПІТалІЗМУ
1. Кролевецьке ткацтво на перших етапах  
капіталістичних форм праці
2. Скупництво як фактор швидкої капіталізації  
промислу в пореформеному Кролевці
3. Заходи Міністерства землеробства  
і землеустрою щодо кролевецького ткацтва  
й боротьба зі скупником
4. Діяльність Чернігівської губернської земської управи

Примітки

Остання частина (V) (1917–1932 рр.) зникла!
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ч. І. ПереДМОВа

Монографічні досліди великої  
й дрібної промисловості СССр

З кінця 1931 року, після листа М. Горького в «Правді» 1 і після по-
станови ЦК ВКП(б) від 10/ХІ-31 р., по всьому Союзу під лозунгом 
«Вивчення фабрик і заводів – це вивчення історії класової бороть-
би» в наукових осередках і на самих підприємствах почалася жвава 
робота в цьому напрямкові.

Втяглися в роботу і вже дали значну продукцію, що стосується 
здебільшого до закладів держпромисловості, науковці, літератори, 
робітники-практики з підприємств, ударники, культосередки під-
приємств і т. ін. 2

В  старі часи дуже обмежена кількість монографічних дослідів 
з історії великої художньої промисловості виходила здебільшого 
з приводу ювілеїв. Це – хоч великі розкішні ювілейні видання, на 
зразок «Императорский фарфоровый завод 1744–1904», СПб., изд. 
Управления императорских заводов 1906 г., або «Сто пятдесят лет 
Никольского Бахметьевского хрустального завода кн.  А.  Д.  Обо-
ленского», СПб., изд. Постоянного бюро стеклозавода, 1914 г., хоч 
зовсім далекі від науки рекламні видання, або це – коротенькі кра-
єзнавчі досліди.

Сучасну промисловість в Росії почали систематично вивчати 
і моно графічно досліджувати Історичні Інститути Комакадемії в 
Москві й Ленінграді. В  першу чергу опрацьовують історію таких 
велетнів, як Трьохгорна мануфактура, Серп і молот і т.  ін. Окремі 
робітники- науковці вивчають історію, економіку, робочий рух, со-
ціальний склад робітників, період революції, історію парт- і про-
форганізацій заводів і т. ін.; намічено монографії і підготовляються 
окремі розділи з історії Мальцевських заводів, Мало-Ярославецької 
фабрики й багатьох ін. Всі ці досліди проводяться не лише за архів-
ними і літературними матеріалами щодо цих заводів, а й на підставі 
масової праці на цих заводах, з участю самих робітників, на підста-
ві вивчення біографій окремих робітників тощо. Керівництво кон-
сультують складання історії своїх виробництв самими робітниками, 
ударниками, ветеранами, героями праці. Низка науковців, прикріп-
лених до окремих заводів, пильно стежать і вивчають колективно 
історію цих заводів.
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На Україні також маємо в Харкові центральну редколегію іс-
торії фабрик і заводів, що існує з 1932  року, згідно з постановою  
ЦК КП(б)У від 11/ХІІ-31  р., яка накреслила великий план роботи, 
так само і при Всеукраїнській академії наук утворилася і працює ко-
місія історії українських фабрик і заводів.

Вивчення закладів дрібної промисловості йде здебільшого шля-
хом літературних спостережень, і  серед опублікованих робіт біль-
шість має літературний характер, інколи це – занадто короткі огля-
ди історії окремих промислів.

Так, В. Г. Короленко, відвідавши в свої часи славетне «Павлово», 
майстерно його описав 3. Проф. К. Пажитнов з приводу 40-ліття тієї 
«старейшей в промкооперации» Павловської артілі видав, разом 
з короленківськими очерками, невелику статтю  4; так само стат-
ті в Павловському ювілейному збірникові Є.  Іванова, А.  Яруніна і 
Н. Халтурина занадто лаконічно і не по ювілейному стисло й сухо 
подають історію і сучасний стан цього першого в Союзі промкоопе-
ративного осередку (існує з 1890 року) і т. ін. 5

Щодо російської художньої промисловості як відгалуження 
дрібної промисловості, то про неї поступово починають з’являтися 
окремі розвідки, також здебільшого літературного характеру; так, 
1930  р. «Недра» гарно видали з малюнками роботу Віхляєва «Па-
лех»  6  – низку літературних нарисів про цей славетний осередок 
своєрідного мистецтва колишніх «богомазів», тепер кращих ударни-
ків-експортників.

На жаль, книжка має низку недоліків; економічні, виробничі пи-
тання ці нариси зачіпають занадто побіжно. Так само вже в остан-
ні часи з’явилися численні нариси щодо мереживних, текстильних 
районів колишньої художньо-кустарної російської промисловості 7.

На Україні в робочий план 1933 р. Державного інституту матері-
альної культури увійшли і накреслені до дослідження і опублікуван-
ня в збірнику Легпрому різні монографічні досліди дрібної промис-
ловості, зокрема її експортних осередків.

Промкооперація – великий резервуар кадрів держпромисловос-
ті, хазяїн значних закладів держпромисловості, як ширвжитку, так і 
експортних, – цих лозунгів і настановлень уряду і партії нібито і не 
чула, бо не підхопила: промкооперативна практика з її колосальним 
діапазоном, з  безліччю найрізноманітніших галузів виробництва, 
з безліччю типів підприємств, від багатоустаткованих і найудоско-
наліших до найпримітивніших, мало не архаїчних, – не збудила й не 
потягла за собою в цьому напрямкові теоретичної наукової думки.
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Ні в розрізі історії класової боротьби, ні в розрізі вивчення еко-
номічної історії, сотні тисяч кооперованих кустарів і тисячі різно-
манітних і своєрідних промкооперативних закладів, що виконують 
величезні завдання, залишаються, як і досі, не вивченими. Принайм-
ні ні в тематичних планах Всекопромради, ні в планах НІС’у Вуко-
промсоюзу питання окремих промислів трактуються здебільшого 
широко і узагальнено, а  життя окремих закладів до вивчення не 
накреслено. 

Тим часом «монографічне вивчення окремих підприємств, госпо-
дарства являється абсолютно необхідною складовою частиною про-
цесу відбудування економічної історії» 8.

Промкооперація, що юридично існує лише 10 років, втягла в зону 
своєї діяльності та організувала безліч підприємств дрібної промис-
ловості, що існувала задовго до неї і мала свої попередні етапи. Без 
вивчення їх в їхньому діалектичному процесі протягом часу не мож-
на вивчати сучасного етапу, а  також ставити собі такі великі пер-
спективи, такі нові й нові завдання, що постають перед нею, зокрема 
в зв’язку з останніми настановленнями уряду й партії.

Ні економічна історія великої державної промисловості, ні еко-
номічна історія дрібної, здебільшого кооперованої промисловості 
не можлива без свідомого й планомірного вивчення окремих під-
приємств різних галузей, бо тільки на конкретному матеріалі можна 
прослідкувати виникнення і заміну торгового капіталу промисло-
вим, бо треба нарешті збудувати рамки для історії промисловості, 
встановити дати для зародження, етапів розвитку промислового 
капіталізму, в окремих галузях промисловості, також з’ясувати при-
чини затримки в деяких випадках архаїчних форм промисловості.

Цілком природно, що поруч з вивченням економічних форм 
промкооперації, на її попередніх етапах, має йти і вивчення класової 
свідомості і боротьби в своєрідних, цілком відмінних умовах дрібної 
промисловості.

Важко сказати, оскільки всі ці досліди з галузі великої промис-
ловості будуть ув’язані не лише з історією робочого класу, а й без-
посередньо із самою економікою виробництва, а саме з вивченням, 
скажімо, якості продукції, устаткування, раціоналізації, перспектив 
розвитку й т. ін. себто всіх актуальних питань сьогоднішнього дня 
і оскільки вони будуть корисні в цьому відношенні для вивчення 
явищ дрібної промисловості. Проте жодного сумніву нема, що до-
свід цих праць, методологічні установки їх не можуть не бути ко-
рисними і для тих, хто вивчатиме підприємства зовсім іншого, від-
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мінного типу, як заклади дрібні, промкооперативні, що постали на 
базі попередньої кустарної ремісничої роботи, в якій окремі робіт-
ники, розпорошені по окремих хатах, не мали спільного, колектив-
ного співжиття і історії, які жодних спеціальних архівів на зразок 
фабрично-заводських не мають й ніколи не мали 9. Правда, дещо про 
них збереглося в архівах земських, губернських, поліцейських, але 
з цього матеріалу, дрібного й розпорошеного, відомості доводиться 
розшукувати помалу, як голку в копиці сіна.

Стан та завдання монографічних дослідів  
з художньої промисловості

На Україні такі міцні і давні містечкові й сільські виробничі осе-
редки, як скажімо, на Чернігівщині художньо-текстильний Кроле-
вець або шкіряна Семенівка, мотузяно-сітков’язальна Марчихина 
Буда, як на Полтавщині килимова Решетилівка, сітков’язальні Во-
роньки, рогозове Городище, гончарська Опішня, Хомутець та ін., на 
Дніпропетровщині солом’яна Осетняжка, на Поділлі Клембівка й 
багато інших, що виросли й розвинулися у великі промкооператив-
ні заклади на базі старих кустарних осередків, давно заслуговують 
на спеціальну увагу й спеціальні досліди. Ні історія їх, як цікавих 
і міцних закладів різних відгалужень дрібної промисловості, ні об-
сяг праці їх, ні значення в загальнодержавному масштабі, в кожному 
разі не менш цікаве й своєрідне, як історія багатьох закладів держав-
ної промисловості, що вже притягли до себе увагу дослідників, і які 
являються об’єктами вивчення для поважних наукових осередків 
або для окремих дослідників. Методологія вивчення їх дебатується 
на н.-д. кафедрах і в інститутах, а щільний зв’язок з ними запрова-
джується, як обов’язковий для низки наукових робітників.

Жодного значного монографічного досліду, навіть відносно «ве-
летнів» промкооперації, ми не маємо, принаймні мені вони не відо-
мі; правда, до робіт такого типу треба віднести ті історико-економіч-
ні огляди недавніх років, які виникали по окремих союзах в зв’язку 
з конкурсами на кращу артіль 10, також за старих часів такі роботи, 
як «Опішня» Василенка 11 або ті коротенькі огляди діяльності пев-
них виробничих осередків, що часом з приводу якихось окремих пи-
тань здибуємо в промкооперативних часописах. Для даного випадку 
вони малопоказові. Проте н.-д. кафедрі промкооперації як єдиному 
на Україні науковому закладу, що вивчає промкооперацію, слід ввес-
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ти в роботи такого типу певну методичність, переглянути їх, від-
повідно оцінити й звести, розпочати серію нових дослідів, а також 
 зайнятися суто методичними питаннями щодо робіт цього типу.

Отже, даною темою, яку висунуто в н.-д. кафедрі Промкооперації 
на початку 1932 року, ми намагаємося включитися в коло дослідни-
ків, що працюють над монографічним вивченням окремих підпри-
ємств. Треба сказати одразу, що в процесі опрацювання її виникла 
низка труднощів, зокрема в зв’язку зі специфічністю самої галузі 
даного дрібного виробництва: художня промисловість, зокрема 
художньо-промислове ткацтво, найменш з’ясована й вивчена га-
лузь промисловості й мистецтва, тісно ув’язана із селянським мис-
тецтвом і побутом, а це викликало екскурсію в сусідні дисципліни, 
в яких також нема відповідно зведених матеріалів, це породжує низ-
ку спірних пунктів і надто затягує закінчення роботи.

Проте рано чи пізно досліди і на цій ланці мають розпочатися, 
і для них корисно буде вже саме втягнення в коло опрацювання низ-
ки специфічних першоджерел, що тут наводимо і які стосуються 
того відгалуження дрібної української промисловості, що виросло 
на базі колишнього ремісництва і сільських кустарних промислів.

З усіх галузей дрібної промисловості художня промисловість – це 
така своєрідна комплексна галузь промислової кооперації, що і в прак-
тичній щоденній роботі, і при науковому дослідженні її вона вимага 
специфічного підходу до неї. Перш за все вона характерна представ-
ниця архаїчної дрібної промисловості, що виросла здебільшого на базі 
сільських «кустарних» промислів; в ній здебільшого панує ручна ро-
бота, первісна техніка, допотопний інструментарій, вона й досі дуже 
мало механізована. Але оскільки більшість художніх промислів тру-
доємкі, оскільки в них втягнуто село і, зокрема, селянське жіноцтво, 
оскільки властивості українського сільського мистецтва, на якому 
базується оздоба художніх виробів, викликають інтерес закордонного 
ринку, такі особливості й фактори не можуть не примушувати про-
мислову кооперацію звертати особливу увагу на цю ділянку роботи.

Через це в практичній роботі спостерігаємо бурний зріст кустар-
ної маси, промфінпланів, експортних відсотків і капіталовкладень. 
Наведемо тут для переконливості цих тверджень деякі цифри зі зві-
тів художнього сектору Вукопромсоюзу: «Річна продукція 500 кус-
тарок, ткачих, вишивальниць, килимарщиць року 1923 не пере-
більшувала 15 000 крб». Так доповідає керівник художнього сектору 
Вукопромсоюзу на І-й нараді кооперованих кустарок України. «На 
1/І-1928 року маємо вже коло 5312 жінок з продукцією за 1926/7 рік 
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до 1675 тис. крб» 12. На 1932 р. за планом 2-ої пятирічки Вукопром-
союзу валова продукція художнього текстилю  – 14  443  000  крб  
(в спільних майстернях 5 659 000 крб і на дому 8 787 000). Робсила на 
1932 р. – 44 981 (в спільних майстернях 5 150 і на дому 35 823 чол.). 
На 1937 р. заплановано продукцію 65 596 000 крб (в спільних май-
стернях 37 543 000 крб і на дому 28 043 000). Робсила на 1937 р. – 
62  047 (в спільних майстернях 21  600 і на дому 40  387  чол.). Зріст 
продукції за другу пятирічку – 460 %, робсили – 138 % 13.

Отже, при такому рості виникає безліч окремих виробничих ху-
дожніх, організаційних, торговельних, політичних питань, які треба 
розв’язувати практично, а поруч з цим і вивчати в їхньому розвит-
кові теоретично. Зводячи їх в ціле в одному досліді, найкраще по-
мітити пробіли і недоробленості в загальній композиції роботи, які 
вимагатимуть дальших спеціальних поглиблених розробок окремих 
питань окремими фахівцями.

Через це не можна нехтувати жодним джерелом, яке може приба-
вити хоч дрібниці до відомостей і фактів, що зведені до купи можуть 
з’ясувати походження явища, зріст і всі етапи існування в минулому, 
сучасний стан і перкспективи. Отже, для монографії художньо-про-
мислового осередку доводиться користуватися, крім різноманітних 
літературних і архівних джерел, джерелами усними, листовними і 
речовим ілюстративним матеріалом, музейним для минулого, тор-
гового асортименту для сучасності. Все це потребує роботи, без 
сумніву, не одної особи не тільки на місці, по бібліотеках, архівах, 
музеях, а й виїздів на саме виробництво для вивчення його і зв’язку з 
кустарними масами, через переведення масової, спільної з кустаря-
ми роботи, також зв’язку з колишнім і сучасним керуючим апаратом 
і втягненням його в роботу, також виїзду на базу для знайомства з 
повним торговельним асортиментом, якого на самому виробництві 
при відсутності товарового музейчику не завжди можна бачити в 
цілому, зокрема при сучасному строго обмеженому асортименті на 
даний відрізок часу.

Спроб вивчити поглиблено українську художню промисловість 
ні в цілому, ні по окремих виробництвах, ні по окремих закладах, як 
вже сказано, не спостерігаємо; про труднощі, які супроводять таке 
вивчення, порівнюючи з вивченням держпромисловості, також вже 
згадано побіжно. Вони збільшуються ще й тим, що методологія до-
сліджень не вироблена, літературні матеріали надто обмежені, біль-
шість випадкові, уривчасті, тенденційні; архівні джерела існують 
здебільшого тільки для останніх років, попередня доба залишається 
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маловивченою за браком архівів, зокрема для надзвичайно цікавого 
періоду – доби капіталізації промислу – доби скупників, що справу 
й здобутки свої свідомо обставляли таємницями; усні відомості від 
сучасників, старих робітників виробництва, не старіші за 40–50 ро-
ків і дуже обмежені; ілюстративно-речовий матеріал також випад-
ковий і обмежений; товарові колекції систематично не збираються 
і не переховуються. Через все це великої кількості найважливіших 
питань, які неодмінно треба дослідити, як-от соціально-побутових, 
робітничих, проявлень класової боротьби, підготовки кадрів, ви-
робничих, технічних, орнаментальних і багатьох інших для старих 
часів, систематично прослідкувати і висвітлити для закладів худож-
ньої промисловості нема змоги.

Щодо сучасності, то всі ці питання до деякої міри висвітлюються 
з даних архівів товариств, здебільшого, на жаль, також не впорядко-
ваних, зі стінгазет, що далеко не всі зберігаються, з дописів, стено-
графічних звітів з’їздів, звітів правлінь, актів обслідувань і т. ін., себ-
то також з матеріалів несистематизованих і розпорошених, пробіли 
між якими зв’язуються лише за допомогою усних оповідань. Тому до 
перших спроб монографічних дослідів в частині, що стосуються до 
минулого і в частині про сучасність треба ставитися широко, треба 
ще шукати вірних шляхів, і різними хоч і дрібними стежками доби-
ватися до розуміння суті явища і відповідно кваліфікувати його як в 
цілому, так і по окремих його осередках.

Не маючи прецедентних робіт такого типу і приступаючи до де-
тальнішого і поглибленішого вивчення історії й розвитку одного 
з осередків цієї галузі промисловості, дану роботу розглядаємо як 
спробу звести до купи безліч різноманітних уривчастих відомостей 
з різноманітних джерел і висвітлити основні питання даного осе-
редку дрібної промисловості з усіма його специфічними рисами, ви-
вчення якого може стати в пригоді для майбутнього розвитку його.

Кустарна маса і діячі промкооперації в цьому відношенні йдуть 
далеко позаду робітників великої промисловості, що з ентузіазмом 
взялися за вивчення своїх підприємств. Принаймні перша спроба 
викликати самодіяльність місцевих кролевецьких сил в зв’язку з 
десятирічним ювелеєм товариства й дати матеріали до ювілейної 
брошюри мало не зазнала поразки через байдужість до цього ке-
рівників самого товариства і брак свідомості у членів. Треба спо-
діватися, що надалі це зміниться, і приклад робітників, науковців 
і літераторів, що вивчають явища великої промисловості, переки-
неться і на дрібну.
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Отже, на підставі усього сказаного в цій роботі накреслюють-
ся до вивчення такі основні питання з безліччю додаткових, що з 
них виникають: 1) на прикладі даного осередку прослідкувати шлях 
розвитку капіталістичних форм праці з екскурсом в дослідження 
«господарства окремого скупника» і «покушения с негодными сред-
ствами» земства в галузі економічної допомоги кустарів (Ленін В.); 
2)  шлях розвитку соціалістичних форм праці протягом останніх 
десяти років; 3)  перспективи даного виробництва, причому цей 
останній і найвідповідальніший розділ подається скорочено, бо на 
нашу думку, він підлягає ще спеціальній додатковій проробці разом 
з економістами і плановиками Вукопромради; 4) шлях розвитку тех-
нічних навиків і орнаментальних форм в даному осередкові, себто 
специфіки даної галузі промисловості. На всіх цих шляхах шукаємо 
змоги за допомогою уривчастого, часто-густо тенденційного матері-
алу, висвітлити явище класової боротьби в її відмінному для кустар-
ної маси вигляді, соціально побутові явища, явища пролетаризації 
кустарної маси, підготовки кадрів і багато інших, найважливіших, 
які постають і вимагають дальших дослідів, потрібних для сучасного 
осередку з великим промисловим майбутнім.

ч. ІІ. Причини й СтиМул ДОСлІДу СаМе  
наД КрОлеВецьКиМ ДеКОратиВниМ тКацтВОМ

На монографічному досліді саме кролевецького художнього тка-
цтва спинилися ми з багатьох причин. По-перше, українська худож-
ня промисловість з давніх пір не мала популярнішої і поширенішої 
номенклатури виробів, як «кролевецькі рушники», що стали майже 
за синонім «українських рушників» і уявляли із себе цілком сталу й 
витриману товарну продукцію. Вони були відомі й поширені вже де-
сятки, майже сотню, років не лише по всіх навіть глухих закутках в 
Україні, а й в Росії, Білорусі, на Кавказі, у Сибіру, Бессарабії, навіть у 
Середній Азії, а частково й за кордоном. Жодна більш-менш значна 
ярмарка на Україні не обходилась без яскравої червоно-білої ятки 
кролевецьких виробів. Протягом другої половини ХІХ ст. на значній 
частині сільськогосподарських і кустарно-промислових, місцевих, 
губернських, всеукраїнських, всеросійських і багатьох закордон-
них виставках «Кролевецькі рушники», репрезентуючи українське 
кустарно-промислове виробництво, були неодмінними експоната-
ми. Вони мали вже з кінця ХІХ ст. збут не тільки через рознощиків 
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і  розвізників товару, а й через спеціальні крамниці в Харкові й Пол-
таві, Києві й Ленінграді, були також предметом експорту в Європу, 
Єгипет, Туреччину, задовго до того, як народилися й розпочали свої 
художньо-текстильні експортні операції промкооперативні україн-
ські центри.

Різноманітної якості й ціни, вони мали найширші кола різно-
спроможних споживачів: яскраві, найдешевші з них задовольня-
ли смак й потреби навіть незаможного селянства; проте головною 
групою покупців, без сумніву, слід вважати заможне селянство і мі-
щанство, по чепурних хатах якого, як і по церквах під час храмових, 
великодніх, троїцьких свят, можна було спостерігати й вивчати цілі 
колекції найдорожчих кролевецьких рушників, цілими гірляндами 
яких завішувалися всі стіни, ікони, портрети. Українська дорево-
люційна інтелігенція також уподобала їх як суто українську окрасу 
для портретів діячів. В  установах просвітянського типу портрети, 
скажімо, Т. Шевченка, за іронію долі, постійно бували здебільшого 
рясно оздоблені кролевецькими рушниками з двоголовими орлами. 
Так і в приватних помешканнях, де хазяї намагалися дотримуватися 
українського стилю, кролевецькі рушники правили за портьєри, до-
ріжки, ламбрекени, панно і т. ін.

Нарешті, кролевецькі рушники щільно увійшли в той шаблонний 
псевдоукраїнський стиль, що поруч з полтавськими так званими 
«полуботківськими» сорочками й краватками, опішнянською зем-
ською посудою і «малоросійськими костюмами» театральних труп 
репрезентували собою наприкінці ХІХ  ст. суто українське декора-
тивне мистецтво, аналогічно до того, як в ті  ж часи ропетовщина 
панувала в псевдоросійському мистецтві.

По-друге, тут на початку досліду над кролевецьким ткацтвом, що 
цілком вийшло з цих широковідомих і так популярних кролевець-
ких рушників і виросло на базі попередніх організаційних форма-
цій, досить лаконічно продемонструвати цифри промфінплану на 
1932/33  р. Кролевецького складово-сировинного, художньо-ткаць-
кого т-ва «Відродження», в порівненні з іншими українськими осе-
редками, аби усвідомитися, що виявлення походження, історії, змін 
і перспектив розвитку цього міцного осередку експортного ткацтва 
має неабиякий інтерес для історії промкооперації взагалі. За планом, 
затвердженим на ІІІ  Всеукраїнському з’їзді художньо-текстильної 
промисловості Київщини 25–29/ХІ-1932  р., кролевецький худож-
ньо-ткацький промфінплан найбільший на Україні: 1 900 тис. крб, 
далі йдуть Дехтярі (Лубенщина) – 835 тис. – з них художньо-деко-
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ративного тільки 250 тис. решта – полотно, жакард; ще далі Київщи-
на – 303 тис. крб і інші дрібніші плани 14.

За відомостями, що їх маємо з Коверкустекспорту, цей кроле-
вецький ткацький план найбільший не лише на Україні, а й взагалі 
по всьому Союзу.

Отже, такі поважні кролевецькі цифри самі за себе говорять, зо-
крема, коли згадати, що вся текстильна група промкооперації пра-
цює виключно на дефіцитній сировині, і вже через це тільки на сьо-
годні занадто обмежена й стримана в багатьох своїх можливостях.

По-третє, першорядне значення Кролевця як найзначнішого в 
Союзі осередку художнього ткацтва збільшується ще й тим, що його 
можна вважати й за один з найстаріших. Таким чином, тема про кро-
левецьке ткацтво набирає гостроти й актуальності ще й через те, що, 
розглядаючи його протягом всього не менш як трьохсотрічного іс-
нування, себто починаючи ще з доби феодалізму, через всю добу ка-
піталізму і кінчаючи сучасним Кролевцем, що працює в умовах роз-
горнутого соціалістичного будівництва, маємо змогу прослідкувати 
всі економічні формації дрібної промисловості – родинну коопера-
цію, ремісництво, а в зв’язку зі зростом товарової продукції зарод-
ки й розвиток капіталізації промислу в руках у скупників у формі 
капіталістичної роботи на дому і мануфактури, зі специфічними для 
даного виробництва відмінами, зародки роботи в капіталістичній 
спільній майстерні.

Нарешті на сьогодні маємо комбіновану форму кооперованої со-
ціалістичної промисловості: механізовані спільні ткацькі майстерні 
на декілька сот членів товариства і понад 1000 членів т-ва, що пра-
цюють на дому, обслуговує механізований підготовчий відділ фа-
брично-заводського типу.

По-четверте, в системі української промкооперації кролевецьке 
складово-сировинне художньо-ткацьке товариство «Відроджен-
ня» – одно з найстаріших: року 1932 7/ХІ воно відсвяткувало свій 
десятирічний ювілей, було премійовано як ударне, йому було при-
свячено спеціальну газету, було видруковано декілька статтей в 
різних журналах і розпочато за науковою допомогою н.-д. кафедри 
Промкооперації виготовлення руками місцевих робітників окремої 
спеціальної ювілейної брошури.

По-п’яте, кролевецькі патріоти не цілком безпідставно вважа-
ють своє місто за справжній український Манчестер: Кролевець для 
України і в минулому, а ще більше в майбутньому має значення до-
сить великого центру пролетаріату, зайнятого і в текстильній і в ін-

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



179

ших галузях промисловості. Вже через це одне він підлягає вивчен-
ню поруч з такими осередками, як Іваново-Вознесенське і інші, що 
виросли в справжні велетні і стали значними центрами пролетар-
ської культури.

Огляд джерел і матеріалів 

Які ж джерела можуть нам висвітлити історію кролевецького 
ткац тва в минулому й сучасному його стані? Вони розпадаються на 
4 виразних групи: перша, найбільша, – літературні відомості; друга, 
менша, – архівні; третя, ще менша, – усні та листовні; четверта, знов 
досить значна, – речовий і ілюстративний матеріал, який розгляда-
ємо як равноцінне першим трьом групам, яскраве, історико-еконо-
мічне джерело. Але й притягши всі ці джерела, не можна дати повної 
і ясної картини не тільки далекого минулого, самого зародження 
промислу, а й порівнюючи недавньої – років за 60–70 тому – за ча-
сів вже дуже інтенсивного промислового розвитку. Не вдаючись в 
спеціальну детальну оцінку всіх джерел в цілому й деяких зокрема, 
бо це могло б і повинно стати за окремий дослід над джерелами для 
історії економіки всіх промкооперативних закладів такого типу, ко-
ротко скажу по черзі відносно кожної групи джерел, намагаючись 
характеризувати деякі з них в самому тексті. Перша група – літера-
турні джерела – в свою чергу розпадається на декілька частин: це – 
загальна політико-економічна і методологічна література, істори-
ко-економічна й статистична, що стосується до Кролевця зокрема, 
і нарешті, як додатково, побутово-етнографічна й мистецтвознавча 
література, оскільки Кролевець є осередок художньої промисловос-
ті, що виріс на ґрунті соціально-побутового замовлення з речей що-
денного вжитку і широкого побутового розповсюдження.

Перша частина літературних джерел повинна дати загальні на-
становлення, а також загальне тло для історії розвитку одного з осе-
редків української дрібної промисловості в галузі якої, на жаль, ще 
нема спеціальних праць.

Літературу, що стосується до Кролевця, я подаю в хронологіч-
ному порядкові. Тут не може не кинутися в вічі 1) обмаль відомос-
тей про початок промислового кролевецького ткацтва і 2) великий 
пробіл щодо першої половини ХІХ ст.; цей період в житті Кролевця 
тим часом доводиться вважати за найтемніший. З 50-х рр. і до сві-
тової імперіалістичної війни маємо вже досить значний матеріал, 
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 виставочної, журнальної літератури, чимало відомостей в міністер-
ських виданнях щодо кустарної промисловості; і зокрема в земських 
статистичних виданнях, які так блискуче використав в «Розвитку 
капіталізму в Росії» В. І. Ленін, критично до них підходячи.

На жаль, нема жодного видання з усіх земських і міністерських, яке 
б розглядало і досліджувало Кролевець і його промисловість у цілому. 
Всі відомості про нього, як навмисно, уривчасті, розкидані й випад-
кові, через що й маємо в даній роботі низку прикрих пробілів. Най-
більшу кількість відомостей маємо за 80–90 рр., коли Кролевець впа-
дає в поле зору й під опіку фахівців відділу Міністерства «земледелія і 
государственних імуществ». Зі звітів їхніх постає картина підлеглості 
сотень і тисяч кустарів-одинаків декільком скупникам. До самої війни 
і революції кролевецьке ткацтво годує чимало багатіїв-скупників, але, 
на жаль, жодної з цих колоритних фігур в оточенні її скупницького 
господарства за заповітом В. І. Леніна досі не було показано на весь 
зріст: вони не залишають документальних даних щодо історії своїх 
тємних операцій і експлуатації залежних від них кустарних мас. Через 
це про умови праці робітників, кустарний асортимент, ціни, про на-
тяки на важкі побутові умови життя кустарів, про боротьбу їх зі скуп-
ником під досить млявим проводом земства доводиться по крихітці 
вибирати дані з різноманітних випадкових джерел, і тільки в деякій 
мірі вони поповнюються ще й спогадами самих кустарів, спогадами, 
що записані на їхній власній шкурі. Правда, щодо династії головних 
кролевецьких скупників, [то] про них пощастило зібрати досить зна-
чний матеріал. Пореволюційний Кролевець літератури не має, крім 
декількох досить легковажних, а подекуди й фантастичних заміток в 
промкооперативних журналах, а останнього року, в зв’язку з ювілеєм 
т-ва «Відродження», в газетах і часописах.

Додаткову групу літературного джерела – побутову етнографічну 
й мистецтвознавчу літературу – свідомо подаємо в дуже скорочено-
му вигляді, вибравши тільки основне з дуже великої проробленої бі-
бліографії з нашої іншої роботи про українські рушники. (На жаль, 
в старій українській побутовій етнографічній літературі обмаль роз-
відок про окремі речі матеріальної культури, про їхню роль і значен-
ня (Сумцовської роботи хліб, мак і т. ін. в побуті), тоді як закордонна 
література має чимало сучасних і старих таких спеціальних праць, 
що значно полегшують роботу дослідникові, економлячи йому час 
на дріб’язкові вибірки з безмежної кількості загально-етнографічної 
літератури, яку тут подаємо також лише основну, дуже скорочену.) 
Бібліографія ця обґрунтовує питання про розвиток кролевецького 
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ткацтва, з’ясовуючи побутову роль і значення рушників і хусток в 
житті укр[аїнського] селянства і пояснюючи специфічну сталість і 
стандартність його асортименту, розрахованого на широкий селян-
ський попит і смак.

Українська мистецтвознавча література взагалі обмежена, щодо се-
лянського мистецтва дуже бідна. Воно тільки недавно почало цікави-
ти дослідників. Так, про українське селянське художнє ткацтво нема 
жодної розвідки, і тому для питання про художнє оформлення кро-
левецьких виробів доводиться користуватися обмеженою загальною 
мистецькознавчою літературою щодо художнього текстилю взагалі.

Переходячи до другого – архівного – джерела, мушу зазначити, 
що перші відомості про промислове кролевецьке ткацтво пощасти-
ло вибрати якраз з архівних матеріалів, зокрема з рукопису Рум’ян-
цевської «Генеральної описи Малоросії» 1765–68 рр., джерела доро-
гоцінного для історії взагалі промкооперації, в галузі вивчення тих 
сільських промислів, що виросли на місці старих кустарних осеред-
ків зокрема. Два товстенних томи  – 60 і 61 «Описание Нежинско-
го полка Кролевецкой сотни», тільки недавно перевезені до відділу 
древніх актів Київського центрального архіву, дають подвірний пе-
релік всіх мешканців м. Кролевця, визначають їхній соцстан, спро-
можність, рід занять; написані ті книжки канцелярськими почерка-
ми ХVІІІ ст., читаються нелегко і, на жаль, досі не видані друком, хоч 
і являють сбою історико-економічне джерело першорядного значен-
ня для середини ХVІІІ ст. Деякі відомості про кролевецьких ткачів 
маємо з рукописних «ревізій», «табелів» сотні кролевецької початку 
ХVІІІ ст.

Далі в архівних матеріалах знов маємо величезну, більш як сто-
літню перерву, аж до 80-х рр. ХІХ ст.: Архів чернігівських губерна-
торів, що переховується в Ленінградському центральному архіві в 
розділі Міністерства внутрішніх справ, дає мізерні по суті відомості 
про кролевецьке ткацтво 80–90-х рр. Відомості з приватних архівів 
(один з них – уважної Чернігівської дослідниці П. Я. Литвинової – 
передано до кабінету ім. проф. Ф. К. Вовка в ВУАН, другий, Н. А. Го-
лосова, придбала н.-д. кафедра Промкооперації) також стосуються 
до кінця ХІХ ст., як і дані з Історичних архівів чернігівського й ко-
нотопського (справи Губернського й Повітового земства). Порево-
люційний Кролевець, що досі не має про себе серйозної літератури, 
вивчається, порівнюючи, добре й досить пов но за даними архіву Ук-
ркустарспілки, конотопського Промсоюзу, Вукопромсоюзу і, зокре-
ма, за архівом сучасного товариства   «Відродження». Питома вага і 
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стан цих архівних джерел далеко не рівноцінні. До речі тут сказати, 
що архіви перших промкооперативних центрів (зокрема Укркус-
тарспілки) зберігаються і упорядковані цілком незадовільно. Для 
сучасного кролевецького ткацтва, звичайно, найважливіше дже-
рело – архів ткацького складово- сировинного т-ва «Відродження». 
В ньому за найважливіші документи, крім бухгалтерських книжок 
і протоколів керівних органів, вважаємо: 1) обстеження за планом 
та завданням наркому НК РСІ від 19/ХІІ-1925 р.; 2) Акт обстеження 
кролевецької ткацької артілі «Відродження» інструктора-ревізора 
харківської Кустарспілки С. Г. Шиманського з 8/14/І-1926 р.; 3) Акт 
обстеження Вуко промсоюзу 1927 р. – У; 4) обстеження конотопсько-
го ОкрВК будівництва в Кролевці зав. окр. відд. міськ. госп. Жука і 
інспектора- економіста Адельгейма 29/ІХ-29 г.; 5) обстеження робо-
ти т-ва робочою бригадою 1930 р. і т. ін.

Проте досить багато відомостей, які б можна було сподівати-
ся одержати тільки з них, не знаходимо. Зокрема, стосується це до 
архіву сучасного кролевецького т-ва «Відродження». Він далеко не 
дає змоги викрити до кінця всі характерні особливості товариства. 
В перші роки при гарному діловодстві – бракує детальних бухгал-
терських даних, в останні – навпаки, при [?] бухгалтерських звітах 
діловодство дуже незадовільне. Чи то часті зміни в формах обліку, 
чи то певна невпорядкованість і пробіли в справах товариства так 
і не дають абсолютно повної уяви про роботу товариства. Так, на-
приклад, цілком відсутні матеріли по «бракеражу» на першому етапі 
його в самому т-ві, а через це і по боротьбі за якість, чи, скажімо, по 
боротьбі за зниження собівартості, по проробці асортименту шир-
вжитку бракує протоколів виробнирад і т. ін. Все це залишає прикрі 
пробіли в таблицях, що тут додаються, зокрема в частині експортної 
роботи.

Спогадам сучасників, притягненню їх до роботи над монографіч-
ними дослідами про окремі заклади при дослідженні держпромис-
ловості надається велике значення. Під час місячного перебування у 
Кролевці поруч з опрацюванням архівних матерів т-ва «Відроджен-
ня» я мала цілковиту змогу ознайомитися і використати відомості 
не тільки сучасного робітничого активу, що буває на зборах, вислов-
люється, бере участь у громадському житті, пише у стінгазетах, а й 
з деякими з тих старих ткачів, що живуть по околицях, працюючи у 
себе вдома, і що добре пам’ятають дореволюційний Кролевець. Роз-
мови з таким кращим старим ініціативним фахівцем, як Я. В. Ігна-
тенко, що має багато нагород і похвальних листів за якість роботи, 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



183

або як піонер і давній прихильник механізації селянського ткацтва, 
колишній ткач, а  тепер інструктор другої  механізованої майстер-
ні І. Ф. Гринь, або з одним з найсвідоміших ткачів, що брав участь 
в реврухові 1905  року, гарним фахівцем і одним з перших членів 
т-ва А. Карпцем, також розмова з колись неписьменною ткачихою-
«відпарницею» скупника Риндіна в минулому, тепер  – партійкою, 
гарною громадською робітницею Х. Нерівнею і з декількома іншими 
ткачихами дали мені багато цінного матеріалу. Надзвичайно зміс-
товні оповідання М. О. Севрюка і П. І. Чепурного, що були змалку 
з робітників у найбільшого кролевецького скупника, на очах у яких 
ішла робота його; оповідання сина останнього ткацького цехмі-
стра – ткача з прадідів, а тепер – робітника конотопських залізнич-
них майстерень В.  Г.  Яценка, оповідання перших голів товариства 
А.  Є.  Яценка і П.  Ф.  Бондаренка, також кролевецького старожила 
й активного учасника політичного й громадського життя Кролев-
ця А. Н. Кибальчича, – все це колоритний і цікавий матеріал, яким 
я оперую в ІІ і ІV і V частинах роботи і за який я висловлюю всім 
зазначеним т. т. щиру подяку. Зокрема, важливі відомості, без яких 
про останній період капіталістичного розвитку промислу, коли май-
же все кролевецьке ткацтво зажав в кулак скупник, трудно було б 
щось певного сказати, я одержала від М. О. Севрюка, і лише вони 
дали змогу хоч до деякої міри висвітлити цей найважливіший період 
кролевецького ткацтва. Так само вважаю за потрібне тут подякувати 
т. т. А. І. Тюриній, Н. Голосовій, А. П. Боголюбовій і М. Ф. Гончаренко 
за усні й листовні відомості, які вони подавали мені в міру виник-
нення окремих питань як старожили чи знавці справи.

Речовий матеріал, виразний взагалі, в  художній промисловості 
зокрема, для тих, хто уміє і звик дивитись на речі і відчуває їхню 
своєрідну мову, досі мало хто розглядав як джерело для соціаль-
но-економічних дослідів, не меншої питомої ваги, що й інші дже-
рела – літературні, архівні, усні. Щоправда, технічні й технологічні 
роботи часто беруть спеціальну установку на дослід речі як такої. 
Але в таких дослідах найчастіше річ розпадається на свої атоми і гу-
бить своє ціле виразне обличчя, свою форму. Кролевецькі вироби, 
як побутові речі, як речі художньої матеріальної культури, виготов-
лені певними майстрами, фахівцями на певні соціальні замовлення, 
всіми своїми складовими частинами і змінами в них – матеріалом, 
технікою, орнаментом, – промовляють, сказала б я, голосніше за всі 
інші джерела. Вироби доби натурального ткацтва сильно відмінні 
від виробів доби капіталізації промислу, а ці останні мають зовсім 
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мало спільного з виробами сучасними, що виходять з промкоопера-
тивного усуспіль неного сектора, і всі вони виразно відбивають об-
личчя і вимоги  своєї доби.

Старий кролевецький речовий матеріал досить добре зібрано в 
колекціях проф. Ф. К. Вовка, в етнографічному відділі російського 
музею в Ленінграді, у Всеукраїнському історичному музеї ім. Шев-
ченка в Києві і Чернігівському державному. Кролевецькі вироби 
доводилося бачити в тисячах примірниках по ярмарках, по хатах 
у окремих власників-колекціонерів та по церквах та монастирях. 
Сучасні вироби, що проходять через базу Вукопромсоюзу, на пре-
великий жаль, не мають повної колекції, також, як і в товаристві, 
вони спеціально не фіксуються, і тому часто-густо зникають без-
слідно як зразки експортної продукції, так і для внутрішнього 
ринку. Інколи доводилося бачити вироби сучасного Кролевця по 
виставках і крамницях, куди попадає брак з бази Вукопромсоюзу. 
Систематично фотографування сучасних виробів, на жаль, не пе-
реводиться. Отже, це джерело, як і перше, багатше для старих ча-
сів, ніж для сучасності.

Утім, зачепивши вже тут цю тему, не можна не пошкодувати, що 
це так, і не побажати, аби надалі це змінилося, бо речі вдалі чи не-
вдалі, що призначалися на експорт чи на внутрішній ринок, одна-
ково повинні фіксуватися, фотографуватися чи описуватися сис-
тематично чи регулярно на самому виробництві. Вивезені з місця 
виробництва, вони зникають без сліду. Якщо вони були невдалі, не 
можна встановити, чим саме, аби надалі уникнути хиб, вдалі – вони 
швидко розходяться без сліду і трудно відновлюються. Досвід робо-
ти індивідуальної, колективної зникає, губляться без сліду наслідки 
впертої творчої роботи.

Отже, завершуючи цю характеристику всіх 4 груп джерел, подаю 
далі повну бібліографію по кожному з них зокрема.

P. S. Бібліографія вся пронумерована й у примітках, замість повто-
рювати всю назву джерела, ставимо його номер.
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33. КУЛИШЕР. История экономического быта Зап. Европы. Т. І–

ІІ. 1931.
34. Історія пролетаріята СРСР. Т. І–ХІІ. Изд. «Комакадемии». М.
35. А. ОГЛОБЛІН. Нариси з історії української фабрики. Кріпаць-

ка фабрика. К., 1931.
36. История заводов. Вып. І. ОГИЗ. М., 1932.
37. А. ЛАЗАРЕВСКИЙ. Описание старой Малороссии. Материалы 

для истории заселения, землевладения и управления. Т. ІІ. Полк не-
жинский. Сотня кролевецкая. К., 1893; т. І. Полк стародубский.

38. К. ЛАЗАРЕВСЬКА. Матеріали до історії цехів на Лівобереж-
ній Україні. ХVІІ–ХІХ століття. Зап. іст.-філолог. відділу ВУАН. 1925. 
Кн. 6.

39. ДОБРОВОЛЬСКИЙ П. Письменные и вещественные памятки 
цехового устройства в Черниговской губ. Труды 13 Археолог. съезда 
в 1905 г. Т. ІІ.
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40. Из записки датского посланника Юста Юля. 1711. Русский ар-
хив. 1892. № 10.

41. Опис Новгород-Сіверського намісництва. 1779–[17]81 г. Ар-
хеографічна комісія ВУАН.

42. РУСОВ. Изменения в сословном составе жителей Черниговс-
кой губ. во второй половине ХVІІІ в. (по картам Шафонского 1782 г.).

43.  ШАФОНСКИЙ  А. Краткое топографическое описание Нов-
город-Северского наместничества. 1886. Черниг. губ. ведомости за 
1851 г. № 46.

 

1802 г. 44. В. ЩЕПОТЬЕВ. Несколько статистических данных из 
жизни Малороссийской  губ. (нынешней Полтавской и Черниговс-
кой) в начале ХІХ в. Труды Полтав. уч. арх. комиссии. Т. 1–15, 1905–
1917.

1838–9 г. 45. Прибутково-видаткові господарчі записи Аф. Ол. Ла-
заревської. Ук. Арх. Зб. Т. ІІ. 1927.

1846 г. 46. МІЦЕВИЧ. Черниговская губ. Т. 12. Ч. ІІ. Военно-ста-
тистическое обозрение Российской империи.

1850 г. 47. Правила для Кролевецкой выставки сельских произве-
дений. в 1850 г. по Черниг. губ. Черниг. губ. вед. 1850. № 13.

1851 г. 48. Выставка сельских произведений в г. Кролевце. Черниг. 
губ. вед. 1851. № 6–8.

1854 г. 49. И. С. АКСАКОВ в его письмах. Ч. І. Т. ІІІ (1851–[18]60). 
Поездка в Малороссию. М., 1892.

1854 г. 50. И. С. АКСАКОВ. Исследования о торговле на украинс-
ких ярмарках. Труды Импер. русск. геогр. о-ва. СПб., 1858.

1855 г. 51. Описание Харьковской выставки сельских произведе-
ний. Черниг. губ. вед. 1855. № 9–13.

1855  г. 52.  Кролевецкая ярмарка. Черниг. губ. вед. 1855. №  47, 11, 
12, 19. Ф. Богуславский. С. Юриновка. Новг.-Сев. у. Черниг. губ.

1859  г. 53.  Список населенных мест по сведениям 1859  г. Изд. 
Центр. стат. комитета Мин. вн. дел. Обработана Н.  Штиглицом. 
Т. ХІ. Черниг. губ. СПб., 1866.

1862  г. 54.  Памятная книжка Черниг. губ. Ч.  1862. М.  ЛЮБАР-
СКИЙ. Истор.-статистич. очерк уездного города Кролевца Чер-
ниг. губ.

1862. 55. Памятная книжка Черниговской губернии. Ч. 1862. Е. Гу-
дима. Краткое географич. описание Черниг. губ.
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1862. 56. Там же. Статистические сведения о губернии. За 1860 г.
1865. 57. М. ДОМАНТОВИЧ. Черниговская губерния. Материа-

лы для географии и статистики России, собранные офицерами гене-
рального штаба. СПб., 1865.

1868. 58. Г. Кролевец. Черниг. епарх. известия. 1868. № 21.
1873. 59. Ф. К. ВОВК. О сельских ярмарках и о значении их для 

изучения ремесленной и кустарной промышленности. Зап. Ю.-З. от-
дела Импер. русск. геогр. о-ва. Т. 1. 1873.

1874. 60. ФИЛАРЕТ. Историко-статистическое описание Черниг. 
епархии. Кн. 5. Ч., 1874.

1880.  61.  Харьковская с.-х. выставка 1880  г. Ч.  І  – 2.Х.1889. 
пр.  Зайкевич. Отд. VІ. Предметы Кустарной промышленности. 
Ч. І.

1882.  62.  Кустарная промышленность на Всерос. худ. выставке 
в Москве. 1882. Труды комиссии по исследованию кустарной про-
мышленности в России. Т. Х. 1883.

1880.  63.  А.  ВОРОНЕЦКИЙ. Географический очерк Черниговс-
кой губ. Труды комиссии по исслед. кустарной пром. в России. 
Вып. 5. СПб., 1880.

1887.  64.  П.  ЧЕРВИНСКИЙ. Кролевецкий уезд. Материалы для 
оценки земельных угодий. Черниг. стат. комитет. при Губ. зем. упр. 
Т. 15 и последний. Изд. ЧГЗ. Ч., 1887.

1888. 65. В. К. Кролевецкий уезд Чернигов. губ. теперь и 120 л. на-
зад. Труды императ. вольно-экон. о-ва. 1888. Т. І.

1889 і далі. 66. Отчеты и исследования по кустарной промышлен-
ности в России. Т. І. СПб., 1892. В. И. КАТАЛЕЙ. Кустарная промыш-
ленность Полтавской и Черниг. губерний.

1890.  67.  Там же. В.  ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКАЯ. Улучшение 
кустарного ткачества в слоб. Борисовке Гай-Воронского уезда Курс-
кой губ.

1891–3. 68.  Там же. Т.  ІІ. В.  А.  ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКАЯ. 
Ткацкий промысел в Гай-Воронском и Кролевецком уездах.

1893–4.  69.  Там же. Т.  ІІІ. В.  А.  ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКАЯ. 
Улучшение кустарного качества Калужской, Вятской, Черниговской, 
Курской и Пензенской губерниях.

1897–70. Там же. Т.  ІV. В. А. ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКАЯ. Кус-
тарное ткачество на Всероссийской Нижегородской выставке. Зем-
ский сборник Черниговской губернии выходил с 1870 по 1914. Див. 
всі журн. зас. Черніг. губ. зем. зборів з р. 1899–1910 і додатки (Звіти 
Крол. губ. зем. складу) а також окремі статті в: [?].
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1899.  71. Земский сборник Черниговской губ. 1899. №  3–4. 
Ф. СВ‑СКИЙ. Кустарная и с.-х. деятельность земства.

1892. 71-А. Земский сборник Черниг. губ. 1892. № 10. Н. А. Голо-
сов. Остатки гончарства и шелководства в бывш. немецких колони-
ях в с. Радичеве.

1893. 71-Б. Земский сборник Черниг. губ. 1893. № 8–10. О коман-
дировках Н. А. Голосова для изучения кустарно-ткацкого промысла 
(в России и на Черниговщине).

1893. 72. З. Сб. Ч. г. 1894. № 9–10. Воздвиженская ярмарка в г. Чер-
нигове.

1896. 73. З. Сб. Ч. г. 1896. № 2–3. Записка агента по ткачеству Чер-
ниг. губ. зем. упр. Н. А. Голосова по исследованию куст. ткачества в 
Черниг. губ. и о мерах поддержки его.

1899. 74. З. Сб. Ч.  г. 1899. № 5. Докладная записка Зав. кустарн. 
складом в Кролевце Н. А. Голосова.

1904. 75. З. Сб. Ч. г. 1904. № 12. Очерк деятельности Черниг. губ. 
земства по содействию эконом. благосостоян. населен. (1865–1904).

1904. 76. З. Сб. Ч. г. 1904 г. № 6–7. В. ГРАС. Письма земского бух-
галтера.

1897. 77. Обзор деятельности земств по кустарной промышленн. 
Т.  І. (1865–[18]97 СПб.), т.  ІІ (1897–[18]98) Деятельность земства в 
Черниг. губ.  / Обзор деятельности земств по содействию економи-
ческому благосостоянию поданным 1898 г. Мин. вн. дел. СПб., 1902.

1897.  78.  Киевская с.-х. промышленная выставка. Киев. 1898. 
И. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. Кустари.

1898. 79. Н. ПАКУЛЬСКИЙ. Краткие очерки кустарной промышл. 
Черниг. губ. К., 1898.

1899. 80. А. РУСОВ. Описание Черниг. губ. Составлено по поруче-
нию губерн. земства. Ч., 1898. Т. 1, 1899. Т. ІІ.

1902.  81.  Обзор деятельности правительства на пользу кустар. 
промышленности. 1888–1902. СПб., 1902.

1902.  82.  Указатель, состоящий под августейшим покровитель-
ством ЕИВ Государыни Импер. Ал. Фед. Всероссийская кустарная 
промышленная выставка. 1903.

1903.  83.  Россия. Полное географическое описание н/отечества 
под общим руководством П. П. Семенова. Т. 7. Малороссия.

1895. 84. Некоторые сведения о гор. Кролевце. Черниг. губ. вед. 
1895. № 355.

1896. 85. Ив. ШОСТОК. Кролевецкий уезд. Черниг. губ. вед. 1896. 
№ 35. К.
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1914. 86.  Русское народное искусство на ІІ  Всерос. кустарн. выс-
тавке в Петрограде в 1913 г. (табл. ХІV. «Кролевецькі вироби», с. 17).

1913. 87. Кустарная промышленность России. Разные промыслы. 
Т.  І. СПб. 1913. ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКАЯ А. Г. Ткацкое произ-
водство. Черниговской губ. Гор. Кролевец.

1914.  88. Л.  ПЛАВТОВ. Краткий обзор кустарных промыслов 
Черниговской губ. Ч. 1914.

1914.  89.  Обзор деятельности земств по кустарной промыш-
ленности. Т. ІІ. 1914. СПб.

1915. 90. И. Е. ПЕТРОВСКИЙ. Чернигов. губ. в этнографическом, 
административном, экономическом, учебн. и др. отношениях. 
Ч., 1915.

1914. 91. Н. ГУРЬЕВ. г. Кролевец.
1924.  92.  Вол.  ФОМИЦЬКИЙ. По Чернігівщині (з подорожніх 

вражень). Кролевець. Вісті ВУЦВК, 16/Х-24 року № 236.
1924. 93. Список населенных мест Черниг. губ. Центр. стат. упр. 

Ч., 1924.
1927.  94.  Вісник промислово-кредитової кооперації України. 

Х., 1927. № 2. ІГНАТЕНКО Ф. Кустарна промисловість Конотопщи-
ни й Глухівщини.

1927. 95. Там само. № 7. РЕРГ. Художній переборний тканий про-
мисел на Україні.

1929. 96. Там само. № 7–8. КАПЛІН. Художня ткацька промисло-
вість Конотопщини.

1929. 97. Мелкая промышленность СССР по данным Всероссий-
ской переписи 1929 г. Вып. ІІІ. Гнезда мелкой промышленности. Соц. 
Эк. ГИЗ. ЦУ нар. хоз. уч. СССР.

1931. 98. Наши достижения. 1931. № 12. Г. ГОНИКБЕРГ. В бывшем 
захолустье, с. 90.

1932.  99.  А.  КИБАЛЬЧИЧ. Минуле кролевецького ткацтва.  
Ст. для ювілейного збірника. Газ. «Кооперативна фабрика»  
21/ХІІ-32 р. № 68 (112). «Колгоспне село». Орган уролев. райпартко-
му КП(б)У 6/ХІ № 78–79-1932.

етнографічні й мистецтвознавчі

100. КУЛІШ П. Обзор украинской словесности. Ч. І. Климентий. 
Основа. 1861. № 1 (Рукопис ВБУ. №).

101.  Г.  КАЛИНОВСКИЙ  – прапорщик армейских пехотных 
полков, состоящих в Украинской армии  – Описание свадебных 
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простонародных обрядов в Малой России и в Слободской Украинс-
кой губернии также и в Великороссийских слободах, населенных ма-
лороссиянами употребляемых. СПб., 1776.

102.  Г.  Г.  Позорище странных и смешных обрядов при брако-
сочетаниях разных в России обитающих народов, притом нечто для 
холостых и женщин. Выд. СПб., 1897. Ч. ІІ.

103. Б. ГРИНЧЕНКО. Этнографические материалы, собранные в 
Черниговской и соседних губерниях. Т. 3. Ч., 1899.

104. Пр. Хв. ВОВК. Студії з української етнографії і антропології. 
«Правда». 1927.

105. П. ЧУБИНСЬКИЙ. Труди етнографічно-статистичної експе-
диції. Т. ІV. СПб. ,1877.

106. П. ЛИТВИНОВА. Весільні обряди і звичаї у с. Землянці Глу-
хівського повіту. Матеріали до укр.-рус. етнолог. Т. ІІІ. Львів, 1910.

107. Песни, собранные Киреевским, изд. Общ. любит. росс. слов. 
под редакцией Безсонова.

108.  МАЙКОВ. Былины владимирова цикла. СПб.,  1863 (розд. 
Промисловість).

109. А. МАРКОВ. Бытовые черты русских былин.
110.  ПОТЕБНЯ. Объяснение малорусских и сродных народных 

песен. Варшава, 1883.
111.  Zelenin  D. prof. Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin, 

1927.
112. BOSSERt H. tH. Volkskunst in Europa. Berlin. W. S., 1926.
113. BILASCHEWSky N. The peasant art of little Russia (the Ukraine) 

studio МЕМХІІ.
114. HABERLAND M. prof. Österreichische Volkskunst. Wien, 1901.
115.  Н.  БЕЛЯШЕВСКИЙ. Несколько параллелей из области на-

родного искусства. «Искусство». 1910. № 11.
116.  М.  БІЛЯШЕВСЬКИЙ. Дещо про українську орнаментику. 

Сяйво. 1913. № 5–6.
117. М. БІЛЯШІВСЬКИЙ. Український орнамент. Зап. Укр. наук. 

т-ва в Києві. Т. ІІІ.
118.  Ф.  К.  ВОЛКОВ. Отличительные черты ю.-русск. народного 

орнамента. Труды 3-го Арх. съезда в Киеве. 1874. Т. ІІ.
119. Проф. В. ГОРОДЦОВ. Дако-сарматские религиозные элемен-

ты в русском народном творчестве. Труды Гос. ист. муз. в Моск ве. 
Т. І. М., 1926.

120. П. ЛИТВИНОВА. Ю.-русский орнамент. Т.  І. К., 1878. Т.  ІІ. 
Х., 1902.
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121.  Проф. А.  МИЛЛЕР. Лотос в малороссийском орнаменте. 
Труды Арх. съезда в Чернигове. 1908. Т. ІІ.

122. В. САВВА. Откуда двуглавые орлы на деньгах Твер. Вел. Кн. 
Мих. Борисовича. Труды ХІІІ Арх. съезда. 1905. Т. ІІ.

найцікавіші описи майна XVI, XVII, XVIII століття  
(ткані вироби)

123. Архив Ю.-З. России. Ч. І. Т. Х. Киев, 1859. С. 54. «Майно єпис-
копа Андрея Русіна». 1571 г.

124. Труды Черниговской Уч. арх. комис. Вып. VІІІ. 1911. С. 101. 
«Грабунок на Стародубщині. Року 1666».

125. Черн. губ. вед. 1857. № 27. С. 227. «Опис майна». 1683 г.
126. Русская историческая библ. Изд. Арх. Казачева. Т. VІІІ. СПб., 

1884. «Майно гетьмана Самойловича». 1690 г. С. 1030–[10]31.
127.  Труды Черниг. губ. арх. комисси. Вып.  VІІ. 1908. С.  52. 

 ДОБ РОВОЛЬСКИЙ. Древности Черниг. уезда. Скатерть гетмана 
И. Скоропадского.

128. Чтение в Импр. о-ве истории и древн. российских. М., 1862. 
Кн. ІІІ. Книга пожиткам Павла Полуботка. 1724 г. С. 23.

129. Труды Черниг. предварит. комитета по устройству ХІV Арх. 
съезда в Чернигове. 1908. «Майно дружини осавула Григорія 
Граб’янки». 1732 г.

130. Киевская старина. 1884. № 5. Н. БЕЛОЗЕРСКИЙ. Описи май-
на, конфіскованого у Самойловича, Рославця, Палія, Полуботка. Там 
само. № 3. Рядная запись первой половины ХVІІІ века.

131.  А.  ЛАЗАРЕВСКИЙ. Села Конотопского уезда. Вып.  І. Чер-
нигов, 1869. Реестр сколько чего дано Н. Лощинской при выдании 
замуж сего 1744 года.

132. Труды Черн. губ. арх. комиссии. 1897–[18]98. Вып. І. Ч. Бытовой 
памятник 1786 г. Веновой реестр Василия Зарудного и багато ін.

133.  Черниг. губ. вед. 1858. №  22. Роспись приданого Матрены 
Ширай.

рукописні джерела

І. Ревизия сотни Кролевецкой, учиненная 1735 г. Архив древних 
актов. Киев.

ІІ. Табель сотни Кролевецкой козакам и подсуседкам казацким. 
1736. Рукописний відділ ВБУ.
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ІІІ. Шафонский. «Черниговского наместничества топографичес-
кое описание». З малюнками. 1787. Рукописний відділ ВБУ. «Колек-
ция Судиенко № 58».

ІV. Румянцевская генеральная опись Малороссии. Полк Нежин-
ский, сотня Кролевецкая. Т. 60, 61, 62, 63, 64. Киев. центр. арх. давн. 
актов.

V. Деляфлиз. Доктор медицины. Медико-топографическое описа-
ние государственных имуществ Киевского округа с изображением 
некоторых произведений царства растительного и животного с при-
ложением статистики всякого селения, с видами, снятыми с натуры, 
с изображением крестьянских костюмов и географической карты 
Киевского округа. К., 1854. Рукописний відділ ВБУ. Коллекция Лаза-
ревского № 45.

VІ. Рисунки Деляфлиза. Рукописний відділ ВБУ. Колекція Лаза-
ревського № 35.

VІІ.  Архів Чернігівських губернаторів. Ленінград. центр. архів. 
Справи «Міністерства внутр. справ», рр. 1885, [18]86, [18]92.

VІІІ. Справи Чернігівського губернського і Кролевецького пові-
тового земства (1898–1910) Черніг. центр. істор. архів.

ІХ. Справи Кролевецької земської управи. Книга зборів на 1906 і 
1918 рік. Шифр 187, в’язка 23, Конотоп. істор. архів.

Х. Матеріали Пакульського 1911 року. Архів Черніг. статбюро.
ХІ. Матеріали до Кустарн. промисловості по Чернігів. губ. 1925 р. 

Архів Черніг. статбюро.
ХІІ.  Справи Кролевецького складово-сировинного кустарно-

ткацького т-ва «Відродження» 1922–1933 рр. Архів т-ва.
ХІІІ.  Етнографічні щоденники Литвинової  П.  Я. Кабінети етно-

графії та антропології ім. Ф. К. ВОВКА. ВУАН.
ХІV.  Рукописи Н.  А.  Голосова. Бібліотека н.-д. Інституту ко-

операції.
ХV. Матеріали до кустарного перепису 1929 р. Кролевецький Рай-

виконком. Райплан.

головні усні джерела

запис оповідань

1.  ГРИНЯ  І.  Ф., кролевецького ткача, тепер інструктора другої 
механізованої майстерні т-ва «Відродження» (років приблизно  50, 
адреса: Кролевець, Ткацька вул.).
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2. ІГНАТЕНКО Я. С., одного із старіших і кращих ткачів, одного з 
піонерів-організаторів товариства «Відродження» (років приблизно 
70, адреса: Кролевець вул. Козин).

3. КАРПЦЯ А. М., кролевецького ткача, робітника конотопських 
залізн. майстерень, що брав участь в реврухові 1905 р. (років при-
близно 50, адреса: Кролевець, Замковище). Канд. партії.

4.  НЕРОВНІ  Х., ткачихи-«відпарниці» кролевецького скупника 
Риндіна, одної із перших членів т-ва «Відродження», що тепер завідує 
відділом громадського харчування кролевецького ГорПО (років 
приблизно 40, адреса: Кролевець, вул. Добровода). Член партії.

5.  СЕВРЮКА  М.  О., кролевчанина, одного з кол. службовців 
складу Риндіна, зараз завідувача цегельні т-ва «Відродження» (років 
приблизно 60. Адреса: «Ливарня» Кролевець).

6. ЧЕПУРНОГО І. Г., кролевецького ткача, що змалку служив в 
крамниці Риндіна. Тепер працює в Райспоживспілці (років приблиз-
но 60, адреса: Кролевець, Ткацька вул.).

7. ЯЦЕНКА В. Г., кролевецького ткача, сина останнього ткацького 
цехмістра, тепер робітника конотопських залізничних майстерень 
(років приблизно 45, адреса: Кролевець, Ткацька вул.).

8. БОНДАРЕНКА П. Ф., кролевчанина, другого голови т-ва «Від-
родження», тепер студента Київського кооперативн. інституту (член 
партії).

головні речові джерела

1.  Найбільше і найкраще систематизована збірка кролевецьких 
виробів в Українському підвідділі Етнографічного відділу «Русского 
Музея» в Ленінграді (Інженерна площ, 4).

2. Художньо-промисловий відділ Державного історичного музею 
ім. Т. Г. Шевченка в Києві, вул. Революції. Ч. 29.

3. Відділ шитва й тканини Всеукр. муз. городка. Київ. Печерськ. 
лавра.

4. Етнографічний відділ Черніг. державн. музею.
5. Приватна збірка О. І. Саламати. м. Ніжин, А. П. Боголюбової 

м. Глухів.
6. База Вукопромради. Харків. Склад т-ва «Відродження» в Кро-

левці і по домах у багатьох кролевчан.
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ч. ІІІ. КрОлеВецьКе тКацтВО ДОБи ФеОДалІЗМу

1. Місце кролевецького ткацтва серед ткацтва українського, 
зокрема чернігівського

З найдавніших часів й до другої половини ХІХ ст. 15, коли на селах 
почала з’являтися в достатній кількості дешева крамна мануфак-
тура, натуральне ткацтво з місцевої сировини існувало на Україні 
як типова сільська хатня промисловість. Мало не кожна селянська 
родина повинна була більше чи менше працювати на себе, виготов-
ляючи з власноручно обробленого матеріалу тканину на білизну й 
одяг. Правда, заможні верстви населення вже з найдавніших часів, 
з  початку доби феодалізму й аж до ХVІІІ–ХІХ  ст. включно, охоче 
користувалися закордонними тонкими полотнами й іншими тка-
нинами, а  також виготовляли їх для себе руками своїх підлеглих  
чи кріпаків 16.

Для незаможних верств, зокрема для селян, обробка льону й ко-
нопель від посіву до виготовлення тканини, з усією безліччю про-
міжних процесів, була постійною і майже виключно жіночою робо-
тою, в яку чоловіки мало втручаються, жінки ж займалися нею все 
життя: мале дівча 3–4 років, допомагає матері вже сучить цівки, сива 
бабуся, сліпуючи, до смерті пряде й сукає нитку, дівчата й жінки мо-
чать, мнуть, чешуть, прядуть, тчуть, білять полотна.

За найдавніші часи ткацтва на Україні маємо уривчасті відо-
мості з даних археології  17, рукописних джерел та фольклору. Не 
сама тканина віком декілька тисяч років, а  тільки відбитки її на 
глиняному посуді з території України, збереглися й переховують-
ся у відділі шиття й тканини Всеукраїнського музейного город-
ку 18. Уривочки слов’янської вже узорної тканини на зразок укра-
їнського каніфасу можна було бачити на виставці тканин у Моск ві 
року 1926 у Історичному музеї 19. Про просте узорне ткання в ХІІ–
ХІІІ ст. маємо вже чимало відомостей в актах, літописах і т. ін., в ці 
часи навіть існує податок льоном і виробами з нього – хустками, 
рушниками, скатертинами 20. Фольклор – пісні й билини – також 
свідчить, що ткацтво істотна робота жінок, зокрема дівчат. Били-
на про Івана Годиновича, ідеалізуючи, як завжди, дійсність, гово-
рить про дочку царя Чернігівця Євдокію-Лебідь, що в себе в світ-
лиці тче рушника; тче й літописна княгиня Февронія 21. У безлічі 
веснянок співається про українських дівчат, як вони біль білять, 
сучать, з нею розмовляють, тчуть, узори кладуть  22. В російсько-
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му фольклорі збереглася навіть молитва для дівчат-підлітків, яку 
вони читають на Кузьму-Дем’яна (І/ХІ): «Навчи мене, господи, 
ткати й прясти, узори брати» 23, бо з цього часу вони стають «тка-
хами». У литовських піснях «ткаха» – синонім нареченої, яка по-
винна так, як і українка, сама собі виготовити посаг: виткати по-
лотно, пошити й вишити все – сорочки, хустки, рушники. Можна 
було б привести з цієї ділянки багато прикладів, але в даному разі 
вони зайві 24.

Досить сказати, що численні статистично-економічні праці аж 
до кінця ХІХ ст. фіксують ткацтво як типову хатню промисловість 
України взагалі, Чернігівщини зокрема, промисловість, яка при пев-
ній консервативності побуту й потреб головного споживача – селя-
нина, що довгий час перебував на рівні натурального господарств, – 
була тривка й стала.

асортимент селянського старого хатнього ткацтва – вузькі по-
лотна, рушники, настільники, рядна, з льону й конопель, шерстя-
на тканина. Полотна залишаються грубими й вузькими довгі часи. 
Принаймні накази Петра І не вплинули на цей асортимент і селяни 
продовжували ткати полотна вузькі, більш подібні «на бинду»  25. 
Відповіді на анкету Російського вільно-економічного т-ва року 1766 
по Каширському повіту і року 1769 по Слободській Україні пока-
зують, що селяни прядуть і тчуть полотно «доброти худої, а шири-
ни піваршина і 9  вершків»  26. Тільки радичівські (на Десні) коло-
ністи  – «імманісти», «меноніти», «німці», як їх по-різному назива-
ють різні автори, – в кінці ХVІІІ ст. виготовляють «отменно тонкие 
полотна». За Шорхом, ці полотна найкращі на Україні, такі, як в ті 
часи виготовлялися лише в Архангельській губернії, а  акад. Гіль-
денштедт додає, що полотно це було завширшки 1 арш., і коштувало 
25–30 коп. один аршин, і що нитки для полотна «меноніти» купують  
«у малоросіян» 27.

Ткані рушники звичайні й типові для всієї України з найдавні-
ших часів – це те саме полотно, тільки інколи переткане червоними 
смужками по всьому сувою, чи «штуці», інколи з трохи складнішим 
узором, із засновками по кінцях.

Коли почалися ткатися звичайні й поширені підніжкові селян-
ські узорні рядна й настільники – трудно сказати. На нашу дум-
ку, правда, не стверджену жодними документальними даними, се-
лянське українське підніжкове ткацтво веде своє походження від 
панських серветочних майстерень і є ніщо інше як вульгаризовані 
грубим матеріалом копії продуктів панських майстерень ХVІІІ, 
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ХІХ ст. Принаймні характер техніки і узори їх дуже близькі один 
до одного 28.

Щодо устаткування і інструментарію, ледве чи воно зазнавало 
великих змін, таке воно примітивне по глухих закутках і досі. Вузькі 
селянські станки для полотен, з якими намагалися боротися Петрові 
накази, зустрічаються ще й досі по глухих кутках, по сільських хатах 
і хатинах. А про якість удосконалення на зразок прядки чи «само-
льота» в селянських хатах до половини ХІХ ст. годі й думати 29. В ці 
часи вони з’являються тільки в панських майстернях 30. Півфабри-
кат з конопель та льону – нитка, як і сам виріб – полотно, серпанок, 
рядно, виготовлялися за допомогою архаїчного інструментарію  – 
веретена, греблі, мотовила, верстати 31.

Цілком імовірно, що вже з давніх часів по українських селах мог-
ли відокремитись фахівці-ремісники, що поруч з обслуговуванням 
власної родини ткали на замовців на власному інструменті, з мате-
ріалу чи то замовця, чи то своєму, одержуючи за це платню чи то 
продуктами, чи то грішми. Звичайно, ткачі ці не тільки сільські, а й 
більшість міських, як і інші ремісники (або «художники», як їх звали 
в ХVІІІ ст.), з сільським господарством поривали не всі, працюва-
ли здебільшого за фахом сезонно, у вільні від хліборобських робіт 
часи. Такі окремі виробничі одиниці, розкидані по селах, подекуди й 
міські, що обслуговували невелике коло замовців, треба думати, на-
початку не мали будь-якої організації і зв’язку між собою.

Так, український поет часів Мазепи чернець Климентій, мандрів-
ник, уважне око якого не минуло жодного виробництва тих часів, 
про ткачів, їхніх жінок і тих українок, що дають ткачам замовлення, 
подає цікавого і колоритного вірша:

Меж иних ремесников и ткач умешався
И также, як иншіе ремесником назвався.
Могла б Росія наша и без них прожити.
Иное в Турських странах материи робити.
А в нас жони тое ремесло отправуют
И болш такових жон есть, что их не потребуют,
Бо як зхотят зараз можут ся научити,
И не будут основи юж до ткачей носити.
А в Литве всякие жони ткачов и не знают,
Разве казацкие иное потворство мают.
Же то иная будет не пряха и не ткаха
И в таковой может бити ткачове взяха. І т. ін. 32
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Про цехи в ткачів Климентій нічого не каже, хоч у віршах про 
інших ремісників, мають вони цех чи ні, часто зазначає.

Проте є досить відомостей вже з ХVІІ–ХVІІІ ст., з одного боку, 
про ткачів, об’єднаних в цехи, з другого боку, про ткацькі-кріпацькі 
осередки в панських садибах, причому обслуговують вони вже не 
тільки свого пана і його сусіда, а продукують тканину й на продаж.

Далі переходячи до короткого переліку ткацьких осередків 
ХVІІІ ст., використовуватимемо вже матеріали, що стосуються тіль-
ки до Чернігівщини взагалі, Кролевця зокрема.

Чернігівщина – споконвічний льоно-конопляний район 33 – крім 
хатньої ткацької промисловості, цілком природно, вже з кінця ХVІІ–
ХVІІІ ст. мала дуже значну кількість осередків, що переробляли цю 
сировину не тільки на власну потребу, а й на замовця, на продаж, не 
так, як це було, скажімо, на Слобожанщині, де за анкетами вільно- 
економ. т-ва 1769 року тчуть і прядуть мало, намагаються десь ку-
пити готове.

Подворні описи ХVІІІ  ст. «Рум’янцевський генеральний опис 
Малоросії» (1765–68 рр.)  34, «Опис Новгород-Сіверського намісни-
цтва» (1779–1781) Комісії Милорадовича  35, «Чернігівського наміс-
ництва топографічний опис Шафонського» (1786  р.)  36 дають нам 
про це щедрі відомості. Автори відомих щоденників ХVІІІ ст. – два 
чернігівці Я. Маркович  37 і Н. Ханенко  38 – ще збільшують ці відо-
мості, і  за цими джерелами осередки кустарно-промислового тка-
цтва на Чернігівщині ХVІІІ ст. з’ясовуються досить добре. Подвір-
ний Рум’янцевський генеральний опис Малоросії – це найповніше і 
невичерпане джерело для історії дрібної промисловості на Україні – 
дає матеріали для всіх типів ткачування, вказує безліч поміщицьких 
цехових і нецехових осередків і дає повну уяву про соцстан різних 
груп ткачів, їхні прізвища, їхню заможність, родинний склад, номен-
клатуру виробів, кількість учнів, форму праці. На жаль, це джерело 
досі не видруковане, і через це мало відоме дослідникам дрібної про-
мисловості. Правда, до нього є короткі друковані «описания» Лаза-
ревського, Константиновича, за якими також тим часом не переве-
дено точного обліку по всіх українських виробничих осередках. Для 
даної роботи ми використали матеріал першоджерела, себто самого 
рукопису, але тільки 6 томів (Ніжинського полку Кролевецької со-
тні), що стосуються безпосередньо для Кролевеччини 1765–68 років.

Опис Новгород-Сіверського намісництва визначає ткацькі цехи 
в м.  Погарі (19  осіб), м.  Семенівці, м.  Ропську, м.  Мені (30  осіб), 
м. Старо дубі (13 осіб), Нових Млинах. Крім того, згадує за ткачів в 
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Новгород-Сіверського (15 осіб), Глухові (3 особи), Константинівці, 
м. Смілому (70 осіб), м. Коропі. За Рум’янцевським описом, як про 
це буде детально сказано далі, в м. Кролевці був ткацький цех, і за-
писано в ньому 34 ткацьких родини. Через це тільки зайвий раз до-
водиться переконатися, як трудно навіть за досить великими дру-
кованими джерелами зробити повне зведення і які бувають неповні 
описи, що їх роблять групи, в яких одні робітники працюють сові-
сно і детально, другі – поверхово. Якраз Кролевцю, за цим описом 
Милорадовича, порівнюючи з іншими містечками, не пощастило, бо 
описав його якийсь «комісіонер», як тоді їх називали дуже скороче-
но й побіжно.

Про майстрів ткачів, що працюють в панських економіях або на-
лежать якомусь пану, в  Описі Новгород-Сіверського намісництва 
зазначено таке: «В с. Жоравці сотні Ямпільської, де було посполитих 
хат 4 і селянських 7 “все оные люди работают своему владельцу в 
его экономию, особливо по столярному и ткацкому искусству, полу-
чая годовое жалование, корм и платье от своего владельца”  39. На 
хуторі біля Крупицького монастиря підданця графа Кирила Григо-
ровича Разумовського живе Яким Кадун, “прибиль” якого “состоит 
в ткацком ремесле и рыболовстве” 40». Також в Гавриловському хуто-
рі Дмитрія Ковальова, підданця того ж графа одна подсусідська хата 
“питается и прибыль имеет от ткацкого ремесла”» 41.

Шафонський про Півд[енно]-Східну Чернігівщину пише, що по-
лотна, серпанки і сукна тче майже все населення по селах і панських 
садибах. Ткацькі цехи він визначає в м. Чернігові і Березині, Борз-
ні, Ніжині, Прилуках, Глинську, Ромнах, Гадячі, Опішні, Зінькові, 
а  ткачів серед інших ремісників показує в Чернігові  6, Любечі  15, 
Город ні 1, Олішевці 32, Солтиковій, Дівиці – 23, Борзні 24, Носов-
ці 100, Ніжині 13, Прилуках 10, Глинську 33, Гадячі 2, Зінькові 32 і 
без визначення кількості в Ромнах, Городні, Березні та Ічні. Деякі з 
цих осередків мають не самостійні ткацькі цехи, а ткачі входять чле-
нами в «совмесні» цехи разом з іншими фахівцями (Лохвиця і ін.). 
Крім того, про багато місцевостей, напр. Салтикову-Дівицю, Ічню, 
Городянський, Ніжинський, Глинський, Роменський та ін. повіти 
він каже, що у поміщиків тчуть «для своего употребления», а інколи 
й для продажу полотна  42, полотна, скатерті, серветки, сукна білі й 
сірі, серпанки, коври вовняні, але не на «фабриках, а самим малим 
числом станков» і «не такой доброты, каковые в великороссийских 
фабриках делаются и не в таком количестве, чтобы они могли насто-
ящий из того вести торг» 43. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



200

Згадавши тут по змозі всі старі осередки ткацтва на Чернігівщи-
ні, де воно існувало в ХVІІ і ХVІІІ ст. і де воно могло вже тоді на-
бирати промислового характеру на базі всієї попередньої ткацької 
промисловості, зазначимо, що на кінець ХІХ – початок ХХ ст. про-
мислове ткацтво на Чернігівщині стоїть на другому місці в губернії, 
поступаючися тільки перед сітков’язанням, себто промислом, що 
також виріс на місцевій сировині. Аби одразу уявити собі і визна-
чити тут питому вагу кролевецького ткацтва і значення його в еко-
номіці району, подамо тут дані з загального земського обслідування 
промисловості 1913 44 року напередодні імперіалістичної війни, згід-
но з якими, по розвитку кустарних промислів взагалі Чернігівщина 
стоїть на 4 місці.

12 % всієї кількості селянських і козачих дворів зайняті кустарни-
ми промислами: 23 522 двори, або 49 % всіх дворів (39 370 осіб з них 
74 % чол. і 26 % жін.) займаються обробкою продуктів рослинного 
царства. Ткацтво розвинено в 264 селах і зайнято в ньому 4332 куст. 
селянських двори, або 5579 осіб. (2325 чолов. і 3254 жінки); з них в 
Кролевецькому повіті 1397 дворів, або 32 % і 2405 кустарів, або 43 %. 
А в самому Кролевці 973 двори, або 22 % всіх ткацьких дворів, або 
1828 осіб, або 34 % всіх ткачів.

2. Військове й торговельне значення  
Кролевця в ХVІІ–ХVІІІ ст.

Через брак гарної води й малородючі ґрунти (сіропускуваті й 
болотні, що густо заросли лісами) Кролевеччина могла вельми за-
люднитися лише зі зростом переселення з правого берега Дніпра на 
лівий під утиском польських панів, а саме – не раніше кінця ХVІ і 
головним чином на початку ХVІІ ст. 45.

Місто Кролевець заснувалося десь на початку ХVІІ ст. після Де-
улинського договору по лінії Путивльського рубежу для захисту 
польського кордону. Військове значення Кролевця стверджувало-
ся відбудуванням в ньому за короля Яна-Казимира (1646) земляної 
фортеці, що містилася на горі на острові між Свіднею та Доброю 
Водою, двома струмками, на яких в ті часи було чимало млинів  46. 
Крім військового, всі часи Кролевець поруч зі Стародубом 47 скоро 
по заснуванні набрав видатного торговельного значення. Зручність 
торгу для купців України й Росії – з одного боку, Шлезії, Польщі – з 
другого спричинилася до виникнення тут великого ярмарку 48. З по-
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ловини ХVІІ ст. перехрестя в Кролевці двох важливих для України 
в адміністративному й торговельному відношенні шляхів із Москви 
в Київ (один через Калугу, Стародуб, Новогород-Сіверський, дру-
гий – через Тулу, Орел, Севськ, Глухів) зміцнюють торговельне зна-
чення Кролевця. Між іншим, зручності торгу в Кролевці сприяло й 
те, що він, входячи в українське ярмаркове коло, містився на право-
му березі Сейма, і осіння непогода, під час ярмарку купцям не треба 
було через нього переправлятися, коли вони після Макаровського 
Свенського ярмарку, їдучи на жовтневий Ніжинський ярмарок, за-
тримувалися по дорозі на цілий місяць у Кролевці на вересневому 
ярмарку. За незмінний термін ярмарку, саме – вересень, ще теплий 
і сухий місяць, кролевчани боролися майже сотню років, доказую-
чи, що місячний ярмарок у жовтні-грудні за відсутності в Кролевці 
постійних крамниць не може відбуватися через негоду і відвадить 
купців, а  через це «буде шкода й населенню і купцям», і  «святим 
церквам» (які мали власні комори на ярмарку), і «гетьманській шка-
тулі», до якої при «великокупечественному ярмарку» збиралося до 
10 000 крб – «індукти і евекти» 49.

Протягом більш як 200 років Кролевецький вересневий ярма-
рок був одним з найважливіших на Україні. Про розміри його ма-
ємо відомості лише з середини ХІХ ст., які подамо у відповідному 
розділові, а для цих часів, про які мова мовиться, на жаль, жодних 
порівняльних цифрових даних не маємо 50, хоч всі дослідники, за 
відомостями сучасників, говорячи за неї, підкреслюють її вагу, і не 
тільки як пункту для обміну північних внутрішніх товарів на пів-
денні, а  і як місце припливу на Україну закордонних товарів. Так 
само одноголосно дослідники твердять, що значний ярмарок на 
зріст і збагачення самого міста та його населення впливу ніколи не 
мав, порівнюючи з іншими українськими торговельними містами й 
містечками (Ромни, Ніжин). Кролевець залишався тихим і сонним 
містечком ввесь рік, за винятком тих тижнів, коли центр його – три 
величезних ярмаркових майдани (18 десятин) наповнювалися ят-
ками й шалашами приїжджих купців – шлезьких, польсь-ких, ні-
жинських греків, росіян із сотнями їхніх «молодців-рознощиків». 
З усіх околиць на ярмарок з’їжджалося сусіднє панство за закупка-
ми на весь рік, сходилося з далеких окраїн селянство, ішов жвавий 
торг місцевими й закордонними товарами 51. Датський посланник 
Юст Юль, що влітку 1711 р. по дорозі з Москви на Прут проїжджав 
через Кролевець – перше українське місто, яке він бачив після ро-
сійських, записав про нього, що це «велике й гарне місто, але зі 
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старими зруйнованими стінами. Стоїть він серед ліску; при в’їзді 
і виїзді 2 великих озера з великою кількістю риби. Улиці в ньому 
прекрасні, яких в Росії йому не доводилося бачити, дома гарні, 
кріпкі, охайні. Вікна на вулиці, як у Данії, а не як у Росії, де вони 
містяться серед дворів» 52. Таке свідоцтво сучасника говорить як-
не-як про певну заможність міста на ті часи. На початку ХVІІІ ст. 
за ревізійною книжкою кролевецької сотні Ніжинського полку 
(1735 року), в Кролевці мешкало козаків з їхніми підсусідками ра-
зом 93, що скоту мали 19 шт., міщан і посполитих було 630, скоту в 
них 258 шт., їхніх підсусідків – 106, скоту в них 20 шт. 53 Серед них 
козаків можних, що «бавилися» б купецьким промислом, не було 
зовсім. На кінець ХVІІІ ст. – 1781 р. – в Кролевці нараховувалося 
разом 637 дворів, за таблицями Шафонського, складеними по да-
них ІV  ревізії 1782  року, в  Кролевецькому повіті нараховувалося 
населення разом 31 208 осіб, в самому Кролевці – 2347. З них закор-
донних купців було 5, і малоросійських – 4, яких він характеризує 
як місцеве незаможне купецтво 54.

Лавок для найму на ярмарку в кінці ХVІІІ ст. було вже 99 55. За 
«Описом Новгород-Сіверського намісництва» 1781  року довіду-
ємося, що «обиватели сего города прибыль свою здебільшого 
получають от винного курения и вольной оного в домах своих 
продажи». Винокурних котлів було разом 136 шт., проте розподі-
лялися вони так: на 256 козацьких дворів було їх 54, на 286 селян-
ських – 22 і на 95 різних було аж 57 у чиновників і 5 у священиків. 
З  цього можна думати, що винокурінням займалися заможніші 
верстви населення. Крім того, в проханні 1750 р. до гетьмана кро-
левчани писали, що вони «обыватели кролевецкого уезда и города 
от найму своих дворов и лавок и с продажи с’естных и питейных 
запасов имели на весь год з единого того ж Семеновского сентябр-
ского ярмарку особливо домам вспоможение, да и церкви божии, 
в  г.  Кролевце имеющиеся, з  найму крамных церковных мест, ла-
вок, погребов каменных и важницы всеми потребностями с еди-
ного того ж ярмарку довольствовались через весь год и приход 
получали» 56. Цей, як і перший, засіб мати прибуток від ярмарку, 
очевидно, стосується також здебільшого до заможніших верств 
населення, для тих, хто мав лавки, двори, винні котли й т. ін. Ре-
шта населення при наявності мало й худоземелля і зручного збуту 
продукції на великому кролевецькому і менших сусідних ярмар-
ках, крім незначного хліборобства, «бавилося», як казали тоді, різ-
ними ремеслами.
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3. Причини зросту й розвитку дрібної промисловості,  
зокрема ткацтва

Яри, ліси, малородючі ґрунти (сірі суглинисті орні поля – на 50 % 
на сірих ґрунтах) 57, низький рівень хліборобства, військові бурхливі 
часи першої половини ХVІІ ст., а головне – те торговельне значення, 
якого одразу по заснуванні набрав Кролевець, зі своїм «всемірним», 
якого називали кролевчани, ярмарком, примушували населення 
скупчуватися навколо містечка і, крім хліборобства, шукати інших 
заробітків. Свідчить за це перш за все те, що вже року 1638, за уні-
версалом гетьмана Остраниці, місто має Магдебурзьке право 58, яке 
давалося здебільшого торговельно-промисловим городам. Ремісни-
ки ж мали цеховий устрій вже з 1671 р.; на цей час сформувалися 
цехи слюсарський, ковальський, котлярський і гончарський, а  цех 
кравецький і кушнірський існував навіть з 1660  р. і був перший, 
якого заснували 40 братчиків 59. За даними Рум’янцевського опису 
року 1765 існувало вже 8 цехів: кравецький, шевський, бондарний, 
різницький, бубличний, колачницький, гончарський і ткацький, ко-
вальського, слюсарського, котлярського Р. О. вже не поминає. Отже, 
маючи на увазі той факт, що однією з головних культур Північної 
Чернігівщини через худоземелля, за якого хліб родить погано, є ко-
ноплі і що льон вирощують в значній кількості в північних і пів-
денних повітах, також що чернігівські ярмарки – це оптові ярмар-
ки не тільки для хліба, вівса, а й конопель, на внутрішні й зовнішні 
ринки 60, треба думати, що промислова цехова обробка конопель й 
льону ненадовго запізнилася, порівнюючи з цеховою обробкою ме-
талів і глини, і  що ткацький цех міг виникнути, якщо не разом із 
зазначеними в 1671 р., то невдовзі, хоч на кінці ХVІІ або на початку 
ХVІІІ ст.. Бо якщо ковальство, слюсарство, котлярство є професії, 
характерні для військової доби й потрібні в першу чергу, ткацтво 
та інші ремесла  – це вже професії спокійніших часів, в  які рівно-
мірно втягуються й чоловіки, й жінки. За промислове кролевецьке 
ткацтво маємо повні, надзвичайно цікаві відомості лише починаю-
чи з ІІ половини ХVІІІ ст., які подаємо тут за рукописними даними 
Рум’янцевського генерального подвірного опису Малоросії.

Головною фіскальною метою переведення його було «виявити со-
ціальний і матеріальний стан населення для правильного оподатку-
вання і ліквідації переходів з одного стану в інший».

Про кожного з ремісників, бо інші верстви населення нас в дано-
му разі мало цікавлять, в т. 60 і 61 знаходимо записи про ім’я і пріз-
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вище голови родини, імена й роки всіх членів сім’ї, здорові вони чи 
хворі, на яку хворобу, яке мають майно, де живуть, чим займаються, 
що виробляють, чи записані в цех, скільки платять податку, яке ма-
ють будівлі і т. ін.

соціальна організація праці

Порівнюючи між собою всіх ремісників, бачимо, що заможніші 
із усіх були шевці й кравці – всі мали поле, сінокоси, скотину. Най-
біднішими були ткачі й гончарі. В даному разі нас цікавлять тільки 
ткачі. Було їх на той час 34 родин 61, і жили вони здебільшого на тих 
же самих вулицях, що й тепер: на Довгалівці, Ромасовці, Кошуків-
ці, Ковтунівці, «в старих дворах», на місцях «из древле казачьих, 
мещанс ких, посполитых».

З  них 7  родин  – Сердюченки, Крупники, Панченко, Довгоп’яті, 
Падалки, Черненки і Шишови – були козаки; 5 родин були міщани – 
Колотові, Оболонські (2 родини), Кириленко і Сергієв; решта були 
посполити, себто селяни  – Бедненьки, Винниченки, Лукащенки, 
Глушенки, Кулики, Іванченки, Ночвоглоди, Бідні, Тарабани, Пасту-
шенки, Лісенки, Крупниченки, Бобенки (2 родини) і Левко Кучмас, 
Пономаренко, Ручка, Оболонський, Терешко. З них п’ятеро, Василь 
Крупниченко та Константин Почапенець, були підсусідками у Бо-
рисенка та Пеказа, а  Терешко, Оболонський, Бабенко, Давно, Бед-
ненко – у Бубчихи, Борисенка, Охрименка, решта мала хоч невеликі, 
проте власні ґрунти, двори й хати.

Всі вони були люди середнього віку; 25–50 рр. Тільки Тишко Бід-
ний мав 60 р. Всі були одружені і мали дітей – від одного до 5, у ба-
гатьох на утриманні були старі батьки. Дев’ятеро з них мали учнів 
і «служителів», хто по одному, а хто й по 2. Серед учнів були й кро-
левчани, проте троє було з с.  Добротова, двоє з с.  Подолова, 1  – з 
Божків, 1 – з Вороніжа (на Чернігівщині), років вони мали від 8 до 
17, а разом було їх на 30 ткацьких родин 12.

З  34  ткацьких родин більшість аж ніяких «принадлежностей», 
себто землі, сінокосу й лісу, не мали й жили, правда, в своїх хатах 
або виключно зі свого ремесла, як наприклад, старий Тішко Бідний, 
який ні землі, ні скотини не мав, сім’ї ж у нього було 6 душ, 2 сини 
його  – Корній та Тимофій, крім ткачування, були ще і «музикант-
ської науки простої», – грали на скрипицях. У решти ткачів було об-
маль землі; так, у Константина Почепенця, що не мав навіть власної 
хати, був тільки сінокос на 343 сажні, а у К. Крупника – тільки поле 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



205

131 × 30 саж. і т. ін. Найбагатші на землю ткачі були брати Іванчен-
ки – Хома й Максим – у них землі було в «3-х» руках до 7 десятин 
(правда, вся вона була в закладі).

Сіяли кролевчани виключно жито та гречку по 1, найбільше по 
2 четверті на родину.

Потроху лісу на дрова мали Падалки, Панченки, Кириленки, а у 
Пастушенка був навіть «годный на строение» ліс.

Так само й сінокосу, де можна було накосити 2–3 вози трави худої, 
мали 5 родин, у яких була скотина. Як наприклад, Кириленко, що го-
дував 2 корів та 2 биків молодих. Найбагатші на сіно й скотину були 
брати Панченки, що жили вкупі, – 2 ткачі і 1 гончар; вони мали дуже 
велику родину з 12 душ, скотини 16 штук і сінокосу аж на 12 возів 
трави. Взагалі ж на скотину ткачі були дуже бідні, крім Панченків, 
ні у кого не було коней, корови, крім Панченків та Кириленка, мали 
ще по одній тільки Падалки та К. Оболонський; по 3 овечки були у 
Падалка та Пастушенка, а по 2 свині, крім Панченка, ще в 4 родинах. 
Отаке майно посідали старі кролевецькі ткачі. Здебільшого мешка-
ли вони «в дворах старых» або в «строении старом», мали хоч саму 
хату, хоч хату й амбар. У декількох був ще й сарай.

Консистенції, себто податку на утримання російського війська, 
що було розквартировано по Україні, всі платили однаково, тобто 
по 1 крб 92 коп. Як на ті часи, це був дуже значний податок, про-
ти якого населення не раз заперечувало й бунтувалося. Щоб уявити 
собі, який це був важкий податок, наведемо деякі порівняльні дані 
за ціни приблизно тих часів і тих місцевостей. Року 1766 Уманській 
та Борзнянській сусідніх сотнях Чернігівського полку, складаючи 
опис збитків від пожеж, зазначали, що «рублена хата с сенями и при-
коморою» коштувала від 10 до 25 крб, ягня – 27 коп., порося – 4 коп., 
новий кожух  – 1  крб 20  коп., жіноча сорочка  – 20  коп., рушник  – 
61 коп., пуд конопель – 30 коп. і т.  ін.  62 Від інших податків цехові 
братчики були позбавлені. 

Всі 34 родини входили в ткацький цех і виконували «принадле-
жащую к оному повинность», а козаки, крім того, ще й службу ко-
зачу відбували. Як вже говорилося вище, нема точних відомостей, 
коли саме заснувався ткацький цех в Кролевці. За ревізією сотні 
Кролевецької року 1735, вже з самих наведених прізвищ довідуємо-
ся, що серед «мало ґрунтових посполитих» кролевчан були поруч з 
іншими ремісниками, очевидно, і  професіонали ткачі, наприклад, 
згадується якийсь Антон Ткач. Так само, як і серед «посполитых и 
вдов нищетных», є Карпо Ткач і інші ткачі. В ці часи вже зустрічаємо 
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чимало тих прізвищ, що далі – в половині ХVІІІ ст. – ткачують; про 
те, скільки ткачувало тоді і чи були вони об’єднані в цех, відомостей 
тим часом нема. В кожному разі року 1765 під час Рум’янцевського 
опису кролевецький ткацький цех вже існував і володів, як і інші, 
нерухомим майном: двором, купленим на цехові гроші, а також мав 
торгівлю медом і горілкою, причому мед братчики варили самі, а го-
рілку купували й перепродували. Безземельний ткач Левко Кучмас, 
народженець полку Сумського с.  Біловоди, жив з сім’єю в цьому 
дворі й шинкував: продавав цехові напої чарками й квартами.

Не заглиблюючися тут в тему про цехові установи, скажемо ко-
ротко за історичним матеріалом, що стосується саме до кроле-
вецьких цехів, хоч і не ткацького, про права, якими користувалися 
братчики: по-перше, – право на цеховий суд за всякі провини, крім 
кримінальних («раны крывавые и вины злодейские»). Це, очевидно, 
мало велике значення в умовах тодішнього судоводства. По-друге, – 
права ситити мед для братських свят і на продаж, що також було 
вигідно, а через це і бажано. І головне – право займатися ремеслом 
і збувати самостійно свої вироби. В цьому відношенні цікава та не-
примиренність, з  якою професіонали боронили свою організацію: 
ніхто без відома і дозволу цеху, не вступивши в нього, не повинен 
був майструвати, бо «такового яко непослушного и противного пис-
ма панского и власти нашое братерское забрати и зграбити кождно-
му брату зочивши би и найменшому позволяем». Про решту прав і 
обов’язків, як-то ховати братчиків за певними правилами, обгово-
рювати спільні справи й т. ін. тут, за браком місця, не говоритимемо, 
відсилаючи до відповідної літератури і шкодуючи, що цехова кро-
левецька ткацька книжка, найкращий матеріал до організації праці, 
тим часом зникла без сліду 63.

Треба думати, що тоді в Кролевці, як і всюди, зокрема по селах, 
панувала родинна форма праці. Хоч в Рум’янцевскому опису гово-
риться про ткачування тільки голови родини, скажімо: «Оной Обо-
ленской бавится з ремесла ткацкого и потому записан в цех» і т. ін., 
але треба думати, що так само, як і в недавні часи, і жінки, і чоловіки 
ткали всією сім’єю по хатах, а діти змалку сукали цівки, привчаю-
чись до батьківського ремесла. Ткацька робота складається з бага-
тьох процесів нерівномірної трудності і вимагає розподілу праці 
через те, що частину її може виконувати тільки кваліфікований до-
рослий майстер, частину – самі підготовчі процеси можуть робити 
навіть діти. Так, ак. Гільденштедт, уважний спостерігач українсько-
го життя кінця ХVІІІ ст., прядіння вважає за спеціально дитячу та 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



207

жіночу роботу. Він пише, що це майже єдине заняття українських 
жінок «из простонародья» з 12 років і до глибокої старості. Тчуть 
же і чоловіки, і жінки. На цій родинній кооперації, яка зберігалася в 
Кролевці довгий час, не переходячи в кооперацію капіталістичну, на 
цьому виключно родинному розподілі праці широко розвинулося 
кролевецьке промислове ткацтво. Товарне господарство поширюва-
лося, і ґрунт для капіталізму закладався міцний. Цікаво, що за да-
ними Рум’янцевського опису дехто із заможніших ткачів з великою 
кількістю членів сімей, себто ті, хто був краще забезпечений землею, 
ткали здебільшого тільки своєю родиною, бідніші, як, наприклад, 
безземельні Бобенки, Пономаренки, Лукащенки й Черненки, брали 
ще й учнів. Отже, можна думати, що, живучи зі свого ремесла, а не з 
хліборобства, вони брали учнів як додаткову робсилу, хоч це і забо-
ронялося цеховими правилами. Тільки хворий на «гоцеву» хворобу 
(рани на ногах) Осип Ночвоглод, у якого було своєї родини сім душ 
і який мав землю в трьох руках і сінокос на «чотири косаря», держав 
ще й учня 15 років, Каленика Гордієнка з с. Божків, можливо, якраз 
через свою хворість. Та ще Косьма Оболонський, у якого була роди-
на з шести душ, земля в трьох руках, сад і город, мав аж двох учнів, 
дорослих хлопців по 17 років, але про нього трохи докладніше далі.

Чи не можна тут припустити, що безземелля значної кількості 
міського населення робило тих, хто мав хоч небагато землі, поля 
або хоч города і, т[аким] чином, володів продуктами землеробства, 
значно забезпеченішим, ніж тих, хто заробляв виключно ремеслом 
і мусив усе купувати на базарі. Для І категорії – сільських ткачів і 
кролевчан, що мали хоч трохи землі, – хліборобство було на першо-
му місці, а ремесло – на другому, для другої – міських ткачів, що не 
мали жодної власності, – ремесло правило за єдине джерело заробіт-
ку, і вони використовували учнів як додаткову робсилу.

Жодним словом Рум’янцевський опис не згадує про участь жіно-
цтва в ткацтві. Тільки про голову родини – чоловіка – говориться, 
що він «бавиться» чи «бадається» ремеслом ткацьким; учні – тільки 
хлопці. Там, де вмер батько – ткач і головою родини записана мати, 
записано, що ремеслом ткацьким «бадаються сини», і тому записа-
ні в цех. Ніде не зазначено, які з ткачів майстри «столовиї, знатниї 
братчики», себто ткачі по батькові, з роду в рід, які – половинні (по 
тестеві), які самі по собі – новописані. Не дивлячися на відсутність 
вказівок про участь жінок в роботі, вважаємо, що, без сумніву, 
і вони ткали разом з чоловіками, а може, і більше за них. Бо по ба-
гатьох місцевостях в ці часи жінки навіть входили в цехи. Навіть у 
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Кролевці жінки входили в інші цехі. Проте сама наявність і пере-
вага в колишній жіночній хатній роботі  – ткацтві  – чоловіків вже 
свідчить за яскраво промисловий характер кролевецького ткацтва 
на ті часи. Цілком можливо, що складніший, ніж просте полотно ви-
ріб – «серпанки тонкі» – вже й тоді вимагав найманої праці, кращого 
устаткування, більшої кваліфікованості. З 5 родин, що виготовляли 
обивателям «серпанки тонкі й полотно просте», 3 мали не малечу – 
учнів 8, 12 років, а досить дорослих хлопців, яких в опису всюди на-
звано служителями. Можливо, що й прибутковість цих виробів була 
більша, бо з 5 родин дві належали до забезпеченої групи, а третій хоч 
і небагатоземельний Семен Колотов, хоч і ткав серпанки сам, своєю 
родиною, без служителів, проте в нього був вже двір новий, хата, ам-
бар, сарай, тоді, як більшість ткачів жили в старих дворах або старих 
будівлях.

Незаможний посполитий ткач Давид Бобенко, що не мав ніякої 
власності і жив виключно з ткання серпанків і полотна, працював з 
двома підлітками 13–14 років, один з них – посполитий з села Подо-
лова Смиченко «владения надворного советника Фридриховича» – 
служив у Бобенка за науку на всіх харчах і одежі хазяїна, другий – 
кролевчанин Герасимів – в своїй одежі, мав від Бабенка харчі і 4 крб 
на рік.

Можна думати, що сусіди, а напевно, й родичі Андрій та Кось-
ма Оболонські були кращими фахівцями серпанкової справи. За-
можніший з них, Косьма, який мав досить землі й скотини, ледве 
чи ткачував сам, а як ткачував, то потроху, а скоріше експлуатував 
двох дорослих 17-літніх хлопців. Один з них, Михайло Очкуренко, 
добротовський козак, служив йому «в своем платье, на всех Обо-
лонского харчах, з ремесла получает половину заработков»; другий, 
кролевчанин Семен Гордієнко, найнявся служити в Оболонського 
за науку, на всіх Оболонського харчах і одежі на чотири роки. Ткач 
Оболонський Андрій також держав у себе підлітка 15  років з села 
Добротова, що на всіх харчах хазяїна в своїй одежі, «з ремесла полу-
чает себе от всякой работы третью часть зароботков». Сам Оболон-
ський надалі бажав вже не ткачувати, а «шинкувати напитком», що 
також свідчить за певну його заможність. (В ХІХ ст. прізвище Обо-
лонських зустрічаємо серед кролевецьких «возовиків»-скупників).

До речі, тут згадаємо що у решти ткачів полотнянщиків учні 
звуться то учнями, то частіше  – служителями, проте ніхто з них 
платні не одержує, а працює «за науку». Так, наприклад, у К. Круп-
ника учень Парфен Кондратов 14 років, уродженець кролевецький, 
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«звания посполитова, виучен ремеслу на пропитание», а у Д. Лука-
щенка служитель Левко Залізняк посполитий кролевецький слу-
жить Лукащенку на всіх його харчах і одежі за науку.

Отже, з усього сказаного видно, що тільки служителі ткачів-сер-
панщиків Бабенка і Оболонського, троє хлопців 15–17 років, одер-
жували за свою працю гроші, можна думати, що це були вже робіт-
ники, а не учні, майбутні майстри після «поєднання цеху», майбут-
ні майстри. З 13 учнів і служителів козаків – 2, посполитці – 1, це 
здебільшого кролевчани. Тільки про двох з них сказано, що вони «з 
с. Подолова владенія надворного советника г-на Фридриховича».

Підраховуючи остаточно всю наявну робочу силу 29  ткацьких 
родин, бачимо, що чоловіків, здатних до ткацької роботи віком від 
20 до 60 років, було 32, жінок віком 16–70 років – 37, дітей віком від 
10 років – 31. «Служителів» ткацьких віком 15–17 років – 3 і учнів 
віком 8–15 років – 10.

За даними Рум’янцевського опису, тодішній ткацький асорти-
мент – вироби, щоденно потрібні, несезонні з місцевої сировини, – 
це звичайні полотна і серпанки.

Полотна ткали всі кролевчани, а  також 5 ткацьких родин в 
с. Доб ротові і 1 в Подолові. Та ще біля с. Грузської в присілку Дулев-
ці, що належали Бунчуковому товаришу Маковецькому, проживав 
у одного з Дусь незаможний Юхим Петух родом з Добротова, що 
не мав ніякої власності, і виключно ткацьким ремеслом «бадався», 
себто існував 64. Взагалі ткачі селяни, що працювали тільки на цьому 
обмеженому і простому асортименті, були значно краще, ніж кро-
левчани, забезпечені орною землею, лісами, сінокосами; мали вони 
досить скотини, висівали, крім хліба й гречки, також льон та коно-
плі; консистенції платили 60 коп. на рік, в цех записані не були, учнів 
не мали.

Серпанки, тонку льняну тканину, спеціально на головні убори – 
намітки, які в ті часи носили жінки українки, вміли виготовляти 
тільки 5 родин кролевецьких ткачів.

На серпанках тонких – важливій ткацькій номенклатурі ХVІІІ ст., 
що поступово губить своє значення в ХІХ ст. і яка до того ж є перша 
номенклатура з художнього ткацтва, – спинимося тут трохи деталь-
ніше. Юст Юль (1711 р.) пише: «Казачки на голове носят большие 
шляпы, обтянутые белым полотном, которое спускается возле ушей 
и охватывает подбородок» 65. Академік Гільденштедт, також оповіда-
ючи про те, що він бачив року 1774 під час подорожі з Кавказу в Ро-
сію на Чернігівщині, каже: «Украинки прядут, хотя и редко,  весьма 
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тонкую льняную пряжу, из которой приготовляют ткань вроде мар-
ли, идущую на головные платки» 66. Так само і Шафонський, опису-
ючи жіноче вбрання кінця ХVІІІ ст. (1786 р.), пише: «Поверх чепца 
они голову обматывают холстиной, или фатой, которая наметкой, 
а потонше серпанок называется» 67.

Далі, зазначаючи, що «малороссийские госпожи» перестають хо-
дити в старовинному українському одязі, він, малюючи у фарбах тих 
«малороссийских госпож в старинных нарядах», виображає їх у ви-
шитих біллю сорочках і гризетовому убранні, а деяких – в плахтах і 
запасках з намітками на головах, з дукачами на шиях. Молоді госпо-
жі виображені вже без наміток і в іншому одязі. Так само малюючи 
і «малороссийскую мужичку», очевидно, досить заможну, він пока-
зує її в плахті, сорочці, вишитій червоними нитками, і в точнісінько 
такій білій намітці з червоними смужками на кінцях, як і у старих 
пані на попередніх малюнках  68. За описами майна вищих верств 
українського населення знаємо, що, дійсно, гризетові або гаптовані 
золотом «чепці», «вершки», «кібалки» переховують завжди поруч з 
намітками або серпанками, не тільки місцевими тонкими лляними, 
а очевидно, і закордонними: року 1666 в однієї пані зі Стародубщини 
пограбовано: «наметок 4, простих 3, а колинского полотна єдна» 69; 
року 1724 в книзі майна Павла Полуботька записано: «Четыре по-
лотенца кисейных, что обшивать кибалки, и полотенце кисейное, 
концы затканы золотом» і т. ін.

Порівнюючи все це, можна зробити висновок, що тонка пан-
ська намітка кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. в побуті селянства була 
на початку грубіша, а може, й зовсім груба, полотняна, і що з кін-
ця ХVІІІ ст., коли українська шляхта, наслідуючи свого останнього 
гетьмана, почала євпропеїзувати свій одяг, намітки тонкі залишили-
ся складовою частиною тільки селянського жіночого одягу. В ХІХ ст. 
це вже виключно селянська номенклатура, що має, поруч з попере-
днім, ще інші призначення. До складу селянського асортименту на-
мітки переходять в кінці ХVІІІ ст. – свідок цьому Оттон-фон Гун, що 
подорожує 1805  р., і  по дорозі з Москви до Малоросії спостерігає 
намітки на сільському жіноцтві від Баклані до Києва: білу вузеньку 
шапочку (очіпок).

«Головной убор женщин от самой Баклани до Киева все одинаков. 
Он состоит из белой узкой шапочки, около которой по лбу обвязы-
вают крепко белой повязкой, а сию по сторонам сложив большими 
буклями, концы пускают вдоль по спине до самой земли. Ничего нет 
смешнее, как видеть такое кокетство в женщине, одетой в баранью 
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нагольную шубу. Сей головной и спинной убор бывает нередко ки-
сейной (серпаночной)» 70.

За даними Рум’янцевського опису не можна сказати нічого пев-
ного про зовнішній вигляд виробів. Можна тільки думати, що по-
лотна, як це говорилося і раніш, були, без сумніву, вузькі. Серпанки 
також були лляні, не широкі, бо ткалися майже до кінця ХІХ ст. на 
чотири пасма, і були хоч без усякого малюнка, хоч з вузькими чер-
воними бавелняними смужками-перетичками по кінцях, а  інколи 
ще з вузенькими геометричними переборними взірцями: дамками, 
квіточками, полуріжками. Найстаріші з відомих селянських намі-
ток саме такі: тонкі білі, з тонко претонко напряденого і набіленого 
льону, з  бавелняними червоними смужками по кінцях і взірцями, 
зробленими технікою полотняного перебору. Панські намітки ХVІІ–
ХVІІІ ст. могли бути і дорожчі (з привозної бумаги), і тонші, і ряс-
ніше оздоб-лені, на зразок закордонних «полотенець кисейных, что 
обшивать кибалки, с концами, заткаными золотом».

З  цього обмеженого асортименту ХVІІІ  ст. видно, що устатку-
вання тоді було найпростіше: ткали на простих вузьких селянських 
верстатах. Знов-таки той самий Гільденштедт записує про інстру-
ментарій чернігівського ткацтва: «Прядут веретеном; шерсть и ко-
нопляную кудель натыкают на гребень, затем сучат нитки и нама-
тывают из на веретено. Льняную кудель наматывают вокруг неболь-
шого стерженька и уже из таких мотков сучат нитки, наматывая их 
на веретено. Прядильного колеса, как и во всей внутренней России, 
здесь не знают» 71.

Про виробничі показники для промислового ткацтва тих часів, 
за даними Рум’янцевського опису, не доводиться і мріяти. Тут на 
допомогу дослідникові приходить тільки народна пісня і картинки. 
В  старовинній пісні про вихід матеріалу і звичаї колишніх ткачів 
співається: «Ой я тебе, ткачу, за річкою бачу, верни моє пітканячко, 
верни мою працю». Климентій відносно цього висловлюється так:

А що ж будут ткачи в такой (що сама тче) собі брати?
Гди не будет основи і поткання давати?
І ткацкие те жони не всі хотят прясти;
Аби б готовиі нитки в берди класти.
І часом от роботи втку не мало зостанет,
А до того і пряжі еще в кого достанет.
Аж полотно з тих річей може і спорядити,
Да кошуль і іних справ много можно пошити 72.
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Та ще на великих картинах «Страшного суду», мальованих в кінці 
ХVІІІ – на початку ХІХ ст., що тепер переховуються по музеях, мож-
на бачити серед грішників, які йдуть до пекла, і ткачів з клубочками 
в руках  73. Очевидно, і  тоді були такі майстри, що вміли добре за-
робляти на угарі, за що й попали вони в вірші і пісню, з якої слова 
не викинеш, і на картини, де старовинний художник покарав їх за 
гріх – крадіжку – страшнішою, на його думку, карою – вічними му-
ками «на тому світі».

Про всіх ткачів-серпанщиків сказано ясно: «Тчот обывателям 
серпанки тонкие и простой холст и з оного пропитание имеет», мож-
ливо, що серпанки робили ткачі-ремісники з сировини замовника. 
Про решту ткачів, що виготовляли тільки просте полотно, ніде не 
говориться, з чийого матеріалу вони ткали, тоді як і про інших май-
стрів-ремісників, коли вони виготовляли продукцію з матеріалу за-
мовця, це часто зазначалося. Так, наприклад, про кравця Хоревича 
сказано, що він «бавиться ремеслом кравецким, шьет шапки зимние 
и летние з их товару». Про шевця Кочана сказано, що він «бавиться 
ремеслом шевським, шьет простые сапоги посторонним з готовых 
их кож» і т. ін.

За такими лаконічними записами Рум’янцевського опису трудно 
сказати напевно, як і де саме набувала решта кролевецьких ткачів 
сировину і де збувала свій виріб – полотно. Проте з описів майна 
знатних кролевчан бачимо, що в найзаможніших, як у військового 
товариша Якова Ґрановського або в обозної полковниці Калинов-
ської, крім іншого майна, були ще й комори в торгових рядах – су-
конному, полотенному, холстовому і ін. Також і магістрат м. Кро-
левця, крім будинків, земель, сінокосу, мав комори в різних рядах, 
які під час великого Кролевецького ярмарку наймалися по 10 крб 74. 
Можна припустити, що в Кролевці під час ярмарку був значний 
торг текстильними виробами, як і сировиною. Крім того, наявність 
у деяких ткачів пари, а то й двох, волів («быків»), биків молодих, як 
їх називає росіянин переписувач, підказує думку, що, крім збуту на 
ярмарку, в Кролевці уже в ті часи ткачі могли збувати свої вироби, 
і так як це робилося часто до недавніх часів в практиці ткачів і гон-
чарів інших місцевостей: один з майстрів набирає виробів у сусідів 
і разом зі своїми розносить їх в торбі за плечима або їде кіньми чи 
волами продавати по селах і містах, на базарах і ярмарках. Себто 
збут міг іти і по тій формі, далі якої те, що з часом такий майстер 
залишав свій фах зовсім, і  ставав професіоналом скупником, як 
це сталося з кролевецькими ткачами Риндіними, Оболонськими,  
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 Залізняками, Щербанями, Крупанками й т. ін. Принаймні те, що 
родина братів Панченків  – двох ткачів і одного гончаря  – мала 
так багато скотини – «лошадь одна, быков четыре, быков молодых 
четыре, коров дойных две, коров молодых четыре, свиней четыре», 
примушує думати, що таку кількість скоту є рація мати (при від-
повідній кількості сінокосу) тільки експлуатуючи його відповідним 
засобом, а саме – візникуючи. Зріст товарової продукції неминуче 
повинен був деяких цехових майстрів, дрібних ремісників перетво-
рити в «зародышевых капиталистов», бо торгівля – це передумова 
для переходу цехової й хатньої промисловості в капіталістичне ви-
робництво (Маркс, т. І, 321).

Щодо набування сировини і цін не неї, а також і на вироби, то 
й тут певних вказівок не маємо і можемо тільки припускати, що 
сільські ткачі, які самі засівали льон й коноплі, основну сировину 
промислового ткацтва, могли ткати полотно на продаж зі свого ма-
теріалу і менше залежали від наявності сировини на ринку. Ткачі ж 
кролевчани, мало зв’язані із сільським господарством, що далеко не 
всі сіяли навіть жито і гречку, мусили хоч робити на матеріал за-
мовника, як це часто буває, хоч набувати сировину самостійно, де 
трапиться. Якщо полотна виготовлялися не лише на замовців, про 
що в Рум’янцевському опису ясно не сказано, треба думати, що, не 
маючи власної сировини – льону й конопель, а можливо, що й па-
перу білого і червоного на намітки, кролевецькі ткачі повинні були 
набувати її на базарі. Трудно уявити собі, щоб вони мали змогу ро-
бити під час великого вересневого й двох менших ярмарків такі за-
паси сировини, зокрема привозного паперу, щоб їм вистачало її на 
довгий час. Очевидно, вже й тоді мусили бути торговці, які держали 
в руках крам. Це ймовірно тим більше, що рештки завозного краму 
в Кролевці, як і по інших ярмаркових містах, залежувалися від яр-
марку до ярмарку, і що за наявності попиту на нього протягом року 
мусили з’явитися дрібні крамарі, посередники між оптовиками, які 
наїжджали до Кролевця 1, 2, 3 рази на рік, і покупцями, що потребу-
вали його постійно. На початку ХVІІІ ст. (1736 р.), як говорено вище, 
місцевих купців серед заможніших кролевчан ще нема, на цей час 
вони могли вже начинати з’являтися.

Про ціни на ткацьку сировину маємо відомості року 1774 за за-
писами ак. Гільденштедта, який занотував їх в Батурині (на фабриці 
Розумовського): «4 фунта очищенной конопли стоят 5 коп., 4 фунта 
пряжи для грубого полотна на рубахи  – 14  коп., 4  фун. еще более 
грубой пряжи для полотна на мешки и шаровары – 8 коп.» 75.
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Отже, оглядаючись на 170  років назад, себто на часи розкладу 
феодалізму, бачимо кролевецьке ткацтво вже на такому етапі, який 
свідчить про те, що воно існувало в Кролевці як промислове вже 
давно, задовго до складання Рум’янцевського опису. З самого почат-
ку існування м. Кролевця, себто з першої половини ХVІІ ст., муси-
ли вже існувати з початку в вигляді натурального хатнього ткацтва, 
а далі – ремісництва, зародки його. Таким чином, до наших днів, на 
нашу думку, воно нараховує мало не три сотні років.

Наявність в ці часи в Кролевці, а  зокрема в сусідніх селах, тка-
цтва як типової хатньої неогранізованої промисловості, де продукт 
виготовляється з власної сировини і виготовлення його найтісніше 
зв’язано з сільським господарством, перехід до ремісництва, коли 
вироби виготовляються хоч ще з власної сировини, хоч з матеріалу 
замовця, і на ринку як товар ще не з’являються; цілковита можли-
вість з’явлення ткацьких виробів як товару в зв’язку з Кролевець-
ким ярмарком на вільному ринку, визискування в прихованій формі 
учеництва; зріст товарової продукції і зародки скупництва – торго-
вельного капіталу – в зв’язку з потребою набувати сировину в запас, 
з поширенням ринків збуту, зі змінами асортименту; наявність це-
хової організації, обов’язкової для всіх, яка повинна була боронити 
осіб, зайнятих в даному промислі, – все це вже спостерігаємо в кро-
левецькому ткацтві 170 років тому, все це вже яскраві риси для пер-
ших, ще несмілих зародків з’явлення капіталістичного виробництва 
в ткацькій промиловості на Україні ще за доби феодалізму.

Відсутність джерел

Як вже зазначалося вище в огляді матеріалів та джерел для ви-
вчення розвитку кролевецького промислового ткацтва, про самий 
початок його не маємо жодних відомостей. Далі багатий матері-
ал для промислового ткацтва за доби феодалізму дають тільки що 
розглянуті дані Рум’янцевського опису (1765  р.). Дальше сторіччя 
(якраз до половини ХІХ ст.) – найцікавіший для нас період розвитку 
капіталістичних форм в українській дрібній промисловості, почи-
наючи з часів розкладу феодалізму, про кролевецьке ткацтво знов 
не маємо ніяких писаних відомостей. Знаходимо їх значну кількість 
лише, починаючи з половини ХІХ  ст. по розкріпаченні, коли кро-
левецькі ткачі завдяки багатьом причинам продукують вже значну 
кількість тканого товару, і  ткацька промисловість набирає цікавої 
своєрідної форми, яку ми постараємось характеризувати в наступ-
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них розділах. Щодо цього сторічного хронологічного пробілу в іс-
торії кролевецького ткацтва, то, на нашу думку, його можна й варто 
до деякої міри заповнити на підставі речового матеріалу  – тканих 
кролевецьких виробів, що збереглися до наших часів з тих часів, по-
друге, в  загальних історико-економічних даних, що стосуються до 
Кролевеччини і які дають уяву про загальне тло, на якому продовжу-
вало розвиватися товарове ткацтво в Кролевці. Отже, аби не повер-
татися до цього багато разів, в цьому розділі постараємося характе-
ризувати оформлення цієї галузі художньої промисловості на під-
ставі речового побутового матеріалу, себто самих кролевецьких ви-
робів, починаючи від найстаріших і кінчаючи тими, які кролевецькі 
ткачі виготовляли в великій кількості напередодні імперіалістичної 
війни і революції. На нашу думку, побутові речі, речі матеріальної 
культури, на різних історичних етапах їхнього виготовлення, є пер-
шеджерелом не меншої ваги, ніж писаний чи усний матеріал. Метод 
дослідження економіки промислу через вивчення специфіки самої 
продукції не гірший за інші, зокрема щодо речей художньої промис-
ловості, в  якій оформлення відіграє колосальну роль і промовляє 
до нас як найкращий свідок соц[іально]-економічних взаємовідно-
син, побуту і ідеології своєї доби. Щоб одразу одвести справедливі 
закиди щодо загального плану роботи, скажемо, що в цьому роз-
ділі про кролевецьке ткацтво доби феодалізму при розгляді змін в 
оформленні і орнаменті кролевецьких виробів ми свідомо виходимо 
за хронологічні межі доби. Починаючи аналіз виробів з доби роз-
кладу феодалізму, коли вона набула певної стандартності, кінчаємо 
розгляд їх аж за доби розвиненого капіталізму. Пояснюємо це тим, 
що, по-перше, відповідно до архаїчних форм праці, що, як побачи-
мо, з дальшого розділу, затрималися в Кролевці мало не до Жовтня, 
затримувався і сталий основний асортимент для сталого основного 
споживача заможного середнього селянина, що дуже поволі вихо-
див з умов натурального господарства й поволі міняв своє побутове 
оточення. По-друге, в межах цієї групи споживачів головним покуп-
цем декоративних виробів було сільське жіноцтво, себто найконсер-
вативніша частина сільського населення щодо побуту, його тради-
цій і ритуалів: пролетаризація села, що почалася з 60-х років ХІХ ст., 
і відгуки її в побуті, цього головного споживача кролевецьких ви-
робів не зачіпали найдовше. По-третє, як про це детальніше сказано 
буде далі, і новий асортимент, і новий споживач починають викрис-
талізовуватися лише на самому кінці доби розвиненого капіталізму 
і займають такий незначний відсоток на тлі основного  і  незмінного 
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асортименту і споживача, що розглядати одну групу окремо від дру-
гої не в їхньому розвиткові і протиставленні один одному – нема ні-
якої рації, недоцільно відривати їх один від одного в угоду чіткості 
плану й хронології.

Основний асортимент, що виробився за доби феодалізму, зберіг 
своє першорядне значення до самої імперіалістичної війни, через це 
в даному розділі ми говоримо за нього протягом всього цього часу.

Між відомим нам за Рум’янцевським описом обмеженим асорти-
ментом доби розкладу феодалізму і розгалуженням доби розвитку 
капіталізму спостерігаємо поступову зміну в бік збільшення декора-
тивного ткацтва. Протягом цього часу виготовлення полотен в само-
му Кролевці майже зовсім припинилося і затримувалося лише по се-
лах і сусідних хуторах. В самому Кролевці як розгалуження цього ста-
рого асортименту існувало довгий час в незначному розмірі ткання 
фільтропресного полотна, робота проста нескладна на дві підножки, 
на рідких бердах, пасом на п’ять, яку охоче робили навіть ще й діди 
сучасних ткачів. Замовлення на фільтропресне полотно для якихось 
цукроварень давав «єврей з Понорниці», де в ті часи було поширено 
сітков’язання і ткацтво, проте коли своєї робсили на це не вистачало, 
частину замовлень передавали в Кролевець, куди цей підрядник при-
возив на переробку лляну полотняну нитку і забирав готову продук-
цію. Усні відомості про «єврея з Понорниці» стосуються до середи ни 
70-х рр. 76, проте їх сміло можна одсунути на добрих декілька десятків 
років назад, бо по всій Північній Чернігівщині, з початку існування й 
поширення цукроварень з 30, 40-ві і наступних років, скупка полотен 
і замовлення на фільтропрес, мішки – явище відоме й стале 77.

Про серпанки тонкі, далекого предка кролевецького декоратив-
ного ткацтва, характерний асортимент ХVІІІ  ст., що затримався в 
Кролевці і потроху існував до кінця ХІХ ст., досить детально сказано 
в попередньому розділі. Тут додамо лише трохи. В першій полови-
ні ХІХ  ст. це вже виключно селянський асортимент: заможні жін-
ки селянки обв’язують намітки поверх очіпка гризетового, а бідні-
ші – поверх «сороки» – також очіпка, але з селянського полотна або 
ситцю. Ріденькі виткані намітки оздоблені по краях червоними чи 
блакитними перетичками. Одним кінцем обв’язували очіпок, дру-
гий, довгий, мав за спиною аж до пояса. Завдовжки вони бували до 
2 сажнів. Так описує вживання наміток дослідник Північної Черні-
гівщини 78. На Київщині в ті часи їх також повсюди широко вжива-
ли: досить переглянути малюнки д-ра Деляфліза року 1854, на яких 
він виображає селян в характерному для різних повітів Київщини 
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 одязі 79. Трудно сказати за цими малюнками, з чого зроблено наміт-
ки – з льону чи з паперу. На пам’яті найстаріших сучасних ткачів, 
діди їхні робили намітки ще з льону. Проте в кінці ХІХ ст. їх виготов-
ляли вже переважно з білої бавовняної небіленої нитки № 14 (гарний 
ґатунок Ватер-Мазуринської нитки) 80. Були вони завдовжки 4 арш., 
зав ширшки ¾ арш. і продавалися від 2 до 2 крб 50 коп. пара. Завер-
шальними процесами для них було, як і в давнину: відбілка, прання, 
крохмалення, катання спеціальним приладдям  – важким скляним 
шаром. Старе вживання їх, пишна жіноча пов’язка для голови, з ча-
сом змінилося і їх здебільшого купували «про смерть»  – накрива-
ти обличчя, зв’язувати руки мерцю; робили їх для цього й меншого 
розміру. Але й це розгалуження наміточного асортименту зникло і 
поступилося перед фабричною марлею в самому кінці ХІХ ст.

На кролевецькому базарі інколи ще й досі можна бачити зразки 
наміток: шматками їх хуторські молочниці накривають свої глечи-
ки і горщики від пороху. Про матеріал для наміток – тонкий льон 
і тонку бавовняну пряжу білу й червону – можна думати, що купу-
вали її на місцевому ринку. Принаймні про ніжинських греків, які в 
ХVІІІ–ХІХ ст. жваво торгували на кролевецькому ярмаркові, відомо, 
що вони одержували з Турецької області кумачі, «бумагу красную 
пряденую і бумагу хлопчатую» 81.

Так само й московські купці, що одержували цей матеріал зі Схо-
ду, з Бухари, через Нижній Новгород і Астрахань могли торгувати 
ним на Кролевецькому ярмарку. Про нитки червоного кольору відо-
мо, що великі виробництва, як скажімо, Батуринська фабрика Ро-
зумовського, в ці ж приблизно часи купувала готовий східний крам 
у московських купців по 11 крб 50 коп. за пуд і фарбували самі  82. 
Ледве чи кролевецьким ткачам було потрібно й зручно морочитися 
з власним окремим фарбуванням, а про якесь спільне фарбування 
відомостей нема, та й не було в ньому потреби при наявності гото-
вого фабрикату.

Основним фахом основної маси ткачів городян в ХІХ  ст. стає 
декоративне узорне ткацтво, яке набуває такого розвитку і такої 
орнаментальної своєрідності і такої різноманітності і багатства, 
що робить вигляд кролевецьких виробів цілком відмінним і поза-
конкурентно-стандартним. Смак і ідеологія головних замовців цих 
виробів – заможного селянства, міщанства, сільського духівництва, 
дрібного панства – аж до останньої чверті ХІХ ст. накладало свою 
печатку на оформлення їх. Побут цих замовців обумовлював досить 
обмежений асортимент. Основна оздоба цього побуту  – рушник і 
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скатертина  – були протягом цього часу найпоширенішими кро-
левецькими номенклатурами, які тут і розглядатимемо детальні-
ше, бо, зайнявши певне місце в кролевецькому асортименті в кінці 
ХVІІІ ст., вони не виходили з нього до самої війни і революції 83.

Рушник, вузька смуга якого не потребує широкого станка, 
а  різно манітні розміри, оздоба і композиція від найпростішої до 
найскладнішої (рушники прості, кілкові, плечеві, подарункові, бож-
ники і т. ін.) припускає працю робітників різноманітної кваліфікації, 
був першою і основною номенклатурою кролевецького ткацтва про-
тягом не менш як 150 років. Приблизно з останньої чверті ХVІІІ ст. 
і до кінця першої чверті ХХ ст. саме він як твердо стандартний ви-
ріб займає сотні і тисячі кролевецких станків, спочатку скоротив-
ши, а надалі і зовсім ліквідувавши попередній кролевецький асор-
тимент – полотно і «серпанки тонкі».

На другому місці в асортименті кролевецького ткацтва за цей пе-
ріод його існування треба поставити скатертини того ж технічно-
орнаментального типу, що й орлисті рушники, проте які вимагали 
від фахівців і ширших станків і більшої кваліфікації, бо з компози-
ційного боку вдала оздоба широкого поля скатерті річ складніша, 
ніж оздоба невеликого поля рушників, зокрема простішого типа, 
смугастого, з малюнком між одною перетичкою і другою. Тим-то ви-
готовлення скатертин було значно менше, ніж рушників.

Поступово протягом всього часу і рушники, і скатерті набували 
лише орнаментальної і композиційної різноманітності і відмінності 
в межах своєї номенклатури.

Участь скупників в розповсюдженні кролевецьких виробів не 
тільки вивела їх на ширші ринки, а й занесла з інших місцевостей 
типічні відміни для даних номенклатур. Так, в  70–80-х  рр. ХІХ  ст. 
до типу питомих кролевецьких «переборних і виборних» рушників 
добавилися типи рушників богуславських і миропільських, які, 
пройшовши через переробку кролевецьких ткачів, вийшли з неї як 
щось сильно відмінне від свого першоджерела, вже також типово-
кролевецьке, про що мовитиметься детальніше далі, в  розділі про 
техніку і орнамент кролевецьких виробів.

Теж саме сталося і з скатертями: до типу питомо кролевецьких 
переборних «орляних» скатертин добавилися також в ІІ-й половині 
ХІХ  ст., внаслідок спільної праці на спільних ринках збуту кроле-
вецьких і борисівських скупників – заможних ткачів, скатерті типу 
«борисівських» підніжкових, зовсім іншої техніки і оформлення, ніж 
кролевецькі. З  часом в кінці 90-х  рр. внаслідок «індустріалізації», 
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яку переводили на власну корись спочатку також скупники і їхні 
клеврети, а далі земство, в Кролевці з’явився також зовсім новий і 
відмінний тип скатертин «коврових», «камчатих» – типа кустарних 
російських скатертин, що безліч їх виготовляється в Московській та 
Костромській губерніях. Наскільки новий тип рушників – богуслав-
ські і миропольські і новий тип підніжкових скатертин ще мав на 
увазі попереднього покупця, заможного селянина, і був пристосова-
ний в масі до його побутового оточення, настільки камчаті коврові 
скатерті вже виходили із сільського асортименту, мали на увазі ін-
ший побут, головне – міський міщанський. Вони здебільшого ква-
дратові, і розміром, і формою зовсім відмінні від типу довгих вузь-
ких переборних чи підніжкових (інколи навіть зроблених в метра-
жі) скатертин – настільників, пристосованих до типових масивних 
сільських довгастих столів. Городські камчаті коврові скатерті по-
требують механізованого широкого станка. Слідом за ними ткацька 
маса і на своїх вузьких простих станках, замість довгих переборних 
селянських скатертин, починає виготовляти в Кролевці неширокі і 
недовгі, на невеликі городські столики переборні скатерки для місь-
кого вжитку. Шедеври цього типу див. на стор. … – «Выпей чайку, 
позабудь тоску».

Відповідаючи на попит міського ринку, що встиг зацікавитись 
своєрідністю кролевецького ткацтва, за смаком і з ініціативи спочат-
ку розторопних прикажчиків, скупників, а потім і земських робіт-
ників, з’являються нові номенклатури вже виключно для міського 
вжитку: перш за все декоративна тканина типу богуславського і ми-
ропольського рушника або типу плахти. Варіантом, розгалуженням 
цієї номенклатури можна вважати такі вироби, як гардини, драпрі, 
портьєри, ламбрекени, що виготовлялися як штучні, так і в метражі. 
Також за зразком сільських переборних скатертин чи широких руш-
ників постає декоративний виріб для міста, близький до панно або 
занавіски; за зразком вузьких рушників – виріб близький до них, але 
композиційно інший – декоративні доріжки; далі йдуть декоративні 
подушки, невеликі салфетки і т. ін., асортимент вже виключно місь-
кого споживача.

Кінець 90-х рр. – початок 1900-х рр. дає механізовану продукцію 
ткачів, що працювали переважно на земський склад ще для одного 
спеціального розділу – більєвого: скатерті столові, чайні, рушники 
лляні, салфетки столові, простирадла, одіяла вафельні і т. ін. 84

Дуже трудно, не маючи майже ніяких документальних даних, 
слідкувати за поширенням і змінами кролевецького асортименту. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



220

Проте усні оповідання і логіка торгівлі  – не тільки територіальне 
поширення ринків, а й охват різних соціальних верств покупців на 
певному торговельному етапі – дозволяють нам викласти цей роз-
виток саме в такому вигляді. Поширення кола споживачів кроле-
вецьких виробів у бік міського покупця мусило статися приблизно 
в 70–80-х рр., разом з переходом торгівлі від виключно ярмаркової 
«на колесах» і «в торбах» до торгівлі по крамницях у великих містах, 
що сталося вже після зміни транспорту – після збудування перших 
поблизу залізниць, які зв’язали Кролевець  – місце виробництва з 
дальшими великими ринками збуту – Харковом, Києвом, Москвою, 
Ленінградом, з кустарними виставками російськими і закордонни-
ми. На початку 70-х рр. пройшли Лібаво-Роменська й Московсько-
Курська через сусідні Бахмач і Конотоп.

Щоб кінчити з питанням асортименту кролевецьких виробів, 
зазначимо ще лише одразу й твердо, що «міський» асортимент ви-
робів аж до другої чверті ХХ ст. далеко поступався перед оптовим 
сільським, і що основна 90 %-ва продукція кролевецького ткацтва до 
цього часу, без сумніву, була розрахована на сільського споживача.

Явище це пояснюється, на нашу думку, тим, що виготовлення 
селянського асортименту, мимо того, що для нього був безмірно 
місткий, невибагливий сталий ринок, було ще й вигідніше кро-
левецьким скупникам, в руках яких на 99 % зосереджувалася вся 
торгівля: він не вимагав ні удосконалень інструментарію, ні різно-
манітних матеріалів, ні технічного інструктажу, нічого того, що так 
потрібно для капризного міського споживача, якому за модою сьо-
годні подобається одне, а завтра інше, який занадто часто змінює 
свої стандарти, завжди потребує певних змін і капіталовкладень. 
Риндіни і К° міркували здраво: збирали, не сіючи, те, що напівселя-
нин, кролевецький ткач, за власною ініціативою, власними руками, 
на власному станку виготовляв для селянина-споживача. Викона-
вець і споживач добре розуміли один одного. Стандартно-вдалі 
кролевецькі вироби для селянства були значно вигідніші скупни-
кам, бо несли за собою певні прибутки, як всяка вдала стандартно-
масова продукція.

На нашу думку, сталістю і специфікою селянського художньо-
декоративного асортименту, що виникла з економіки й побуту спо-
живача, а також вигідністю його для представників торговельного 
капіталу найбільше і пояснюється затримка архаїчної форми капі-
талістичної праці на дому аж до самої імперіалістичної війни, себто 
до останніх років розвитку капіталізму.
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«Панські витребеньки», які потроху спочатку було заводилися в 
найбільшому скупницькому складі у Риндіна, а потім, зокрема, в зем-
стві, товщі кролевецьких ткачів майже не зачіпали й нічого не зміню-
вали в їхніх прадідовських технічних і орнаментальних звичках. 

Проте не зайве буде зауважити тут і ще раз згадати про те, що в 
кінці ХІХ ст. в зв’язку з пригніченням української національності, 
заборонами мови, запереченням про існування і відмінність націо-
нальної культури серед української інтелігенції також зростав попит 
на національні вироби, а оскільки міський побут був дуже відмін-
ний від сільського, асортименту кролевецького ткацтва неминуче 
доводилося переходити з примітивного селянського асортименту 
на розгалужений міський. Попит на своєрідне українське з’являвся, 
проте скупники не завдавали собі в цьому відношенні великих тур-
бот і залишали ткачам ініціативу самим якось пристосовуватися до 
змін в асортименті. В земському складі в цьому відношенні перево-
дили деяку роботу, проте й вона, за мізерністю операцій земського 
складу, великого впливу на зміну основного асортименту не мала.

Рушник в побуті українського селянства 85

Головним, пануючим асортиментом, як це вже декілька разів під-
креслювалося, був і залишався кролевецький рушник.

Причини його колосального попиту, що корінилися глибоко в 
побуті українського села, варто з’ясувати саме тут, і не поверхово, 
а більше менш детально, для того, щоб вони стали абсолютно без-
спірними і явними. По-перше, на цьому якраз будувалися жебрацькі 
заробітки сотен і тисяч кролевецьких рядових ткачів і заможність 
декількох одиниць ткачів-скупників; по-друге, якраз ця своєрідна 
номенклатура дала нам такий розвиток ткацького осередку, на яко-
му найлегше прослідкувати розвиток капіталізму в даному промис-
лі, починаючи з доби розкладу феодалізму і до часів світової війни і 
революції.

Крім того, що рушник – по суті своїй довгий шмат полотна – це 
зручна, кріпка річ, потрібна в безлічі випадків щодня протягом 
всього життя своїх власників, рушник в житті селянина був голов-
ною і майже єдиною окрасою його житла. В селянських хатах він за-
міняв собою всі декоративні окраси міста – картини, килими, панyо, 
шпалери і т. ін.

Яскраві, веселі біло-червоні кролевецькі рушники, порівнюючи 
недорогі, не могли не подобатися і не приваблювати ока широкого 
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споживача-селянина, зокрема заможного жіноцтва, яке так любить 
гарно прикрасити свої чепурні хати.

Прості щоденні рушники  – «утиральники» на втирання обич-
чя, рук; «трапкач», «стірка», «ганчірка», на обтирання інших речей; 
дов гий міцний рушник на підв’язування речей («коробки» на плечі 
під час сівби або для зручності під час праці на ножній ступі), хоч і 
старенький, аби чистий рушник на покривання та обгортання ре-
чей – хліба на столі, дорожчого майна, що переховується по скринях 
і т. ін., – могли бути хоч зовсім простого білого, своєручної роботи, 
нічим не оздобленого полотна, хоч з полотна перетканого червони-
ми смужками. Але навіть щоденний рушник, на окрасу хати, вже 
повинен бути якось прикрашений.

В чистій хаті щодня рушник «на кілочку», рушник на іконах, пор-
третах, на дзеркалі, якщо воно є, – була конче потрібна річ, зокрема 
там, де є дівчата: він – ознака вмілої, чепурної господині. За народ-
ною піснею, мати, видаючи доньку заміж, вчить її, як треба поводи-
тися, щоб подобатися новій родині: «Держи в світлонці, як у віночку, 
рушник на кілочку, відерце чистеньке, водиці повненьке». Ознакою 
великої бідності була відсутність рушника на іконах: «Така бідність, 
така бідність, немає рушника ікони прибрати на свята!», і навпаки, 
у весільних піснях співають про старшу дружку: «А вона така багата, 
в хаті, як у віночку, рушник на кілочку»; так само й хлопець, що ра-
диться з матір’ю про те, з якою одружитися, питає котору взяти: чи 
багату та губату, чи бідну та хорошу; «у багатої рушник на кілочку, 
у бідної брови на шнурочку».

Рушник як частина одіжу також на щоденне вживання, по дея-
ких місцевостях як пояс чи на обв’язування голови, міг бути й про-
стий, неорнаментований, проте здебільшого це вже оздоблена річ.

В окремих урочистих найважливіших випадках сільського жит-
тя – під час родин, весілля, при смерті, закладинах хати, при окрасі 
її на свято, в  релігійному житті села  – рушник з давніх давен був 
неодмінно потрібною річчю. Знов-таки це могли бути хоч простий, 
зовсім неоздоблений рушник, хоч з червоними перетичками довгий 
шмат полотна, як під час пологів, коли його пов’язують над поро-
діллею для зручності або підв’язують їй живіт, чи пеленають в ньо-
го дитину, чи на розмивках, коли його дарують бабі, кумі; або при 
смерті, той рушник, що його вішають за вікно, на ознаку, що в хаті 
є мертвий, або на якому спускають у могилу труну, яким обтирають 
руки всі присутні, що сидять навколо столу на різних учтах і в бага-
тьох інших випадках.
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Але безліч рушників, потрібних на весіллі, також як і ті, якими 
підперезують мерця чи який вішають на хорогви, на хрест, які дару-
ють майстрам-плотникам, яким «підперезують сволока» при буду-
ванні хати, яким окрашають на святах хати, церкви, каплиці, фігури, 
які вішають над криницею, на «священному дереві», в якому носять 
святити паску, і в безлічі інших випадків, коли рушник щось окра-
шає, коли він відіграє якусь прилюдну не тільки слугову, а й декора-
тивну роль, він конче повинен бути якось оздоблений.

Зазначивши тут далеко неповно ті випадки, коли згідно з тра-
дицією, за зручності чи через якісь забобони, в господарстві конче 
потрібний рушник, скажімо, що в багатьох із цих випадків можна 
обійтися декількома штуками, які легко по змозі виготовити – ви-
ткати й навіть оздобити тканням чи вишивкою у себе вдома, в своїй 
родині своїми силами.

Проте в такій центральній події в житті селянина, як весілля, до 
якого мати готовила дитині майно мало не з дня її народження, під 
час якого часто-густо протягом декількох день витрачалося все, що 
заощаджувалося протягом довгих років, рушників треба було мати 
дуже багато. Жоден акт весільного ритуалу, що, за свідченнями без-
лічі дослідників, зберіг якнайкраще нашарування і відгуки тисячо-
літньої поганської давнини, не обходиться без рушника.

Його дають сватам на ознаку згоди на шлюб, ним підперізують мо-
лоду й дружок, ним прикрашають коня молодого, прапор, коровай, 
меч, вінок, його стелють під ноги молодим, ним зв’язують руки, за 
рушник тримаються молоді, ходячи навколо аналою, діжі, столу, ним 
покривають молоду, ними рясно обвішують всю хату, ними свати ви-
тирають під час ритуального миття руки, ними завішують ікони, коли 
виносять сорочку молодої, а головне – під час весілля ними обдарю-
ють всіх поїзжан, всіх родичів, музику, візників, зустрічних, – звичаї, 
що існували й у вищих верствах населення у ХVІІІ, навіть ХІХ ст.

Дівчина-біднячка, що не мала змоги набути потрібної кількості 
рушників собі на весілля, соромиться, плаче і скаржиться своєму на-
реченому, а він, люблячи її, заспокоює: «Я мамочку упрошу та роди-
ни зменшу, а дарунків прибільшу».

Рушник взагалі – це символ шлюбу. «Дати рушник – дати згоду на 
шлюб». «На рушнику стати, рушником руки зв’язати» – одружитися. 
Взявши від сватів хліб, ще можна без образи повернути його моло-
дому, роздумавши роздивившися, одмовити. Давши сватам рушник, 
вже не можна повернути слова без образи. Тим-то й плаче в пісні 
дівчина, докоряючи своєму родові, що не попередив її про лихого 
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свекора: «А  тепер мене да ізмовили, і  рушнички побрали, і  ручки 
прибили». В саснкриті слово «брак» має значення акту зв’язування 
рук. Зв’язати руки молодих (звичайно, рушником – довгим шматком 
полотна) – зв’язати їх на все життя, і навпаки, розрізати рушник – 
розірвати шлюб. В  старі часи руки зв’язували не тільки молодим, 
а й всьому родові на ознаку погодження справи: всі родичі складали 
праві руки докупи, а мати молодої обв’язувала їх довгим рушником 
з певними сакраментальними приговорами. Так само й «розрізати 
рушник» урочисто в присутності всього роду означало погодитися 
на розлуку.

З цього також далеко неповного переліку різноманітних функцій 
рушника під час весілля видно, яка це важлива урочиста річ, як над 
оздобою її треба було працювати, скільки мрій і надій вкладалося в 
виготовлення їх. Видно також, яку кількість треба було їх мати на 
господарстві. За весільними піснями, що, як звичайно, ідеалізують, 
збільшують всі явища, їх треба було мати «двіста сорок», «триста» 
і т. ін. За економічно-статистичними даними, родини середньої за-
можності витрачали на весілля дійсно декілька десятків рушників. 
Навишивати таку кількість рушників, звичайно, складніша річ, ніж 
виткати чи, ще краще, купити готові.

Назви окремих типів рушників, які потрібні були селу в масовій 
кількості, перейшли в назви номенклатури промислового ткацтва; 
якраз це й є той асортимент, найтісніше злитий з побутом села, на 
якому заробляли на життя сотні кролевецьких ткачів протягом при-
близно ста п’ятдесяти років.

Рушники «кілкові» – на окрасу хати, «плечеві» – на обв’язування 
сватів, «подаркові» – на подарунки родини, до церкви, «божники» – 
на окрасу «богів» ікон.

Трудно сказати, коли саме так стандартизувалися, викристалі-
зувалися зазначені типи рушників (що в такій безмірній кількості 
продукувалися на сотнях і тисячах кролевецьких станків). Найстар-
ші з етнографічних записів українського весілля (кінець ХVІІІ ст.) 
вже фіксують вживання рушників під час всього весільного ритуалу 
і саме в таких ролях, як вище це зазначено – на обв’язування сватів, 
на подарунки і т. ін.

Найстаріший з українських етнографів Григорий Калиновський 
(Калиновський  – питоме панське кролевецьке прізвище) в роботі 
під назвою «Описание свадебных простонародных обрядов в Малой 
России и слободской Украинской губернии також и в великороссий-
ских слободах, населенных малороссиянами употребляемых», що 
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вийшла року 1776, яку він присвятив «милостивой государыне моей 
матушке Христине Григорьевне Калиновской, урожденной Рубано-
вой в г. Кролевце», згадує за весільні рушники, і хтозна, чи не спосте-
рігав вже і він в свої часи таких весільних кролевецьких рушників. 
Так само і Г. Г. в роботі року 1797 під назвою «Позорище странных 
и смешных обрядов при бракосочетаниях» говорить про вживання 
рушників на весіллі, про те, яких саме – тканих, вишитих чи не оздо-
блених і як саме – ні той, ні другий не пояснює.

Протягом ХІХ ст. сотні записів українського весілля по всіх аб-
солютно місцевостях, де живуть українці, від Галичини до Самар-
ських і Амурських переселенців, фіксують нам вживання великої 
кількості рушників в побуті, численні побутові картини, малюнки, 
фото також показують їх, під час весільного ритуалу зокрема, і при-
тому це часто-густо рушники кролевецького типу. Дилетантські за-
писи, яких маємо більшість, не завжди пишуть про деталі, і  з них 
здебільшого невідомо, які саме рушники вживалися під час весілля 
в різноманітних місцевостях. Проте досить часто читаємо й зустрі-
чаємо епітет весільного рушника «орластий», що вже нагадує нам 
кролевецькі промислові рушники. «Орластих» тканих рушників се-
ред тієї безлічі тканих виробів з усієї України, яку тільки доводилося 
бачити по музеях і в побуті, ніде, крім Кролевця, не виготовляли, як 
свідчить про це й пр. Ф. К. Вовк (див. бібл. 118, стор. 322).

Залишаючи поглиблене вивчення оформлення, техніки й орнаменту 
кролевецького ткацтва для другої окремої роботи, разом з фахівцями-
техніками, подаємо тут лише стислі по всіх означених розділах.

Усні дані, датовані речі й історія бавовняної промисловості дають 
підставу вважати, що типові для кролевецького виробництва остан-
нього століття бавовняні рушники й скатерті в масовій кількості 
почали виготовляти з другої половини ХІХ ст. і що поступова зміна 
в матеріалі кролевецьких виробів ішла цілком рівнобіжно із загаль-
ними змінами російської промисловості.

Найстарші кролевецькі вироби були лляні чи конопляні, інко-
ли переткані червоною бавовняною ниткою; далі з кінця 30-х і на 
початку 40-х рр. ХІХ ст. з’являються рушники спочатку лише з ба-
вовняним пітканням на льняній основі, бо і в промисловості взагалі 
спершу з’являється уток місцевого російського прядіння, і витискує 
з ринку англійський уток. З середини 50-х і в другій половині ХІХ ст., 
коли в Росії навчилися вже виготовляти й пряжу на основу, бо спо-
чатку її не вміли для цього як слід проклеювати, маємо кролевецькі 
рушники вже цілком бавовняні.
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Про шляхи надходження бавовняної сировини до Кролевця го-
ворено в попередному розділі 86.

Льон, в старі часи місцевого прядіння, в кінці ХІХ ст. був замі-
нений фабричною лляною пряжею мокрого прядіння, здебільшого 
№ 16/І № 18/І на основу 87.

Щодо червоної заполочі на перебор, то червона бавелняна фар-
бована нитка і на вишивку, і на ткацький перебор у ХVІІІ ст. була ви-
ключно імпортна – з Бухари, з Турських країн, з Бессарабії. Тільки в 
першій чверті ХІХ ст. почалося фарбування бавелняних ниток яки-
мись жирними олійкуватими фарбами в Підмосковних районах 88.

Ця червона заполоч в «полутайках» – великих мотках – була тем-
ного, навіть буро-червоного кольору, клейка, зі специфічним непри-
ємним запахом. Її треба було до початку роботи вимити чи вивари-
ти з милом або з содою. Тоді вона спускала вперше фарбу і ставала 
того приємного вже ніколи не линючого червоного або, краще ска-
зати, світлого малиново-рожевого кольору, характерного для старих 
кролевецьких виробів.

Таку несукану нитку брали й для вишивання. Щоб мати товщу 
нитку, її треба було «струстити» (чи не «стростити»? – трос – канат) 
утроє, для тонкої – удвоє. Шити нею без вузликів було зручно за-
вдяки її клейкості. Фабричні нитки ДМС і інших закордонних фірм 
в маленьких «куколках» почали поширюватися на селах тільки з 
кінця 90-х і на початку 900-х рр., до цього вони зустрічалися в об-
меженій кількості і досить дорогі, тільки по містах. Фарбована не-
линюча рабенеківська пряжа на перебор остаточно витіснила липкі 
«полутайки» лише в 90-х рр. ХІХ ст. Проте поруч із нею в практиці 
кролевецького ткацтва на дешевих виробах спостерігаємо й просту 
линючу нитку в великій кількості, що доставляли в Кролевець дріб-
ні крамарі.

Додавши тут, що в кінці ХІХ ст. чимало рушників перетикалося 
ще й тонкою вовною, як й не численні і високо безталанні так звані 
«царські рушники», на спеціальні риндівські замовлення оздоблю-
валися ще й мишурою, лелітками, перетикалися інколи шовком, 
можемо вважати, що взагалі тут весь основний асортимент сирови-
ни кролевецьких виробів.

Для питомо кролевецької техніки декоративного ткання, на нашу 
думку, слід накреслити такий шлях розвитку: спочатку – це «полот-
няний перебор», який бачимо на старовинних намітках і на пере-
тичках старих рушників, далі – це «обобічний перебор», як бачимо 
на старих, датованих 1837 і 1841 рр. рушниках, далі – це «вибор» – за 
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свідченням старих кролевчан, також старовинна і «мудра» кроле-
вецька техніка, і нарешті це – однобічний перебор.

Шляхетний «полотняний» перебор цілком природно мусив ви-
никнути на смужках, тканих полотняним перебором тонких серпан-
ках, коли ткаля «виступає на полотняні ноги», себто робить полот-
няний перебор нитками, незатовщими, як і сама тканина, з участю 
тих саме підніжок, що й саму тканину.

Обобічний перебор, завжди з товщих ниток і рельєфніший, ніж 
полотняний, ткаля накладає від руки з обох боків тканини, кладучи 
нитку перебора і закріплюючи її між двома нитками піткання.

Для такого перебора треба робити стільки «кінців», скільки окре-
мих елементів орнаменту розміщено на даному одрізкові тканини. 
Це – дорога техніка ткання; вона дає важкі, масивні, чепурні, одна-
кові з обох боків вироби. Техніка «вибору», що також робиться од 
руки, на лицевому боці має рельєфний міцний візерунок, на виворо-
ті виходить ніби її негатив, узор тонкий, але цілком виразний.

В дорогих і майстерних кролевецьких виробах часто маємо спо-
лучення цих технік, що обидві, зокрема «вибор», мають прегарну 
фактуру.

Однобічний перебор – економна техніка дешевого асортименту 
промислового ткацтва, яка має на увазі показувати товар тільки з 
лиця і витрачати на нього мінімум часу й матеріалу.

Така поширена і улюблена, а тепер навіть експортна кролевецька 
номенклатура, як «богуславська тканина» виникла з дуже скромних, 
порівнюючи з питомо-кролевецькими рясними рушниками, богус-
лавських або київських рушників. Першоджерело їх – ткані узором 
відмінної техніки богуславські або київські рушники – були не ши-
рокі і не довгі, переткані по всьому полю перетичками, між якими 
де-не-де, по кінцях рясніше, ніж в середині, йшли також не широкі 
й одноманітні смуги суворо геометричних візерунків. Себто першо-
джерело сучасної поліхромної, дуже яскравої смугастої богуслав-
ської тканини також має дуже мало спільного з тими простенькими 
рушниками, які завіз в 70-х рр. кролевецький скупник чи то з київ-
ського ярмарку, чи то з богуславського до Кролевця. Спільна у них 
тільки техніка ткання узору.

Колоритне цікаве оповідання про цю міграцію техніки переказую 
тут зі слів Я.  І.  Ігнатенка, кращого фахівця і одного з піонерів за-
провадження цієї техніки в практику кролевецького виробництва. 
«Коли мені було років 17» (зараз йому 70), себто на початку 80-х рр., 
«Гринь чи Гриниха, що торгували рушниками проти собору, поруч 
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з Бельченко, привіз з Богуслава біля Києва рушничок. Показав його 
деяким гарним ткачам, Бідному, Тарабану, ще комусь, і приказував, 
щоб вони розібрали, як його зроблено.

Але вони не зуміли. Тоді поїхав від вдруге до Богуслава й при-
віз вже готове начиння для цього рушника. Ткачі попоморочилися 
з ним чимало, нарешті, жінка Луковецького, панського управителя, 
таки розібрала, як слід робити, і  навчила мою куму Макаренкову 
ткати узор “зірками”. Я просив куму навчити мене, але вона не хо-
тіла, а коли раз захватила мене в своїй хаті, якраз коли я розглядав 
заправку, – дуже розсердилася й вигнала з хати. Я ж у неї в хаті ще 
нічого не зрозумів, і у мене нічого не виходило. Пішов тоді я до Гри-
ня в крамницю, дав йому в заклад свій червоний пояс, взяв додому 
два богуславських рушнички і став їх уважно розглядати. Так-таки 
сам і дійшов толку. Спочатку зробив такий самий, як у Гриня, узор, 
а  далі почав вже інші взірці вигадувати й робити і других вчити. 
Тепер можу який схочу узор перекласти на богуславський. Кума на 
мене тоді дуже сердилася й говорити зі мною не хотіла. А були ці 
гриньові рушнички, як і наші звичайні, – невеликі, білі, з червоним 
візерунком». Це вже риндівський прикажчик Ф. Я. Котляров, по ву-
личному Волков, почав замовляти ткачам робити ці рушники різ-
них кольорів. Сучасна багатокольоровість і яскравість богуславської 
тканини, що походить від простого червоно-білого богуславського 
рушника, – витвір кролевецьких ткачів останніх часів. Зараз різно-
кольорові смуги між узорами роблять теж здебільшого на «полотня-
ні ноги», раніш, як і на першоджерелі, перетички були зроблені «на 
переборні ноги», а узор заправлявся в спеціальне начиння. Техніка 
роботи богуславського асортименту найбільш нагадує стару техніку 
ткання плахт.

На цих рушниках, як кажуть ткачі, можна було виробляти добре, 
краще, ніж на звичайних. Проте далеко не всі кролевецькі ткачі вмі-
ли їх робити.

Миропільські рушники, з їхньою також відмінною рубчатою тех-
нікою, потрапили до Кролевця через інших скупників  – Оболон-
ських, що перший зразок привезли з Миропілля Харківської губер-
нії1*. Кролевчани скоро навчилися їх ткати, бо по суті техніка ткання 
миропільських рушників – це однобічний перебор, лише з певною 
рядковістю, і  почали виготовляти в значній кількості ще пізніше, 

*  Можливо, що не харківське Миропілля дало назву цій номенклатурі, 
а волинський Міропіль, де ткацтво свого часу також було поширене.
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ніж богуславські. Ткали їх всі охоче, бо заробляти на них було легко: 
кінці товсті, перебор густий, узор вибирається в один ряд на одну 
сторону. Про техніку підніжкового ткацтва коротко вже говорено. 
Воно потребує складнішої заправки, складнішого станка і до деякої 
міри механізованого. Дальша ступінь механізації дає «жакардове» 
ткацтво.

Про специфічну й таку типову для селянського мистецтва до-
цільність розмірів, композицій і орнаменту речей певного призна-
чення говорити годі, це аксіома; воно не знає недоцільності й марно-
тратство в ньому спостерігаємо лише на найрясніше оздоблених 
виробах заможного селянства, куркульства, що кохалося «в культі 
кількості». Призначення окремих розгалужень промислової номен-
клатури – рушник чи скатерть – цілком визначало його сталі роз-
міри й оздобу.

«Кілковий» рушник, призначення якого урочисто висіти «на кі-
лочку» на видному місці, найбільший і найдорожчий, і найрясніший 
з усіх рушників. Завширшки він буває від 40 до 60  см, завдовжки 
280–450  см; оздоблений рясно по всьому полю, але найгустіше по 
кінцях, зроблений з міцної тканини, переважно обобічною техні-
кою, він як найцінніша, пишна річ у хаті висів на видному місці; ха-
зяйки пишалися ним, як пишаються в міському приміщенні карти-
нами видатного художника. Він визначав заможність і закоханість в 
оздобі житла.

В асортименті часів скупників пара таких найкращих рушників 
коштувала від 3 до 5 крб; за прейскурантом земського складу зви-
чайні кілкові рушники першого ґатунку коштували від 1 крб 30 коп. 
до 3 крб. А робити такий рушник доводилося днів 3–4. В орнамен-
тиці їх бачимо всі мотиви, які виробили ткачі за весь час існування 
декоративного ткацтва в Кролевці. Далі йдуть спеціально весільні 
рушники – «плечові» і «подаркові».

«Плечові» рушники також гарні, дорогі рушники, кращі з «по-
даркових», які під час весілля оздоблюють головних дійових осіб: 
сватів через плече, саму молоду й її старшу дружку «по поясу». З їх-
нього призначення – перев’язувати через плече свата чи пишними 
кінцями спускатися з пояса  – виникає перш за все їхня довжина: 
175–350 см, при ширині 35–40 см; по-друге, – композиція і оздоба: 
кінці їх, що мають повітру, при боці – рясно оздоблені; середина, що 
лежить на плечі чи на поясі, нерозпластано, а зібрано, буває інколи 
зовсім не орнаментована, тільки обведена «лучками» на довгих кра-
ях. На старих «плечових» рушниках бачимо оздобу ще й по всьому 
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полю. «Плечові» рушники часто бувають зроблені й вибором, і од-
нобічним перебором, бо коли їх гарно пов’язати, вивороті не буває 
видно. Довші чи коротші вони залежно від заможності господарів і 
поважності свата. Там, де за незаможності чи ощадності хазяїв нема 
змоги коротким рушником гарно перев’язати свата, так ці рушники 
«торочать», себто пришивають до країв їх «тороки» – нитки, що за-
лишаються на станках після ткацтва (це явище спостерігаємо зде-
більшого на Правобережжі, де рушники тчуть коротші).

Найпоширеніша і найрозгалуженіша номенклатура рушників  – 
«подаркові»; розмір і якість їх прямо пропорційні ступеню поваж-
ності тієї особи, якій його дарують. Перед весіллям в родині і моло-
дого, й молодої точно обговорюють, скільки й яких саме буде гостей, 
скільки й яких саме подарунків треба надбати. В останній день ве-
сілля, після обіду, мати молодої приносить з комори повне решето 
рушників і, ставши на лавці чи на «полу», по черзі обділяє всіх гос-
тей за їхнім віком і значенням у весільному ритуалі, намагаючись 
нікого не понизити й не образити.

Залежно від цього вони бувають дуже різноманітні, ширші чи 
вужчі, і завдовжки до 2 арш. Так само бувають і рясно, а часом і зо-
всім мало оздоблені різноманітною технікою, різноманітних узорів. 
В  торговельному асортименті їх було багато нумерів, і  коштували 
вони від 35 коп. пара, найтиповішими рушниками були пара за 1 крб 
70 коп., найряснішими 2.50 – 3 крб пара.

Оскільки ці рушники дарували не лише гостям під час весілля, а й 
йшли вони до церкви, каплиці, на хрести, відмінність їх від весіль-
них «подаркових» полягала, головним чином, в змісті орнаменту, хоч 
ця різниця часом зникала, і елементи орнаменту з рушників одного 
призначення преспокійно мігрували на рушники іншого призначен-
ня: так, на весільних бачимо досить церков, а на церковних – і птахи, 
і квіти і т. ін.; проте на церковних найчастіше спостерігаємо специ-
фічно церковні орнаментальні елементи, а звичайно, і силу орлів, бо 
тут «православіє і самодержавіє» йдуть дружно поруч.

Нарешті рушники-«божники». Так називають кожного рушника, 
яким обвішують ікони. Бувають вони й вишиті, й ткані, ба навіть і 
паперові, розмальовані, вирізні.

Проте в кролевецькому торговельному асортименті «божни-
ки» – це зовсім окремий тип рушника, дуже вузького, не більше як 
20 см завширшки, через що й технічно виконувалися вони завжди 
на станку не по одному, а парою, один поруч з другим в ряд на одній 
основі. В риндінському асортименті було їх 3–4 ґатунки і коштували 
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вони від 1 до 2 крб пара, причому за пару вважали чотири такі по-
ловинки, між якими посередині був пропуск ниток по основі, «по 
цвісту», де по закінченні їх розрізали.

До речі буде тут сказати, що всі рушники, всіх ґатунків рахува-
лися на пари: ткалося два однакових рушники на одній основі, по 
довжині в ряд, через «засік», зрізалися і продавалися парою, ніколи 
не підшиті.

Підшитий рушник – це вже вживаний. Ніяких апретурних про-
цесів ця поширеніша номенклатура не потребувала, єдине, що ви-
магалося від ткача – це охайне поводження з матеріалом і виробом 
під час виготовлення. Через це ткач повинен був завжди берегти ви-
ріб від пороху і на станку, і знявши з нього, бо й взагалі декоративні 
рушники, як правило, майже ніколи не прали, а тільки добре витру-
шували, це стосується, зокрема, до тих найдешевших рушників, що 
зроблено їх було линючою ниткою, яких так багато виготовляли в 
Кролевці.

Хоч рушники й робилися і продавалися ввесь рік, майже безу-
пинно, все ж таки найкращим сезоном для них був кінець осені і 
зима аж до кінця Масляної, себто весь весільний селянський сезон, 
а в піст попит на рушники затихав і відновлявся знову влітку, під час 
літніх ярмарків 89.

Композиція і орнамент кролевецьких рушників 

Переходячи до композиції і орнаменту кролевецьких рушників, 
вважаємо, що взагалі рясно оздоблений рушник міг розвинутися 
поступово з простих сувоїв рушничного полотна, з червоними пере-
тичками по всій його довжині. Так само, як і в багатьох інших виро-
бах старої художньої промисловості, складніша композиція і орна-
мент рушників міг спуститися в село від вищих верств населення, 
в яких він існував в такому вигляді давно, інколи виготовлений для 
панського вжитку на місці, іноді навіть закордонний. Так, напри-
клад, серед майна дружини Григорія Граб’янки, року 1732, бачимо 
такі рушники й скатерті: «Обрусов 10, 2 гданскими кветами тканых 
и рушников 2 таких же, а тыи обруси илняни, заполочу по концам 
засновками широкими позатыкани, а по боках скрузь заткани. Руш-
ников вусень, зашиваныи заполочу і затыкании кветками и заснов-
ками затыкании» 90.

Отже, можливий й такий шлях, коли з оздоби мішаної техніки, 
себто з узорів, вишитих між червоними тканими перетичками, міг 
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розвинутися тканий узор на нешироких полях між перетичками. 
Аналогії до цього явища маємо в татарських рушниках, де ткана 
оздоба поля рушника залишає по кінцях рівне полотно спеціального 
для вишитого узору. Це – найлегший і найлогічніший шлях розви-
тку, ствердження і розвиток якого бачимо в багатьох простих селян-
ських рушниках, в яких і досі все поле перетикано вузенькими пере-
тичками по одній або по дві в ряд, на певному рівному віддаленні 
одна від одної, а  по кінцях всі перетички ряснішають, ширшають, 
затикаються частими групами по дві, по три, по чотири. В багатьох 
варіантах таких рушників оздоба полягає у вмілій грі співвідно-
шення білого поля з кольоровими смугами, різними завширшки, 
різної гущини. Навіть у такому вигляді, де за елементи орнаменту 
правлять тільки прості, рівні смуги, різні завширшки – це вже со-
ковиті, хоч і прості технічно сільські вироби. Почати додавати між 
смугами спочатку тільки по кінцях, а далі й по всьому полю окремі 
елементи орнаменту – дальший крок композиційного розвитку. Для 
техніки ткання, при якій майстра ввесь час стримує інструмент, го-
ризонтальний станок, який не дає йому виступати з ряду чи клас-
ти орнамент окремо від поля (як в килимах гобеленового типу на 
вертикальних станках), такий поступ композиції найприродніший. 
Навіть не роблячи перетичок, що розбивають все поле на окремі не-
великі орнаментальні ділянки, майстру найзручніше і найвигідніше 
розміщати окремі елементи орнаменту по всьому рушнику за ряд-
ковою композицією. Звертаємося тут до двох датованих старіших з 
відомих нам кролевецьких рушників 1837 і 1841 рр., детальний опис 
яких подаємо тут окремо в додатках. Обидва побудовані за однако-
вим композиційним принципом: рясніші орнаменти кінців вміще-
но між декількома групами перетичок; на старішому – між чотир-
ма трійками перетичок, на молодшому  – між шести трійками. Все 
поле і в одному, і в другому вкрито рядами різних елементів узору 
на певному віддаленні один від одного, з чергуванням смуги дріб-
ніших орнаментів з смугою більших, але не поділених перетичками. 
В додаток до цього молодшого з них обведено, як у рамку взято по 
обох довгих кінцях, в лучку-обводку, і крім того, ще в частині поля, 
ближчій до кінців, введено, трохи порушуючи суворо рядкову ком-
позицію, по одному великому центральному мотиву на кожному 
кінці, – орлу-шулику з датою під ним. Для рясних кілкових рушни-
ків, на старих, так і новіших, як і для скатертин, характерна лучка по 
довжині виробу. На найдорожчих, найрясніших з них, як рушник 
М. О. Севрюка, опис якого тут також додаємо, їх навіть дві, одна по 
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самому краю, друга, одступивши від краю, облямовує великі мотиви 
центрального поля і кінці в рушників. Орнамент кінців рушників 
завжди, як правило, рясніший за поле і вміщений між перетичками, 
лучками. Орнамент поля буває і без них.

Найдешевші «подаркові» рушники часто-густо мають поле зо-
всім не оздоблене, рівне. На найдешевших з них (пара 35–60 коп.) 
маємо тільки нешироку орнаментовану смугу по краях: між двома 
перетичками пара птахів по боках «райського дерева», архаїчніша 
композиційна форма, типова для безлічі шлюбних виробів: два пта-
хи  – символ закоханої пари. На перший погляд, кролевецькі руш-
ники здаються дуже одноманітними: білі з червоним узором, але на 
них спостерігаємо безліч відмін в чергуванні й сполученні окремих 
мотивів, більших чи менших, що дає, на перший погляд, уяву про 
велику наявність орнаментальних елементів. Проте це зовсім не так. 
Елементів орнаменту не так то багато, ледве чи їх можна нарахувати 
два десятки. А секрет різноманітності кролевецьких виробів поля-
гає саме в винахідливому чергуванні і ритміці їх, в яких окремі май-
стри досягали великої вправності.

Значно більші, важчі мотиви розміщалися ближче до кінців, 
які вони нібито притягали до низу, дрібніші розсипалися ближче 
до середини рушників. Дати, написи в нових рушниках найчас-
тіше спостерігаємо по самому краю, тоді як в старих тканих ви-
робах, як і в вишитих, дати завжди входили в центральні мотиви 
як певний декоративний елемент. Згадавши тут побіжно, що еле-
ментів орнаменту на кролевецьких рушниках не так то й багато, 
все ж таки мусимо підкреслити, що кролевецькі ткачі вживали їх 
значно більше, ніж будь-які інші, деінде. Ні богуславські, ні миро-
пільські, ніякі інші не мали й половини їх у своєму розпоряджен-
ні. Крім того, що ніде, як вже говорилося, декоративне ткацтво не 
було так розвинено і поширено, як в Кролевці, ніде воно не пере-
творилося з хатнього унікального вміння на промислове. А тому 
й ніде воно не зафіксувалося в тисячах зразків окремих майстрів, 
що гнучи спину над станком все своє життя, не могли не ввести 
багатьох рис індивідуальної творчості в свої вироби. Цьому спри-
яла і властива фахівцям творча гідність, і бажання зробити поза-
конкурентний виріб, і випадок, і помилка, і вплив сусіда, і багато 
інших факторів щоденної роботи. Зараз вже трудно, майже не-
можливо виявити усіх індивідуальних збагачень елементів орна-
менту; про багатьох майстрів старі ткачі згадують, що вони вміли 
вкласти в свої вироби щось нове, свіже, неподібне до звичайних.
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Примус щодо заміни, збільшення, різноманітності елементів 
орнаменту інколи був з боку індивідуальних покупців і з боку опто-
виків. Так, наприклад, оповідає один старий ткач про себе, коли він 
був іще зовсім малим:

«Ткав я по дитячій своїй силі невеликі божники з зірочками і 
носив у крамницю Риндіна на продаж. Раз прикажчик Риндіна й 
каже мені: “Що це ті все зірочки та зірочки робиш, ти  б ще хоч 
бублички які видумав”. Ну, я подумав, подумав да й видумав як ці 
бублички робити. Сміху з мене було багато, а вийшло непогано» 91. 
Оця дитяча малеча, що сиділа «під рукою» в матері, яка ткала «в ко-
рені», з дитячою винахідливістю робила постійно спроби дрібних 
змін у дрібному орнаменті. Аналогічне явище маємо в гончарстві, 
де головні скульптори, що виготовляють дитячі іграшки, – гончар-
ська дітвора.

Проте й серед дорослих ткачів були такі, що шукали й хотіли 
якось визначитися, відокремитися від маси. Таким був, як про це 
скажемо далі, дід головного кролевецького скупника – таланови-
тий ткач Леонтій Риндя; такий Я. В. Ігнатенко, що все своє життя 
мудрував над богуславськими узорами; такий був Олексій Тарабан, 
якому «спати не давали» нові й нові вигадки щодо підніжкових но-
вих узорів на 12, на 14, навіть на 24  підніжки ткання, завширш-
ки 2–2 арш. Такі були й Грині, що «прагнули до механізації» й ви-
готовлення жакардових узорів, такий був Миколай Ковбаса, що, 
працюючи на земський склад, переклав багато узорів з вишивки 
на ткання і «видумав» великі перебірні зірки. Такі Ф. П. Риндін і 
багато інших серед живих, а  ще більше  – серед безлічі померлих 
поколінь ткачів.

Проте ця індивідуальна творчість не відбилася помітно в назвах 
орнаменту. На типах виробів інколи позначався смак чи вимоги за-
мовця; були якісь «ракоїдівські» рушники (від прізвища кролевець-
ких скупників ткачів Ракоїдів), «филипівські» – від імені риндінсько-
го прикажчика, «савинські» – від головного замовця на богуславські 
рушники київського покупця Сави Парфеновича Колтунова, що 
замовляв найбільше богуславських рушників і розповсюджував їх 
через розвізників «литвинів» – білорусів. Але з’ясувати тут зараз це 
детально у всіх відмінах нема змоги, хоч питання індивідуальних 
вкладів в масову промислову творчість – це чергове питання мис-
тецькознавчих робіт, які мусять нарешті зруйнувати легенду про 
анонімність і знеосібку творчості селянських майстрів – фахівців у 
галузі художньої промисловості.
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Підраховуючи за назвами кількість елементів орнаменту кроле-
вецького ткацтва, бачимо, що всі вони зводяться до невеликого чис-
ла основних типів, які в свою чергу мають чимало значних відмін.

Щоб не заглиблюватися тут і в цю спеціальну тему, назвемо лише 
головні групи її: орнаменту геометричного, стилізовано-рослинно-
го, тваринного, архітектурного і геральдичного.

По самих кінцях рушників часто бували «китиці» (різноманітно 
виткані, а  іноді і справжні «мохри»). «Перетички», як уже згадува-
лося, були й різного розміру, різної кількості, різної техніки («на по-
лотняні ноги», «на переборні ноги», «з захованою основою» і т. ін.). 
«Лучка» (обводка) бувала найрізноманітніша  – «грушева», «у ша-
шечки», «у дамки», т.  ін., трійна, двійна, «вибірна» на два кінці, на 
три кінці і т.  ін. «Зірки», «звезды» – великі, малі, округлі, «бокові», 
в «вісім кінців», «в шість кінців» і т. ін. «Полуріжка» – велика, мала, 
кінцева й т. ін. «Листочки» – великі, малі, верехові, дубові, подвійні і 
т. ін. «Купочки», «купи», «великі купки». Нарешті квітки – реп’яшки, 
виноград, з  безліччю відмін. Далі  – птахи: півники, пташечки, ка-
чечки, голуби і т. ін. Далі – церкви, церковки, до «трьох», до «дев’яти 
голів» і т.  ін. «Лампади, курушки, підсвічники». Нарешті «орли», 
«орлики», «шулики», «коронки» і т. ін. Нема чого й говорити за те, 
що всі ці елементи – й рослинні, і тваринні, і архітектурні – згідно з 
можливістю техніки дуже застилізовані і геометризовані.

Так, «квітка»  – це до останньої міри застилізований ткацькою 
технікою мотив рослини: три, п’ять або й сім на одному стеблі, що 
виходять з вазона. «Квітки» на рушниках останніх часів – часто-гус-
то це великі три, п’ять суцільних плям на спільному постамені, інко-
ли тільки розбиті технікою «вибору», що надає гри фактурі, які нага-
дують скоріше якісь чаші, ба навіть будівлі, каплиці, що скупчилися 
під навісом, і інколи вони розташовані нібито на коромислі; старіші 
з квіток – елегантніші, своїми зубчатими краями, своїми розгалуже-
ними площинами і дрібним стилізовано-рослинним орнаментом, 
зміщеним в середину їх – більше нагадують свою належність і похо-
дження з рослинного царства, подібність до якихось дійсно реп’яхів 
чи кактусів. До характернішої для вишивки, найулюбленішої квітки, 
типу лотоса чи тюльпана, в ткацтві нічого подібного не зустрічаємо.

З тваринного царства маємо тільки безліч різноманітних пташе-
чок – півників, качечок, голубів, чубатих, хвостатих, застилізованих 
здебільшого дуже вдало й влучно.

«Церкви»  – від дрібних, що нагадують галицьких «трій-
ці», і  до справжніх великих каплиць, однобанних, трьохбанних, 
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п’ятибанних  – досить різноманітні. В  українському селянському 
мистецтві архітектурних мотивів зустрічаємо не так то багато. На 
кролевецьких рушниках цей мотив розроблено досить детально, 
і зокрема вдало виконано там, де до нього застосовано на великих 
площинах різноманітну техніку – і вибору, й перебору.

І  рослинний, і  тваринний орнамент, як його не стилізувати, 
з його вибагливими, інколи не цілком симетричними лініями, для 
тканої техніки досить складний, порівнюючи з простим ритмічним 
і властивим тканню геометричним орнаментом. Кролевецьким тка-
чам, вводячи в діапазон своєї творчості рослину й тварину, довело-
ся над ними досить попрацювати. І  треба сказати, що в більшості 
випадків стилізація багатьох з цих мотивів  – не легка і для менш 
стриманої техніки – розв’язана дуже вдало, зокрема там, де ткач ста-
вився уважно до мотиву і самою фактурою намагався надати еле-
менту виразності. Наприклад, коли тулуб птаха зроблено вибором, 
який надає йому масивності, а чуб і хвостик легким, як пух, перебо-
ром, птах виходить дуже гарненький. Так само вдало розв’язується 
питання трактування і в досить складному і рідкому орнаменті  – 
архітектурному. 

Закінчуючи цей розділ, тут неминуче доведеться спинитися і 
детальніше на найтиповішому мотиві кролевецького ткацтва  – 
знаменитому «орлику», і хоч коротко переглянути питання, звід-
ки залетів на Україну цей птах, якого ми бачимо на безлічі україн-
ських художніх виробів – на глині, на дереві, склі, килимах, вишив-
ках, ритинах і, зокрема, на кролевецьких рушниках, який в недавні 
часи, року 1925–26, наробив такого клопоту сучасним кролевець-
ким ткачам.

Як робочу гіпотезу висуваю тут свою особисту думку, що на ви-
робах «ширвжитку» (в межах можливості тих часів), починаючи з 
середини ХVІІ ст., він міг з’явитися вперше на українських речах як 
ознака вірного підданства й пошани до московського царя. Так, пер-
ших двоголових орлів бачимо на ритинах численних і розповсюдже-
них Лаврських Патериків  92, бо ченці тих часів пильно намагалися 
прислужитися й подобатися Москві. Далі як ознака «верноподдани-
ческих чувств» він рясно оздоблював речі найвищої казацької стар-
шини – гетьманів, полковників, сотників, що, орієнтуючись на Мо-
скву, чекали великої і багатої милості для себе від царів і імператорів 
російських. Далі він переходить і дуже поширюється на речах чис-
ленного, заможного, новоявленого українського шляхетства, якому 
треба було довести свою лояльність, аби під час великих «чисток» 
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малоросійського дворянства 93 не позбавитися прав і привілеїв, яки-
ми користувалося дворянство російське, і вже, врешті-решт, «орлик» 
протягом всього ХІХ ст. міцно угніздився на такому улюбленому й 
поширеному серед заможного селянства, міщанства й духівництва 
асортименті, як кролевецький декоративний рушник і скатертина.

Не заглиблюючись в давню історію походження двоголового орла, 
яку численні дослідники, археологи, нумізмати, мистецтво знавці, 
гербознавці виводять з глибин століть – з Візантії, з Татарії, з Поль-
щі 94, скажу тільки, що орлики на Україні взагалі, а кролевецькі зо-
крема, не старіші кінця ХVІІ початку ХVІІІ ст., а «шулики» – початку 
ХІХ  ст.; походження ж вони російського, певніше  – московського. 
«Орлики» з піднятими крилами – округла композиційна фігура, на 
різноманітних художньо-промислових виробах, загальним своїм 
стилем ближче до польських, европейських двоголових орлів, ніж 
до візантійських зі спущеними крилами, а «шулик» – стрункий птах 
з широко розпластаними вузькими крилами – це типовий ампірний, 
александрівський, себто зовсім молодий, початку ХІХ ст. орел.

Отже, Печерські Патерики, скатертини й рушники Скоропад-
ських, Паліїв, Полуботків та ін., безліч датованих якраз саме кінцем 
ХVІІІ  ст. вишитих  95 орластих рушників зі скринь заможної укра-
їнської людності, це, на мою думку, першоджерело кролевецьких 
орластих рушників та скатертин. Цілком ймовірно, що їх, як і «сер-
панки тонкі», виготовляли спочатку тільки нечисленні ткачі для за-
можних замовців, для урочистих подій. Щодо «шуликів», то до речі 
тут буде згадати, що серед сучасних кролевецьких ткачів існує леген-
да нібито заніс його до Кролевця якийсь солдат. Так це чи ні, сказати 
трудно, бо і в етнографії, і  в народному мистецтві на «анонімного 
солдата», людину бувалу, винахідливу, знавця всяких новин та удо-
сконалень завжди валять, як на мертвого всякі винаходи: поливу для 
глиняних виробів, виготовлення кошиків та корзин і т. ін.

Так само, цілком імовірно, що саме введення до попереднього гер-
ба м. Кролевця (архангела Михаїла з мечем) ще й двоголового орла, 
що трапилося в кінці ХVІІІ ст., а саме року 1782, коли ліквідовано було 
намісництво і заводилися губернії, могло спричинитися до запрова-
дження його вперше в діапазон творчості кролевецьких ткачів 96.

Знов-таки, виключно як свою робочу гіпотезу, висуваю тут 
можливість виготовлення вперше тканого орла на будь-якому кро-
левецькому тканому виробі – чи то скатерті, чи то рушнику, чи то 
прапорі і т. ін., саме в зв’язку з цією урочистою подією, на яку офі-
ційна цеховщина, можливо, не могла навіть не реагувати. Зовсім 
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не було б дивно, коли б якимсь чудом пощастило довідатися навіть 
прізвище ткача, який вперше на замовлення магістрату чи цехмісте-
ра, чи ще будь-якого начальства, виткав цього двоголового птаха на 
своєму простому верстаті. Протягом всього ХІХ ст., змінюючи свій 
первісний вигляд, свої попередні права і зміст, кохаючись у формі 
й зовнішності не менш, ніж деякі з колишніх масонських лож, ця 
офіційна цеховщина так далеко відійшла від свого старого зах[ідно]-
європейського прообразу, що втратила будь-яку вольнолюбиву гід-
ність старих майстрів, що в разі потреби вміли протистояти і феода-
лам, і купцям, і скупникам.

Перетворившись на якісь організації типу хазяйських профсою-
зів, була вона винятково слухняна і більш ніж лояльна щодо царсь-
ких символів. На багатьох цехових речах  – «скриньках», «версад-
лах», «корогвах» цешках, поклітах на «мари» – двоголовий орел як 
офіційний декоративний державний символ сидить досить часто 97. 
Припускаємо, що орел міг увійти в орнамент кролевецького ткацтва 
за ініціативою чи ідеологічною підтримкою офіційної цеховщини, 
в якій, як правило, за правилами бували постійно заможніші ткачі.

Можливо, що ця цехова верхівка на ті часи цілком свідомо поста-
вилася до цього державно-геральдичного декоративного елементу в 
ткацькому орнаменті.

Припускаємо, що спочатку шляхта, духівництво, куркульство – 
головний замовець декоративного кролевецького ткацтва, придив-
ляючись до орнаменту на кролевецьких рушниках, до орлів, церков 
і т. ін., в певних випадках могло прихильно ставитися до його патрі-
отичного змісту. Припускаємо, що «страшенно релігійний», патріо-
тичний скупник, як Риндін й інші, могли також бути задоволені з та-
кої оздоби головної маси кролевецької продукції. Припускаємо, що 
губернське земство, приймаючи року 1900 в Чернігіві «августейших 
гостей», свідомо замовило виготовити в своїй установі кролевецько-
му ткацькому губ.-земському складові патріотичні вироби, гардини, 
рушники і т.  ін. «в древнегерманском стиле», на яких рясно витка-
ні були великі й маленькі одно- й двоголові орли. Припускаємо, що 
напередодні року 1905 ліберальний представник третього елементу, 
завідувач складу Н. О. Голосов, цілком свідомо висловлював в одній 
із своїх доповідей думку, що двоголові орли скоро зникнуть з кроле-
вецьких виробів, за що й дістав на полях своєї доповіді численних 
знаків оклику та запитання з боку якогось члена ГЗУ. Припускає-
мо, що він свідомо запроваджував на кролевецьких виробах, крім 
питомо  кролевецьких орлів, церков і т. ін., і нові елементи орнамен-
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ту. Припускаємо, що на початку Жовтневої революції, коли кроле-
вецьке ткацтво почало відроджуватися в кооперованих формах, до 
двоголового орла керівники товариства спочатку поставилися обе-
режно, і на перших виробах нечисленних членів т-ва «Відродження» 
ми не бачимо його.

Проте з певністю можна сказати, що для маси рядових ткачів і, 
зокрема, для значної маси замовців двоголовий орел, часто-густо за-
стилізований тканою технікою до цілком незрозумілої кольорової 
плями, дуже скоро загубив своє символічне значення і не викликав 
жодних аналогій. Ледве чи він був для неї чимсь зрозумілим і чимсь 
іншим, як одним з композиційно-влучних в своїй ритмічній рів-
новажності елементів орнаменту. Здебільшого двоголовий орел на 
селянських виробах і виробах дрібної промисловості перестав до-
ходити до свідомості і продуцентів, і  замовців як символ царської 
держави. Свідком цього може бути досить поширене в ХІХ, навіть 
ХХ ст. явище, навіть серед свідомої української інтелігенції – обві-
шування портретів українських революційних діячів, а далі – вож-
дів революції, без усяких вагань чи сумнівів орластими кролевець-
кими рушниками. Не дурно ж вже за радянської влади і мимо очей 
керівників вищої ланки промкооперації, і мимо очей керівників то-
вариства, і мимо очей кролевецьких партосередків, і мимо очей со-
тень кролевецьких ткачів цей символ, а певніше – цей звичний орна-
ментальний мотив, проходив зовсім непомітно, аж до 1926–27 року, 
коли прилуцьке ГПУ раптом не додивилося, що в партії кролевець-
ких виробів, яку випадково затримали на станції, безліч орлистих 
рушників (за матер. архіву т-ва «Відродження»).

Перша думка була про свідоме контрреволюційне шкідництво і 
агітацію, далі по уважному розгляді цієї справи, навколо якої поча-
лася і газетна, і обіжникова писанина, було цілком певне спросту-
вання, що ніякого шкідливого умислу тут не було, і що для головної 
маси ткачів, які брали участь в численних з приводу цього зборах на 
виробництві, вперше став зрозумілим забутий таємний зміст цього 
орнаментального мотиву.

Аналогічні символічно-орнаментальні залишки навіть іще по-
ганської давнини часто зустрічаємо в селянському мистецтві. Свас-
тики, хрести, трикветри, деякі тамги і т. ін. залишилися в вишивці, 
кераміці, писанці і інших галузях мистецтва до останніх часів як 
влучні орнаментальні мотиви, а  зовсім не як символи релігійно- 
поганського солярного чи будь-якого іншого культового родинного 
чи політичного змісту.
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Як про це вже говорено на початку цього розділу, про техніку, 
поширення ринків збуту і смак замовців, економічні й соціально-
побутові зміни в стані головного замовця – селянства, а саме про-
летаризація селянства, що починається слідом за розкріпаченням – 
поволі збільшували асортимент, техніку й орнамент кролевецького 
ткацтва.

Орнамент нової для Кролевця техніки богуславських рушників, 
а далі й тканин, був виключно геометричний, залежно від стрима-
ної техніки, цілком певної заправки: «зірки», «ромбики», «куточки», 
«дамочки» і т. ін. – основні його елементи, хоч, як вже сказано, такі 
майстри, як Яків Ігнатенко, не задовольнялися одним на все життя 
узором, подібно до багатьох рядових ткачів, а вводили в цю техніку 
все нові й нові елементи, які могли брати з будь-яких виробів, що їх 
оздоблено геометричними узорами.

Миропільські рушники, крім багатьох суто геометричних дріб-
них орнаментів, знають ще й струнку, гострокуту велику улюблену 
квітку; орел на миропільському рушникові – великий виняток, за-
вдяки специфічності цієї техніки, легкої і зручної для простих фігур, 
і занадто рубчатої для фігур з таким складним і розгалуженим кон-
туром, як двоголовий орел 98.

Про орнамент підніжкового ткацтва, як і про богуславські ви-
роби, зауважимо лише, що він суворо геометричного характеру. 
Відомі назви підніжкових, складнішого узору, скатертин  – «шах-
ви», «полушахви», «гуркові», «тарілкові», «борисовські» і т.  ін., 
простіших – «сосонка», «ялинка», «гречка» і т. ін. Якщо деякі з цих 
назв і нагадують про рослинне походження орнаменту, то фактич-
но він весь такий застилізований своєю технікою, що самі узори 
вже аж ніяк не нагадують таких рослин, називати й розрізняти їх 
за назвами вміють тільки фахівці. Така ж назва, як «Борисівка» го-
ворить прямо за своє походження з сл. Борисівки Грайворонського 
пов. Курської губ.

Підніжкове ткацтво – це перша ступінь геометричного «рапор-
тового» ткацтва, з  узорами, що їх можна повторювати точно без 
кінця завдяки самій заправці начиння. Воно вимагає від майстра 
великої вправності при складанні й виготовленні нового узору. Раз 
заправлений малюнок може робити кожний ткач, майже автоматич-
но. Звичайно, гарний ткач за всяким узором дасть кращий вироб – 
рівно збиту чіткого малюнка тканину, гарні пружки і т.  ін., проте, 
оскільки тут орнамент дано вже в самій заправці, рядовому ткачу 
не доводиться дбати ні за фактуру, ні за розкольоровки, ні за ком-
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позиційне розміщення, ні за розміри окремих елементів орнаменту, 
як в ткацтві декоративному; йому майже нічого не залишається для 
індивідуальних змін чи творчості. З  видатних майстрів  – творців 
нового орнамету для підніжкового ткацтва кролевчани називають 
лише Олексія Тарабана, талановитого майстра-«скатерщика», який 
мав велику кількість нагород на численних виставках, до Паризької 
всесвітньої включно.

Говорячи досі за асортимент, техніку і орнамент кролевецько-
го ткацтва, бачимо, що все збільшувалося досить повільно, про-
тягом цілого століття: з кінця ХVІІІ до останньої чверті ХІХ-го. 
З  кінця ХІХ і перші десятиліття ХХ  ст.  – розквіт капіталістичних 
форм праці, скупництво для далеких ринків і далеких різноманіт-
них споживачів, вносить нові темпи не тільки в зріст кількості осіб 
робітників, а й дає кардинальні зміни орнаменту, великий приплив 
нових елементів його. Уже прикажчики Риндіна в кінці 80-х рр. по-
чинають давати замовлення ткачам за новими узорами, беручи їх 
з вульгарних і дешевих друкованих узорів невідомого походження, 
що «нічого спільного ні з російським, ні з українським орнаментом 
не мають», даючи власну розкольоровку «з голови» чи з наявності 
купованих, фарбованих ниток на скупницькому склепі. Це свідчить 
і на це скаржиться на початку 90-х рр. В. І. Каталей, що досліджу-
вав стан кролевецького ткацтва за дорученням Міністерства зем-
леробства і землеустрою; йому шкода тих гарних і різноманітних 
суто кролевецьких узорів, як він бачив по багатьох окремих хатах, 
і які дуже скоро зникають зі станків кролевецьких ткачів через нові 
замовлення скупника 99. Правда, місцевому земцю Ф. Св., що писав 
про ці ж самі узори в ці ж самі часи, нові узори, які запроваджу-
ють риндінські прикажчики, навпаки, подобаються. Він їх називає 
«стильними», «древнерусскими» і вони йому дуже подобаються. За-
стосування їх він ставить на карб скупнику. Так само і другий міс-
цевий аматор кустарних виробів Іван Шостак вважає, що Риндін 
довів роботу ткачів «до такой красоты и изящества, лучше коротой 
и желать трудно» 100. Правда, стара істина каже, що на колір і смак 
товаришів нема.

Так «культивується» кролевецьке ткацтво, і  в скупницькому 
асортименті кролевецьких виробів з’являються не тільки квітки з 
обкладинок мила, а й кішки, самовари, літери, корони, людські по-
статі, цілі сцени з пейзажами і т. ін.

Земські робітники, забороняючи своїм ткачам-«відпарникам» 
виготовляти нові узори найгіршої якості, так звані «узори з мила», 
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в той же час також не задовольняються тим, що Кролевець вже має, 
і також  вводять в тканий орнамент багато нових елементів, беручи їх 
здебільшого з іншої галузі сільського селянського українського мис-
тецтва – вишивки, з друкованих альбомів П. Я. Литвинової, Олени 
Пчілки, а  також з плахт. Інколи, згідно із спеціальними замовлен-
нями, вони виготовляють шедеври за невідомими халтурними ма-
люнками на зразок драпрі, «в древнегерманском стиле» для приїзду 
«августейших гостей».

Скажемо від себе, що в даному разі кролевецькі вироби не є ви-
няток, а  навпаки, зміна орнаменту в них типова для селянського 
мистецтва тих часів. І  в інших галузях старого стриманого селян-
ського мистецтва в ті часи заноситься безліч елементів міжнародно-
го халтурного орнаменту. 

Дозволяємо собі характеризувати орнамент тих часів саме так, 
незважаючи на те, що він в свій час мав своїх аматорів, своє коло 
споживачів, якому подобався, серед яких гарно розходився, мав пев-
ний попит, а тому, значить, і відповідав смаку доби й певних верств. 
Проте вони були занадто заносні, занадто мало засвоєні й переро-
блені кролевецькими ткачами; вони з’являлися і зникали, були зна-
чною мірою унікальними, і дуже мало що з них осіло накріпко, так 
би мовити, прищепилося і пустило коріння, поруч з попередніми, 
найулюб-ленішими елементами старого орнаменту. До таких мо-
тивів належить, між іншим, зірка, яку нібито «видумав Ковбаса», 
і  яка дійсно інколи допомагає датувати кролевецькі рушники, бо 
з’являється в масовій кількості лише на початку 90-х рр.

Цей період буйного збагачення ткацького орнаменту має той 
плюс і свідчить про те, що здатності кролевецьких ткачів в галузі за-
своєння і збагачення нових форм орнаменту дуже великі.

Треба пам’ятати, що в декоративному ткацтві композиційно 
влучно і ритмічно розмістити невелику кількість елементів орна-
менту значно легше, ніж дати вдалий виріб, оперуючи з великою 
кількістю їх. Загальну композицію майбутнього виробу в цілому 
ткач повинен мати в уяві, пам’яті й викладати її нитка за ниткою, 
рядок за рядком на полотні так, аби нічого не пропустити, нічим не 
погрішити проти рівноваги, симетрії, ритмічності, правильних ра-
портів, які тільки й дають красу геометричному чіткому орнаменту, 
властивому ткацтву. Не геометричний, менш стилізований рослин-
ний чи тваринний орнамент тих часів був у цьому відношенні не та-
кий вибагливий, проте його як заносний і до деякої міри випадко-
вий мало хто робив, і здебільшого за певним малюнком, якого ткач 
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повинен мати перед собою. Отже, як вже сказано, значна частина 
кролевецьких ткачів на цих виробах показала себе вправними і зна-
ними фахівцями і художниками, а це свідчить за те, що й надалі при 
вмілому керівництві вони могли б, не гублячи власного обличчя, за-
своїти і перетворити будь-які нові елементи орнаменту, співзвучні 
нашій, зовсім відмінній від попередньої, добі.

Правда, слід згадати тут ще раз, що не лише здатність до нового, 
а й певна консервативність серед кролевецьких ткачів також дуже 
велика, досить лише пригадати, як скоро майже вся ця риндінщина 
і вплив земства були забуті, коли на початку Жовтневої революції 
кролевецькі ткачі й ткалі знов застукали лядами і, сівши за станки, 
в  масовій кількості почали знов набирати червоною ниткою старі 
квітки, дамки, орлики, полуріжки і т.  ін., забувши про самовари, 
кішки, рози й козаків; пригадаємо також, як трудно й не одразу т-ву 
«Відродження» довелося знов виводити зі станків прадідівського 
«орлика» 1925–26 рр.

В  такому виробництві, як ручне, переборне, декоративне тка-
цтво, певну орнаментальну консервативність, що дорівнює вправ-
ності, доводиться інколи розглядати як плюс: бо робити від руки 
стандартні вироби один в один, без жодної помилки, зокрема в наші 
часи, згідно з експортними вимогами, – треба також хоч вміти ро-
бити «заплющивши очі», хоч механізувавши ткацтво, аби уникнути 
сили цілком можливих помилок.

Живі людські руки повинні тут наблизитись до тих крючків на 
жакард-машині, які, не помиляючись, кладуть один в один рапорт 
за рапортом. Тут найбільшої уваги заслуговує питання попередньої 
проробки таких вдалих для нашої доби орнаментальних стандартів 
для ручного ткацтва, яких не доводилося б обміняти щокварталу, 
зменшуючи тим самим заробітки ткачів, і які не поступилися б сво-
єю тривалістю перед технічно-досконалими старими елементами 
кролевецького орнаменту. До цього твердження доведеться повер-
нутися ще раз в розділі про оформлення сучасних кролевецьких 
виробів. 

Про орнамент виробів жакардових кролевецьких станків нема 
чого цікавого сказати. З  легкої руки Риндіна і Земського складу й 
окремі майстри, і навіть сучасні керівники т-ва «Відродження» вжи-
вали й вживають, користувалися і користуються готовими узорами 
старих російських «карт». Так що ця орнаментальна ділянка кроле-
вецького ткацтва позбавлена будь-якої оригінальності чи будь-якого 
власного обличчя. І геометричні, і рослинні мотиви, узор з безкінеч-
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ним повторенням двоголового орла, що виготовлялися в Кролевці 
до революції, так і ті узори для коврових й камчатих скатертин, які 
зараз купує т-во «Відродження», в хламі російського кустарного ви-
робництва нічого свого, специфічно кролевецького, ба навіть чи то 
російського, чи то українського, чи взагалі чогось своєрідного й сві-
жого в собі ніколи не мали й не мають. При певному бажанні і увазі 
до цієї справи в орнамент організованого жакардового ткацтва дуже 
легко було б ввести все багатство і різноманітність сучасного орна-
менту, а не пережовувати захудалі «бароко», «ампіри», «модерни» і 
т. ін. провінціального міщанства.

Тут залишається ще дечого додати про розкольоровку і кольоро-
ве співвідношення кролевецького ткацтва.

До 70-х  рр. ХІХ  ст. кролевецьке ткацтво знало тільки два ко-
льори  – білий і червоний, тільки на їхньому співвідношенні бу-
дувало розкольоровку, надаючи червоному кольору узора деякої 
різноманітності лише через гру фактури. Датовані вироби кінця 
70-х рр. свідчать про те, що вже в ці часи, в оздобу кролевецьких 
виробів входить новий кольоровий матеріал – вовна, і в невеликій 
кількості нові кольори, крім червоного – зелений, синій, жовтий. 
Далі, з поширенням ринків збуту, в кролевецьке ткацтво швидко 
входить значна кількість інших кольорів. Про перші спроби нової 
розкольоровки спочатку лише в два кольори богуславки вже зга-
дували: це було сполучення рожевого із зеленим, так звана «фили-
півська» богуславка, синього з жовтим, червоного з чорним і т. ін. 
Щодо кролевецького декоративного і миропільського рушника, то 
в них в значній кількості прищепилися зміни в розміщенні білого 
й червоного кольору, а саме: з’являється їх чимало з білим узором 
по червоному полю. З часом ця відмінність іде далі – з’являються 
синьо-білі, оливково-білі переборні рушники й скатерті з типовим 
кролевецьким чи миропільським узором. Старі ткачі згадують, що 
ткати такі вироби білим по темному полю було значно трудніше, 
бо очі стомлювалися на переборі значно скоріше; і  треба ткати, 
коли в хаті світло.

В підніжковому ткацтві старих часів основним кольоровим спо-
лученням був білий папір і сріблясто-сіруватий або золотаво-жов-
туватий льон; до таких скатертин додавалося іще по краях червоної 
чи синьої перетички.

Чим далі, то більше й більше кольорів входить в кролевецькі ви-
роби. На риндінських «царських» рушниках бачимо всю какофонію 
кольорових сполучень, без будь-якої внутрішньої ув’язки кольорів. 
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Там і золото, і ліловий колір, і небесно-блакитний, і малиновий, і по-
меранчевий, одним словом, всі відтінки всіх випадкових кольорів, 
які тільки потрапляли на склад до Риндіна. Так само і в сюжетних, 
так би мовити, образотворчих, виробах на замовлення скупників 
маємо всю гаму кольорів: самовари  – золоті, кішки  – трьохкольо-
рові із зеленими очима, дівчата з рожевими обличчями, одягнені у 
вишиті сорочки і багатокольорові плахти, козаки з померанчевим 
кольором шкіри, в зелених жупанах, червоних чоботях і т. ін. Квітки, 
птахи, зірки всіх небувалих «райських» кольорів.

Рушники і богуславська тканина, як вже сказано, також вийшли 
з двох кольорів, проте ще не досягли своєї різноманітної різно-
кольоровості аж до нашої доби. Доводилося бачити стару богуслав-
ку дореволюційної доби трьох-чотирьох кольорів: скажімо, червоне, 
чорне, біле й жовте чи червоне, біле, синє й жовте, або щось на цей 
зразок в певних основних кольорах без переходових півтонів.

Розкольоровка жакардового ткацтва, як і орнамент, позбавлені 
будь-якого місцевого колориту чи індивідуальності. Вона цілком 
випадкова і здебільшого повторює типові російські розкольоровки. 
Біле з блакитним або рожевим, з жовто-пісочним, синім або черво-
ним, точнісінько так, як на черкизовських або богородських скатер-
тях, іноді з третім темнішим кольором в каймі й на бахромі.

Завершуючи на цьому розділ про оформлення кролевецьких 
ткацьких виробів дореволюційної доби, підкреслюємо ще раз його 
велику простоту, сталість і близькість до селянського побуту в голо-
вній масі виробів, про його еклектичність і випадковість у виробах 
останніх часів перед революцією для міського споживача. А загалом 
звертаємо увагу на те, що жоден з осередків кустарного ткацтва не 
мав такого довгого шляху, на перехрестях якого з’являлися б в певні 
часи і нова техніка, і новий матеріал, і новий орнамент, що цілком 
відбивали смак і вимоги своїх замовців і своїх виконавців.

Доба розкладу феодалізму давала обмежений асортимент: одну 
номенклатуру «ширвжитку» – полотно, одну номенклатуру на окре-
мого замовця – серпанок. Доба капіталізму вимагала вже, як ми ба-
чимо, великого розгалуження асортименту, з яким кролевецькі ткачі 
вступили в добу будівництва соціалізму.

Про відповідні зміни в формленні кролевецьких виробів на-
шої доби і відповідну реконструкцію всього буття кролевецького 
ткацтва говоритимемо в останньому розділі. Тепер же повертає-
мося до дальшої історії розвитку кролевецького ткацтва за доби 
капіталізму. 
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ІV. КрОлеВецьКе тКацтВО За ДОБи КаПІталІЗМу

1. Кролевецьке ткацтво на перших етапах  
капіталістичних форм праці

А. зріст товарової продукції

Цілком сталі, закінчено-кролевецького типу рясні, датовані 1837 і 
1841 роками, вироби дають право вважати, що кролевецьке ткацтво 
не стояло на місці і не залишалося таким, порівнюючи простим, 
яким ми спостерігали його за даними Рум’янцевського генерального 
опису Малоросії. Аби набити руку і так досконало володіти технікою 
декоративного ткацтва, з великою різноманітністю орнаментальних 
мотивів в 30-х, 40-х рр. ХІХ ст., треба було набувати такого вміння 
не один десяток років.

Є цілковита підстава вважати, що кролевецьке ткацтво, аналогіч-
но до інших галузей дрібної промисловості, вже в кінці ХVІІІ ст. ста-
ло на шлях значного поширення своєї дрібно-товарової продукції, 
а разом з цим і наближення до капіталістичних форм праці і різно-
манітності асортименту.

Десятки ткацьких родин продовжують, як і на початку, працюва-
ти у себе вдома; розподіл праці залишається, як і раніш, лише в межах  
своєї родини. Робота ділиться на переважно чоловічу, переважно 
жіночу, переважно старечу чи дитячу, залежно від важкості її. Проте 
в разі потреби окремі функції змішуються і за важку роботу дорос-
лих доводиться братися інколи дітям, підліткам, а дорослим – вико-
нувати легшу роботу за браком дітей чи старих.

Хати з одним, двома й до шести станків являли собою окрему 
дрібну, закінчену майстерню, де відбуваються всі процеси од першо-
го й до останнього, не виходять за її стінки. Це й була та родинна 
кооперація, що, за словами В. І. Леніна, є залог і підстава капіталіс-
тичної кооперації 101.

Постійно, маже безперервно, цілий рік робота значної кількості 
безземельних ткацьких родин, що тільки на цьому й заробляли собі на 
життя, потребувала постійного притоку матеріалів і одпливу виробів. 
За регулярним притоком матеріалів в Кролевець зупинки могло й не 
бути за наяності місцевої сировини, а також завозів великої кількості 
товару і продажу його оптом і вроздріб на Кролевецькому ярмарку.

Доки кролевецькі вироби виготовлялися переважно з місцевої 
сировини, якої в районі льоно- і коноплесіяння на кожному база-
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рі можна було придбати досить, можливо, що роль місцевих купців 
відносно виробників була досить обмежена. Вона могла полягати 
лише в продажу додаткового матеріалу – червоної імпортної запо-
лочі для тих, хто ткав щось, крім полотна, і хто не мав ніякої змоги 
зробити собі запасу на ярмарку на весь рік.

Поруч із цим тут виникає цікаве питання щодо цілковитої мож-
ливості поширення розподілу праці в той бік, що деякі родини з 
великою кількістю станків, при переході від роботи на замовника 
(від якого ремісник одержував готові основи) до виготовлення то-
варової продукції. Вони повинні були чи то купувати її на базарі 
у селянок, які звичайно у вільні від хліборобської роботи періоди 
прядуть і сукають нитки про запас, чи то давати комусь певному 
на сторону перепрядати льон і коноплі 102, а можливо, що й снувати 
основи. В цей час повинні були збільшитися кадри робітниць-прях, 
снувальниць тощо.

Не маючи абсолютно будь-яких писаних даних для такого твер-
дження про час, коли це могло статися, все ж таки вважаємо, що 
на певному етапі при переході від обмеженої роботи на замовця до 
поширення роботи доби широкої товарової продукції, за мануфак-
турний вже період, це явище мусило мати місце.

З  часом, коли привозний основний матеріал, а  саме бавелняна 
пряжа, почала набувати все більшого і більшого значення, регуляр-
ний попит на неї мусив викликати і регулярне, а не лише під час яр-
марку, постачання нею ткачів.

Можливо, що до 30–40-х рр. в зв’язку з усім цим для збуту го-
тової продукції треба було вживати більш ініцативи, ніж для добу-
вання сировини, і першими підприємцями-капіталістами повинні 
були стати якраз «торбешники» і «возовики», а не поставщики си-
ровини, як в тих місцевостях, де її доводиться добувати зі значни-
ми труднощами.

Для початків кролевецького ткацтва трьох величезних ярмар-
ків в Кролевці і деяких близьких сусідних було цілком досить, аби 
проковтнути всю продукцію численних кролевецьких ткачів, але зі 
збільшенням кількості товарової продукції, зі зростом конкурент-
них товарів, що виходять майже не з кожної сусідньої хати, регу-
лярно весь рік треба було пильно думати про регулярний збут своєї 
продукції. Тоді й мусив початися відрив від виробництва одного з 
членів великої ткацької родини чи родини, яка має й додаткову роб-
силу – учнів. Функції збуту в такому випадку з часом лягають на цю 
людину цілком, вона робиться мандрівником, що цілий рік повинна 
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розносити в торбі за плечима запаси виробів своєї родини по даль-
ших ринках, де ще нема конкурентних виробів. В разі певної замож-
ності, наявності власних пересувних засобів, охоплюючи все дальші 
й дальші ринки, такий «торбешник» перетворюється на «возовика» 
і починає збувати вироби сусідів, знайомих, на певних – звичайно, 
вигідних для себе – умовах.

Той, хто продає і має в руках якісь гроші, перший, в разі потреби, 
і набуває запас сировини не лише для себе і своєї родини, а й для 
других, з метою перепродати її. Отже, «торбешники» й «возовики», 
що спочатку повинні були дбати, головним чином, про збут, цілком 
природно, як заможніші, як майбутні капіталісти, повинні були по-
ступово зробитися і хазяями сировинної бази – купцями, а беззе-
мельні ткачі, що все своє життя лише ткали, не відриваючись від 
роботи, все більше й більше наближаються до залежних від них і 
в збуті виробів, і в набуванні сировини робітників мануфактурної 
доби промисловості. Такий звичайний шлях розвитку скупництва 
не лише в Кролевці, а й в багатьох інших місцевостях, в багатьох ін-
ших промислах в Росії, за кордоном, по всьому світу.

«Скупщик – отец крупного фабриканта» – пише В. І. Ленін. Ор-
ганізація праці спочатку у власній родині, а далі і в низці дрібних 
майстерень, де панує родинна кооперація, концентрація капіталу, 
далі – експропріація робітника – це початок капіталістичної форми 
праці. Потреба вивчати господарство окремого скупника, про що 
писав В. І. Ленін, – «первый и главный вопрос для экономиста», при-
мушує нас поставитися до цього розділу якнайуважніше і зібрати до 
нього всі найдрібніші матеріали 103.

Найсерйознішою підставою для збільшення розвитку капіта-
лістичних форм праці саме в Кролевці, саме з першої половини 
ХІХ ст., на нашу думку, повинна була статися перш за все зміна ма-
теріалу – перехід на бавелняну пряжу. Нема до цього також абсо-
лютно жодних документальних даних, проте цілком імовірно, що 
купована бавелняна пряжа перш за все розвантажувала частину 
робітників з ткацьких родин від певної ділянки роботи – прядін-
ня, сукання, біління, і переводила їх в розряд ткачів; а оскільки це 
якраз переважно жіноча робота, можна думати, що зріст кількості 
ткачів за рахунок жіночої половини ткацьких родин мусив поча-
тись у цей період і збільшити товарову продукцію. На превеликий 
жаль, за цілковитим браком у мене архівних, статистично-еконо-
мічних відомостей щодо кількості й складу кролевецьких ткачів 
першої половини ХІХ  ст., нічого певного про цей надзвичайно 
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важливий етап в кролевецькому ткацтві сказати більше не можу, 
а треба думати, що це було не останнім фактором в розвиткові то-
варового виробництва в Кролевці. Другим наслідком переходу на 
бавелняну пряжу було збільшення значення і ролі купця-хазяїна 
привезеного матеріалу.

Пишний розквіт діяльності скупників спостерігаємо вже після 
реформи, з  70-х  рр. і головно в 80-х  рр. ХІХ  ст. Переходимо до 
розгляду умов росту кролевецького ткацтва протягом підготов-
чого до цього періоду, себто до часів великого зросту товарової 
продукції, слідом за яким іде вже розвинена капіталістична ро-
бота на дому значної кількості самостійних перед тим товарови-
робників.

Б. Кролевець на початку ХіХ століття  
і умови для дальшого росту  

промислового ткацтва

Лише про загальне тло й умови кролевецького ткацтва, як і тка-
цтва на Чернігівщині в ті часи, довідаємося з нечисленних джерел. 
Карти Шафонського до роботи «Черниговского намесничества  – 
топографическое описание» (після 4 ревізії 1782 р.) показують нам 
лише зміни в становому складі населення України взагалі, в даному 
разі Кролевця зокрема. Міщан на цей час в Кролевці нараховуєть-
ся 1060, «подведомых магистрату малороссиян и иностранцев» – 5, 
«купцов малороссийских» – 4, «мещанских и купеческих подсусед-
ков, слуг и работников»  – 62, «козаков выборных»  – 244, «подпо-
мощников» – 594, «казачьих подсуседков, слуг и работников» – 31, 
владельческих подданных» – 170, «владельческих подсуседков, слуг 
и работников» – 132, «цыган» – 6, «отставных нижних чинов и сол-
дат» – 8, «церковнослужителей с семействами» – 31, а разом 2347 104. 
На жаль, жодних інших розгалужень з цими картами не маємо. Тіль-
ки з невеликої кількості «купцов малороссийских»  (4) робимо ви-
сновок про слабкий розвиток місцевої торгівлі, а також про невеликі 
порівнюючи кількості слуг і робітників міщанських, козачих і влас-
ницьких, робимо висновок, що ледве чи на цей час ми мали великий 
зріст «служителей» і учнів в родинах кролевецьких ремісників, по-
рівнюючи з даними 1765 р. (Р. о.)

Року 1802 за відомостями, що подає чернігівський губернатор ба-
рон Файнсдорф «о числе душ по Черниговской губ., платящих пода-
ти на 4/Х-1862 г.», бачимо, що в «упраздненном» г. Кролевце «купцов 
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христиан 4, мещан христиан 1123, мещан евреев 9», а разом  1136 ч. 
Про промисловість нічого не згадано, тільки зазначено про кроле-
вецькі ярмарки, що буває їх 3, на яких товарів поступає разом на 
500 000 крб – так само, як і на 4-х стародубських ярмарках (в ці часи 
торгують значно буйніше за старі кролевецькі і стародубські ярмар-
ки південноукраїнські – Кременчук – на 1 млн крб, Ромни до 2 млн, 
Ніжин – 1800 тис., Глухів – 1 млн, Погар – 1100 тис.), і що доходів з пи-
тейних та ін[ших] оброчних статей Кролевець дає 1089 крб 82 коп.105 
Ці короткі відомості показують, по-перше, дуже незначний прирост 
населення, порівнюючи з кінцем ХVІІІ  ст., по-друге, пересування 
великих торговельних ярмарків на південь України в зв’язку з від-
ходом польського кордону і заселенням Південних земель України *, 
по-трете, зі зменшенням значення таких давніх торгових осередків, 
як Кролевець, Стародуб. Свідчать вони також про певний застій в 
місцевій торгівлі, бо «купцов малороссийских» як року 1782, так 1802 
залишається незмінно 4 особи. Так само на дальші короткі відомості 
не за саме кролевецьке ткацтво, а за умови для нього і стан його по 
всій Чернігівщині натрапляємо в «Военно-статистическом обозре-
нии Российской империи» року 1846. Тут в розділі про «Естественные 
произведения» читаємо, що головні для Чернігівщини «мануфактур-
ні рослини» – льон, коноп лі, далі – шафран, аніс, хміль, тютюн і бу-
ряк, а «красильные» – «растения, под которым водится красильное 
вещество, производящее отличную карминную краску, оно собира-
ется здесь поселянами только для домашних лишь потребностей, 
хотя могло бы доставлять довольно значительные выгоду».

Далі про ткацтво сказано, що по всій Чернігівщині велика кіль-
кість селян (чоловіків і жінок) займаються тканням полотна і селян-
ського «сермяжного» сукна. «Ткань мужчин отличается чистотою 
отделки и плотнее женской ткани» 106.

Ці дані тільки стверджують і для 40-х рр. ХІХ ст. наші попередні 
відомості про запас місцевої сировини – льону й конопель, по-друге, 
про розповсюдженість ткацтва як промислового, що бачимо з на-
явності ткачів-чоловіків явище таке характерне й надалі, і в другій 
половині ХІХ ст. для великих чернігівських осередків промткацтва, 
як Кролевець, Носівка, Ічня і т. ін. 107

Як вже згадувалося вище, з 50-х рр. ХІХ ст. помічаємо зріст відо-
мостей про Кролевець і про розвиток у ньому промислового тка-

* В авторському викладі за тогочасною вживаною термінологією використано 
назву «Новоросія». – Ред.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



251

цтва. Про 50, 60, 70-ті рр. всі дослідники разом свідчать, що сам по 
собі Кролевець «городок довольно дрянной», і що, незважаючи на 
прибутки, які населення має від ярмарку (до 27 000 крб на рік за офі-
ційними даними 1858 р.), він має «самый жалкий вид и нисколько 
не лучше городов, где жители не имеют этих доходов». Сотенне міс-
течко, зробившись заштатним містом, ні краще, ні більше від того 
не стало: дерев’яні одноповерхові будинки, криті гонтою в центрі і 
соломою по окраїнах, мазані глиною і білені – така «незавидная по-
стройка» свідчить, на думку дослідників, що ярмарок, під час якого 
населення здає кватири купцям, приносить населенню тільки на-
сущний хліб і не збільшує їхнього добробуту 108.

І дійсно, за даними 1859 р., в Кролевці житлових будинків разом 
817 (дані 1860 р. показують 824), з них кам’яних тільки 4 приватних 
будинки; один – двоповерховий, і три торгові лавки (з них дві – цер-
ковні). Крім цих на все місто 4 кам’яних приватних будинків, є ще 
три кам’яні церкви і один тюремний замок. Решта будинків дерев’яні: 
«два казенних дома, 824 приватних, торговых лавок 336, церков 3, 
еврейский молитвенный дом 1». Таку велику кількість торговельних 
лавок, аж 336, дає три нових корпуси «Гостинного двора», відбудова-
ного року 1859 після декількох пожеж на початку ХІХ ст. В Гостин-
ному дворі 313 крамниць було зайнято тільки під час ярмарку (з них 
111 номерів належали приватним власникам і 202 – місту).

Між іншим, серед цих 111 номерів 19 крамниць належало церк-
вам і відбудовано було на церковні гроші: так, Миколаївська церк-
ва, що мала в Гостинному дворі 10 крамниць, витратила на будівлю 
їх 4510  крб, а  за наймання їх під час ярмарку в 1858  р. одержала 
1050 крб. Соборна церква мала 8 крамниць, і 1859 р. наймала їх на 
ярмарку за 816 крб, і Преображенська церква мала 1, за яку одер-
жувала під час ярмарку 110 крб. 109 Бачимо з цього, що постійних 
місцевих крамниць було в Кролевці тільки 23. Порівнюючи з офі-
ційними даними 1813  р., коли кам’яних будинків зовсім не було, 
а  дерев’яних було  749, а  лавок для місцевого торгу тільки  10, ба-
чимо, що за 50 років місто зросло дуже мало. Те ж саме й з кіль-
кістю населення: року 1813 за офіційними даними населення було 
2946 душ чоловіків; жінок, на жаль, не показано зовсім, якщо взяти 
в середньому на жінок 50 %, то матимемо умовно всього населен-
ня коло 7000 осіб. На 1859 р. в Кролевці мешкає 3517 чолов[іків] і 
3759 жінок, себто 7312 ос[іб]. Отже, і зріст населення, як бачимо, 
дуже незначний 110. Подаємо тут і склад населення за двома джере-
лами року приблизно 1860–[18]61.
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Стат. сведения  
о губерн. 1862 г. М. Любарский

Чол. Жін. Чол. Жін.

Дворян потомствен.
     – // –       личных
Духовенства
Евреев
Купцов
Мещан 
Крестьян государ.
Бывш. помещ. крест.
     – // –        дворов
Казаков
Кантонистов
Низших чинов безсроч.
     – // –        отставн.
Свободн. хлебопашц.
Временно обяз. крест.
     – // –        дворов.
Инвалидн. команды 

37
124
38
4

108
1867
965
38
53
-
-
-
-
-
-
-
-

34
106
35
5
98

2106
1081
38
57
-
-
-
-
-
-
-
-

36
122
40
352
90

1588
-
-
-

942
20
60
101
19
38
53
177

34
104
33
357
99

1788
-
-
-

1060
-

63
107
17
38
57
-

3234 3560 3638 3773

Тут відразу кидається в очі несподіване з’явлення (за другим 
джерелом) одразу майже 700 євреїв в Кролевці. Це можна пояснити 
тим, що відомості Любарського могли стосуватись до вересня, коли 
на кролевецький ярмарок наїжджала велика кількість єврейських 
купців, і показували нам приблизну кількість приїжджих торговців- 
євреїв, бо це був останній в році оптовий ярмарок, на який євреям 
не було заборонено приїздити 111. (Дані Стат. ком. за 1860 р., подаю-
чи цифри, близькі до цифр Любарського, євреїв накидають 5 чол., 
6 жін.). На трьох дальших ярмарках – харківському, сумському і дру-
гому харківському – їм не дано було права вільної торгівлі. Отже, 
загальна кількість населення по обох джерелах майже балансується 
в такому разі, а розноскою по різних рубриках може бути пояснена 
нерівновага в окремих групах – державні селяни в одному джерелі, 
козаки – в другому, міщани серед нижчих верств і т. ін.

Ні в Кролевецькому повіті, ні в самому Кролевці в ті часи нема ні 
фабрик, ні заводів. Основне заняття населення в повіті, незважаючи 
на худоземелля, – хліборобство 112. Про обробку льону й конопель, 
крім загальних відомостей з наведених нижче джерел, маємо ще й 
такі: на І Кролевецькій с.-г. виставці року 1851 коноплі і льон займа-
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ють поважне місце, а на Харківській с.-г. виставці відмічається, що 
льон кролевецького округу «государственного крестьянина Емелья-
на Кузьмина отличается превосходным качеством», а дуже гарні ко-
ноплі козака Федора Лиференка заслуговують премії в 10 крб; пре-
міюють так само насіння льону й конопель з Кролевеччини 113.

В самому Кролевці, крім дрібного сільського господарства, город-
ництва й садівництва для власного вжитку і на продаж на базарі, 
населення зайнято ще в дрібній промисловості й торгівлі. В ці часи 
заможніші з кролевчан вже не шинкують, а продають сушену солону 
рибу з Катеринославщини й Дону, частина зайнята ремеслами, а час-
тина йде на заробітки 114.

За статистичними відомостями по всій губернії на 1862 р. по всіх 
містах Чернігівщини числиться ремісників різних фахів 3645, робіт-
ників при них – 4072 і учнів 2126. На сам Кролевець із цієї кількості 
припадає майстрів  – 419, робітників  – 164, учнів  – 190  115. Любар-
ський, дослідник м. Кролевця, цехових майстрів, що записані в ре-
місничу управу на ці часи, показує в Кролевці 275 і, на жаль, не за-
значає кількості учнів і робітників. Починаючи з цих же часів, маємо 
перші відомості за стан освіти в м. Кролевці. В Повітовій і церковній 
школі, заснованих в Кролевці, перша року 1820, друга – 1839, вчаться 
року 1861–[6]2 в повітовій школі – 51 учень, в приходській – 21, себ-
то не більше 1 % всього населення 116.

Які висновки можна робити для умов розвитку ткацького про-
мислу в Кролевці в першій половині ХІХ ст. за усіма наведеними еко-
номічними показниками? На цей час, як і раніш, Кролевець – тихе 
заштатне місто, що живе від ярмарку до ярмарку. Та значна сума при-
бутку, яку Кролевець одержує від ярмарку, на зріст і добробут міста 
впливу не мають – кількість населення і будівель збільшується дуже 
повільно; населення помітно не збагачується, що видно з незначно-
го розвитку місцевої торгівлі. Заробітку населення потребує і шукає 
його. За браком точних даних проходять цілком невисвітленими на-
слідки реформи 1861 р. – розкріпачення селянства, яка на економіці 
міського населення ткачів міщан і хліборобів м. Кролевця (серед яких 
ніколи не було кріпаків) мусила також якось позначитися. За даними 
Голосова, на Чернігівщині розкріпачені ткачі з кол. панських май-
стерень на початку продовжували свою фахову працю і, самостійно 
збуваючи свої вироби, навіть добре заробляли. Проте надалі, з про-
летаризацією села, значна частина їх зубожіла і припинила виробни-
цтво; «Щелкуни-самольоти» з панських майстерень замовкли й були 
 надовго забуті. Можливо, що деякий час кролевецькі ткачі могли 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



254

відчувати цю конкуренцію, проте працюючи в ті часи вже значною 
мірою на далекі ринки, ледве чи вони дуже це помічали, тим більше, 
що про близькі до Кролевця великі панські майстерні чи осередки 
панського ткацтва чуток нема. Навпаки, розкріпачене село, поволі 
пролетаризуючись і виходячи з умов натурального господарства, по-
чинало купувати все більше й більше тих виробів, які хоч виготовля-
ли раніш самостійно для себе, хоч обходилися без них; коло покупців 
на кролевецькі вироби повинно було, без сумніву, збільшитися.

В. соціальна організація праці

З різноманітних галузей дрібної промисловості такстильна в ці часи 
вже виступає на перше місце і решта промислів одходять на другий 
план. Наявність місцевої привозної під час ярмарку сировини, зруч-
ність збуту виробів на ньому, ходовий асортимент, який виробили на 
ці часи кролевецькі ткачі, не можуть не сприяти знач ному розвиткові 
декоративного ткацтва в самому Кролевці. Цифрові дані щодо цього 
стверджують нашу думку. В  половині ХVІІІ  ст., за Рум’янцевським 
описом, в Кролевці працювало 34 родини цехових ткачів-майстрів, що 
мали на той час робітників учнів 13, не рахуючи родини, яка могла й 
брала участь у роботі голови родини. Протягом цілого сторіччя по-
рівняльних даних не маємо і тільки рівно за 100 років (1765–1862) зі 
статистичних відомостей про губернію довіду ємся, що з 419 ремісни-
ків м. Кролевця 38 %, а саме 165 осіб – ткачі; з 164 найманих робітників 
59 %, а саме 98 – робітників у ткачів; зі 190 всіх учнів 54 %, а саме 103 – 
учні ткачів. За ткачами на другому місці стоять шевці: майстрів – 59, 
робітників – 17, учнів – 15. Далі – кравці: майстрів – 51, робітників – 
20, учнів – 29 і т. ін. Подаючи тут цифрові дані про кількість ткачів у 
м. Кролевці, не можемо нічого сказати за кількість їх по сусідних селах, 
де вони, без сумніву, були, виготовляли простий асортимент – полот-
на, рядна, мішки, які в ці часи по всій Чернігівщині інтенсивно скупо-
вують скупники. Принаймні за Стародубський повіт відомо, що там в 
ці часи купець Рогаткин купує щороку по 4 коп. за арш. до 500 тисяч 
аршин полотна, потрібного на цукроварні Київщини.

За три роки, а саме на 1865 р., маємо зміни в кількості ткачів-май-
стрів із 160 на 171, робітників з 98 на 44, учнів з 103 на 102 117. Не маючи 
систематичних щорічних даних про зміни в співвідношенні майстрів, 
робітників і учнів, складно робити будь-які висновки на підставі даних 
двох-трьох сусідніх років. Проте зменшення кількості робітників у кро-
левецьких ткачів протягом трьох років могло означати відхід частини їх 
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на сторону по закінченні їх молодецтва. Учнів в кожному разі на кож-
ну родину припадає менш ніж по одному. Дальші офіційні цифри про 
кількість ткачів в Кролевці беремо зі звітів Чернігівських губернаторів 
за 1883 р., де фіксується майстрів на все місто 586, робітників – 130 і 
учнів – 169; з них ткачів майстрів – 480, себто 82 %, робітників – 98, себ-
то 75 % і учнів – 148, себто 81 % 118. На цей же рік і Червинський, не по-
даючи точних цифр, пише, що Кролевець – це центр рушникового ви-
робництва, на якому працюють «почти поголовно» всі міщани, кустарі, 
що працюють на продаж на своєму, себто на купованому матеріалі 119.

Року 1892 в тих самих звітах Чернігівських губернаторів пишеться, 
очевидно, за Червинським, що в Кролевецьому повіті всі займаються 
ткацтвом. Навіть ставлячись обережно до цих губернаторських відо-
мостей, які часто-густо бувають неправдиві, все ж таки бачимо зна-
чний зріст робсили в галузі ткацтва, а також зріст питомої ваги ткац-
тва в самому Кролевці.

Доводиться лише шкодувати, що до середини ХІХ ст. ми не має-
мо такого повного джерела, як Рум’янцевський опис для половини 
ХVІІІ ст. Крім наведених даних щодо загальної кількості кролевець-
ких ткачів, їхніх учнів і робітників, жодних відомостей нема. Ні соц-
стан, ні вік, ні участь у праці жіноцтва і дітей, ні матеріальна забезпе-
ченість їх і зв’язок з хліборобством, ні податки їх, ні тривалість робо-
чого дня, ні продуктивність праці, ні заробітки ніде не показані. Відо-
мо ще тільки, що ткацький цех у Кролевці в ті часи існує, і що частина 
ткачів входить у нього. З усієї кількості цехових майстрів м. Кролевця, 
себто з 275 ос., ткачів маємо 91 – 33 %, шевців – 36, кравців – 29 і т. ін. 
Між іншим, серед цих 275 осіб 73 ховаються під невиразною назвою 
майстрів «промышленнического» цеху  – чи не входили сюди такі 
«промышленники», як ткачі-«торбешники» й «возовики»? Бо саме 
так вони себе йменували в кінці ХІХ ст. під час суперечки із земським 
ткацьким складом. Це фактично ще збільшило б відсоток кролевець-
ких ткачів відносно загальної кількості цехових ремісників, а через це 
й питому вагу й значення ткацького промислу в економіці міста і роль 
ткачів «в ремесленнической управе».

В  ХІХ  ст. кролевецьке ткацтво вступило вже зі значно пошире-
нішим, ніж у половині ХVІІІ  ст., асортиментом: за поширення його, 
правда, не в самому м. Кролевці, а на Чернігівщині взагалі, вже в кінці 
ХVІІІ ст. раніше навіть за Шафонського говорить акад. Гільден штедт: 
серед селянського «грубого» асортименту з льону, над яким працюють 
здебільшого жінки, він визначає полотно на сорочки й шаровари, руш-
ники, скатерті і мішки, серед «тонкого», як вже говорилося, – серпанки.
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Г. Обсяг виробництва

З  «Правил для Кролевецкой с.-х. выставки сельских произ-
ведений» 1851  р. довідуємося про асортимент селянського тка-
цтва з назв виробів, які пропонують експонувати на цій виставці: 
«Холсты, пестряди, полотна, как суровые так и беляные, сукно, 
“понитки” (без сумніву, друкарська помилка, треба “намітки”), на-
бойка на льняных и пеньковых тканях, крашенина, крестьянские 
кружева, вышевання красной бумагой или гарусом, полотенца, 
мордовские рубахи, кушаки, ковры и пр. и т. п.» Про рушники тут 
сказано глухо  – «полотенца», які саме не пояснено, проте серед 
опублікованих наслідків цієї першої кролевецької с.-г. виставки, 
що відбулася року 1851, зафіксовано додатково найцікавіший в 
даному разі для нас асортимент: «Крестьянских рушников было 
24  образца. Лучшими признаны два бумажные, тканые красною 
заполочью с отчетливо сделанным узором, изделия мещанина 
гор. Кролевца Ефима Рынди».

«Пониток» (наміток) – жіночих головних уборів – на цій виставці 
було 5 зразків, досить простої роботи і потому «не одобренных» 120. 
Отже, бачимо, що в ці часи намітки вже далеко поступаються своїм 
місцем перед рушником, залишаючись лише святковим убранням 
для старих жінок. Рушники ж і скатертини, поруч з полотном, ви-
ходять на перше місце. На с.-г. виставці в Харкові 1880 р. у відділі 
7-му серед предметів кустарної промисловості є зазначені «руш-
ники тканые обыкновенные, кролевецкие и вышитые». На с.-г. ви-
ставці в Чернігові 1883 р. в списку нагород бачимо прізвище козака 
м. Кролевця Микити Штрафуна, що одержав срібну медаль за ткані 
вироби. На кустарно-промисловій Всеросійській виставці в Москві 
1882 р. також фігурують полотно й рушники з Чернігівської губер-
нії, «затканые красными орлами» 121. На Воздвиженському ярмар-
ку в Чернігові 14–15/ІХ 1894 р. у відділі пряжі, полотна й білизни 
рушників було 582 шт. на 477 крб і настільників 287 шт. на 288 крб 
і наміток 42 шт. З усієї цієї кількості 485 рушників і 255 настільни-
ків доставлено було трьома експонентами з м. Кролевця: «В этом 
городе кустарные промыслы по выделке рушников и настольников 
давно усовершенствовались и изделия кролевецкие отличаются 
большею тонкостью, чистотою и изяществом от других».

Повних, вичерпних даних про обсяг виробництва рушників, 
на жаль, не маємо. Проте вже з року 1859 фіксується перша, на-
віть «експортна» сума: «В г. Кролевце жители занимаются тканьем 
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бумажных скатертей и свадебных полотенец. Этого товара ежегодно 
отправляется в Южные земли Украины край на сумму 50 000 руб.» 
Так показано в офіційному довідникові на 1859 р. і цю суму не раз 
повторюють наступні дослідники 122.

Маємо вже й вказівки щодо різноманітності виробів в межах 
даного асортименту – рушників – з цін на них на цей час на місці: 
від 1 крб 50 коп. до 5 крб за пару. А також і деякі відомості щодо 
приблизних норм виробітку: жінки встигають виткати за зиму до 
500  арш. полотна. Дослідник року  1865 фіксує, що ткацтвом на ці 
часи по губернії займаються частково й чоловіки, але здебільшого це 
вже жінки 123. Не маючи жодних відомостей про форми і умови праці 
ткачів на ці часи, можемо лише робити деякі припущення щодо збу-
ту виробів і постачання промислів сировиною.

На нашу думку, кролевецькі ярмарки для ткацтва взагалі мали 
більше значення при постачанні ткачів сировиною, ніж при збуті, 
і ось через що: з половини ХІХ ст. кролевецьке ткацтво значною мі-
рою перейшло на виготовлення виробів з бавелни, себто не з міс-
цевої, а виключно із завозної сировини, продаж якої відбувався ін-
тенсивно саме під час ярмарку, а після ярмарку з часом потроху й з 
рук тих місцевих людей, що від ярмарку до ярмарку переховували 
недопродані під час ярмарку рештки сировини російських купців-
оптовиків. Запасатися сировиною в оптовиків раз на рік з тим, щоби 
протягом року лише потроху її підкуповувати у перекупок, легше, 
ніж натикати велику кількість виробів і чекати на реалізацію їх, го-
ловним чином, під час місцевого ярмарку, на якому всі ткачі мають 
змогу продавати. Правдоподібніше буде гадати, що ткачі, працюючи 
регулярно ввесь рік, потребували й регулярного на весь рік збуту на 
всіх ринках.

Постачання сировиною тісно зв’язано з великим кролевецьким 
осіннім ярмарком, якому присвячено поважне місце у відомій ро-
боті І. С. Аксакова про українські ярмарки, яка й досі не втратила 
свого значення при вивченні української промисловості й торгівлі 
й досить править за центральне першеджерело для решти дослід-
ників. Року 1854, коли Аксаков досліджував Кролевецький ярма-
рок після великих пожеж ХVІІІ ст. також рр. 1804, [18]11, [18]17, 
коли вигорало мало не все місто, ще не було відбудовано постійних 
ярмаркових крамниць. «В три дні, – пише він, – виникає холщовий, 
рогожий, гостиний двір; крамниці не замикаються, і тому вночі їх 
суворо караулять. Вдень серед цього рогожного городка кипить 
незвичайне для Кролевця життя. Снують євреї, торговки цокочуть: 
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“Серденько, серденько”, в полотняних крамницях торгують приїж-
джі російські купці, ніжинські греки, за покупками наїзджають всі 
околишні поміщики, розважаються і бенкетують. На Чорній площі 
штовхається натовп селян, що приходять і приїздять сюди з дале-
ких місцевостей». Своєрідна колоритність цього ярмарку вражає 
дослідника-росіянина. Проте головну увагу все ж таки він звертає і 
в Кролевці, як і на інших ярмарках, на торгівлю оптовиків, фабрич-
ні вироби, а не кустарні.

За краснорядську лавку, хоч і рогозяну, платять на час ярмарку 
до 100 крб. Торг іде жвавий з великою кількістю «чистогану». По-
перше, Кролевець – це серединний пункт між московськими ману-
фактуристами і західними покупцями з Правобережжя і Білорусі, 
по-друге, – це перший ярмарок в торговельному році після літа, на 
який з’їжджаються до Кролевця головні покупці мануфактури, пра-
соли – старовіри з Чернігівських слобід, а з ними до тисячі «ребят» 
«ходебщиков», що потім на плечах понесуть мануфактурні товари 
по всіх усюдах; по-третє, про що вже говорено, – єврейське, укра-
їнське і польське купецтво, присутнє на цьому ярмарку, приносить 
з собою чимало грошей готівкою. Загальні обороти ярмарку на ці 
часи за таб лицями Аксакова такі: 

ОБОРОТи КРОлевеЦЬКОГО ХРеСТО-вОЗДвиЖеНСЬКОГО ЯРМаРКУ  
За ТаБл. аКСаКОва з року 1845 по 1854  

(аксаков. Укр. ярм. ст. 139)

1845 1846 1847 1848 1849 1850

Привезено 3 028 750 3 358 000 3 474 980 4 101 240 4 378 370 4 559 363

Продано 1 837 200 1 418 350 1 914 720 2 476 020 2 104 650 2 490 710

Залишалось 1 191 550 1 939 650 1 560 260 1 625 220 2 273 720 2 068 653

Продовження табл.

1851 1852 1853 1854 Разом  
на рік

Привезено 4 566 496 4 572 388 4 582 104 5 754 891 4 237 658

Продано 2 519 570 2 522 108 2 538 465 3 492 410 2 331 420

Залишалось 2 046 926 2 050 280 2 043 693 2 262 481 1 906 237
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Збут за ці десять років збільшується майже в два рази. З  пере-
носом Іллінського ярмарку з Ромен в Полтаву 1852 р. зростає Кро-
левецький. Крім того, Аксаков пише, що в ці відомості потрапили 
далеко не всі товари, і він вважає, що на 1855 р. привіз товару був до 
7500 тис., а збут до 5 млн крб. 124

Щоб кінчити тут з Кролевецьким ярмарком, який, без сумніву, 
мав велике значення і в збуті виробів, подамо ще деякі відомос-
ті за нього. Напередодні емансипації року 1860 ярмарковий привіз 
дорівнював 5  446  900  крб, себто привіз майже не збільшився, по-
рівнюючи з 1854 р., і залишався на попередньому рівні, а продаж – 
2 497 665 крб сильно упав і зменшився, порівнюючи з 1854 р. майже 
на 1 млн крб.  125 Коли 1874 р. кролевецький «всемирный» ярмарок 
було скасовано і перенесено до Ромен, цифри й привозу, й прода-
жу раптом упали. Зараз це звичайний ярмарок виключно місцевого 
значення, яких на Україні безліч по маленьких містах, містечках, на-
віть великих селах. Торгу текстильними виробами зовсім непомітно, 
значно більше виробів з дерева, глини й споживних 126.

З 1859 р. в новозбудованому Гостинному дворі (три корпуси: два 
міські і 1 приватних власників) бачимо аж 16 відділень для москов-
ських і суздальських оптовиків-мануфактуристів. Серед цікавих для 
нас привозних номенклатур, потрібних для кролевецького ткацтва, 
бачимо, що за відомістю на 1855 р. льону привезено на 1800 крб і 
все продано, конопель – на 1500 крб і всю продано. Паперова пря-
жа окремої графи в Аксакова не має і, очевидно, вона входить у 
графу загальну «бумажных товаров», яких 1855  р. було привезено 
на 1250 тис. крб, а продано на 793 900 крб. Серед усіх груп товарів 
це найбільша сума привозу й продажу протягом 5  років (з 1850–
1854 рр.). Так само, як і в групу лляних і конопляних товарів, входить 
і полотно, і «бичева», і прядиво, разом, не відокремлено.

Навіть з цих нечітких цифр бачимо, що кролевецьким промислов-
цям, торговцям «красным товаром» була цілковита змога запасати-
ся сировиною, ткацькою, купуючи її у московських та суздальських 
оптовиків, аби протягом року постачати нею кролевецьке ткацтво. 

Про збут виробів кролевецьких ткачів на самому ярмарку, на 
жаль, як це не дивно нам зараз, нема жодних вказівок ні в Аксакова 
в рубриках місцевих товарів, ні у Любарського, що описує ярмарок 
за кілька років після Аксакова. Складається таке враження, нібито їх 
на ярмарку хоч не буває зовсім, хоч обмежена кількість. Такий уваж-
ний дослідник, як Аксаков, хоч і цікавиться більше оптовиками й 
фабричними товарами з великим оборотом, 1854 р. пише батькам 
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листа і скаржиться, що й хотів і не зміг придбати на цьому ярмар-
ку їм на подарунок нічого цікавого, виняткового, місцевого; навіть 
плахт гарних не бачив. Трудно було б йому не помітити яскравих 
кролевецьких яток на ярмарку, коли в них вивішено одразу багато 
різноманітних рушників. Це змушує зробити припущення, що, по-
перше, в  ці часи торг рушниками в Кролевці ще не набрав повної 
сили, і  що в самому Кролевці оптового продажу рушників могло 
ще не існувати. Окремі ткачі могли з рук продавати свої вироби, на 
«Чорній площі», де взагалі був торг «низшими сортами красных то-
варов», серед яких Любарський називає сукно й полотно (р. 1860–
[18]61) 127, а про рушники й скатерті, як і Аксаков, не згадує. Можли-
во, що ті великі партії рушників, про які вже говорилося, йшли що-
року до Південних земель України через руки «росіян-ходебщиків», 
«молодців» з старовірських чернігівських посадів. Ледве чи в ці роки 
існували скупники з дуже великим запасом товарів. Коли б вони 
були, Аксаков чи Любарський, напевне б, їх помітили. Правильніше 
буде думати, що і окремі ткачі, і дрібні скупники, «торбешники» й 
«возовики» користувалися кролевецьким ярмарком лише як одним 
з пунктів збуту в великому річному колі українських ярмарків.

Трохи пізніше, на початку 70-х рр., Ф. К. Вовк, тоді ще молодий 
вчений, досліджуючи від «Императорск. геогр. о-ва» українську кус-
тарну промисловість методом вивчення і обстеження виробів її на 
місцевих ярмарках, об’їхав чимало міських і містечкових великих і 
дрібних ярмарків (в Ніжині, Борисполі, Фастові, Ясногородці і ін.). 
З розмов з продавцями кустарного товару він фіксує цілу низку різ-
них осередків кустарного виробництва. Про рушники й скатерті він 
пише, що на всіх ярмарках, які він бачив, вони є неодмінно і майже 
виключно з Кролевця. «По рассказам кролевецких казаков и мещан, 
большое количество жителей окружающих Кролевец сел заняты спе-
циально тканьем полотна и особенно рушников, которых сбывается 
в год, по их показаниям, около 100 тыс. пар, преимущественно на 
Харьковских и полтавских ярмарках и в Австрию. В Россию ж они 
не идут вовсе хотя они от Кролевца в 45 верстах» 128. Такий значний 
торг з Південними землями України на 50 тис. крб на рік в 60-х рр. 
або збут в Харків, Полтаву і Австрію до 100 тис. пар на рік в 70-х рр. 
потребував вже, без сумніву, певного організованого продажу, бо 
ні «ходебщики», ні окремі виробники, ліквідуючи самостійно свої 
дрібні партії, не дали таких значних цифр.

Цікаву табличку подає Аксаков відносно купецьких капіталів 
м. Кролевця: на 1830 р. маємо в наявності лише 3-х купців 3-ї гільдії, 
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на 1850 – їх 5, на 1851 – 6, на 1852 – 9, на 1853 – 12, на 1854 – також 
12, при чому з них 4 капітали єврейських, а з решти 1 не має жодної 
торгівлі, 2 держать заїзди і 5 торгують. На 1861 р., за Домантовичем, 
в Кролевці вже 26 купців 3-ї гільдії, і 1 – 2-ї. З 26 – 18 торгують, а вже 
26 купців 3 гільдії і один – 2-ї. З 26 – вісімнадцять торгують на місці в 
самому Кролевці, 2 – в Коропі, решта – 7 – невідомо де. В той же час 
року 1862 Домантович показує, що паспортів на цей рік було видано 
купцям – 3, міщанам 230 129.

Мимоволі спадає на думку, чи не було серед цих кролевецьких 
купців 3-ї гільдії, що торгують невідомо де, і таких, що вже і на ці часи 
скуповували у ткачів вироби й торгували ними разом з іншою ма-
нуфактурою на наступних великих ярмарках – в Полтаві, в Харкові? 
І чи не було серед цих 230 міщан, що одержували паспорти, і тих «мі-
щан і казаків кролевецьких» самостійних ткачів і дрібних скупників, 
з якими розмовляв біля їхніх яток і робив свої замітки про ярмарки 
Ф. К. Вовк? Доводиться робити тільки припущення, бо жодних точ-
них писаних джерел про такі «дрібні» явища дрібної промисловості, 
як збут і постачання, нема, ніхто й ніколи їх не фіксував, як слід.

2. Скупництво як фактор швидкої капіталізації промислу  
в пореформеному Кролевці

Звертаючись до пам’яті живих людей, записуючи те, що вони пе-
реказують з уст дідів, прадідів, серед легенд і нісенітниць, які часто 
оповивають життя тих простих людей, що потім, на очах у всіх ви-
ростають у значні фігури, вишукуємо зернято істини і бачимо, що 
такі припущення цілком імовірні. Принаймні старі кролевецькі ткачі 
кажуть, що дуже велика кількість ткачів під час кролевецьких і інших. 
ярмарків по сусідству ліквідували свої вироби самостійно; назива-
ють цілу низку прізвищ і таких ткачів, які в ті часи ходили з торбою 
за плечима по близьких ярмарках, продаючи не тільки свої, а й пе-
репродуючи сусідські вироби; згадують також і таких, заможніших-
гуртовників, що їздили навіть не однією підводою й на далекі пол-
тавські і харківські ярмарки. Частина з цих заможніших поступово 
навіть обзавелася і власними невеличкими крамницями в Кролевці. 

Син останнього кролевецького ткацького цехмістра неписьмен-
ного Григорія Яценка, Василь Григорович 45 років (в 1932 г.), опові-
дає зі слів батька, що довгий час був по черзі за батрака у декількох 
скупників-«возовиків», про ці довгі подорожі по ярмарках. «Були 
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такі Жуки, що торгували по ярмарках, своєї постійної лавки не мали; 
Сичі́ – по уличному, були великі експлуататори, скупали по дешевці 
в окремих ткачів і розвозили по ярмарках, у них потім і власна лавка 
була в Кролевці. Железняки́ – п’явки – останні сили з ткачів висмок-
тували, брали і по лавках і самі скупали. Марії́ набирали товар в лав-
ках “на откуп” (в кредит) і возили по ярмарках. Черну́хи, Бе́льченки, 
Онікіє́нки, Грині́, Котляре́нко, Ко́зонька мали свої крамнички і торг 
по ярмарках. Ракої́ди аж на 4 підводах їздили, від себе і з лавок на-
бирали і т. ін.».

Трудно, навіть неможливо було урахувати обороти цього, інко-
ли зовсім дрібного, інколи досить значного, але завжди дуже жва-
вого торгу. Були ткачі, що зв’язували свою роботу з одним певним 
скупником, і здавали вироби тільки йому; інші набирали матеріал у 
багатьох і ліквідували, де вигідніше; деякі мали змогу чекати на ви-
гідніший продаж в «рушникові сезони»; деякі за безцінок під нужду 
збували свою працю першому ліпшому скупнику. Ці й аналогічні 
оповідання нагадують прекрасні нариси Короленка про павлівських 
скупників, мимоволі шкодуєш, що Кролевець в свої часи не мав та-
кого талановитого свого оповідача, як Короленко про Павлово.

Виразними й кріпкими висловами характеризують ткачі всіх цих 
дужчих і слабіших «п’явок», що змагаючись між собою, тим дужче 
тиснули на кустаря – ткача. Були одверто жорстокі експлуататори, 
до яких ішли в останню чергу, тільки з великої нужди; були такі, як 
влеслива «Марійка», що «жива до Бога лізла» – «сто раз перехрес-
титься, а двіста обдурить». Виросла нарешті серед них величезна, як 
по Кролевцю, постать головного кролевецького з діда-прадіда скуп-
ника – Івана Єрмійовича Риндіна, знаменитого комерсанта й непо-
ганого психолога, що під кінець свого життя тримав у своєму кулаку 
тисячі кролевецьких ткачів.

А. Генеологія династії кролевецьких  
ткачів-скупників Риндь

Довгі розпити живих свідків і порівняльні дані літературні, ар-
хівні, речові, дають змогу вивчати хоч і не повну, проте більш-менш 
правдоподібну генеологію кролевецьких ткачів Риндь, з яких похо-
див «рушниковий король» І. Є. Риндін. Перш за все – це аж ніяк не «за-
йди», а, без сумніву, з дідів-прадідів кролевчани; за Рум’янцевським 
описом, на жаль, не можна тільки сказати, чи ткачували в половині 
ХVІІІ ст. Ринді. Бо відомості про ті дві родини Риндь, які згадує по-
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двірний опис, не дають змоги з певністю цього сказати. Можливо, 
що чоловік «з предків посполитої удови Наталі Риндіхи, 35 років», 
і ткачував, проте ні вона, ні малолітні діти її Лук’ян 14 і Ілля 12 рр. 
в цех не записані. Власності Риндіха ніякої не мала, ні ремесла, ні 
промислу, ні торгу, ні скоту також не мала, і з чого ця незаможниця 
жила, сказати не вміємо. Був у неї лише «двор старый, жилье одно 
и амбар один». Другий Риндя – Яким, років 36, також посполитий, 
кривий на праве око, що мав жінку Христю 35 рр. і 3 дітей, також не 
ткачував і в цех записаний не був. Правда, запис про нього взагалі 
наводить на деякі сумніви, бо перший запис про те, що він ніяких 
принадлежностів не має і живе виключно «з заробітків своїх» – за-
креслено, і другою рукою написано, що має він і лісу трохи, і город, 
і сінокосу «на 5 косарів», або «на 10 возов травы худой».

Такі поправки свідчать про те, що цей кривий на одне око Риндя 
говорив правду не одразу і з обережності не одразу признавався в 
тім, що має, з яких заробітків живе. Наявність сінокосу без відпо-
відної кількості скоту наводить на думку, чи не візникував він на 
чужому коні чи волах.

В літературі прізвище ткача Ринді зустрічаємо вперше в половині 
ХІХ ст., це той кролевецький міщанин Риндя Юхим, що на 1-й С.-г. 
кролевецькій виставці р. 1851 експонував найкращі, ткані червоною 
заполоччю, з виразними малюнками, рушники. Чи був він родичем 
вже згаданого вище Леонтія Ринді, про декоративний рушник якого 
1841 р. ми говорили вище, точно сказати не можемо. Один з найста-
ріших кролевецьких ткачів Я. В. Ігнатенко, 70 р., зі слів батьків го-
ворив, що в Леонтія Ринді, який жив на Довгалівці, був якийсь брат 
і жив він в іншому місті. Так це чи інакше, значення не має; цілком 
певно, що вже в половині ХІХ ст. родина ткачів Риндь виготовляла 
досконалі вироби зі свого фаху. Уривчасті відомості і спогади про 
Леонтія Риндю кажуть, що був це звичайний, не дуже навіть замож-
ний кролевецький ткач  – «торбешник». Судячи по його рушнику, 
фахівець це був прекрасний. І. Г. Чепурний оповідає, за спогадами 
свого діда, Левонтієвого сучасника, і каже, що вважали його за од-
ного з кращих ткачів в Кролевці: він умів сам складати узори і брав 
їх «з морозу». Це характерна похвала, яку не раз доводилося чути 
про кращих, ініціативно-творчих сільських майстрів, і ткачів, і ви-
шивальниць, навіть гончарів, не говорячи вже за мереживниць.

Син ткача-«торбешника» Леонтія Ринді, ткач Єрмій, за молодих 
років вже не тільки, як батько, ходив про ярмарках, продаючи свої й 
сусідські вироби, а й мав свою невеличку крамничку, під  дзвінницею, 
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і потроху торгував на кролевец[ькому] ярмарку. На кінець життя це 
була вже дуже заможна людина, що, вмираючи, одному своєму сину 
Василю в спадщину залишила великі лісні угіддя, а другому – Івану – 
значну мануфактурну торгівлю. В уяві народній «від трудов правед-
них не наживешь палат каменних»; так було й тут. Багатство Ринді, 
за різними легендами, будувалося на смертях, нещастях, зубоженні 
інших людей. То якийсь «архіманд рит» довірив йому «на спекуля-
цію» на Кролевецькому ярмарку монастирські кошти і, обдурений 
Єрмієм, повісився; то ціла група людей дала йому доручення і гро-
ші на придбання земель під час аукціону, а він на ці гроші придбав 
землю собі за довіреністю на цю ж землю свого батька, привласнив 
її й з цього розжився і т. ін. «Не дурно ж він наказав себе заховати 
в Рихловському монастирі і відсипав стільки грошей на вічний спо-
мин душі», – казали мені деякі ткачі. Не варто тут згадувати всі ці 
легендарні темні махінації, досить і того, що цілком правдоподібно 
і певно: він користувався довір’ям однієї з найзнач ніших москов-
ських фірм Прибилових, яка після ярмарку залишала йому для пе-
реховування в його міцних амбарах рештки своїх непроданих під 
час ярмарку мануфактурних товарів. З часом він одержав право на 
пільгових для себе умовах продавати їх протягом року. Цього од-
ного було вже досить для розторопної людини, щоб за своє життя 
збагатіти. Треба думати, що й скасування Кролевецького ярмарку 
в середині 70-х  років було йому тільки на користь, бо скупчувало 
в його руках прибиловські операції постачання сировиною кроле-
вецьких ткачів, тоді коли всі інші оптовики припинили свої щорічні 
завози великих партій сировини. Припускаю думку, що невигідність 
транспортувати велику партію сировини в Кролевець могла дати 
йому значну кількість її на пільгових умовах. Цілком певна історія 
з тятищевським майном, про яку оповідають старожили (він таки 
дійсно ловко привласнив собі родові великі лісні тятищевські дачі), 
надала йому ще більшого значення в Кролевці, і зробила з колиш-
ніх «з  предків посполитих ткачів Риндь» спочатку міщан, а  потім 
поміщика й великого купця Єрмія Леонтійовича Риндіна, у  якого 
при с. Ревутинцях було більш як 2400 дес. землі й лісу 130, який він 
постачав на будування Курської залізничної лінії, а в Кролевці ще 
й крамничка «під дзвіницею», правда, невелика кубатурою, але яка 
вже добре зв’язувала його з московськими і харківськими мануфак-
туристами-оптовиками. В ці часи вже ні йому, ні тим паче його си-
нам – ні Василю, що зайнявся великими лісними справами, вже не 
доводилось ходити з торбою за плечима по базарах і ярмарках, ні 
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Івану, що пішов по торговельній лінії і з часом перетворився на ле-
гендарного кролевецького мільйонера.

І. Є. Риндін – ткач, що протягом трьох поколінь зробився міль-
йонером-купцем  – природний продукт тієї дрібнобуржуазної кус-
тарної маси, економічний шлях якої і всі мрії зробитися з дрібно-
го товаровиробника і землевласника «хазяїном», «хазяйчиком», 
капіталістом. 

Б. і.   Є. Риндін – типовий представник  
торговельного капіталу

Колоритна і цікава постать скупника І. Є. Риндіна – жорстокого 
експлуататора, якого восени 1914 р. урочисто з усім цеховим пара-
дом ховав ввесь Кролевець як свого видатного сучасника, – виросла 
на очах у всього Кролевця, спочатку в заможного купця-оптовика, 
що постачав майже монопольно сировину на всю ткацьку кроле-
вецьку промисловість, а з 80-х рр. подвоїв свої операції, оволодівши 
так само майже монопольно і збутом кролевецьких виробів. З ним 
як експлуататором робочої маси протягом [18]90-х і [1]900-х рр. ро-
били спроби боротися представники третього елемента земства  – 
подружжя Н. О. Голосових.

Як це часто буває, така постать, хоч і належить вона до зовсім не-
давнього минулого, до попереднього покоління, встигла породити 
безліч різних легенд – і усних, і в літературі. То він «зайда», «коро-
бейник», що спочатку сам розносить вироби по селах, а в наслідок 
«50-річної опіки над кишенею кустаря» стає мільйонером. То місце-
вий бідний міщанин-ткач, що розбагатів на кролевецькому ярмарку 
шляхом якихось темних операцій. Та, нарешті, селянин, що напри-
кінці 70-х рр. прибився до Кролевця, шукаючи собі праці, був спо-
чатку підручником у одного кролевецького ткача, а далі, працюючи 
самостійно, розвозячи свої і чужі вироби по ярмарках, з  80-х  рр. 
пере творився вже в великого перекупника кролевецьких виробів 131. 
Так характеризують його попередні дослідники.

«Розумний», «діловий», «ощадливий», «страшенно релігійний», 
навіть «скупенький», як визначають його вдачу в розмовах ткачі, Рин-
дя одружився із заможною купецькою дочкою, ахтирчанкою родом, 
Резниковою, і  тим ще зміцнив свій добробут і торговельні зв’язки. 
Родину свою він держав «в  строгості» і дуже розкошувати, навіть 
коли розбагатів, не давав. Діти його вже мали вищу освіту і в бать-
ківські спекуляції не втручалися. (Син – кандидат прав Виленської  
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Судової палати – отруївся в Києві, в готелі Гладинюка і ховали його 
в Кролевці також з усією цеховою помпою). Батьківська малесенька 
крамничка під дзвіницею була йому вже тісна і в 80-х рр. він перей-
шов в дерев’яні крамниці, на місці яких потім збудував одне з кращих 
приміщень в Кролевці – теперішній театр, або Народний Дім. Він, за 
словами ткачів, «умів мирно жити з ткачами» – себто тискав їх так, 
що пищали, тільки під «нужду» – коли в самого траплялись якісь за-
мінки з кредитами в банку. Залякував, що не дасть роботи, тільки 
тоді, коли з’являвся більш-менш серйозний конкурент, як земство. 
Одбивав повсякденно робітників у своїх дрібних конкурентів-скуп-
ників, даючи в переробку ткачам винятково гарний матеріал, на яко-
му легше і приємніше працювати, а ткачів заохочував до себе, крім 
гарного матеріалу, ще й невеличкими льготами, копійчаними пода-
рунками, як панчохи чи чай на свято, що при його мільйонному обо-
роті давало йому на незначні витрати великі прибутки.

Таку «патріархальність» (за терміном В. І. Леніна) відносин між 
скупником і кустарями на прикладі Риндіна і кролевецьких ткачів 
спостерігаємо повною мірою. Вікова дисципліна, залежність від 
скупника так притупили класову свідомість кролевецьких ткачів, 
що ще й досі інколи можна почути, як окремі несвідомі одиниці зга-
дують Риндіна не як жорстокого експлуататора тисяч таких само, як 
і вони робітників по багатьох осередках, на які поширювалися його 
торговельні операції, а як роботодавця, що інколи «на свято» давав 
пачку чаю чи пару панчохів, або після пожежі лісу. Згадують ці же-
брацькі подарунки, забуваючи про ті безвихідні «хвости» сировини, 
з яких ніколи не могли вибратися його «відпарники», про ті відсотки 
на відсотки з їхніх копійок, які він вмів заробляти при кожній оказії 
з їхньої тяжкої праці.

В. торговельні операції і. Є. Риндіна

Отже, за усними джерелами, почав він з того, що, по-перше, зо-
всім одірвався від дідівського станка й виробництва, а по-друге, від 
батьківських операцій по скупці і розносці рушників по ярмарках. 
Він спочатку тільки поглиблював і поширював батьківські опера-
ції виключно по постачанню ткачів сировиною; себто, взявши собі 
за зразок московських великих оптовиків і скористувавшися зане-
падом кролевецького ярмарку, став майже єдиним розпорядником 
кролевецьких сировинних ресурсів. Приїжджим купцям-оптовикам, 
при тодішньому ще бездоріжжі, було вже не з руки і не вигідно за-
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биватися до Кролевця, оскільки торг через Кролевець з Білоруссю і 
з Правобережжям зішов нанівець, а сам Кролевець, хоч і потребував 
сировини, проте вже не в такій кількості, як раніш для великого райо-
ну. Не можна сказати нічого певного про обсяг його роботи в цей час, 
відомо лише одне, що він почав поширювати райони своєї діяльності 
і виходити за межі Кролевця на ширший ринок. Вже з кінця 70 – на 
початку 80-х рр. він ставить свої балагани під час ярмарку в Полтаві, 
і зокрема в Харкові на Сергієвській площі проти московського ряду. 
Одного разу, приблизно 1886–87, балаган цей залишився на цілий 
рік. Побачивши, що торг іде непогано і поза ярмарком, Риндін зайняв 
одну з крамниць під «Музеєм Сковороди». Року 1898, коли харків-
ські фабриканти-мануфактуристи збудували крамниці між Шубним 
рядом і Купецьким спуском, Риндін також купив пай і перевів туди 
свою крамницю. З часом, коли вся мануфактурна торгівля перейшла 
на Коцарську вулицю, Риндін здав в оренду за 1000 крб свою крамни-
цю, а саме наймав за 4000 на рік триповерхову крамницю в будинку 
Ландау, де йшов у нього голов ний торг. Основний асортимент това-
ру на початку його торговельної діяльності був – фабрична пряжа, 
морозовські і прохоровські полотна, скатерті, чулки, носки і т.  ін.; 
торгівля кустарними виробами починає розвиватися лише з серед-
ини 80-х рр. і тоді у великій кількості в його крамниці з’являються 
кустарні тканини, скатерті, рушники, килими, плахти, пояси й т. ін.

Цей кустарний асортимент для харківської крамниці оптом ску-
повували спеціальні прикажчики, що знали всі осередки, де що про-
дукувалося і регулярно їздили по них. Великий торг цими товарами 
Риндін вів через Полтавський ярмарок, куди з’їжджалися ману-
фактуристи й перекупники кустарного товару. 18  дворів борисів-
ців Курської губ., 50 дворів в Санжарах жили з того, що забирали 
в Риндінському балагані на Полтавській ярмарці товар і розвозили 
його по околицях. З с. Воронцово Воронезької губернії один купець 
мав кредит у Риндіна, і давав від себе велику кількість товару, зокре-
ма рушників в розноску численними «ходебщиками». Два великих 
скупники воску, щетини і т. ін. з с. Рашівки на Полтавщині брали у 
Риндіна також і рушники і від них до 200 рознощиків ходили цілий 
рік по селах і ярмарках, міняючи свій товар, ґудзики, голки, рушни-
ки і т. ін. на віск, щетину і ін.

В Києві риндінським представником був купець Сава Колтунов, 
в крамниці якого в шевському ряду на Олександрівській площі (на 
Подолі) бувало на комісії постійно різного кустарного товару тисяч 
на двадцять (коробів – 6–7).
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Така система збуту цілком відповідала комунікаційним шляхам 
того часу і  мала свій специфічний вид торгу на колесах, торгу че-
рез рознощиків. Цвіла вона аж до кінця 80-х  рр., коли на Україні 
почалося інтенсивне будівництво залізниць і коли через Кролевець 
пройшла також вузька колія і підрізала торгівлю «на колесах» і «на 
ногах» 132. А риндінські операції, які до цього часу вже набрали знач-
ного розвитку в Харкові, Полтаві, Києві, Ленінграді, продовжували 
зростати ще більше, але вже іншими методами: він починає брати 
участь в численних кустарних виставках російських, закордонних: 
1895 р. в Орлі, 1896 – в Н. Новгороді, 1897 – в Києві, 1902 – в Ле-
нінграді, також в Парижі, Ліоні, Марселі і т. ін. Все ж таки тісного і 
постійного зв’язку із закордонним ринком встановити йому не по-
щастило, бо крім продажу кустарних виробів на самих виставках 
надсилки партій товару на комісію різним фірмам (починаючи з 
80-х рр.) жодних наслідків не дали, треба думати через недостатню 
стандартність виробів. Напередодні війни, за усними відомостями, 
це був вже мільйонер-мануфактурист, власник кількох крамниць, 
акціонер московських фірм, на якого в самому лише Кролевці і Кро-
левецькому повіті працювало до 4000 станків.

Як вів свої справи цей «тяжкий» «економіст», купець, писаних 
слідів в Кролевці ніяких не залишилося. Правда, звітність, за спо-
гадами ткачів, у  нього була найпростіша. Одна «шнурова книга», 
в якій «все» було записано про «кожного ткача». І «шнурова» книга, 
і численні дипломи з різних російських і закордонних виставок, що 
висіли на стінках в його кролевецькій конторі, на жаль, зникли без 
сліду під час революції. Незважаючи на всі розшуки і старання най-
ти будь-які документальні дані про обсяг операцій Риндіна взагалі, 
а по кролевецьких виробах зокрема, нічого істотного знайти досі не 
пощастило: його темні скупницькі справи такими й залишилися. Ле-
гендарний мільйонер, свідомо чи несвідомо, добре поховав кінці в 
воду, і нічого певного, що базувалося б на точних цифрових даних, 
про його справи сказати не можна. Значну кількість цих відомостей 
я подаю зі слів одного зі службовців контори І. Є. Риндіна М. О. Сев-
рюка, якого віддали до нього на роботу малим хлопцем року 1893, 
а також зі слів І. Г. Чепурного, що також деякий час служив у Риндіна 
в Харкові спочатку за упаковщика, а потім і прикажчиком.

До речі буде тут відразу сказати, що усним відомостям про каз-
ковий зріст його багатства доводиться довіряти не менш, ніж до-
кументальним, а подекуди навіть оддавати перевагу, бо той дуже 
обмежений випадковий офіційний писаний матеріал, що дійшов 
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до нас, нічого, крім сумнівів, не дає. Знов, як і в його далекого кри-
вого на одно око прапрадіда часів Рум’янцевського опису, в  офі-
ційних «Книжках Зборів Кролевецького повітового земства», про 
яку мова йтиме далі, бачимо підчистки й виправки червоним атра-
меном на його користь. Спадає на думку, що багатію Івану Ринді 
легше було жити в мирі з «власть имущими», ніж кривому на одне 
око незаможному прапрадіду.

Так за всіма цими різноманітними джерелами в загальних рисах 
накреслюється шлях росту й розвитку даного капіталістичного під-
приємства, що зросло на базі дрібної промисловості. Таким був він 
у Кролевці, приблизно таким і в сусідській Борисівці Курської гу-
бернії за 40 верст від Кролевця, де також все виробництво підніжко-
вих тканин зосередилося в руках декількох заможних кустарів, що 
з часом перетворилися на скупників, від яких економічно залежала 
решта ткачів. Ці останні самостійні ткачі зникли у Борисівці навіть 
раніш, ніж у Кролевці, а саме приблизно в 60-х рр. ХІХ ст. 133

Г. Обіг і значення фірми і. Є. Риндіна для Кролевця

Звичайно найцікавіші для нас відомості ті, що стосуються без-
посередньо до кролевецьких оборотів і справ Риндіна. Почавши з 
постачання кролевецьких ткачів сировиною, він поступово дійшов 
до організації масового мало не монопольного збуту їхньої продук-
ції. З  середини 70-х  рр. кролевецькі ткачі брали в нього сировину 
охотніше, ніж у кого іншого, бо була вона в нього завжди найкра-
щого ґатунку; а на такій і легше, і вигідніше працювати. Пряжа на 
основи була у нього з єгипетської бавовни невської мануфактури і 
фабрики В. Морозова, що бавовну закуповували у англійських фірм. 
На піткання йшла пряжа місцева трохи гіршої якості, з різних фа-
брик, а пізніше – майже виключно з Мазуринської, де Риндін був ак-
ціонером. Кручену пряжу одержували з Юсупівської мануфактури. 
Лляну пряжу брали виключно мокрого прядіння. Все це купувалося 
суровим і відбілювалося в Москві, переважно на фабриці Пфейфе-
ра. Щодо червоних ниток на перебор, то спочатку це була бавелняна 
липка червона нитка в «полутайках», переважно від московсько-
го фабриканта Соловйова, яка продавалася і на вагу, і на «штуку», 
а вже потім ішли в роботу самі рабенеківські нитки.

Купуючи великими партіями, Риндін, за словами його прикаж-
чика, робив націнку до 10 %, за доповідями Н. О. Голосова – значно 
більше. Звичайним запасом сировини кролевецького складу було 
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до 10 тис. пудів різної пряжі, що по збудуванню залізниці вагонами 
надходило до Кролевця. Запас в 2 тис. пудів вважався вже загрозли-
вим, що легко міг дати перебої в роботі.

До 80-х рр. в кролевецькій крамниці йшла виключно продажа пря-
жі, з цього часу головний прикажчик Риндіна Рева Григорій Олексан-
дрович якось почав переводити і обмінні операції. Спочатку на пробу 
почали приймати на продаж від тих ткачів, які брали пряжу, невеликі 
партії рушників, а побачивши, що йдуть вони добре, стали запрова-
джувати це як систему. І з цього часу кустарі, набираючи в риндін-
ській крамниці пряжу і здаючи її в ту ж крамницю у вигляді виробів, 
попадали в невилазну кабалу, ставали тими кабальними ткачами-
«відпарниками», які вже не можуть здихатися тягаря постійної забор-
гованості «хазяїну», що постачає їх сировиною. Обертаються вони на 
справжніх безгласних, безправних зубожілих рабів капіталіста. По-
двійний же оборот на тому самому матеріалі зміцнював торговельне 
значення Риндіна і давав новий зріст його капіталу. На перших кроках 
цієї системи з кролевецької крамниці Риндіна рушники йшли тільки 
на найближчі ярмарки разом з іншою мануфактурою – в Глухів, в Ал-
тиновку, Короп і т. ін. Розвозили їх кролевчани- продавці на «колесах», 
яких було у Риндіна до десяти. Так, Марій Филип Іванович їздив від 
Риндіна 25 років, «доки не женився».

Коли на початку 90-х років через Кролевець пройшла на Москву 
вузька колія, товари ці хлинули вже широким потоком на Полтаву, 
Харків і багато інших міст, забиваючи конкурентів інших дрібних 
скупників-«возовиків». Постійно працювали на Риндіна в 90-х рр. 
вже більше, як 1000 дворів, причому по багатьох хатах був не один, 
а по декілька станків. В базарні дні у М. О. Севрюка часто-густо про-
ходило понад 1500 номерів ткачів, що брали пряжу і здавали виро-
би, які на крамницю робили за замовленням в певному точно ви-
значеному асортименті, за певними номерами. Крім цих постійних 
ткачів- «відпарників», за якими не переводилися хвости – заборго-
ваність матеріалом, була ще чимала група ткачів «незалежних», що 
працювали не постійно і здавали вироби тому скупнику, який на цей 
час більше платив. За записами Н. О. Голосова, до з’явлення в Кро-
левці земського складу скупники користувалися цілковитою змогою 
вижимати з ткачів якнайбільше баришів, і ткачам доводилося дня-
ми й часами вистоювати на базарі під крамницями скупників, доки 
в них приймуть вироби. Спочатку через крамницю Риндіна майже 
єдиною номенклатурою йшов натуральний кролевецький рушник. 
З часом і Рева, і другий прикажчик Риндіна – Котляров – фабрич-
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ні «керівники» кролевецького ткацтва, як про це вже говорилося 
раніше, почали заводити, конкуруючи з іншими скупниками, і  зо-
крема з земством, нові печатні узори, нові номенклатури – орласті 
скатерті та ін., запроваджувати нову техніку, як на богуславських 
чи миропільських рушниках, давати інші розкольоровки, посилати 
нові вироби на виставки і т. ін. Риндін же, маючи від цього непогані 
прибутки, прихильно ставився до всіх нововведень і удосконалень 
і, як побачимо далі, зокрема коли треба було за всяку ціну побити 
конкурента, не вагався навіть перед значними витратами.

3. Заходи Міністерства землеробства і землеустрою 
до кролевецького ткацтва й боротьба зі скупником

Організацією кустарно-промислової справи починає цікавити-
ся Міністерство землеробства і землеустрою, а  також і земство з 
90-х рр. ХІХ ст., хоч розмови про це і перші кроки в цьому напрям-
кові почалися ще з середини 80-х, а ще більше з кінця 80-х рр. У зві-
тах чернігівських губернаторів, які пильно стежили за всякими но-
вовведеннями і ліберальними вигадками земств, початки діяльності 
Чернігівського земства в галузі кустарної промисловості фіксують-
ся 1889 р., там, де говориться про проект земської управи «устро-
ить склады для кустарей и вообще организовать им рациональную 
помощь». На жаль, перше загальне земське дослідження кустарної 
промисловості на Чернігівщині, яке з’ясувало першорядне значен-
ня кустарних промислів для цієї губернії, зроблено було лише року 
1898, через це попередні спорадичні досліди над окремими галузя-
ми кустарної промисловості, з’ясовування питомої ваги окремих 
кустарних промислів часто-густо на засіданнях сесій Губернського 
земства і з’їздів викликають бурні суперечки й спричиняються до 
досить повільного темпу розвитку діяльності земства на цьому полі. 
Перші кроки в цьому напрямку якнайтісніше зв’язані із зовнішнім 
зверху нажимом Міністерства землеробства і землеустрою.

А. Дослідження стану кролевецького ткацтва

В.  І.  Каталей, який р.  1888–[188]9 від Міністерства землероб-
ства досліджував кустарні промисли Полтавської і Черніг[івської] 
губерній, про наміри земства ще не згадує і подає досить детальні 
відомості про стан кролевецького ткацтва. Він фіксує наявність 
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більш як тисячі станків в Кролевці і організацію збуту через кро-
левчан-скупників, яких в Кролевці більш як 10, а серед них «самый 
крупный по размерам оборота, далеко оставляющий всех за собою, 
И. Е. Рындин». Не заперечуючи, що такі скупники, як він – експлу-
ататори, він не може не визнати, що вони корисні для кустарів тим, 
що розшукують нові ринки збуту і вводять у виробництво удоско-
налення, як наприклад, Риндін, що перший почав заміняти прості 
станки на станки-«самольоти». Згадує він і про крамницю Риндіна в 
Кролевці, де у нього, крім звичайних кролевецьких виробів, можна 
було дістати навіть шовком ткані плахти по 1 крб і 1 крб 25 коп., тоді 
як на них, без сумніву, самого матеріалу йшло крб на 3–4. Про форму 
праці ткачів він записує, що багато ще є таких ткачів, які роблять зі 
свого матеріалу і продають готові вироби різним скупникам, проте 
вже більшість бере від «хазяїна» папір і йому повертає виріб, одер-
жуючи «задельную плату» – 50–70 коп. за пару рушників. Цей засіб 
ткачі вважають для себе вигіднішим, бо коли вони купують матері-
ал, а потім здають вироби скупнику, з ними не розплачуються гро-
шима, а  папером, але по дорогій ціні, що, без сумніву, здорожчує 
їхні вироби, перешкоджає продати їх з вигодою для себе іншому 
скупнику і штовхає на єдиний шлях – збільшити собою гурт кабаль-
них ткачів-«відпарників», стати в цілковиту залежність від хазяїна. 
Себто бачимо вже наприкінці 80-х рр. ту форму праці, за якої кустар 
втрачає свою самостійність і перетворюється в робітника своєрідної 
мануфактури, розкиданої по тисячах хат, що не має промислового 
осередку, якоїсь центральної майстерні, а тільки купчиться навколо 
скупницьких крамниць – склепів – роздавальних пунктів. «Ткачи-
ха при такій формі праці вироб ляє, “не поспішаючи” (!) 15 коп. на 
день, чоловік, що працює цілий тиждень, – від 1 крб 80 – до 2 крб 
40 коп.» 134. Цілковита залежність від ласки чи фінансових справ ка-
піталіста вже й на ці часи, в кінці 80-х рр., здавалася частині кроле-
вецьких ткачів бажанішою формою праці, ніж та фіктивна самостій-
ність, яку надає робітнику-кустарю самостійне набування сировини 
і самостійний збут. Не урахований, безкінечний робочий день, анти-
санітарні умови праці, копійчані заробітки однакові й там, і там, але 
різниця полягає в тому, що регулярність роботи для бідняків ткачів-
«відпарників» була імовірніша, вона й штовхала їх в бік ще більшої 
залежності від капіталіста.

Уважні розшуки будь-яких організованих протестів з боку куста-
рів проти утисків скупників протягом всього існування кролевець-
кого ткацтва не дали жодних наслідків. Поодинокі боязкі виступи, 
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поодинокі випадкові протести, за усними відомостями, мали один 
наслідок – такий протестант негайно робився «чорною овечкою» і по-
збавлявся будь-якої змоги працювати далі успішно в цій галузі. Мов-
чали, інколи стиху бурчали, але терпіли й терпіли, навіть хвалили і 
дякували руку, що давала копійчаний заробіток, не уявляючи собі, як 
можна вирватися з лабет, що вона виплела, як прожити без неї. Карти-
на цілковитого пригноблення і залежності ткачів від скупників яскра-
во починає вимальовуватися вперше при проявленні навіть мало за-
грозливої і цілком платонічної уваги Міністерства і земства до еконо-
мічного стану кустаря і всього промислу. Принаймні тільки коли фа-
хівець міністерства А. А. Доливо-Добровольська року 1890 з’явилася 
на обрії по сусідству у конкурентів кролевецьких ткачів, у курян бо-
рисівців, Риндін, ще певний в своїх силах, пропонував борисівським 
скупникам битися об заклад, що з її приїзду діла не буде, бо він вже 
сам пробував допомагати ткачам удосконаленими станками, виписав-
ши за власний рахунок майстра і нічого, мовляв, з цього не вийшло. 
Чутки серед борисівців, що Доливо-Добровольська приїхала зовсім 
не від міністерства, а від Риндіна, аби забрати в свої руки конкурент-
ну Борисівку так, як він зробив це начисто в Кролевці, значною мірою 
зіпсували наслідки її першого відрядження і примусили її шукати зу-
стрічі з ворогом віч-на-віч. З цією метою вона спеціально поїхала до 
Харкова, де у великій крамниці Риндіна дійсно могла переконатися в 
його могутності. На другий рік, коли Доливо-Добровольська приїха-
ла вже спеціально в Кролевець знайомитися з місцевим ткацтвом, її 
доповідь про дальші пригоди в Кролевці дуже цікава і досі править 
за першеджерело для багатьох дослідників і звітів різних установ. За 
її словами, в ці часи в Кролевці зайнято ткацтвом 10 % всього насе-
лення, 1200 ткачів при загальній кількості населення в 12 000 ос[іб]. 
«З 623 домов городских ткачей у 207 по одному станку», у решти 416 
від 2 до 6, себто кількість станків, за її підрахунком, сягає приблизно 
понад 1500 станків, не рахуючи Подолова, де їх 90, і Хуторів, де їх 115. 
Відомості дуже цікаві, бо за Русовим, на ці ж приблизно часи (1892 р.) 
у Кролевці дворів разом 1273, себто ткацьких з них не менш, як 50 %. 
(Року 1796 в Кролевці 1386 дворів, 1897 – 1945 дворів, при загальній 
кількості населення 19 381 чол.). Відхожі промисли, за відомостями 
Доливо-Добровольської, не розвинені і населення тче здебільшого де-
шеві ґатунки весільних рушників, а також перебірні скатерті. Роблять 
в цей час вже й камчаті скатерті, яких навчилися робити у сусідів в Бо-
рисівці. Денний заробіток кролевчан, як і у борисівців, – від 10–30 коп. 
за день, а в найкращому випадкові – 40 коп., в разі праці з підручним, 
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який ввесь час сукає цівку. Сільські ткачі, що виготовляють прості 
полотна і сукна і не залежать від скупників, заробляють значно кра-
ще. Мало у кого з ткачів є робітники; підлітку – учню платять на рік 
5–6 крб, робітнику, що вміє робити рушники й скатерті, – 15–20 крб, 
справжньому ткачу найбільше – 30–35 крб на рік на харчах хазяїна, 
одіж та взуття власне. Про норми виробітку сказано в ній побіжно: 
більше півтори штуки рушника за день не можна зробити, а плати 20–
25 коп. пара, в крамниці ж ціна 65–80 коп. За пару найкращих і най-
складніших рушників вартістю від 1.50 до 5 крб ткач одержує від 30 до 
1 крб 30 коп.; їх далеко не всі вміють робити, і можуть зробити ледве 
чи півтора аршина за день. Отже, у скупника зарплатня займала пере-
січно 25 % вартості, матеріал коштував ледве чи більше як 25 %, решта 
йшла на валовий прибуток. Далі в доповіді Добровольської йде одвер-
та атака на Риндіна. Він – значніший з усіх скупників, і його оборот 
дорівнює ¾ всієї суми кролевецького виробництва. Він вважає себе і 
виставляє як благодійник усіх кролевецьких ткачів і репрезентує Кро-
левець на численних виставках: «Изделия кустарей г. Кролевца Чер-
ниг. губ. через посредника И. Е. Рындина», як написано в каталозі од-
нієї з таких виставок. Фактури його оздоблені медалями бельгійської, 
паризької, лондонської, туніської виставок, почеcними дипломами й 
медалями виставок Копенгагенської, Барселонської і т. ін., він торгує 
на всіх місцевих ярмарках і має постійну велику крамницю в Харкові. 
Ткачі знаходяться в цілковитій економічній залежності від нього, бо 
в Кролевці краща пряжа в нього, і він дозволяє робити з неї тільки за 
своїм замовленням; в тихі сезони, після ярмарків, коли інші скупники 
не беруть товару і не дають замовлень, він один дає, але зменшує плат-
ню. Під час разрахунку у ткача завжди залишається заборгованість, 
бо він вимагає, аби вага тканини дорівнювала вазі пряжі, не беручи до 
уваги жодного угару. Отже, врешті-решт, ткацтво дає прибутки лише 
торговцям. Доповідь цю, крім міністерства, вона дає з певними про-
позиціями і до Чернігівського губернського земства 135.

Б. Боротьба зі скупником через запровадження  
удосконаленого інструментарію

В  кожному разі чи то з місцевої ініціативи, чи то під впливом 
уваги центральних установ і доповідей Добровольської, на черго-
вих сесіях губернських земських зборів починаються розмови і спе-
ціальні доповіді про кустарну промисловість і шляхи її розвитку. 
Року 1890 під час сесій доповідач відмічає як загальне явище в низці 
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промислів (гончарство, сітков’язання, ткацтво і т.  ін) значну роль 
скупників-капіталістів, які одержують левову частку прибутків, тоді 
як десятки й сотні робітників мають лише крихти. Найяскравіший 
приклад цього – Кролевець, де всі замовлення йдуть на ім’я місце-
вого купця, який дає роботу сотням ткачів Кролевця і його околиць, 
платить їм копійки, а за своє комісіонерство бере до ⅔ прибутку на 
власну користь. І  тут же дає пояснення експлуатації  – брак деше-
вого кредиту, через що заборгованість ткачів у приватника, а також 
роз’єднаність ткачів і їхнє невміння організувати спільними сила-
ми збут, як приватник-оптовик. Тут вперше висловлюється думка, 
що організація збуту-постачання, організація кредиту для кустарів, 
себто економічна допомога кустарю, – справа, гідна земства. Отже, 
чуємо якраз тут ті заходи, які Ленін характеризує, як «несуразное, 
неуклюжее и малопроизводительное покушение (с негодными сред-
ствами) сделать силами интелигенции и чиновников то, что состав-
ляет настоящее дело торговцов» 136. Що це дійсно так, видно буде з 
дальшого ходу справи. Постанова з приводу цього  – невиразна, й 
тільки перший приїзд року 1891 фахівця з міністерства примушує 
членів управи хоч і неохоче, хоч і з суперечками прислухатися до 
доповіді голови управи Хижнякова про це ж на другому чергово-
му засіданні. Йому доручено було увійти в курс справ кролевець-
кого ткацтва і дати висновки по доповіді Доливо-Добровольської. 
Він пропонує, аби кролевецьке повітове земство взяло на себе і збут, 
і постачання виробів кустарів, і кредит, а також запросити Доливо-
Добровольську приїхати ще раз до Кролевця і навчити ткачів «са-
мольотному» ткацтву, яке в додаток до вищезазначених заходів, на 
їх спільну думку, збільшивши продуктивність праці, і  знов набли-
зить ткачів до попереднього типу самостійних кустарів, підвищить 
добробут самого продуцента. З року 1892 розпочалася ця боротьба 
представника міністерства зі скупником, яка не могла нанести йому 
поразки, серйознішої за булавочні уколи. В кожному разі і Риндін, 
і його агенти, як не явна була слабкість і безпорадність ворога, на-
сторожилися, і перш за все почали пускати чутки серед ткачів про 
те, що Доливо-Добровольська приїхала винюхувати «секрети» кро-
левецького ткацтва, аби навчити цього ткачів в інших місцевостях 
і тим позбавити кролевецьких ткачів заробітку. На молебень, без 
якого не починалася тоді жодна справа, з декількох тисяч ткачів, що 
працювали на примітивних станках на скупника, прийшло ледве два 
десятки і один з прикажчиків торговця, який тут же почав агітувати 
проти одного-єдиного «самольота», що його привезла із собою до 
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Кролевця Доливо-Добровольська і поставила в ткацькій майстерні 
кролевецького благодійного товариства. У відсутності агента скуп-
ника ткачі гірко скаржилися і висловлювалися, що без допомоги 
земства чи міністерства вони ніколи не зможуть вирватися з лап 
скупника, уважно роздивлялися станок і розпитували; при ньому 
мовчали, лише дивилися на «самольот», навіть не наважуючися роз-
питувати про нього. Тут же з’ясувалося, що станки для себе зможуть 
зробити не більш як 10 заможніших ткачів, та й то коли дозволить 
«хазяїн». Відразу поширилися чутки, що кожний ткач, який посміє 
прийняти замовлення від новозаснованого кустарного комітету, на-
завжди позбавляється права брати роботу у «хазяїв» – тут всі вони 
будуть солідарні. Агітація була проведена так добре, що Доливо-До-
бровольська за своє більш як місячне перебування в Кролевці не 
змогла купити собі чи замовити жодного виробу у ткачів безпосе-
редньо, навіть у тих, у яких в даний момент не було хазяйської ро-
боти, бо хазяї суворо заборонили робити будь-що для неї. З 10 тка-
чів, що збиралися вчитися, нишком від хазяїв ходило до неї лише 5. 
Коли прибув другий станок, жоден ткач не зважився взяти його до 
себе в хату, а 300 крб, які Кустарний комітет асигнував на позику, 
для будування «самольотів», жоден ткач не взяв жодної копійки.

Як не подобалася швидка робота «самольота» і удосконалене сну-
вання кролевецьким ткачам, вони були так тероризовані, що, виїжджа-
ючи з Кролевця, Доливо-Добровольська мала дуже слабку надію на те, 
що хоч хто із заможніших ткачів наважиться зробити собі «самольоти». 
На її думку, торговці перші мусили б зрозуміти користь виготовлення 
тканин ширших і скоріше, і дешевше. Врешті-решт, так і трапилось.

Єдиний реальний наслідок її перебування в Кролевці була її 
допомога школі Кролевецького жіночого благодійного товари-
ства, якому від міністерства дана була позика в 250 крб на 3 роки і 
нове встаткування, де дівчата, дочки ткачів 8–10 рр., могли вчити-
ся в’язати ремізи. Що ж намагалася навчити кролевецьких ткачів 
виготовляти на «самольотах» Доливо-Добровольська? По-перше, 
узорчаті рушники на 4 підніжки та півпідніжки, по-друге, – рівну 
смугасту холстину, бо, на її думку, місцеві вироби, незважаючи на 
їхню оригінальність, мають занадто малий попит на місці. Отже, 
очевидно, по-перше, вона вважала, що виготовлення виробів для 
місцевого збуту сприятиме розкріпаченню ткачів від скупників, 
в руках яких був збут на далекі ринки. Також вводячи іншу номен-
клатуру, вона сподівалася цим самим дати кролевецьким ткачам в 
руки зброю проти скупників.
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В. Удосконалений інструментарій в руках капіталістів  
як фактор переходу до дальших капіталістичних форм праці

Де в чому Доливо-Добровольська мала рацію: бо доки губерн-
ське чи повітове земство додумалося зробити свої висновки і хоч 
крок на допомогу кустарю, Риндін вже перехопив ініціативу, і коли 
на другий рік (1893) Доливо-Добровольська знов проїздом була в 
Кролевці, вона констатувала, що ні школа благодійного товари-
ства, ні земство ще нічого не зробили, а Риндін тим часом від себе 
вже поставив 10 «самольотів» своїм найвірнішим ткачам, чи то за 
гроши, чи за роботу – я не довідалася, і навіть не зменшив їм зар-
плати на тих саме виробах, які вони почали виготовляти значно 
скоріше ніж раніш.

Така ділова і наочна агітація мала найкращі наслідки: навіть такі 
вперті сперечальники, як кращий майстер скатерщик ткач Олексій 
Тарабан 62 років, що два роки підряд розпинався перед Доливо-До-
бровольською і заперечував проти переваг «самольота»  – зробив 
собі станок і працює на ньому. Декілька ткачів самостійно виписали 
собі з Москви човники й перероблювали свої старі станки на «само-
льоти». Та сама Доливо-Добровольська на Всеросійській Нижнього-
родській виставці 1897 року – свідчить, що вітрина І. Є. Риндіна «с 
малороссийскими ткаными изделиями» наочно стверджує перемоги 
й придатність «самольотного» човника для виготовлення різнома-
нітних українських тканин 137.

Отже, вважаємо, що перші проби «допомоги» кустарю і спро-
би визволення його з лап скупника, з боку представника далекого 
центру, а далі навіть «близької» губернії найбільше були на користь 
самому скупнику: він ще до цього за власний рахунок виписував 
собі майстра, який повинен був перевести кролевецьке ткацтво на 
«самольотне». Можливо, що малокультурний майстер-росіянин не 
зміг подолати специфіки українських виробів і ніяких досягнень 
не мав. Через що Риндін на початку і віщував так само впевнено 
невдачу Доливо-Добровольській. Можливо, що якраз на прикладі 
тих самих ініціативніших і сміливіших ткачів, що нишком від ньо-
го ходили вчитися ткати в Добровольської – фахівця високої квалі-
фікації – він міг переконатися, як продукція удосконалених станків 
може збільшити його ж обороти. Тоді він одразу ж (поки там зем-
ство надумається і розкачається), зайняв вигідну позицію «благо-
дійника», який своїм постійним вірним ткачам-«відпарникам» до-
поміг поставити станки-«самольоти», «навіть не зменшуючи їм на 
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початку платні за скорішу роботу!». Це із здивуванням занотовує 
Доливо-Добровольська.

Чернігівське губернське земство взялося за допомогу ткачам-кро-
левчанам більш-менш енергійно лише з другої половини 90-х  рр., 
організувавши в Кролевці 1895 р. кустарний склад, що перші 3–4 рр. 
працював зовсім кволо, і у Риндіна ще був час мати непогані при-
бутки, заводячи удосконалені станки по хатах своїх постійних ка-
бальних ткачів. Дальші кроки механізації кролевецького ткацтва 
зроблені були також не без його участі приблизно року 1897–[18]98: 
той самий винахідливий прикажчик Риндіна, про якого вже згаду-
валося вище як про ініціатора широкої скупки кролевецьких тка-
них виробів і обмінних операцій сировини на готову продукцію – 
Гр. А. Рева, під час своїх службових відряджень до Росії і стосунків 
з представниками кустарного російського ткацтва, довідався десь за 
роботу на шахт- і жакардмашинах і забажав перенести цей досвід 
до Кролевця, теж він зробив один з перших і щодо «самольота», по-
садивши працювати на ньому своїх 2  сестер. З  благословення і за 
допомогою «хазяїна» він придбав для себе одну шахт-машину і за-
просив спеціального майстра, який поставив її й навчив біля неї по-
ратись самого тільки Реву. З часом він поширив своє виробництво, 
і перед імперіалістичною війною в його майстерні працювали вже на 
10 машинах дівчата, що вистукували йому за 15–20 крб на рік пре-
красні камчаті скатерті. Ці «ткацькі машини» дуже цікавили ініціа-
тивніших з кролевецьких ткачів, але Рева страшенно секретничав і 
на всі розпити нікому нічого не говорив. І. Ф. Гринь один із старих і 
кращих кролевецьких ткачів, тепер інструктор ІІ-ї «механізованої» 
майстерні т-ва «Відродження», так оповідає за свою пригоду за мо-
лодих років з Ревою: «Колись Рева запросив мене до себе на весілля 
і я, користуючися весільною суматохою, проскочив у хату, де стояли 
станки, заліз на станок і почав роздивлятися машину. Через деякий 
час Рева побачив, що мене нема серед гостей, вскочив у майстерню, 
страшенно розлютувався, стяг мене зі станка, і так випроваджував, 
що й сорочку на мені подер. Тоді я не встиг добре роздивитися цієї 
машини, а навчився ходити біля неї вже значно пізніше, за допомо-
гою земства і Голоса».

Продукція Ревиної майстерні спочатку йшла в склеп Риндіна, 
а далі, коли він став заможнішим, почав збувати самостійно, через 
«гуртовників» по ярмарках. Вироби, які доводилося бачити в Кро-
левці з підписом «Кролевець, Г. А. Рева», зроблені з дуже гарного ма-
теріалу і бездоганні з технічного боку. Скатертини такі міцні, цупкі і 
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м’які, що могли б правити за легкі покривала. Малюнок чіткий, узо-
ри, звичайно, не місцеві, а, напевне, з якихось російських картонів.

Як вже говорилося вище, на Риндіна, представника торговель-
ного капіталу, виконували капіталістичну роботу на дому тисячі й 
тисячі родинних дрібних майстерень, не лише в Кролевці, а й по ба-
гатьох осередках, в яких скуповували для перепродажу продукцію 
риндінські агенти-прикажчики, дрібні скупники. Сировину в нього 
брали, по-перше, «відпарники», що всю продукцію з цієї сировини 
повинні були лише йому й здавати, по-друге, ті ткачі, що купували 
сировину за готівку, а продавали вироби, кому хотіли. Продукцію ж 
через нього збували, крім «відпарників», також ті ткачі, які набували 
сировину, де трапиться, і збували, де трапиться, а найбільш Риндіну, 
бо бували такі періоди, коли, крім нього, звичайно, по зниженій ціні, 
ніхто з інших скупників не брав.

З його центральних склепів ця продукція і оптом, знов-таки че-
рез різних агентів, і вроздріб розходила у країні і за її межами.

Риндін, будучи акціонером деяких чужих підприємств, сам роз-
вивав діяльність, вкладаючи свої капітали переважно в торговельні 
операції, а не в промисловість. Роль його як представника торговель-
ного капіталу для Кролевця колосальна. Проте по лінії організації 
промисловості – механізації чи кардинальних змін форм праці, як 
вже говорено, – незначна. Він вважав за краще працювати, майже ні-
чого не зміняючи й не витрачаючися на зміни. Власне кажучи, Рин-
дін – класичний представник того купця, який номінально залишає 
виробників самостійними, не міняючи засобів виробництва, і цим 
шляхом переводить дрібну промисловість у велику. Властивість 
торговельного капіталу затримувати застарілі форми й відношення 
в Кролевці набирає своєї цілковитої виразності. «Такие отношения 
повсюду являются препятствием для действительно капиталисти-
ческого способа производства и гибнут по мере его развития. Не 
совершая переворота в способе производства, они только ухудша-
ют положение непосредственных производителей, превращают их в 
простых наемных рабочих и пролетариев при условиях, худших, чем 
для рабочих, непосредственно подчиненных капиталу, присвоения 
их прибавочного труда совершается здесь на основе старого про-
изводства». Зробивши значну частину кролевецьких ткачів своїми 
«відпарниками», себто робітниками, які весь зібраний у нього мате-
ріал повинні були йому ж повернути в вигляді виробів і одержувати 
певну платню за цю роботу, Риндін в Кролевці досяг вищої форми 
торговельного капіталу, коли він вже переходить в промисловий і 
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коли така форма праці стає класичною формою капіталістичної ро-
боти на дому. На цьому він спинився і далі не пішов 138.

Навіть ця перша, суто капіталістична архаїчна форма прихо-
дить в Кролевець пізно – в 90-х рр. ХІХ ст. і не цілком охоплює всю 
кролевецьку ткацьку масу. Капіталістичної мануфактури з усіма її 
атрибутами – зі спільними майстернями, з розподілом праці, зі спе-
ціалізацією робітників-детальщиків і т.  ін., яка в умовах розвитку 
капіталізму могла б легко виникнути,  – в Кролевці не утворилося 
за часів Риндіна, бо в нього як у типового представника торговель-
ного капіталу інтереси не обмежувалися лише Кролевцем, а в коло 
торговельних операцій його входили десятки дрібніших кустарних 
«Кролевців». Поруч з ним, велетнем по кролевецьких масштабах, 
не знайшлося місця іншим капіталістам-промисловцям.

Правда, його підручний і довірений прикажчик Г. А. Рева почав 
зводити робітників у спільну майстерню, де вони працювали вже на 
його, а не власних станках, почав інтенсивно запроваджувати удо-
сконалене приладдя, при якому конче виникає розподіл праці і спе-
ціалізація; себто він рішуче рвав зі старими формами праці – родин-
ною кооперацією, роботою на дому на власних станках, сезонною 
роботою, тісним зв’язком кустаря з хліборобством, з усім, що харак-
терно для докапіталістичних і ранньокапіталістичних форм праці, 
і що в своїй архаїчній формі затримувалося в Кролевці мало не до 
Жовтневої революції.

Можливо, що ця майстерня, яка зародилася в затишку хоч і само-
стійно, але під егідою Риндіна, з часом посіла важливе місце в житті 
Кролевця, і хто зна, чи не був би Г. А. Рева на шляху розвитку капі-
талістичних форм праці в Кролевці фігурою не меншого значення, 
ніж «сам» Риндін, коли б історія його як представника промислово-
го капіталу не обірвалася так скоро перед війною разом зі смертю 
«хазяїна».

4. Діяльність чернігівської губернської  
земської  управи 139

Накресливши тут стан кролевецького ткацтва на початку 90-х рр. 
і показавши, яку величезну роль відігравали скупники в розвит кові і 
удосконаленні примітивного ткацтва, переходимо до огляду і аналізу 
діяльності земства, його ролі і безпосереднього впливу на кустарну 
промисловість взагалі, кролевецьке ткацтво зокрема. Треба сказати 
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одразу, що загалом вони не були такі великі і економічно серйозні, як 
роль скупників. Побажання голови Чернігівської губерн. зем. управи 
В. Хижнякова на земських зборах 1891 р., аби земство в організації 
збуту зрівнялося зі скупником, і в «сотій долі» не здійснилося ніко-
ли. Проте аж ніяк не можна зовсім замовчувати цієї ролі або недооці-
нювати її, як це маємо в низці літературних джерел або також з боку 
низки сучасних практичних робітників системи.

Не можна не спинитися детально на ролі земства в даному типо-
вому й виразному випадкові ще й через те, що по суті на конкрет-
них прикладах української дійсності вона мало з’ясована, тоді як 
свого часу і з боку економіки, і,  зокрема, з  боку ідеології, вивчен-
ня даних земських статистичних матеріалів і критичний підхід до 
них має колосальне значення. Не дурно ж так старанно студіював 
земську статистичну літературу В. І. Ленін і писав, що «нельзя себе 
представить экономиста, изучающего экономическую действитель-
ность России, который мог бы обойтись без данных земской статис-
тики, и, если земская статистика будет идти сама по себе, а работа 
экономистов сама по себе, то ни та, ни другая не могут достигнуть 
удовлетворительных результатов» 140.

На тлі загального пригнічення робочої маси і тієї малої уваги до 
представника дрібної промисловості  – кустаря, яка так характер-
на для царської Росії, зокрема в порівнянні з тією увагою, яку ми 
маємо зараз, Чернігівське земство виявило себе і зробило значно 
більше, ніж багато інших земств. За даними Б.  Веселовського, ав-
тора великої праці про історію земства, пояснюється це тим, що в 
складі земців Чернігівщини в часи найбільшого розквіту в [18]90-х, 
[1]900-х рр., в нього входила значна група демократичної інтеліген-
ції, людей вільних професій – лікарів, статистиків, агрономів-різно-
чинців, а також чимало селян, козаків. Чернігівські земці-поміщики 
були здебільшого дрібні  – середній розмір дворянського володін-
ня – 101 десятина, а серед заможніших цензовиків визначалися такі 
«ліберали», «красні», як кн. Долгоруков, Н. Д. Петрункевич, Карпін-
ський, Ліндфорс, Хижняков, Милорадович, які під час першої рево-
люції сильно скомпроментували себе в очах царської влади, а під час 
реакції мусили «подавати у відставку», спокутувати і т. ін. 141

«Третій елемент» в Чернігівському земстві, зокрема року 1905, ві-
дігравав дуже значну роль. Навіть року 1906–7, коли по всіх земствах 
лютувала реакція, маси вчителів, лікарів, агрономів під утиском ад-
міністративних репресій повинні були залишити земську роботу, 
і в більшості земств третій елемент був надовго розпорошений, а на 
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перше місце знов вийшли крупноцензові земці – поміщики, тільки 
декілька земств, в тому числі і Чернігівське, поруч з Костромським 
та Уфимським, залишалося загалом в руках прогресивного елементу.

З  економічною допомогою кустарям Чернігівське земство, як і 
багато інших, не поспішало, розкачувалося досить довго і нарешті 
внес ло постанову, в  якій намітило собі три об’єкти: гончарський, 
ткацький і шевський промисел; при цьому земство ставило собі 
завдання «крайне скромные: на первый раз достаточно сделать не-
сколько удачных шагов, а затем время покажет, в каком направле-
нии следует вести дело». Не заглиблюючися в цю тему, слід сказати 
одразу, що, врешті-решт, з усіх кроків організація ткацького складу 
в Кролевці буде ще найвдаліша, бо все, що робилося для гончар-
ства і чоботарства, жодних наслідків не дало. З  глухівським і зо-
крема олешнянським гончарством з легкої руки ліберального горо-
днянського власного Ліндфорса чернігівське земство спуталося ще 
з 1875 р.. В цій галузі потрібна була, на думку гласних, в першу чергу 
технічна допомога. Жоден із заходів в цьому напрямкові ні орга-
нізація майстерні в Олешні, ні відрядження на завод Фока в Ниж-
ньогородську губ[ернію] окремих гончарів, ні підготовка власного 
спеціаліста- кераміка, «ні удосконалені зразки з Ленінграда», впливу 
не мали, й справа кінчилася нічим. Чернігівське гончарство дово-
диться вважати й на сьогоднішній день одним з технічно найвідста-
ліших на Україні. 

Проте й з чоботарством, з яким на той час трапилася затримка 
через конкуренцію дешевшого й кращого фабричного взуття, зем-
ство не поспішало. Воно збиралося допомогти кустарям-чоботарям, 
взявши на себе посередництво між ними і інтендантством. Проте 
й ці наміри не здійснилися. В кожному разі не земська допомога не 
дала цим промислам остаточно вмерти; скупники й у даному про-
мислі грали першу скрипку.

Щодо ткацького промислу, то в ньому, за постановою губ[ерн- 
ської] земської управи, «при хорошей технике экономическая сто-
рона дела не удовлетворительна в высшей степени». І земство ста-
вить собі високі завдання: «Освободить кустарей из кабалы круп-
ных предпринимателей, организовать сбыт и доставить оборотные 
капиталы кустарю».

Проте справжнє обличчя земства і обсяг його культуртрегерської 
ролі і економічної підтримки кустарної промисловості, як найкраще 
слідкувати саме на прикладі по суті мізерної роботи кролевецького 
кустарно-ткацького складу, першого й найбільшого осередку допо-
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моги кустарям на Чернігівщині і одного з найзначніших на Україні 
взагалі.

Найбільший осередок кустарної промисловості на Чернігів-
щині – Кролевець, з його тисячею ткацьких дворів, на роботі яких 
одверто наживалися скупники з Риндіним на чолі, в  першу чергу 
привернув до себе увагу земства і місцевої громадськості в 90-х рр. 
ХІХ  ст. Протягом 20  рр. на земських зборах щороку точилися су-
перечки відносно доцільності методів і обсягу допомоги кустарям. 
Постійною позицією Черніг. губерн. зем. управи було: допомагати 
кустарю потрібно, земство повинно взяти на себе організацію до-
помоги, але це справа в першу чергу самих кустарів, в другу – по-
вітових земств. Щодо самих кустарів, то вони в Кролевці за добру 
сотню років так звикли працювати «за допомогою» своїх благодій-
ників-скупників, що були начисто позбавлені будь-якої ініціативи 
та економічної змоги працювати самостійно або навіть уяви про 
можливість обійтися без скупників. А  Кролевецька повітова зем-
ська управа аж до 1910 р. навіть не ховала свого небажання і нездат-
ності взяти на себе ініціативу в боротьбі зі своїми потомственними 
почесними громадянами – місцевими капіталістами. Треба думати, 
що з багатьох причин Кролевецькій земській управі незручно було 
вступати в конфлікт зі своїми найзаможнішими земляками, зокрема 
з головним з них – І. Є. Риндіним. Навпаки! В Кролевецькому пові-
товому земстві він вважався і був за головного знавця і заправилу 
в кустарних справах, бо входив як член до повітового Кустарного 
комітету, що його заснували 1893–[189]4.

Отже, губернське земство, хоч і не дуже охоче, хоч і сперечаю-
чись щороку на земських зборах, повинно було втручатися в справи 
кролевецьких кустарів, і кредитувати промисел занадто великими, 
на думку земців, сумами (на 1898  р.  – 12  900  крб), організувати в 
самому Кролевці склад як сировинну базу й осередок збуту готової 
продукції, організувати там само показову майстерню, проводити 
технічний інструктаж і для всього цього держати в Кролевці сво-
го представника, який з усім запалом і ентузіазмом молодого лібе-
рального земця-народника починає здійснювати свої дон-кіхотські 
наміри – повалити скупника. Численні доповіді, суперечки, комісії, 
ревізії, щорічні заяви про звільнення – свідки його запалу і обурен-
ня проти поміркованих або консервативних земців, які не тільки не 
вважали свій кролевецький склад за важливішу, на його думку, в гу-
бернії земську установу, а інколи навіть висловлювалися, що торгів-
ля – справа зовсім не гідна земства, або що допомагати маленькій 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



284

кучці кролевецьких кустарів, не роблячи нічого для всієї маси їх, – 
нема ніякої рації. По суті такі твердження цілком справедливі тільки 
в тому розумінні, як про це каже Ленін, говорячи про «негідні засо-
би боротьби» і про «мізерність наслідків роботи одного нерухомого 
на всю губернію земського складу, порівнюючи з роботою вічно рух-
ливих всюдисущих скупників» 142.

Доля кролевецького ткацького складу протягом 15  років, з 1895 
по 1910, так тісно зв’язана з ім’ям висуванців Чернігівської земської 
управи – подружжям Голосових, що неминуче доведеться тут спини-
тися хоч коротко на цих яскравих представниках «третього елемен-
та», земських «ходебщиков в народ» Миколі Олексійовичу Голосові і 
його дружині Ненілі Семенівні, яка в свою чергу зробила для кроле-
вецького ткацтва не менш, як і чоловік, хоч її роль досі залишалася 
зовсім незнаною і про неї маємо лише обмаль усних відомостей. 

Ленін в статті «Гонители земства и аннибалы либерализма» надає 
земствам ролі одного з допоміжних факторів в політичній бороть-
бі, спиняється на складі і діяльності «третього елемента», цієї «змії 
на грудях земства», яка намагалася по змозі здійснювати те, про що 
земці-цензовики дозволяли собі розкіш інколи ліберально погово-
рити, причому реальними наслідками земського лібералізму були 
лише утиски проти цих наївних різночинців 143. За таким загальним 
трафаретом склалося життя і Голосових.

Подружжя Голосових м. О. та Н. с.

Автобіографія його збереглася в його паперах і дає зразок авто-
біографії «молодого человека»  – земця часов «Sturm und Drang’y». 
Варто тут привести її хоч коротко, хоч би вже через те тільки, що, 
по-перше, його слід вважати за одного з найчисленніших і видатних 
земських діячів в галузі художньо-текстильної промисловості на 
Україні. По-друге, зокрема через те, що саме з ним, з його лагідною 
дружиною «Ненілочкою», як і досі називають її деякі ткачі, пов’язані 
по суті мізерні, а проте єдині й поодинокі виявлення революційних 
настроїв частини кролевецьких ткачів за часів першої революції, 
і нарешті ще й через те, що Голосова слід вважати за одного з перших 
робітників кооперації перших років революції.

Без сумніву, якесь невелике коло кролевецьких ткачів групувало-
ся навколо Голосових, антиподів Риндіна, виразної чорносотенної 
фігури, того некоронованого короля дрібної промисловості, на яких 
разом з великими капіталістами до Жовтня трималася капіталістич-
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на царська Росія. Цьому втіленому представникові «православия, са-
модержавия и народности» певний час свого життя протистояли й 
чинили хоч і незначний, проте посильний, опір різночинці Голосови.

Народилися вони на Чернігівщині: М.  О.  – в посаді Святсько-
му Суразького повіту року 1860, Н.  С.  – народжена Кононенко  – 
в  м.  Новгороді-Сіверському, року 1862. Року 1879 М.  О. як робіт-
ник-металіст працював молотобойцем, а 1880 р. – помічником ко-
тельника в збірному цехові київських залізничних майстерень. За 
участь в протесті робітників проти жорстокого поводження началь-
ника майстерень, під час першого страйку київських робітників в 
1874 р., коли робітники вивезли його на тачці на вокзал, М. О. був 
звільнений з роботи і висланий за межі Київщини. Оселившись на 
Трухановому острові, тоді вже на Чернігівщині, він жив в єдиному 
на весь острів будинкові Гінтовта і працював на ремонті пароплавів. 
З 1881 по 1895 рр. він учителював по різних селах Кролевецького і 
Чернігівського повітів, так само, як і Н. С., що в свої часи кінчила 
Новгороді-Сіверському гімназію і вищі жіночі курси. Спеціальної 
фахової ткацької освіти обоє не мали, проте це якраз Голосова під 
час перебування в Чернігові В. Доливо-Добровольської 1892 р. ви-
кликав голова Черніг. губерн. зем. управи Хижняков з с. Горбова на 
короткотермінові курси як людину, що з власної ініціативи вже тоді 
зацікавилася селянським ткацтвом і самостійно оволоділа технікою 
ткання на простому станкові. Доливо-Добровольська також звер-
нула увага на цього здібного молодого вчителя, який працював на 
курсах так старанно, що дуже скоро за свої вміння поводитися із 
«самольотом», робити різні заправки виконував функції завгоспа 
тощо. Його вона і рекомендувала земській управі як людину, здатну 
керувати і дбати за ткацьку промисловість в губернії. З 1893 р. і по 
1895 р. він під час канікул, не кидаючи вчителювання, виконував ще 
обов’язки агента Черніг. губерн. зем. управи, вивчав стан кустарно-
го ткацтва в Росії, досліджував його на Чернігівщині, а разом з тим 
інструктував ткачів щодо запровадження «самольотів» і виготов-
лення виробів художнього ткацтва. З 1895 р. він був за інструктора 
навчально-показової майстерні і за завідувача кустарного складу в 
м.  Кролевці, а  з 1902  р., передавши свої обов’язки дружині, яка їх 
виконувала аж до 1910 р., був за бухгалтера в Кролевецькому повіт. 
земстві, фактично продовжуючи допомагати Н. С. і керувати скла-
дом аж до 1906 р., коли «за свободомисліє» йому, за його власним 
висловлюванням, довелося «відпочивати в кролевецькій тюрмі», 
а потім виїхати за межі Чернігівщини. Треба думати, що до 1910 р., 
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не без допомоги земства, він досліджував кустарну промисловість 
в Новгородській губ., 1907 р. був за представника на куст. виставці 
в Петербурзі, там само прослухав бухгалтерські курси і був відря-
джений на ревізію звітності кролевецького повітового земства. Але 
1910 р. Голосови, через те, що М. О. був позбавлений права займати 
постійну посаду на Чернігівщині, мусили виїхати на Київщину, де 
до самої революції вони працювали в кооперативних установах, а за 
фахом – у Ханенківській ткацькій майстерні в с. Оленівці Василь-
ківського повіту. З  1917  р. вони переїхали до м.  Новгорода-Сівер-
ського, де 1922 р. вмерла Н. С., а М. О. аж до кінця життя – 1931 р. – 
12/ІІІ – працював в різних кооперативних установах. На жаль, ні в 
його власному архіві, ні в справах Чернігівського земства не маємо 
жодних відомостей про його походження і освіту. Треба думати, що 
був він росіянин з походження, бо посад Святський – це стара осе-
ля росіян-старовірів. Був він людина освічена, бо численні доповіді 
його до Черніг. губерн. зем. управи і друковані праці завжди зміс-
товні і ґрунтовні статті і замітки в Черніг[івському] губерн[ському] 
зем[ському] збірникові свідчать про це.

Вдачею це була спритна, спостережлива, палка і, без сумніву, 
прогресивна людина, принаймні таким уявляєш його за спогадами 
кролевецьких ткачів, а також за його листами й літературними тво-
рами. На жаль, для нас лишилася недоступною справа про нього як 
про політично-небезпечного і ув’язненого року 1906. Гадаю, що це 
те єдине джерело, з якого можна було б довідатися не лише за нього, 
чим саме він завинив перед владою, а й про те, скількох і кого саме 
з «простолюдинів» він «збивав з толку» 1905 р., як саме і серед кого 
«розводив агітацію». Звичайно, доводиться думати, що перш за все 
ця агітація спрямована була на ткачів м. Кролевця, серед яких він 
працював. Не даремно ж разом з ним, крім деяких представників 
інтелігенції м. Кролевця, було заарештовано також ткача М. Деру – 
одного з його постійних робітників.

Зараз маємо лише уривчасті спогади деяких ткачів (Карпець, Ігна-
тенко, Гринь) про «небезпечні», як на ті часи, розмови, що точилися 
в земському склепі, постачання літературою, розноску брошур і т. ін.

Незважаючи на певні революційні настрої і вчинки його за моло-
дих років, які пройшли в оточенні робітників-металістів, нема під-
став вважати його за одного із справжніх бійців першої революції. 
Маємо його з дружиною за тих ліберальних представників третього 
елемента земців, що працювали на цілком легальному ґрунті серед 
народу, що після зарядки на Кустарному з’їзді в Полтаві 1901 р. вели 
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свою лінію здебільшого у формі боротьби за економічний добробут 
кустаря і являли собою типових представників своєї доби.

Боротьба зі скупником – так спочатку й до кінця своєї роботи в 
Кролевці розуміють свою місію Голосови. Їх одвертий класовий во-
рог – скупник, і не лише Риндін, а й всі ті «возовики», «торбешники», 
за його словами, «Риндіни в потенції», ще гірші п’явки, ніж він, що 
вже нажерся доволі і може дозволити собі розкіш бути інколи благо-
душним відносно кустаря. Ці ще жорстоко борються між собою за 
свій прибуток, і їхня експлуатація нещадна. Всі вони були у Голосова 
на обліку і всі гостро його ненавиділи. В цій боротьбі за кустаря сам 
об’єкт її бере мінімальну, дуже слабку участь у вигляді заяв і петицій 
з підписами, якими користуються обидві сторони. А вороги-скуп-
ники і земці тим часом, кожний зі свого боку, вживають всіх захо-
дів, аби дискредитувати один одного. Як ми вже бачили на прикладі 
Доливо-Добровольської, агітація з боку скупників проти будь-якої 
допомоги кустарю почалася іще під час її короткого наїзду. Ця «ле-
нінградська бариня», за словами головного прикажчика Риндіна – 
Волкова, приїжджала зі своїм підручним ткачем Шабановим нібито 
для того, аби винюхати всі кролевецькі ткацькі секрети й розпусти-
ти їх по світу, а тоді – прощайтеся, ткачі, зі своїми заробітками. Так 
зустріли й Голосових. Тільки їм не так то вже просто було завоювати 
довір’я ткача і увагу Губ. пов. земства. Риндін, член кролевецького 
Кустарного комітету, впливаючи ввесь час на Пов. земство, не давав 
йому сприяти роботі складу. І кустарний земський склад, залишаю-
чись губернською установою, в гірших випадках зазнавав від цього 
в Кролевці всяких перешкод в роботі з боку місцевої влади, в кра-
щих – не мав ніякої уваги з боку тієї місцевої земської установи, тоді 
як велика кількість сторонніх земських представників охоче листу-
валися і відвідували склад і просили його допомоги в роботі. Про 
обличчя кролевецької верхівки, крім одверто ворожого Риндіна, 
досить сказати, що навіть і один голова міської управи м. Кролев-
ця – Масютин, свого часу займався скупництвом ткацьких виробів. 
Отже, верхівка ця в кожному разі не була здатна допомагати роботі 
земського складу.

Сам Риндін, користуючись, без сумніву, впливом на повітове 
земство, намагався його мати також і на губернське. Так, він старан-
но добивався змоги увійти в комітет з стеження діяльності склепу 
в один з перших років його існування, а Губернське земство навіть 
мало на увазі ввести його в цю комісію, яка повинна була ревізувати 
кролевецький склад 1899 р.. Правда, цього нарешті таки не трапи-
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лося, але комісія й без нього тоді дала досить негативні висновки 
про діяльність склепу і дуже обмежила сферу його роботи. Не тільки 
постійної агітації й залякування кустарів з боку скупників зазнали 
Голосови, а й значної поразки: так, 1898 р. – 14/ІІІ «жители г. Кро-
левца ремесленники ткацкой кустарной промышленности» пода-
вали прохання до Черніг. губерн. зем. управи про заборону склепу 
конкурувати їм на близьких ярмарках і вступати «в коммерческую 
конкуренцию з кролевецкими купцами». Одразу знати чиї руки 
підписували цю заяву і хто диктував її, бо трапилося це після того, 
як кролевецький склад почав купувати не тільки безпосередньо у 
ткачів, а і в «торбешників» рушники цілими партіями і значно ви-
гідніше платити, ніж це робили «возовики» і більшість скупників. 
Врешті-решт деякі дрібні скупники – Аспис, Щербань – вважали на-
віть за вигідне для себе брати в земського складу вироби на комісію.

Така заява знайшла собі підтримку у значної кількості гласних 
Черніг. губерн. зем. управи, незважаючи на всі спростування Голо-
сова, чиї інтереси тут порушуються, і незважаючи на його обурення.

Відповідна постанова, оскільки торгівля взагалі вважалася спра-
вою непевною, була винесена на земських загальних зборах того 
року, і Голосову залишилися здебільшого як ринки, далекі ярмарки 
в Херсонській, Катеринославській, Полтавській, Київських губер-
ніях, а також збут через кустарні склади Москви, Ленінграда, Киє-
ва. «Сам» Риндін також не минув дати земському складу жорстоку 
відсіч, коли року 1898 Голосов з’явився на Хрещенському ярмарку в 
Харкові, де Риндін був і вважав себе єдиним і монопольним хазяїном 
з давніх давен. Зустріч було організовано так добре, що з 120 пуд. 
товару земського складу продано було лише 10 пуд., і це назавжди 
відбило у Голосова охоту змагатися з могутнім скупником на «його 
території». Утнувши таку штуку з ворогом в Харкові, в Кролевці в 
Риндінському складі пробували іще й переконувати ткачів, що зем-
ський склад, з’являючись на ярмарках, збиває на рушники ціну так, 
що їх доводиться продавати дешевше, а через це не можна і від тка-
чів приймати по попередній ціні. Проте цей номер агітації з часом 
довелося залишити, бо вперта лінія складу в боротьбі за зниження 
ціни на сировину і збільшення плати за продукцію, які не були мі-
зерні обороти складу, порівнюючи з риндінськими, все ж таки вплив 
мали, і продавці сировини волею-неволею повинні були знижувати 
вартість її.

«Склад повинен бути регулятором цін в Кролевці», «Роль його та 
сама, що і Р-на (!) – бути посредником, але забезпечити прибутки не 
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собі, а кустарю» – це друге гасло Голосових. І вони б’ються за нього 
з усіх сил. Коли 1908 р. внаслідок цілого ряду років недородів на пів-
дні Росії (головному ринкові кролевецького складу) також внаслідок 
загальної економічної кризи і пореволюційної реакції, рушники на 
склепах скупників почали залежуватися, Н.  С.  Голосовій довелося 
пережити дуже тяжкі часи, бо не бажаючи допустити жахливого 
зниження цін на вироби, вона повинна була купувати по попередніх 
цінах значно більшу кількість виробів, ніж та, яку могла реалізувати. 
Для цього їй довелося влізти в порівняно великі для складу борги – 
позичити 800 крб у Черніг. губерн. зем. управи і 1800 крб у «приват-
них» осіб. І все ж таки на другий рік, не маючи змоги реалізувати все, 
що було куплено у ткачів, вона змушена була скоротити свої опера-
ції із земськими «відпарниками».

З першого року роботи в складі Голосов намагається переконати 
Черніг. губерн. зем. управу, що головні прибутки скупники мають 
на сировині, і що він, купуючи дрібними партіями з других рук, не 
може подолати цієї препони; він просить відрядження до Лодзи і 
Москви, бо, як пише в одній доповіді: «Я и не мечтаю так выгодно 
приобретать сырье, как это делает самый крупный промышленник – 
Рындин, который некоторое сырье покупает в хлопке, проводя его 
через прядильню, белильню и пр. Другие промышленники также 
имеют сырье дешевле, чем склад». На сировині «промышленники» 
мали такий прибуток, що, скуповуючи вироби навіть дорожче, як 
склад, вони все ж таки могли випускати їх на ринок дешевше, ніж 
склад, мати прибутки і цим систематично підривати роботу складу.

«Тільки поширюючи операції, тільки охоплюючи широкі маси 
кустарів, тільки давши ткачу дешеву сировину, кредит і змогу ви-
гідно продати виріб, а земському складу ще й позику на оператив-
ну роботу  – склад виконає свою основну місію»,  – така установка 
Голосова, як бачимо, цілком збігається з народницькою панацеєю. 
Нема чого й говорити, що й такі мрії і бажання Голосових ніколи не 
здійснювалися, як це побачимо з нижченаведених цифр і оборотів 
складу.

Крім цієї економічної і непосильної боротьби представників зем-
ства зі скупниками за збільшення копійчаних заробітків кустаря, на 
другому місці стояла боротьба за технічну допомогу.

Про один з перших своїх приїздів до Кролевця ще 1894 р., коли 
він був земським агентом, Голосов пише в доповіді до Черніг. губерн. 
зем. управи, що «промышленники» й їхні «відпарники», які з ласки 
хазяїв уже працюють на «самольотах» – 7 шт., дуже ревниво став-
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ляться до своїх технічних надбань. Так, до відомого нам уже Григорія 
Реви, у якого в ці часи на «самольотах» працювали дві сестри, Голо-
сов попав лише випадково, бо самого Реви не було вдома, а то він 
нізащо не пустив би Голосова до себе. Так і всі ткачі, що одержали 
«самольотні» станки і зрозуміли їхні переваги, горою стояли за «бла-
годетеля, кормильца, хозяина».

На цей час, напередодні появи земського складу, за підрахунками 
цехмістра і самих ткачів, в Кролевці працює ткачів-домо власників 
до тисячі чолов., простих станків у них до трьох тисяч, а «самольот-
них» – сім, причому не більше 30 % ткачів мають землю і займають-
ся хліборобством. Решта ж живе майже виключно з ткацтва. Дех-
то продає самостійно або через «возовиків», а здебільшого – через 
Риндіна і 7–8 інших скупників, серед яких найзначніші – Ф. Онікієн-
ко (Шкляр), П. Оболонський, А. Чернухін, Васса Марійка, Масютін 
(кролевецький голова), Лейба Немцов і ін.

Ці три тисячі простих станків треба було удосконалити. Таку 
мету ставить собі земський склад. І перші роки існування складу, 
взявши до уваги дешевизну берд, човників, ремізів і т.  ін., оборо-
ти земського складу по продажу інструментарію досить значні. Так 
само і кваліфікаційну роботу в показовій майстерні склеп вважає 
за конче потрібну і мріє про справжню школу. Земство ж то дає на 
майстерню трохи грошей, то не дає, і вона ввесь час ледве животіє, 
тримається майже виключно добровільною неплатною роботою 
самих Голосових, принаймні у звітах складу оплати за цю роботу 
ніде не показано. Далі з розвитком діяльності по постачанню си-
ровиною і інструментарієм, а  також конкуруючи з Риндіним, що 
й тут випередив їх, Голосови до себе на склад виписують «ткацьку 
машину» «Жакард», і за декілька років, з 1904 по 1910, випускають 
їх в Кролевець 21 штуку, з радістю відновлюючи знов показову май-
стерню, яку їм дозволено улаштувати на власні прибутки складу. 
З цими «самольотами» і «Жакардами» і самі Голосови, і їхні довірені 
ткачі виступають на с.-г. ярмарках, в ткацьких районах Чернігівщи-
ни, демонструючи удосконалене ткацтво, в с. Кобищі, с. Н.-Басані, 
м. Ніжині й т. ін.

Звичайно, більшість клієнтів земського складу і Голосових ціка-
вилися цією реальною, матеріальною користю, яку вони могли мати 
від них: дешевше придбати сировину і інструменти, дорожче збути 
вироби, одержати кредит, а власне кажучи, цілковита класова несві-
домість, масова неписьменність, низький культурний рівень робили 
їх байдужими на кого працювати  – «на Голоса», «на Марійку», чи 
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«на Риндю», чи на всіх потроху. Проте все ж таки була група ткачів, 
які свідомо залишили роботу на скупників – це Ковбаса М., Дехтяр, 
Хабабка, Очкур, що постійно орієнтувалися на склад і тут шукали 
відповіді на свої фахові і інтелектуальні запитання. Та й самі Голосо-
ви намагалися скупчити навколо себе розвиненіших, ініціативніших 
ткачів, гарних фахівців, яких ще не остаточно пригнітила залежність 
від скупника. Чимало старіших сучасних ткачів і зараз згадують їх 
добрим словом: Гринь  І.  Ф., якому так кортіло розумітися на удо-
сконаленому ткацтві, за допомогою земського складу й Голосових 
пощастило таки оволодіти цією таємницею, коли «Жакарди» були 
виписані туди 1905–[190]6  рр. Він перший не тільки навчився по-
водитись з машиною, а й збудував сам собі й братові станки. «Ходи-
ли, – каже він, – за майстром, що земський склад виписав із Москви 
й годили йому як батьку, доки всього не зрозуміли». Як дивувався з 
них і лаяв їх Рева, вихованець Риндіна, коли вони іншим почали бу-
дувати такі станки й вчити ходити біля них. Вважав їх за безглуздих, 
що свого інтересу не розуміють. Також Капрець – вже літня люди-
на, що ткачував тільки зимою, а в сезони теслярував в залізничних 
майстернях, єдиний з кролевецьких ткачів, від якого я почула ціл-
ком виразну й свідому характеристику Риндіна як класового ворога, 
також добром згадував Голосових, розмови в склепі й книжки, які 
звідти виходили в першу революцію. Я.  Ігнатенко  – першорядний 
фахівець, художник і технік, також зворушливо говорив за «Нені-
лочку», яка завжди охоче допомагала технічними порадами й ма-
люнками, і за розумного, вмілого «Голоса».

Постараємося тепер тут за далеко неповними відомостями архі-
ву Черніг. губерн. зем. управи і статтями в земському збірнику Чер-
ніг. губ[ернії] характеризувати загальні обороти земського складу 
як першої громадської установи, що робила спробу керувати дріб-
ною промисловістю протягом 15 років, і питому вагу їх на тлі скуп-
ницьких оборотів. Правда, як вже говорилося, скупницькі оборо-
ти – справа темна; за словами декого з членів Черніг. губерн. зем. 
управи, Доливо-Добровольської і самого Голосова, який, напевно, 
добре стежив і цікавився цією справою, річні обороти кролевець-
кого складу Риндіна в кінці 90-х рр. сягали 200–300 крб, та інші, 
дрібніші скупники мали значненькі обороти на добрих 100  ти-
сяч крб: Оникієнко – до 50 тис., Марієва – до 25 тис., Железняк – до 
15 тис. і т. ін.

Випадковий і уривчастий, але цілком офіційний матеріал, що 
зовсім загинув в Кролевці і, на щастя, зберігався частково в Ко-
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нотопському архіві, – одна єдина з багатьох «Книга зборів» Кроле-
вецької земськ[ої] управи за 1906 р. Риндінські обороти (правда, 
для місцевого лише ринку – його роздрібну торгівлю в Кролевці) 
показує значно меншими. «Предприятие № 286. Рындин Иван Ер-
миевич. Потомственный почетный гражданин». У  нього власна 
крамниця з двома входами на ярмарковому майдані, з  якої йде 
продаж вроздріб. Має ще два склепи: один погріб Церкви Різдва 
Богородиці, другий  – Нікольської церкви. Службовцям виплачує 
на рік 1500  крб. За його декларацією  – річний обіг на майбутній 
рік він передбачає в 20 000 крб, хоч минулого року мав 50 000 крб. 
Інспекція визначає йому річний обіг 38 000 крб і оподаткування за-
йвин прибутку – 2800 крб. «Крилата молва» приписувала Риндіну 
напередодні імперіал[істичної] війни обороти, що сягали загалом 
до 2  млн крб. Сума ця постійно фігурує в численних доповідях, 
статтях, обстеженнях кролевецького ткацтва. Оскільки вона має 
під собою реальний ґрунт, сказати так само трудно, як і відносно 
тих 200–300  тис. в  90-х  рр., що визначали як обіг кролевецького 
склепу, підраховуючи на пальцях, земці. Так само малоймовірна і 
цифра в 20 000 в 1906 р. роздрібного продажу в Кролевці, яку по-
казує сам Риндін, бо маємо її тільки з одного джерела й притому 
суто фіскального.

Та сама «Книга зборів 1906 р.» з Конотопського архіву називає ще 
декого з кролевецьких скупників і визначає їхні обороти. Так, Оникі-
єнко Федір, купець, що торгує рушниками й пряжею, обіг на 1906 р. 
передбачає 10 000 крб, а інспектор визначає його йому в 13 000 крб 
як, за словами самого декларанта, було й минулого року.

Купець Чернухін  А.  І., що має роздрібний продаж на базарі, 
«Предприятие № 360», обіг минулого року показує 8500, а на 1906 р. 
передбачає 4000, і йому інспектор також залишає обіг минулого року.

Мореєва Вас. Ів., що також торгує рушниками і пряжею, вистави-
ла обіг на 1906 р. – 2260 крб, але також одержує затвердження обігу 
попереднього року в 5000 крб.

Тільки Щербань  Тр.  Ів., міщанин, що торгує рушниками і пря-
жею, передбачає проти обігу минулого року 1500 крб, на 1906 р. обіг 
2500 крб, який йому і затверджено. Також і Аспіс В. І. визначає і має 
затверджений обіг на 5500 крб. Бельченко В., що торгує малороссій-
ськими рушниками і скатертями, і визначає, і має затвердження на 
2000 крб на 1906 р.

Загальний прибуток всі декларанти, всі як один, визначають 
10 %, з яким інспектор і погоджується.
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Намагаючись звести дані цього випадкового матеріалу, що сто-
сується виключно до кролевецького роздрібного продажу, бачимо, 
що повітове земство тут не помилувало нікого з тих, хто хотів до-
вести, що обіг 1906 р. буде меншим за попередній рік, і всім, крім 
одного-єдиного І. С. Риндіна, залишився обіг минулого року. Якийсь 
незговорчивий інспектор хотів і йому залишити 50 000 крб і визна-
чив цю цифру в «Книзі зборів». Проте іншою рукою, можливо, що 
рукою вищої інстанції, цифра ця виправлена на 38 000 крб. Може-
мо з цього зробити висновок, що ощадливий «предприниматель» не 
брезгував жодним способом, за яким можна було заощадити якусь 
копійчину. Стрижучи ткачів, він за прикладом свого далекого пред-
ка намагався дурити й державу, в якій йому і без того непогано жи-
лося, зменшуючи цифри своїх справжніх оборотів. Треба думати, 
що й взагалі відносно земських податків був він тих самих думок, як 
і інші «промышленники» 144.

Питому вагу оборотів земського складу, на нашу думку, слід рів-
няти не до цих випадкових відомостей, що характеризують частково 
лише місткість місцевого ринку, а до фактичної спроможності всьо-
го кролевецького виробництва. Підраховуючи його грубо, якщо ро-
зуміти під Риндіним всіх скупників і вірити усним відомостям, що 
перед війною в Кролевці працювало до 4000  станків із середньою 
пропускною спроможністю 1 ½  рушники на день (найтиповіший 
асортимент), беручи в середньому і на постійних, і на сезонних тка-
чів 200 днів на рік, і середню ціну денної продукції – 1 крб 20 коп., 
річний обіг кролевецького ткацтва за цими даними міг дійсно бути 
близько 1 млн крб, а був фактично більший.

На жаль, в справах Черніг. губерн. зем. управи нема зведеного за 
15 років звіту діяльності кролевецького складу. Вибірка й зведення 
відомостей за архівними і печатними даними по всіх роках зайня-
ли б занадто багато часу, та й потреби в цьому не бачимо, тому об-
межимося тут відомостями по декількох окремих роках про різні 
показники роботи земства. Перш за все – про кількість кролевець-
ких ткачів, яких обслуговував склад, маємо таке: перший рік робо-
ти тих, хто постійно працює, Голосов нараховує 37 домовласників 
з 42 станками. З них при складі залишається на постійну роботу 
тільки один, коли наприкінці року губернська управа вирішила 
було обмежити операції складу тільки продажем сировини ткачам 
і заборонила прийом і збут готових виробів. Це був цілковитий 
абсурд, тому що якраз організації збуту і регулярної купівлі про-
дукції ткачі потребували якнайбільше. За іменним списком ткачів, 
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що відвідували склад протягом першого 1  ½  року, їх 190, серед 
них бачимо прізвища кращих кролевецьких ткачів: Тарабан  Ол., 
Риндін Фед., Ковбаса Мик., Ігнатенко Як. та ін. «За списком тка-
чей, получивших удовлетворение от склада в 1897 г.», бачимо, що 
було їх на цей час перерахованих по прізвищах за абеткою 1081, 
які так чи інакше користувалися послугами складу. З  них жінок 
778 – 71 % і чоловіків 303 – 29 %. Разом за рік вони зробили задо-
волених відвідувань 6198. З них для обміну на сировину виробів 
з доплатою – 3821, для купівлі сировини чи інструментарію за го-
тівку – 1289, і тих 64 ткачів, що постійно працювали на склад, дали 
1088 відвідувань. 

З постійних 64 «відпарних» складу ткачів жінок було 31 і чоло-
віків – 33. За цим списком бачимо склад постійних відвідувачів, 
що приходили до Голосова, хоч один раз на два тижні: «Ковбаса 
М. – 98 відвід., Шаповаленко 76, Підлипний Є. – 55, Лось – 53, Ду-
лін 51, Заікіна Кс. – 50, Ігнатенко Я. – 48, Марій Кондр. – 46, Візер 
Л. – 34, Гончаренко В. – 32, Лисогір – 33, Шабельников Степ. – 32 і 
т. ін.» Трудно зараз встановити соцстан і заможність цих ткачів – 
клієнтів складу, проте за усними відомостями, це не найбідніші 
з ткачів, правда, і не найзаможніші. Найбідніші були всі в давній 
і безвихідній кабалі у скупників, до земського складу тягнулися 
середняки.

Отже, коли 1898 р. в зв’язку з тріумфом Риндіна на Хрещенсько-
му ярмарку в Харкові захитався весь склад і пішли чутки про його 
ліквідацію, 141 ткач, стурбовані, чи буде склад існувати й далі, під-
писують заяву до губерн[ського] земства і просять заспокоїти їх 
щодо цього. Повітове земство, за розпорядженням губернського, 
змушене було вивісити об’яву, що склад залишається в Кролевці, аби 
спростувати агітацію скупників і заспокоїти цих 141 ткача, за якими, 
треба думати, стояла вже не одна сотня тих, що скомпрометували 
себе в очах «хазяїв» своїм зв’язком зі складом.

Року 1902 маємо коротку згадку про кількість відвідувань скла-
ду – їх разом 10 295: для обміну виробів на сировину – 5436, для 
придбання сировини за готівку – 1737, для придбання інструмен-
тарію – 49, 1579 відвідувань тих 74 ткачів, що постійно працюють 
на склад, і 1494 – відвідування мішаних. Таблиця відвідувань, скла-
дена по місяцях, показує інтенсивність роботи цілий рік, яка все 
ж таки затихає в літні місяці навіть у тих ткачів, що працюють на 
замовлення складу, і  до певної міри свідчить за зв’язок частини 
ткачів із землею.
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Місяці Продаж 
сировини

Продаж 
інструмент.

Приймання виробів в 
обмін на сировину

Приймання виро-
бів на замовлення

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ

195
203
131
140
137
149
131
98
102
202
139
116

4
8
3
4
5
3
5
-
1
5
5
6

758
720
599
377
381
569
281
128
163
410
570
550

156
161
167
92
139
138
87
89
108
140
150
152

Року 1904 постійних клієнтів у склепу 246, а ткачів-«відпарників» – 
77. Про кількість постійних ткачів-«відпарників» на кінець діяль-
ності складу відомостей нема, проте є вказівки що року 1908–[190]9, 
коли в зв’язку з декількома роками великих недородів і загально-
економічною кризою, скоротився попит і продаж кролевецької про-
дукції, складу також довелося скоротити кількість своїх «відпар-
ників» до 36 осіб, лишивши у себе тільки своїх перших і постійних 
робітників.

Денний заробіток кустарів у скупників, знов-таки за обліком Го-
лосова, а також і інших численних дослідників, коливався між 20 і 
25 коп.; в найгірших випадках він падав до 5 коп., в найкращих – під-
німався до 40 коп. при допомозі підлітка. Працюючи на склад, кус-
тар мав змогу заробляти від 30 до 50 коп. на день, дивлячись який 
асортимент він заготовляв. Звичайно, тут маємо на увазі робочий 
день не 8-годинний, а кустарний робочий день – 12–14 годин.

За свідченням Голосових, р.  1902, [190]3, [190]4, в  зв’язку з ве-
ликим попитом на кролевецькі вироби, заробіток ткачів на різних 
асортиментах збільшився від 20–30 %. Це якраз ті роки, коли «пряжа 
стала дорожчати, а роботи було, хоч завалися», як згадують ткачі. 
І склад, і скупники беруть підряд все, що виготовляють ткачі, навіть 
не придивляючись до браку. Оптовики самі їдуть до Кролевця за ви-
робами, кількість виїздів складу на ярмарки зменшується. «Трьох-
горная мануфактура», за спогадами М. О. Севрюка, через заздрощі 
на великий попит починає випускати вибійчані рушники за зразка-
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ми кролевецьких декоративних, але ці рушники, гірші й грубіші за 
ткані, були в тій же ціні, що й кролевецькі, – 4 арш. завдовжки, пара 
в оптовому продажі 2 крб; в роздрібному – 2 крб 20 – 2 крб 50, і успі-
ху не мали. Перед японською війною і під час неї, коли у великій про-
мисловості спостерігався застій, а попит на с.-г. продукти зростав, 
добробут куркуля і середняка – головного споживача кролевецьких 
виробів – також значно зростав, можливо, що саме звідси і великий, 
одразу незрозумілий, попит на кролевецьку продукцію, якраз під 
час японської війни, за що згадують ткачі, звідси й збільшений на 
20–30 % заробітку.

А.  Г.  Доливо-Добровольская на 1913  р. записує, що річний за-
робіток кролевецького ткача коливався між 40–216 крб, подає таку 
табличку середніх норм виробки і заробітку: рушників селянських 
простих 144 пари на рік по 55 коп. – 79 крб 20 коп., або рушників 
ІІІ ґатунку 400 пар на рік по 10 коп. – 40 крб, або кращого ґатунку 
48 пар по 2 крб 75 коп. – 132 крб. За даними департаменту земле-
робства, а також черніг[івських] земських статистиків, ціни на ро-
бочі руки в сільському господарстві кролевецького повіту 1882 р. 
були такі:

веСНЯНий ПОСІв

Конний 
робітн. 
на своїх 
харчах

Піший 
на своїх 
харчах

Піший на 
хазяйськ. 

харчах

Робітниця

На св. харч. На хазяйс.  
харч.:

70 коп. 35 коп. 25 коп. 25 коп. 15 коп.

Сінокос 1–10 60 45 35 25

Збирання хл. 1–25 30 40 40 –

Коливання цін на робочі руки

Весняна сівба на своїх харчах: Чолов. піший
Жінка

35 коп. – 60 коп.
20 коп. – 40 коп.

Сінокос – // – Чолов. піший
Жінка

65 коп. – 85 коп.
30 коп. – 50 коп.

Збирання хліба – // – Чолов. піший
Жінка

55 коп. – 80 коп.
35 коп. – 50 коп.
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Коливання цін для річних робітників сільського господарства:
-  в ті ж роки такі: в дрібних господарствах середній заробіток 

23,6 крб (коливання від 12 до 30 крб).
-  в економіях на своїй одежі середня 38,3 (коливання од 28  до 

50 крб для чоловіків).
Для жінок в дрібних господарствах середній заробіток на своїй 

одежі 39,6 крб (коливання од 30 до 50 крб), на хазяйській одежі се-
редній заробіток 26,1 крб (коливання від 18 до 40 крб).

В економіях жінки на своїй одежі мали в середньому 30,5 крб (ко-
ливання від 20 до 48 крб).

Підлітки в економіях оплачувалися, як і жінки, в середньому 30,5, 
з коливаннями від 20 до 48 крб.

В дрібних господарствах підлітки на своїй одежі мали в середньо-
му 29,8, з коливанням між 15 і 42 крб, на хазяйській одежі підлітки 
заробляли в середньому 18,3, з коливаннями між 10 і 30 крб.

Себто річні заробітки ткачів, за цими даними, не були нижчі за 
ціни на робочі руки в сільських господарствах річних робітників, і, 
звичайно, нижчі за сезонні роботи.

Робітники у кустарів заробляли, звичайно, ще менше. За даними 
Доливо-Добровольської (р. 1892–[189]3–[189]4) підліток мав 5–6 крб 
на рік, робітник  – 15–20  крб, кваліфікований робітник-ткач  – 30, 
найбільше – 35 крб на рік, на харчах хазяїна і власному одягові.

Не дивно, що ткацька робота в літні періоди затихала й в Кро-
левці, можливо, ще не лише через потребу працювати на власних 
клаптиках городів, а й по сусідніх економіях на буряках.

Наведемо тут для наочності ціни на с.-г. продукти на весну, літо 
й зиму 1914 року, себто напередодні війни і одразу по мобілізації:

В пудах: Весна 
1914 р.

Літо
Зима

До мобіл. Після мобіліз.

Мука житня
– // – пшенична
Крупа греч.
Пшоно

1-08
1-51
1-89
1-75

1-15
1-48
1-93
1-82

1-02
1-42
1-64
1-59

1-25
1-42
2-11
2-05

Для багатосімейних незаможних ткачів заробітку від ткацької 
роботи ледве хватало на споживний голодний мінімум 145.
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Про забезпеченість кролевецьких ткачів землею прямих даних не 
маємо, оскільки робота Черніг. земського статистика Червинського 
«Кролевецький уезд, материалы для оценки земельных угодий» дає 
відомості про весь повіт за винятком самого міста. За даними Го-
лосова, який 1893 р. обстежував ткацьку промисловість по 9 пунк-
тах Черніг. губернії (м.  Березна, м.  Борзна, м.  Ічня, німецькі коло-
нії, с. Пальчики, м. Нові Млини, м. Олішевка, м. Літки), пише, що з 
799 душ ткачів 253, себто 31,6 %, орної землі не мають, крім садиби, 
решта ж має землі від ¼ до 10 десятин на двір. В  іншій своїй до-
повіді того ж року про кролевецьких ткачів він пише, що, навпаки, 
більшість кролевецьких ткачів мають лише садибу, орною ж землею 
володіють і хліборобством займаються не більше 30 % ткачів. Лед-
ве чи вони при відомому малоземеллі були забезпеченіші, ніж ткачі 
згаданих вище осередків. Хіба за винятком тієї нечисленної групи 
заможних ткачів-промисловців, що їхнє хліборобство росло разом 
з їхньою промисловою роботою. З  цього виходить, що при малій 
забезпеченості землею ⅔ кролевецьких ткачів мусили жити майже 
виключно з ткацької роботи, а  це змушує нас вважати, що й про-
дуктивність праці м. Кролевця повинна була бути вище за середню; 
тому, вираховуючи її, слід орієнтуватися на максимальні, а не на мі-
німальні цифри.

Цілковитої продуктивності праці будь-якого кустаря, чи то «від-
парника» земського складу, чи то риндінського, вивести за докумен-
тальними даними нема ніякої змоги. Матеріалів до цього нема ні 
в земському архіві, ні тим паче у скупників. В зв’язку з цим трудно 
сказати щось певного на підставі цифрових даних про значення тка-
цтва в бюджеті Кролевця. Знаючи по окремих роках кількість куста-
рів, що працювали виключно на склад, не маємо суми продукції, що 
вони виробили: в звітах складу вона входить в суму загальної вартості 
виробів, що прийняв склад, серед яких велике місце займають виро-
би тих, хто міняв готову продукцію на сировину чи продавав складу 
за готівку. 

Тільки в звіті Голосової за 1904 р. неведено цифри, які дають під-
ставу говорити за це: 246 постійних клієнтів складу здали за 11 556 
«сделок» виробів на 14  912  крб 22  коп. та 77 постійних робітни-
ків складу, його «відпарників», за 1492 «сделки» сдали на 6505 крб 
64 коп., разом на 21 417 крб 86 коп. Якби вважати, що ці 77 працю-
вали постійно і виключно тільки на склад, то накинувши нормальні 
10 %, ми мали б їх продукцію 7156 крб 20 коп., і середню продукцію 
на 1 ткача 92 крб 92 коп. на рік, себто сума дуже незначна, коли бра-
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ти середню типову вартість одного виробу (пара рушників – 1 крб 
50 коп.) і середню продукцію (1 ½ рушника на день – 1 крб 13 коп.), 
ясно, що навіть «відпарники» складу, очевидно, працювали не тіль-
ки на склад, бо при таких даних робочий рік їх дорівнює 82 робо-
чим дням 146.

Що це було саме так, відомо зі списку ткачів, вироби яких екс-
понував у своїй вітрині на Всеросійській кустарній виставці 1902 р. 
«посредник кустарей г. Кролевца» І. Є. Риндін. Він перераховує пріз-
вища експонентів – кращих майстрів, що одержали на цій виставці, 
срібні, бронзові медалі і листи. Він називає чимало тих саме прізвищ, 
які бачимо і серед робітників земського складу. Причому річну про-
дукцію кожного кустаря Риндін визначає від 100 до 500 крб. Йому 
як посереднику промислу аж ніяк не було вигідно розшифровува-
ти собівартість виробів, а  через це і перебільшувати цифру річної 
продукції кустаря. Отже, порівнюючи цю цифру з вищенаведеними 
показниками, бачимо, що всі вони так чи інакше стверджують нашу 
думку щодо річного обігу всього кролевецького ткацтва, який міг 
коливатися між 1 і 2 млн крб.

Які ж були обороти складу? За перші півтора року діяльності –  
з  1/VІІ-1895  р. по 1/І-1897  р.  – придбано сировини на 8976  крб 
28 коп., продано ткачам на 9147 крб 69 коп. з прибутком для склепу 
171 крб 41 коп. Готових виробів одержано на 6570 крб 54 коп., про-
дано на 7241 крб 62 ½ коп., з прибутком для складу 671 крб 08 ½ коп., 
інструментів одержано на 380 крб 85 коп., продано на 445 крб з при-
бутком 64 крб 15 коп. Загальний прибуток складу – 406 крб 69 ½ коп. 
В цей рік склад накладав, як бачимо, на сировину 2 %, на готові ви-
роби – 9,2 %, на інструменти – 14,5 %. Далі візьмемо 1902–[190]3 рік, 
що харак теризується зростом попиту на вироби: загальний оборот 
складу  по всіх операціях – сировина, готові вироби, інструменти – 
сягає 50  962  крб 94  коп.; валовий прибуток  – 3068  крб, чистий  – 
810 крб 04 коп.

Нарешті беремо відомості за один з останніх років існування 
складу, за який вони є повністю. Сировини за цей рік придбано на 
17  163  крб 54  коп., видано ткачам на 15  744  крб 50  коп. з прибут-
ком для складу 1238 крб 38 коп. (8 %); виробів від кустарів одержано 
на 35  836  крб 35  коп., продано на 21  438  крб 22  коп. з прибутком 
для складу 1862  крб 50  коп. (9  %), і  інструментарію одержано на 
438 крб 12 коп., продано кустарям на 229 крб 60 коп., з прибутком 
13 крб 70 коп. (6 %), себто загальна сума обороту по всіх операціях – 
37 417 крб 32 коп. і валовий прибуток 3114 крб 90 коп.
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З політики земських націнок робимо висновок щодо сировини: 
був добрий намір накладати якнайменше – до 5 %. В перший рік на-
кладено 2 %, в останній і взагалі з 1899 р., коли склад було переве-
дено на самоокупність, – накладалося 8–10 %; оскільки кустарі все 
ж таки охоче брали її, треба уявляти собі, що скупницька сировина 
при оптових закупках давала їм значно більший прибуток; на гото-
вих виробах прибуток перших і останнього років тримається 9 %, на 
інструментарії, оскільки попит на нього взагалі був великий тільки 
перші роки, він різко падає з 14 % до 6 %.

Чи виправдував же своє існування склад, беручи такі відсотки і 
маючи такі прибутки? Відповідь на це, а очевидно, і офіційний зем-
ський погляд, висловлює бухгалтер ГЗУ В. Грас в статті, яку видру-
кувано в земському збірникові Чернігів. губ. за 1904 рік під назвою 
«Письма бухгалтера». Він подає табличку валового прибутку, витрат 
і чистого прибутку за 5 р. самостійного існування складу, коли гу-
берн. земство перестало утримувати його і перевело на самоокуп-
ність з 1899  р.  – 1903  р. Загальний валовий прибуток за 5  років  – 
14 186 крб 46 коп., витрати – 12 309 крб 25 коп., і чистий прибуток – 
1877 крб 21 коп., а в середньому на рік прибуток – 2837 крб 29 коп., 
витрати – 2461 крб 85 коп., чистий прибуток – 375 крб 44 коп. Взявши 
до уваги обігові кошти, які на цей час дані були складу, – 12 900 крб, 
річний прибуток він виводить 3 %, але оскільки склад не виплачує 
нормальних 4 % губерн[ському] земству, і оскільки за 5 років це дало 
б 2280 крб – склад, на його думку, має дефіцит 702 крб 78 ½ коп. за 
5 років і жодних перспектив, аби колись покрити всю свою заборго-
ваність Черніг. губ. земству.

Бухгалтеру, а  на нашу думку і значній кількості гласних, мало 
діла до культуртрегерського значення складу, до його економічної 
боротьби за кустаря, він знає одне: склад існує для купки кролевець-
ких кустарів і сам себе не окупає; це справа, без сумніву, повітових 
земств, а не губернського, якому зовсім непотрібно і невигідно так 
розтринькувати гроші.

Правда, губ[ернське] земство в цілому з такими висновками все 
ж таки не погоджувалося і підтримувало склад після того ще 6 ро-
ків, протягом яких він окупав себе, повертав свої прибутки на те, що 
вважав потрібним, – показова майстерня тощо, але ледве чи давав 
прибутки губернському земству, хоч операції його і не зменшували-
ся, а росли.

На даному прикладі земської організації комерційного типу має-
мо яскраву картину куцої економічної допомоги земств кустарям. 
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Скільки мені відомо, ніде на Україні вона й не була іншою, ніде еко-
номічно себе не виправдувала, і земство волею чи неволею «опіка-
ючи кустарів», не те, що зиску від цього не мали, а добре, як не було 
в збитках, і відігравали роль філантропа-благодійника, який і радий 
би здихатися свого дорослого опікуваного, та, з одного боку, маш-
кари дбайливого опікуна втратити не хочеться, а з другого, як його 
поставити на власні ноги, невідомо.

На тлі всіх загальноскупницьких кролевецьких ткацьких оборо-
тів оборот земського складу ледве чи складав 3 %. Кустарі ж на нього 
були зайняті ледве чи 1,5–2 %. Можливо, що склад важив стільки, чи 
трохи більше, як рядовий дрібний скупник, проте це великої різни-
ці для кролевецької дійсності не робило. На підставі всіх наведених 
фактів доводиться розмежовувати роль й наміри губернського зем-
ства з роллю і намірами його представників у Кролевці – Голосових. 
За визнанням Веселовського, Черніг. губерн. земство було одним 
з найліберальніших і прогресивних. На нашу думку, ледве навіть 
можна вважати, що воно тільки ліберальничало, бо справжнє класо-
ве обличчя його постає ясно з цих наведених прикладів боротьби зі 
скупником, якого не те що подолати, а навіть прищемити як слід не 
міг пігмейський земський склад.

Звичайно, несерйозно з боку серйозної установи вважати, що 
земський склад з обігом 13–16  тис.  крб може боротися і еконо-
мічно дошкулювати ворогу з капіталами в декілька сотень тисяч, 
а  може, і  мільйон карбованців; несерйозно так, довіряючи своїм 
представникам, як це видно із земської оцінки діяльності Голосо-
вих, не дати складу такої конституції, при якій він не був би так 
зв’язаний в своїх найдрібніших операціях. Переводячи склад на са-
моокупність, та ще й чекаючи від нього прибутку, не даючи змоги 
самостійно збільшувати свої обігові кошти, явно не бажаючи по-
рушувати інтереси дрібних скупників-«возовиків», не даючи змоги 
поглиблювати технічну допомогу ткачам і т. ін., – губ[ернське] зем-
ство ввесь час лише робило «гарну міну при поганій грі», намага-
лося спихнути свій склад повітовому земству і тільки торгувалося 
за суму. За справжньою втомою від боротьби з начальством в пер-
шу чергу слідкуємо за звітами Голосова: «Ще й ще раз пишу про те 
саме, хоч не сподіваюся вже на будь-які реальні наслідки», – пише 
він напередодні переходу на другу посаду. Для дружини його, коли 
вона заступила його посаду в складі, безнадійно сіре й одноманітне 
існування складу з того часу, як губернське земство припинило ро-
боту навчальної майстерні, 1898 р. трошки змінюється і дає певне 
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задоволення з 1904 р., коли знову на власні прибутки, а не на до-
тації земства, в Кролевець виписали з с. Чаркизова майстра Семена 
Гуслова за 25 крб на місяць, який починає збирати й запроваджу-
вати в життя жакардові станки.

За всі ці 15  років голосовської боротьби зі скупником земство 
так само, як і влада тих часів, за влучною характеристикою Леніна, 
дбає тільки за те, аби зберегти зовнішність, зовсім втративши зміст. 
Земство – лише «орудие укрепления самодержавия, посредством по-
ловинчатой уступки привлечения к самодержавию известной час-
ти либерального общества». І на цьому прикладі земської роботи в 
Кролевці ще раз переконуємося, що як би воно не ліберальничало, 
воно займалося тільки «безвредними для буржуазного общества ме-
роприятиями, неспособными подорвать основ того, что называется 
существующим общественным порядком». Капіталісти-скупники за 
царську владу могли ще спати спокійно 147.

Отже, коли нарешті року 1910, після 15 років вагань і торгівлі з 
Губ. зем. управою, кролевецьке повітове земство на умові виплачу-
вати губернському протягом 20 років ті 12 000 крб, в які був оціне-
ний ввесь склад, вирішили його прийняти від губернського земства, 
це трапилося одночасово з від’їздом Голосових з Кролевця. За усни-
ми відомостями, відав складом з 1910 р. Финкельштейн М. К., рахів-
ник ПЗУ, що перед тим служив в тюрьмі. Була ця людина «слаба», 
добра і не енергійна. Нема в мене дати остаточної ліквідації складу, 
за усними відомостями це 1915–[19]16 р., бо в звітах кролевецько-
го повіт. земства, що друкувалися в Черніг. зем. губерн. збірникові 
складу ніякої уваги не приділяється, і жодних відомостей за нього не 
друкується. Можна з певністю сказати, що роль його кінчилася ра-
зом з від’їздом Голосових з Кролевця, а обіг річний сягав найбільше 
15 000 крб на рік. Ясно, коли губ. земство, орудуючи в Кролевці через 
упертих і свідомих Голосових, нічого не могло подіяти зі скупника-
ми, повітове і поготів не стало їм на перешкоді.

Роботи самих Голосових та їхнього значення для розвитку про-
мислового ткацтва на Україні проминати не можна. На Чернігівщи-
ні, зокрема, вони зробили чимало. І  губернське земство, прощаю-
чись з ними, відзначило це у відповідних спеціальних подяках обом 
за «в высокой степени культурную и полезную работу в продолже-
нии 15 лет на корысть кустарной промышленности», підкреслюю-
чи їхню енергію, любовь до праці і рідку добросовісність, а Н. С-ні 
в додаток до подяки призначивши ще й грошову нагороду – річну 
платню 600 крб.
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Погоджуючись загалом з також оцінкою роботи Голосових, все 
ж таки доводиться дещо закинути їм. Це, по-перше, та недоцінка і 
значною мірою невміння використати місцевий орнамент, про що 
мова вже йшла раніш. Правда, в  цьому відношенні Голосов лише 
наслідував «ленінградській барині» Доливо-Добровольській, учнем 
якої він фактично й був. Проти невміння використати місцеву ори-
гінальність і запровадження шаблонних малоцікавих зразків вже й 
в ті часи зустрічаємо заперечення з боку патріотів кролевецького 
своєрідного орнаменту (справа ч. 2. 3). Крім того, хіба, можливо, що 
й зрозуміла в умовах саме кролевецького ткацтва при наявності та-
кого міцного скупницького кулака і зажиму, який був у Кролевці – 
хиба, яку вони виправляли вже в іншому місці, а саме – в Оленівці, 
де вони багато працювали над кооперуванням в артілі тих кустарів, 
ткачів, килимарів, вибійщиків, фарбарів, швейників, шевців, столя-
рів і токарів, що кінчали навчально-показові і загальноосвітні курси 
і ханенківські школи, яких вони передавали до складу артілей Київ. 
губ. зем. управи.

В  самому Кролевці, незважаючи на постійні офіційні в угоду 
часу нагадування і настановлення з боку губ.  зем. управи зайня-
тися цією справою Голосови хоч не змогли, хоч не схотіли. При-
наймні під час київської виставки 1897 р. Голосов ще висловлював-
ся, що артіль – справа для кустарів не певна, і гроші, витрачені на 
неї, – викинуті.

Підкреслюючи миролюбство олишівських ткачів, що на цей час 
вже склали артіль (року 1895) і ще жодного разу не посварилися, він 
навіть дивується з цього 148. Так само і Н. С. в останній своїй доповіді 
ГЗУ 1910 р., виїжджаючи з Кролевця, пише, що їй протягом цього 
останнього року праці довелося зазнати великого розчарування в 
роботі складу з боку кустарів, які, очевидно, занадто звикли, щоб 
хтось, чи то земство, чи то скупник, думав і дбав за них. Заснувати 
артілі, незважаючи на все своє бажання, вона не змогла: ткачі, що 
дуже хвилювалися, знайомилися з уставом, надісланим з Чернігова, 
збиралися в групи, сперечалися в склепі, не дійшли ніякої згоди. Те 
класове розшарування ткачів, яке з давніх давен було помітно, ви-
явилося і тут, зокрема, чітко; заможніші з них, серед яких напевно 
були й «возовики» й «торбешники», групуючись, боялися вводити 
до себе бідняків; бідняки, навпаки, не хотіли заможних і намагалися 
одержати від земства, як було обіцяно, допомогу в 5 тисяч крб для 
заснування артілі тільки для себе, чого земство, звичайно, не зроби-
ло б і не дало б гроші в непевні руки. Не було в Кролевці, на думку 
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Н. С. Голосової, жодної людини, яка б вірила в силу й здатність кро-
левецьких ткачів боротися зі скупниками цілком самостійно, і яка 
погодилася б взяти на себе роль організатора артілі. «Я лично, зная 
моральные устои кролевецких ткачей, не находила их подходящи-
ми к роли членов товарищества». За цим реченням, яке вимагає від 
членів артілі перш за все «моральных устоев», треба читати її думку 
про малу класову свідомість ткачів, їхню безпринципність відносно 
руки, що дає роботу, також певну ідеалістичну уяву про артіль. Ще 
не час був, і дійсно трудно докоряти лібералам Голосовим за те, що 
вони не зуміли збити малосвідоме кролевецьке бідняцтво в грізну 
для скупників силу. Занадто ще великою владою і впливом на місце-
ві справи користувалися ці «благодійники», в руках яких була змо-
га карати й милувати ткачів за власним вибором. «Моральні устої» 
кролевецьких ткачів в умовах жорстокої економічної боротьби були 
дійсно такі, що кожний з тих, кого тиснули, який хоч трохи ставав 
на ноги, маючи перед очима гарні приклади, негайно переходили в 
розряд тих, хто тисне слабіших.

Взагалі в ці часи на Чернігівщині артілі засновувалися з велики-
ми труднощами, навіть там, де скупники відігравали меншу роль, 
ніж в Кролевці. Приклад, гончарна Олешня, де земству також не 
пощастило заснувати артіль. Року 1895 заснувалася і досить добре 
працювала одна тільки ткацька артіль в Олишівці, яку заклали 12 за-
можних ткачів.

Отже, бачимо, що представники Черніг. губ. земства, ідеологічні 
і технічні керівники ткацької справи, подружжя Голосових лише 
трохи, лише поверхово зачепили й схвилювали товщу кустарної 
маси і нічого нового в цілком капіталістичну форму праці не вне-
сли. «Відпарники» (ткачі, що працюють на замовлення) земства чи 
Риндіна, по суті, мало чим відрізнялися один від одного. Виховані 
в атмосфері капіталістичних форм праці, з їхньою безправністю і 
експлуатацією трудящого, кролевецькі ткачі навіть за допомогою 
культуртрегерів земців ніякої ініціативи чи самодіяльності не ви-
явили. Це прийшло значно пізніше, вже після імперіалістичної вій-
ни, яка витягла більшість їх з-за дідівських станків, тільки на по-
чатку Жовтневої революції, яка дмухнула свіжим повітрям на цю 
затхлу ділянку життя.

В цьому останньому розділі про кінець кролевецького ткацтва за 
капіталістичної доби скажемо коротко, на чому спинилося воно пе-
ред імпер[іалістичною] війною й Жовтневою революцією і який був 
культурно-політичний рівень ткацької маси.
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На жаль, як про це вже говорилося, земська статистика не охо-
пила черніг[івських] кустарних промислів, ткацтва зокрема, так де-
тально і всебічно, як в інших губерніях інші промисли. Можливо, 
що матеріали обстеження 1913 р. дали б багато інтересних цифр і 
відомостей, з якими можна було б оперувати і за якими поставала 
б повніше картина кустарного ткацтва, проте невелика брошура 
Плавтова, видрукувана за цими матеріалми напередодні імперіаліс-
тичної війни, подає занадто мало і занадто скорочених відомостей. 
Це не більше, як сухий екстракт матеріалів, що залишилися неопу-
блікованими. За літературними і усними відомостями виходить, що 
напередодні імперіалістичної війни тисячі кролевецьких ткачів пра-
цюють по своїх хатах на декількох дрібних і одного великого скуп-
ника. Ревина майстерня з десятком найманих цілком експроприйо-
ваних робітників – значне, але занадто дрібне явище на загальному 
тлі кролевецького ткацтва.

Залежність від капіталістів в різних відтінках існувала в Кролев-
ці з давніх часів, з  часів розвитку скупництва, проте ніякої сталої 
форми вона не набула. Правда, сотні цілком залежних від капіталіс-
тів «відпарників», сотні менш залежних від нього ж через заборго-
ваність за сировину, через концентрацію збуту, «квазі-самостійних» 
товаровиробників, у невеликої частини яких були навіть власні на-
ймані робітники, здебільшого по одному і не більше як два, всі так чи 
інакше брали участь у капіталістичному виробництві. Проте на по-
чатку ХХ ст. в добу розвиненого капіталізму, це навіть не цілком капі-
талістична мануфактура, тут працює навіть не промисловий капітал, 
а  торговельний, що керує капіталістичною роботою на дому ще не 
задушивши остаточно всіх самостійних дрібних товаровиробників. 

Чим пояснити таку довгочасну затримку такої архаїчної форми – 
коротко, ясно і цілком вичерпує це питання В. І. Ленін, кажучи, що 
погані шляхи сполучення, напівнатуральне хліборобство і традиції 
старовини затримують машинну індустрію і не дають їй зайняти 
місце хатньої промисловості.

Справді: залізниці через сам Кролевець проходять пізно. Москов-
ська Київо-Воронезька залізниця пускає в експлуатацію цю колію 
лише року 1907, себто тоді, коли купець вже оволодів всією масою 
виробників, всіма дрібними скупниками і затримує архаїчну форму 
праці. З хліборобством ⅔ кролевецьких ткачів розірвали. Проте всі 
сидять по своїх хатах, на своїх клаптиках городу. Щодо «традицій 
старовини», то їм присвячений цілий розділ в даній роботі і до ньо-
го, власне кажучи, можна було б і зовсім не повертатися.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



306

Різноманітні кролевецькі рушники, дорогі  – для заможних, де-
шеві – для бідних, були й залишалися влучним і ходовим головним 
асортиментом до імперіалістичної війни, навіть і деякий час після 
неї. Селянська традиційність і відсталий побут – це те останнє, що 
найдовший час йшло всупереч з революційним і непереможним ру-
хом пролетаріату. Риндіни и К° вдало використовували цей побут, 
забобони, ритуали, традиції, постачаючи селу потрібні йому виро-
би, щедро оздоблені атрибутами царської влади і церковними, що 
так характерні для пануючих верств і промисловців доби розквіту 
капіталізму.

Економічне і ідеологічне розшарування села відносно щоденно-
го побуту так чи інакше було втиснуте в досить одноманітні рамки: 
того самого типу хати, тільки великі й чепурні – у заможних, старі й 
темні – у бідняцтва, на тих саме місцях кілки для кілкових рушників, 
по тих саме кутках для «богів» «божники», ті ж самі свати з дорож-
чими чи дешевшими рушниками через плече на весіллях. Дуже не-
значний, порівнюючи, відсоток найзаможніших селян, здебільшого 
крамарів, промисловців, так помітно урбанізувалися, щоб навіть у 
хатах під залізом, з міськими меблями одмовитися від розвішуван-
ня рушників на стінах чи на іконах, чи вживання їх під час весілля. 
 Навпаки, і цей новий сільський побут всякими антихудожніми, про-
те найдорожчими «царськими» рушниками намагався обслужити 
кролевецький скупник.

Тут «традиції старовини» були незмінні й регулярно несли із со-
бою копійчані заробітки за безкінечний робочий день кролевець-
ким ткачам і гарні прибутки нечисленним капіталістам.

Що робили і як жили кролевецькі ткачі під час імперіалістичної 
війни, жодних писаних відомостей не маємо; усні джерела одно-
голосно свідчать, що з першого ж року війни справа почала завмира-
ти, і коло десяти років промислового кролевецького ткацтва майже 
не існувало. На перший погляд – дивне, незрозуміле явище, бо ве-
лика кількість ткацьких осередків, значно менших, ніж Кролевець, 
зуміли переключитися на потреби свого часу, почали виготовляти 
мішки, рядна, брезенти, наметову тканину і т. ін. на потреби війни – 
себто перейшли на специфічний асортимент військової доби. По-
яснювати це явище тільки тим, що якраз напередодні вій ни, влітку 
1914 р., вмер головний організатор кролевецького ткацтва – Риндін, 
як гадала значна частина ткачів, або тільки тим, що решта підпри-
ємців і кволий повітовий земський склад не зуміли включитися в 
інтереси дня і заробляти на військових поставках, було б необереж-
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но. Проте, без сумніву, оскільки під час війни почалися ускладнення 
з набуванням сировини для дрібної промисловості, зокрема худож-
ньої, бо в першу чергу сировину одержували великі промислові за-
клади, що працювали на потреби війни, а за смертю Риндіна, у якого 
напередодні війни в руках було мало не все постачання сировиною, 
в  Кролевці не залишалося спадкоємців-комерсантів, спроможних 
упоратися з цією трудною тепер справою постачання і переходу на 
новий асортимент. Цілком можливо, що такий збіг обставин, як 
смерть головного скупника – представника торговельного капіталу 
і початок імперіалістичної війни, що засудила на смерть і каліцтво 
десятки кролевецьких ткачів – виконавців роботи, були дійсно «пе-
рикульозні» для виробниц тва. Бо, власне кажучи, смерть Риндіна 
для кролевецьких ткачів дорівнювала ліквідації підприємства з ти-
сячами робітників.

Риндін при його зв’язках з оптовиками-мануфактуристами як 
пайщик крупних фірм, напевно, не проминув би під час війни мож-
ливості добре заробити і зумів би використати ткацьку робсилу 
Кролевця на іншому асортименті. Дрібні скупники не могли зі свої-
ми незначними капіталами подолати труднощів постачання, також 
і збуту, що ускладнився обставинами військової доби; самі кроле-
вецькі ткачі, як вже говорилося, і в кращі часи ініціативою не визна-
чалися. А тому більшість їх, зокрема бідняків, опинилися в безпо-
радному становищі.

Уривчаті архівні відомості про замовлення в Кролевці від Комі-
тету Південного фронту Всеросійського земського союзу і Всеросій-
ського союзу міст свідчать про те, що замовлення, якщо вони й були 
виконані, порівнюючи з ткацькою спроможністю Кролевця, були не 
значні й справи не урятовували. Так що й втручання сторонніх орга-
нізацій зміни в загальній справі ткацтва не дали, бо місцева громад-
ська організація, яка, по суті, повинна була підхопити ініціативу, – 
повітове земство – була нездатна до роботи.

За офіційними відомостями, згідно із земським обстеженням на 
1913 р., в Кролевецькому повіті було 1397 ткацьких дворів з 2405 тка-
чами, з них в самому Кролевці ткацьких дворів було 973, а ткачів – 
1826. І раніш, і тепер ткацтво було розвинено в сусідніх з Кролевцем 
селах, власне кажучи, в його передмістях, які економічно входили в 
сферу діяльності кролевецьких скупників, себто в одне ткацьке гніз-
до. Обстеження, ураховуючи лише головних виконавців роботи, не 
говорить нічого за тих, хто зайнятий в цьому виробництві на додат-
кових і початкових процесах, і не ураховує кількості станків, а через 
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це і свідчення усних джерел, і інших дослідників до певної міри зали-
шаються в силі – можна думати, що вся наявна ткацька робсила, крім 
ткачів, разом зі снувальниками, мотальниками і ін. доходила дійсно 
до чотирьох тисяч. Як що самих станків на цей час було понад 2500, 
ткацьких дворів – до 2000 149. І ось вся ця армія – жінок, чоловіків, 
дітей і старих – з початком війни засуджена була на великі злидні. На-
воджу тут оповідання кролевецької ткачихи-біднячки, «відпарниці» 
Риндіна, Х. Неровні, про ці часи: «Чоловіка одразу забрали на війну, 
повернувся він через рік вісім місяців, контужений, пожив рік і вмер. 
Я залишилася з двома дітьми, одному – два роки, другому – десять 
днів. Хата стара, темна, холодна. Землі нема, заробляти на дітей якось 
треба. З ткацькою сировиною стало туго. Перебивалася тим тільки, 
що купувала основи у ткачів, у яких вони ще були на станках. Тчу, 
а ніхто не купує. Тільки й того, що селяни приїжджали, замовляли 
полотно, коврики, зі своєї пряжі чи з чого попало зробити. Плати-
ли продуктами. В ті роки вже мало, мало хто ткав. Зовсім завмерла 
справа, ну а я все якось перебивалася, і тільки два з половиною роки 
не ткала, коли вже зовсім сировина зникла. Тоді пішла працювати на 
млин і була там аж до 22 року, поки не заснувалося товариство».

Це характерне оповідання, бо в дійсності так воно й було: бідня-
ки-ткачі, що нічого, крім станків, у голих хатах не мали, крутилися 
ще так сяк, деякий час перебивалися на епізодичних замовленнях з 
сусідніх сіл, а далі, за браком сировини й замовлень змушені були 
інтенсивно шукати інших заробітків, найматися куди попало, аби не 
вмерти з голоду. Зокрема, це стосується до вдів і сиріт імперіалістич-
ної війни. Заможнішим, що мали, крім хатин зі станком, хоч клап-
тик города чи поля, було легше перебитися, поступово підшукуючи 
собі якісь додаткові приробітки. Проте ткацтво за браком сировини 
і попиту залишали й вони, і нарешті напередодні Жовтня в Кролевці 
вже дійсно не було чути гуркоту сотень ляд по всіх кутках: ткачі по-
виносили станки з хат. Окремі нечисленні одиниці-ремісники, що 
виконували роботи лише на замовлення, з матеріалу замовця, в да-
ному разі великої ролі не відігравали: Кролевець як значний капі-
талістично-мануфактурний осередок промислового ткацтва зник в 
перші роки імперіалістичної війни.

Будь-яких певних джерел чи яскравих показників, чи докумен-
тальних даних для висновків відносно культурного рівня кроле-
вецьких ткачів напередодні війни також не маємо.

Облік письменності 80-х рр. серед селянства Кролевецького по-
віту дав такі показники: на 100 хлопців вчиться 15, на 100 дівчат – 1.  
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Можливо, що для міста Кролевця цей відсоток був трохи більший. 
За даними перепису 1897  р., серед новобранців Чернігівської гу-
бернії 50 % було неписьменних. На 1912 р. відсоток цей зменшив-
ся до 20 150.

Облік письменності. Дані обліку письменності ткацької маси, 
одержані вже на початку двадцятих років ХХ ст., себто на початку 
праці т-ва «Відродження» показують більш як 90 %-ву неписьмен-
ність членів т-ва. Політична несвідомість ткацької маси, що завжди 
йде слідом за загальною неписьменністю, була також, за свідченнями 
кролевчан, дуже велика. Воно й не дивно, бо не інакше було й по всіх 
тих кустарних закутках царської Росії, де робітники капіталістичних 
підприємств не мали спільного життя, були так роз’єднані, розкида-
ні по окремих хатах – дрібних майстернях, де існував іще зв’язок із 
землею і цілковита економічна залежність від капіталістів, що де-
сятками років виховували своїх кабальних заборгованих робітни-
ків в покірності й терпінні. Пробний камінь – революція 1905 р. – в 
Кролевці, як і по багатьох інших невеличких містах Чернігівщини, 
показала обличчя значної частини міського буржуазного населення 
з його найгіршого боку. Тільки сусіднє місто Конотоп як великий 
робітничий центр, що мав значну революційну організацію, заліз-
ничників й робітників майстерень, був єдиний на всю Чернігівщину, 
де робітничі дружини не тільки не припустили погрому в себе, а й 
висилали свої загони в сусідні міста, аби не припустити чи принайм-
ні припинити це й там. До Кролевця конотопська робоча дружина 
приїхала запізно; погром в Кролевці відбувся 20–21 жовт ня – місь-
ка чорна сотня, за негласним керівництвом поліції, громила всю ніч 
приміщення і крамниці євреїв, а  міське і околичне населення, що 
явилося «з кілками», брало участь в грабунках. Серед заарештова-
них потім погромщиків були деякі ткачі. За друкованими спогадами 
про революцію на Конотопщині, оповіданнями кролевчан, зокрема 
А. М. Карпця, про якого тут вже згадувалося в зв’язку з агітацією 
Голосова, старого кролевецького ткача, а  разом з тим і робітника-
тесляра залізничних конотопських майстерень, серед кролевець-
ких ткачів на той час видатних революціонерів не було. Правда, сам 
А. М. Карпець, працюючи в робітничому оточенні, був під впливом 
залізничників-революціонерів, зокрема Месіка Я. І., (тоді лівого с-р., 
далі комуніста). Він розносив літературу по сусідних селах (Мель-
ня, Алтинівка, Добротів, Атюші),  розкидав вночі по дворах, мав сам 
бібліотечку зі 173 книжок, які під час Жовтневої революції здав до 
кролевецької бібліотеки, а частину, на велику досаду, спалила в печі 
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жінка під час трусу. Він, почувши за погром в Кролевці, побіг з Ко-
нотопа пішки по грязюці, за дорученням Месіка, не чекаючи на ро-
бітничу дружину, для якої ніяк не могли розігріти паровоза. Прибіг 
він з Конотопа до Кролевця і також спізнився; робив, що міг, завер-
тав зі свого кутка тих сусідів, хто ще й на ранок збирався «з кілком» 
іти на базар.

«Було ще декілька свідомих ткачів та їхніх родин, які за участь 
в революційних подіях 1905 р. на Кролевеччині були засуджені до 
кари і відбули в свої часи то заслання, то каторгу, як наприклад 
П. М. Тарабан, П. В. Страфун і ін. Проте серед сотень кролевецьких 
ткачів це були тільки дуже й дуже нечисленні одиниці», – так пише 
А. М. Кибальчич, що також брав участь в реврусі 1905 р.

На підставі всього сказаного про Кролевець раніш постає знайо-
ма картина: безпросвітньо-економічна залежність від капіталіста і 
цілої ієрархії дрібних скупників, затурканість, низький культурно-
політичний рівень кустаря, архаїчна техніка ручної праці, копійча-
ні заробітки, секретництво, роз’єднаність – всі атрибути «худшого 
вида капитализма, худшого в смысле отсталости, эномического не-
совершенства социального й культурного положения трудящих-
ся масс» 151.

Жовтнева революція застала в Кролевці завмерле капіталістичне 
виробництво на його нижчому ступені, відродження якого почало-
ся з першими роками відбудовного періоду.

Последняя часть – основание артели «Відродження» – затерялась.  
 Е. С.
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– // –  16. Л. [?] Неровня.
– // –  48. «Малороссийская госпожа в наметке или серпанке» (з рукоп. 

Шафонського).
– // –  49. «Малороссийская мужичка в наметке» (– // –).
– // –  50. «Поселяне Хотовского общества» (– // – Деля Флиза).
– // –  56. Край намітки (малюнок Л. Левицької).
– // –  57. Зразок намітки, край завширшки 80 см. У. П. Волинської.
– // –  58. Старовинні скатертини й рушники.
– // –  59. Рушник богуславський та інші з асортименту скупників.
– // –  64. Рушники-«набожники», «плечеві».
– // –  65. Рушники «кілкові» (1878).
– // –  66. Рушники дешеві, дуже поширені з бавовни.
– // –  69. Рушники старі – лляні чи конопляні (1841).
– // –   70. Рушники, переткані вовною.
– // –  144. Подружжя Голосових.
– // –  145. Н. А. Голосов. 
В окремому альбомі.

* Далі подаємо ілюстрації зі згадуваного авторкою альбому. Підписи в альбомі 
відрізняються від списку, поданого в монографії. – Ред.
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Кролевецьке ткацтво *
[Альбом світлин]

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-5, од. зб. 45

* Матеріал зібрала у 1928–1934 рр. Є. Спаська.
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організатори артілі товариства 
«відродження» я. ігнатенко, лупенко, 

тищенко. 1922 р.

(«Старые кролевецкие ткачи,  
работавшие на Рындина, от которых  

я записала много воспоминаний  
о Кролевецком ткачестве в 1932 г.», арк. 4)

ткаля Х. неровня. 

(«Одна из лучших ткачих, в последствии 
член правления артели», арк. 7)

* Тут і далі російськомовні підписи до фото – це збережені нами авторські ко-
ментарі Є. Спаської. – Ред.
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Члени артілі «відродження». 1923 р.

Прийом продукції від ткачів. 1923 р.

(«В хате Деры. Первый состав правления т-ва «Відродження» 1922–1923 г.  
В средине (в очках) председатель Яценко, справа зав. произв. Сердюк.  

Первая справа Х. Неровня», арк. 6)
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ткаля-надомниця демченко

ткаля-надомниця
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ткацька
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Хата ткача дери. Правління артілі «відродження»

Хата ткача на кошуківці, 1932 р.
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третя майстерня (у приміщенні колишньої синагоги)

красильня
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кролевецькі вироби в експозиції однієї з виставок. до 1927 р. (арк. 17)
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старовинна кролевецька намітка.  
рис. л. левицької

(арк. 33)край намітки 
 

(«Конец намитки моей прабабушки 
Ульяны Павловны Волынской; получила 

от бабушки Ефросинии Ивановны 
Переяславец (Малютиной).  

Ширина 80 см. Е. Спасская», арк. 34)

кролевецькі вироби в експозиції однієї з виставок. Після 1927 р. (арк. 18)
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рушник. 1878 р.  
всеукраїнський 

історичний музей.

(«Узор выткан шерстя-
ной ниткой», арк. 26)

рушник. «Півні». 
всеукраїнський  

історичний музей (арк. 31)

рушник.  
«Шулик», «кубочки». 

всеукраїнський історичний 
музей (арк. 30)
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рушник.  
«листочки»,  «Полуріжки», 

 «Шулик», «Плахта».  
всеукраїнський 

історичний музей
(арк. 30)

рушник. «реп’яхи». 
 

(«Власність Севрюка»,  
арк. 29)

рушник.
 

(«Власність Севрюка», 
арк. 28)
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рушник. «набожник».

(«Русский музей в Ленинграде.  
№ 1387-36. 

Лучка грушова, розы», арк. 31)

рушник. «набожник».
 

(«Русский музей в Ленинграде.  
№ 3941-2. 

Лучка на 4 конца, полуріжка хрестова», 
арк. 31)
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рушник з архітектурними мотивами. 
«каплиці».

всеукраїнський історичний музей.

(«1872 г. Месяца апреля. 11 дня»,  
арк. 27)

рушник 
з архітектурними 

мотивами.  
«каплиці».

(«Русский музей  
в Ленинграде.  

Этнографический 
отдел.  

№ 1387-20»,  
арк. 27)

рушник 
з архітектурними 

мотивами.
 

(«Из филиала Киевского  
государственного 
музея украинского  

искусства.  
Чернильным 

карандашом надпись  
Д. М. К. Черниговщина», 

арк. 27)
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(«Парижская выставка. 1935 г. 
 Работы К. Калей», арк. 36, 37)
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лляний рушник. 

(«Узор: дамочки, полурожки. 
Пасистый, оч[ень] старый», 

арк. 23)

лляний рушник. 1841 р. 
 
(«Работы Леонтия Рынди.  
Собственность Севрюка», арк. 25 )

лляний рушник. 

(«Русский музей  
в Ленинграде.  

№ 3941-4», арк. 23)
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рушник. «голуби».
всеукраїнський історичний музей 

(арк. 25)

«настільник». 

(«Старинная скатерть 
на льняном полотне,  
показанная в Кролевце 
на юбилейной выставке.  
1922–1932 рр.», арк. 25)
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скатертина роботи Бідного. 
1871 р.

(«Негатив – в отделе изучения 
народного творчества и истории 
украинского искусства Академии 
строительства и архитектуры 
УССР», арк. 26)

рушник. 1878 р.
Чернігівський музей.  

(«Узор “Дамочки”»,  
арк. 26)
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завідувач вибійчаної майстерні микола голосов,  
його дружина неоніла Хемік-голосова та їхня знайома. 1917 р. (арк. 3)
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Скатерті гетьмана  
Івана Скоропадського 

(1646–1722) 
(експонати Чернігівського  

державного музею)

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 13
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І. Року 1908-го у Чернігові, під час ХІV-го археологічного з’їзду на 
виставці серед великої кількості експонатів звертали на себе увагу 
аж дві вишиті полотняні скатерті гетьмана Скоропадського 1.

Взагалі на початку XX ст. і по музеях, і по церквах було накопиче-
но дуже багато різноманітних вишитих речей, як шовкових та окса-
митних, шитих шовком та сухозліткою, так і полотняних, шитих 
інколи шовком, інколи бавелною. Багато їх було показано і на ви-
ставці. Дуже велика кількість з них була безпаспортна і зовсім мало 
опублікована 2.

З багатьох описів панського і церковного майна (XVII–XVIII ст.) 
далеко не у всіх згадуються вишиті полотняні речі 3, здебільшого це – 
рушники; правда серед панського інколи ще й «постели», «прости-
ри», покривала і чи не менш за все скатертів; серед церковного 4 – все 
більше «шовкове та гатласове», а з полотняного – рушники та хустки.

На жаль, мало в яких описах згадано і про матеріал чи розмір, ціну 
або якою технікою річ оздоблено, чи яким узором прикрашено 5; та-
кож ні по описах майна, ні по музейних інвентарях ніколи не зазначе-
но, де саме зроблено цю безліч вишитих полотняних речей, хто робив 
їх або хто керував чи організовував цю роботу – художню вишивку.

Дати, прізвища власників на самих речах зустрічаємо рідко, 
а щодо авторських підписів – їх не доводилося бачити ніколи на по-
лотняних речах і ХVІІІ ст., як і на речах ХVІ–ХVІІ ст. 6

1 Каталог выставки ХІV археологического съезда в Чернигове. Под редакцией 
П. И. Добровольского, Чернигов, 1908 г., раздел VІІІ, «вышивки» № 848 и № 854.

2  Гр.  Уварова. Церковный отдел выставки Черниговского съезда. Труды 
ХІV археологического съезда в Чернигове, 1908 г., т. ІІ, Москва, 1911 г., отд. VІІ, стр. 142–
165; Миллер А. Лотос в малорусском орнаменте, там же, стp. 81–88; мал. 17, 18, 19.

3  У  кінці роботи з великої кількості опублікованих описів панського майна 
к.  ХVІІ  – поч.  ХVІІІ  ст. подано у «Додатку» перелік тих, де згадано і полотняні 
вишиті речі, зокрема ті, де сказано і про скатерті. Про вишиті скатерті родини 
Скоропадських (можливо якраз про ті, що йде тут мова?) маємо запис лише 
пізніший (1764 p.). Див. Любечский архив Милорадовича, вып. І, Киев, ст. 24.

4  Лазаревский  А. Ризница Новгород-Северского Спасо-Преображенского 
монастыря в к. ХVІІ – нач. ХVІІІ века. Известия имп. археологического общества, 
т.  V, вып.  І, СПб., 1865  г., стр.  50. (Одна з найбагатіших ризниць Чернігівщини. 
Реєстр 1714 р.).

5 Як виняток, наприклад, див. «Додаток» 1745 р. «з белого полотна ручник новый 
на Московском полотне орлами на концах шитый» або 1732 р. «постель “грифами 
шитая”, а другая “дубовым листом” шитая».

6  Мнев  Н.  Е. Шитье ХVІ, начала ХVІІ  в. История Русского искусства, т.  ІІІ, 
Москва, 1955, Акад. наук ССР, ст. 688.
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Знайти таку підписну вишивку – завжди рідкісний та щасливий 
випадок. Тому дійсно справедливо пише румунський вчений, що 
«нет ничего труднее определить возраст произведения народного 
искусства»  7. Ці ж, обидві «скатерті Скоропадського» (теж ніколи 
не опубліковані), якpaз і цікаві нам тим, що на них самих виши-
то ініціали прізвищ та звання тих осіб, кому вони належали, а це 
вже одно дає нам змогу більш-менш точно встановити, коли їх було 
зроб лено.

Поруч з цим скажемо, що вважаємо їх одними з найстаріших  8 
з відомих нам українських вишивок на полотні, які збереглися до 
наших часів і за якими легше буде датувати велику кількість інших, 
подібних вишивок в СРСР, що переховуються і по українських, і по 
білоруських, і по російських музеях.

*  *  *

У каталозі виставки одна із цих скатертин під № 848 значилася 
як «Скатерть гетмана Скоропадского (1642–1722), из с. Андреевки 
Черниговского уезда, с гербом гетмана», належала вона Музею «Ар-
хивной комиссии» 9.

Друга – № 854 – дуже подібна до першої, була «скатерть тонко-
го холста, расшитая двуглавыми орлами и инициалами гетмана 
Скоропадского из г. Коропа Кролевецкого уезда», і належала музею 
«Черниговского епархиального древлехранилища» і номер там мала 
ХХVІІ-22 10.

7 Опреску Г. Народное искусство Румынии. Гос. изд. «Искусство», Москва, 1966, 
ст. 34.

8  Принаймні мені відома лише одна вишивка на полотні (можливо, що 
українська) точно датована, старіша за цих, а саме – у Московському історичному 
музеї, серед українських вишивок є шита червоним, синім та зеленим шовком 
ТАМБУРНИМ швом на полотні з датою року АХОГ «се-б-то 1673», але одержано 
її з Білорусії, номер  її 072  (0108). Друга, схожа з цією і матеріалом, і  технікою, 
і  орнаментом, зафіксована М.  О.  Новицькою у Мінському музеї, де вважають її 
білоруською, теж найстарішою, з тією ж датою. Скажемо одразу, що серед старих 
українських вишивок ТАМБУРНИЙ шов зустрічаємо дуже рідко.

9  Добровольский  П.  М. Древности Черниговского уезда. Журнал заседаний 
28 января 1905 года. Труды Черниговской губернской архивной комиссии, вып. VІІ, 
Чернигов, 1908 г.

10 Гp. Уварова, Там же, стр. 96.
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Можливо, що першу хоч одразу, хоч скоро після з’їзду було пе-
редано до «Черниговского объединенного музея», бо вже p. 1915 її 
записано у каталозі Музею 11.

Другої у цьому каталозі нема, тому доводиться вважати, що після 
з’їзду її повернули до «Єпархиального древлехранилища», де перехо-
вувалися речі, одержані з церков 12. Можна думати, що у Чернігівсь-
кому державному музеї вона опинилася лише після Жовт невої рево-
люції, бо року 1926 знов вони обидві вже були записані у рукопис-
ному каталозі музею, я їх обидві бачила на експозиції на власні очі, 
а С. А. Таранущенко навіть фотографував їх.

Дуже подібні одна до другої, великі, вишиті червоною заполоч-
чю на широкому лляному полотні 13 великими двоголовими орлами, 
елементами орнаменту з гербів власників, їхніми ініціалами та пиш-
ним квітковим орнаментом – вони одразу привертали до себе увагу.

Проте тепер 14 у Чернігівському музеї зберігають лише одну з них. 
А тому, що під час Великої Вітчизняної війни загинуло чимало не 
лише речей, а й більшість старих інвентарів, доводиться гадати, яка 
з них зникла: яка збереглася «андріївська» чи «коропська»?

І лише тому, що і у каталозі 1915 року, і у статті П. Добровольсько-
го, на щастя, було сказано про «андріївську», що це вона – «з гербом» 
та ініціалами гетьмана, а на цій, що залишилася до сьогодні, бачимо 
лише його ініціали, а з герба його жодного елементу в її орнамен-
тації немає – доводиться вважати, що збереглася «коропсь ка», а не 
«андрі ївська», яка, на жаль, зникла.

ІІ. По багатьох музеях СРСР переховується сила різноманітних 
старовинних українських вишивок на полотні. Частину їх шито біл-
лю по-чисницях швами та узорами, що існують з давнини навіть і 

11 «Черниговский соединенный исторический музей городской ученой комис-
сии в память 1000-летнего существования города Чернигова», 1915  р., Каталог, 
ст. 15, № 3291 «скатерть с гербом и инициалами гетмана Скоропадского из церк-
ви с. Андреевки Черниговского уезда». Але саму річ одержано було від приватної 
особи, тому і потрапила вона до «Музею Архівної комісії», а не до «Черниговского 
епархиального древлехранилища».

12  Через це на виставці 1908  р. її і було записано у каталозі до «Церковного 
відділу». Див. гр. П. Уварова.

13  За аналізом 1962  року лабораторії Державного Ермітажу полотно на цій 
«Коропській скатерті» дійсно лляне, а вишивальна нитка блідо-малинового кольо-
ру – бавелняна.

14 Року 1961-го.
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досі; орнамент їх завжди лише геометричний. Частину, яка відома 
під назвою «української вишивки ХVІІІ ст.», або «церковної» вишив-
ки, або навіть «підрізників», шито хоч шовковими нитками (інколи 
з додатком сухозлітки), вільними швами, гладдю, хоч бавелняними 
нитками блідо-малинового кольору 15.

Щодо орнаменту цієї групи – він майже виключно квітковий; але 
якщо ті, що шиті шовками, виконано заспіль вільною гладдю (інко-
ли, нечасто, самим хрестом), то шиті однокольоровою бавелняною 
ниткою мають вільний контур квіткового орнаменту, але завжди 
заповнений швами по-чисницях (затягування, гладь по-чисницях, 
хрест). Себто шито їх так званими «рушниковими» швами, бо дійс-
но безліч старовинних рушників вишито саме так.

Саме так вишиті були і обидві «скатерті Скоропадського».
Оскільки питання і про походження, і про орнамент цієї групи 

вишивок взагалі ґрунтовно не ставилося, доводиться гадати, звідки 
взялася ця сила речей певного стилю, шита узорами, що повторю-
ються в багатьох примірниках, інколи цілком однаковими, інколи з 
деякими змінами. Хто виробляв цю «масову продукцію»?

Спадає на думку, чи не прийшли всі ці «лотоси», «плоди граната», 
«перці», «грифи», навіть «дракони», що ми їх бачимо на цих «вишив-
ках ХVІІІ ст.», звідкись з-за кордону.

Описи панського майна свідчать, що і в ХVІІ, і у ХVІІІ ст. україн-
ське панство охоче купувало різноманітні закордонні речі, в тому чис-
лі і орнаментовану тканину – гданську, швабську, влоську та інші 16. 

Такими речами приємно було чваниться, вживати в урочистих 
випадках, а коли мода на них кінчалася, їх можна було подарувати і 
до церкви! Саме по церквах під назвою «церковних» і збереглася до 
наших днів якнайкраще безліч цих різноманітних вишивок.

Ще за часів Київської Русі і зі Сходу, і з Візантії на Захід через Київ 
ішло багато різних «паволок», де «русские yзоры сменялись узорами 
византийских тканей, имевших широкое международное хождение» 17.

15  Бавелняні нитки так само, як і шовкові, як і закордонне широке лляне по-
лотно, – товар купований (не місцевий) і не дешевий. Див. «Дневник генерального 
хорунжего Николая Ханенко. 1727–1753  гг.» Приложение к «Киевской старине», 
1884 г., кн. ІІІ (март) стр. 7; «Июнь 23, года 1730, За полтора фунта бавелны дал 24 
копейки». Блідо-малиновий колір – фарбування мареною.

16 Див. «Додаток».
17 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство Киевской Руси IX–XI вв. и южно-русские 

княжества ХІІ–ХІІІ вв. История русского искусства, т. 1, изд. АН СССР, М., 1933, 
стр. 235. 
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Але ще й тоді, як і пізніше, місцеві жінки вміли добре і ткати, і ви-
шивати: не даремно сестра Ярославова Анна навіть школу худож-
нього шиття заснувала у Києві 18.

Але що це було за мистецтво – невідомо, бо від нього залишилися 
лише «фрагменти», тоді як ці дві скатерті початку ХVІІІ ст., можли-
во, і є ті найстаріші, точно датовані вишиті речі, що збереглися до 
наших днів і виготовлені були руками місцевих, українських жінок.

Єдиний з авторів 19, що намагався вирішити питання про походжен-
ня лише одного з елементів «українського орнаменту» на цих вишив-
ках – «церковного» орнаменту – квітки «лотоса» (є вона і на обох ска-
тертях), вважає, що шиті різнокольоровим шовком іменно українські 
ці вишивки зберегли якнайкраще «перський орнамент ХVІ–ХVІІ ст.», 
і що на побутових вишивках (себто на рушниках, простирадлах і т. ін, 
шитих однокольоровою бавелною) він вже «упадочний».

Можна тут би нагадати авторові статті, що такий старовинний 
«бродячий сюжет», як «лотос» можна було бачити і у Києві значно 
раніше – ще у ХІ–ХІІ ст., правда, на виробах з матеріалів, значно міц-
ніших од тканини 20, – на мозаїках Михайлівського монастиря.

Тому і здається мені, що не заглиблюючись у дуже далекі часи, 
варто було б пошукати чогось подібного десь ближче, а саме – у су-
сідів, зокрема тих, що вели торг з Україною в кінці ХVІІ – на початку 
ХVІІІ ст. 21 Чи не існувало подібного пишно-квітчастого орнаменту 
на їхніх завозних товарах? 22 Чи не приживався і не перетворювався 
він в руках місцевих жінок у щось своє? Проте на старіших точно 
датованих вишивках із тих, що збереглися у нас, бачимо, наприклад, 

18 Бабенчиков М. В. Народное искусство Украины. ГАИ, 1945, стр. 5.
19 Миллер М. В. Лотос в Малорусском орнаменте. Труды ХІV археологического 

съезда, т. ІІ, стр. 85, 87.
20  Путеводитель по выставке «Русская культура VІ–ХІІІ  вв.» в Гос. Эрмитаже, 

М., 1957.
21 Ремпель Л. И. Архитектурный орнамент Узбекистана. Гос. Издат. худож. ли-

тературы Уз. ССР. Ташкент, 1961  г., стр.  4. «Изображение лотоса присуще всему 
Древнему Востоку. В форме пятилепесткового остролистника он играл в Средней 
Азии роль, едва ли не более важную, чем пальметка»; «В виде 3-лепестковой лилии 
он известен издавна и на Западе».

22 Български народні коспи і шевиці. Р. 1950, стаття Марії Beлева. Словацкое на-
родное искусство. Изд. Татра. Братислава, 1953, стр. 141–142. «Плод граната між двома 
лотосами. Выставка венгерского народного и прикладного искусства. Каталог. 1953. 
Венгерское народное декоративное искусство. Изд. художественного фонда. Будапешт, 
табл. 134, 137, 154. (Орнамент і техніка дуже схожі з українськими зразками).
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таку техніку, яка надалі у нас начисто зникає, – «в петлю», «цепями», 
рідко згадується вона і у старіших з описів, а найтиповіша вона для 
старовинних китайських, середньоазіатських, татарських; затрима-
лася ж вона найдовше у наших західних сусідів – болгар, румун, на 
Буковині 23.

І з привозних, і з місцевих великих вишитих речей, таких як «по-
кривала», «простирі», «постелі», подарованих до церков, дуже прос-
то було зшити підризник, бо це довгий, прямий, полотняний одяг з 
вузькими рукавами і лише з широкою вишивкою – «окрайкою» на 
подолі. Поверх його на плечі одягали ризу парчову, а спереду – дов-
гий єпитрахиль, вишитий сухозліткою; так що з-під них видно було 
лише ці вишиті широкі подоли, а ще оксамитні, вишиті наруччя на 
зап’ястях.

До того ж до будь-якого підризника теж зовсім просто було при-
шити яку завгодно смугу, якої завгодно вишивки (хоч і 11-вершкову 
мережку)24, обрізавши її від будь-якої «постелі» або навіть «скатер-
ті», подарованої до церкви, шитої хоч шовком, хоч бавелною.

Все це дуже імовірне, бо вшивали ж по церквах різні «воздухи» 
та «покрови», шиті сухозліткою вершки від жіночих очіпків, коли на 
них закінчувалася мода 25.

Оскільки всі ці «українські вишивки ХVІІІ ст.» в головній своїй 
масі безпаспортні, трудно щось стверджувати, якось доводити дум-
ки до кінця, проте безсумнівне те, що і ті «церковні вишивки», що 
їх десь спеціально для церков робили, і різні «панські офіри» були 
тоді по церквах, а тепер – по музеях добре перемішані. Наприклад, 
«дубове листя», шите шовком на «постелі» пані Ситенської, не раз 
доводилося бачити на підризниках 26.

Отже, і думається, що джерело, з якого виходила ця масова про-
дукція і золотого, і  шовкового, і  бавелняного шиття, мусило бути 
єдине, бо навіть той великий букет з лотосами, який ми маємо у кай-
мі скатертей Скоропадських, шитий лише бавелною, – на Ленінград-
ському експонаті у Російському музеї, в  етнографічному відділі за 
№ 3328-9 (із Седнева Чернігівської губернії) пошито різнокольоро-
вим шовком і пришито до якоїсь «церковної вишивки».

23 Вишивка з датою «Року АХОГ» се-б-то 1673 у Московському історичному му-
зею. Пошито її «в петлю».

24 Уварова П., там само, стор. 149 і далі.
25 Уварова П., там само, стор. 713 і далі, 165 і далі.
26 Див. «Додаток», р. 1732.
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Хто ж міг творити ці не лише індивідуальні, особисті речі на за-
мовлення, а й виготовляти, повторювати, відміняти за якимсь певним 
зразком численні речі з цінного, привозного матеріалу? Які колективи? 

Ледве, щоб в ті бурхливі часи, коли зброя була потрібніша за 
вишивки, існували спеціальні, могутні цехи вишивальників, як це 
було, наприклад, у середньовіччі у Франції 27, такі, що випускали б 
силу різних вишивок, да і відомостей про це у нас нема зовсім жод-
них. По панських садибах окремі майстри могли робити на панський 
двір – ткати чи вишивати щось потрібне його родині 28, але це ще не 
могли бути ті кріпацькі майстерні чи заводики, що з’явилися значно 
пізніше і які випускали продукцію і на сторону. (Цілком можливо, 
що вся музейна «вишивка ХVІІІ  ст.», шита по-чисницях мережки, 
вирізи і т. ін., навіть на церковних речах, виходила саме звідси).

Тому і здається найімовірнішим, що саме така продукція, певного 
стилю, потрібна і для церковного, і для панського вжитку, виготов-
лена з цінного, купованого матеріалу за якимись певними збірника-
ми узорів, могла виходити лише з монастирських майстерень, хоч і 
про це маємо також занадто мало відомостей 29.

Цілком зрозуміло, що окремі вишивальниці-художниці додавали 
щось від себе до різних узорів, тому і бачимо інколи, в дальшому, як 
в їхніх руках різні незнайомі «лотоси» та «плоди граната» ставали 
«упадочними» і подібними до знайоміших їм «чорнобривців» або 
навіть «будячків».

Принаймні мені таке спадало на думку не раз, зокрема під час 
студіювання орнаменту, головним чином, на старих вишитих руш-
никах, як «панських» та «церковних», так і явно сільських, де таке 
спрощення на довгому шляху цілком можливе і зрозуміле.

Отже, на цих двох скатертинах всі елементи орнаменту теж не є 
щось вельми індивідуальне, всі вони в тому чи іншому виглядді зу-
стрічаються і на безлічі пізніших (а може, і раніших) речей, про які 
ми ще нічого не знаємо.

27  Ланковская  Э.  А. Прикладное искусство Западной Европы V–ХV  вв. Гос. 
Эрмитаж. Путеводитель по выставке 1956  г. Гиз. «Искусство», ст.  32. У  середині 
століття спеціалізувалися на цій справі і монахи-бенедиктинці.

28 Головацкий. Черты домашнего быта русского дворянства на Подляшьи. Вільно, 
1888 р., ст. 15, 16, архів, 1557 г.

29 Про жіночі монастирі на Україні взагалі та їхню вишивальну роботу (зокре-
ма на Чернігівщині) відомостей занадто мало. Филарет. Историко-статистическое 
описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873  г, ст.  17; Боплан. Описание 
Украины, СПб., 1832, стр. 13.
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*  *  *
Скатерть, яку умовно зватимо «коропською» 30 (яка і нині перехо-

вується у Чернігівському музеї), має старий  номер на самій скатер-
ті «Ч.Е.Д.ХХVІІ-22» (списаний нами ще у 1926 році), а це остаточно 
стверджує, що це дійсно «коропська», яка належала колись «Чернигов-
скому епархиальному древлехранилищу», нині номер її (1961 р.) 343. 
Власне кажучи, це не ціла скатерть (можливо, лише половина її). Роз-
мір усієї речі 325 × 174. Зшито її по довжині полотна, з трьох полот-
нищ по крях. Центральне поле (з полотна завширшки 88 см), а роз-
різане по довжині, навпіл (по 44 см) воно пришите до цент рального 
полотнища по краях і дає загальну ширину всієї скатерті. Без сумні-
ву, таке широке лляне полотно було не місцевого походження, а хоч 
закордонне, хоч «руське» 31. І зшите, і підрублене це полотно просто 
голкою, вузенькими рубчиками з обох довгих та по одному коротко-
му – по ширині скатерті – а по четвертому (короткому), ясно видно, як 
воно розірване, можливо, що і навпіл. Тому, сказати з певністю, якого 
розміру була уся ця скатерть цілою – не можу.

Вишито її, як вже сказано, червоною заполоччю, що від часу дуже 
зблякла і має блідо-малиново-червоний колір, а само полотно – дуже 
тонке, потерте, навіть подерте.

Центральне поле усієї речі заняте трьома великими двоголови-
ми орлами в маленьких коронках на голівках, між якими вміщено 
третю велику, досить незграбну 32. Крила орлів подняті догори. Усі 
три орли розміщені один за другим і головами своїми спрямовані 
до короткого, підшитого рубчиком (по ширині речі) краю скатерті, 
хвости у них великі, розпластані, а у лапах – скіпетр та держава.

Біля голів у орлів гарно скомпоновані квітчасті букети, біля 
лап  – теж, але меншого розміру. Навколо орлів великі літери 

30 Не дивно, що до Черниговского епархиального древлехранилища одержано 
його саме з Коропа, напевно, з якоїсь Коропської церкви, бо р. 1718 місто Короп і 
його околиці Петро І пожалував Скоропадському (за його послуги), його дружині та 
її рідній дочці Уляні, яку сам цар висватав за сина свого улюбленця Петра Толстого. 
Указ 1718 р., мая 21. Источники по малороссийской истории, собранные Бантыш-
Каменским, изд. Бодянского, ч. ІІ, М., 1859 р.

31  Нестеренко  О.  О. Розвиток промисловості на Україні. Вид. АН Укр. РСР, 
Київ, 1959, стор. 163; Бытовая малорусская обстановка в документах ХVІІ –ХVІІІ ст. 
Киевская старина, 1887,  X, стр.  336–356. Також див. «Додаток». Майно Павла 
Полуботка та ін.

32  Орешников  А.  В. Прибавления третьей короны на двуглавом орле. 
Нумизматический сборник, М., т. І, 1911, ст. 48.
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«І.С.И.В.Е.Ц.П.В.З», а в овальних медальонах на угрудді у всіх орлів 
літери меншого розміру «І.Ч.С.Е.Е.Ц.П.В.З.» 33. Навколо усіх трьох 
орлів, по усьому центральному полю поруч з бордюрчиками ви-
шиті семипроменеві досить великі зірки 34, недалеко одна від одної.

Не заглиблюючись тут в історію центрального мотиву  – дво-
голового орла  – дуже розповсюдженого елементу орнамента у 
мистец тві багатьох народів, що у певні часи замінив «собою сим-
вол сонця і світу» 35, скажемо тут коротко, що на цих гетьманських 
скатертях фігури орлів – це вже ті, що давно прижилися у Москов-
ському царстві, увійшли у його державний герб, а у ХVІІ–ХVІІІ ст. 
вже у великій кількості в найрізноманітніших варіантах, на різно-
манітних різах, з різноманітних матеріалів з’явилися на панських 
та церковних речах спочатку у Москві, а далі і на Україні. А далі усе 
поле обведене широкою каймою, в  якій між двох вузеньких бор-
дюрчиків чергується два мотиви: один  – невеличкий двоголовий 
орлик, на голівках у нього чи то коронки, чи то якісь чубчики, а під 
лапками з великими кігтями і між голівками чотирипелюсткові 
квітки. (Подібних орликів доводилося бачити на церковних речах, 
шитих сухозліткою). Другий мотив – пишний, стилізований букет, 
складений із трьох лотосоподібних квіточок, нарядно закручених 
гілочок з листочками та невеликих квіточок, гарно скомпонованих, 
які виходять з медальйону у вигляді серця. Звичайно, на багатьох 
вишивках букети виходять з ваз або горщиків, але тут  – це саме 
серце, бо нема ні ручок, ні піддону і навіть середину його орнамен-
товано також невеличким серцем. До речі тут сказати, що подібні 
букети, які виходять із серця, доводилося бачити і на інших укра-
їнських (до тогож чернігівських) вишивках 36, а також на вишивках 
західних слов’ян  37. Внутрішню смугу бордюру, ту, що ближче до 

33 Розшифровку цих літер подам далі.
34 У «Малороссийському Гербовнику Лукомського В. К. та Модзолевского В. Л. 

изд. Черниговского дворянства 1914 г., СПб., на стр. 167 сказано, що родова емб лема 
Скоропадського «три опрокинутых стрелы в звезду». Проте ніде не сказано, яка це 
«зірка» – семи- чи восьмиконечна? Також і на малюнку у гербовику на табл. ХІV у 
гербі Скоропадського показано лише 3 стріли, без «зірки».

35 История русского искусства. Изд. АН СССР, 1953, стр. 271.
36 Наприклад, у Етнограф. відділі Держ. російського музею у Ленінграді на експозиції 

була дуже подібна вишивка № 3328-9 «покров под плащаницу из Черниговской губер-
нии, с. Седнев» (Чи не панська це скатерть чи простирадло вишите?).

37 Словацкое народное искусство. Изд. Татра, Братислава, 1953 г., стр. 93–94.
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центрального поля, зашито невеличкими окремими квіточками, 
а другу – простеньким геометричним узорчиком – «підковками», 
які теж не раз зустрічалися на старих вишивках. Ідуть вони у два 
ряди, а  між ними маленькі хрестики. Нижче бордюру по самому 
краю скатерті на невеликій віддалі один від одного – невеличкі бу-
кетики. І  букетики ці, і  окремі квіточки верхнього бордюру най-
більше нагадують невеликі взірці на буковинських чи румунських 
хусточках та на рукавах сорочок.

Загальний вигляд цієї чернігівської скатерті урочистий, незважа-
ючи на те, що вишито її одним кольором, збляклими нитками і лише 
4 швами.

Друга скатерть, яка, на жаль, не збереглася до сьогодні, назвемо її 
«андріївською» 38, яку пощастило лише бачити у 1926 році, була, зда-
ється, ціла; виставлено її було у великій вітрині за склом, а тому ні 
обміряти, ні описати її так детально, навіть сфотографувати як слід 
не довелося. Отже, не можу сказати з певністю, чи була вона ціла, 
і якого розміру. Проте і матеріал – таке саме широке полотно, тонке, 
лляне – і вишивальні нитки – бавелняні, блідо-кольорові – і техніка 
шиття, і загальна композиція і, головне, більшість елементів орна-
менту були, безперечно, такі самі, як на «коропській». Такі самі були 
і літери навколо і на (!) грудях таких самих великих орлів з квітками 
біля голови та біля лап.

Але деякі додатки та відміни робили цей експонат, що, на жаль, 
зник, надзвичайно інтересним. Головною відміною у композиції 
було те, що великі двоголові орли центрального поля, такі самі, як 
і на «коропській», спрямовані були своїми голівками не до вузького 
краю скатерті, а до середини її. До того ж у проміжку між орлами 
(і у каймі) з’явився новий елемент орнаменту – великі восьмикутні 
зірки 39, з хрестом посередині, яких на «коропській» нема.

38 Про цю скатерть теж можна сказати «не дивно, що одержано саме з Андріївки. 
Взагалі з Андріївської церкви вивезено було до Археологічної комісії і приставлено на 
виставку ХІV археологічного з’їзду чимало різноманітний вишивок. Можемо вважати, 
що це були офіри нащадків Скоропадських, бо дочка гетьмана, яка була за Лизогубом, 
мешкала в Андріївці. Модзолевський В. Л. Малороссийский родословник, т. ІV, К., 1914, 
стр.  663; Добровольский  П.  М. Древности Черниговского уезда. Журнал заседаний 
Черниговской ученой Комиссии 25/І-І905 г., Чернигов, 1908, стр. 52.

39 Вісьмикутні зірки – один з елементів орнаменту з герба Івана Чарниша «пред-
ставленного на Высочайшее утверждение». Лукомский В. К. Малороссийский гербов-
ник, стр. 199, табл. LХVІІ г., «Чарныши І» – «в голубом поле, опрокинутая подкова, 
увенчанная пятиконечним крестом, сопровождаемая внутри 8-конечной звездой».
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Крім того, по самих кутах центрального поля додано ще по одній 
квітці, що дуже часто зустрічаються на багатьох вишивках, звичай-
но під назвою «плод граната», хоч тут він якийсь дуже спрощений 
або як каже А. Міллер у своїй статті, «упадочний», і дійсно, більше 
подібний до будяка, ніж до граната 40.

Навколо усього центрального поля замість семикутних зірок, як 
на «коропській», вишито невеличкі букетики, подібні до тих, що на 
«коропській» у бордюрі. У каймі «андріївської» скатерті поруч з бу-
кетами, що виходять із серця, точно такими, як на «коропській» ба-
чимо теж орликів, але зовсім інших – і розміром вони більші, ніж на 
першій, такої незвичайної форми, якої не доводилося бачити в укра-
їнському орнаменті, де у великій кількості з ХVІІ ст. різноманітні [...] 
вони зустрічаються на різноманітних речах 41.

У цих орликів замість звичайних для цих часів (здебільшого під-
несених крил) на кожному боці по п’ять якихось окремих пір’їн, лапи 
з чотирма великими кігтями, замість хвоста щось подібне до квітки; 
коронки на головах з’єднано прямою лінією, прикрашеною трьома 
трикутниками, на грудях – великий медальон, заспіль зашитий ку-
точками, а на його легкому прозорому фоні – три стріли, «средняя в 
столб – крайние косвенно на крест поставленные». Біля стріл угорі 
та по боках три літери – латинські N.M.I  42 (а навколо орликів тіж 
гетьманські літери, що і навколо великих орлів «коропської» «андрі-
ївської», лише випущено літеру  «И» («Илліч) та додано три нових 
О.С.Д., себто разом. «І.С.Г.В.Е.Ц.П.О.С.Д»).

Зовсім інший узор, ніж на «коропській» скатерті, у обоїх бордю-
рів цієї скатерті, однаковий, це «бігунець», якого часто зустрічаємо 
на багатьох «церковних вишивках», «покровах на плащиницю і т. ін., 
і який, безсумнівно, міг бути і на інших панських вишитих речах – 
«постелях», «простинях» та інших; це – безкінечник хвилястої лінії, 

40 Наприклад, експонат з колекції Безнальчева у Московському історичному 
музеї № 35/45 383 і багато подібних: «пышный рассеченный цветок или плод 
граната». Також і на згаданій вище вишивці з цього ж музею, датованій 1673  р. 
(року АХОГ №  078/0108), бачимо цей «плод», і  у альбомі, що виданий був перед 
Харківським археологічним з’їздом у 1912 р.

41 Лукомский В. К. и Модзолевский В. Л. Малороссийский гербовик, стр. 167.
42 Що могли визначати літери в медальонах на груді орликів з кайми, де інколи 

ставили лише перші літери з девізу. Як наприклад, навожу тут I. Dielitz. Die Vahl und 
Denkspruche feldgestreie Losungen, Schlacht und Volksrufe besonders des Mittel alters 
und Neuzeit. Francfurt. A/M,  стр. 201, 210. Наприклад : NIM – «Nil invita Minerva» 
(ничего протів духа науки). У Скоропадського був інший.
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від якої відходять уверх та униз по черзі лілієподібні квіточки 43. Ма-
ленькі окремі квіточки навколо усього центрального поля – того ж 
типу, що і на «коропській».

Щодо техніки вишивки на цих обоїх парадних гетьманських ска-
тертях, то перш за все – це та сама техніка, що й на безлічі панських 
рушників, а друге, – порівнюючи її з технікою пізніших, шитих на 
полотні однокольоровою ниткою, різноманітних речей, точно дато-
ваних ХVІІІ  ст. – початком  XIX, то вона значно простіша. Як вже 
сказано, тут на скатертях вшито лише 4 шва, тоді як на пізніших їх 
значно більше.

Контур у всіх великих елементів орнаменту на скатертях (орлах, 
букетах) обведено обобічною строчкою; головні площі і на орлах, і на 
квітках, і на листах заповнено заспіль хрещиками, що чергуються з 
найпростішим затягуванням  44, «зірки навколо центрального поля 
на “коропській” скатерті пошито теж хрещиками, але через один, і це 
робить їх легкими та прозорими; хрещиками пошито і літери, і «під-
ковки», і  «бігунець», і  окремі квіточки та букетики біля бордюрів, 
а рівні смуги навколо кайми повздовж бордюрів – «в ялинку» і лише 
де-ніде додано трошки гладі.

Варто тут відмітити одну особливість вишивки хрестом: там, де 
ним заповнено певну ділянку густо, заспіль (наприклад, на крилах 
орлів і на букетах), – у одному ряді хрещиків верхню низку покладе-
но зправа на ліво, а у сусідньому ряді – навпаки – зліва направо, і так 
і по черзі далі по всій цій ділянці. Це дає вишивці певної рубчатості, 
надає кольору гри. На пізніших вишивках цього типу швів майже не 
доводилося бачити цього засобу.

Швів обмаль, а розміщено їх так вдало, що одразу відчуваєш вмі-
лі руки майстрів високої кваліфікації.

ІІІ.  З  першого погляду на ці дві речі виникла низка питань, 
зв’язаних навіть з самою назвою досліду: у всіх джерелах вони ві-
домі як «скатерті Скоропадського», тоді як, крім явно його літер 
навколо великих орлів на обох скатертях і навколо орликів у каймі 

43 Точно такі бордюри на згаданій вище вищивці з Седніва Чернігівської губернії 
на експозиції у Ленінграді (№ 3328-9), а також на другій з Полтавщини з великої 
збірки И. А. Зарецького 1903 p., № 366-107, не говорючи вже за ті численні, які дово-
дилося по українських музеях.

44  На пізніших вишивках самого «затягування» можна нарахувати більше, як 
двадцять засобів.
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«андріївської»  скатерті, маємо в обох в медальонах на грудях у всіх 
великих орлів ще й інші літери, а саме: «І.Ч.С.Е.В.Е.Ц.П.В.З».

Літери Скоропадського навколо великих орлів читаються: «Іван 
Илліч Скоропадський Гетман Войска Его Царского Пресветлого Ве-
личества Запорожского», а навколо орликів у каймі «андріївської», 
де до цих літер наприкінці додано ще літери «О.С.Д.» – вони визна-
чають: «Обох Сторон Днепра». На самих скатертях літери навколо 
великих орлів розміщено у не зовсім правильному порядкові, а на-
вколо орликів на «андріївській» у каймі – зовсім правильно.

Згадані літери у медальонах на грудях (!) у всіх великих орлів най-
імовірніше за все розшифрувати як: «Іван Чарниш Судья Епараль-
ний Войска Его Царского Пресветлого Величества Запорожского» – 
це літери ініціалів прізвища і звання зятя гетьмана Скоропадсько-
го 45 Івана Чарниша, що став Суддею Генеральним з року 1715-го 46. 
Далі три стріли на грудях орликів у каймі «андрійївської» скатерті – 
безсумнівний елемент орнаменту з герба Скоропадського  47, а  ві-
сьмикутні зірки на цій же скатерті між великими орлами і у каймі 
можна розглядати як елемент орнаменту з герба Чарниша 48.

І ще: що визначають літери «N.I.M.» у медальоні навколо трьох 
стріл на грудях орликів у каймі «андріївської» скатерті  – остаточ-
но не з’ясовано. В  кожному разі це не перші літери девізу Скоро-
падського який був: «Conjungit favoris» 49. А в медальонах на грудях 
орлів інколи розміщали іменно лише перші літери девізу 50.

Також неясно, чому навколо великих орлів на обох скатертях у 
Скоропадського нема літер «О.С.Д.», а навколо орликів на «андріїв-

45  Точніше  – зятя гетьманші Настасії Марківни, з  дочкою якої од першого 
чоловіка і пасербицею гетьмана він одружився у 1710 році.

46 Модзолевский В. Генеральный судья Иван Чарныш, его род. Киевская Старина, 
1904 год, кн. ІІІ–ІV–V. 

47  Лукомский  В.  К. и Модзолевский  В.  Л. Малороссийский гербовник, тамо ж 
ст. 167, 168.

48 Тамо ж, ст. 199, табл. LХVІ.
49  Тамо ж ст.  167, 168; автори перекладають це як «Преуспевает в счастье», 

а Милорадович Г. А. в «Родословной книге черниговского дворянства», т. ІІ, ч. 3–6, 
СПб, 1901, стор. ХІV – як «Соединяет милость».

50 Хоч від Чарниша можна було усього чекати, ледве все ж таки він би насмілився 
поставити якісь свої літери біля трьох родових стріл з герба гетьмана. Я  здатна 
скоріше припустити: чи не літери це всемогутньої гетьманші Настасії Марківни 
Скоропадської? Чи не помилка це вишивальниці, яка в латинських літерах не дуже 
добре розумілася? «IVІМ» замість «IVМЗ»?
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ській» вони з’являються? Правда, на початку свого гетьманування 
Скоропадський не завжди сам себе іменував гетьманом «Обоїх Сто-
рон Дніпра», хоч іменно таке звання він одержав одразу, р. 1708-го 51. 
Наприклад, і присягу свою 1708-го року він підписав без цих літер 52, 
і універсал 1710 р.  53, і ще деякі. Як вже сказано, українські музей-
ні вишивки в масі своїй не датовані 54, безпаспортні, анонімні. Тому 
такі виняткові експонати, як аж дві скатерті Скоропадського, да ще 
з літерами не одного, а аж двох (якщо не трьох?) власників, – це до-
рогоцінні орієнтири не лише для музейних робітників.

Усім своїм загальним виглядом вони повинні багато дечого опо-
вісти і про себе, і про тих, для кого їх зроблено.

Оскільки смак, життя, взаємовідносини господарів не можуть не 
відбитися на їхніх речах, доведеться тут хоч коротенько в загальних 
рисах сказати дещо і про них самих.

Гетьман Іван Скоропадський 55 (1646–1722 pp.) походив з небагатих 
шляхтичів; був він тихий та покірний канцелярист, мав одного челяд-
ника, чотирьох коней і один «палубець», коли посватався до дочки 
багатого Чернігівського осаула Калініченка. Овдовівши, вже літнім, 
вдруге одружився з молодою та гарною удовою Настасією Марківною 

51 Полное собрание российских законов, т. ІV, 1708, ноября 12, № 2213.
52  Источники малороссийской истории собранные Д.  Н.  Бактыш-Каменским, 

изданные О. Бодянским, ч. ІІ, 1691–1729, М., 1859, ст. 177.
53 Труды предварительного комитета по устройству ХІV археологического съез-

да в Чернигове, 1908 г., ст. 9.
54  Так, наприклад, у  Чернігівському музеї року  1926 на безліч недатованих 

різноманітних вишивок на полотні, крім цих двох скатертин початку XVIII ст. і одного 
рушника 1746 р. (№ 515), було лише сім датованих, вишитих теж здебільшого двого-
ловими орлами на тонкому полотні, рушників початку XIX ст. (р. 1818 – № ХХVІІ-23, 
р. 1828 – №537, р. 1831 – № 897, р. 1839 – № 776, р. 1851 – № 867, р. 1853 – № 859, р. 1854 – 
№ 212). Крім цього, згаданого Чернігівського рушника ХVІІІ ст. (№515 – 1746 р.), при-
гадую ще два, датованих вже кінцем ХVІІІ ст., датованих 1786 р. – обидва шитих дво-
головими орлами, обидва з вензелем ЕП у медальонах на грудях орлів і третій, з датою 
1791  р., придбаний у нащадків ніжинського сотника Лазаренка для Київського дер-
жавного музею. Треба тут додати, що всі вони шиті на полотні здебільшого тонкому 
і різному завширшки, але не ширше 52 см, можливо, деякі вже і місцевому, тоді як ці 
обидві скатерті шито на дуже тонкому, завширшки 88 см – безсумніву, закордонному.

55  Лазаревский  А.  М. Люди старой Малороссии, «Семья Скоропадских. 
Исторический вестник, 1880 г., т. ІІ, стр. 710–719; Лазаревский A. M. Люди старой 
Малороссии «Марковичи». Киевская Старина, г. 1884, ч. ІІІ, т. VІІІ; Половцев А. А. 
Русский биографический словарь, СПб, 1904, т. ХVІІІ, «С», стр. 611–614; Диариуш 
ли журнал Николая Ханенко, М., 1858; Модзолевский В. Л. Малороссийский родо-
словник, т. ІV, К., 1914; «Скоропадские», стр. 661–674; «палубец» – крытый возок. 
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Марковичовою (1671–1729), що була другою дружиною полковни-
ка Голуба  56. За гетьманування Мазепи Іван Скоропадський швидко 
йшов угору, був у гетьмана в пошані і р. 1706 став вже полковником 
найбільшого та найбагатішого Стародубського полку. Проте за Ма-
зепою він так і не пішов, хоч як Мазепа не намагався потягти його за 
собою, штовхала його до цього і енергійна, владна дружина 57.

Р.  1708-го Петро  І із семи рекомендованих йому кандидатів за-
твердив саме Скоропадського за його «простоту» та послуги під час 
шведської війни, а також знаючи його як «слабохарактерного и не-
опасного» 58, хоч як сам Іван не одмовлявся.

Так, з цієїю «простотою» та слухняністю він і прожив все своє 
життя, догоджаючи і царю, і усім наглядачам, яких Петро І над-
силав, щоб не спускати з нього ока. Ніякі доноси а ні на нього, 
а навіть і на його зятя Генерального Суддю, бессовісного хапугу 
Чарниша 59, не шкодили гетьману Івану і все йому сходило з рук. 
Вмер гетьман р. 1722, маючи аж 20 000 дворів 60, серед яких знач-
на кількість належала до майна «зрадників» 61. Лише у Сосниць-
кому повіті він мав 10 000 десятин землі та у Стародубському – 
3–4 тисячі  62.

56  Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717–1767), Киев, 
1893  г.  I; Милорадович  Г.  А. Родословная книга черниговского дворянства, т.  ІІ, 
ч. 3–6, стр.186, СПб, 1901 г.; Летописное повествование о Малой России Александра 
Ригельмана. Чтения в имп. О-ве истории и древностей российских при Московском 
университете, М., № 9, 1847, стр. 50.

57 Бантыш-Каменский Д. И. Тамо ж, Лист Мазепи до Скоропадського, ст. 392-3; 
Лазаревский А. М. Старинные малороссийские портреты. Киевская Старина, 1852 г. 
т. 4, май (портрет Н. М. Скоропадской).

58 Половцов А. Тамо ж, ст. 611–614;
Ефименко А. Я. Історія України, в.  ІІ., СПб, 1900 р., т. 267. Чтения в Имп. мо-

сковском обществе истории и древностей российских, 1887, кн.  1;  Переписка 
Скоропадського. Ілюстрована історія України, Київ  – Львів, 1911  р., стор.  392-3. 
Портрет Скоропадського.

59 Соловьев С. М. История России в эпоху преобразования. М., 1856, гл. ІІІ, стр. 378 
і далі. Лазаревский A. M. Малороссийские посполитые крестьяне. Чернигов. 1866, 
Диариуш Филиппа Барзаковского, ст. 10 і далі; Лазаревский A. Павел Полуботок. 
Русский архив, 1880 г., кн. 1, стр. 148–152.

60 Історія Української ССР, т. І, Акад. наук Укр. ССР. Київ, в 1953 году, разд. VІІІ, ст. 353.
61  Наприклад, землі Горленок. М.-де-Пула. Малороссийская емиграция при 

Петре Великом. Вестник Европы, 1872, т.  ІІІ, ст.  77–79,  84; Лазаревский  А. Очерк 
малороссийских фамилий. Русский архив, 1875, кн. ІІ, стр. 255.

62 Россия, т. VІІ. Малороссия, СПб, 1903, ст. 343, 447, 460.
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Поховала його Настасія Марківна у Гамаліївському монастирі, якого 
гетьман сам і відбудував. На могилі його написано: «Іоанн Ильич Ско-
ропадский Войска Запорожского Обоих Сторон Днепра Гетман. Целому-
дренно, правдиво он жил, Монарху своему верно служил, последний дух 
свой Іисусу предложил, на земле память, а на небе славу заслужил» 63.

Розумна, практична дружина його, про яку на Вкраїні не дурно 
склалося прислів’я, що «Настя носить булаву, а Іван плахту», дуже 
добре розуміла, що на Вкраїні у Скоропадських ворогів немало, ще 
загодя, навіть за життя свого «старого» просила у царя собі заступ-
ництва, коли чоловік її помре 64. Дочок своїх вона прилаштувала доб-
ре, а для однієї навіть випросила придане у самого Петра. По смерті 
гетьмана вона зуміла привласнити майно, яке завжди переходило 
від одного гетьмана до іншого 65.

Зять її – Іван Чарниш (1728 р.) – людина з продажною совістю, 
«ненасытной алчности», «наиболее яркий тип стяжателя», як харак-
теризує його біограф  66. Овдовівши і одружившись із пасербицею 
гетьмана Євдокією Костянтинівною Голубівною, рідною дочкою 
гетьманші, він одразу і зокрема з 1715  року, зробившись «другою 
після гетьмана особою» – Суддею Генеральним, безкарно робив все, 
що хотів; гетьман завжди визволяв його. В  ці часи «отправление 
правосудия совсем прекратилось», а  старшина у своїх доносах на 
Чарниша писала «сіе терпим только для гетмана» 67.

Лише року 1722, одразу після смерті гетьмана, становище Чар-
ниша погіршало, а далі року 1724-го його разом з Полуботьком та 
Савичем викликали до Петербурга і заарештували. Тримали його в 

63 Александр Ригельман, тамо ж, ст. 20.
64 Диариуш, или журнал Николая Ханенко, М., 1858, «22 мая 1728 года», ст. 38.
65  Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717–1767), Киевская 

Старина, 1891, XXXIII, кн.  4, стр.  8–9; П.  Кулиш. Записки о Южной России, т.  ІІ, 
СПб, 1851. Записки Члена Малороссийской коллегии; Г.  Н.  Теплова, ст.  174, 316  / 
Материалы для отечественной истории, т. І, стр. 23.

66 Модзолевский В. Генеральный судья Иван Чарныш и его род. Киевская Старина, 
1904, кн. ІІІ, стр. 315, кн. ІV, стр. 35; тамо ж, Киевская Старина, 1905, стр. 193 і далі.

67  Лазаревский  А. Павел Полуботок. Русский архив. 1880  г. т.  І, стр.  152. 
«Подкупность Чарныша слишком известна»; Лазаревский  А. Старинные мало-
российские портреты в собрании Тарновского. Чарныш Иван. Киевская Старина 
1882 г., кн. V, стр. 327; Лазаревский А. Малороссийские посполитые крестьяне. Тамо 
ж. «Диариуш, Филиппа Барзаковского», ст. 10. Про усі неправди, які чинив Суддя 
Генеральний – Чарниш; Соловьев С. М. История России в эпоху преобразования, 
М., 1886 г., т. ІV, стр. 378.
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тюрмі і тільки після смерті імператора звільнили і дозволили про-
живати у Москві, де він 1728 р. і вмер.

Теща, приїхавши з України, поховала його у Ново-Дівичому мо-
настирі і відвезла його скрині на Вкраїну, де незабаром – року 1729 – і 
сама вмерла. Її поховали поруч з чоловіком і дочкою Уляною Толстою 
теж у Гамаліївському монастирі, якому вона завжди протегувала, де 
часто відпочивала і який скоро після її смерті було перетворено на 
чоловічий 68. А вдова Чарнишова, залишившись з вісьмома дітьми, 
ще довго розплачувалася за чоловікові неправди. 

Отже, для цієї родини, що вся цілком залежала від милостів імпе-
ратора, – для владної енергійної гетьманші, слабовільного гетьмана і 
авантюриста та хапуги Судді Генерального – вишито ці пишні, вели-
кі скатерті. Шиті «узором орловим», на зразок двірських, царських, 
де саме так у царському вжиткові прикрашено було силу різнома-
нітних речей 69 – ці скатерті були найкращим, наочним, речовим до-
казом їхньої покірности.

Але коли саме, де, чому саме так, а не інакше виготовлено ці дві 
унікальні світські вишивки, що збереглися до наших днів? 70 

Перш за все: коли і де це зроблено?
Можна було б припустити, що батьки – Скоропадські – за звичаєм 

дали ці скатерті у придане дочці року 1710-го, коли полковник гадяць-
кий, удовець Іван Чарниш посватався до гетьманової пасербиці, рідної 
дочки Настасії Марківни, і поріднився з гетьманом. Але літери звання 
Чернишового у медальонах на грудях (!) усіх великих орлів говорять 
за те, що такі літери можна було вишивати не раніш 1715-го року, коли 
Чарниш вже став Суддею Генеральним. Правда, знаючи що це була за 
людина, можна було б припустити і таке, що, одержавши р. 1710-го ці 
скатерті з трьома стрілами (родовим знаком гетьмана) і у медальонах 
на грудях великих орлів, як у каймі на «андріївській»,  він цілком здат-

68 Описание старой Малороссии, т. ІІІ, полк Прилуцкий; А. Лазаревский, Киев, 
1902, ст. 25–27; Універсал Петра I, 1724, 25 января; М. де-Пуле, тамо ж, ст. 78–79–
84; Горлянко судився з Настасією Марківною за свої землі, які вона подарувала 
Гамалівському монастирю, коли хазяїна було заарештовано.

69  Надеждин  Н. Московская оружейная палата, М.,  1902  г., изд. Вольфа, стр.  25 
і далі; Цельтман  А. Московская оружейная палата, М.,  1860, изд.  ІІ; Забелин  И. 
Домашний быт русских царей в ХVІ–ХVІІ ст.ст., т. І, M., 1895, ст. 157 і ін.

70 Каталог украинских древностей В. В. Тарновского. Киев, 1898 г., ст. 6, 94, 707 
(портреты Чарниша и Скоропадського); Труды Черниговской Архивной комиссии, 
т. ХІ, ст. 54. Портреты І. Скоропадського та Н. Скоропадської. Картины церковной 
жизни Черниговской Епархии, ст. 112.
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ний, ставши Суддею р. 1715, приказати випороти ті стріли та виши-
ти літери свого нового звання, виявивши тим і своє чванство, і своє 
цілковите неуцтво 71. А восьмиконечні зірки зі свого герба міг веліти 
дошити. Таке припущення найлегше було б спростувати, зробивши 
мікрознімки з медальонів, чого, на жаль, не маю змоги зробити. Якщо 
вважати, що усю вишивку зроблено вже тоді, коли Черниш став Суд-
дею Генеральним, «другою особою на Вкраїні після гетьмана 72, себто 
після 1715-го року, то, може, це була якась спільна родинна власність, 
виготовлена з приводу якихось особливо важливих, урочистих подій, 
про які нам не відомо.

Але питання про точне датування цих скатертин до певної міри 
зв’язане зі ще одним невирішеним питанням: де саме, хто саме міг їх 
виготовити?

Такі великі, подібні одна до другої речі, шиті «рушниковими» 
швами з таким пишним орнаментом, серед якого бачимо і стільки 
точно таких елементів орнаменту, як на безлічі, головним чином, 
«церковних» недатованих вишивок (зокрема рушників з Чернігів-
щини), могли робити лише руки кваліфікованих майстрів, цілого 
колективу, що обслуговував потреби і культового характеру і пра-
цював за певними зразками – альбомами.

А  таким, скоріш за все, міг бути Гамаліївський жіночий монас-
тир, відбудований Скоропадським р.  1714-го, «согласно желанию  
умной жены его» 73 і ліквідований р. 1722, де Настасія Марківна і була 
повною господинею. На жаль, про вишивальну роботу черниць саме 
у цьому монастирі (існував він недовго, усього 8 років) ніяких пря-

71 Лакриер А. Русская геральдика. Записки Имп. археологического общества, СПб, 
1854 г., т. VІІ, ч. ІІІ, §59, стр. 224, 228; §60, 65 «Орел». На грудях двоголових орлів – 
найпочинішому місці герба – згідно з правилами геральдики, бачимо найчастіше дер-
жавний герб: вершник, що поражає дракона, або навіть зображення Божої Матері, 
інколи тут ставлять ініціали імператора, інколи (не так часто) – елементи з герба влас-
ника і ніколи ініціали його. Літери – ініціали прізвища та звання власника розміщали 
часто навколо орлів, на грудях – це не водиться (Див. «Малороссийский гербовник»).

72  Шафонский  А. Черниговского наместничества топографическое описание. 
Чернигов, 1786 г., изд. М. Судиенко, Киев, 1851 г., стр. 107.

73 Историко-статистическое описание Черниговской епархии, кн. ІV, Чернигов, 
1873, Женские упраздненные монастыри, стр.  1719, 35, 54. (Филарет); Боплан. 
Описание Украины, СПб, 1832, стр.  13; Барсов  Е.  В. Описание актов архива 
Марковича, относящиеся к истории Южно-Русских монастырей, Москва, 1884, 
стр. 13 і далі; «Монастырь Гамалеевский-Харлампиевский», стр. 27 і др. «Россия», 
т. VІІ, Малороссия, стр. 343, 345.
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мих вказівок розшукати не пощастило 74, тоді як в інших українських 
монастирях вона вже існувала  75. Але деяким натяком на це можна 
вважати одне розпорядження Настасії Марківни під час підготовки 
перетворення Гамаліївського жіночого монастиря на чоловічий: «із 
прикрас нічого не вивозити», «только архиерею нашому Киевскому 
по давнему моему намерению вручить зделанную митру, cакоc, омо-
фор» 76. (Такі речі звичайно вишивалися сухозліткою та шовком).

Була гетьманша у цьому монастирі повна господиня, бо був він 
на її утриманні до самої смерті, там вона часто відпочивала 77, та й 
поховано і її саму, і її «старого», і її рідну дочку Уляну Толстую. Оста-
точно було перетворено монастир на чоловічий лише після її смерті.

Звичай знатних та заможних жінок патронувати над жіночими 
монастирями, часто і вік свій там кінчати  78, існував здавна на за-
ході 79, а у нас на півдні – принаймні з великокнязівської доби, з по-
ширенням християнства до останніх часів 80.

Фахівці високої кваліфікації, справжні художниці  – черниці – 
обслуговували і свої монастирі, і сусідні монастирі та церкви своїм 
спеціальним асортиментом виробів, потрібним для християнського 

ритуалу, а поруч з цим могли робити і для своїх покровителів по-
трібні їм художні вишивки.

Проте слід одразу сказати, що досі серед точно паспортованих 
та датованих вишивок, виготовлених по різних монастирях, відомі 
були лише шиті на оксамиті та едвабі сухозліткою та шовком речі 
виключно церковного обиходу, різні плащаниці, епітрахілі, ризи, 
омофори, сакоси і т. ін., про речі шиті на полотні точних відомостей 
не маємо, проте цілком можливо, що шили і такі.

74 Новицька М. О. Датовані eпiтрахілі Лаврського Музею (1646–1773). Збірник 
«Український музей», вип. І, Київ, 1927, ст. 50–70, 8 табл.

75  Историко-статистические описания Черниговской губернии, тамо ж, ст.  19, 
35, 54.

76 М.-де-Пуле, тамо ж, стр. 77–79.
77 М.-де-Пуле, тамо ж, стр. 77–79.
78  Як, наприклад, мати Павла Полуботька. Лазаревский  А. Павел Полуботок. 

Тамо ж, ст. 136–209.
79  Лановская  Э.  А. Прикладное искусство Западной Европы в V–ХV  вв. Гос. 

Эрмитаж. Путеводитель по выставке, 1956  г., Гиз. «Искусство», ст.  32: У  середні 
віка навіть монахи-бенедиктинці спеціалізувалися на цій справі. Верховская А. С. 
Западно-Европейская вышивка ХІІ–ХІХ вв. в Эрмитаже, 1961, ст. 9.

80 Полонская Н. Д. Историко-культурный атлас по русский истории, Киев, 1913, 
табл. ХVІІІ.
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І все ж таки, по-перше, наявність такої масової, такого витри-
маного стилю продукції, як ці вишиті, здебільшого шовком, по-
лотняні «підризники» з їхніми чужоземними «лотосами» та «гри-
фами», по-друге,  – та велика різниця, що одразу кидається в очі 
між нарядними «квітками» та чіткими «орлами» на безлічі старо-
винних рушників з тонкого привозного полотна, що явно вийшли 
з церковних та панських скринь, з тими дуже своєрідними різно-
манітними, інколи зовсім фантастичними фігурами на рушниках з 
грубого полотна, вузького, явно місцевого  81 типу сільських – на-
водять на великі сумніви: якісь виробничі вишивальні осередки, 
з певним колом своїх взірців, для свого кола замовників мусили в 
ці часи існувати на Вкраїні і ледве, щоб це були, як вже говорено, 
цехи або панські майстерні.

Отже, складається переконання, що ці дві великопанські скатер-
ті, шиті рушниковими швами, теж вишили черниці Гамаліївського 
монастиря між 1715–1722 роками 82.

На превеликий жаль, ні про те, хто саме компанував узор, під-
бирав окремі елементи орнаменту, ні хто вишивав, теж не відомо 
нічого, бо взагалі не лише на Вкраїні, а й у Росії теж «авторские под-
писи – большая редкость на вишивках» 83.

По смерті і Чарниша, і Настасії Марківни, себто після 1729 р., «ко-
ропська» скатерть стала, очевидно, при розподілі спадщини, влас-
ністю родини рідної дочки гетьманші Уляни Толстої, якій Петро  І 
пожалував місто Короп, коли сам висватав її за сина свого улюблен-
ця Толстого 84. З якої саме Коропської церкви попала ця скатерть до 
Єпархіального древлехранилища і коли – залишалося невідомим 85. 

81 Шафонский А. Тамо ж, §8 и §10 – обмаль лляного полотна на Чернігівщині; 
Нестеренко  О. Розвиток промисловості на Україні, Вид. АН УРСР, К.,  1959, 
ч.  І, ст.  149,  158,  163; Клейн  В. Путеводитель по выставке тканей в собрании 
Исторического музея. Москва, 1926, стр. 4.

82 Ще одне міркування: дуже велика кількість цінних церковних вишивок, ви-
везених до Чернігіва саме з церков Коропа та Андріївки, де мешкали свого часу па-
сербиця гетьмана Толстая та дочки Лизогубова, теж наводить на думку, що багато 
з цих речей могли вийти з рук черниць того монастиря, де хазяйнувала Настасія 
Марківна. Див. Уварова П. тамо ж, стор. 96–166.

83 История русского искусства, т. ІІІ, АН СССР, М., 1955, стр. 688.
84 Указ 1718 р. мая 21, Источники Малороссийской истории, собранные Бантыш-

Каменским, изд. О. Бодянским, ч. ІІ, М., 1859.
85 Уварова П., тамо ж, відділ VІІІ.
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Друга скатерть – «андріївська» – так само тоді ж могла дістатися у 
спадщину рідній дочці гетьмана від першої дружини, Орині Лизогу-
бовій, що мешкала деякий час у с. Андріївці Чернігівського повіту. Її 
приставив до Археологічної комісії, а далі на археологічний з’їзд і до 
Музею священик із с. Адріївки разом з іншими церковними ціннос-
тями 86. У 1926 році скатерть ця була на експозиції Музею і зникла 
під час Великої Вітчизняної війни.

V. Останнє: чому саме такими, а не якими іншими узорами виши-
ті ці дві гетьманські скатерті на початку ХVІІІ ст.? Яким чином цей 
центральний сюжет  – двоголовий хижак, що його бачимо в орна-
менті багатьох народів з найдавніших часів, на різноманітних речах, 
виготовлених з різноманітних матеріалів, залетів на ці парадні ска-
терті гетьманські?

Сюжет цей відомий був на Вкраїні і до ХVІІІ ст.; в кожному разі в 
масовій кількості і тут, і у Польщі він здавна існував на «ходкій» мо-
неті «талерах» (тоді як у Москві в ці часи чужоземні монети з орлами 
ще переливалися). Саме на Чернігівщині знайдено найбільшу кіль-
кість іменно таких кладів монет, із зображеннями двоголових орлів, 
закопаних, треба думати, якраз під час гетьманщини 87.

До того ж з другої половини ХVІІ ст. з’явилося їх немало на ме-
далях, жалованих грамотах та речах, що їх одержувала від москов-
ських царів певна верхівка української старшини  88. А  також і те, 
що ця верхівка та духовництво, буваючи у своїх справах в ці часи 
у Моск ві, бачила їх безліч при дворах царя та патріарха у їхньому 
побуті на різноманітних речах, починаючи, звичайно, з  державної 
печаті Московської держави.

Все це мусило мати певне значення 89.
Отже, питання про те, коли саме і чому цей пишний орнаменталь-

ний мотив увійшов і в народне мистецтво на Україні і з’явився на виро-

86 Труды Археологического ХІV съезда, т. ІІ, стр. 152.
87 Спасский И. Г. Талеры в русском денежном обращении. 1654–1659 г. Сводный 

каталог ефимков. Изд. Гос. Эрмитажа, Ленинград, 1960, стр. 3, 6 і далі.
88 Лукомский В. Жалованная грамота ХVІІ–ХVІІІ ст. Старые годы, 1913, VІІ–ІХ, 

стр.  168,  170,  171; Фармаковский  М. Три жалованных кубка. Записки Историко-
бытового отдела Русского музея, т. І, Л-д, 1928 г.

89 Древности Российского государства, отд. І и ІІ, рисовал акад. Солнцев. Безліч 
царських речей, прикрашених двоголовими орлами; Надеждин Н. Тамо ж; Лакріер А. 
Тамо ж, стр. 219 і далі. З часів Івана ІІІ – «орел – символ влади».
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бах з дерева, металу, шкла, глини, на тканині – розглядали по різному. 
Не заглиблюючись тут в давню історію походження його, яку численні 
дослідники виводять з глибин століть, а також з Візантії, Сходу, від та-
тарів, з Польщі та ін.  90, як робочу гіпотезу, свою особисту думку ви-
совую, що на виробах «ширвжитку» в межах можливості своїх часів 
з’явився він на Вкраїні саме у половині ХVІІ ст. як ознака вірного під-
данства та пошани до московського царя з боку певних верств населен-
ня; а з 1654 року, при бажанні, кожний міг його зображити так, як хо-
тів та умів. В цьому відношенні приєднуюся до думки проф. Бережно-
ва М. Н. 91, який вважав, що на Вкраїні, а саме – на Чернігівщині, під час 
гетьманщини цілком природно було з’явитися йому саме у ½ ХVІІ ст., 
себто у розпалі релігійної та політичної боротьби з Польщею 92. 

На Вкраїні був він спочатку речовим доказом прагнення певної 
частини військової старшини до об’єднання з Москвою, а не з Поль-
щею, а  далі, протягом усього ХVІІІ  ст., під час численних чисток 
новоявленого українського дворянства треба було всяко доводити 
свою «лояльність», аби не позбавитися прав та привілеїв, якими ко-
ристувалося дворянство російське 93.

От і з’явилися ці двоголові хижаки не лише на речах гетьмана, 
церкви, військової верхівки  – на книжках, килимах, кахлях та ін., 
а увійшли навіть у герби найзнатніших фамілій, тоді як частина їх 
зберегла в своїх гербах одноголових польських 94.

90  Савва  А. Откуда двухголовий орел на деньгах Тверского князя Михаила 
Борисовича. Труды ХІІІ  Археологического съезда в Екатеринославе, 1905, т.  І–ІІ; 
Орешников А. В. Древнейшее изображение двухголового орла. Труды нумизматиче-
ского Общества, т. ІІ, М., 1899, вып. 1–3, стр. 11–14.

91  Профессор Нежинского историко-филологического института кн.  Без-
бородько.

92 В данному разі не погоджуюся, наприклад, з Л. Динцесом: «Мотив Московского 
герба в народном искусстве» (взагалі?) Сообщения Гос. Русского музея, т. ІІ, 1947, 
стр. 30. Він категорично стверджує, що в кінці ХVІІ  ст. цей мотив сприймали не 
як царську емблему, а як новий варіант знайомого мотиву архаїчного двоголового 
птаха. Речовий матеріал, принаймні на Вкраїні, цього не стверджує.

Плеханов Г. Литературное наследство, сб. ІІІ, стр. 58.
93 Ефименко О. Я. Малорусское дворянство и его судьба. Вестник Европы, 1891, кн. 82; 

Мякотин В. Прикрепление Левобережной Малороссии в 18 ст. Русское богатство, 
1894, № 2, 3, 4.

94 Див. «Малороссийский гербовник», Щербаківський Д. М. Український килим 
(попередні студії), Український музей, зб., І Київ, 1927, табл. VІІ; Георгий Конисский. 
Автор «Истории Руссов» згадує про виображення двоголових орлів на кахлях печі у 
одного шляхтича на Чернігівщині в 30-х pp. ХVІІІ ст.
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Цілком також імовірно, що саме та частина вищого духівництва, 
яка найенергійніше боролася з католицизмом та унією і прагнула до 
об’єднання з православною церквою, раніш за всіх стала зображати 
двоголових орлів на таких масових виробах, як Лаврські Патерині, 
що мусили обслуговувати не лише Україну 95.

Можна було б привести досить прикладів появлення двоголових 
орлів також і на церковних речах, бо й церковна верхівка вважала це 
за пристойне і потрібне для себе 96. 

Проте здебільшого усе сказане стосується саме до заможної 
української людності, яка, починаючи з середини ХVІІ і через усе 
ХVІІІ ст., була головним замовником у ремісників – майстрів – золо-
тарів, різбарів, гантарів, ткачів, килимарів та інших, що і виконували 
їхні замовлення, згідно з їхніми вимогами та смаком 97. 

У кожному разі, маючи на увазі вишивку, прикрашену саме дво-
головими орлами, спостерігаємо її вперше точно датовану і паспор-
товану якраз на початку ХVІІІ ст., та ще й на речі «першої особи на 
Вкраїні» – гетьмана.

Чи були до цього будь-які прості чи парадні, датовані чи не да-
товані вишивки та речі з орлами, сказати, не маючи матеріалу, не 
можу, але після цього протягом усього ХVІІІ і початку XIX ст. іменно 
на церковних, панських та цехових речах у великої кількості – зо-
крема на рушниках, вишитих на тонкому лляному, цілком можливо, 
що купованому російському та закордонному полотні, приступному 
лише вищим верствам населення.

По селянських хатах орли на рушниках у великій кількості 
з’явилися не раніш як на початку XIХ ст. і до того ж теж на купова-
них тканих, а далі і вибійчаних рушниках.

Принаймні ця головна окраса хати, потрібна на всі свята і на всі 
випадки життя, виходила з рук кролевецьких ткачів-скупників Рин-

95 Лаврський музей, відділ стародруків, книжки Іннокентия Гизеля «Мир з богом 
человеку или покаяние человеку», 1669; Новицька М. О. Датовані епітрахілі, тамо ж, 
стор. 51–70; Титов Ф. проф. Типография Києво-Печерской Лавры. Исторический 
очерк (1606–1916). Киев, 1918  г., ст.  330–345; Бажання обслуговувати у ХVІІ–
ХVІІІ ст. не лише Україну, а й Москву, ст. 328–333.

96  Добровольский  П. Письменные и вещественные памятники цехового 
устройства в Черниговской губернии. Труды ХІІІ  Археологического съезда в 
Екатеринославле, 1905, т. ІІ, стр. 74–78.

97  Кузьмин  Е. От ХVІІ  к ХVІІІ  веку. Старые годы, 1909  г. №  VІ–ІХ, ст.  460. 
Серебрянные царские врата в Киево-Софиевском соборе с изображением двугла-
вого орла. (Работа киевского мастера 1747 года).
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діних вже в 40-х pp. XIX ст. 98 Таких же орлів вибивав і кладьківський 
майстер Борсук на вибійчаних рушниках 99. 

Орлів, вишитих на рушниках з грубого місцевого селянського 
вузького (конопляного) полотна, доводилося бачити і по селах, і по 
музеях мало, до того ж завжди дуже деформованих.

Так само, наприклад, і у гончарів бачити двоголових орлів на сільсь-
ких кахлевих печах пощастило виключно у заможніших з них – нащад-
ків гончарських цехмайстрів, до того ж вже в другій половині XIX ст. 100

Тому і вважаю, що цей ефектний орнаментальний мотив з’явився, 
був розповсюджений на Вкраїні і мав свого часу, так би мовити, кла-
сове походження і значення з середини ХVІІ ст.

Був він потрібний і зрозумілий серед певної частини заможної 
верхівки, що орієнтувалася на Москву, прикрашав чимало її речей 
з самого початку ХVІІІ ст. 101

А в селянську хату в великій кількості перейшов лише з початку 
XIX ст. і до того ж, як вже сказано, на купованих тканих рушниках, 
на яких і існував до наших днів, остаточно загубивши своє первісне 
значіння 102.

98 Спаська Є. Ю. Господарство кролевецьких скупників Риндіних. Український 
історичний журнал № 5, 1962, ст. 110. Перший з відомих і точно датованих «1841 р.» 
рушник виткав «узором орловим» вмілий ткач-«торбешник» Леонтій Риндя, дід 
міліонера-скупника Івана Риндіна; Спаська Є. Ю. Кролевець, 1932, Київ, рукопис, 
ст. 98. У ХVІІІ ст. кроловецькі ткачі робили лише просте полотно і тільки декілько 
вміли ткати «серпанні ткані».

99 Див. у Чернігівському державному історичному музеї.
100 У нащадків ніжинських гончарських цехмайстрів Дроб’язок та в ічнянських _ 

Маринчинов.
Спаська Є. В. Кахлі Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст. Український музей, збірник І, 

Київ, 1927 року, стор. 73–94, ст. 92; Спаська Є. Ю. Гончарські кахлі Чернігівщини 
ХVІІІ–ХІХ  ст. Вид. Київського сільськогосподарського музею, Київ, 1928, ст.  30, 
табл. ІV.

101 Плеханов Г. В. Искусство и литература в 1928 г. Письмо 6, ст. 74. «Классовое 
искусство выражает то, что считает хорошим в том классе, который его создал». 

Иванов С. В. Народный орнамент как исторический источник (К методике изу-
чения). Советская этнография, 1958, № 2, стр. 23.

102 Сказати тут до речі, що ні самі кролевецькі ткачі, що протягом майже сотні 
років ткали свої славнозвісні «орлові рушники», якими селяни по всій Україні при-
крашали свої хати, ні правління артілі «Відродження», ні навіть «Вукопромсоюз» 
вже остільки не сприймали цієї фігури як емблему царської влади, що спокійно 
ткали і продавали їх аж до 1926 року, коли Прилуцьке ГПУ звернуло увагу на цілу 
партію таких рушників, що йшли залізницею до Харкова на склад Вупопромсоюзу, 
і затримало їх.
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VІ. Що ж, нарешті, остаточно можна сказати про ці два музейні 
експонати початку ХVІІІ ст., зроблені між 1715–1722 pp. для родини 
«першої особи» на Вкраїні  – слабовільного гетьмана, його власто-
любної дружини та їхнього пихатого зятя?

В численних описах панського майна скатерті згадуються і в ХVІ, 
і в ХVІІ ст., і протягом усього ХVІІІ-го, але далеко не в усіх і побіжно.

Рідко указано їх розмір чи ціну, також і техніку оздоби: шиті «в 
петлю», «цепями», «по вирезу», «ляхівчанське». Частіше згадано, на 
якому матеріалі і якими нитками їх вишито: на полотні «илляном» – 
шльонському, гданському, швабському, польському, волоському, ко-
ленському, німецькому, галандському, московському чи руському, 
а нитками – золотом, шовком кольоровим, заполоччю чи бумагою 
«красною» і «беллю».

Цілком імовірно, що скатерті, шиті «беллю» «по вирезу», «ля-
хівкою», «мережкою» – себто технікою та узорами, що зберігалися 
по селах до наших днів, виготовляла своїм панам по їхніх садибах 
їхня челядь. Проте скатерті, шиті на широкому, цінному, купо-
ваному «илляному» полотні, золотом, різнокольоровим шовком 
також і «бумагою» чи «заполоччю» червоною, різними швами, 
квітчастими узорами, зовсім іншого стилю, часто схожими із за-
кордонними, сусідськими взірцями, – треба думати, виготовляли 
якісь спеціальні колективи, імовірніші за все, якраз монастирі. 
А в даному випадку цілком імовірно якраз у Гамаліївському, який 
ця родина і спорудила, якому завжди протегувала, де навіть і по-
ховано їх. Виробляли такі речі, пишно їх оздоблюючи, можливо, 
спеціально для якихось урочистих подій, зборищ, бенкетів, коли 
не лише страви та напої, а й обладнання парадного столу мусило 
грати певну роль 103.

У родини Скоропадських приводів для цього, без сумніву, було 
немало – хочби призначення пихатого зятя гетьманші (одруженого 
з її дочкою від першого її чоловіка, полковника Голуба) у 1715 році 
Суддею Генеральним. Або одруження дочки гетьманшиної (від 
гетьмана) із сином царського улюбленця Толстого  – у 1718  році; 
або навіть хоч і приїзд до їх «самого Меньшикова» у 1720  році і 
багато інших.

103  Досить зазнайомитися з щоденниками Якова Марковича  – племінника 
гетьманші П. Н. Ханенка – їхнього сучасника, щоб уявити собі це постійне бенкету-
вання української верхівки тих часів з різноманітних приводів.
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У  сучасника Скоропадського Павла Полуботька теж була ска-
терть, про яку знаємо, що зроблено її було «з руського полотна» і 
шито «бумагою» красною (1724 р.) – себто дуже подібна до гетьман-
ських матеріалом, але, на жаль, і про неї не сказано ні якими узо-
рами, ні де, ні коли її зроблено. У Розумовського (1741 р.), у якого 
гостювала сама цариця, на скатерті теж був вишитий його герб та 
девіз, як у Скоропадського на «андріївській». Шкода, що такі випад-
кові, уривчасті відомості, які маємо в описах майна, не дають нам 
повної уяви про ці потрібні у великопанському побуті речі – парадні 
скатерті. І тим часом, лише одна ця «коропська» скатерть гетьмана 
Скоропадського, що її досі зберігає Чернігівський державний музей 
як живого свідка тих часів, того смаку, дозволяє наочно уявити собі 
їхній побут, себто,  що не завжди вичитаєш і уявиш собі із записів.

Вона дуже стара, ця скатерть, дуже подерта і переховувати її тре-
ба було б якось особливо обережно, бо таких речей, зокрема ткани-
ни, що наочно ілюструють життя тих часів, зберіглося не дуже бага-
то по музеях СРСР, а ця річ якраз багатомовна.

VІІ. ДОДАТОК
Описи майна українського панства (тканина, ціни, техніка, оздо-

ба – орнамент) ХVІІІ ст.
1576.  Опись имущества епископа Андрея Русина. Архив Юго- 

Западной России, ч. І, т. І, Киев, 1859. (Врешті, описів майна ХVІ ст. 
все більше «рушники ткацкие», в цій: «Рушники простые, по концам 
шитые»).

1585. Архив Юго-Западной России, ч. VІІІ, т. ІІІ, Киев, 1909 г.
«Рукавов же к кошулям фряжским вышиваных 10  – коштува-

ли 12  коп грошей литовских», «лиштвы постельные вышиваные 
“шолком чорным коштовали 40  коп. грошей литовских”, рантухи 
коленские» і т. ін.

1690.  Опись движимого имущества, принадлежавшего гетма-
ну Ивану Самойловичу и его сыновьям Григорию и Якову. Русская 
историческая библиотека, изд. Археограф. комиссии, т. 8, СПб, 1884. 
Згадано: скатерті, їх розміри, рубаха – «шита в петлю», простині – 
шиті «по вирезу», ст. 1028, 1059 та інші.

1704. Реєстр Семена Палея. Летопись. С. Величко, Киев, 1848 г.
Згадано: «скатерті, простині, шиті беллю, шовком, заполоччю», 

«влоская – пасковатая», убруси шльонські та баг. ін.
1712–1734. Бытовая малорусская обстановка в документах ХVІІ–

ХVІІІ  ст. (Черниговщина). Киевская Старина, 1887, ст.  336–356. 
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Згадано: «скатерті та рушники гданські, швабські, польські шиті та 
ткані», «простирадла – одне заполоччю шите, друге – ляховчанське». 
Ціни на різні речі.

1724. Книга пожитком бывшего Черниговского полковника Пав-
ла Полуботка, составленная по указу 1724 г., ст. 1–90. Чтения в чит. 
Обществе истории и древностей Российских при Московском уни-
верситете, 1862 г., кн. ІІІ. Згадано: «Скатерті, шиті бумагою красною 
простого и русково полотна» (ст. 21, 40, 41), багато рушників, про-
стинь швабських та інших, шитих золотом, шовком, бумагою крас-
ною (ст. 21, 36), «холстов и скатертей 17 труб» і багато інших, ст. 20.

1727. Реестр приданого второй жены Ивана Ханевского: Лаза-
ревский  А. Описание Старой Малороссии, т.  ІІ, Киев, 1893, полк. 
Нежинский, ст. 162. Згадано: «постелі, шиті золотом, шовком, две 
беллю».

1729.  Реестр вещей, украденных в загородном доме протопо-
па Федора Подгурского. Коллекция A.  M.  Лазаревского 1-59142, 
рукописный отдел Гос. Рубл. библиотеки Укр. ССР. Згадано: «скатер-
ті гданские  3, скатерті паские добрие, заполоччю перетикані  – II», 
стр. 45–46.

1732.  Рукописи П.  Дорошенко. Труды Черниговского предвари-
тельного комитета по устройству ХІV  археологического съезда в 
Чернигове, 1908, ст. 2–167. «Реестр речей Марии Ситенской». «По-
стель одна, червоним шовком и золотом грифами шитая», «другая 
постель червоним шовком з беллю дубовим листом шитая», «обру-
сов – 10 – два гданские кветами ткані і ручников два таких же, а тиї 
обруси илляниі, заполоччю по концам засновками широкими по-
затикані», «рушників вусім, зашивані заполоччю і затикані кветка-
ми и засновками» (ст. 97); «а другіє цепями шитиї» ст. 18; рушників 
12 концьов, два добрих, один цепями шитий, стр. 22.

1741. Каталог музея Черниговского комитета. Труды Черниговс-
кого губернского комитета, вып.  ІІ, стр.  26, №  232. Згадано: «Ска-
терть графа Разумовского з гербом и девизом: tomam es tendere fatis»

Була вона у нього в Батурині.
1744.  Веновая запись, выданная бунчуковым товарищем Мих. 

Есимонтовским Гр. Скорупе при женитьбе на дочери его Марине. Су-
лимовский архив – фамильные бумаги Сулим, Скоруп, Войцеховс-
ких. Киев, 1884 г. Згадано: «скатертей – 15–16 рублей», «ручников 3 
на московском полотне шитые, цена 1 р. 50 коп.», стр. 219; «постель 
шитая беллю на швабском полотне» та ін., ст. 239. Анна Войцеховс-
кая, рожденная Чарныш, завещает «постель на швабском полотне 
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золотом, зеленым шовком гифованую»  – дочерям брата  – Ивана 
Чарныша, стр. 280.

1784. Рядная запись первой половины ХVІІІ в. Есимонтовского – 
Киевская Старина 1884 г., т. VІІІ, март, ст. 471–476. «Обруси постели 
и кошули швабские»; «запоны дуклевые венецкие», «рукава рубко-
вые Ивановские», «московскаго полотна скатерти».

1744. Реестр сколько чего дано Настасии Лащинской от дому мо-
его. Рукопись отд. Гос. публ. библиотеки Укр. акад. наук. Згадано: 
«скатертей – две добрих широких у 50 пасм, цена скатертей по 3 руб-
ля – 6 рублей, а восемь – цена всяка по полтора рубля – 12 рублей», 
«ручников шитых десять – 8 рублей».

1745.  Опись вещей Стародубского войскового канцеляриста. 
Киевская Старина, 1884, № 5, стр. 149–151. «З белого полотна руч-
ник новий заполоччю на московском полотне орлами по концах 
шитой».

1746. Рядная гр. Бестужевой-Рюминой, рожденной Разумовской. 
Васильчиков А. Семейство Разумовских, т. 1, СПб, 1880 г., ст. XXІV. 
«8 кусков скатертей ткацких, мерою 77 аршин, 4 скатерти немецкие, 
4 простых, два полотенца – голландских» LVІ, LVІІІ.

1753. Приданое Татьяны Костенецкой, замужем Чарныш – Лаза-
ревский А. Описание старой Малороссии, т. V, стр. 203, 1893 г. «Руч-
ников, шитых заполоччю», «полотна галанского» і т. ін.

1755.  Любечский архив гр.  Милорадовича, вып.  І, Киев, 1898  г. 
Чарныши. «Ручников, шитых заполоччю 15, кладучи всякий по ру-
блю – 15 рублей», ст. 13. Веновая запись Якова Чарныша жене своей 
Марте Ширай. «Ручников шитых 30, а тканых 10, гладких 2», ст. 27.

1757. Завещание жены бунчукового товарища. Черниговские гу-
бернские ведомости, 1857, №  19. Згадано: «скатертей 6  – три шиті 
заполоччю, а 3 беллю» і баг. ін. ст. 161.

1764.  Любечский архив гр.  Милорадовича, вып.  1, Киев, 1898, 
ст. 24. «Опись движимого, оставшейся после смерти Марфы Степа-
новны (по второму мужу) Скоропадской в ее Подоловском доме», 
1764 г. 4 марта «скатертей три тканых, шесть шитых».

1767. Реестр сколько взято разбойниками. Архив Юго-Западной 
России, ч. ІІІ, т. ІІІ. Акты о гайдамаках, Киев, 1876. «Скатертей ил-
ляных малороссийской работы 2 конца, в них локоть 60 по 20 коп. – 
12 руб.», стр. 765.

1771. Завещание Г. И. Галагана. Киевская Старина, 1888, XI, «Ска-
терть шитая заполоччю, 1 постель швабская, золотом и шелком ши-
тая 1, полотенца простые и швабские», стр. 465.
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1773.  Реестр приданного полученного Акимом Семеновичем 
(Сулимой) при женитьбе на дочери П.  Скорупы Марии Павлов-
ны. Мотыженский архив, Переяславского полка ХVІІ–ХVІІІ  вв. 
изд. А. и А. Савицких, Киев, 1886 г. Весь реестр с ценами: «Занавеска 
с одеялом и подзором зеленая гренитуровая 115 рублей», «утираль-
ников дюжина 4 рубля» и баг. ін.

1786. Веновой реестр дан от поруччика А. А. Федоровича, приня-
то ним за А. В. Зарудной «постель илляна, белью шита, наволоков 4, 
простиня одна 4 рубля, скатертей илляных 10–15 рублей» и баг. ін. 
Труды Черниговской губернской комиссии 1897–[18]98 гг., в. I, 1914.

1716–1767. Дневник Генерального подскарбия Якова Марковича. 
Киевская Старина, 1884 г., № 4, 1896 г. № 12. Багато різноманітних 
відомостей про господарчі речі, майстрів і т. ін.

Киев, 1926 р., Алма-Ата, 1962/[196]3 p.
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Кахлі  
Чернігівщини

(XVIII–XIX ст.)

За виданням: Спаська Є. Кахлі Чернігівщини (XVIII–XIX ст.)  
Попереднє звідомлення // Український музей /  

Окремий відбиток. – Київ, 1927. – Вип. 1. – 24 с.
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Незабутньому Вчителеві 
Данилу Михайловичу Щербаківському –  

першу працю, що робила за його порадою.

І. Велика сила кахлевих печей, що залишились досі на території 
Чернігівщини, 1 свідчить про те, що на Чернігівщині було довгочасне 
та широко розвинене виробництво кахель. По багатьох містах, міс-
течках та селах і в центрі, і по околицях, в цілих і розбитих, в пан-
ських і селянських будинках, по монастирях, по економіях – всюди й 
постійно знаходиш їх; це або гарні, зовсім цілі печі, що зберегли свій 
первісний вигляд, або не раз перекладені з переплутаними малюн-
ками з двох, а то й трьох старих печей; іноді це окремі кахлі, що їх 
вмащено в звичайну піч з посадки. Часто декілька кахель буває схо-
вано в хозяїна на горищі, під рундуком, у хліві; частіше вони валя-
ються десь у бур’яні, на смітнику, під ринвою; часом кахля служить 
за підставку до праски, в них запікають «пашкети» 2, наливають воду 
курам, уламками мостять стежку до колодязя й т. ін.

Чимало кахель зібрали та зберігають музеї як Чернігівські (Ні-
жинський, Чернігівський, Новгород-Сіверський, Конотопський, 
Остерський), так і ін. У Київському всеукраїнському музеї є навіть 
дві цілі печі XVIII ст. з Чернігівщини та багато окремих кахель, та-
кож немало їх по Харківських музеях, є й в Українському відділі 
«Русского Музея» в Ленінграді.

Більшість кахлевих печей на Чернігівщині місцевого походжен-
ня, але літературні відомості, зовнішній вигляд та підписи на деяких 
з них свідчать, що чимало серед них привезених з Росії, а може, й 
з-за кордону.

Широцький  3 згадує про закордонні саксонські та голландські 
печі, що були в єпископа Самуїла Білгородського; Лукомський  4, 
оповідаючи про Вишневець, каже, що там були печі з Вестфальських 

1 Під «Чернігівщиною» для XVIII  ст. я розумію територію Чернігівського та 
Новгород-Сіверського намісництва, для XIX ст. – територію Чернігівської губернії.

2 Марковичъ H. «Обычаи, повѣрья, кухня и напитки малороссіянъ, Кіевъ, 
1860 г., стр. 157 («Пашкеты въ кахляхъ»).

3 Ш е р о ц к і й .  «Очерки по исторіи декоративнаго искусства Украины», Кіевъ, 
1914 г. «Художественное убранство дома в его прошломъ и настоящемъ», гл. X, стр. 100.

4 С т а р ы е  г о д ы  1912 г., кн. 3, стр. 22, Л у к о м с к і й. Вишневецкій замокъ.
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кахель, Лозинський та Габерлянд  5 називають кахлеві печі Польщі 
(і Польської України) Гданськими та Люнебургськими. Складно ска-
зати, чи є серед Чернігівських печей дійсно закордонні, але деякі з 
них (новгород-сіверська, що була в буд. Судієнка, одна з Козелець-
ких–Дарагановських, Ніжинська з буд. Кашинцева) досить легко 
можна визнати коли не за чужоземні, то за такі, що їх могли зробити 
в Росії, або на Україні закордонні майстри–шведи, голландці, що, по-
чинаючи з часів Петра І, приїздили й працювали в цій галузі про-
мисловості за своїми закордонними зразками 6.

Про купування печей у Росії (у Москві та Калузі) повідомляють 
нас щоденники початку та середини XVIII ст. двох видатних урож-
денців і мешканців Північної Чернігівщини – генерального підскар-
бія, Якова Андрійовича Марковича  7, та генерального хорунжого, 
Миколи Даниловича Ханенка 8. Перший жив, будував та оздоблював 
печами свої будинки в своїй садибі Сваркові (коло Глухова) та в са-
мому Глухові, другий – у Стародубі, у Городищі (коло Погара) та в 
Глухові. Згідно з цими щоденниками українська шляхта взагалі зви-
чайно купувала парадну обстанову для себе, шпалери, картини, печі, 
меблі, посуд, також екіпажі та ін. – у Москві, в Петербурзі, за кордо-
ном; усе це здалеку привозилось кіньми в садиби та міські будинки 
дідичів 9. Приятелям та знайомим, що їдуть до столиць, завжди дають 
цілу низку доручень, дотепним челядникам пишуть накази про ку-
півлю різноманітних «диковинныхъ рѣчей»  10. Привозними печами 
цікавляться, ходять на них дивитись. Маркович записує року 1732 
грудня 2-го: «Заходили съ родителемъ до квартиры городовой ге-
неральской, гдѣ видѣли печи новоманерно подѣланныя» 11. Мабуть, 
«новоманерныя» печі подобаються, бо року 1734 листопаду 22-го до 

5 Lozinsky W. Żicie polskie w dawnichi wiekach, Lwów, 1912, ст. 73.
  Haberland. Oesterreichische Volkskunst, стор. 111–113, Wien, 1911.
6 А ш у к и н ъ .  «Печные поливные кафли XVIII–XIX в. в.» Изд. Ярославск. худ. 

о-ва 1918 г., стр. 3; Забѣлинъ. «Историческое обозрѣніе финифтянаго и цениннаго 
дѣла въ Россіи». СПб., 1853 г., стр. 44.

7 «Дневныя записки малороссійскаго подскарбія генеральнаго Якова 
Марковича» изд. А. Марковичъ. М., 1859 г. (Записи з 1716 по 1767 г.) 2 тома.

8 Кіевская старина. 1884 г. Приложеніе (записи з 1727 по 1753 г.) «Дневникъ ге-
неральнаго хорунжаго Николая Ханенко» з III т., 1884 р. – XII т. 1886 г.

9 Дневникъ Ханенко. К. С. 1886 p. X стр. 399.
10 Дневникъ Марковича, т. I, стр. 212.
11 Дневникъ Марковича, т. I, стр. 396 (напевно, в генерала Наришкіна).
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Москви надсилається 50 крб на дві печі, алебастр, цвяхи й т. ін. 12 По-
дібний запис є й у Ханенка року 1752 жовтня 18-го: «По утру былъ я 
у обозного генералного и смотрѣлъ въ его будинку новомъ печей» 13.

Можна думати, що й в інші міста Чернігівщини за модою могли 
привозити російські печі. Відомо, наприклад, що міщанин Березов-
ський з доручення Чернігівського намісницького правління (воно 
хотіло якнайкраще опорядити подорожні будинки для Катерини II) 
їздив до Москви та Калуги, щоб придбати «обоевъ, стеколъ и израз-
цовь» 14. Було наказано купувати кахлі рівні, кольору полового та бі-
лого із синім, але без рябизни.

У Ніжині, наприклад, є декілька печей, кінцем XVIII ст. датова-
них, що зроблені були на фабриці «калуцкихъ купцовъ братьевъ 
Рыцевых», як це зазначено на одній кахлі.

Напевно, російської калузької роботи була велика з різнокольо-
ровими складними малюнками, дуже гарна піч в будинку Самойло-
вич в Глухові, подібна до згаданих ніжинських печей, датована 1817 
роком з ініціалами «С. В.» і зруйнована лише влітку 1926 року.

Все ж більша частина чернігівських кахель – місцеві.
У щоденниках Марковича та Ханенка є вказівки про купування пе-

чей, мабуть, місцевого походження. Вони обидва дуже старанно ноту-
ють свої закордонні та столичні купівлі, а тому, коли Маркович коро-
тенько записує, року 1761 «ноября 16 печи привезли изъ Тулиголовъ 
въ Глуховъ за первую печь 9 руб. 30 коп. безъ ножекъ и перемычекъ» 15, 
то й дешева ціна, й видима простота свідчать, що піч ця була місцева. 
У  Ханенка одночасно з точними вказівками на купування та пере-
віз печей з Калуги, також зустрічається багато записів про печі, що 
їх робили місцеві майстри. Так, коли Ханенко записує року 1732 бе-
резня 4-го: «Подрядилъся гончарский атаманъ Авраамъ Жуковъ пѣчь 
дѣлать и поставить въ хатѣ столовой, а въ синяхъ коменъ, пѣчь-же по-
кощованную, а коменъ зъ сеней мурованый и за то все дать ему ров-
но 4 руб.» 16, він, напевне, говорить за місцеву піч. Протягом усього  

12 Дневникъ Марковича, т. I, стр. 435.
13 Дневникъ Ханенко. К. С. 1886 р. XII, стр. 472. Обозний генеральний в 

Глухові – Кочубей.
14 Кіевская старина, 1899 г., кн. 6. 387.
15 Дневникъ Марковича, т. II, стр. 377.
16 Дневникъ Ханенко, К. С. 1884, V, стр. 40. Печі ставили в Стародубському 

будинку Ханенка; «покощувати»  – вкривати лаком та глазурою  – лакувати; 
«муровані» – зложені з цегли (словник укр. мови Б. Грінченка. Київ, 1909 p.).
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1742  року багато записів маємо про новгород-сіверського гончара 
Степана Жолдака, що умовився зробити піч до Ханенкового «бу-
динку городиского» 17, й нарешті серпня 21-го записано: «Отправили 
4 подводы въ Новгородъ для забраня печи и гончарей и муровщика, о 
чемъ писано отъ мене и до атамана тамошнего Помранского» 18. Цього 
ж року квітня 11-го «Якову гончару Погарскому за постановленіе въ 
новыхъ будинкахъ печей – калузской да другой зеленой даны 2 рубл., 
а передъ симъ ему жъ за тую жъ роботу даны 2 рубля» 19.

Року 1752 під час будування дому в Глухові про установку пе-
чей є два записи: перший 25/X: «Привезена цегла зъ Кролевця, а зъ 
Стародуба двѣ печи» и 26/Х: «Привезена печь зеленая изъ Новго-
родка, начали пѣчь и коменокъ въ столовой ставить»  20. Відносно 
перших (цебто Стародубських) печей можна припустити, що їх та-
кож, як і під час будування Стародубського дому 1732 p., замовля-
ли місцевим майстрам; друга – «зелена» – також може бути роботи 
новгород- сіверських майстрів, як і під час будування городиського 
дому 1742 р. 21

Про якусь піч «з орлами» є оповідання в «Исторіи Русовъ или Ма-
лой Россіи»: «Одинъ знатный помѣщикъ или владѣлецъ мѣстечка 
Горска» (коло Городни) «претерпѣлъ великія пакости и изтязанія» 
(з доносу якогось армійського офіцера, що тут випадково проїздив), 
за те, що він у себе на кахлевій печі «жжетъ» двоголових орлів  – 
державний герб. Дідич цей на допиті за присягою казав, що купив 
ту піч у Городні у гончара Сидора Перепелки, «у  котораго между 
множествомъ фигуръ на украшеніе печей сдѣланныхъ были меж-
ду животными лица человѣческія, а между птицами и орлы» 22. Дві 
зелені, дві білі, дві полив’яні – різнокольорові печі були в будинках 
гетьманші Скоропадської у Глухові 23. Усі ці відомості – з 30-х, 40-х, 

17 Дневникъ Ханенко, К. С. 1885 р., стор. 139, 157, 167, 179, 183, 201.
18 К. С. 1885 р., стр. 167.
19 К. С. 1885, IV, стр. 147.
20 К. С. 1886, XII, стр. 473.
21 К. С. 1884, V, стр. 40. К. С. 1885, стр. 167.
22 «Исторія русовъ или Малой Россіи». Соч. Георгія Конискаго, арх. Бѣлорускаго, 

Москва, 1846 г., стр. 239.
23 Кіевская Старина. 1898 г., т. І, 161–163, 1887 г., т. 10, стр. 339. «Реестръ хором-

наго строенія въ дворъ Полубинского отъ владѣльцовъ отъ 1712 г. спустошеного»: 
«Печей покощанихъ жилихъ три, а на горѣ похованихъ покощанихъ печей боль-
шихъ зъ цеглою на комени було три».
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50-х років XVIII віку і за ними, на жаль, не можна напевне сказати, 
які саме були ці печі. Вони могли бути однокольорові, як раніше зга-
дані «зелені» новгород-сіверські, або звичайні «рельєфні» XVІI ст., 
а може, й мальовані – сюжетні.

Шафонський у своїй книжці «Черниговскаго намѣстничества 
топо графическое описаніе» подає відомості, що наприкінці XVIII ст. 
майже по всіх 11-х  містах Чернігівського намісництва, а  також по 
багатьох містечках серед майстрового люду було чимало гончарів, 
з яких або складалися самостійні цехи, або ж вони входили до скла-
ду якихось «совмѣстныхъ» цехів. Спеціальне виробництво кахель за 
Шафонським існувало: у Грабові Городнянського повіту 24, куди гон-
чарі з усієї Чернігівщини приїздили за найкращими ґатунками гли-
ни (за побілом); у Ніжині, де на цішці гончарського цеху був з одно-
го боку святий Юрій на коні, а з другого – глечик, горщик та кахля 25; 
у Куземині (Зіньківського повіту), де «главное упражненіе жителей 
въ дѣланіи печныхъ изразцовъ муравленыхъ и не муравленыхъ» 26, 
а також у Ічні (Борзнянського повіту), де виробляли такі кахлі, що 
їх «во многія мѣста покупаютъ, однако они чистотою и цвѣтомъ до 
калужскихъ и московскихъ еще далече не дошли» 27.

Хижняков  28 ще згадує гончара міщанина «Дѣдушкина», що 
1797 року робив зелені кахлі в самому Чернігові.

У Лазаревського 29 (за описом Новгород-Сіверського намісництва 
1781 р. Д. Пащенка) є відомості, що в Клинцях виробляли «жолтіе 
поливаніе для сихъ и друг, раскол. слободъ обывателей отмѣнного 
искусства печи, на подобіе калузскихъ», а  також і про Семенівку 
(Новозибківського повіту), де «опрочь горшечной посуды дѣлаются 
простіє печи, кои продаютъ тутъ же пріѣзжающимъ Стародубскаго 
и Черниговскаго полковъ изъ разныхъ селеній, которыхъ бываетъ 
продажа барышникамъ оптомъ и врозь» 30.

24 Шафонскій. «Черниговскаго намѣстничества топографическое описаніе, со-
чиненное въ Черниговѣ 1786 г.», стр. 322.

25 Шафонскій, стр. 483.
26 » » 643; також і в Зінькові роблять: «печные немуровленые изразцы», 

стр. 669.
27 Шафонскій, стр. 396.
28 Кіевская старина, червень, 1899, стр. 396. «Черниговская старина» Хижнякова.
29 Лазаревскій. Описаніе старой Малороссіи, т. I., стр. 464. Кіевъ, 1888.
30 Там же, стр. 430.
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Отже, ми маємо цілу низку, хоча й коротких, вказівок з літера-
турних джерел, що називають місцевості, навіть прізвища гончарів, 
які робили кахлеві печі в Новгород-Сіверському та Чернігівському 
намісництвах.

З часів XIX–XX ст. маємо лише короткі відомості про існування 
заводів та про місцевості, де вони були, і майже жодної про окремих 
гончарів.

Так, Домонтович у 60-х  роках XIX  ст. зазначає на Чернігівщині 
8 кахлевих заводів з вартістю виробництва 3502 крб, з 30 робітни-
ками  31: це  – в  с.  Ущерп’ї Суразького повіту в садибі гр. Завадов-
ської, в  селі Волокитине Глухівського повіту у Міклашевського, 
у селі Шатрищі Новгород-Сіверського повіту 32, 4 заводи в Глухові 33 
та один у Клинцях  34; Широцькому  35 відомі лише два з них: Лис-
товської в Суразькому повіті та Міклашевських  – у Глухівському. 
Сімонтовський 36 року 1845 описує Суразький повіт і ще раз гово-
рить про кахлевий завод «въ большомь имѣніи, гдѣ находилась и су-
конная фабрика» (напевне, Ущерп’є) і до цього додає, що раніш по-
лива була чистіша й рівніша, а тепер кахлі виходять не одинаковой 
бѣлизни, что много вредитъ наружному изяществу»; Пакульський 
(1898 рік) 37, згадавши про кахлеве виробництво в Грабові й Ріпках 
(очевидно, кустарне, де, крім того, копали кахлеву глину й посилали 
на могилівські заводи), пише, що в Ущерп’ї був завод графині Зава-
довської й два (?) заводи в Шатрищі; але на мапі кустарної промис-
ловості Чернігівської губернії, яку він видав у Києві р. 1898, зазна-
чає кахлеве виробництво лише в Шатрищі. З усього цього видно, які 
уривчасті й лаконічні відомості про чернігівські заводи і як мало до-
сліджена їхня історія. Навіть про кахлі заводу Міклашевського нема 
жодних писаних відомостей.

31 Домонтовичъ. Матеріали для географіи и статистики Россіи, собр. офицера-
ми генеральнаго штаба. «Черниг. губ.» Глава Б. Табл. 3, стр. 260.

32 Домонтовичъ, стр. 359. Ці два заводи виробляють річно 20 000 кахель на суму 
2500 крб сріб.

33 Домонтовичъ, стр. 605.
34 » » 634 (3 майстри, 7 робітників, річний оборот 3000 крб).
35 Широцкій, стр. 100.
36 Черн. Земск. Сборн. 1882, № 2. Есимонтовскій. «Описаніе Суражскаго уезда», 

стр. 198 (напевне, річ про Ущерп’є).
37 Пакульскій. Краткіе очерки кустарн. промышл. Черн. губ. Кіевъ, 1898 г., 

стр. 86–87.
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Під час моїх подорожей довелося мені чути дещо про деякі за-
води. У Шатрищі від Єськовиx, по вуличному «Кахельників», онуків 
фундатора заводу, я чула, що дід їхній, Микола Максимович Єськов, 
виходець з Курської губернії, заснував у Шатрищі завод на початку 
XIX ст. й привіз з собою курських майстрів. За його часів завод гарно 
працював – виробляв кахлеві печі на всі сусідні міста й повіти. Кош-
тували ці печі від 40 до 125 крб; кахлі робили білі й різнокольорові; 
на них були квіти, вази, птахи; замовник вибирав у великому завод-
ському альбомі малюнок печі, яку завод мусив виконати й навіть 
поставити йому в його будинку. Після смерті Миколи Максимовича 
завод перейшов до його старшого сина Петра; у цього хазяїна роби-
ли вже й місцеві майстри-шатрищани, але секрети фарб та полив, як 
і за фундатора завода, знав лише хазяїн і нікому їх не довіряв. Завод 
цей ліквідовано в 90-х  роках XIX  ст., а  року 1915, під час пожежі, 
згорів будинок Єськових, де було декілька парадних печей власного 
виробництва  – одна була велика, біла, округла з вазами, інші роз-
писані, з птахами (півнями та чаплями) й гадюками; тоді ж згорів 
і альбом зі зразками печей і склад, де по ліквідації ще зберігалося 
більш як 1500 штук кахель. Од заводу залишилося тільки два жорна, 
що лежать сиротами в садку.

Другий завод був у Глухові на Білополівці, належав він Захарченко- 
Путі й ліквідувався також в кінці XIX ст. Виробляли там, крім ка-
хель, дренажні труби, вогнетривку цеглу «фасонну», карнізну цеглу 
та ін. Хазяїн його ще й досі живе в Глухові; він пригадує, що був та-
кож завод у Туліголовах під Глуховом. Ще один завод, де виробляли 
різнокольорові, рельєфні кахлі, був у Вороньках Козелецького пові-
ту в садибі у Кучубея; існував він недовго в кінці XIX ст.

За кустарне виробництво кахель XIX ст. згадує лише Плавтів  38 
та ще автор рукопису, що переховується в Чернігівському окрстат-
бюро. Невідомий статистик 39 обробляв матеріали з кустарної про-
мисловості, що їх зібрало Чернігівське губерське земство року 1913; 
він зазначає лише Короп і Ніжин, як пункти, де гончарі, крім посуду, 

38 Плавтов. Краткий обзор кустарн. промыш. Черн. губ. 1914 г., стр. 31.
39 Рукопис без підпису на 41 стор., написаний рукою, що нагадуй руку Плавтова, 

який заповнював деякі земські статистичні картки. Зберігається в Черн. окр. стат-
бюро під назвою «Рукопись неизвѣстнаго статистика о гончарномъ промыслѣ 
Черниговской губерніи», стр. 9. Маємо ще зшиток з малюнками кахель Чернігівщини 
відомої дослідниці Чернігівської старовини та мистецтва П. Я. Л и т в и н о в о ї, 
у Іст. муз. ім. Шевченка.
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робили ще й кахлі. Стаття М. А. Фріде, що вийшла в 1926 році, на-
зиває лише Ніжин та Ічню 40.

Але крім цих місцевостей, про які згадують всі зазначені автори, 
були ще й інші, й кожна з них мала своїх видатних кахельників; пріз-
вища їхні, навіть родоводи деяких пощастило розвідати.

Так, у Глухові, за словами старого гончара Петра Максименка, по 
вуличному – Солов’я, рельєфні кахлі робили його батьки; у Кролев-
ці – зелені й жовті формовані кахлі виробляли гончарі Строфуни – 
батько старих сучасних гончарів, Данила й Федора, Василь Архипо-
вич, дід їхній Архип Іванович і прадід Іван Строфун. У Коропі су-
часний, оригінальний і цікавий майстер I. П. Фігура казав, що кахлі 
зелені, рівні, рельєфні й розписані «аляповатими» квітками робив дід 
його Петро Прохорович Фігура, а з інших коропівських гончарських 
фамілій – Ціпки й Пінчуки. У Янполі, старіший з гончарів Микола 
Caвич Новик, що свого часу був гончарським цехмістром (тепер він 
слабий і давно не робить), говорив, що жовті й зелені рельєфні «ква-
дратові кахлі вершків на п’ять» робив його батько Сава Іполітович і 
дід Іполіт Дем’яновнч Новики. За моїми підрахунками роботу кроле-
вецьких Строфунів та Янпольських Новиків сміло можна віднес ти на 
другу половину XVIII ст., тому що всі названі майстри жили не менш 
як по 80 років. Але виробництво формованих кахель, очевидно, оста-
точно припинилося в половині XIX ст., бо навіть старі Строфуни й 
Новик (а кожному з них уже не менш як по 70 років), самі кахель не 
робили й лише пригадують, як виробляли кахлі їхні батьки та діди.

У Ніжині протягом усього XIX ст. працювало чимало гончарів-
кахельників; по околицях міста, й міщанських, і «пахарських», дуже 
багато кахлевих печей. У  центрі міста їх майже зовсім нема, але в 
ІНО, колишньому ліцеї князя Безбородька, по кухнях професор-
ських будинків, а також у церковному коридорі поставлено печі зі 
звичайних ніжинських гончарських кахель. 1820 року розписався на 
кахлі й поставив дату ніжинський майстер Іван Сітько 41. Крім ньо-
го, мали звичку підписуватись на своїх кахлях «з фіалками» в ром-
боподібних рамках в 60–70-х  роках XIX  ст. гончарі Білики:  Петро 
й Іван. Крім них, зі старих гончарів, що робили кахлі, сучасні гон-

40 М. А. Ф р и д е. Гончарство на юге Черниговщины. Матер, по этн., том 3. Изд. 
Гос. Рос. Муз. – Ленинград, 1926, стор. 55; дає ілюстрації: 4 окремі кахлі й одну цілу 
ічнянську піч.

41 «Это кахлѣ завода Ивана Сѣтька здѣлана 1820-го года Ноября 30 дня». 
Експонат Черн. Муз. ч. 964 за каталогом 1915 року.
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чарі пригадують прізвища: Бедед, Бринчуків, Дударів, Пархоменок. 
Видатним майстром-кахельником половини XIX  ст. був Лаврентій 
Дроб’язко; це він робив печі з «орлами» і печі зі «звіздами», що їх 
розписувати допомагали йому його дочки: одна з них, Настасія Лав-
рентіївна, живе в Ніжині, але давно вже не гончарує. Однолітки її 
сучасні гончарі  – Пархоменки Василь і Дмитро й Герасименко ще 
пам’ятають, як виготовляли кахлі старі гончарі, але самим робить їх 
уже не доводилось.

Найбільше відомостей про гончарів-кахельників збереглося в 
Ічні, що славилася кахлями ще у XVIII ст. Сучасні гончарі Тищенки, 
Панасенко, Дейнеко (ніжинець родом) й інші, так як і ніжинці, самі 
кахель вже не робили, але добре пам’ятають, як виробляли кахлі їхні 
батьки. Так, у  гончара Лаврентія Дмитровича Панасенка в хаті на 
печі є кахля з датою 1902 року та ініціалами його батька «Д. П.»; а дід 
його, Йосип Кирилович Панасенко, робив кахлі з «солдатами та тан-
цівниками». У  Антона Власовича Маринчика, в  хаті, яку збудував 
його батько, на печі навколо великого орла над «челесником» печі 
написано: «1870 года мѣсяца іюня 23 дня майстера Ивана Иващенко 
подпысалъ синъ его Романъ Иван» і «йеты кахлі съ оръломъ первого 
номера прынадлежять собственому крестяныну Власію Марынчыку 
конецъ». У другій хаті на печі під орлом поставлено «1861 года апре-
ля 8 дня», на третій – дата 1838, на четвертій – 1835 і т. ін. У Ленін-
градському російському музеї є кахля, датована 1830 роком, з села 
Дмитрівки Конотопського повіту, подібна до ічнянських. Дуже мож-
ливо, що її також вивезено з Ічні, бо Ічня ще в XVIII ст. робила кахлі 
на всю околицю. З прізвищ давніх гончарів-кахельників сучасні на-
зивають найперше самого славного майстра другої половини XIX ст. 
«Хомку»  – Фому Тищенка (ніжинця родом), Дмитра, Осипа й Ки-
рила Панасенкових, Івана Іващенка, Юхима Огієнка, Небрикайла, 
Буряка, Носка, Сукала, Погорілко та ін.

«Глина Чернігівщини займає по своїй якості найперше місце не 
тільки на Україні, але навіть в цілій Росії» 42 пише Лисін; не дурно ж 
і Кузнецов, і Гарднер брали глину із села Полошок Глухівського по-
віту; вивозили її на Могилівські та інші заводи 43; не дивно тому, що 
майже по всіх повітах Чернігівщини й у XVIII, і в XIX ст. були свої 

42 Лисін. Глина та глиняна промисловість на Україні. Видання «Праця», Київ, 
1918 року, стор. 43.

43 Лисін, стор. 43; Архів Черн. губ. земства, Рукопис статистика Подоводського 
про добування полошкінської глини. Домонтович, стор. 257.
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пункти кахлевого виробництва – працювали заводи, окремі гончарі; 
знаючи, що немало кахлевих печей за модою ще й привозилося, не 
доводиться дивуватися з великої їхньої кількості та різноманітності; 
цікаво їх розподілити на групи й означити.

II. Усі Чернігівські кахлі можна поділити на дві групи, які значно 
відрізняються одна від одної; ідучи за термінологією ніжинських 
гончарів, визнаючи її короткою та виразною, кахлі першої групи на-
звемо «панськими», другої – «селянськими» або міщанськими, і далі 
побачимо, наскільки цей розподіл удалий.

До цього часу на Чернігівщині не доводилось здибати кахель мі-
шаного типу, цебто таких, які не легко було б віднести до тієї чи ін-
шої групи. Далі з порівняння видно буде, як, розглядаючи обидва 
типи щодо місця знаходження, їхньої форми, розміру, матеріалу, ко-
льору тла – поливи, фарб, щодо техніки малювання, сюжету, компо-
зиції малюнка в зв’язку з відмінністю в плані груби, щодо карнизів 
та інших деталей, – легко зрозуміти, хто саме й для кого робив ті або 
інші кахлі. Панські та селянські кахлі, коли вони не вийшли вже з 
хатнього вжитку та не лежать рядком на полиці в музеї, в ділі, у жит-
ті рідко зустрічаються під однією стріхою.

Панських кахель треба шукати по містах  – в  кам’яних та 
дерев’яних будинках багатих крамарів, урядовців, дворян, у монас-
тирських будинках; по селах – у панських поміщицьких будинках та 
по економіях. Коли панську кахлю вмазано в піч селянської хати, то 
з певністю можна сказати, що вона потрапила туди випадково з пан-
ського маєтку, часто легко можна встановити навіть час, коли вона 
тут опинилась 44.

Селянські або міщанські кахлі, як правило, вмазують в печі та 
груби по селянських хатах чи по хатах десь на околиці міста, що на-
лежать козакам, селянам, міщанам, цебто хліборобам, дрібним ре-
місникам, дрібним крамарям; рідко зустрічаємо ці кахлі по малень-
ких старосвітських будиночках у середині міста.

Селянська кахлева піч коштувала дорожче від звичайної печі з «по-
садки» або «цегли», а тому вона в селянській хаті – ознака заможності.  
В одній білоруській пісні так співається про багатого свата: хата в ньо-

44 Кіевская старина, 1883 р., т. 3, стор. 687. Повідомлення А. А. Русова про 
сюжетні кахлі, які він бачив у с. Курилівці Ніжин. пов. 1879 p. Р. 1921, в зруйновано-
му будинку поміщика, я бачила декілька кахлевих печей із звичайними ампірними 
вазами, а  в хаті одного селянина з десяток вмазаних у піч панських кахель з 
різнокольоровим тонкого малюнка букетиком.
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го з явору, «золотоє подстрѣшше, лавочки съ китаечки, печь его ках-
левая, чесць его коханая» 45. Практичні німці добре розуміли, що ках-
лева піч, хоча й дорожча за просту, але, порівнюючи з нею, корисніша, 
бо вона й гарна, й довговічна, а також і чепурна: не треба її щотижня 
білити, досить витирати вогкою ганчіркою; тому, мабуть, заможні 
німці-колоністи з с. Прусів та інших німецьких сіл (Борзнянського 
повіту) і були головними замовниками ічнянських гончарів. У самій 
Ічні, де виробництво кахель припинилось не більш як років 20 тому, 
кахлеві печі збереглися найкраще в садибах та дворищах заможних 
селян, або, краще сказати, у  тих, що були заможними років 50–60 
тому – під час розвитку кахлевого виробництва в Ічні.

Досить помітити на мапі якого-небудь міста (наприклад, Ніжи-
на) місця, де є кахлі першої та другої групи, щоб стало ясно, які вони 
далекі одна від однієї: панські всі скупчені в самому місті, в середині 
міського валу, селянські розкидані густо по околицях та передмістях.

Селянська кахля має свій твердо всталений формат. Це рівний 
прямокутник, завжди довший заввишки, ніж завширшки (коли ди-
витись на нього, як він звичайно вмазується в піч).

Панські кахлі в звичайних грубах (здебільшого місцевих) бува-
ють такого самого формату, але набувають різних одмін у більш че-
пурних грубах, приймаючи іноді вигляд квадрата, іноді прямокут-
ника, довшого завширшки, ніж заввишки.

Крім того, буває, що чільна дошка панської кахлі має іноді вигляд 
опуклого або ввігнутого прямокутника.

Як формат, так саме й розмір для чернігівської селянської кахлі 
цілком сталий, це 15–17 см завширшки та 20–21 завдовжки.

Для панської кахлі найбільш типовий сталий розмір 18×21  см, 
цебто панська кахля якщо заввишки й буває однакова з селянською, 
то завжди ширша від неї. Але в той же час можна найти кахлі й над-
звичайно вузенькі й дуже широкі – та дуже високі, хитання ці визна-
чаються щодо широчини кахлі від 15 до 21 см і щодо височини – від 
21 до 28 см.

Найважче сказати щось про різницю в матеріалі, з якого зробле-
ні ті чи інші кахлі, бо переважна більшість їхня ще вмазана в печі й 
розглядати їх можна тільки з одного боку. Але на тих зламаних або 
розбитих кахлях, які доводилося бачити, можна зробити такі спосте-
реження: панські на зламі більш пропалені, менш дірчасті та мають 
колір ясніший од селянських. Коли порівнювати поміж собою  селян-

45 Записки Император. рус. географ. о-ва, отд-ѣл. этнографии, т. V, стр. 212.
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ські кахлі щодо матеріалу, то різниця буде така сама, як і в матеріалі 
посуду, цебто ніжинська, наприклад, глина в зламі рудого кольору, 
«тощая» та крихка, на вигляд гірша від ічнянської, що має гарний чер-
вонястий колір («плотная»). Коли дивишся на неї, то почуваєш, яка 
вона мастка та пластична, порівнюючи з крихкою та піскуватою ні-
жинською глиною. Городнянська глина також має особ ливий вигляд. 

Румку, або «клобук», як звуть тіло кахлі ніжинські та кролевецькі 
гончарі, і чільну дошку звичайно роблять з того самого матеріалу. 
Румка буває різної височини та форми, й приліплюють її до лицевої 
дошки або коло краю, або ближче до середини. Через те, що доводи-
лося бачити або шматки кахель, або такі кахлі, що їх ще вмазано в 
печі, неможливо було точно з’ясувати, який вигляд румки відповідає 
кожному окремому типові кахлі. Здається, що в найстарших кахлях 
румка висока, товста й поставлена в самий край лицевої дошки; що 
новіша кахля, то вужча румка й ближче до середини її поставлено. 

Тло чернігівської селянської кахлі, як і тло галицьких, київських 
та інших кахель більш за все нагадує кольором білу поливу глиня-
ного посуду, цебто воно жовтувате, а тло панської кахлі чисто біле – 
цей колір наближається до кольору білої фаянсовової тарілки. Білий 
колір селянського посуду (і кахлі) готують з білої глини «побілу», 
яку покривають ясною прозорою олив’яною поливою, але часто не 
досить доброї якості, чому вона жовтіє від обпалювання. Тло пан-
ських кахель зостається майже зовсім білим, через білу непрозору, 
з домішкою закису олова, поливу-емаль.

Найперше впадає в око різниця в пофарбуванні малюнків: палітра 
селянського майстра значно бідніша проти палітри панського. Най-
більш розповсюджений та улюблений на Чернігівщині колір малюнка 
на селянських кахлях – синьо-блакитний, менше зелений, дуже рідко 
рудуватий. Буває, що зустрічається два тони – синій із зеленим, або 
рудуватий з зеленим, або рудуватий із синім. Останні два з’єднання 
характерні для звичайних ічнянських печей. Нарешті трапляється й 
улюблена в народній кераміці трьохкольорова гама малюнка – руду-
вато-зелено-жовта, улюблена й поширена в Ічні. До неї зрідка на по-
одиноких кахлях іноді додається ще в невеликій кількості й синій ко-
лір, найчастіше з метою виділити рельєфніше дату або підпис.

І це вже край, максимальне багатство палітри мистця селянських 
кахель. Залежно від того, який відсоток того або іншого закису до-
дається до «побілу» – білої глини, що на ній розводяться ці фарби, та 
від обпалення, ці чотири кольори бувають темніші чи ясніші; рудий, 
наприклад, міниться від майже чорного до ясно-шоколадного, си-
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ній від дуже темного до ясно-блакитного, жовтий від інтенсивного 
жовто гарячого кольору до блідо-цитринового, зелений від кольору 
зеленого скла до світлого кольору ховрашка, але завжди ці фарби 
одного складу: жовтий – «антимоній», або маленький % закису за-
ліза; зелений – закис міді, яку гончарі добувають, перепалюючи мід-
ні гроші; рудуватий – великий % перепаленої залізної різі; синій – 
(«шмилька» по-ічнянському, «смилка» по-ніжинському) – смальт – 
силікат кобальту. І завжди ці фарби вживають кожну окремо, не змі-
шують, без відтінків, без штрихування, тоді як панські груби визна-
чаються мало не всією гамою кольорів і відтінків од темно-синього 
до небесно-блакитного з усіма відтінками жовтого, зеленого, роже-
вого, малинового, фіалкового, рудоватого, краще сказати, майже усі-
ма кольорами, за винятком чисто червоного: цього кольору на черні-
гівських кахлях не зустрічаємо. Фарбу для панських кахель готували 
тим же способом, але з кращого й ліпше обробленого матеріалу. 

На панських кахлях фарби наведено з відтінками й часто заштри-
ховано тонкими темними рисами; майже завжди виразна риса об-
лямовує кахлю, надто, коли на ній міститься закінчений малюнок, 
якщо тільки він не становить частини цілої великої композиції на 
декількох кахлях.

Дивлячись на кахлі обох типів, майже не знаючи керамічної тех-
ніки, легко завважити, що їх зроблено не однаковим способом, не 
однаковим приладдям. Лінія малюнка селянської кахлі мастка, рель-
єфна, почувається, що вона вільно ллється в повному розумінні цьо-
го слова. Вона починається з утовщення – краплі, й досвідчена рука 
може її завершити, як забажає,  – хоч тонесеньким штрихом, хоч 
знов утовщенням – краплею. Малюнок виводиться здебільшого од-
ною безупинною лінією і тим найбільш цікавий, що вимагає великої 
певності; він не терпить безладності, складається з самих потрібних, 
виразних рис. Фактура таких кахель дозволяє гру світла, оживляючи 
кольори.

Слід ще звернути увагу на те, що кахлі інших місцевостей часто 
мають не такий чепурний вигляд, як чернігівські. Фарба на них час-
то розпливається й робить плями, що розбивають малюнок. Щодо 
цього, то ічнянські кахлі зроблені бездоганно. На ніжинських, го-
родницьких та інших іноді теж бувають патьоки фарб через брак 
технічних засобів. Не досить добра полива часом розчиняє в собі 
фарби, зроблені з закислених металів, і вони розпливаються.

На чернігівських кахлях зовсім не завважено улюбленого в Гали-
чині засобу вирізувати якоюсь гострою річчю контур малюнка.
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Селянську кахлю ангобують ще сирою, обпалюють, розмальову-
ють, поливають і тоді знов обпалюють.

Поверхня панської кахлі здебільшого рівна, й малюнок також 
плавний, риси рівні та тонкі. Ця відмінність у фактурі та малюнку 
пояснюється тим, що селянські кахлі розписували фарбою, яку ви-
ливали з ріжка або квачиком, тоді як панську кахлю, можна гадати, 
дуже тонкими пензлями. Панську кахлю звичайно покривали білою 
емаллю після обпалювання, потім розмальовували по сирій емалі й 
знову обпалювали 46.

Доводилось бачити як серед панських, так і серед селянських такі 
печі, що на їхнє будування взято кахлі з двох, а то й з трьох різних 
старих печей. Буває також, що в панську піч вмазано декілька кахель 
селянських і навпаки. І це певні ознаки того, що ці печі перекладали 
не раз і, коли не вистачало однакових кахель, додавали тих, що були 
під руками.

На жаль, зараз не можна дати певних обмірів та планів того й 
іншого типів печей, з яких було б видно, що більш складний та роз-
галужений план панської печі вимагає більшої різноманітності та 
складності візерунків при їх розміщенні на поверхні печі. Але хоча й 
панських цілих, неперекладаних печей збереглося небагато, та й се-
лянські так часто перекладають, що не завжди можна бути певними, 
оскільки вони зберегли свій первісний вигляд; отже, одразу впадає 
в око, що й загальним виглядом, і планами, і деталями, і карнизами 
панські печі мусили бути цілком одмінними від селянських.

Звичайна селянська вариста піч, всім добре відома, в плані чоти-
рикутна, викладена кахлями по двох зовнішніх стінках, іноді лише в 
верхній своїй частині, цебто до припічка, не так часто до самої підло-
ги. Великі декоративні оздоблення її – орли, «звізди» розміщені зви-
чайно над «челесником» печі, а іноді й у середині бокової стінки.

Кахлеві груби теж в плані чотирикутні, рівні, без виступів, ко-
лонок, дзеркал і пічурок. Грубка на височині приблизно ⅓ від під-
логи звичайно буває переділена вузеньким пояском, вдавленим або 
опуклим. Карнизи, височиною не більшою від височини однієї кахлі, 

46 Зарѣцкій. Гончарный промыселъ Полтавской губ., 1894 г., вид. Полт. губ. 
зем., стр. 31–33; описано техніку виробництва рельєфних кахель у Глинську та 
Зінькові, що в XVIII ст. входили до складу Чернігівського намісництва; Зіньківські 
та глинські гончарі працювали на таких кругах «шльонских», якого пощастило 
придбати у кролевецьких кахельників Строфунів для Київ. с.-г. муз. і про які я чула 
в Глухові; Зарєцький ці ножні круги «карусельного типу» зв’язує з виробом кахель.
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3. кахля з будинку котлярової в новгороді-сіверському

4. кахля роботи ічнянського майстра

Табл. II
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мало оздоблено, мало профільовано (виступають рідко більш ніж на 
½ широчини кахлі).

Оздоблення карниза просте й кожному майстрові улюблене. Най-
частіше це хвилясті гілочки з маленьким листячком, рідше – окре-
мі листочки. Часто по карнизах легше пізнати автора печі, ніж по 
кахлях, бо в них менше різноманітности рисунка та кольорів. Вони, 
порівнюючи, одноманітні й дають у кожній місцевості не більш як 
3–4 відміни рисунка.

Можна думати, що були селянські печі й складнішого плану: тра-
плялось находити серед викинутого сміття деякі кахлі із закруглен-
ням, які показують, що вони могли обрамлювати «дзеркало», але 
селянські печі, як уже згадувалося, так часто перекладають, що не 
легко знайти піч, яка б зберегла свій первісний план.

Отже, найбільш типова для Чернігівщини селянська піч, або гру-
ба, звичайна та рівна, іноді з лежанкою, і  зі звичайними карниза-
ми, складена з невеликих одноманітних кахель жовтуватого кольо-
ру, розмальована переважно синім чи трикольоровим візерунком; 
кладка кахель буває в рівній мірі як рівнобіжна по горизонталі та 
сторч, так і східчатого розміщення, цебто такого, коли кутки кахель 
верхнього ряду припадають посередині кахель дальшого ряду.

Панські груби, там, де вони не розкидані й де кахлі не складені як 
небудь (що часто буває), дають змогу бачити, оскільки складніший 
їхній план, розгалужений з дуже високим карнизом. Іноді грубу роз-
поділено на 2–3 горизонтальні пояси та оздоблено цілою низкою ма-
леньких пузатих колонок, іноді виступають пілястри, іноді бувають 
западини та виступи, й усе це старанно та різноманітно-вигадливо 
оздоблено.

В плані ці груби переважно трикутні. Буває, що дві однакові три-
кутні в плані груби оздоблюють панську вітальню. Чотирикутних в 
плані значно менше, дуже мало округлих, у вигляді білої колонки.

Тип чернігівської панської груби, що зберігся досі, – це велика 
архітектурна будівля з пишними карнизами, колонками, оздоблен-
нями, з великих кахель білого тла, хоч поліхромно, хоч одним ко-
льором розмальованих; буває, що на кожній кахлі маємо окремий 
малюнок, сценку, пейзаж, букет; буває, що окремі кахлі складають 
одну велику суцільну орнаментальну композицію на всю поверх-
ню груби.

У Ханенковім та Марковичевім щоденниках є деякі вказівки про 
вартість кахель, печей та цегли XVIII ст., а також про платню за уста-
новку печей. Так, Ханенко р. 1741-го купує в Левенці (коло Глухо-
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ва) 20 кахель за 40 коп. 47. Маркович платить у Москві р. 1754-го за 
20 кахель великих 1 крб 40 коп. та за 4 менших 1 крб 48 і т. ін. З усіх 
відомостей, які подають ці щоденники, виходить, що привозні печі 
коштували багато дорожче, ніж місцеві, а також, що їх не тільки ку-
пували в Росії, але іноді й складали на місці «московскіе печники» 49. 
Це могло бути так, бо така піч мала великий малюнок, в якому кожна 
окрема кахля – частина складної композиції й треба було дуже добре 
розумітися на цій справі, щоб скласти її, нічого не переплутавши.

Та й самі заводи, приймаючи замовлення на печі за певними зраз-
ками заводських альбомів, могли брати на себе обов’язок також до-
ставити й скласти піч на місці, як це було заведено на Шатрищан-
ському заводі Єськових, де старший син хазяїна мусив їхати з гото-
вою піччю на місце її установки.

Цеглу ввесь час купують місцеву – багато й дешево: (460 шт. за 
1 крб 18 коп. і т. ін.) 50. Років 30–40 тому в Ніжині, як кажуть гончарі, 
звичайну кахлю «з фіалкою» продавали за 8 коп., а для карниза за 
15 коп. Приблизно такі ж ціни на кахлі були й у Ічні. У Кролевці зе-
лені рельєфні кахлі коштували колись 10–15 коп. шт.

Про ціни на заводські кахлі в половині XIX ст. так пише Домонто-
вич: «Въ Ущерпѣ бѣлыхъ изразцовь было приготовлено въ 1860 году 
до 15 тыс. шт. цѣною за сотню 12½ руб. сер. Кромѣ того, изразцы 
приготовлялись въ с. Шатрищѣ, Новг.-Сѣверского уѣзда; 100 глази-
ров. изразцовъ стоили 12 рублей, а не глазированныхъ – 6 рублей» 51.

Як y панських, так і в селянських кахлях помічається деяка кіль-
кість загальних сюжетів на окремих кахлях і деяка подібність у 
принципах загальної композиції, хоча панські в обох відношеннях 
багатіші за селянські.

Панські легше датувати, порівнюючи їх з російськими та євро-
пейськими, тому що на них яскравіше відбивається еволюція влас-
тивих епохам стилів; мода тільки трохи до нас спізнялася. Але відо-
мо, що й у Росії по глухих кутках (в Красноборську) майже в ХІХ ст. 
розписували печі за зразками XVII-го 52.

47 Дневникъ Ханенко. К. С. 1884, XI, стр. 126.
48 Дневникъ Марковича, т. II, стр. 322.
49 » » том II, стор. 397: «Всѣхъ кахель положено 1200».
50 » » К. С. 1885 р., стр. 177.
51 Домонтович, стр. 359. Забѣлинъ, стр. 47; Фриде, стр. 56.
52 Ашукин, стр. 4.
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Тому й великі однокольорові зелені кахлеві печі, які доводиться 
вважати за найстаріші, – XVI–XVII ст. – класичний термін для них 
за кордоном 53 та в Росії 54, виробляють на Україні протягом усього 
XVIII ст.

Щоденник Ханенка (p.p. 1742, 1752) говорить про зелені печі, що 
їх виробляли в Новгороді-Сіверському; у гетьманші Скоропадської, 
в Глухівському будинку, були дві зелені печі (до 1748 p., коли була ве-
лика пожежа в Глухові) 55. Хижняков згадує гончара, який ще 1797 р. 
робив зелені кахлі в Чернігові. Уламки зелених кахель мають: Чер-
нігівський музей (з  розкопів коло Дворянського пансіону), Музей 
Тарновського з батуринського дому Розумовських; Конотопський, 
Остерський, Ніжинський. Улітку 1924  р. я знайшла й придбала в 
Новгороді-Сіверському дві великі зелені кахлі двох ґатунків: одну 
довгасту (15×20  см), на якій змальовано лева, що роззявив пащу, 
висунув язика та закрутив хвоста (т.  II  – 3), і  другу дуже велику 
(32×24 см), оздоблену рельєфними візерунками по кутках та рельєф-
ним медальйоном посередині; румки цих кахель глибокі (7–7½ см) 
і поставлено їх коло самого краю лицевої дошки. Трохи меншого 
розміру (25×22×9) зелених рельєфних кахель було багато викопано в 
Ніжині в садибі №11 на Судейській вулиці коло фундаменту велико-
го кам’яного будинку, який зруйновано вже в XVIII ст. Оздоблено їх 
у два способи: це або суцільний рослинний орнамент на всю кахлю, 
або рослинного орнаменту гірлянда навколо середнього медальйо-
ну. Кахлі цього типу з Чернігівщини подібні до кахель, що в Києві в 
Десятинній церкві, в Спасі на Берестові, у Всеукраїнському музеї та 
в Музеї Ханенка.

У Коропі, в  одному старосвітському будиночку, довелося бачи-
ти вмазані в піч великі зелені кахлі з високим рельєфом декількох 
ґатунків. На одному виображено двоє левів, що тримають корону, 
стоячи на задніх лапах, серед пишного барочного обрамлення, на ін-
ших – перехрещене акантове листя, на третіх – дерево.

53 Haberland. taf. 52, 53, 65, пояснення, стор. 17.
54 Карбоньеръ, Каталогъ предметовъ глиняного, фаянсового и майоликового 

производства, стр. 111–113. СПб., 1899 p.
55 За випискою В. О. Романовського з «дѣла о строєніи Глухова» №  2119 у 

Чернігівському відділі Харківського центрального істор. арх. – глухівські гончарі 
робили до палацу Розумовського «простые, бѣлые кафли» в пятидесятих роках 
18 ст. по 2 коп. шт.
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Усі вони рельєфні, більшого формату, масивніші, ніж кахлі ма-
льовані; оздоблено їх переважно рослинним орнаментом; з тварин 
досі довелось бачити тільки двоголових орлів та левів. Тому, що такі 
зелені рельєфні кахлі трапляються рідко,  – значно рідше мальова-
них, – і ні одної цілої такої печі на Чернігівщині не довелося бачити 
серед великої кількості мальованих, невідомо який загальний ви-
гляд мали вони, які ще сюжети, які композиції властиві їм. Російські 
та закордонні печі відповідного стилю були великі, пишні, декора-
тивні, з рельєфними квітами, птахами, тваринами, людьми, майже 
цілими сценами з підписами 56. Нема ніякої рації думати, що україн-
ські печі цього стилю були бідніші, гірші.

Це  п е р ш а  група кахель, що її доводиться відносити до пан-
ських тільки тому, що в XVIII ст. в панському вжиткові вони відомі 
(у Ханенків, Марковичів, у Скоропадської, у Розумовської), що цілі 
вони трапляються виключно по панських будинках, уламки їхні зна-
ходять переважно в розкопах коло міських великих будинків.

На порозі XVII й XVIII ст. чернігівське кахлеве виробництво, як 
і російське, мусило пережити якийсь гострий злом. Бо Чернігівщи-
на, зокрема Північна, з усієї України, найбільш в ті часи підлягала 
впливам Росії. Вплив західноєвропейського мистецтва, праці швед-
ських та голландських майстрів  57 у  Росії різко змінили оздоблен-
ня кахель як з технічного боку, так і з сюжетного: рельєфні кахлі, 
«раскрашенные прозрачными льющимися глазурями или блещу-
щими сочным блеском эмалями», відступають перед рівними плит-
ками, що розписані «по бѣлой эмали подглазурной синей краской, 
иногда двумя, реже несколькими» 58.

З другої групи починаються кахлі зовсім іншого вигляду. До 
д  р  у  г  о  ї  групи типових та улюблених для початку й середини 
XVIII ст. кахель входять найперше ті, що наближаються до печей го-
ляндсько-китайських виробів (chinoiserie), що на них була мода й 
які могли не тільки привозити з Європи, але й робити в Росії або 
на Україні руками закордонних місцевих майстрів: округле, овальне 
обрамлення малюнків цих кахель (синє, зелене, рудувате) зробле-
но таке велике й густе, що піч має вигляд кольорової – синюватої, 

56 Иванов. Искусство керамики, ГИЗ, 1915 р. стор. 18.
57 Император. Фарфор. Зав. от 1744 до 1904 г., Гос. Упр. Имп. Зав., стор.  2–3, 

Карбоньеръ, 111.
58 Старые годы, 1909 г., кн. 3, стор. 160. Библиограф. листок. Из книги 

А. Филиппова, «Глазури восстановительнаго огня». 1907, стор. 59.
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 зеленкуватої, рудуватої (т. III – 5, Козелець, Покорщина), білий колір 
тла входить у малюнок лише як додатковий, приглушений і сюже-
ти кахель, намальовані в тонах обрамлення, – фантастичні пейзажі, 
квіти, люди, тварини, кораблі, – суворо об’єднані однаковим густим 
обрамленням, дають ритмічне повторення іноді зовсім однакового 
малюнка кахель, іноді різного але композиційно подібного. Час-
то печі цього типу оздоблено одним або двома поясами однакових 
опук лих колонок 59.

Варіантом цієї групи будуть кахлі теж сюжетні, теж з обрамлен-
нями, але двокольорові, різноманітні в сюжетах; обрамлення вже не 
так панує над ними; на цих бувають написи, що їх і транскрипція 
примушує вважати за зроблені на Україні: «Мѣская пана» (панноч-
ка у возочку з песиком), «нѣкому сказати, уже мѣнѣ отъ сего бачу 
помѣрати» (ведмідь дере людину) й т. ін. 60; і в сюжетах малюнків від-
чуваємо руку майстра українця, – серед умовного пейзажу, постатей 
та тварин алегоричних та мітологічних іноді бачимо людину, одяг-
нену в щось подібне до українсько-польського жупана або кунтуша, 
або жінку наче в плахті й т. ін. Печі з малюнками цього типу находять 
собі аналогії в сучасних їм російських печах і може бути, що аналогії 
ці залежать від того, що й ті й інші художники мали спільні дже-
рела натхнення: лубочні малюнки, закордонні гравюри, ілюстровані 
книжки й т. ін. Один запис у Марковича дуже добре стверджує, яким 
чином на кахлі та інші речі, що їх розмальовували майстри-селяни 
попадали сюжети їм чужі, часто незрозумілі; 1724 р. 26/ХІ він пише 
про те, що дав маляреві книжку «Символи» «для перерисовыванія 
нѣкоторыхъ лицъ и гусли малевать» 61.

Цілих печей цього типу з масою різносюжетних кахель з напи-
сами то моралістичними, то жартівливими, також не довелося ба-
чити на Чернігівщині; 2 такі печі XVIII ст. з Чернігівщини, що пере-
ховуються в Всеукраїнському київському музеї, не можна вважати 
за цілі, тому що вони не дають враження певного плану загального  

59 Широцкій, стр. 108–112, мал. 41.
60 Кіевская старина, т. 1, 1883 г. Кафельные памятники XVIII века. Посмертная 

записка M. Александровича, стр. 211–213.
61 Дневник Марковича, т. I, стр. 53. «Несторъ Максимовичъ Амбодикъ». 

Эмблемы и символы, избранные на россійскій, латинскій, французскій и англицкій 
языки, переложенные прежде въ Амстердамѣ, а нынѣ въ городѣ Св. Петра, напе-
чатанные и исправленные MDCCLXXXVIII печатано в Императорской типографіи 
1788  лета», первое изданіе 1705  г. Амстердам; Забѣлинъ, стр.  44. «Наше минуле», 
1918 р., № 1, ст. Широцького «Іфіка ієрополітика», ст. 179.
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5. кахля з Покорщини. м. козелець

Табл. III
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вигляду  й загальної композиції, але за аналогією з російськими, 
одно часними їм, можна припустити, що й ці печі були великі, масив-
ні, досить декоративні, оздоблені пишними карнизами, колонками.

Кінець XVIII ст. дає Чернігівщині т р е т ю групу кахлевих печей, 
можливо, цілковито привозних: одна з них, з якою має багато спіль-
ного й решта відомих мені печей цієї групи, підписана й датована 
«1794 года апреля 24 дня сея печь фабрики колуцких купцов Федосія 
Васильєва сына Рыцева и Афанасія Васильєва сына Рыцева» збере-
глася в Ніжині; деякі з них датовані 1786 p., і можливо, що це ті печі, 
по які посилано «мѣщанина Березовского» до Москви та Калуги пе-
ред приїздом Катерини. Великий малюнок на них по всій поверхні 
печі заповнює всі виступи, карнизи, органічно зростаючись з архі-
тектурним планом печі. Це або велика синя чи різнокольорова ваза, 
або урна, на все фасадне дзеркало 62, які вміщено між посмуговани-
ми, неначебто канелірованими, синіми пілястрами з таким же кар-
низом та постаментом. Коли ж дзеркало вільне від малюнків, тоді 
по пілястрах і карнизах в’ються складні різнокольорові або лише 
сині гірлянди, а в нижній частині груби міститься жіночий профіль, 
обрамлений вінком, перев’язаним стрічками; витягнені кінці вінка 
закінчують баранячі голови, з  закрученими рогами; в роті кожен 
баран тримає коротеньку гірлянду, сплетену з квіток; з «рогу до-
статку» сиплються квітки та фрукти, квітки, смолоскипи, сагайдаки, 
перев’зані бантами; птахи держать у дзьобах кінці гірлянд, переплу-
таних стрічками; все розраховано, виразно оправлено, симетрично 
повторено, пристосовано до плану печі, кахлі з окремим малюнком 
дбайливо окантовані. Печі цього типу збереглися в «Кускові», Шере-
метєвській «подмосковной» 63. Якби ці печі й не були датовані, все ж 
не можна було б помилитись, бо малюнком та колоритом не типовий 
обрусілий та поширений у Росії за часів Катерини стиль Людовика 
XVI. Стиль цей затримався до початку XIX ст.; так, піч у буд. Само-
йловичів у Глухові датована 1817 роком (т. IV – 6).

Дати, підписи, ініціали латинські та російські, замкнені в вінки 
та медальйони або спеціально обрамлені, кольором витримані в за-
гальному тоні. Самі літери та цифри входять в орнамент, як частина 
його, і вже є органічною частиною загального рисунка печі. В цьому 
полягає їх головна відміна від дат і написів на селянських, де май-

62 Гарний зразок такої печі, датованої 1786  p., зруйновано 1921  р. в Ніжині в 
буд. Москаленка.

63 Д. Иванов. Искусство керамики. Москва, 1925, стр. 21–22.
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стер наївно й невміло розписується на всякому вільному місці, часто 
розмальовує дату або підпис новим для всієї печі кольором. Хоча й 
приємно найти датовану селянську піч, але треба сказати, що рідко 
цей підпис буває гарно й влучно зв’язаний з малюнком. Загальний 
вигляд панських печей цієї групи чепурний, вишуканий, столичний.

Щоб іти за хронологією й певним стилем епохи, що наступила 
після часів Катерини, до ч е т в е р т о ї групи кахлевих печей мусимо 
поставити ампірні парадні печі, типові й улюблені для будинків ве-
ликих панів початку XIX ст. Це бездоганно білі суворо-ампірні печі 
у вигляді струнких округлих або чотирикутних колонок, що збере-
глися на Чернігівщині в «графських» кімнатах Ніжинського ІНО, ко-
лишнього Ліцею графа Безбородька, що були в Лялічах у палаці гр. 
Завадовського 64. Збереглися також у Росії в Аракчеєвському Грузіні 
та по багатьох «подмосковных», збудованих або перебудованих на 
початку XIX ст. 65 Це високі, прекрасної пропорції та рисунка печі, 
білі, вкриті ліпним орнаментом; іноді на горі, іноді в середній час-
тині вони мали рельєфні фігури, вази 66. Тому, що на Чернігівщині 
їх мало, а під Москвою багато, гадаю я, що вони також, як і печі по-
передньої групи, привозні. Але чула я в Шатрищі від онуків фунда-
тора заводу M. M. Єськова, що в будинку його була біла округла піч 
з вазою нагорі, точнісенько така, як у Ніжинському ІНО в «граф-
ських кімнатах» і що такі печі виробляли на його заводі, й були вони 
з найдорожчих. Ця піч, разом з усім будинком, згоріла 1915 року й 
у розкопах цієї пожежі пощастило знайти лише невеликі фрагменти 
білого ліпного орнаменту з печі. (Їx передано до Всеукраїнського іс-
торичного музею ім. Шевченка).

Оскільки печей усіх попередніх груп залишилося мало, і майже 
кожна з них має свої особливості й свою історію, остільки безмеж-
на маса схожих між собою печей  о с т а н н ь о ї  групи й багато з 
них точнісінько повторює одна одну. Це звичайні, приємно-щоденні 
печі, що їх, без сумніву, виробляли на Чернігівщині в ХІХ  ст.: по-
перше їх дуже багато, а по-друге, бачимо їх переважно по будинках 
людей середнього достатку, що на місці могли охоче їх купувати, 
а виписувати може й не мали б змоги. Цю останню групу в компо-

64 Труды XIV археол. съезда въ Черниговѣ, 1908  г., т.  2, Горностаєвъ, Ляличи, 
стр. 201–206.

65 Старые годы, 1908 г., кн. 7, стр. 456; 1910 г. кн. I, стр. 28, кн. 5–6, стр. 24–35, 
кн. 7–9, стр. 85–163; 1911 г. кн. I, стр. 20 і т. ін.

66 Старые годы, кн. 7–9, Макаренко, стр. 139–140.
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зиційному відношенні варто поділити на дві підгрупи. Перша з них, 
найбільш поширена на Чернігівщині, складається із скромних білих 
печей з однакових кахель, іноді однокольорових, іноді поліхромних, 
на яких бачимо або невелике стебло з трьома квітками (іноді воно 
виходить з ампірної вази), або урну, подібну до тих, що зустрічаємо 
на кладовищах, або різнокольоровий букетик, перев’язаний стріч-
кою, чи корзиночку з квітками та садовиною, чи окрему велику квіт-
ку; іноді це рослина з квітками, листям, навіть корінням. Малюнок 
звичайно невеличкий, зроблений дуже тонко й старанно обведений 
по самому краю кахлі товстим кантом та тоненькою коло нього ри-
сочкою, міститься серед поля кахлі. Окантовка буває ще й інша: дві 
грубі паралельні лінії по краях і між ними безконечник або дрібна 
«решіточка» навколо всїєї кахлі. Загальний вигляд такої печі, зви-
чайної й з боку архітектурного, й щодо кольорів – скромний і при-
ємно-буденний; її сніжно-біле тло негусто й симетрично заповнене 
невеликими кольоровими плямами малюнка, розміщеного між пе-
рехрещення горизонтальних та вертикальних ліній окантовки. 

Друга підгрупа  – варіант першої й відмінна від неї тим, що на 
кахлі центральний невеликий букетик вписано в злегка рельєфний 
ромб (т.  І, р.  2). Сполучення кахель з такими ромбами в малюнку 
надає печі вигляд, ніби вона покрита легкою сіткою так, що й у цій 
композиції тло панує над кольором малюнка. Лише на одній ніжин-
ській печі та на фотографії одної з вишневецьких печей 67, де однако-
ві сині квіточки поставлено на перехрещенні грубих синіх ліній, тло 
кахлі крізь ці густо-сині ґрати просвічується, наче крізь заквітчений 
трельяж.

Датованих підписаних печей цього типу не доводилось бачити.
Кахлі останньої групи, з ромбовидним обрамленням і без нього, 

виробляли як у Шатрищі, так і в Глухові. У Глухові навіть досі живе 
старий гончар Петро Максименко, що змалку працював на заводі 
у Захарченко-Путя на Білополівці; він був підручним у старшого 
майстра, шатрищанина родом, Юхима Яковича Явора, з Єськового 
заводу, який малював квіти на кахлях, а Петро кінчав, – наводив ці 
рамки-ромбики. Я не згадую про білі фабричні кахлеві печі, що на-
решті в ХІХ ст. своєю дешевизною остаточно вивели із вжитку на 
Чернігівщині різнокольорові кахлеві печі; виробляли їх і на чернігів-
ських заводах, і привозили з Києва.

67 Старые годы, 1912, кн. 3., Лукомскій. «Вишневецкій Замокъ», стр. 36.
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На ці п’ять чітких груп, описаних у хронологічному порядкові, 
розподіляється маса панських кахель Чернігівщини; еволюція сти-
лів у кахлевім виробництві на Україні цілком паралельна еволюції 
російського кахлевого виробництва за деякими місцевими відміна-
ми й повторює приблизно еволюцію європейську.

Можна до деякої міри простежити спільність у сюжетах пан-
ських та селянських кахель, також і в загальній композиції, можна 
встановити територіальні відміни, але розкласти малюнки селян-
ських печей у хронологічному порядкові – завдання цілком немож-
ливе, бо величезна кількість селянських печей не датовані, а декіль-
ка датованих не дають змоги встановити які-небудь хронологічні 
принципи. Тому, що взагалі кахлі – це продукт панської культури, 
в селянській хаті на Україні, як і по інших країнах (Габерлянд), вони 
виникають пізніше, але довше й тривають; кінчилось це виробни-
цтво на початку XX ст., тому що, як кажуть самі кахельники, «кін-
чилася мода».

Далеко не по всіх місцях, де були панські кахлі, були й селянські; 
наприклад, у Шатрищі, де протягом XIX ст. працював кахлевий за-
вод, у  селянських, ще й досі «курних» хатах, не завелося кахлевих 
печей, хоча на селі й жило завжди багато гончарів.

Селянські кахлі почали виробляти для заможного міщанства та 
селянства гончарі-кустарі, що жили переважно по містах та містеч-
ках, де були цехи. Найраніша дата на селянській кахлі – 1820 рік – на 
експонаті Чернігівського музею № 964, де бачимо три квіточки, що 
виходять з вази; хоч, без сумніву, й Ніжин, і Ічня, і Короп виробляли 
кахлі ще й у XVIII ст. Ічнянські сюжетні датовані 1835, 38 pp.; великі 
орли 1861, 70 pp.; ніжинські «фіалки» також 60–70 pp. і, нарешті, най-
пізніша дата – 1902 р. на кахлі ічнянського гончара Л. ІІанасенка, де 
бачимо три квіти, що виходять з ампірної вази, які зустрічаємо на 
печах, датованих 30-ми й 60-ми роками. Тому селянські кахлі буде-
мо групувати на підставі сюжетів та композиції окремих кахель та 
загальної композиції розпису селянських печей, а  також можна їх 
згрупувати до деякої міри в територіальному відношенні.

Північна Чернігівщина (Короп, Кролевець, Глухів) виробляли 
невеликі однокольорові зелені або жовті рельєфні селянські кахлі з 
«кружалочкою» або з «квіточкою» з ХVIII ст. до середини ХІХ-го, так 
виходить, коли підраховуєш за словами старих гончарів роки їхніх 
дідів та прадідів, що робили формовані кахлі. У  Південній Черні-
гівщині таких однокольорових формованих селянських кахель не 
доводилось бачити (проте відомі з жовтуватих простих кахель без 
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малюнка). А цілих печей таких ніде не збереглося. Здається мені, що 
в селянській хаті з невеликими віконцями такі темні зелені печі му-
сили мати досить сумний вигляд; такі зелені кахлі могли купувати й 
ті небагаті панки, що їх побут мало чим відрізнявся від селянського; 
жили вони по селах і хуторах в невеликих будинках під солом’яною 
стріхою, з дерев’яними лавками, столами та стільцями; і печі були по 
цих невеликих кімнатах або звичайні, або «зеленихъ кахель», з «мід-
ними бляхами на куткахъ» (описъ майна в Богдановському дворі 
Глухівського повіту 1808 р. з рукописів П. Я. Литвинової).

Найбільш поширений для селянських кахлів усієї Чернігівщини 
(Борзнянського, Конотопського, Ніжинського та інших повітів) ма-
люнок – це окреме, невелике стебло з трьома квітками; іноді воно 
виходить з вази (ампірного вигляду), іноді з розводів, що трохи на-
гадують кошика, іноді  – це тільки одна однокольорова квітка, що 
міститься посеред тонко окантованої кахлі. Загальний вигляд печі, 
складеної з таких кахель, де малюнок кожної окремої кахлі збудова-
но за принципом взаємовідношення між білим тлом та невеликою 
кольоровою плямою всередині – звичайний та свіжий і відповідає 
першій підгрупі п’ятої групи панських кахель.

За цим принципом робили, але дуже дрібно, ще один візерунок 
кахлі: все поле його покрите невеликими синіми квітками, подібни-
ми до французької лілеї. Ix містили на одній кахлі щось із 50; такий 
малюнок найбільш нагадує сільську вибійку або світленький ситчик 
в дрібненькі квіточки.

Цей самий букетик з трьох квіток з п’ятьома пелюстками переваж-
но синього кольору, зв’язаний знизу стрічкою, ніжинські майстри на-
зивали «фіалкою» й любили містити в ромбовидну рямку (т. І – 1).

Із кутків кахлі до боків ромба прямують прутики або по три маз-
ки, які при складанні дають проміжний косий хрест (композиційно 
потрібний, щоб заповнити місце між чотирма ромбами). Для цієї 
композиції не потрібна окантовка кахлі, бо вона розбиває хвилясту 
лінію, складену з боків ромбів, поміж якими розміщено букетики й 
косі хрести. Проте бувають і з окантовкою.

Кахлі такого малюнка, відповідаючи другій підгрупі п’ятої групи 
панських кахель, інакше розв’язують питання загального компози-
ційного наміру. Тоді як у перших тло бере перевагу над невеличкими 
кольоровими плямами, тут і тло, і розмальовка відіграють майже од-
накову роль.

Зустрічаємо ще один (переважно на лежанках) простий, але саме 
за тим принципом зроблений малюнок: погнуті хвилясті й перехре-
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6. Піч з будинку ц. самойлович у глухові

Табл. IV
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щені лінії, як сітка, вкривають кахлю, нагадуючи візерунок залізних 
ґрат або рябенький мармур.

Загальний вигляд такої груби-печі чепурний і наче мережаний, 
бо цей візерунок не густо й ритмічно заповнює всю поверхню печі.

Із складних малюнків кахель, цебто таких, коли малюнок розмі-
щено на декількох кахлях з наміром дати велику пляму посередині, 
зустрічаються лише двоголовий орел та «звізди».

Ічнянські двоголові орли дуже великі, гарні, містяться на 11–
12 кахлях; ніжинські менші й скромніші, вміщені на 6 кахлях. «Звіз-
ди» змальовано, як обличчя, від якого розходиться проміння, і більш 
за все вони нагадують різдвяну звізду або «оракула Соломона», якого 
й тепер ще можна купити на ярмарках. Орлине обрамлення роблять 
округле, для «звізди» – квадратове, по межах 6 кахель, і складають 
з прутиків або гілочок з дрібним листям. Дуже ефектно виглядає в 
невеликій хаті піч, де на світлому тлі кахель з окремими невелики-
ми квіточками або вазами темніє вінок з гарно вкомпанованим ма-
сивним орлом, чи квадрат, з якого виглядає, усміхаючись, «звізда». 
В деякій мірі ця група селянських печей, з боку композиційного на-
міру, нагадує третю групу панських, часів Катерини, зі складними 
малюнками на всю піч, але не має нічого спільного з ними і є цілком 
самостійне декоративне досягнення майстра-селянина, що надумав-
ся вивести сюжет з поля однієї кахлі на 6–12 кахель.

Нарешті, в Ічні та близьких до неї селах, крім цих двох типів, є ве-
лика кількість сюжетних кахель трикольорових з намальованими 
побутовими сценами, птахами, людьми, вершниками, екіпажами; їх 
можна вважати за українські лубки, що якнайкраще збереглися на 
цих печах: стільки в них мудрої простоти та привабливості, власти-
вої народному мистецтву (т. II – 4).

Нелегко вловити загальний намір, композиційний план такої 
печі, і  в  сучасному своєму вигляді вона просто нескладна збірка 
різно манітних малюнків. Незважаючи на те, що печі часто перекла-
дають, все ж можна легко переконатись у тому, що в одній панують 
п’яниці, музики, танцівники та взагалі люди, які весело провадять 
час, в другій – солдати, вершники, екіпажі, в третій – птахи, леви та 
інші звірі; у четвертій – люди в надзвичайному вбранні, в незрозумі-
лих позах стоять наче під завісою, що мимохідь наводить глядача на 
думку, що сюжет тут запозичений з лялькового театру.

На Чернігівщині не приходилось зустрічати сюжетних малюнків, 
що починаються на одній кахлі й переходять на сусідню, як то час-
то буває на галицьких кахлях, наприклад; солдати, що марширують, 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



395

церква з дзвіницею, екіпажі, в які запряжено коні цугом, в Галичині 
звичайно розміщують на 2–3 кахлях.

Ічнянські майстри вміщали свій малюнок всередині кахлі, зручно 
вписавши його в межі кахлевого квадрата й найчастіше залишаю-
чи порожнє місце біля кутків. Щодо цього, то київські та галицькі 
сюжетні кахлі визначаються тим, що вони не терплять порожньо-
го місця та старанно заповнюють його, іноді майже без зв’язку; ці 
майстри оправляють кахлю складним орнаментом і головний малю-
нок ускладнюють зайвим орнаментом з окремих квіток та прутиків. 
З галицьких сюжетних печей відомі датовані 1844, 61, 75, 77, 78 pp. у 
Косові, Вижниці, у Львівському муз. ім. Дідушицьких 68.

Архітектурні мотиви, дуже поширені в Галичині, на Чернігівщині 
знайдено лише раз на ніжинській кахлі, де змальована фантастична 
будівля, що до деякої міри нагадує ніжинську старовинну кам’яницю 
з її характерними рисами: важкими дверима та зовнішніми сходами 
на другий поверх.

Такі сюжети селянських кахель та загальний вигляд печей.
III. Загальне враження від сотень панських і селянських різнома-

нітних кахель, які довелося бачити, збирати, змальовувати 69, фото-
графувати по всій Чернігівщині, таке: кахлі – продукт панської куль-
тури; в життя заможного селянства й міщанства їх вводять гончарі-
кахельники, що в XVII–XVIII ст. виробляли кахлі для панів, а потім, 
позбавившись панських замовлень через нову моду на заводські ма-
льовані кахлі, вони роблять їх лише для селян та небагатих панків, 
одразу помітно змінюючи їх вигляд, перетворюючи їх на селянський 
лад, пристосовуючи до селянського смаку.

Зелені кахлі XVII–XVIII  ст. панських будинків зроблено з тієї 
самої глини й полито такою самою поливою, як і кахлі селянських 
будинків; різниця між ними в розмірі й складнішій орнаментації 
перших. 

Розписані панські кахлі XVIII–XIX ст., без сумніву, як орнамен-
том, так композицією й сюжетами впливали на селянську творчість. 
Гончарі, пічники-селяни могли бачити панські заводські кахлі і в 
будинках панів, і на заводах. Деякі гончарі самі працювали на цих 

68 Е. В. Полѣнова, ст. в зб. «Народне мистецтво Галичини», Київ, 1919 р. вид. В. 
З. С. стор. 41; «Rzeczy piękne», krakow, 1925. tadeusz Seweryn «О sławnym garncarzu 
Polskim Aleksandrze Bachminskim», стор. 81.

69 У мене більш 300 кальок з різних кахель, що я зробила під час випадкових та 
недовгих подорожей по Чернігівщині 1924–26 pp.
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невеликих провінціальних заводах, вони потім на своєму матеріа-
лі, своїми простими фарбами намагалися передати те, що бачили на 
панських печах. Так можна пояснити незвичайний для селянського 
вжитку сюжет – ампірну вазу на ічнянських та ніжинських кахлях, 
силу кахель з різними вазами виробляли на всіх провінціальних за-
водах; такого походження могла бути й улюблена ніжинська компо-
зиція «фіалка» в ромбовидному обрамленні, яка так нагадує типову 
композицію панських печей, що їх виробляли на заводі Єськова в 
Шатрищі та Захарченка в Глухові.

Сюжетні селянські кахлі – це остільки своєрідна й цікава галузь 
народної творчості, декоративного мистецтва, що не можна про неї 
говорити так побіжно, бо вона заслуговує на спеціальний дослід; я 
не зважилася б категорично висловитися, що сюжети малюнків се-
лянських кахель запозичено з закордонних «французьких», тому, що 
й від місцевих панських вони дуже відрізняються стилем 70.

У майстрів, які робили печі того й іншого типу, була загальна 
мета: оздобити річ щоденного вжитку. Вони розв’язували своє зав-
дання по-мистецькому, гадаючи, що звичайні малюнки, невибагливі 
щодо архітектури та розмальовки сільських печей, так само пасують 
до загального плану та оздоби української хати, як величезні уро-
чисто-чепурні будівлі-печі, що прикрашали й гріли великопанські 
палаци, до решти розкішної обстанови, яка наповнювала їхні будин-
ки  71. Можливо, що малюнки й композиційні наміри майстрів, які 
виробляли печі одного типу, впливали на майстрів, які виробляли 
печі іншого типу, але виконання завжди виразно відрізнялося. І ці 
два типи печей подібні один до одного не більш як глиняна миска, 
розмальована рукою сільського майстра – кустаря гончаря – до фа-
янсової тарілки, зробленої в майстерні художника на заводі. І перша, 
й друга цікаві на своєму місці, й кожна має свою вартість.

70 М. А. Фриде, стр. 57.
71 Широцкій. «Худ. убр. дома», стр. 100.
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Пузирівський посуд *

(перший етюд із циклу  
«Чернігівське гончарство»)

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 23

* Доповідь в семінарі Данила Михайловича Щербаківського в 1926 р.
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І. Вступ

На Чернігівщині не раз доводилося бачити і по селах, і у містах, 
по музеях і в окремих власників посуд, який загальним виглядом 
дуже відрізнявся і від звичайного місцевого,  глиняного селян-
ського посуду, і від фаянсового заводського.

З окремих власників ніхто не знав, хто його зробив, бо купували 
давненько по різних базарах та ярмарках, а де та хто, та коли його 
робив, хоч не цікавилися, хоч забули. Купували тому, що він міцний 
та чепурний.

Також і по музеях – ні в Чернігівському, що мав досить велику 
збірку цього посуду, ні в київських Історичному та в Сільськогоспо-
дарському в інвентарях він не був точно паспортований, лише про 
деякі речі було записано, де саме їх придбано 1.

Серед великої кількості музейних збірок різноманітного гончар-
ського посуду він одразу кидався в вічі своїм відмінним виглядом, 
весь час щось нагадував, будив якісь неясні спогади і конче хотілося 
з’ясувати, що це за явище.

Нарешті під час подорожі по Чернігівщині у цьому (1926)  році 
пощастило потроху напасти на сліди цього виробництва і в деякій 
мірі, на жаль, не досить повно, довідатися про походження посуду 
цього типу, Чернігівську безпаспортну збірку паспортувати; а також 
переконатися ще раз у тому, що кожну, навіть підсвідому, аналогію 
треба уважно з’ясувати, бо коли я довідалася, що це «пузирівський 
посуд» і що гончар Мосій Пузир в першій половині ХІХ ст. навчився 
його робити у «німців-колоніс тів» , – одразу згадала, що сіро-бі-
лою поливою, зелено-жовто-синьою гамою орнаменту, формами він 
увесь час нагадував авс т ріяцький, німецький посуд, який дово-
дилося бачити по музеях у Галичині і в Росії і що це посуд типовий 
для з ахідних слов’ян.

Історія цього посуду потроху з’ясувалася з таких джерел та відо-
мостей про радичівських колоністів та коропського міщанина Мосія 
Пузиря:

1 .   Шафонский А. Описание Новгород-Северского наместни-
чест ва (1787 г.). Черниговские губернские ведомости, 1851 г. № 45.

2 .  Клаус. Наши колонии. СПб. 1869 г.

1 Лише в інвентарі «Российского» Ленінградського музею, вже закінчивши ро-
боту, я побачила запис, що куплені такі речі на Чернігівщині і що це – вироби гон-
чаря Пузиря. (А якого, де, коли – не знали і там).
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Колония Радичев. (Окремі статті того ж автора див. «Вестник 
Европы», 1868 г., т. І).

3. Журнал Министерства государственных имуществ, 1854 г., ав-
густ, СПб. История и статистика иностранных поселений в России.

4 .  Писаржевский Гр. Из истории иностранной колонизации в 
России в XVIII в., Москва, 1909 г.

5.  Выставка сельских произведений в Кролевце. Черниговские 
 губернские ведомости, 1851 г. № 8.

6 .   Уманец  Ф. Из моих наблюдений по крестьянскому делу. Из 
путевых заметок.

7 .  Голосов Н.  А.  Остатки гончарства и шелководства в немец-
кой колонии в с. Радичеве. Земский сборник Черниговской губернии 
за 1892 г. № 10.

8 .  Королев Ф.  П.   Доклад управе о поощрении кустарных про-
мыслов, там же, № 12.

ІІ. «німці-меноніти» – радичівські колоністи

Року 1772-го, коло с. Вишеньки Кролевецького повіту, що нале-
жало графові Рум’янцеву-Задунайському, оселилася група колоніс-
тів, за офіціальною назвою – «менонітів», а за місцевою – «німців». 
В 1784 році до них добавилося ще декілька родин. Проте в дійсності 
це не були а ні «німці», а ні «меноніти».

Їхню історію докладно подає Клаус, який користувався так зва-
ною «Радичівською хронікою». Він виводить цих сектантів-коло-
ністів від французької секти Вальдензерів, що під утиском влади та 
католицького духівництва в ХІІ ст. виселилися з Ліона у Швейцарію, 
а звідтіля члени її розійшлися по П’ємонту, Тиролю, Штирії, Боснії, 
Чехо-Моравії, Австрії, Венгрії та Валахії.

У ХVI ст. вони разом з гуситами-таборитами увібрали в себе чи-
мало слов’янського елемента. Взагалі протягом 600 років вони блу-
кали по Середній Європі, терплячи напасті від усіх влад і католиць-
кого духівництва, доки 1770  р. під час російсько-турецької війни 
група таких сектантів не стріла в Валахії біля Бухареста російського 
війська і не склала умови з гр. Рум’янцевим-Задунайським, згідно з 
якою вони могли оселитися на його землях на Чернігівщині, де їм 
було забезпечено свободу в вірі.

З цього видно, що ці радичівці дійсно не були справжніми нім-
цями, які в ці часи інтенсивно колонізували Росію (Поволжя); не 
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були вони також і «менонітами», бо ця секта росповсюджувалася 
з Голландії, Північної Німеччини, Англії і лише з 1789  р. «меноні-
ти» також з’явилися у Россії й оселилися на Катеринославщині та 
Херсон щині 2. Проте можна все ж думати (за Клаусом), що радичівці 
вживали німецьку мову.

Історія оселення братства в Радичеві, розвиток і занепад їхньої 
колонії, різні пригоди та зміни в їхньому житті та господарюванні 
з 1772 по 1842 рік складні й повчальні, але не мають прямого від-
ношення до теми. Тут я приведу лише дані, які маємо з офіційних 
джерел, щодо гончарського виробництва, яке існувало в цій колонії 
з самого початку до самого кінця.

З  1772–1779  рр. колонія росте, обстроюється; розвиваются ви-
робництва ткацьке й гончарське. За доповіддю статського радни-
ка Контеніуса міністру внутрішніх справ р. 1806-го братство, крім 
хлібо робства, працює в різних ремеслах; між іншим виробляють тут 
«горшки» – велику кількість «муравленой посуды».

1818  р. колезький радник Бунін описує життя колоністів в цій 
гарній місцевості на високому березі Десни як однієї великої сім’ї – 
живуть вони в 6 кам’яних і 2 дерев’яних будинках, де у нижніх по-
верхах містяться різні майстерні та спільні кімнати, а у верхніх, під 
крутими дахами, в окремих кімнатах живуть сімейні колоністи.

В ці часи господарство іде добре, складно, культурно: у них вен-
герська худоба, власні млини, винниці; з виробництв – гончарське, 
ковальське, слюсарське, токарне, шкіряне, ткацьке, власна швальня; 
виробляють для себе й на продаж плуги, віялки, прядки.

Щодо розмірів цих підприємств відомостей, на жаль, дуже мало, 
і за записами інженера Фадєєва 1817 р., цифри, які він сам вважає за 
зменшені, показують, що 7 ткачів виробили за рік товару на 729 крб, 
7 горшечників – на 968 крб 8 коп., 4 ковалі – на 711 крб 22 коп., 4 тес-
лярі – на 404 крб 90 коп., 3 капелюшники – на 586 крб 25 коп. і т. ін.

Року  1818-го під час переселення на Катеринославщину 30  сі-
мейств (причому виїхали всі найкращі майстри) темп життя коло-
ністів начебто затримався, але коли 1819 р. повернулися всі, що виїз-
дили, організувалося дві колонії. Одна, з 25 хазяйств, залишилася на 
старому місці, друга перейшла на лівий берег Десни – з 24 хазяйств. 
Член контори опікунів 1821 р. оглядав ці колонії й записав, що гос-
подарюють вони знову добре.

2 Большая энциклопедия, т. 13, стр. 45, СПб., 1903 г.
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Проте, напевно, це було не зовсім так, бо поділившись на окремі 
хазяйства, колоністи стали жити скрутніше, й 1834 р.  радичівці зно-
ву підносять клопотання про переселення їх у Південні землі Украї-
ни, мотивуючи це бажання недохватом землі та «затруднениями в 
сбыте своихъ ремесленныхъ товаров». Клопотання це довго блукало 
по різних установах.

Року 1841-го вже 69 родин і, за офіційними відомостями, в ці часи 
їм живеться скрутніше, ремісники дають малу продукцію.

Нарешті 1842 р. всі вони виселяються під Мелітопіль 3, задешево 
розпродавши все своє майно.

З цих коротких офіційних відомостей бачимо лише, що колоністи 
виробляли полив’яний посуд як для себе, так і на продаж; з 1772 р. 
до 1842-го. До 1818 р. була у них спільна майстерня, де працювало 
7  майстрів, а  з 1819  р., коли вони поділилися на окремі господар-
ства, напевно, працювали окремі майстри. Але який саме посуд ви-
робляли колоністи, який він мав вигляд, які були форми, кольори, 
орнамент, нема ніде жодних відомостей. А ні у самому Радичеві, ні у 
сусідньому місті Коропі, ні у окремих власників, ні по музеях не по-
щастило побачити такого посуду, який з  певніс тю можна було б 
паспортувати як «німецький» – радичівський. 

Проте зникнути без сліду зовсім це виробництво, що існувало 
тут 70  років, не могло. Хоч офіційні відомості й зазначають, що 
«німці» своїм життям, господарством та виробництвом гарно впли-
вають на місцеве населення, конкретно, за відомостями Голосова 
та Уманця (Чернігівський земський збірник 1892 р.), видно, що на 
місці культурного господарства, в якому не пустував жоден клап-
тик землі, жодна яруга, де були великі й кріпкі кам’яні будівлі, гарні 
сади, тутові плантації і т. ін. – через 50 років по їх виїзді залишили-
ся лише пустирі та руїни, шовковиці й сади вирубано на дрова, а з 
місцевого населення шовківництву навчився лише «дворянин Со-
ховой», а  дечому з гончарства  – один лише коропський міщанин 
Мосій Пузир.

Тим-то вироби Мосія та його нащадків і являються тим єдиним 
матеріалом, за яким хоч частково, хоч трохи, можна уявити собі тип 
і стиль колоністського гончарства: ця сірувато-біла, майже непро-
зора полива на посуді, такому не подібному до звичайної україн-
ської – зокрема питомо Чернігівської селянської – посуди, і є відгук 

3 Як цікаво було б комусь пошукати відомості про дальше життя цих упертих 
«німців» під Мелітополем.
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того знання, яке одержав Мосій Пузир від «німців», купивши разом 
з тим задешево і їхне гончарське приладдя, коли вони виїздили на 
Мелітопольщину.

мосій Пузир з синами Григорієм та лаврентієм

Року  1892-го Н.  О.  Голосов пише, що Мосію Пузирю 80  років. 
Живе він біля урочища «Шелковица» (тепер ця місцевість коло Ра-
дичева зветься «хутор Хвостенко»); Мосій з сином Григорієм пра-
цює на своєму «заводі».

Завод їх – кам’яний будинок на 3 кімнати; в першій – темній – 
склад матеріалів (глини зимою), в  другій  – горно, в  третій  – май-
стерня з трьома кругами, жорнами на фарбу та поливу, з формами, 
токарним станком.

Зі слів Мосія Голосов записав, що почав він працювати на 
гончарсь кому заводі у «німців» на початку 40-х років, себто перед 
самим їхнім від’їздом, а  тому він мало чому навчився від них, по-
верхово засвоїв науку, «до всього доходив своїм умом» і передав свої 
знання синам – Григорію, що живе з батьком, і Лаврентію, який осе-
лився в Новгороді-Сіверському і працює там в своїй майстерні.

У  1851  році на «Выставке сельских произведений в г.  Кролевце 
Черниговской губернии» Мосій Пузир, міщанин «заштатного горо-
да Коропа», одержав найвищу нагороду – 5 карбованців за гарний 
посуд 4.

Весь час Пузирі намагалися добитися якнайкращого виробни-
цтва, робили різні експерименти, пробували різні засоби й рецеп-
ти, що одержували навіть з Петербурга від знайомого інженера- 
технолога. Нічого у них не виходило; пробували виробляти кахлі – 
«в сырце и глазурі» виходили гаразд, а у горні все робилося кривим 
та косим, а полива тріскалася. Виходить у них як слід посуд лише з 
одного рецепту, якого Мосій одержав від «німців» 5. 

Невдачі втомили Пузирів і, не дивлячись на все бажання удоско-
налити й розвинути своє виробництво, воно у них увесь останній час 
занепадає і скорочується через конкуренцію дешевого Кузнецовсь-
кого посуду.

4 Черниговские губернские ведомости, 1851 г. № 8. Выставлены были поливные 
кувшины, умывальники, цветочники, чайницы, песочницы и др. изделия.

5 За оповіданнями коропчан, рецепт цей Мосій у «німців» викрав, підглядаючи 
за «німцем»-майстром через дірку у стелі його майстерні.
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В ці роки (дев’яності) Пузирі виробляли вже тільки прості миски, 
глечики, боклаги, які розвозили по ярмарках і продавали на базарах 
у сусідніх повітах. А раніш виробляли вони і вазони на квіти, уми-
вальники, вази, чайний посуд, люльки, попільниці та інші речі, що їх 
на плотах по Десні й Дніпру сплавляли аж до Кременчуга 6. 

Під час перебування Голосова у Пузиря зібралися великі запаси 
посуду, а попиту на нього вже майже не було. Голосов придбав у Мо-
сія різні зразки його виробництва, які й передав губерніальній упра-
ві. Без сумніву, всі вони разом з іншими збірками земства увійшли 
до складу збірки Чернігівського державного музею, яку через це я і 
відважуюся датувати і паспортувати в основному як роботу Мосія 
та Григорія Пузирів кінця ХІХ ст.

Вмер Мосій в кінці ХІХ ст., а в хуторі Хвостенко ще й досі живе 
Григорій, його син, вже дуже старий; він посуду вже не робить, лише 
перепалює вапно. На жаль, відвідати його й докладніше розпитати 
на цей раз не довелося.

Другий син Мосія  – Лаврентій  – ще за життя батька одділив-
ся і переїхав до Новгорода-Сіверського ще в кінці 80-х  років. Та-
ким чином, з  цього часу аж дві пузирівські майстерні існували на 
Чернігівщині. Радичівська постачала свій посуд на південь і захід, 
а новгород- сіверська – на північ і схід.

Про новгород-сіверську майстерню Лаврентія Пузиря довелося 
більше чути по багатьох місцевостях Чернігівщини, а головне роз-
питати у сина Лаврентієвого, себто вже в онука Мосієвого, що й те-
пер живе в Новгороді-Сіверському, в тій садибі, де була колись май-
стерня його батька.

Народився Лаврентій Мосійович Пузир у Коропі в 40-х  роках 
ХІХ  ст.; жив і працював з батьком і братом в Радичеві, на хуторі 
Хвостенко, а коли одружився з дочкою козака Івана Макаренка, то 
переїхав до Новгорода-Сіверського, де тесть на своєму ґрунті збуду-
вав йому «зданіе для выделки поливной посуды в овраге в г. Новго-
род-Северске», як це зазначено на плані садиби й майстерні, що його 
затвердив 1885 р., 18 серпня губерніальний архітект.

На цьому плані, якого подарував мені син Лаврентія Пузиря, 
накреслено садибу по 2-й Воздвиженській вулиці, яка виходить 
на Десну, і в ньому під літерою «А» серед саду – майстерня. Позе-
мий план її  – 20×10  аршин, вхід з короткого боку; серед будинку,  
в центрі – піч-горен (6 × 3 ½ ар.), навколо – майстерня. План цей – за 

6 Земский сборник Черниговской губ. 1892 г. № 9, стаття Голосова, стр. 35.
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Голосовим – нагадував план майстерні і радичівських Пузирів. Тут 
же на плані намальований був і «фасад» цього будинку з трьома вік-
нами і високим димарем.

Мені показали місце, де була майстерня: серед саду від фундамен-
тів ще залишилися невеликі купи цегли, од самої печі ще й трохи 
стін, але розглянути її як слід вже було не можна, бо цегла сипалася 
зверху і з боків. Син Лаврентія Пузиря оповідав, що майстерня була 
не зовсім така, як на плані: піч стояла не посередині будинку, а при 
стінці, й усю площу майстерні було розгорожено на два окремих 
помешкання так, що піч однією половиною виходила в одно, а дру-
гою – в друге, и в обох було завжди тепло.

В  першій кімнаті біля дверей лежали матеріали, далі була сама 
майстерня, де на кругах, на станку працювали майстри; піч, як казав 
він, була така велика й висока, що ходили по ній не схиляючись; по-
суд в ній ставили так, що в одній частині стояв той, що обпалюється 
вперше, а в другій той, що обпалюється вдруге. Поливу батько го-
тував сам: запирався в кімнаті і, «здається, так робив: білий камінь 
пере палював і товк зі свинцем, наливав водою й перетирав у жор-
нах». Полива виходила біла, але на стахорщанській (новгород-сівер-
ській) глині, яку він завжди вживав, вона ставала сіруватою; робив 
він також і червону, навіть чорну поливу. До речі сказати, тут посуд 
Пузирівський з червоною поливою, хоч мало, але доводилося бачи-
ти, а з чорною – ніколи.

Виробляв Лаврентій глечики, тарілки, миски, банки, маслянки, 
вазочки; всі прикрашував одноманітними синіми з жовтим кві-
точками із зеленим листям. Продавався цей посуд добре і досить 
дешево  7 як у самому Новгороді-Сіверському, так і по інших міс-
цях. Наприклад: лише у місто Глухів Лаврентій привозив щороку 
3000 штук посуду і здавав на продаж гончару Петру Максименку. 
Останній раз він привіз лише 1000 штук. «Здаєтся, це було вже під 
час війни; казав, що це вже останній посуд і він хворіє – не може 
більше його виробляти». Так оповідав мені старий Петро Макси-
менко у Глухові у серпні 1926 р.

Вмер Лаврентій Пузир 20/IV 1917  р. в Ленінграді, на операції, 
72-х років (народився 1845 р.). Всім дітям дав освіту, а ремеслу не 
вчив. Ні майстер Григорій Борода (Поляничко), що працював у 

7 Експонати для Всеукраїнського київського музею ім. Т. Г. Шевченка, що їх було 
придбано в кінці ХІХ ст. і на початку ХХ, розцінено так: тиква – 25 коп., каганець – 
12 коп., банка – 15 коп., кувшин – 40–35 коп.
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Лаврентія Мосійовича 30 років, ні діти – сини, також його секретів 
так і не довідалися, і виробництво це за смертю Лаврентія остаточ-
но припинилося. Майстерню розібрали у цьому (1926)  році. Син 
Лаврентія, що все мені показував і розказував, жив весь час на Кав-
казі, служив у банку, а  в Новгород-Сіверський повернувся лише 
«під час голоду».

Никифор Веприк

«Німецький», або «пузирівський», посуд нагадують жовтуваті 
рожеві вироби померлого у цьому році коропського гончара Ники-
фора Веприка (або Веприцького), що також, навіть перед смертю, 
нікому не відкрив своїх секретів, а брав за приклад, без сумніву, ви-
роби Пузирів радичівських.

Серед його виробів, що належать Всеукраїнському історичному 
музеєві ім.  Т.  Г.  Шевченка та Київському сільськогосподарському 
музею ім. Г. Петровського, є такі, що формами, орнаментом, компо-
зицією дуже нагадують роботи радичівських Пузирів і заповнюють 
деякі прогалини типів посуду київських збірок пузирівської роботи, 
відмінні ж вони кольором поливи – не сіруватої, як у Пузирів, а яко-
гось гірчичного або рожевого відтінку (фото № 1).

В оповіданнях багатьох Чернігівських гончарів усю цю пузирів- 
щину овіяно легендами і тайнами. Стара баба, глуха удова Никифора 
Веприка, плачучи за своїм дідом, що вмер незадовго до мого  приїзду 

фото № 1. експонати київського сільськогосподарського музею  
ім. г. Петровського, придбані в заштатному місті коропі в нащадків  

никифора веприка. 1926 р.
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до Коропа, оповідала мені, що батько Никифора разом зі старим Пу-
зирем (Мосієм) трохи вчився у «німців». Проте всі гончарі, з яки-
ми доводилося про це говорити, розказували всі історії по своєму і 
уперто натякували на якісь напівкримінальні обставини: то старий 
Пузир украв у німців секрети, то він підглядав за німцем через щі-
лину у стелі, то старий Веприк якось одурив Пузиря і викрав у нього 
тайну і багато інших подробиць; дехто вважав навіть, що тут було 
не без нечистого: щось і Пузирі, і Веприки зі своїх таємниць занадто 
швидко розбагатіли, а нікому нічого не сказали «навіть під загрозою 
смерті» (!). Правда, у Веприків в Коропі була величезна хороша сади-
ба з великим старим садом, з гарним старосвітським будинком, ве-
ликими клунями і коморами, видно, що і новгород-сіверські   Пузирі 
не бідували.

В таких видумках і легендах кустарів завжди не легко розібрати, 
де кінчаєтся правда і починаються вигадки.

Що Мосій Пузир дечому навчився у «німців» – цілком можливо. 
Офіціальні джерела згадуюь, що «німці» вчили охоче сусідів тому, 
що самі знали, може, й батько Никифора Веприка трохи дістав ні-
мецької науки, хоч був молодший за Мосія, хоч Голосов про нього 
нічого не згадує у своїй замітці, а пише, що лише один коропський 
міщанин Пузир вчився у колоністів. До того ж Веприк дійс но не 
перейняв у колоністів найхарактернішої ознаки їхньої роботи – сі-
рувато-білої поливи; де він вивчився робити поливу зов сім інших 
кольорів, так і не пощастило довідатися, а форми посуду, техніку 
розпису і малюнки він міг запозичити і в Мосія, дивлячись на його 
вироби.

Знання кращої техніки, поливи, форм, нового орнаменту збіль-
шували кількість покупців пузирівського та веприківського посу-
ду, бо він подобався й задовольняв потреби і смак не тільки селян, 
а й головним чином – городян-міщан; він всім цим давав перевагу 
над конкурентами, звичайними гончарами, які робили виключно на 
селян; зрозуміло, що переможці ні з ким не хотіли ділитися своїм 
знанням. Саме це й спричинялося до заздрості, злоби й утворення 
легенд. Це дало привід інспектору Корольову радити Чернігівському 
земству улаштувати навчання цілого колективу гончарів кращим за-
собам роботи, а не посилати одного, хоч якого талановитого гончара 
в науку, бо він, без сумніву, використовуватиме свої знання виключ-
но для себе 8. 

8 Черниговский земский сборник, 1832 г., № 12.
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ІІІ. Пузирівський посуд за збірками київських,  
чернігівського, ленінградського музеїв та ін. 

Кінчивши частину історичну, перехожу до студії над тим матеріа-
лом, який ми маємо так у самому Києві, як і поза межами його.

Вважаю, що увесь (можливо, за винятком однієї-двох речей) Пу-
зирівський посуд Київських музеїв належить до Новгород-Сіверсь-
кої майстерні Лаврентія (може, ще й Мосія) Пузиря.

Сільськогосподарський музей ім. Г. Петровського  (фото № 2) 
має 5 зразків: два глечики (№ 1110 і 1189), що їх придбано в само-
му Новгороді-Сіверському; решта – кувшин (№ 1000), банка (№ 990) 
і тарілка (№ 976) зберігалися і придбані у Глухові у гончара Петра 
Максименка, який довгий час був представником Лаврентія Пузиря 
і перепродував його посуд по базарах та ярмарках глухівщини та су-
сідніх – себто теж нов.-сів. майстерні.

всеукраїнському історичному музеєві ім.  Т.  Г.  Шевченка 
(фото  №  3) належить 7  зразків. Згідно з інвентарями, всі вони 
прид бані також на Північно-Східній Чернігівщині (тиква №  356, 

фото № 2. експонати київського сільськогосподарського музею  
ім. г. Петровського. Пузирівський посуд
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каганець № 359, вазон № 358, глечик 26857 – в Самому Новгороді- 
Сіверському; кувшин № 9247 і банка № 9248 – у с. Шатрищі Новго-
род-Сіверського повіту, і один кувшин № 14493 – в Ічні Борзнян-
ського повіту, придбав його Д. М. Щербаківський), себто все при-
дбано також в районі діяльності майстерні Лаврентія Пузиря, тому 
і цей увесь посуд можна вважати за його роботу і датувати його з 
певністю роками між 1888–1915. Проте не виключено, що дещо з 
перерахованого могло належати і до радичівської майстерні – зо-
крема те, що могло там з’явитися до того, як Лаврентій оселився у 
Новгороді-Сіверському.

Посуд, що належить Чернігівському музеєві  (23  зразки) (фо-
то № 4)  *, з такою ж певністю можна вважати за вироби Радичівсь кої 
майстерні, що постачала його Південно-Західній Чернігівщині з по-
ловини ХІХ ст. до початку ХХ ст. Вважаю, що це переважно робота 
Григорія Пузиря, проте дещо могло вийти ще й з рук старого Мосія в 
кінці 80-х рр., початку 90-х рр. ХІХ ст., хоч Мосію в ці часи було вже 
80 років, і коли Голосов приїздив на хутір Хвостенко, сам Мосій на 
крузі вже не працював. 

Колекція Чернігівського музею складається з 5 вазонів на квіти 
(трьох типів), 2  тарілок, 6  мисок (трьох типів), 3  тикв (дві великі, 
одна менша), 2  різних кувшинів, 1  банки, 1  судочка з кришечкою, 
1 барильця, 1 чайника, 1 покришки.

Серед 12 зразків Київських музеїв бачимо всі форми, що є і в Чер-
нігівському музеї, за винятком одного типу миски, чайника, бариль-
ця, судочка, з додатком каганця, якого нема в Чернігові. 

Загальний вигляд посуду і київських збірок, і  чернігівської 
дуже схожий, різниця полягає лише в якості і кольорі самої глини; 

фото № 3. експонати київського сільськогосподарського музею  
ім. г. Петровського. Пузирівський посуд

Фото № 4 в рукопису відсутнє. – Ред.
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незалежно  від того, хто з Пузирів робив його, пузирівський посуд 
надзвичайно одноманітний, має свій сталий, певний вигляд і з пер-
шого погляду, не помиляючись, його легко виділити серед усякого 
іншого. Всі типи посуду з обох майстерень це – рідні брати, як і ті, 
хто їх робив: форми, кольори, орнамент – однакові, і хоч ми маємо 
в оригіналах і фотографіях одночасно виготовлені речі в двох чер-
нігівських майстернях, вироби їх такі, що за обома групами ясно 
відчуваєтся власна рука Мосія Пузиря, що вивчив обох синів одна-
ково, за одною традицією. А за рукою Мосія – якась певна «німець-
ка» рука.

В  етнографічному відділові «Русского музея» в Ленінграді є 
7 зразків пузирівської посуди; 6 з них придбав проф. Ф. К. Вовк в 
с. Псарівці Кролевецького повіту й передав музееві р. 1915; це – три 
миски (№  №  3548-14, 3548-15, 3548-16), дві баньки (№  №  3548-12 і 
3548-13) і один кувшин (№ 3548-17), крім цього, 1 кувшин (що його 
придбано 1909 р. у Глухівському повіті). Майже для всіх є цілковиті 
аналогії з посудом київських колекцій 9. 

Серед усього више згаданого посуду маємо майже всі ті типи й 
назви посуду, які перераховував мені син Лаврентія Пузиря, а також 
ті, що згадував М. Голосов зі слів Мосія Пузиря, за винятком чайного 
посуду, люльок та попільниць, зразків яких нема в жодній колекції.

Таким чином, на підставі знання зразків згаданих колекцій мож-
на уявити собі майже увесь, так би мовити, діапазон творчості Пузи-
рів, коли додати до цього ще вазочку на квіти, про яку доводилося не 
раз чути як про чудо серед пузирівських творів, а бачити довелося 
лише один раз у Коропі. Це – шість вазончиків, витягнутих в одну 
лінію і переплетених між собою начебто глиняними мотузочками. 
Зроблено їх так, що коли лльють воду в один, крайній, вазончик, то 
вона наповняє всі до останнього. На жаль, ні купити, ні сфотогра-
фувати його мені не пощастило, а  проте господарі датували його 
40-ми роками ХІХ ст. – себто це була робота хоч Мосія Пузиря, якщо 
не самих «німців» 10.

Крім усього цього посуду, який довелося бачити на власні очі і ви-
вчати, в матеріалах П. Я. Литвинової, переданих до Інституту етно-
графії АН УРСР було дві замальовки: одну зроблено в с. Шатрищі в 
1879 році, себто ще до організації майстерні Лаврентія в Новгороді- 

9 На підставі різниці в кольорі самої глини можна вважати, що менша банька й 
кувшин – з радичівської майстерні, решта – з новгород-сіверської.

10 Див. фото № 12.
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Сіверському, другу – з вазона з двома 
вухами (!).

Крім того, є  ще один малюнок 
А. П. Боголюбової (дочки П. Я. Литви-
нової) зі звичайного пузирівського по-
суду (мал. 1) * і малюнок І. Г. Спасько-
го, змальованого 1922 р. у с. Шняківка 
(мал. 2) 11.

Це й все, що мені відомо з типів і 
назв пузирівського виробництва.

матеріал, техніка, орнамент

Перше й головне враження від пу-
зирівської посуди  – одноманітність 
обарвлення і якась трафаретність в 
орнаментації. Під сіруватою, майже 
непрозорою поливою не відчувається 
глина. Однак новгород-сіверська глина 
(стахорщанська), глина, з  якої робив 
посуд Лаврентій, була червоно-брунат-
ного відтінку, темніша, тьмянуватіша, 
з  білими, досить великими плямами, 
тоді як радичівська  – світло-рожева, 

мастка, з  дуже дрібними блискучими крапочками; подібна глина і 
на коропських Веприкових виробах і, не знаючи цього напевно, я га-
даю, що радичівці, також, як і коропчани, користувалися тим са-
мим глинищем «Будище», що лежить якраз посередині між ними, 
7–8 верст і від одного, і від другого 12.

Коли придивляться до посуду, через біло-сіру поливу радичівсь-
ких виробів трохи пробиває ніжно-рожевий колір глини; ті виро-
би, що їх густіше полито, здаються сірішими, холоднішого тону, 
який навіть впадає не то в блакитний, не то в жовтуватий колір. 
А  взагалі на цьому чисто вимитому посуді гарно грають опалові 
відсвіти.

* Мал. 1 в рукопису відсутній. – Ред.
11  Мал.  2. Колір поливи на кувшині з Шняківки жовтувато-гірчичний, тому 

вважаю, що це могла бути робота коропського Веприка.
12 На жаль, аналізів цих матеріалів у мене не збереглося.

мал. 2. село Шняківка 
о. семен [?] 

24 травня 1922 р.  
мал. і. спаського

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



411

Секрет поливи, який так ста-
ранно зберігали Пузирі, визначила 
лабораторія київського Фарфор-
фаянстресту.

З  експоната кустарного відділу  
сільськогосподарського музею, 
з  роз битого кувшина пузирів- 
ської роботи (№  1182) зіскребли 
один грам цієї поливи і зробили 
аналіз, з якого видно, що в склад її 
входить в значній пропорції (36 %) 
свинець, тому вона не зовсім глуха;  
на половину менше (16  %) олова, 
тому вона не зовсім прозора і має 
цек, а білий камінь, про який згаду-
вав син Лаврентія, як я гадала спо-
чатку, міг бути польовим шпатом, 
що обпалений набуває молочно-
білого кольору, але для польового 
шпату в склад цієї поливи входить 
занадто багато кремнезему і занад-
то мало глинзему і, як кажуть спеціалісти, цей «білий камінь» міг 
бути піщаник-кварцит, або кварцевий пісок 13.

В склад поливи входить і кремнезем, і окис кальцію, також окиси 
калію і натрію; незначні частини глинозему та окису заліза, на які 
вказує аналіз – можна пояснити таке тим, що коли зіскрібали з кув-
шина поливу, могли взяти і трохи глини, як і тим, що в складі піща-
нику-кварциту всі ці елементи можуть входити.

13 Лабораторія київського Фарфорфаянсового тресту.
 Кремнезему – 38,53 %
 глинозему – 4,07 %
 окис заліза – 1,47 %
 окис олова – 16,45 %
 окис свинцю – 36,00 %
 окис кальцію – 1,02 %

окис калію } 2,46 %окис натрію
13/І 1927 р. Лаборант Р. Гойхман.
На думку спеціалістів, Пузир брав 5 частин: 2 мірки окису свинцю, 1 – окису 

олова і 2 кварциту-піщанику.

кувшин для води.  
с. Шатрище Черн[ігівської] 

губ[ернії]. 
з рукопису у зшитку П. литвинової 

1879 р.
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Такою поливою политі і все-
редині, і  зовні лише банки, решта 
лише зовні і не дуже старанно, не 
дуже рівномірно – це помітно, коли 
уважно придивлятися, а тому й цек 
не рівномірний: там, де полива ле-
жить товстим шаром, він крупні-
ший, більший, переважно на верх-
ніх частинах посуду; там, де тон-
шим, – дрібний. А на деяких місцях, 
які випадково не залито поливою, 
видно натуральний колір глини без 
ангобу; це ще раз стверджує, що по-
ливу обарвлено в масі і положено, 
напевно, на обпалений вже посуд.

Але здаєтся, що увесь червоний кувшин і деякі із сірих речей ан-
гобовано всередині червецем, тарілку зовні чимсь темним вже потім 
полито.

Вазони на квіти, як водиться, всередині не политі.
Посуд по сирій поливі помальовано фарбами: марганцем зроб-

лено всі розподільчі смуги, кобальтом – сині квіти, охрою – жовті, 
окису міді – зелене листя. При другому обпалюванні фарби ці сплав-
ляються з поливою; на деяких синю положено так густо, що вона 
утворює наче рельєф.

Посуд вироблявся на звичайних кругах; ручки кувшинів, тикв, 
каганця, чайника формувалися, мабуть, од руки, бо всі вони прості 
і різні; в формах, про які згадує Голосов, хіба робилися чайникові 
носики. Що саме робилося на токарному станку, не розумію, може, 
рельєфні кільця на вазонах або фарфурки на мисках та тарілках.

Марганець на розподільчих смугах накладався тонким пензлем, 
товстішим заповнювалися площі деяких пелюстків та листя, плями 
та пальметки на ручках 14.

Всі ці матеріали – полива, кольори, риси, плями – однакові для 
обох майстерень, також, як і тип стилізованої дрібно-рослинної 
орнаментації. Це завжди вертикальне стебло з листями та квіточ-
ками, хоч крупнішими й компактнішими, хоч з гілочками, що сте-

14 Техніка розписування посуду пензлями відмінна від звичайної гончарської. 
Чернігівська посуда, як і по інших містах України, розписувалася інакше – фарба 
виливалася з рожка.

з рукопису П. литвинової
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лються навколо всього посуду. Більші з квітів, що їх намальовано 
силуетно, бувають з 3–6  пелюстками і нагадують почасти улюбле-
ну квіточку на венгерських гончарських виробах; пелюстки ці хоч 
одно кольорові, хоч двокольорові, що чергуються,  – зелено-жовті, 
 зелено-блакитні, жовто-сині; дрібніші квіточки нагадують найбіль-
ше метеликовий запашний горошок або сочевицю і бувають пере-
важно синьо-жовті; бутони сині або жовті  – невелика крапочка, 
а листя завжди зелене й переважно довгасте.

Червоні глечики помальовано так само тими ж кольорами, за ви-
нятком синьої фарби.

зв’язок форми з композицією

Ця одноманітність забарвлення, змісту й композиції, окремих 
мотивів – перше, що кидається в вічі, й останнє, що міцно залиша-
ється в пам’яті як найхарактерніша риса пузирівського посуду. Коли 
це виділити й усвідомити, то друге характерне – це зв’язок певних 
груп посуду з певними прийомами оздоби його, бо як з боку форми 
і композиції, так і призначення увесь цей посуд можна поділити на 
три групи.

Перша  – округлий високий посуд без ручок (вазони, банки), 
у якого поле, що підлягає орнаментації, іде по вертикалі цилінд ра і 
для окремих дрібно-рослинних мотивів – єдиної орнаментації пузи-
рівського посуду – потребує композиції ритмічного їх повторення. 
Призначення посуду цього типу – переважно «всипище».

Друга   – посуд з ручками, літничком, на якому орнаментовано 
лише фронтальну частину: спереду під літничком поміщено лише 
один мотив (на кувшині, тикві, каганці) 15 або з боку, як на чайни-
ку, – між носиком та ручкою. Цей посуд пристосовано як до збері-
гання, так і для виливання рідини.

Тре тя – тип тарілки, миски – форма, площу якої розвернуто по 
горизонталі і тому її треба орнаментувати як півсферу. Тут логічно, 
відповідно призначенню, вживають центральну композицію, а іноді, 
завдяки вимогам суто декоративним, – алогічно-вертикально.

Розглянемо кожен тип посуду окремо, простежимо зв’язок фор-
ми та композиції з призначенням.

15 Каганець не цілком відповідає цій групі, але композиційно цілком вміщується 
в ній.
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а) Банки

Банки (фото № 5) – три екземпляри, два – в Києві (№ 9248 Все-
українського історичного музею і №  999 Сільськогосподарського), 
третя – Чернігівського музею.

Всі вони однакової форми та розміру: 
23–24 см заввишки, 9–11 см – по діамет-
ру денця; це  – циліндр, що трохи шир-
шає вгору, плечі його мало виступають, 
м’ягко переходять у вінець, через неве-
лике заглиблення; денце без стояна, але 
чітко виявлене невеликим перехватом; 
конструктивні частини цього посуду 
виявлено й підкреслено розподільчими 
смужками: одна  – вгорі, під самим гор-
лом, коло заглиблення для мотузка, дру-
га – знизу, над заглибленням, що відділяє 
денце од стінки. А  третя  – іноді трохи 
вище, іноді нижче середини банки. На 
цій останній лінії виростають один про-
ти другого, навхрест, чотири невеликих 
стебла з дрібними двокольоровими квіт-
ками та листям, що оточують банку.

Ця середня лінія відіграє ще й іншу 
декоративну роль: коли її положено 
вище середини банки  – через це вона 
здається вищою, стрункішою. Банка сто-
їть міцно на своєму плескуватому денці, 
струнка, чепурна і мимоволі нагадує тих 

чепурних колоністок, у яких вони стояли в шафах із запасами солін-
ня та варення, з акуратними написами, акуратно укупорені, бо рів-
чачок навколо вінця так пристосовано, щоб зручно було їх щільно 
зав’язувати мотузочком.

б) Вазони

З  вазонів  (фото № 6) ми маємо у Києві 2  штуки одного типу, 
в Чернігівському [музеї] – аж 5 і лише два з них точнісінько повто-
рюють київські, а три – відмінні. Київські обидва і два чернігівські 
формою подібні до дзвона, повернутого догори. Вони міцно стоять 

фото № 5. експонат 
всеукраїнського  

історичного музею. 
№ 9248
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на своєму  широкому денці з трьома 
дірочками, як і належить це вазо-
нам на хатню рослину. Нижня час-
тина підноситься як циліндр, а далі 
переходить закруглено в ширшу 
середню частину, що забирає по-
ловину усієї височини, і в останній 
частині, вгорі, сильно поширюють-
ся (вдвоє проти дна), причому край 
вінця зроблено прямими і верти-
кальними відносно денця й оздо-
блено угорі і трохи нижче двома ре-
льєфними, защипаними смугами.

Простіша, звичайніша майже 
зовсім циліндрічна форма в одно-
го з чернігівських вазонів, який ще 
міцніше стоїть на своєму широкому денці, і  навпаки, дуже дивне 
враження роблять два останніх чернігівських вазони, що мають ву-
зеньке денце, яке м’якою лінією, як на чирці, переходять в середню 
частину, а ця також м’яко і непомітно поширюється до самого свого 
хвилястого краю.

В середині денця у них теж є дірочка, і це означає, як це не дивно, 
що це все ж таки, хоч і не стійкий, вазон на квіти або, певніше, це – 
cache-pot якогось немісцевого, зовсім чужинського вигляду.

Всі типи вазонів оздоблено за тим самим, що й на банках, прин-
ципом ритмічного чергування дрібних мотивів, але там уміщено 
лише чотири однакових мотиви, а тут між чотирма більшими бачи-
мо ще чотири дрібніших, тієї самої розкольоровки, що й на банках.

В  ямках защипаних смужечок вінця чергуєтся жовта з синім 
фарба; розподільчі тональні смужечки підкреслюють перехід від 
нижньої вузької частини до поширеної середньої, а також од цієї до 
верхньої. 

Циліндричного вазона, одного з чернігівських вазонів, оздобле-
но, крім квітчастого орнаменту, п’ятьма рівними рельєфними сму-
гами у верхній частині, а  у двох вазонах останнього типу край їх 
хвилястий.

Як бачимо, і  тут композицію оздоби міцно зв’язано з формою. 
В  перших двох типах вона цілком відповідає своєму призначенню 
«сache-pot»: в цих вазонах зручно і міцно стоятимуть звичайні гор-
щики, ледве щоб землю насипали просто в ці вазони, бо полив’яні 

фото № 6. експонат  
всеукраїнського історичного музею. 

№ 358
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і всередині стінки їх шкодили б корінцям рослин; це знає кожний 
аматор хатніх рослин. Без сумніву, знали це й «німці-колоністи», що 
залишили по собі пам’ять славетних садоводів і знавців рослинного 
царства.

Щодо форми третього типу вазонів, то, не знаючи з певністю 
призначення його, трудно обвинувачувати майстрів у виготовленні 
такої не стійкої, не конструктивної речі.

Посуд з ручками

а) Кувшини

Загальною рисою для другої групи посуду являєтся наявність 
ручки й літничка: на кувшинах, тикві, каганці, чайнику вони заби-
рають певні місця і диктують правила композиції для всієї площі, 
що підлягає орнаментації.

У київських [музейних] збірках кувшинів аж шість і два в Черні-
гівському [музеї]. По формі вони двох типів.

Перший  (фото № 7)  – і більші (чи 
не «умивальники» це за Голосовим?) – 
вони заввишки 32–33  см, так і трохи 
менші  – не більше як 27  см заввиш-
ки – стрункі, вони поступово й м’ягко 
поширюються од денця до середини, 
звужуються ближче до горла, закін-
чуються невеликим, майже цилін-
дричним вінцем з літничком; трохи 
інша форма у одного з кувшинів Істо-
ричного музею (№ 26897) і в одного з 
тих, що замалювала П. Я. Литвинова; 
вони не такі стрункі, навпаки, якісь 
присадкуваті. 

Представником другого типу кув-
шина (фото № 8) буде лише один з кув-
шинів з Історичного музею, зав вишки 
29  см (№  14493); у  нього майже шаро-
видне, округле тіло, до якого пристав-
лено горло майже циліндрічної форми, 
без усяких виступів для вінця.фото № 7. експонат 

всеукраїнського історичного 
музею. № 9247
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Загальна риса всіх цих кувшинів  – 
наявність ручок, досить масивних, міц-
но та акуратно приліплених до тулова 
і зроблених, на мою думку, від руки, бо 
всі вони хоч трохи відмінні – то округлі, 
то реберчасті, гранчасті.

На всіх кувшинах, за винятком 
останнього (№ 14493 – Історичного му-
зею), ручки приліплено досить високо, 
близько – до вінця; а на цьому – остан-
ньому, відповідно до форми горла; од-
ним кінцем ручку приліплено там, де 
горло стрічаєтся з тулубом, другим до 
вінця. По-друге, у  всіх невеликі, але 
чітко виліплені літнички, по-третє, 
денце плескувате, не на стоянах, але 
завжди чітко виявлене; по-четверте,  – 
всіх їх оздоблено за однаковим ком-
позиційним принципом з невеликими  
варіантами.

Під літничком завжди міститься не-
велика пальметка, а  розподільчі смуги 
виділяють, підкреслюють найширшу 
частину кувшина і вказують височину 
рослинному мотиву, який завжди міс-
титься спереду і має довгі гілочки, що 
відходять від центрального стебла і наче 
стреляться навколо кувшина.

На широких ручках великих кувши-
нів положено марганцем шерег одноко-
льорових овальних плям, які кінчаються 
нижче ручки, а  обіруч останніх на тілі 
кувшина зроблено пальметки того само-
го кольору, що й плями, щоб заповнити 
й прикрасити цю частину посуду (фото 
№ 9). На менших кувшинах ручки вужчі 
і не прикрашені, також і квітчасте стеб-
ло спереду – менше і вужче, але на всіх 
воно завжди виростає з нижньої розпо-
дільчої лінії.

фото № 8. експонат 
всеукраїнського історичного 

музею. № 14493

фото № 9. експонат 
всеукраїнського історичного 

музею. № 26857
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б) Тикви

Другим типом цієї групи посуду буде тиква – банька (чи не ба-
клаги за Голосовим?), яких серед київського посуду бачимо одну, се-
ред чернігівського – три, дві з них наближаються до київської, одна 
 вужча, менша.

Тиква київського Історичного му-
зею (фото № 10) (№ 356) з міцною руч-
кою, велика (30  см заввишки), важка, 
формою нагадує яйце, до ширшої час-
тини якого угорі приставлене вузеньке 
горло, а  знизу воно зрізане, і цей зріз 
служить за денце. Денце, як і у всіх по-
передніх типах  – кувшинах, банках, 
вазонах,  – плескувате, без стояка, але 
виявлене, хоч і невеликим, все ж таки 
загином. Горло  – вузеньке, в  два раза 
вужче за дно, з  літничком, якого так, 
як і на кувшинах, оздоблено невеликою 
пальметкою. Розподільчі смуги на тикві 
проложено інакше, ніж на кувшинах, – 
значно нижче; стебло рослини також 
виростає з них і майже доходить до 
самого горла і похилих плечей баньки. 
Це справляє враження певної легкості 

у верхній частині її і, навпаки, важкою у нижній. А взагалі, орнамент 
займає невелику частину загальної площини.

В  українському вжиткові в таких тиквах, заліпивши горло хлі-
бом, варили варенуху 16, могли вживати і для іншого призначення; 
напевно, в них добре було зберігати різну рідину (олію тощо).

Всі і кувшини, і тикви досить високі, стійкі, ручки масивні, при-
ліплені міцно і зручно, вода й інша рідина ллється через літнички 
акуратним струмочком.

в) Каганець

Доводиться до цієї групи однести і каганець, зразок якого бачимо 
серед експонатів Історичного музею (фото №  11) (№  359); заввиш-
ки він 17 см. Являє собою невеличку чашечку з носиком-літничком 

16 Маркович. Напитки і кухня малороссіян.

фото № 10. експонат 
всеукраїнського історичного 

музею. № 356
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та ручкою на вінчику, приліпленою до 
шаровидного тіла чашечки; дно його 
округле і до нього підходить ножка, що 
поширюєтся, переходить в чіткий по-
ясок, за яким іде стоян, що його зроб-
лено конусовидно; до низу він дуже по-
ширюється. Каганець на ньому стоїть 
міцно, бо діаметр стояна – 12 см, себто 
більший, ніж діаметр і вінця чашечки, 
й найширшиї її частини. Оздоб лено 
каганець, як і увесь посуд цієї групи, 
пальметкою під літничком та невели-
ким стебом квітки спереду на чашечці 
і на конусі.

Майже нема чого сказати про чай-
ник, зразок якого зберігся в колекції 
Чернігівського музею: у нього простий 
товстенький носик, гранчаста масивна 
ручка, пряменький невеликий вінчик і 
широке денце. Рослинний мотив роз-
міщено на одному боці; виростає він з розподільчої смуги й пере-
ходить на плечі до самого вінчика. Кришка, напевно, загубилася. Це 
солідний чайник, розрахований на велику сім’ю.

Група тарілок-мисок

На жаль, з оригінальних пузирівських тарілок маємо лише одну 
(куст. від. с.-г. музею № 976), зовсім простеньку щодо форми; це не-
велика глибока тарілочка на невисокій фарфурці 17. Коло денця в се-
редині її зовсім не виявлене й воно непомітно переходить в стінки, 
утворюючи півсферичну площу, що під певним кутом досить круто 
переходить в бережок завширшки 3 ½ см.

У Чернігівському музеї такого розміру й пропорцій є одна тарі-
лочка та приблизно такого, лише більших, ще дві.

Відміною цього типу та переходом до типу миски буде велика 
чернігівська напівмиска, напівтарілка: її півсферична, велика по-
верхня переходить у вузенький бережок із защипаним краєм. 

17 Фарфурка – термін подільських, київських гончарів; російських – «поддон, 
стоян».

фото № 11. експонат 
всеукраїнського історичного 

музею. № 359
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Чотири експонати Чернігівського музею варто вважати за миски; 
вони в свою чергу розпадаються на дві підгрупи: одна з них про-
стою своєю формою нагадує невеликий тазик – має широке денце, 
що м’ягко переходить в дуже круту, майже вертикально піднесену 
стінку, вузенький край якої обвернуто в горизонтальному напрям-
кові. Решта – три однакові миски – мають форму, що досі зберіг нам 
коропсь кий гончар Никифор Веприк. Його вироби можна бачити у 
Києві в Історичному і в Сільськогосподарському музеях (фото № 1). 
Ця форма мисок типова для багатьох гончарських мисок України. 
У них невелика фарфурка, дно в середині не виявлене, плавно пере-
ходить до перехвату на половині височини миски, який зовні чітко 
видно на профілі її (а всередині підкреслено орнаментом): за пере-
хватом миска поширюється округло і вгору, і в ширину до крайньої 
криси, яка кінчає миску вертикальною лінією, що трохи навіть за-
гинаєтся всередину. 

Ці три миски Чернігівського музею і один з кувшинів Київського 
історичного музею (з циліндричним горлом) зовсім такої форми, що 
і досі виробляє коропський Веприк, форми типової для українського 
гончарського посуду. Але оскільки полива на них біла – пузирівсь ка, 
а не жовтувата – веприківська, доводиться їх теж вважати за роботу 
Пузирів.

Цю форму мисок і кувшина і Пузирі, і  Веприки могли від себе 
додати до форм «німецьких», бо зустрічаються вони по всій Україні, 
лише ручка на кувшині від «німців».

В  оздобі групи тарілок-мисок особливо яскраво виявляється 
принцип орнаментації, властивої Пузирям: розподільчими смуга-
ми підкреслити конструкцію форми речі, а рослинним орнаментом 
трохи, скупо прикрасити головні, фронтальні частини посуду. Бе-
режки на тарілках, лінія перехвату на мисках, широке денце у мисці, 
подібній до тазика, навіть невеликі денця, що зверху не виявлені, 
а  лише знизу обмежені фарфуркою, теж обведено розподільчими 
смужками.

По бережках тарілок і в найширших частинах миски розміщено 
по три відрізки хвилястої гілочки з листям, і якимсь дрібним орна-
ментальним мотивом між ними.

В центрі на денці в коло вписане невелике стебло з листям та кві-
точками, яке своєю вертикальністю підтверджує не лише утилітар-
не, а й декоративне значення миски-тарілки, що їх держать як при-
красу хати, поставивши на полиці.
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Решта типів

На цьому закінчуються найтиповіші зразки пузирівського посу-
ду, що збереглися в Київських, Чернігівському та Ленінградському 
російському музеях.

Залишаєтся лише перерахувати деякі поодинокі зразки. Це риночка 
з кришечкою, барильце й окрема покришка (Черніг. муз.) (фото № 4).

Риночка   – невисока, широка, циліндричної форми; денце її, 
типове для пузирівського посуду, виявлене на профілі; вушка неве-
ликі, тісно до стінки з двох боків приліплені; кришечка плескувата, 
вщерть входить у риночку  – добре до неї пригнана, зверху на по-
кришці – невелика плескувата шишечка.

Барильце – невеличке, верх і низ у нього однакового діаметра, 
середина трошки від них ширша.

Окрема покришка більша й кругліше підноситься уверх, ши-
шечка на ній величенька й виразна; знизу ясний кант, який мусить 
щільно входити в той посуд, до якого цю кришку призначено.

Не можна з цілковитою певністю сказати, чи нема випадково се-
ред усіх цих перерахованих зразків хоч одного ще «німецької» робо-
ти, і які взагалі були ці радичівські першоджерела пузирівської та 
веприківської роботи.

Проте якась одноманітність, акуратність, зручність, скупість 
орнаментації, якась, так би мовити, убогість уяви  – таке загальне 
враження від цього посуду, коли уважно придивишся до всіх цих 
запозичених чужинців, цілком відмінних і від звичайного чернігів-
ського селянського посуду, не говорючи вже за пишний та різнома-
нітний полтавський та подільський.

ІV

Не дурно сказано, що горщик – це вірний «хатній господар» 18 – 
він, як ніхто, свідчить і про смак, і про форми господарювання, про 
культурний рівень, жіттєві звичаї, навіть характер тих, хто і для кого 
його зробив.

Хоч цей посуд і був до вподоби місцевим мешканцям, в свої часи 
добре продавався, бо його ще й досі можна стрінути по всіх кут-

18 Богаевский. «Крит и Микена». М., 1924, стр. 77. 
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ках Чернігівщини і у селян, і, головним чином, у городян, – хіба не 
кидається одразу в вічі, що цей своєрідний, сталого, витриманого 
типу посуд, якийсь не тутешній, чужинський? Коли б ми й не зна-
ли нічого з пузирівської історії, він одразу вказує нам на якусь іншу 
культуру, тих майстрів, що утворили його, яку рабськи копіювали 
Пузирі? Деякими формами (тарілки на фарфурці, великі вазони на 
квіти, кувшини-умивальники, барильце, риночка) пузирівський по-
суд ближче до провінціального заводського посуду, призначеного 
для городян; деякі з них потрібні переважно селянам (миски, тик-
ви), деякі расповсюджені однаково і в селянському, і в міщансько-
му вжиткові (невеликі кувшини, банки, чайники). Проте в  цілому 
форми і призначення його говорять про життя не в звичайній се-
лянській хаті, а в якихось будинках з ширшими вікнами, з окремими 
тарілками для кожного члена сім’ї і т. ін.

Матеріал на ньому місцевий, оброблено його не заводським, 
а кустарним засобом, в майстерні, з якої міг би розвинутися і неве-
личкий, провінційний заводик. Але майстерні ці і пузирівські, і ве-
приківська залишилися кустарними підприємствами, в яких пану-
вала сімейна форма праці, в яких виробляли речі, відповідні смаку 
тих, що живуть тут, неподалік.

Всім своїм загальним виглядом, формами, обарвленням цей по-
суд свідчить перш за все про практичність: він міцний, зручний, 
чепурний, прикрашено його трохи, якраз так, щоб приємно було 
глянути на річ щоденного вжитку, що не порушує простоти і скром-
ності життя.

Таке сполучення дрібної орнаментації, доцільної композиції, що 
її тісно звязано з формою, усього цього вигляду «ganz akkurat», ніко-
ли не побачим на місцевому посуді, хоч і гончарі, і чернігівські заво-
ди працювали на такому ж матеріалі, знали і білу поливу, і всі фарби, 
і рослинний орнамент. Цей посуд, навіть в інтерпретації Пузиря з 
синами, яскраво нагадує тих упертих, роботящих, може, й обмеже-
них сектантів, що терпляче переносили всі незгоди, всюди несли за 
собою свої звичаї й традиції життя простого, свою непохитну віру, 
свій побут.

Збагачення, якого зазнала ця трудяща громада за 50 років спокій-
ного життя на одному місці у Радичеві (з 1772–1818 рр.), розвалило 
їх патріархально-комунальне життя, розбило їх на окремі родини 
(1819–1842  рр.), але не змінило характеру цих виносливих, праце-
здатних людей. Такими, мабуть, вони залишилися й переїхавши до 
Південних земель України. Свою батьківщину, свій смак навіть у 
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дрібницях, вони  несли у себе за плечима. Варто і цікаво було б пошу-
кати посуду, подібного до пузирівського коло Мелітополя, куди ви-
їхали радичівські «німці» р. 1842 (Гуттерталь, 18 км від Мелітополя).

Загальний вигляд, кольорова гама цього посуду з певністю ве-
дуть нас на Захід.

У Києві, навіть і в Ленінграді серед закордонного посуду не мож-
на було розшукати цілком подібні  або повні аналогії до посуду 
цього типу, але і в цих несприятливих умовах пощастило все ж таки 
розшукати дещо подібне в книжках якраз про ті місцевості, де довго 
жили й мандрували ці наші «німці-колоністи» – радичівці.

Так у Josef ’а  Husk’а : Willibalda Semayer’a в книжці «Magyarische 
Ornamentik» (1900 р.) на табл. L та XLIX бачимо посуд, що формами 
(тикви, кувшини) почасти, а кольорами цілком нагадує нам пузирів- 
ський. Правда, орнаментація його дуже пишна – рослинна і далека 
від простої, навіть убогої пузирівської, але на сіро-білому тлі рос-
лини намальовано так само зеленим, блакитним, жовтим серед мар-
ганцових смужечок, як на пузирівському.

В «the Studio» за 1911 р. «Peasant art of Awstria a Hungary» ба-
чимо подібні форми та ідентичне обарвлення в Моравії (тикви, кув-
шини), в Галичині. Також у книжці «Fayencesammlung Georg kitzing-
er» München, 1912, на табл. 7 «Schweiz und Böhmen», № 683, бачимо 
знайому форму пузирівської тикви; а ту коропську складну вазочку 
на квіти, що я згадувала вище й вважаю за роботу старого Пузиря, 
а  може, ще й «німецьку», нагадує переплетеними ручками вазоч-
ка на табл. 28, № 482 Schretzheim – künersberg – Delft з цієї книжки 
(фото № 12) 19.

В етнографічному відділові Російського музею в Ленінграді має-
мо аж два глечики-кувшинчики, що кольором поливи й орнаменту, 
а  також подекуди й формою близькі до пузирівської посуди. Це  – 
№ 2430-9 «Džban» и 2431-27 «Džbanеćek», що їх придбано за допо-
могою Чесько-Словацького музею в Празі 1910 р. (Словакія, Астро-
Венгрія) (фото № 13) 20.

Навіть серед маси італійських банок у книжці Аdolf ’a Bekessath 
«De majoliksammlung» на табл. 11 – № 28 та на табл. 18 – № 67 банки 
дуже нагадують наші, пузирівські.

Завдяки тому, що ці аналогії мають характер випадковий і що са-
мих речей, виготовлених в цих усіх країнах, бачити не доводилося, 

19 Фото № 12 в рукопису відсутнє. – Ред.
20 Фото № 13 в рукопису відсутнє. – Ред.
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від більшого, детального порівняння мушу утриматися. Повної ана-
логії дуже дрібному, одноманітному, квітчастому орнаментові, влас-
тивому більшості пузирівського посуду, не знайшлося ніде і, здаєтся 
мені, його – такий саме простий, одноманітний, скромний – цілком 
слід залишити на совісті і приписати творчості радичівців – людей 
практичних, роботящих. Напевно, їм і не личило б витрачати багато 
часу на складні, різноманітні оздоби. А все ж таки подібні до най-
складніших квіточок з пузирівської посуди зустрічаємо і на посуді 
мадярському, моравському. Залишаєтся ще сказати про вплив пузи-
рівського (а тому й «німецького») посуду на місцевий, тому що про 
вплив місцевого на «німецький», на жаль, нема чого сказати: черні-
гівське гончарство ні в цілому, ні у цих місцевостях, ні в часі оселен-
ня німців, ні пізніше – не вивчалося.

На роботу старого Веприка (батька Никифора, що вмер 1926 р.) 
певний вплив могли мати як Мосій, так і «німці» й безпосередньо, 
хоч він і був тоді ще дуже молодий, значно молодший за Мосія Пузи-
ря. Сам Никифор всьому вивчився у батька, і секретів, своїх тако ж, 
як і Пузирі, нікому не передав. Коропські гончарі не забули цього ні 
йому, ні Пузирям.

Від новгород-сіверського Пузиря трохи дечого запозичив лише 
глухівський гончар Петро Максименко, який був представником і 
торгував на ярмарках їхнім посудом.

Глечик його роботи, що не кольорами, а лише формами і малюн-
ком трохи нагадує пузирівські, був у Всеукраїнському історичному 
музеї № 99 «з Глухова». Проте це вже дуже далекий відгук, такий да-
лекий, що навіть одразу і не пізнаєш, чий голос він повторює.

На жаль, своєчасно цього зроблено не було, а  якби добре в ті 
часи пошукати хоч і серед глухівського посуду та із інших місце-
востей, цілком можливо, що знайшося б ще щось подібне. Бо якби 
не секретничали всі Пузирі й Веприки, за звичаєм кустарів-одина-
ків, відомо, що майстри всіх спеціальностей у народному мистецтві 
 завжди уважно приглядалися до роботи сусідів й любили запозичу-
вати окремі сюжети, наслідувати техніку; так робили й ткачі, й ки-
лимарщиці, й вишивальниці, й золотарі й ін.

А  «пузирівський посуд» через «німців-колоністів» прийшов 
до нас на Чернігівщину від західних слов’ян  – з Моравії, Слова-
кії, з  колишньої Австро-Венгрії, а  може, затримався ще й біля  
Мелітополя.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



425

Коллекция Киевского сельскохозяйственного-музея

Собр. Е. Ю. Спасская в  1926 г. Куст. отд.
Всего 5 предметов – 1 банка, 1 тарелка, 3 кувшина.
Банка.  № 999. Приобретена в г. Глухове Черниг. губ. у гончара 

П. Максименко за 75 коп. 1926 г. Работа Лаврентия Пузыря. Глиня-
ная, поливяная в средине и снаружи белая – серовата, орнаменти-
рована коричневатыми полосками на горле и внизу и посредине 
четырмя цветочками над средней линией. Цветы нарисованы неаку-
ратно синими, желтыми, листья зеленые. Размер: выс. – 23 см, диам. 
дна – 9 см, диам. – 11 см.

Перехват вверху, у  горла; плечи небольшие, суживается к низу 
очень постепенно. «Кракле» мелкое.

Работа Л. Пузыря.
Тарелка.  № 976. Приобретена в г.  Глухове 1926 г. у гонча-

ра Пет ра Максименко за 50 коп; перепродавал изделия Л.  Пузыря  
в Глухове. 

Пузирівський посуд київських музеїв
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Глиняная поливяная серо-белая с голубыми цветочками, с желтой 
срединкой, зелен. листочком и коричневатыми полосками вокруг. 
Снизу полив. коричневая.  Старая, поцарапаная, мелкие кракле. 

Размер: выс. – 6 см, диам.– 22 см, фарфурки-подставки – 11 см.
Работа Л. Пузыря.
Кувшины.  №  1000. Приобретен в г. Глухове 1926 г. у гончара 

П. Максименка за 75 коп.
Глиняный поливяный, внутри и снаружи коричневый с ручкой. 

Орнаментирован по горлу и в средине 2 полосками коричневых ли-
ний. Между ними спереди букетик желто-зеленых цветов и над но-
сиком несколько мелких цветочков. Ручка не формованная, с граня-
ми. Рисунок неряшливый, размазанный. Высота – 27, диам. дна – 9, 
верхнего отверстия – 11. Кракле мелкое, почти незаметное.

Работа  Л. Пузыря.

Дополнение

130-ІV 1928 г. и летом 1961 г.
Коллекция пузыревской посуды в этнографическом отделе 

Русского музея
Ленинград
Всего 6 предметов – 3 миски, 2 баньки, 1 кувшин
Собрание Ф. К. Вовка получено отделом 
1915 г.
Регистратор – А. Рагозина
Хотя приобретено все в районе деятельности новгород-северс кой 

мастерской Лаврентия Пузыря, я считаю кувшин и меньшую бань-
ку работой Радичевской мастерской (скорее Григория, чем Мойсея 
Пузыря). Датирую: конец ХІХ в. (80-е годы) – начало ХІХ в. (1917 г.)

Миски.
№ 3548-16. Миска – полная аналогия одной из мисок Чернигов-

ского музея. «Глубина – 0,09 м, верхний диаметр – 0,27 см, донца – 
0,12 м». «Приобретено в Черниг. губ. с. Псарьовка».

Глина желтая. Думаю, что работа новгор.-сев. мастерск.
№ 3548-14. Миска-блюдо – красная
№ 3548-15. __»__
Приобретены в Черн. губ. с. Псарьовка Кролев. уезда. 
глуб. – 0,075, диам. – 0,22, донце – 0,11
 __»__ 0,08, __»__0,22, __»__ 0,11
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Глина желтая, полная аналогия одной из Черниговских. Думаю, 
что работа новг.-сев. мастерск.

Баньки. 
№  3548-13. Банька  – полная аналогия одной из Черниговских. 

Выс. – 0,32, диам. ср. части – 0,19, выс. горла – 0,04 м, отверстия – 
0,05 м, диам. донца – 0,12.

Приобретена в Черн. губ. Кролев. у. с. Псарьовка.
Глина желтая. Думаю, что раб. новг.-сев. маст.
Банька – выс. – 0,30 м, диам. ср. части – 0,19 м, выс. горла – 0,04 м, 

у. диам. отв. – 0,05, диам. дна – 0,12.
Приобрет. в д. Псарьовка, Кролев. у. Черниг. губ.
Глина очень красная, похожая на радичевскую.
Кувшин.
Приобретен Д. О. Святским 1909 г. в Глуховском уезде. Регистр. 

А. Рагозина.
2031-17. Кувшин, выс. – 0,26, обхват ср. части – 0,43, диам. дна – 

0,085 м, верхн. отв. – 0,12 м.
Глина очень красная, похожа на радичевскую. Аналогичен кув-

шину С-Х-М по форме.
Київ, 1926 

Алма-Ата, 1962
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гончарський круг

(другий етюд із циклу  
«Чернігівське гончарство»)

За виданням: Спаська Є. Шльонський гончарський круг  
(другий етюд із циклу «Чернігівське гончарство») //  

Матеріали до етнології. Видання Музею антропології 
та етнології ім. Хв. Вовка Всеукраїнської академії наук /  

окремий відбиток. – 1929. – Вип. ІІ. – С. 110
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І. ОПиС Та ОБМІРи КРУГа

Улітку 1926 року, під час від-
рядження на Чернігівщину з 
метою придбати зразки гончар-
ського виробництва для куст-
відділу Київського с.-г.  музею, 
пощастило знайти такий старий 
гончарський круг, яких уже дав-
но не видано на Чернігівщині 
(фот. 1).

Загальним виглядом і роз-
міром цей круг відрізняється 
від звичайних сучасних гон-
чарських ножних «волчкових» 1 
кругів на веретені й належить до 
типу «карусельних».

Він складається з двох окре-
мих дерев’яних, зроб лених із 
дуба частин. Перша  – простий, 
грубий, дубовий «кілок», за-
вдовжки 74 см, його верхню час-
тину застругано гостро, нижня 
завтовшки 10 см, її на 31 см за-
копано в землю (мал. 1, а).

На добре закопаний у землю 
(або глиняну долівку) кілок на-
кладена друга складна частина, 
це два круги 2: верхній – «голова» 
і нижній – «спідень» (мал. 1, b, с), 
з  діркою посередині, з’єднані 
між собою шістьма шпицями 
(мал.  1,  d). Кілок проходить на-
скрізь через дірку нижнього круга й гострим кінцем своїм спирається 

1 Назву «волчковий» й «карусельний» вживаю за термінологією проф. 
О. В. Філіпова, «Коллекція моделей гончарного круга».

2 Зарецкий. Гонч. пром. Полтавской губ. Изд. Полт. губ. зем. 1898 г., стр. 36. Цю 
складну частину автор називає «клеткой».

мал. 1. Шльонський круг (переріз)
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в невеличку ямку, видовбану зісподу в середині нижньої частини «го-
лови», себто верхнього круга.

«Голову» цю зроблено з одного грубого шматка дубини, цилін-
дричної форми діаметром 27  см, завтовшки 16  см. Ямка в середи-
ні нижньої частини «голови» завглибшки щось із 2  см, діаметром 
близько 7 см (на верхній частині «голови» посередині нашого кру-
га відколов ся шматок дерева зверху під час подорожі). «Спідень» – 
нижній круг, діаметром 45 см; посереди ні його зроблено дірку, шир-
шу знизу (діам. 11 см), вужчу вгорі (10 см), відповідно до товщини 
кілка, що крізь неї проходить і також вужчає вгорі. Спідень вирізано 
з дошки, посередині завтовшки 7 см; зовнішні її краї від довгої пра-
ці стерті ногами, стали тонші (близько 2 см завтовшки) й рівніші, 
а з краю зробився неначе неглибокий спадистий рівчак; од підлоги 
спідень на 10 см; в двох місцях, де він трохи розколовся, його збили 
залізними скобами.

Голову із спіднем з’єднують 6 дубових шпиць; кінці їх добре за-
гнані в круглі дірки, покручені свердлом (завтовшки ¾  дюйма) 
в спідні – наскрізь, у голові – невідомо, як завглибшки (мал. 1, d).

Шпиці заввишки 25 см, посередині завтовшки 2½ см, на кінцях, 
коло спідня й голови, товщають на 3½ см, далі відрізані й на самих 
кінчиках загнані в просвердлені круглі дірки спідня й голови; вони 
кругленькі, лише 2 см діаметром.

Знизу видно, як заплішені дерев’яними клинцями нижні кінці 
шпиць, що проходять крізь спідень; треба думати, що й верхні кінці 
шпиць загнані в голову, для міцності також заплішені. Деякі шпиці 
поприбивані ще й цвяхами, а в двох із них, коло зовнішнього краю 
голови, були ще й невеликі шматки дерев’яних зовнішніх клинців 
(Мал. 2).

Шпиці загнані в голову близько від краю, на 2 см від нього, у спі-
день – близько до середньої дірки, на 3 см від неї; позабивані вони 
в голову – одна від одної на 8–9 см, а в спідень – на 7–8 см. Вони 
віддалені одна від одної на 13–14 см (прибл. довжина чоловічої доло-
ні). Шпиці справляють враження, що їх ніби зігнуто, як лук, і міцно 
стиснено між верхнім і нижнім колами.

Гончар ногою крутить спідень, і він, разом з головою, крутиться 
на шпилі кілка, загнаного в підлогу.

Ямку в голові, що в неї входить шпиль, а також нижню частину 
кілка, навколо якої крутиться спідень, мастять дьогтем або салом, 
щоб легше було крутити та щоб од тертя не займалося дерево.
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Клоччя на кілку, якраз 
над спіднем, напевно, на-
мотане, щоб воно держало в 
собі шмаровидло й потроху 
розподіляло його по кілку 
й удовж отвору спідня, що 
крутиться навколо кілка.

Про злидні, про харак-
терну селянську дбайливість 
та турботливість говорить 
це клоччя, бо не дурно  ж у 
гончарів склалися приказки: 
«Як мазі, купити, то краще й 
круга пропити»  3 та «Як са-
лом круг годувати, то краще 
його продати».

Такі круги в проспекті 
колекцій моделів гончар-
ного круга, що його склав 
проф.  Держсилікатн. інст. 
в Москві О.  В.  Філіпов, ви-
значені, як ножні «карусель-
ного» типу, під назвою «шльонських» із шпицями, що їх уживають 
тільки в хатах із земляною долівкою; вони зафіксовані на Україні 
лише на Полтавщині.

II. влаСНиКи КРУГа Та МІСЦе йОГО ПОХОДЖеННЯ

Круг, що я придбала, належав родині гончарів Строфунів, які жи-
вуть у м. Кролевці на М. Гончарівці; тепер гончарує троє Строфунів, 
два брати – дуже старий Данило Васильович і трохи молодший за 
нього Федір Васильович і син Федора Грицько, молодий гончар.

На цьому крузі до останніх років працював Федір Васильович, 
а раніш батько його Василь Архипович, дід Архип Іванович, а може, 
й прадід Іван Строфуни; усі вони виробляли звичайний селянський 
посуд, а  Василь, Архип та Іван також і кахлі (зелені, полив’яні, 
формовані). 

3 Зарецкий, стор. 33.

мал. 2. Шльонський круг (вигляд зі споду)
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Круг стояв у напівзруйнованій хаті. Фед. Вас. довго не хотів про-
давати його мені, бо він змалку звик до нього, але він саме перебу-
довував хату, й гроші йому були потрібні; довго ми торгувалися, на-
решті, коли до мене пристали жінка й син, він погодився й продав 
«старого приятеля» за три карбованці.

Чути про такі круги доводилося й у Кролевці, і в Ніжині, і в Глу-
хові; звали їх «шестерня» і вживали не лише по окремих гончарнях, 
а навіть по заводах 4.

За словами таких старих гончарів, як Максименко з Глухова та 
кролевецькі Строфуни, виходить, що приблизно з половини XIX ст. 
гончарі на Чернігівщині починають переходити на круги сучасного 
типу «на веретені» (за класифікацією проф. Філіпова «ножні, волч-
кового типу» волоські, що їх прикріпляють до лавки) 5.

Старі гончарі запевняють, що в Північній Чернігівщині (Город-
нянщині) «шестерню» видавали довше, ніж на півдні.

III. лІТеРаТУРНІ вІДОМОСТІ  
ПРО ПОДІБНІ КРУГи На УКРаЇНІ

У літературі про гончарство Чернігівщини немає вказівок на іс-
нування кругів цієї системи, але в літературі про українське гончар-
ство взагалі трапляються деякі, хоч й дуже обмежені, відомості, на 
підставі яких можна припустити, що круги на шпицях, за тих при-
близно часів (до половини XIX ст.), існували й по інших місцевостях 
України  – на Поділлі, на Київщині, Харківщині, Полтавщині. Так, 
на експонаті Вінницького музею, на глиняній цешці гончарського 
цехмістра з м.  Бара (Подільського) Якуба Волянського, датованій 
1845 p., виображені з одного боку сонце, місяць, хрест і зорі, з дру-
гого – вазон із квіткою, що стоїть на голові гончарного круга, оче-
видно, «шльонської» системи, бо видко три шпиці, які сполучають 
голову із спіднем.

4 На кахлевому заводі Захарченка в Глухові (pp. 70-і й 80-і), за словами старого 
Глухівського гончара Петра Максименка (Солов’я), був такий самий круг на шпицях, 
на якому він і працював там. Деякі підстави дозволяють міркувати, що їх вживали й 
на порцеляновому заводі А. Міклашевського в с. Волокитине (pp. 1839–1862).

5 За відомостями того ж Петра Максименка (Солов’я) ці круги з’явилися в 
Глухові під назвою «московських».
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У програмі для збирання відомостей про гончарство на Київщині 
є запитання про старі круги на шпицях 6.

Як це буває звичайно, по селах та глухих кутках вони могли за-
тримуватися й довший час, але в великому місті, в Києві, на печатці 
Київського гончарного цеху р. 1852 ми вже бачимо круг на веретені 
«волчкового типу» 7.

Про існування кругів на шпицях у Ізюмському повіті, кол. Хар-
ківської губ., згадує проф. Зеленін 8.

Отже, єдиний докладний опис круга на шпицях із креслеником  був 
у праці Зарецького «Гончарная промышленность Полтавской губ.», 
де автор описує подібні до нашого круги й зазначає їх у Зінькові під 
назвою «шльонських», у Глинському – під назвою «головатих», а в 
В. Будищі й Камишині під назвою «головатих» і  «шестерні» 9.

Усі ці місцевості за XVIII  ст. входили до складу Чернігівського 
намісництва  10, тому круг на шпицях, знайдений на Чернігівщині, 
в Кролевці, поширює територію його розповсюдження на північ 11.

6 «Кустарная промышленность Киевской губ.». К., 1912. «Программа для описа-
ния техники гончарной курстарной пром.». Il, В, § 2, стор. 13.

7 Д. Щербаківський. «Реліквії старого Київського самоврядування». Київ, 1925, 
стор. 47.

8 Zelenin, Rusische (Ostslavische) Volkskunde, 1927, стор. 104.
9 Зарецкий, стр. 31–32; Полт. муз. експон. № 1612 придбав р. 1928 Я. О. Риженко; 

за його відомостями, на таких кругах працювали до останніх часів у Глинському, 
Хомутці, Попівці на Полтавщині.

10 А. Шафонский. «Черниговского наместничества топографическое описание». 
К., 1851. стр. 585, 643, 669.

11 Про існування ручних кругів доводилося чути на Північній Чернігівщині, 
але ні бачити їх, ні довідатися, які саме вони були чи зі шпицями,чи без них – не 
пощастило. У російській літературі з гончарства про ножні шльонскі круги на шпи-
цях читати не доводилося, ручних на шпицях і без них Росія й Білорусь має доволі 
(див. літерат. в ст.  Д.  К.  Зеленіна «Примитивная техника гончарства “налепом” 
(au colombin) в восточной Европе». «Этнография», 1927, № 1). За найцікавіший з 
російських кругів для даної теми я вважаю опублікований у ст. Н. Розова «Народная 
техника гончарных произведений в Тверской губ.», «Тверской край», № 5, 1926 г., 
мал. 3. Тут виображено гончара, що сидить на лаві за ручним кругом (розміром, 
подібним до нашого ножного), що в ньому довгі шпиці зв’язують великий круг го-
лови з маленьким спіднім. Від такого ручного круга з довгими шпицями, де малень-
кий спідень міститься аж проти ніг гончара, здається, лишається тільки один крок 
до зменшення «голови» й збільшення «спідня», тобто махового колеса, що його 
штовхає гончарева нога.
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IV. ПОРІвНЯННЯ ДО ПОлТавСЬКОГО КРУГа  
На ШПиЦЯХ

Але, порівнюючи наш кролевецький круг із тим типовим для 
Полтавщини, що його описує Зарецький, бачимо, що зроблені за од-
ним принципом – карусельним – на кілку, забитому в землю, а не 
прикріпленому до лави, вони багато чим різняться між собою в де-
талях. Насамперед Зарецький підкреслює невеликий розмір пол-
тавських шльонських кругів проти звичайних «волчкових», і це він 
вважає за одну з ознак архаїчності «шльонського круга», який, на 
його думку, старіший із ножних кругів, що вийшли безпосередньо 
з ручних на шпицях кругів, тобто з таких, які гончар «одною рукою 
за шпиці мусив крутити, а другою формувати посуд, або працювати 
вдвох, один крутив, другий формував». Наш кролевецький круг ще 
менший за полтавські: полтавський увесь заввишки 62–71 см, кроле-
вецький лише 57 см, голова в полтавського буває завтовшки близько 
20 см, кролевецького – 16 см.

Крім того, верхній діаметр голови полтавського круга, яка має ви-
гляд зрізаного конуса, буває близько 34 см, при нижньому – в 23 см, 
діаметри ж циліндричної форми голови кролевецького круга верх-
ній і нижній – 27 см. Діаметр спідня полтавського круга 62–71 см, 
а завтовшки близько 9 см; кролевецький спідень має діаметр тіль-
ки 45 см, завтовшки 7 см (у центрі). Шпиці полтавського завтовшки 
коло 4½ см, кролевецького посередині коло 2½ см тільки на кінцях 
коло 3½ см.

Друге, чим різниться шльонський круг кролевецький від пол-
тавського, це те, що в ньому немає залізних частин, бо ті цвяхи, що 
ними заплішені деякі шпиці, або що забиті в самій шпиці (знизу 
спідне), також як дві залізні скоби на спідні, очевидно, пізнішого по-
ходження. Враження таке, що цвяхи забиті в ті шпиці, які від часу 
розхиталися й треба було їх якось закріпити, а  скобами стягнули 
там, де спідень тріснув, що могло також трапитись пізніше, бо, на-
певно, новий спідень зроблений був із цілої, нерозколотої дубової 
дошки. Отож виходить, що кролевецький круг спочатку був увесь 
дерев’яний, а полтавські часом мають залізного кілка, часом на кілку 
буває залізне вістря, а знизу голови круга прибито залізну «порпли-
цю», що ходить на залізному вістрі.

І ще третє: голову полтавських кругів часом збивали гвіздками з 
двох дошок, а не вирізували з одного грубого шматка дерева, як на 
кролевецькому, і навіть вона не завжди бувала в полтавських кругла, 
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а  й чотирикутна (може, це мало якесь значення при виготовленні 
кахель).

Отже, цей експонат С.-г. музею, № 1007, що йому, як кажуть хазяї 
його Строфуни, не менше як 70 років, цілком зберіг усі архаїчні риси 
свого типу: він «карусельний», тобто такий, що його можна було по-
ставити хоч і серед поля, бо він не має органічного зв’язку з лавою; 
можна на ньому працювати й у хаті, але тільки з земляною долівкою; 
він менший за сучасні «волоські» круги «волчкового» типу й увесь 
дерев’яний, бо цвяхи замість заплішок й залізна скоба на ньому – до-
датки останніх часів.

Чи має яке-небудь значення факт існування таких кругів пере-
важно в тих місцевостях, де з давніх часів виробляли кахлі  12 і чи 
має який-небудь зв’язок ця система кругів із виготовленням їх, як на 
це натякає Зарецький, я пояснити не можу, не маючи докладніших 
відомостей про старі круги всіх інших місцевостей, де також вироб-
ляли кахлі.

Читано в Музейному семінарі проф. Д. M. Щербаківського,  
p. 1927, 17/ 11 .

12 На Чернігівщині: Глинський, Куземін, Зинків, Будищі, Ніжин, Кролевець.
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Шльонський круг. фотограф г. кириченко

Табл. І
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Глечик з хрестиком
(третій етюд із циклу  

«Чернігівське гончарство»)

За виданням: Спаська Є. Глечик з хрестиком (етюд з циклу 
«Чернігівське гончарство») // Матеріали до етнології 
й антропології. Збірник праць, присвячений пам’яті 

Володимира Гнатюка. – Львів, 1929. –  
Т. 21–22. – Ч. 1. – С. 35–41.
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Влітку 1926 p., під час відрядження на Чернігівщину з метою при-
дбати зразки Чернігівського гончарства для куствідділу Київського 
с.-г. музею, мені довелося бути в с. Шатрище Новгород-Сіверського 
повіту. В одного з найстаріших гончарів Дениса Федоровича Щер-
бака пощастило придбати глечика, що його виображено тут на ма-
люнку. Це типовий для північно-чернігівського «закуреного» посуду 
чорний глечик 1.

Такий посуд роблять із звичайної шатрищанської сіруватої гли-
ни, формують його на звичайному крузі і, коли він підсохне, проти-
рають зубом або твердим добре заполірованим камінцем смужки: на 
глечиках переважно сторчові, на горщиках, мисках, баньках – і стор-
чові, і поземі, і кривулясті; потім посуд обпалюють в горні, але коли 
в останній раз підкладають дрова, старанно забивають всі щілини і 
дірки землею, замазують глиною, перемішавши її з гноєм, щоб вона 
міцно трималася, не тріскалася.

Припинивши доступ кисню зі свіжого повітря, гончар за допо-
могою невідомого йому хімічного процесу спричинює, що посуд за-
мість червоного або жовтуватого робиться темно-сірим, сталевого 
відтінку, а трохи передержавши, перепаливши, робить його чорним, 
як чавун 2.

Смужки від зуба на тьмяному тлі виступають виразно, здаються 
світлішими за нього й ви блискують. 

Наш глечик (інв. № С.-г. музею – 1079, дублікат його передано до 
Всеукр. іст. муз. ім. Шевченка) Денис Федорович зробив декілька ро-

1  Шатрище  – один із значних гончарських осередків Північної Чернігівщини; 
про його виробництво ½ 19 ст. є невеличка стаття в Пам. кн. Черн. губ. за 1862 р. 
(Маевский. Гончарный промысел в с. Шатрище), з якої видно, що в 1862 р. майже 
все село, щось з 270 дв., через неродючу землю виробляє посуд (переважно чорні 
горщики), які продає в сусідню Орловську губ.

Рукопис невідомого статистика (можливо, Плавтова), який тепер 
переховується в Черн. окр. стат. бюро під назвою «Гонч. пром. Черн. губ. по 
обследованию Черн. губ. земства в 1913 г.», показує на 1913 р. для с. Шатрище 
55  гонч. дворів з 74  гончарами. Під час революції кількість гончарів знову 
збільшилася майже до 200. Самі гончарі оповідають, що полив’яний посуд (який 
минулого року гончарі почали оздоблювати новим засобом за допомогою па-
перових та цератових трафаретів) виробляють в с. Шатрище лише 10–12 років, 
а доти це був неполив’яний, майже виключно чорний «закурений» посуд – гор-
щики, глечики, баньки, миски і т. ін.

2 При доступі кисню залізо, яке є в глині, окисає і надає їй червоного кольору; 
без доступу кисню окиси заліза відновлюються, себто виділяють чисте залізо, яке 
має кольори од сірого до чорного й обарвлює глину в темні кольори.
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ків тому. Загальна висота його 24 см, циліндричне горло його (10 см 
завв., 30 см навкруги) поширюється вгорі і по крисі він має 36 см; 
плечі похилі, найбільша округлість боків – 49 см, діаметр плескува-
того денця – 8 ½ см. Від звичайних сучасних глечиків, що їх Д. Ф. 
виробляв і досі й зразок якого для порівняння також було придбано 
у нього (інв. № С.-г. музею – 1080, дублікат у Вс. іст. муз.), він трохи 
відрізняється: при майже однаковому розмірі він грубший, важчий.

В спідній частині горла, там, де вона переходить в плечі, на си-
рий ще глечик наложено смугу геометричного, вдавленого орнамен-
ту (ромб, розрізаний по вертикалі, чергується з фігурою, подібною 
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до геометризованої літери , простої й ускладненої ), а потім 
над поясом орнаменту на горлі поставлено простого, чотирирамен-
ного хреста; його спідній кінець трохи видовжений, лежить на по-
ясі орнаменту й зроблено його, треба думати, також по сирому ще 
глечику за допомогою того ж самого зуба або камінця, яким потім 
по підсохлому вже глечику посмуговано вертикальними лініями всю 
його поверхню поверх і хреста, і орнаменту. Сучасні шатрищанські 
молоді гончарі ще роблять чорний посмугований зубом посуд, але 
вже мало хто орнаментує його вдавленим візерунком.

У Дениса Федоровича довелось побачити і цей інструмент – коле-
щатий штамп «колісце», за допомогою якого він орнаментував остан-
ні партії свого посуду і якого також виображено тут на малюнку. 

Тому що Д. Ф. сам робить такі інструменти і, як це видно на орна-
менті нашого глечика, декілька років тому в нього був трошки інший, 
але такої самої системи, він охоче подарував мені своє «колісце», тим 
більше, що воно трохи вже зіпсуте (надломано одного кінчика).

Це – дерев’яна ручка (12 см завдовж.), що на кінці поширюєть-
ся і кінчається двома рогачами, а між ними на залізному шпиньку 
дерев’яний барабан (2 см діам.) з геометричним мережаним візерун-
ком (фігура подібна до геометризованої літери  чергується з ді-
ягональними рядками дрібних ромбовидних шашечок 3).

3  Подібні геометричні вдавлені орнаменти, що опоясують переважно чорний, 
посмугований зубом різноманітний посуд, можна бачити як у Вс. іст. муз. в Києві 
в відділі народного мистецтва, так і на фрагментах з розкопки в садибі Св. Софії 
(1925 р.) та садибі Трубецького (1926 p.).
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Про хрест на глечику Денис Федорович не одразу й не дуже охо-
че, під умовою, щоб з цього не зробити сміху, нарешті розказав, що 
він мітить хрестом лише ті глечики, які виробляє один раз на рік в 
Зборну, або Федорову, суботу, себто в суботу на першому тижні Ве-
ликого посту: коли вдарять «на Достойно», гончар сідає формувати 
їх і робить стільки, скільки встигне до кінця служби Божої, поміча-
ючи всі хрестами.

Здавалось би, що пояснення до цього звичаю, так наочно 
зв’язаного з християнським культом, мусять бути в апокрифічній 
літературі, що стосується до святого, якому присвячено цього дня.

Але «Житіє великомученика Федора Тирона» дає підстави для 
утворення вірувань, зв’язаних з «коливом», і ніяких для забобонів 
молочарських та гончарських 4.

Два глечики з хрестами, яких у Д. Ф. в запасі не було, а на власно-
му господарстві залишилося лише 3 шт., він продав мені по 30 коп. 
(а без хрестів – по 15), щоб я їх одвезла додому на пробу, як в них 
буде відстоюватися молоко 5.

«Бо, – казав він, – не всі гончарі це знають і роблять, а баби за та-
кими глечиками страшенно побиваються, бо в них буває найкращий 
“збір” – відстоюється молоко майже на все горло».

Треба думати, що й поводяться з такими глечиками обережніше, 
чистіше миють і т. ін.

4 Згідно з «житієм», св. Федор Тирон, явившись у сні єп. Константинопольському 
Євдоксію попередив його про наказ імп. Юліана Відступника окропити на першо-
му тижні Великого посту кров’ю тварин, пожертвуваних ідолам, всі базари і цим 
зневажити піст християн; щоб уникнути цього, святий радив нічого не купувати в 
ці дні й їсти лише «коливо» – пшеницю, варену в меду (Житія Святих Св. Дмитрія 
Ростовського, кн.  6). На спомин цього «чуда» на першому тижні Великого пос-
ту в п’ятницю на літургії положено читати заамвонну молитву, молебний канон 
І. Дамаскина й благословлять коливо. В Суботу читають похвальне слово Федору, 
твір Григорія Ниського й канон Іоанна Євхаїтського (Житія святих, склад. преосв. 
Філаретом Гумілевським).

Зерна з Федорівського колива зберігають і закопують на городі, щоб черв’яки не 
точили капусти, зав’язують у вузлики і вішають по садку, щоб птиці не клювали ягід 
та овочів; коли находить градова хмара, зерна нашвидко розкидають по городі й по 
полю, щоб хмари пройшли (Ніжин).

5 В с. Шатрище, на місці, посуд надзвичайно дешевий, і Д. Ф. взяв з мене не менш 
як втроє, напевно, за довгі розмови. На мої запитання, який ще буває посуд не що-
денний, а на якісь спеціальні потреби, він пригадав лише «посні горщики», що їх 
вживають лише тричі на рік: на кутю, напередодні Хрещення й на Головосік.
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Доводилося чути про глечики з хрестами і по інших місцевостях 
Чернігівщини, але виготовлення їх вже не зв’язується зі Збірною су-
ботою – роблять, щоб «багато молока було», щоб «відьми коров не 
псували» і т. ін.

Багато глечиків з хрестами на Полтавщині; в альбомі Полт. губ. 
зем., вид. 1913 р., сер. VІ, вип. І, на № 4 виображено світлого кольо-
ру глечики з хрестиком на горлі, але пояснень до цього малюнка 
не дано.

Звертаючись до літератури з гончарства, а також етнографічної, 
що стосується до Збірної суботи, вірування цього не доводилося чи-
тати. Принаймні жоден з народних календарів його не фіксує (Дика-
рева, Лоначевського, Литвинової (рукописи), Маркевича, Макарен-
ка, Онищука, Чубинського, Шухевича).

За словником Грінченка, «збором» звуться молочарські продук-
ти – масло, сметана, а «збірним» – увесь перший тиждень Велико-
го посту.

Чубинський (Піст і Пасха, т.  ІІІ) згадує, крім «колива», що його 
приносять в суботу заможні жінки до церкви і просять служити над 
ним великі панахиди, також і інші вірування: про перший тиждень 
Великого посту він подає приказку «Неділя збір – вода з гір», а також 
коротенько говорить про те, що дівчата цього дня варять кашу з ма-
ком і на короткий час закопують її в землю (ст. 12).

В Ніжинському повіті,  – пригадують старі,  – цього дня молоді 
дів чата вступали до дівочої громади і з приводу цього варили кашу і 
закопували з горщиком у землю, а також співали пісню, що почина-
лася «Збірна субота, збирались дівчата» 6.

У рукописному народному календарі П. Я. Литвинової про Збірну 
суботу записано: «Сегодня рибу їдять, ловять і для перетків пряжу 
прядуть, а так прясти гріх, а як прясти на полотно, то пряжа в осно-
ві буде збіраться (с’еживаться), бо се субота “зборна”; у сю суботу 
закормлюють свиней 7 стравами “сборомъ”. До світа треба сплести 
кошики для голубів і повісить, то голуби не будуть розлітаться, а бу-
дуть водиться. Після причастя треба спать лягать, щоб літом гриби 
вродили. Робить сьогодня не можна, а то позашиваються очі роди-

6 В Красносілках Черкаської округи іноді кажуть: «І чого тут повсігда збирають-
ся, наче каша закопана», бо дівчата закопували кашу на тому місці, де бажали, щоб 
збиралася вулиця. Кашу варили на цім місці вночі, щоб ніхто не бачив, підкладаючи 
замість дров ті ключі, що ними тягнуть воду з криниці. Закопували в землю кашу, 
ложку до неї і ключі (запис. Л. Д. Мулявка).
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телям на тім світі. Блинці печуть» (с. Землянки Глухівського повіту 
на Чернігівщині).

Решта народних календарів про 1-й тиждень Великого посту хоч 
жодних відомостей не подає, хоч згадує лише «полоканьє» зубів у 
понеділок; лише деякі називають його Федоровським.

Після уривчастих відомостей Грінченка, Чубинського, Литвино-
вої залишається враження, що Федор Тирон і Збірна субота, христи-
янські вірування (хрест на глечику, робота гончара од «Достойно до 
кінця служби Божої», себто протягом терміну, який в християнсь-
кому культі в літургії вважається за найважливіший) і поганський 
«збір» (все збирається в цей день: вода з гір, дівчата, пряжа, все 
 сприяє «збору»: риба буде ловиться, голуби вестися, свині добре 
їсти, молоко відстоюватися, гриби родити), якось дивно з’єдналися 
в цьому гончарському віруванні.
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На жаль, взагалі ні молочарські забобони, ні забобони, що їх 
зв’язано з посудом, ні питання про ритуальний посуд на Україні 
не мають ще своєї окремої літератури, хоч глиняний посуд разом з 
піччю (вогнем) та стравою (хлібом, кашею, сиром, медом, маком) ві-
діграв певну роль у всіх ритуалах, зв’язаних з усім життям людини 
(горщик з кашею бабі від породілі; горщик з кашею розбивають на 
хрестинах, черепки викидають у город, щоб гарбузи ро дили; горщик 
з кашею на Наума, коли дитину починають вчити; розбивають гор-
щик з кашею, коли дитина хворіє або погано росте; розбивають гор-
щик на порозі клуні, коли хто вмре – щоб довго не журитися; нові 
горщики купують на кутю та звар щороку; окремі горщики роблять 
на чарування; пісні горщики; нові миски на весілля; б’ють посуд на 
весіллі, дають подарунки на Великдень молодій всі родичі – різний 
посуд на нове хазяйство; миски, з обох боків писані, роблять на при-
нос  – на панахиди, спеціальні поставці на кутю, на сир, баньки та 
глечики на святу воду, глечики з «ліхтариками» на мед до колива і 
багато ін.).

Цей етюд про шатрищанський чорний глечик з хрестом має на 
меті лише подати ще одну рису до матеріалів про вірування, зв’язані 
з посудом та молочарськими справами.
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ПереДМОВа

Київський сільськогосподарський музей та П.  П.  П. виставка, 
випускаючи три невеличкі роботи, як першу спробу опрацьовуван-
ня серії матеріалів кустарного відділу, доручив художньо-технічне 
оформлення їх студентам Поліграфічного факультету Київського 
художнього інституту.

1.  «Жерденівські гончарі Лавренюки-Полив’яні»  – робота 
Н.  В.  Гепнер за експонатами куствідділу, що їх зібрав зав. куствід-
ділом Ю.  С.  Олександрович під час музейного відрядження року 
1925,  – була зачитана в семінарі проф. Д.  M.  Щербаківського при 
н.-д. кафедрі мистецтвознавства у Києві.

Художньо-технічне оформлення її належить студентові А. Л. Ко-
заровицькому.

2. «Селянський стінний розпис на Поділлі» – робота студентки 
КXІЛ А. Левицької за замальовками, що вона їх зробила під час по-
дорожей 1927–28 років за дорученням куствідділу, також була зачи-
тана в семінарі Д. М. Щербаківського при н.-д. кафедрі мистецтво-
знавства у Києві.

Збираючи стінні розписи, куствідділ мав на меті одержати мате-
ріал з народного мистецтва, придатний для виробництва паперових 
шпалер.

Художньо-технічне оформлення належить студентові 
Ш. Г. Козачкову. 

3. «Гончарські кахлі Чернігівщини» – IV етюд з циклу «Чернігів-
ське гончарство», співробітн. Музею Є. Ю. Спаської за експонатами 
музею та даними двох муз. відряджень 1926–27 pp. на Чернігівщину.

Художньо-технічне оформлення належить студентові І. А. Муляр- 
Крейнін.
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На Чернігівщині можна зустріти силу найрізноманітніших кахель. 
Але не всі вони місцеві; є серед них кахлі дійсно чернігівські, є й при-
возні з Росії, і з-за кордону: ці останні – самі панські, заводські. А міс-
цеві чернігівські в свою чергу поділяються на панські й селянські, 
або краще: на такі, що зроблено їх на чернігівських кахлевих заводах, 
і такі, що їх виробляли по своїх майстернях звичайні гончарі-горшеч-
ники 1. Лише про цю останню категорію кахель я говоритиму.

лІТеРаТУРНІ ДЖеРела

Про гончарське виробництво кахель на початку XVIII ст. по всій 
Чернігівщині маємо чимало писаних відомостей; так, автор «Ис-
торіи Русов» згадує про гончара Сидора Перепелку, що на початку 
XVIII  ст. робив у  м.  Городні кахлі з двоголовими орлами, навіть з 
«лицами человеческими»  2. Відомі чернігівці, автори щоденників, 
Ханенко  3 й Маркович  4 протягом 30-х, 40-х, 60-х  років XVIII  ст. 
не раз замовляють і купують полив’яні кахлі в місцевих гончарів – 
у  Стародубського Аврама Жукова, Погарського Якова Негоразди, 
Новгородського Степана Жолдака.

За Шафонським 5 наприкінці XVIII ст. виробництво неполив’яних 
кахель існувало в Зінькові, Куземіні (що належали тоді до Чернігів-
ського намісництва), і в Грабові; Ічня вже й тоді визначалася свої-
ми кахлями «кои во многие места покупают, однако они чистотою 
и цветом до калужских и московских еще далече не дошли». За його 
відомостями з певністю можна припустити, що за тих часів існувало 
кахельне виробництво й у Ніжині.

Хижняков  6 пише, що в Чернігові гончар «Дедушкин» (p.  1797) 
виробляє зелені кахлі.

1 Докладніше про це в зб. «Український Музей». Т. І. вид. Укрнауки УСPР. Київ, 
1927 р. Стаття «Кахлі Чернігівщини» (попереднє звідомлення).

2 «История Русов или Малой России», соч. Георгия Конисского, арх.  Бело-
русского. Москва, 1846; стр. 239.

3 «Дневник генерального хорунжего Николая Ханенко». Киевская старина. III т. 
1884 г. XII т. 1886 г.; стр. 40, 126, 147 и т. ин.

4 «Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова 
Марковича». Изд. А. Маркович. M., 1859, 2 тома, т. II, стр. 377.

5 Шафонский  А. «Черниговского наместничества топографическое описание, 
сочиненное в Чернигове 1786 г.»; стр. 322, 396, 483, 643, 669.

6 Хижняков. «Черниговская старина». – Киевская старина, июнь 1889 г., стр. 396.
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У  XIX  ст. (90-х  рр.) Пакульський  7 побіжно згадує про кустар-
не кахельне виробництво в Грабові та Ріпках і докладніше спиня-
ється (як і Домонтович у 60-х) 8 на виробництві кахель по заводах: 
у с. Ущерп’є, с. Шатрище, м. Глухів, с. Волокитине.

У XIX ст. Плавтів  9 занотовує гончарське виробництво в Ніжи-
ні й Коропі; Широцький 10 знову фіксує лише заводське й, нарешті, 
М. А. Фріде  11 в статті про південно-чернігівське гончарство гово-
рить і за кахлеві вироби ніжинських та ічнянських майстрів.

Це й все, що нам дають літературні джерела про кустарне ви-
робництво кахель на Чернігівщині. Коли до цих відомостей додати 
спогади сучасних гончарів і зробити аналіз самого матеріалу, ори-
гіналів, які, крім центральних музеїв, легко стрінути по всій Черні-
гівщині, і в музеях, і в селах, і в містечках, і в містах, то вся історія 
кахельного виробництва на Чернігівщині за 2 останні століття по-
стане перед нами.

ТиПи КаХелЬ

З початку XVIII ст., – бо про цей термін ми вже маємо докумен-
тальні й матеріальні дані, а я певна, що з XVII ст., як це слід припус-
тити за аналогією з Росією й Польщею, а також за знахідками під час 
розкопів кахель на Чернігівщині, – окремі гончарі-кахельники вироб-
ляли переважно зелені р е л ь є ф н і формовані кахлі, які замовляло 
собі панство, монастирі; це були великі, однокольорові кахлі з висо-
кою румкою, близько до краю кахлі приліпленою. Це ті великі окремі 
кахлі, або частіше уламки, що їх звичайно викопують біля фундамен-
тів великих давно зруйнованих будинків; жодної такої цілої печі не 
довелося бачити, й це також є доказ їхньої доби. Напевно, такі великі 
зелені печі з мідними по кутах бляшками робив Сидор Перепелка, 

7 Пакульский. «Краткие очерки кустарной промышленности Черн. губ.» Киев, 
1890 г.

8 Домонтович. «Материалы для географии и статистике России, собр. офицера-
ми генерального штаба. Черниговская губерния. СПб., 1865 г.

9 Плавтов. «Краткий обзор кустарной промышленности Черниговской  губ.». 
1914 г.

10 Широцкий. «Очерки по истории декоративного искусства Украины». Киев, 
1914, стр. 100.

11 М. А. Фриде. «Гончарство на юге Черниговщины». Матер. по этн., т. 3, изд. Гос. 
рус. муз. Ленинград, 1926 г.
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були вони й у Ханенка, і Марковича по їхніх садибах, і у гетьманші 
Скоропадської в Глухові, у Полуботька в Чернігові й т. ін. 12

З початку XVIII  ст. з великопанського вжитку зникають зелені 
рельєфні печі, разом з розповсюдженням у Росії й Польщі моди на 
р о з п и с а н  і кахлі. З’являються привозні – заводські розписані 
сюжетні печі й на Чернігівщині. Пани купують їх у Росії й за кор-
доном, про це ми маємо так само певні відомості; ці кахлі, безпе-
речно, впливають на творчість місцевих майстрів. У селянському 
й міщанському вжитку, а також у вжитку небагатих панів, побут і 
обстанова яких мало чим відрізнялися від заможного селянства, ще 
довго, протягом усього XVIII, навіть у XIX ст. залишаються зелені, 
р е л ь є ф н і кахлі. Це невеличкі, формовані в дерев’яних формах 
кахлі з медальйоном у середині й рельєфним кантиком по краях; їх 
можна зустріти переважно в Північній Чернігівщині в селян, у не-
багатих панів. Вони неначе слідом ідуть за тими великими зеленими 
кахлями, що вироблялися раніш для панів, доки на них не скінчила-
ся мода; а разом з цими зеленими кахлями в селянський ужиток уві-
ходить мода й  на р о з п и с н і  кахлі. Наприкінці XVIII ст. ми знаємо 
таке вже розвинене виробництво в Ічні і, безперечно, у Ніжині, яке 
йде там і тут, також і в Коропі, протягом цілого XIX ст., і зникає лише 
на початку XX ст. На великий жаль, так і не довелося бачити на влас-
ні очі, які саме кахлі виробляли весь час у Грабові й у Ріпках, але за 
всіма відомостями, які пощастило зібрати досі, виходить, що район 
розповсюдження зелених рельєфних селянських кахель – Північна й 
Центральна Чернігівщина: Клинці, Кролевець, Короп, Глухів, Ріпки, 
Грабов; розписних – Південна: Ніжинщина, Борзнянщина, Конотоп-
щина; крайні пункти їх – це Короп та Кролевець.

ЗаГалЬНий виГлЯД КаХлевиХ ПеЧей

Печі й груби на Чернігівщині прості, рівні, у плані чотирикутні. 
Піч іноді викладають кахлями лише до припічка; на звичайну грубу 
треба було сотні 2–3 кахель, і коштувала вона значно дорожче за піч 
з посадки, цегли; тому кахлева піч у селянській хаті – завжди озна-
ка колишньої заможності хазяїв. В одній весільній пісні щедрому та 
багатому сватові дружки приспівують:

12 Киевская старина. 1898 р., т. І, стр. 161. «Книга пожиткам П. Полуботка.» Чт. в 
Имп. о-ве истории и др. Рос. при Моск. унив. 1862, кн. III, стр. 2–63.
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Хата в нього з явору, лавочки з китаєчки 
Печь його кахляная, чесць його коханая 13. 

У курних хатах бідних селян Північної Чернігівщини зовсім не 
доводилося бачити кахлевих печей; у заможних, по містах та містеч-
ках, у міщан, у тісних дрібнопанських будинках, у нащадків гончарів-
цехових майстрів де-не-де зустрінеш цілу зелену піч з рельєфних ка-
хель, іноді з мідними бляшками по кутах, де-не-де побачиш декілька 
окремих зелених кахель, що вмазані в піч або в грубу. Загальний ви-
гляд таких темно-зелених печей у невеликих, темнуватих хатах – не 
веселий; не дивно, що їх часто замазують, забілюють і доводиться їх 
колупати, щоб довідатися, що саме там виображено. І коли чернець 
Климентій (XVIII ст.) віршує про українське гончарство й каже, що

«Ажъ би беспречъ хотіль на тую дивитися 
Піч и грітись; до такої мило притулитись» 14, 

він, напевно, згадує інші якісь печі з безліччю малюнків, різнокольо-
рові, з гостинними лежанками.

Печі й груби з розписних кахель Південної Чернігівщини тепер 
також не в моді; їх молоді хазяйки постійно забілюють; трапляєть-
ся, що це також лише декілька окремих кахель, вмазаних у звичайну 
посадку, або всю піч складено з кахель з 2–3 печей; aлe там, де вони 
збереглися цілі й більш менш у своєму первісному вигляді, дійсно на 
них приємно дивитися, мило коло них грітися.

Печі, які складено з сюжетних кахель, – улюблена розвага дітей, – 
це наче картинна галерея в хаті або гарно ілюстрована книжка: різ-
номанітні птахи, тварини, люди, вершники веселять і приваблюють 
око ясними кольорами, вмілими артистичними малюнками. Печі з 
кахель, на яких намальовано квіточки, вписані в ромби, наче вкрито 
мережею: між хвилястих ліній, що утворює сполучення ромбів, чер-
гуються блакитні букетики квітів і скісні хрести, в які складаються 
ті гілочки, та прутики, що ними заповнено кути кахель цього типу. 
Ефектні й чепурні печі з одноманітних кахель (квіти або вазони з 
квітами), у середині яких, над челесником печі, вмазано на кількох 
кахлях великого двоголового орла, або «звізду» – людське обличчя 
з проміннями навколо. Приємні, наче ґратчасті, лежанки, з кахель, 
розписаних хвилястими лініями; навіть зовсім не розмальовані про-
сті гончарські кахлі складаються в приємну, світлу, жовтуватого ко-

13 Записки Импер. геогр. о-ва. Отд. этн. т. V, стр. 212.
14 Основа. 1861. № 1, стор. 217.
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льору піч, де кожну кахлю вкрито сіткою дрібненьких розколинок. 
Печі й груби з кахель у плані й деталях нічим не відрізняються від 
звичайних з посадки.

Варто тут зазначити, що на селянських грубах з їх простим пла-
ном, великими площинами кахлі всіх типів і малюнків якось більше 
до речі; завжди вони утворюють суцільну продуману композицію. 
Архітектурно складнішу піч з припічком, пічурками, дзеркалом, 
підпіччю майстру тяжко так викласти кахлями, щоб дати компози-
ційно-закінчений малюнок, щоб не порізати їх там, де вони цілком 
не вміщаються. Це є один з доказів того, що на піч, яку має кожний 
селянин, кахля потрапила з груби заможного козака або полупанка, 
а ці запозичили її у вельможного панства. Хоч на Чернігівщині се-
лянські печі й збереглися в великій кількості, шкода, що скінчилося 
це виробництво, бо були вони й гарні, і чепурні, і міцні, і теплі, як 
говорять про них старі хазяйки, що років  30–40 тому купували їх 
собі на нове хазяйство, замовляючи гончарам такі, які їм більше по-
добалися.

МаТеРІал. ТеХНІКа

Гончарі всіх вище зазначених пунктів гончарського кахлевого ви-
робництва користувалися весь час місцевими глинами, тими сами-
ми, з яких робили й посуд; але мусили вони оброблювати глину й всі 
інші матеріали якнайстараніше, бо навіть у кращих майстрів чимало 
кахель під час опалу псувалося. Старі рельєфні кахлі, а також пізніші 
(XIX ст.), з Північної Чернігівщини, як пригадують сучасні гончарі, 
формувалися в дерев’яних формах, але ні самих форм ніде не збе-
реглося, як я про них не розпитувала у нащадків, ні навіть жодних 
певних відомостей про те, як саме це робилося. Можна думати, що 
приблизно так, як описують полтавське кахельне виробництво За-
рецький та Риженко 15.

У середині цих кахель помітно такі сліди від пучок майстра, наче 
форма разом з глиною оберталася на гончарському колі й пучки 
гончара, що мусили рівномірно ввести глину в усі заглиблення ре-
льєфної форми, відбивалися на ній на зразок тих концентричних 
кол, які бувають у середині горщиків (фот. № 2).

15 Зарецкий. Гончарный промысел. Полт. губ. 1894  г. Изд. Полт. земства та 
Риженко «Кустарно-реміснича промисловість». Збірник «Полтавщина»  II, Полт. 
1927 р., стор. 275.
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Клобуки в більшості селянських кахель приліплено до самого 
краю; вони цілі, без округлих дірок, як то постійно бачимо в завод-
ських, бо селянські кахлі переважно вмазуються в піч за допомогою 
глини, цегли, а  заводські закріпляються великими ковальськими 
цвяхами, дротом.

Про назви матеріалу й техніку виготовлення розписаних кахель 
Південної Чернігівщини є відомості в ст. М. А. Фріде 16, які авторка 
записала зі слів Ніжинської гончарки Н. Дроб’язко, що за молодих 
років розписала чимало кахель, допомогаючи батькові, відомому Ні-
жинському гончарові кінця XIX ст.

Платівки на чільну дошку кахлі нарізали дротом за «фальцеткою» 
(мірочкою) зі стовпчика добре обробленої глини; за формою-до-
щечкою, прирізали краї глиняної платівки й приліпляли до самих 
країв її «клобуки»  – румки, що вироблялися на крузі, як глиняне 
коло без дна, яке потім пальцями формувалося за квадратом чільної 
дошки. Далі кахлі, як і звичайний розписаний посуд, сирими обли-
вали побілом, розписували ріжком, одразу (без попередньої граф’ї, 
як на галицьких) обпалювали, поливали прозорою свинцевою по-
ливою й знову обпалювали. Тло ці кахлі мають завжди жовтувате з 
разколинками. 

РОЗМІР, КОлЬОРи, СЮЖеТи КаХелЬ

На найстаріших, з відомих мені, зелених кахлях, переважно пан-
ських, рельєфи високі, м’ягкі, округлі: Новгород-Сіверський лев  17, 
«оклад з Євангелія» (фот. № 1), коропські леви з короною, Ніжинські 
з розкопин; та й самі кахлі великі, масивні (розмір 32 × 24 см), румки 
(«клобуки») в них дужі (7 ½ см), ідуть від самого краю кахлі. Пізні-
ші, селянські (у Коропі, у Кролевці), хоч з невисоким рельєфом і про-
стим взірцем («кружалочка» посередині й невеликий виступ ближче 
до країв), хоч зовсім рівні; і взагалі, і самі кахлі, і румки в них значно 
дрібніші. Більшість з них однокольорові – зелені; про однокольорові, 
полив’яні рельєфні жовті відомо мені лише з літератури 18, але бували 
рельєфні кахлі й двох, навіть трьох кольорів (зелений, жовтий, білий).

Одночасово з зеленими рельєфними полив’яними кахлями на 
Чернігівщині були також й неполив’яні рельєфні, подібні орнамен-

16 M. А. Фриде, стр. 55.
17 «Кахлі Чернігівщини», таб. II, м. 3.
18 Лазаревский. Опис. старой Малороссии, т. II. Киев, 1888 г., стр. 46.
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том до перших, але знаю їх лише в дрібних 
уламках. Щодо зображень на рельєфних ках-
лях, то це переважно рослинний абстрактно- 
арабесковий орнамент – квіти, дерева; твари-
ни – стилізовані леви, двоголові орли, завжди 
трактовані геральдично. Людьскі постаті на 
них взагалі бувають, але на Чернігівських досі 
їх не доводилося бачити.

Звичайний розмір південночернігівських 
кахель 15–17 × 20–21 см.

Найчастіше розписують їх синьо-блакит-
ною фарбою «шмілкою» (смальт-силікат ко-
бальту), або зеленою (закис міді), або бру-
натною (перепалена залізна різ); іноді двома 

зазначеними кольорами, іноді, і  це найчастіше в сюжетних кахлях, 
трьома: зеленою, брунатною, жовтою (невеликий % перепаленої за-
лізної різі). Усі ці кольори під жовтуватою свинцевою поливою дуже 
добре сполучаються між собою й роблять приємне враження для ока.

Ніжинські, Коропські гончарі розмальовували свої кахлі пере-
важно рослинним квічастим орнаментом, так званими «фіалками», 
й не часто тваринним; на ічнянських кахлях, крім великої кількості 
рослинного орнаменту, багато тварин.

КОМПОЗиЦІЯ МалЮНКа ОКРеМОЇ КаХлІ

Характерна риса малюнків на чернігівських гончарських кахлях, 
яка одразу впадає в око, зокрема, коли порівнювати їх з галиць-
кими та київськими, – є перевага площі тла над площею малюнка 
й якась надзвичайно приємна й виразна легкість, навіть скупість 
малюнка.

На галицьких та київських завжди до неможливого тісно – сюже-
ти їх складніші й композицію переобтяжено силою різноманітних 
аксесуарів, дрібних орнаментів навколо центрального мотиву: мар-
ширують солдати, пастух грає коло стада, мисливець цілить у зайця, 
що заховався серед кущів, хлібороб оре, й все це серед пейзажу  – 
сили квітів, дерев; завжди показано землю, воду, беріг, пригірок; по-
божна людина хреститься перед церквою, на якій виписано кожне 
віконце, хрести, архітектурні деталі галицьких церков; коло дзвіни-
ці хлоп’ята тягнуть за мотузки дзвони; сцени, в яких беруть участь 
2–3 особи – любовні, бійки, ревнощі, танці відбуваються  всередині 

кахля з печі д. строфуна. 
кролевець
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кімнати, може, в  шинку, з  вікнами, две-
рима, лавами, прилавками, вагою... і т.  ін. 
(фот. № 3) 19.

Тут, на чернігівських  – на світлому тлі 
одна, рідко дві (і  ніколи три) постаті сто-
ять або сидять (табл. № 4); рясні фестони, 
фіранки, під якими інколи деякі з них міс-
тяться, також і чудне вбрання їх мимоволі 
наводить на думку, що це декорації й ак-
тори лялькового театру  20; ні дверей поза-
ду їх, ні вікон ніколи не буває; максимум 
меблів – стіл, стілець; постаті наче висять 
у  повітрі; вони вітаються, палять люльки, 
їдуть в екіпажі, пиячать, грають на скрипці 
і т. ін., але ні землі, ні підлоги й ніякого пей-
зажу коло них нема; якщо людина лопатою копає землю, то намічено 
цю землю лише однією невеличкою рисою; якщо це пряха, то гребінь 
виходить із днища, якого заправлено за пояс, а від нитки, що тяг-
неться з гребеня, веретено падає додолу, й ці дві горизонтальні й дві 
вертикальні лінії так ув’язані з постаттю пряхи, що дають надзви-
чайно обмежену й закінчену композицію. Коли одного разу якомусь 
ніжинському гончару спало на думку намалювати будинок, то він 
зробив декількома рисами контурно цілком фантастичний будинок 
на високому фундаменті, зі сходами з боку до дверей, з півником на 
даху й з сильветою дерева в вільному куточку, не подібний до селян-
ської хати, який лише трохи нагадує ніжинські кам’яниці.

Майстри уважно дбають за рівновагу й ритм малюнка, що за-
вжди визначається окремою, властивою йому скупою, стислою 
композицією. Головний компактний і простий мотив справляє вра-
ження, так би мовити, центротяжного, бо невелика кількість додат-
кових мотивів виникає лише там, де вони потрібні, щоб зрівнова-
жити маси: так, над спиною в коня мусить вирости велика квітка, 
щоб урівноважити масу кінської голови, у птаха там розгорнеться 
крило, у лева туди закрутиться й процвіте хвіст, у москаля, якщо це 

19 Збірка К. В. Полінової в Моск. істор. муз. «Народне мистецтво Галичини та 
Буковини» вид. В3С. 1919 р. фот. на стор. 38, галицькі кахлі. Кахлева піч з Київщини 
у Всеукр. істор. муз.

20 Ігор Єрьомін. «Петрушка» на Вкраїні. «Україна». 1927. № 5, стор. 23–30.

«Пряля». малюнок кахлі 
з печі в. литвина. ніжин
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треба, виростуть, наче в коника, два крила, 
щоб вирівняти, надати виразної суцільнос-
ті всій композиції. 

Квітчасті кахлі так само ніколи не бу-
вають рясні, навіть, коли квітку вписано в 
ромб і з кутів до неї прагнуть прутики, тла 
залишається досить і фарби квітів його не 
нищать. Дрібні лілеєподібні квіточки, яких 
іноді буває до 50 на одній кахлі, все ж таки 
здаються темними крапками на я  с  н  о  м  у 
тлі. Тому таке могутнє враження залишають 
великі зелено-брунатні двоголові ічнянські 
орли, яких так гарно буває вкомпоновано в 
темне коло над челесником печі: на легкому, 
ясному тлі всієї печі, викладеної одноманіт-

ними квітчастими кахлями, вони виділяються й панують у  центрі 
композиції. Через це загальне враження й від окремих чернігівських 
гончарських кахель, як однокольорових квітчастих, так і від поліх-
ромних сюжетних, і від цілих печей з централізованою композицією, 
і  з дрібноскладною – залишається ясне: приємне, жовтувате тло їх, 
вкрите композиційно, і  кольорово ритмічними, рівноважними ма-
люнками, наче світиться під ними й надає легкий, веселий вигляд 
цим творам скупих і чулих митців.

ТРаКТУваННЯ

Крім почуття композиції й кольорів, у них було ще певне знання 
залежності трактування від техніки. Вони знають усі можливості 
ріжкової техніки й тому трактують усі речі, і квіти, і людей, і тварин, 
і фантастичні істоти лише так, як вона дозволяє: лінійно, контурно, 
сильветно. Навіть реальні, побутові сюжети, трактовані площинно, 
безперспективно, набувають характеру нереальних, стилізованих; 
сюжети мітологічні, фантастичні і д е а л і з у ю т ь с я ще більше. Усе 
зображається нечисленними лініями, найпотрібнішими для контуру 
й характеру малюнка, плавкими й безупинними, як потребує техніка 
малювання за допомогою ріжка, фарба з якого ллється тоненьким 
струмочком, утворюючи загальний абрис малюнка й всі лінії; уже 
потім деякі великі площі заливають цілком або в певних частинах 
якоюсь іншою, або іншими фарбами. Найчастіше контури сюжет-
ного малюнка брунатні, а плями зелені, жовті, брунатні й розміщено 

«вазон». малюнок кахлі 
з печі д. Панасенка. ічня
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їх дбайливо й рівноважно. Риса контуру тонка – вона починається з 
краплі й рука досвідченого майстра може вивести її й зовсім тонкою, 
і наче з нажимом, з краплею наприкінці.

Дрібні п’ятипелюсткові к в і т и – невідомої в ботаніці породи, хоч 
і звуться вони переважно «фіалками» (принаймі в Ніжині), з довгим 
тонким листям, з пуп’янками, іноді навіть з корінцем – звичайно бу-
вають зібрані в букетик і зв’язані стрічкою, що стирчить, як бляша-
на; або вони виходять з кошика, з вази з ампірними тонкими ручка-
ми й буває їх намальовано тонкими рисами, або окремі пелюстки й 
пуп’янки залито заспіль однією фарбою, без 
жодного моделювання; ті фантастичні різ-
нокольорові додаткові на сюжетних кахлях 
квіти, про які говорилось, трактовано також 
цілком площинно.

П т а х и – завжди в профіль: хоч сидять 
зі складеними крилами над гніздом або квіт-
кою, хоч летять так, що одне крило все видко 
над тулубом, друге все під тулубом. Надзви-
чайно елегантні, гарні, плавкі і різноманіт-
ні ці малюнки птахів, що їх зроблено такою 
певною рукою; інколи це чепурний птах на 
два кольори з модельованим пір’ям на кри-
лах, хвості, тулубі; іноді це майже однокольорова невеличка пташка; 
але це не реальні птахи різних пород – хижаки, мисливські, чи свій-
ські – це просто якісь легкокрилі, граціозні істоти взагалі, до того 
ще іноді й з людським обличчям (фот. № 5). Лише один раз довелося 
бачити кахлю з розібраної печі з намальованим на ній справжнім 

півнем з гребінцем і великим хвостом, що 
стояв над граб лями й косою; кахля ця була 
з закругленням і, очевидно, містилася десь 
у  центрі, над «дзеркалом» печі; (півень  – 
забутий символ вогню – часто трапляєтсья 
на розписаних різними глинами печах на 
Поділлі й Київщині.)

Л е в о в і обличчя подібні до людських, 
або совиних; завжди ан-фас вони приємно 
посміхаються або грізно дивляться своїми 
круглими очима; на кінчику хвоста – квіт-
ка; іноді в нього одна пара лап довга, друга 
коротенька; він то з гривою, то з круглою 

«Птах». малюнок кахлі 
з печі к. Панасенка. ічня

«лев». малюнок кахлі з печі 
в. литвина. ніжин
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вусатою котячою голівкою, а  тулуб у  ньо-
го то в кола, то в луску, то смугнастий, то в 
крапки.

К о н і – з крутими шиями, з тонкими но-
гами, з розкішними хвостами та гривою; ве-
ликі площі їхнього тіла розроблено лініями, 
крапками, різно кольоровими плямами, що 
лише орнаментують його, а  не виявляють  
анатомії коня, правда, іноді нагадують пиш-
ну збрую, – це казкові скакуни.

Нарешті л  ю  д  и, переважно чоловіки  – 
музики, п’яниці, москалі, комедіанти – сто-

ять, сидять на стіль-
цях, коло столів з пляшками, чарками, але 
всі ці предмети намальовано окремо один 
біля одного й видко все лише з одного боку, 
переважно в профіль.

Майже всі людські постаті: й профільні, 
й анфас, і  чоловічі, і  жіночі, мають окру-
глий тулуб; руки й ноги тонкі, зроблено їх 
хоч сильветно одною фарбою, хоч двома 
рисками, між якими все густо камеризова-
но крапками, наче ґудзиками. Якщо обличчя 
подано в профіль, то посередині його вмі-
щено велике кругле око анфас; на обличчях, 
що дивляться на глядача просто, брови, ніс, 
рот іноді малюють одразу, одною суцільною 
лінією, іноді око й ніс намалюють одразу, 

а  друге  – окремо; волосся, якщо людина в шапці, не видко, навіть 
у жінок воно ледве помічено й недовге. Якщо обличчя, тулуб люди-
ни подано анфас, то ноги в неї все-таки будуть у профіль, п’ятами 
всередину; руки – такі, як треба для даної композиції: так, у музи-
канта  – ліва, в  якій він тримає смичок,  – коротенька та тоненька, 
а  праву витягнуто так, щоб він міг тримати скрипку коло самого 
грифа, й вона значно грубша й довша. Взагалі людину буває виоб-
ражено в найвигіднішій позі, щоб руки й ноги було видко цілком, 
нічим не прикрито; ноги цілком буває видко, навіть крізь довгополу 
одіж. Правда, у вершників бачимо лише одну ногу поверх кінського 
тулуба, її старанно введено в ритм та орнаментацію його. Округлий 
тулуб не залишається однокольоровою плямою – він у крапках, наче 

«кінь». малюнок кахлі 
з печі м. Бойко. ічня

«комедіант». малюнок 
кахлі з печі. ічня
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в ґудзиках, або в фестонах, як луска, або наче перев’язаний через 
плече стрічкою в крапках; жіночі спідниці смугнасті, довгі, прямі, 
як дзвін, без усяких складок; на взуття лише іноді натякає інший 
колір нижньої частини ніг. На голові – якісь треухи, шлики, шапки 
арлекіна з піднятими догори крисами; вояків пізнаєш по кашкетах 
та ківерах, що лише нагадують російські форми; вони переважно з 
люльками, не завжди озброєні – іноді лише спис, шабля. Жінки, на-
віть коли вони з веретеном і гребенем або підносять чарку, нічим 
не скидаються на місцевих, а є й така в довгому покривалі з френ-
зелями, в шальварах, з маленькими ніжками, з довгим волоссям, що 
частує музиканта, яка скоріше нагадує східну гурію, аніж місцеву 
жінку. Східною постаттю здається ще один вояка з великими очи-
ма й тонким довгим носом, з кучерявим волоссям, з довгим списом, 
у високій, наче хутряній, шапці, в одежі, що її заспіль поцятковано 
ґудзиками (фот. № 4).

Досить велику групу складають екіпажі , дивні, як пагоди на ко-
лесах; вони звичайно в профіль, крім кор-
пуса, видко лише два великих колеса; ана-
логії цим фантастичним екіпажам можна 
дібрати лише серед найвигадливіших зо-
лотих карет Єлизаветинської доби.

Хоч селянські печі часто перероблю-
ють, деякі кахлі з них губилися, деякі 
вмазували з інших печей, проте майже за-
вжди печі зберігають єдиний, так би мо-
вити, настрій-задум і лише з першого по-
гляду їх можна вважати за випадковий на-
бір різних картинок: на одній переважно 
птахи, на другій – екипажі, вершники, на 
третій комедіанти, на четвертій п’яниці, 
музиканти, танцівники.

Такі нереальні істоти, як двоголові орли або «звізда» – людське 
обличчя в сонячному проміні – добре в’яжуться з площинним трак-
туванням; широкі розправлені крила, в яких чергуються в поземно-
му напрямку довгі зелені й брунатні смуги замість пір’я, міцний тем-
ний тулуб, заспіль вкритий широким округлим пір’ям, трактованим, 
як луска, великий розправлений, як лист, хвіст і на міцних шиях не-
великі, вишукані короновані пташині головки майже завжди з до-
вгими чубками, між ними ще одна висока смугнаста корона; в одній 
лапі – округла з хрестом «держава», у другій – скіпетр, наче висо-

«екіпаж». малюнок кахлі з печі 
м. Бойко. ічня
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ка, струнка квітка з довгим листям, – такий найкращий ічнянський 
орел на печі «Власія Маринчика», справжній «орел первого номера» 
(фот. № 6).

Містяться вони на кількох кахлях (від 4–9–12) і трактовані ма-
сивно, сильветно; ніжинські проти них бідніші й менші – не більш 
як на 6 кахлях – однокольорові, контурні, у крапочках і пасують до 
тих ажурних квітчастих у ромбах кахель, серед яких буває їх вміще-
но посередині печі або груби. Також і «звізда» – це коло, в яке вписа-
но кількома рисами брови, ніс і очі й лагідні посмішкою вуста, а від 
кола на всі боки йдуть променями довгі трикутники з квіточкою на 
кінцях, подібні до тих променів на лубочному «оракулі Соломоні», 
що на них буває написано числа, на яких ще й досі ворожать по яр-
марках дівчатам якісь відуни. Усю цю композицію дуже влучно й до 
речі вміщено на 6 кахлях якраз над челесником печі, бо сонце, на яке 
більш за все скидається ця ніжинська «звізда», і  вогонь, над яким 
вона сяє, – рідні брати.

ПОХОДЖеННЯ СЮЖеТІв

Звідки брали сюжети гончарських кахель, чому так, а не інакше 
зображали й трактували, складно точно сказати. Загальним харак-
тером гончарські кахлі нагадують лубки, пристосовані до виконан-
ня ріжковою технікою. Деякі сюжети, безперечно, позичено з кахель 
панських будинків: квіти в ампірних вазах з тонкими високими 
ручками, що їх наче обв’язано довгим рушником, кінці якого па-
дають додолу (у тих і інших на постаментах однаково перехрещено 
дві лінії, як на конверті); букетик, що його перев’язано стрічкою й 
вписано в ромб, деякі інші, – наслідування панських і мають своїми 
оригіналами заводські кахлі (с. Шатрище – завод Єськова, м. Глухів – 
завод Захарченка) 21.

Сюжетні панські такі складні своїми композиціями й завжди 
дуже густим малюнком, який заспіль вкриває всю кахлю, що, здаєть-
ся мені, лише фактом свого існування могли подати гончарам думку 
малювати людей і сцени. Але будь-яких аналогій у сюжеті, у трак-
туванні з цими переважно алегоричними або біблейськими склад-
ними сюжетами, навіть і з побутовими, досі не доводилося розшу-
кати. Можливо, що натхнення йшло з якихось малюнків, лубків (як 

21 Для порівняння в «Кахлях Чернігівщини» вміщено на т. І м. 1 кахлю гончарсь-
ку – ніжинську «фіалку» в ромбі й на м. 2 її прототип – глухівську заводську.
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«Соломон», різні «сирини» та військові, деякі вершники нагадують 
лубочних Олександра І та Наполеона); може, щось вражало (карети, 
Петрушка) так, що вимагало власної творчості, але сюжети гончар-
ських кахель завжди далекі від місцевого, сучасного або колишнього 
життя; навіть коли виображено розхристаного козака з чубом, що 
чуха потилицю, то й тут це скоріше не справжній козак, а якась вуль-
гаризована постать, може, з комедії Максиміліана тощо, бо й стоїть 
він під зубчастою фіранкою так само, як і інші персонажі, що іноді 
вражають своєю цілковитою подібністю до комедіантів на сцені, як 
їх зображали на старих штихах.

Сюжетні кахлі – це народні лубки, виконані в керамічній техні-
ці; глина – міцний матеріал, вона зберегла їх нам сотнями й дивно, 
що досі дослідники народного малюнка, лубка на них не звертали 
уваги; навіть, якщо згадували малювання на кахлях, то не на таких 
сільських, а на панських, заводських, дуже подібних до російських 
кахель 22. 

Найважче сказати, звідки саме взялися двоголові орли на гон-
чарських кахлях; але, безперечно, це не елементарне запозичення з 
монет 23. Варто тут зазначити, що цей сюжет, починаючи з другої по-
ловини XVII ст., постійно вживають, виконують різноманітною тех-
нікою на різних речах панського вжитку: на рушниках та скатерках, 
на кахлях, на штихах, на глиняному, металевому, скляному посуді.

ДаТОваНІ Та ПІДПиСНІ КаХлІ

Значна кількість лубків належить анонімним авторам; прізви-
ща гончарів, авторів чернігівських кахель – і сюжетних, і квічастих, 
останніми роками частково зібрано, але, на жаль, ще далеко не всі.

На рельєфних формованих кахлях не доводилося бачити ані дат, 
ані підписів, і довідатися, хто саме й які саме робив, можна було тіль-
ки від старих гончарів, нащадків колишніх кахельників: в Глухові – 
Максименки, в Кролевці – Строфуни, в Янполі – Новики.

На розписних кахлях знайдено чимало дат і підписів гончарів; 
сучасні гончари лише додали ті відомості про це, яких бракувало на 
самих кахлях. У Коропі робили розписні кахлі Фігури, Ціпки; у Ні-
жині – Сітько, Білики Іван та Петро, Пархоменки, Дроб’язко та інші. 

22 Широцький, 100, 103.
23 М. А. Фриде, стр. 56.
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В Ічні – Тищенки, Панасенки, Іващенки й багато інших 24. Приємно 
розшукати датовану, підписну піч; відчуваєш себе вдячною тій осо-
бі, що старанно виводила літери на найкращому місці, хоч іноді це 
трохи й псувало композицію малюнка; іноді, неписьменний батько 
доручав це зробити сину, школяреві.

Найраніша дата на чернігівських кахлях досі була 1820  рік на 
експонаті Черніг. музею № 964 (за каталогом 1915 p.); написано на 
ній: «Это кахля завода Ивана Сѣтька здѣлана 1820-го года ноября 
30 дня» 25. Можна вважати цю кахлю за ніжинську, бо й доставлено 
її до музею з Ніжина, і прізвище таке є серед ніжинських старожилів 
(хоч гончарів уже нема серед них), і зовнішні ознаки (розмір, румка, 
т. ін.) нагадують ніжинські кахлі (фот. № 7). Найраніша дата, що збе-
реглася у самому Ніжині на одній пічці, – 1852 р.

На ічнянських сюжетних печах зазначені 1835, 1838  роки; є на 
них і на аналогічних їм сюжетних печах, крім людських постатей, 
і тварини, і птахи, і квіти в букетиках, і квіти в ампірних вазах; відо-
мо, що сюжетні ічнянські кахлі з «солдатами та танцівниками» ро-
бив гончар Осип Панасенко, дід сучасного немолодого вже гонча-
ра Л. Панасенка; підрахунок років трьох поколінь цілком дозволяє 
працю діда віднести на 30-і роки XIX ст.; у Ніжині аналогічні ічнян-
ським сюжетні печі також за підрахунками хазяїв можна віднести 
до 30–40-х років XIX ст.; а, взявши до уваги, що в Ніжині навіть ще 
зовсім недавно миски розписували птахами, тваринами  26, цілком 
легко припустити, що й сюжетні кахлі могли робити в Ніжині, хоча 
головна маса печей, що залишилися в Ніжині, безперечно,  – квіт-
часта. З  Ніжина до Ічні перейшов жити й працювати в другій по-
ловині XIX ст. Хома Тищенко, відомий на всю округу «Хомка» (що 
знав робити й кахлі), який гончарства вчився спочатку в старих ві-
домих ніжинських цехових майстрів Пархоменків, а кінчав науку в 
родині ічнянських гончарів Панасенків. Отже, маємо й персональні 
давні зв’язки між гончарами Ічні та Ніжина, які збереглися й досі, 
також, як і певна конкуренція. Можна думати справді, що лаври іч-
нянських майстрів іноді не давали спати ніжинським, і вони, напри-
клад, «орлів» позичили в Ічні. Не дурно ж, «ніжинці – хвастуни», – 
казав мені один ічнянський гончар, сперечаючись зі мною, коли я 
нагадала йому, що аж два гарних ічнянських майстри – «Хомка» й 

24 Докладніше в ст. «Кахлі Чернігівщини».
25 Цей «завод» міг складатися з 2 осіб, напр. батька та сина.
26 Фриде, стр. 54, мал. 7.
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«Дейнека» – були ніжинці, – «це вони в нас орлів навчилися роби-
ти». Таку професійну суперечку стверджують на користь іченцям і 
дати, і аналіз орнаменту кахлевих печей з орлами: 1861, 1870 рр. да-
товані 2 квічасті ічнянські печі з великими орлами; є орли й на печах 
з сюжетними малюнками 30-х років  27; проте відомо, що в Ніжині 
невеличких і досить щуплих орликів і «звізд» на печах малював май-
стер кінця XIX ст. Л. Дроб’язко. У Ніжині збереглися на квічастих 
печах дати й підписи Івана Білика, який вмер «на саму коронацію», 
як казали його родичі 28. Останню дату й підпис – «Д. П. 1902 года 
4 сен.», довелося бачити в Ічні на печі гончара Л. Д. Панасенка.

Цікаво, що Чернігівське гончарство має датовані кахлі раніші на 
20 років, аніж Галицьке 29.

Тепер, коли міняється весь устрій життя, селянська кахля ще до-
живає непомітно по старих хатах свого віку; незабаром ми знати-
мемо її лише як музейний експонат, одірваний від свого оточення.

На ній ще раз ми спостерігаємо той цікавий закон, за яким бага-
то елементів колишнього побуту (звичаї, обряди, одіж, окраси, на-
чиння), що з’явилися в ужитку вищих верств суспільства, поступо-
во знижуються, переходять в інші шари й нарешті затримуються на 
селі, яке вміє засвоїти їх, надавши їм цілком своєрідного, цікавого 
вигляду, відповідного до його розуміння краси.

ІлЮСТРаЦІЇ 
(автотипії)

Табл. I   № 1 Новгород-сіверська зелена  
рельєфна кахля розм.  
24 на 32 см. Власність Київ.  
с.-г. муз.  .................................................фот. Б. Н. Писарева

„   „        № 2 та сама кахля із середини ................. фот. Б. Н. Писарева
Табл. II № 3 Галицькі кахлі із замальовки ....................... К. В. Полінової 

 ..................................................................фот. Б. Н. Писарева

27 М. А. Фриде, стр. 57, мал. 10. 
28 Ивана Билыка, «1871-го», «1870 года».
29 «Народне мистецтво Галичини й Буковини», стор. 41.
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Табл. IІІ № 4–5 Дві кахлі з печі К. Панасенко  
в Ічні, власність Межигірськ.  
керам. технік.  ........................................фот. M. M. Озерова

Табл. IV № 6 Орел на 10 кахлях з печі 
Власія Маринчика в Ічні  ................... з мал. Евг. Спаської 
 ................................................................. фот. Б. M. Писарева

Табл. V   № 7 Ніжинська кахля 1820 p. 
власність Черн. держ. муз.  ...................фот. Б. Вахгаузена

(Дереворити)

На сторінці 15 кахля з печі Д. Строфуна в Кролевці 
„ „ 17 «Пряха» з печі В. Литвина в Ніжині 
„ „ 18 «Вазон» „   „ Д. Панасенка в Ічні
„ „ 20 «Птах»  „   „ К. Панасенка в Ічні 
„ „ 21 «Лев» „   „ В. Литвина в Ніжині
„ „ 22 «Кінь» „   „ М. Бойко в Ічні
„ „ 24 «Екіпаж» з печі М. Бойко в Ічні. 
На титульному листі заставка-мотив з ічнянської кахлі. Для об-

кладинки використовано типовий ніжинський мотив з кахель «фі-
алка» в ромбі.

З малюнків Є. та І. Спаських

З циклу «Чернігівське гончарство» закінчено такі роботи:

«Кахлі Чернігівщини XVIII–XIX ст.» (попереднє звідомлення).
1-й етюд – «Пузирівський посуд на Чернігівщині» за матеріалами 

Київ.  с.-г., Всеукр. іст. ім. Шевченка у Києві та Чернігівського дер-
жавного музеїв.

2-й – «Шльонський гончарський круг», експонат Київ. с.-г. муз.
3-й – «Глечик з хрестиком», експонат Київ. с.-г. муз.
4-й – «Гончарські кахлі Чернігівщини XVIII–XIX ст.» за експона-

тами Київ. с.-г. та ін. муз.
5-й – «Нарис історії заводу А. Міклашевського в селі Волокитине». 
6-й – «Кахлеві печі в садибі “Покорщина”».
7-й – «Нарис з історії кахлевих заводів Чернігівщини ХІХ ст.

Київ, 1928
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зелена рельєфна кахля ( 24 × 32 см). новгород-сіверський.  
власність київського сільськогосподарського музею. фото Б. Писарева

Табл. I. 

1

2
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Табл. II

галицькі кахлі. замальовки к. Полінової. фото Б. Писарева

3
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Матеріали до історії 
фарфорової фабрики 

А. М. Міклашевського
(1839–1861)

За виданням: Спаська Є. Матеріали до історії фарфорової 
фабрики А. М. Міклашевського (1839–1861) //  

Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. –  
Київ, 1959. – Вип. V. – С. 120–135.
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Українські художні промисли взагалі, фарфорові й фаянсові зо-
крема, досліджені мало. Ні Корець, ні Баранівка, ні Волокитине не 
можуть похвалитися увагою до себе: лише в загальних історико-еко-
номічних та мистецтвознавчих працях трапляються деякі відомості 
про них.

Дана стаття є однією з перших спроб об’єднати ці розпорошені 
відомості про найцікавіше українське фарфорове виробництво  – 
Волокитинську фабрику.

У таких архівах, як Чернігівський і Глухівський, де можна було б 
сподіватися знайти справи, що стосуються історії цієї фабрики, їх 
майже не виявлено.

Деякі відомості про річну продукцію Волокитинської фабрики за 
1842 р. знаходимо в Центральному державному історичному архіві у 
Ленінграді, відомості про райони поширення виробів та їх якість – 
у звітах чернігівських губернаторів (Архів колишнього Міністерства 
внутрішніх справ). Крім того, у  справах «Придворной его величе-
ства конторы» є «Дело о выдаче денег поверенному заводчика Ми-
клашевскаго» за порцеляну, яку в 1855 р. придбала контора «Госуда-
ря наследника цесаревича».

У Центральному державному історичному архіві УРСР у спра вах 
Межигірської фаянсової фабрики є «Дело об обозрении господином 
директором в г. Глухове фарфоровой глины и завода г. Миклашев-
скаго». Це чернетка рапорту до Управи державних заводів директора 
Межигірської фаянсової фабрики інженера-капітана Райнгольдта, 
який з метою ознайомлення з Волокитинською фабрикою побував 
улітку 1849 р. в Полошках та Волокитиному 1.

Важливе значення для з’ясування історії волокитинського фарфо-
рового виробництва мають записки сучасників. Природно, що вони ко-
ристувалися документами цієї фабрики. Один з них – чернігівський гу-
бернський механік А. Гутман у 50-х роках XIX ст. дав побіжні відомості 2,  

1 Фабричний і родинний архіви Міклашевських, як кажуть волокитинці, пере-
ховувалися в кам’яному двоповерховому «магазині» разом з лишками виробів; 
у 1919–1922 pp. ці архіви були втрачені.

2 А.  Г  у  т  м  а  н, Обозрение фабричной и заводской промышленности 
Черниговской губернии в 1851  году, составлено Черниговским губернским меха-
ником, журн. «Мануфактура и торговля», 1852, X–XII; А. Г у т м а н, Историческое 
развитие технической и мануфактурной промышленности Черниговской губернии 
и современное ее состояние, «Черниговские губернские ведомости», 1852, №  16, 
стр. 158–159; А. П. Г у т м а н, Мануфактурная промышленность Черниговской гу-
бернии, журн. «Мануфактура и торговля», 1858, май, стр. 57–58.
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другий  – П.  Маєвський  3 подав докладну історію фабрики: описав 
фабричні будівлі та устаткування, згадав про найголовніші вироби 
і, головне, навів таблиці про оцінку вартості будівель, про витрати 
матеріалу, про оплату службовців і робітників, про вартість вироб-
ництва і, нарешті, «баланс» фабрики. Ця стаття, вміщена в «Памят-
ной книге Черниговской губернии» (1862  р.), і  є головним джере-
лом, звідки черпали відомості про фабрику майже всі дослідники.

З оригінальних праць, що дають нові відомості про фабрику, мож-
на назвати коротеньку замітку «Z» 4 з «Киевской старины», характер 
якої дозволяє припустити, що писала її людина, добре обізнана з 
справами Міклашевських. Цікавою є також праця П. Я. Дорошенка 
«Волокитин» 5, що дає відомості про весь ансамбль волокитинської 
панської оселі. Решта ж праць, в яких згадується про волокитинське 
виробництво 6, нічого нового не дає, повторюючи лише те, що вже 
відомо з вищезгаданих праць.

Крім архівних відомостей, літературних джерел і оповідань меш-
канців с. Волокитиного, які пощастило зібрати під час перебування у 
Волокитиному в 1927 р., в статті використані також етнографічні та 
побутові відомості з листів Н. П. Боголюбової про Полошки й Воло-
китине та листів М. П. Старикова з с. Волокитиного.

Початок фарфорового виробництва в Росії відноситься до 40-х ро-
ків XVIII ст. У 60-х роках XVIII ст. налічувалося лише 7 фабрик по 
виробництву фарфору, у 1801 p. – 11, у 1825 р. – 20  7, а в 1850 р. їх 
було вже 48 8. Виробництво збільшувалося дуже інтенсивно у зв’язку з 

3 М а е в с к и й, Добывание фарфоровой глины и выделка из оной изделий в 
Глуховском уезде, «Памятная книга Черниговской губернии», 1862.

4 «Z», Фабрика фарфора Миклашевскаго, журн. «Киевская старина», 1894. 
№ 11, стр. 300 (М. П. Василенко доводить, що за підписом «Z» видавав свої праці 
О. М. Лазаревський).

5 П. Я. Д о р о ш е н к о, Волокитин, журн. «Столица и усадьба», 1915, № 44. 
стор. 3–8, 11 мал.

6  П. Р о с т о в ц е в, О фабричной и заводской промышленности в Черниговской 
губернии, «Черниговские губернские ведомости», 1851, № 37, стр. 321–326; «Обзор 
различных отраслей мануфактурной промышленности (официальные данные за 
1859 г.)», т. I, СПб., 1862, стр. 353–363; М. Д о м о н т о в и ч, Материалы для гео-
графии и статистики России, собр. офиц. генер. штаба, Черниговская губерния, 
СПб.,1865, стр. 255–260, 359–360; Н. П а к у л ь с к и й, Краткие очерки кустарной 
промышленности Черниговской губернии, К., 1898, стр. 85–86; А. С е л и в а н о в, 
Описаніє фабрик і заводов, Владимир, 1902, стр. 147–148; А. С е л и в а н о в, Из об-
ласти художественной керамики, журн. «Старые годы», 1909, XI, стр. 623.

7 В- р ь Б - ш о в ь, Очерк по истории мануфактур в России, СПб., 1833, стр. 40–41.
8 Ю р г а н о в, Керамическая промышленность России, ч. II, гл. V, 1922.
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зростаючим попитом на фарфор. Цьому також сприяли певною мірою 
високі мита на закордонні фарфорові вироби. Фабрики відкривалися 
в багатьох місцях, навіть там, де умови були не дуже сприятливими.

У середині XIX ст. Корецька фабрика припинила свою діяльність 
(1831 p.). Межигірська фабрика виготовляла виключно фаянс. Фар-
фор виробляла тільки Баранівська фабрика.

Волокитинська фабрика заснована поміщиком А. М. Міклашев-
ським, якому в Глухівському повіті належав ряд сіл, зокрема Волоки-
тине, Кочерги, Кубереве 9 з 2384 кріпаками. Крім фарфорової фабри-
ки, А. М. Міклашевський мав у Глухівському повіті, в с. Щербінці, 
броварню, водяний млин у с. Ростовці і каменярню, де виготовляли-
ся жорна, в Кочергах 10.

Волокитинська фабрика знаходилася поблизу родовища каоліну 
(с.  Полошки, в  17  км від с.  Волокитиного). Питання про якість і 
кількість полошкинського каоліну ґрунтовно висвітлено в літера-
турі. Полошкинський каолін вважали найкращим у Росії, він при-
вертав до себе увагу ще задовго до заснування фабрики. Так, Гюль-
денштедт (1774 p.), а згодом і лікар графа О. К. Розумовського Отто 
фон-Гунн 11, що подорожував по Чернігівщині у 1805 p., описують, 
як добували тоді фарфорову глину в Полошках. Зі слів власника 
цих копалень Н. А. Марковича, фон-Гунн оповідав, нібито Гарднер, 
діставши дозвіл від цариці Катерини шукати матеріали для своїх 
фабрик, перший почав використовувати глухівський, тобто полош-
кинський, каолін. Слід відзначити, що відомий він був і до Гардне-
ра; його вживали для своїх потреб місцеві гончарі ще до виникнен-
ня в Росії фарфорового виробництва 12. У 1768 р. Роман Коншиць 
у рапорті П.  А.  Рум’янцеву пише, що «великороссы и иноземцы 
(мова йде про Гарднера.  – Ю.  С.) купують близько 1000  пудів на 
рік цієї глини «на файфур», а  разом з тим «в некоторые города 
из Глухова на делание всякой простой и красной посуды и печей 
разноцветных» 13.

9 Ф. М. У м а н е ц, Из моих наблюдений по крестьянскому делу, СПб., 1881, стр. 10.
10 G ü l d e n s t e d t, Reisen durch Russland, в. II, 1791. 
11 О  т  т  о  ф  о  н-Г  у  н  н, Поверхностные замечания по дороге от Москвы в 

Малороссию в осени 1805 г., ч. II, М., 1806, стр. 112–113.
12 «Труды Вольного экономического общества», 1851, № 10; «Коммерческая га-

зета», 1851, № 141; «Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности», 
т. I, стор. 363.

13 А. Ш а ф о н с к и й, Краткое топографическое описание Новгород-Сиверского 
наместничества, 1787, стр. 392; «Черниговские губернские ведомости», 1851, № 46.
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Відомо, що сам Роман Коншиць мав на думці заснувати фарфоро-
ву фабрику в Полошках, але з яких причин не здійснив він цього про-
екту, невідомо. Після нього також були спроби використати каолін. 
На початку XIX ст. власник значної частини полошкинських ґрунтів 
І. А. Маркович мав намір збудувати на свої кошти фабричні будівлі, 
а потім здати їх якому-небудь орендареві на певних умовах, відпус-
тивши навіть своїх кріпаків для роботи на фабриці 14. Але ні Марко-
вич, ні його нащадки не здійснили цих намірів. Серед документів, 
що свідчать про суперечки різних претендентів на полошкинський 
каолін, є цікавий матеріал про обсяг і вартість виробниц тва. Так, на-
приклад, у поміщиків Скоропадських видобували на продаж 50 000 
пудів каоліну на рік. У поміщиків Литвинова і Филимонова – 60 000 
пудів, що становило 36 000 крб. 15

Попит на глухівську глину у 60-х роках знижується, бо російські 
фарфорові фабрики починають купувати більш дешеву закордонну 
глину 16.

Деякі відомості про розробку полошкинської глини після скасу-
вання кріпацтва знаходимо в праці Уманця та в рукопису Подвод-
ського «Добывание мела, камня, глины» 17. Праця Подводського ці-
кава тим, що її дані збігаються з відомостями праць Отто фон-Гунна, 
Гутмана і Маєвського, а також з даними й малюнками, доданими до 
спогадів А. П. Боголюбової. Ці дані свідчать про певну сталість техні-
ки промислу, що в головних своїх рисах не мінялася протягом усього 
часу існування фабрики. Розбіжність у відомостях лише та, що Гунн 
пише, нібито на шахтах І. М. Марковича ніколи не траплялися не-
щасні випадки, а А. П. Боголюбова згадує про численні катастрофи.

Більша частина площі родовищ фарфорової глини належала 
поміщикам, хоч, як пише Рейнгольдт, офіціально вважалося, що 
«выработки находятся преимущественно в казачьих землях ве-
домства Государственных имуществ, от которого арендуются с 
публичных торгов частным лицам». За весь період існування фаб-
рики найбільшими власниками родовищ глини були поміщики 
Скоропадські. 

14 О т т о  ф о н-Г у н н, вказ. праця, стор. 112.
15 «Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности», т. ІІІ, СПб., 

1862, стр. 363 (офіціальні дані за 1859 р.).
16 «Черниговская губерния. Список населенных местностей по сведениям 

1859 г.», СПб., 1866, стр. XLIV.
17 Архів Чернігівського окружного статистичного бюро.
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Крім каоліну, для виробництва були потрібні додаткові матері-
али, такі як дрова, звичайна глина, дикий камінь, чистий дьоготь. 
Звичайно, власники виробництв мали їх у своїх економіях (за табли-
цями витрат, що їх подає Маєвський на 1860  р., на такі матеріали 
витрачено, разом з доставкою, 1131 крб. 30 коп. 18). Інші матеріали – 
алебастр, скипидар, ртуть, дерев’яне масло, міцну горілку, металеві 
фарби, свічки, сіль – купували на місцевих ринках у Путивлі, Кро-
левці тощо; кварцовий камінь та червоний фельдшпат доводилося 
привозити з Олонецької губернії, а  золото й срібло «в лентах»  – з 
Петербурга (за таблицями Маєвського, вартість цих матеріалів з до-
ставкою у 1860 р. становила 3262 крб. 42 коп.).

Щодо дати заснування фабрики, то можна вважати, що це від-
булося між 1836 (дата оселення А. М. Міклашевського у Волокити-
ному) і 1839  pp. (коли вперше експонувалися вироби фабрики на 
Петербурзькій виставці). Райнгольдт у рапорті 1849 р. пише  19, що 
«фабрику побудовано років 12 тому», тобто близько 1837 р. Гутман і 
Маєвський, а за ними й інші дослідники, початок діяльності фабри-
ки датують 1839 р. Пакульський невідомо чому датує його 1838 р. 20

Від фабричних будівель до наших днів нічого не збереглося, і де-
яке уявлення про них можемо мати лише на підставі літературних 
джерел. Так, в статті Маєвського говориться про кількість фабрич-
них будівель, їх вартість та устаткування. В листах М. П. Старикова є 
місцеві назви основних корпусів: формовочний, терочний, муфель-
ний, але жодного малюнка цих будівель немає. Так само не можна 
нічого сказати й про дату, коли побудовано фабричні будівлі, ні про 
архітектора, що будував їх.

З цих же літературних джерел маємо деякі відомості про фаб ричне 
устаткування. Так, директор Межигірської фабрики гірничий інженер 
Райнгольдт приїздив до Волокитиного, щоб оглянути «завод, произве-
денія котораго считают лучшими в здешнем крае», і, зокрема, щоб поди-
витися на «печи обжигальныя, устроенныя в свое время иностранным 
мастером». Після поїздки він коротко рапортує, що «техническое про-
изводство» фабрики не є чимось видатним; всі процеси провадять зви-

18 Див. M а е в с к и й, Добывание фарфоровой глины и выделка из оной изделий 
в Глуховском уезде.

19 Центральний державний історичний архів УРСР (далі  – ЦДІА  УРСР), 
Межигірський архів, справа «Об обозрении г-ном директором фабрики в 
с. Глухове».

20 П а к у л ь с ь к и й, вказ. праця, стор. 85–86.
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чайними способами, а двоповерхові обпалювальні печі побудовано так 
недосконало, що «газы, пары и дым, не имея достаточного выхода, от 
скопления производят такое сильное сострясеніе в печах, что целые 
колонны капселей и кокорей с посудою падают и разбиваются»; «об-
жог полевого шпата, кварца и песку производится в простых печах»; 
жорна, що ними мелють масу, крутяться за допомогою одного коня, су-
шать масу в звичайних «баках» на печах, що опалюють завод; масу не 
пресують. Райнгольдт не знайшов нічого, гідного наслідуванню в фа-
бричному устаткуванні. Єдине, що йому сподобалося на фабриці, – це 
використовування сільських дівчат для розмальовування посуду 21. Цей 
приклад він хотів наслідувати на Межигірській фабриці.

Гутман, всупереч Райнгольдту, високо оцінив як устаткування, 
так і організацію праці на фабриці Міклашевського. Він писав, що й 
печі тут найкращого ґатунку, і масу готують дбайливо, «приборы и 
аппараты правильные», а розпис – бездоганний і «благотворно дей-
ствует на духовную сторону человека, поставленнаго провидением 
на низшую ступень образования; утончая вкус к изящному, она в 
то же время развивает и нравственную сторону человека и в этом 
отношении надобно отдать честь г. М.  (Міклашевському. – Ю. С.), 
который употребляет всевозможные старания поощрить и приохо-
тить крестьян, преимущественно детей к живописи» 22.

За описом Маєвського, Волокитинська фабрика мала все необхід-
не устаткування, але ніякими нововведеннями не відзначалася.

Необхідно більш докладно зупинитися на статті Маєвського, бо 
й досі це єдине джерело, звідки можна взяти відомості про будівлі й 
устаткування підприємства. Можна припустити, що у 1860 p. коли 
Волокитинську фабрику оглядав Маєвський, вона була такою ж, 
якою її побудували в 30-х роках, якою бачив її Райнгольдт у 1849 р.

Фабрика Міклашевського  23, пише Маєвський, мала два вели-
кі корпуси. Перший  – двоповерховий, цегляний, з  дерев’яною по-
крівлею; у  нижньому поверсі є чимало верстатів для обробки ви-
робів, полиці для просушування їх, багато гіпсових форм; на друго-
му поверсі в двох кімнатах міститься майстерня, де розмальовують 
фарфор (цей корпус, за описом 1860 p., оцінювався у 20 000 крб.). 

21 ЦДІА УРСР, Межигірський архів, справа «Об обозрении г-ном директором 
фабрики в с. Глухове».

22 А.   Г у т м а н, Историческое развитие технической и мануфактурной про-
мышленности Черниговской губернии и современное ее состояние, стр. 159.

23 М а е в с к и й, Добывание фарфоровой глины и выделка из оной изделий в 
Глуховском уезде, стр. 107–108.
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У  другому, також цегляному, корпусі в двох відділах знаходилися 
«манежі», де виготовляли масу. В кожному з них було по 10 «садів» 
з «п’ятериковими» жорнами (кожне мало 1 аршин впоперек, за сло-
вами Райнгольдта), які приводилися в рух волами. Між цими двома 
камерами була третя, в якій маса просихала. Вартість цього будинку 
становила 3000 крб.

Далі розташовувалось приміщення для муфельного горна (ціною 
у 800  крб.), де обпалювали закінчені вироби; ще далі  – відділ, де їх 
глазурували, а також малий горн і капсульний відділ, де з простої гли-
ни виготовляли капсулі для випалювання виробів і, нарешті, великий 
горн. Ці приміщення з горнами оцінювалися у 5000  крб. Крім цих 
безпосередньо виробничих приміщень, Маєвський згадує про дво-
поверховий кам’яний «магазин» з дерев’яною покрівлею (вартістю 
2500 крб.), де в ті часи (1860 р.) переховували велику кількість дорого-
го посуду та інших виробів. Були ще три «офіцини» під соломою (вар-
тістю 15 000 крб.) «для жительства», 4 льохи, де виготовляли і зберіга-
ли фарфорову масу та камінь (400 крб.); кухня з приміщенням для не-
одружених робітників, що завідували якимись відділами (1200 крб.) 
і  манеж з машиною, де товкли білий кварцовий камінь (800  крб.). 
За цінами 1860 р. фабрика Міклашевського коштувала 86 700 крб. 24

З фабричного обладнання Маєвський називає «точильні верста-
ти» (за офіціальними даними на 1859 р. їх було 22)  25, зазначаючи, 
що вони цілком подібні до звичайних гончарських. Проте не можна 
не навести відомостей, записаних нами у 1926 р. зі слів старого глу-
хівського гончара Максименка-Солов’я. Він, посилаючись на свого 
вчителя Ю. Я. Явора (родом з Шатрищ, який після припинення ви-
робництва у Волокитиному працював на фабриці Захарченка-Печі в 
Глухові), розповідав, нібито верстати на Волокитинській фабриці, як 
і на фабриці Захарченка, були подібні до «шестерень», тобто ножних 
кругів із спицями «карусельного типу», дуже важкі й архаїчні.

Важко уявити собі, щоб такі тонкі фарфорові вироби обточували 
на таких примітивних верстатах. Проте через брак детальних описів 
устаткування інших українських або російських фабрик остаточно 
перевірити це неможливо. Про інший дрібний інструмент жодних 
відомостей немає. Відомо, що були численні гіпсові форми для ви-
готовлення різних фарфорових виробів.

24 Там же, стр. 109.
25 «Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности», т.  І, СПб., 

1862, стр. 353.
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Для технічного керівництва фабрикою Міклашевський запрошує 
закордонного фахівця, будує і устатковує фабрику за його вказівка-
ми, виписує необхідні матеріали з-за кордону, організує для дітей 
кріпаків фабричну школу, де їх вчать малювати, майстрів посилає на-
вчатися в Росію. Вироби фабрики Міклашевський експонує на най-
більших українських ярмарках, в столиці та за кордоном.  Внаслідок 
цих заходів вироби фабрики стали широко відомі, поставлялися на-
віть у двірцеву контору. Звичайно, що власник мав «певний прибу-
ток» 26, але з причин загального характеру його фабрика, як і багато 
інших, у 1861 р. припиняє виробничу діяльність.

Цікаво простежити історію фабрики з дня її заснування. Ні Райн-
гольдт, ні Гутман, що описували фабрику за часів першого її дирек-
тора, не згадують навіть його прізвища. Маєвський перший нази-
ває директора французом Д’Артом. Автор («Z») замітки «Фабрика 
фарфора Миклашевского» 27 також називає Д’Арта, який на батьків-
щині мав власну фабрику. Примушений після комерційних невдач 
ліквідувати її, він погодився на запрошення А. М. Міклашевського 
приїхати в Росію будувати нову фабрику біля Глухова. Приїхавши, 
Д’Арт нібито поступив робітником на фабрику Корнілова, щоб ви-
вчити склад і особливості глухівського каоліну й необхідний домі-
шок. Здобувши відповідний досвід, він так уміло керував фабрикою, 
що її вироби скоро почали визнавати за найкращі в країні.

Картина розвитку й занепаду фабрики, за даними Маєвського та 
інших дослідників, така: протягом перших 12 років (1839–1851) фа-
брика зростає і дає багато продукції; з 1851 р., року смерті Д’Арта, 
вона поступово зменшує виробництво і вже наприкінці 50-х років 
стає нерентабельною. Більш повну картину збуту продукції фабри-
ки за 20 років дають цифри із звітів чернігівських губернаторів. Про-
те остаточних висновків зробити знову ж таки не можна, бо якщо 
порівняти дані «звітів» з цифрами, що зустрічаємо у різних дослід-
ників, то побачимо досить велику розбіжність 28. Крім того, цілком 

26 На жаль, за тими матеріалами, що ми маємо, точну суму прибутків визначи-
ти не можна. Усі дослідники, не називаючи сум, кажуть про прибутки, що їх мав 
Міклашевський в роки піднесення виробництва.

27 «Фабрика фарфора Миклашевского», журн. «Киевская старина», 1894, № 11, 
стр. 300.

28 У звітах чернігівських губернаторів за 1851 р. сума збуту продукції дорівнює 
31 791 крб., у П. Ростовцева («Черниговские губернские ведомости», 1851, № 37) – 
20 000 крб., у Гутмана («Черниговские губернские ведомости», 1852, № 16) – понад 
30 000 крб. У звітах чернігівських губернаторів за 1852 p. назвало суму 28 800 крб., за 
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ймовірно, що цифри свідомо фальсифікувалися, щоб зменшити роз-
міри оподаткування. Не можна не враховувати, що крім тих виробів, 
які виготовлялися на продаж, на складах завжди залишалися знач-
ні запаси; великий процент найдорожчих виробів власник фабри-
ки відбирав для себе, своїх родичів і знайомих, не вводячи все це в 
звіти. Таким чином, зрозуміло, що цифри із звітів чернігівських гу-
бернаторів можуть показати лише приблизно розміри торгових опе-
рацій фабрики. Лише з 1843 p., тобто з четвертого, а може й п’ятого 
року існування фабрики, встановилася така форма губернаторських 
звітів, яка включала відомості про виробництво всіх підприємств 
губернії протягом року. Про те, на яку суму щорічно продавалося 
виробів Волокитинської фабрики, свідчать наведені нижче дані 29:

Роки Крб. Роки Крб.
1842 17 209 1852 28 800
1843 266 117 1853 18 167
1844 30 287 1854 19 214
1845 10 028 1855 9522
1846 10 088 1856 10 933
1847 14 520 1857 12 290
1848 14 995 1858 10 651
1849 20 087 1859 8698
1850 20 770 1860 5673
1851 31 791 1861 3579

Як бачимо, 1851 р. дає найбільшу суму від збуту річного вироб-
ництва фабрики – майже 32 000 крб. Без сумніву, саме це й приму-
шувало дослідників вважати, що Д’Арт довів фабрику до найвищої 
точки розвитку. Проте це не зовсім так. Райнгольдт у своєму рапорті 
стверджує, що закордонний майстер, тобто Д’Арт, керував фабри-
кою до початку 1849 р., а в серпні цього ж року його вже не було. 
Найбільшого успіху фабрика домоглася в 1849–1852 pp., коли вона 
одержала нагороду на Московській виставці. На ці роки припадає 

1859 р. – 8698 крб. В «Обзоре различных отраслей мануфактурной промышленности 
(Официальные данные за 1859 г.)», СПб., 1862, читаємо: «В 1852 году, в лучшую пору 
своего существования, завод вырабатывал на сумму более 32 000 рублей серебром» 
(стр.  353); у  «Звітах чернігівських губернаторів за 1860  р.» показано  – 5673  крб.; 
у Маєвського – 4393 крб. 72 коп.; у «Звітах чернігівських губернаторів за 1861 р.» – 
3579 крб., у «Памятной книге Черниговской губернии за 1862 г.» – 3579 крб.

29 Центральний державний історичний архів, Ленінград, Отчеты о состоянии 
Черниговской губернии за 1842–1861 гг.
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і найбільша сума від збуту продукції. Отже, виходить, що фабрика 
працювала і торгувала найінтенсивніше під керівництвом заступ-
ників Д’Арта і досягла найвищого ступеня розвитку, виготовляючи 
найскладніші вироби.

Хто ж були заступники Д’Арта? За думкою Райнгольдта (1849 р.), 
це  – «русские самоучки, гжельцы, крестьяне Московской губер-
нии». За твердженням Гутмана (1851  р.), директором заводу після 
Д’Арта був кріпак Міклашевського, за Маєвським (1860 p.) – «рус-
ский мастер, временно обязанный крестьянин», за автором замітки 
під назвою «Z», це був «некий финский уроженец Антипыч, чело-
век способный и державший производство еще некоторое время 
на известной высоте» 30. Як бачимо, відомості неоднакові, але коли 
зважити на спогади волокитинців, то найбільш вірогідними мож-
на вважати дані Маєвського та Гутмана, а частково й Райнгольдта, 
бо після «італійця», як волокитинці називали Д’Арта, старшим на 
фабриці був кріпак Міклашевського Кирило Федорович Петруня. 
Навчався він справі на фабриці під Москвою (може, десь у Гжель-
ському районі, через що Райнгольдт міг вважати його за гжельця), 
а потім жив у Волокитиному й малював ікони. Помер він у 1889 р. 
на 78 році життя. У 1851 р. мав він уже років сорок. Зважаючи на 
те, можна припустити, що після смерті Д’Арта саме Петруня зайняв 
його посаду. Є відомості про те, що у 1858 р. було відряджено за кор-
дон «дворового человека помещика Миклашевского  – Федора Ки-
риллова Петрунина». З цього можна зробити висновок, що Петруня 
був вже відповідальним робітником, якого хазяїн вважав за потріб-
не відрядити за кордон.

Але хто б не були керівники фабрики: чи іноземці, чи майстри з 
України та інших місцевостей Росії (як наприклад, Явор Юхим з Ша-
трища), посуд й різні коштовні і високохудожні речі виготовляли міс-
цеві селяни-кріпаки та їх діти, що змалку вчилися у фабричній школі.

Ось, наприклад, що пише Райнгольдт: «Расписывание фарфо-
ра производится крепостными девками и женщинами, и нельзя не 
удивляться, что в такое короткое время существования завода они 
успели освоиться до того с искусством расписывания фарфора, что 
производят весьма замечательные работы». Це йому так подобало-
ся, що він навіть збирався влаштувати в Межигір’ї притулок для 

30 Р а й н г о л ь д т, Дело о поездке; М а е в с к и й, Добывание фарфоровой глины 
и выделка из оной изделий в Глуховском уезде, стр. 106; журн. «Киевская старина», 
1894, № 11, стр. 310.
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бідних дітей фабричних робітників, щоб навчати їх грамоти й малю-
ванню. Гутман теж хвалив Міклашевського за те, що він робить усе, 
щоб «поощрить и приободрить крестьян, преимущественно детей, 
к живописи», і відзначав, що 60 хлопців і дівчат увесь час навчалися 
живопису. Спостереження цих двох службовців дозволять уявити 
собі ті умови, за яких працювали кріпаки, зокрема жінки та діти, на 
фабриці Міклашевського, про що зберегли спогади нащадки колиш-
ніх робітників цієї фабрики.

З  окремих джерел, зокрема з такого, як «Список населенных 
местностей Черниговской губернии по сведениям 1859 года» 31, що 
є офіціальним джерелом, ми дізнаємося, наприклад, що в 1859  р. 
на фабриці працювало 130 робітників. Зайняті вони були на різних 
роботах – готували матеріал, точили на кругах, формували в фор-
мах, обпалювали й розмальовували всі волокитинські вироби. Ці 
офіціальні дані і спогади селян свідчать, що волокитинський фар-
фор, як колокольцовські шалі та багато інших високохудожніх ре-
чей, створювали кріпаки. Дорошенко  32 пише про волокитинських 
малярів, що вони відомі були у всій окрузі. Розписували вони не 
тільки фарфор, а й плафони в панських будинках, малювали обра-
зи для нової церкви. Відомостей про умови і оплату їх праці майже 
немає. Тільки про останній рік існування фабрики знаходимо деякі 
дані у Маєвського. Так, відомо, що в 1860 р. сума витрат на оплату й 
утримання робітників і службовців становила 5280 крб. А зайнято 
усього було 92 особи: головний майстер, 2 помічники, 70 майстрів, 
15 чорно робів, 1 столяр, 1 пічник, 1 ключник, 1 доглядач; усі вони 
були з «вольнообязанных» і працювали за оплату 33.

31 «Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности (Официаль-
ные данные за 1859 г.)», т. 1, стр. 353.

32 П. Я.  Д о р о ш е н к о, вказ. праця.
33 М а е в с к и й, Добывание фарфоровой глины и выделка из оной изделий 

в Глуховском уезде, стор. 109. Тут подається відомість витрат на заробітну плату 
робітникам і посадовим особам фабрики в 1860 р. (в крб):

Заробітна плата, 
квартира

Харчі (борошно, крупа, 
сіль, сало) Разом

Майстер 100 60 160
2 помічники 180 60 240
70 майстрів 2800 1050 3850
15 чорноробів 450 150 600
Столяр 100 40 140
Пічник 40 20 60
Ключник 50 30 80
Доглядач 100 50 150
Всього 3820 1460 5280
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До середини 50-х років волокитинські вироби мали добрий збут; 
після 50-х років на складі багато виробів починає вже залежуватися. 
Правда, Райнгольдт зазначав, що вже у 1849 p., тобто в час найбіль-
шого розквіту, «произведения завода хоть и хороши, но сбываются 
трудно, по причине дороговизны». Цін, на жаль, він не зазначає. 
Ясно лише, що хоч фабрика виготовляла частково й дешевий посуд, 
«міщанські» дешеві і грубі статуетки, але до останніх років її існу-
вання виготовлялося чимало й коштовних речей.

У звітах чернігівських губернаторів за 1842–1862 pp. відзначаєть-
ся, що фабрика збувала вироби «в різні губернії» (1842–1845  pp.), 
в  Петербург і по ярмарках у різних містах (1846  p.); про період з 
1846 р. і до кінця існування фабрики говориться тільки про вивіз на 
ярмарки «в різні міста». З праць Аксакова 34 й Гутмана 35 знаємо, які 
саме ярмарки були місцями збуту волокитинського фарфору: Ки-
ївський контрактовий ярмарок, Харківські – Хрещенський і Успен-
ський, Роменський, Полтавський  – Іллінський, Корінний, Кроле-
вецький та ін. Є відомості, що у 50-х роках саме на цих ярмарках що-
року продавали волокитинських виробів майже на 5000 крб. 36 Крім 
ярмарків, Маєвський пише про депо в Петербурзі, про крамниці на 
основних ярмарках, пpo виготовлення фарфору для царського дво-
ру. Він же згадує про успіх волокитинських виробів на Петербурзь-
кій виставці 1850 p., де за ці вироби Міклашевський нібито одержав 
золоту медаль 37. Про цю золоту медаль на виставці 1850 р. згадує і 
Дорошенко 38; Селіванов же каже про нагородження Міклашевсько-
го медаллю в 1849 p., і дійсно, виставка в Петербурзі була не в 1850 
p., а в 1849 р. 39 Проте ні в покажчику до виставки 1849 р. 40, де зазна-
чено тільки, що Міклашевський виставляв під № 381 «фарфоровые 

34 И. А к с а к о в, Исследование о торговле на украинских ярмарках, «Труды 
русского географического общества», СПб., 1858, стр. 287.

35 А.  Г у т м а н, Историческое развитие технической и мануфактурной промыш-
лености Черниговской губернии и современное ее состояние, стр. 159; й о г о   ж, 
Обзор фабричной и заводской промышленности Черниговской губернии в 1851 г., 
стр. 171; журн. «Мануфактура и торговля», 1854, № 9. 

36 «Описание Киевской губернии», ч. III, СПб., 1852, стр. 552.
37 М а е в с к и й, Добывание фарфоровой глины и выделка из оной изделий в 

Глуховском уезде, стр. 106.
38 П.  Д о р о ш е н к о, вказ. праця.
39 С е л и в а н о в, Фарфор и фаянс Российской империи, Владимир, 1903, стр. 148.
40 «Указатель Санкт-Петербургской выставки изделий промышленности 

Российской империи, Царства Польского и Великого Княжества Финляндского в 
1849 г.», СПб., 1849, стр. 61.
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вазы, посуду, фигуры и другие вещи», ні в праці Максимовича 41, 
який згадує, що «фарфор частных заводчиков гг.  Гарднер, Корни-
лова и Миклашевскаго, относительно массы очень хорош», про на-
городження Міклашевського нічого не сказано. В той же час у них 
згадуються інші фабриканти, які були нагороджені медалями.

Є  відомості про участь Міклашевського в мануфактурних ви-
ставках. Так, наприклад, на виставці 1839  р.  42 з волокитинських 
виробів були представлені «фарфоровые чернильницы и чайные 
приборы». На виставці 1843 р. Міклашевський не експонував нічо-
го  43, як і на Варшавській виставці 1845 р.  44 На виставці 1853 р. в 
Москві експоновано було «раму для местного образа и колонну для 
иконостаса, кроме того образа, писанные на фарфоре: это мысль, 
кажется новая. Представленные образа весьма хороши. У него же 
был фарфоровый камин» 45.

Очевидно, саме ці речі описує Гутман 46: «Изяществом форм и жи-
вописью местные иконы и колонны (к иконостасу) на последней ма-
нуфактурной выставке в Москве заслужили всеобщее одобрение». 
На Кролевецькій сільськогосподарській виставці 1851 р. Міклашев-
ський експонував три тарілки найкращого ґатунку, флакон з ліпни-
ми квітами, вазу з лебединими держаками й кошик з ліпними квіта-
ми. На цій виставці він дістав почесний відзив про фарфор, жорнове 
каміння, про плити, крупчатку й поташ 47. На виставці 1857 p. у Киє-
ві вироби волокитинської фабрики не експонувалися, не було їх на 
виставці 1861  р. Журнал «Основа» зазначає, що «фарфор и фаянс 
Межигорского завода и г. Миклашевского отсутствовали».

Цікаво розв’язалася справа з постачанням фарфору царському 
двору, про яку згадують і Маєвський, і Дорошенко. Незначна закупка 
1853 р. на 1777 крб. була, очевидно, єдиною й випадковою, бо інші ро-

41 А. М а к с и м о в и ч, Обзорные выставки российских мануфактурных изде-
лий в Санкт-Петербурге в 1849 г., СПб., 1850, стр. 360.

42 «Указатель выставки Российских мануфактурных изделий в СПб.», 1839, 
СПб., 1839, стр. 229.

43 «Указатель 3-й в г. Москве выставки Российских мануфактурных изделий в 
1843 г.», М., 1843.

44 «Указатель Варшавской выставки мануфактурных изделий Империи и 
Царства Польского», Варшава, 1845.

45 П.  А., Обозрение выставки мануфактурных изделий, бывшей в Москве в 
июне нынешнего года, журн. «Современник», 1852, стр. 125.

46 А.    Г  у  т  м  а  н, Мануфактурная промышленность Черниговской губернии, 
журн. «Мануфактура и торговля», стр. 58.

47 «Черниговские губернские ведомости», 1851, № 8, стр. 67.
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сійські фабрики, не кажучи вже про імператорську, щороку постача-
ли двору фарфорові вироби на десятки тисяч карбованців. До того ж і 
справа з виплатою тягнулась аж два роки; зa цей час наступник, з вен-
зелями якого замовлено було зробити сервізи («Г. Н. Ц.»), встиг стати 
імператором. У цю справу довелося втрутитися вельможному родичу 
Міклашевського – обергофмейстеру В. Д. Олсуф’єву, після чого, на-
решті, рахунок був оплачений 48. Цей рахунок – єдиний торговельний 
документ фабрики за часів її розквіту. У ньому даються номенклатура, 
ціни, форми й кольори виробів. Звичайно, такий документ допоможе 
тим, хто працюватиме над вивченням виробів фабрик, тому вважаємо 
за доцільне подати його у вигляді додатка до статті.

Щодо самих виробів, то Лазаревський зазначає, що фабрика ви-
робляла різноманітні речі – від надзвичайно малих до дуже великих. 
За свідченням Гутмана, фабрика випускала на продаж «от статуетки 
и тарелки по 50  коп. серебром до великолепных сервизов и ками-
нов ценою первые от 100 до 950 р., а последние от 500 до 600 руб. 
серебром». За двадцять з лишнім років існування фабрика випусти-
ла велику кількість різних виробів. За найкращу і найповнішу збір-
ку виробів фабрики Міклашевського Дорошенко вважає колекцію 
А. Скоропадської, для якої вироби відбирали систематично.

Збірок Міклашевського багато в різних музеях країни, а  також у 
окремих колекціонерів. Інтерес до провінціального фарфору взагалі і 
до фарфору Міклашевського зокрема помітно зріс серед колекціонерів 
наприкінці XIX ст. Московський антиквар Парфенов спеціалізувався 
на колекціонуванні волокитинського фарфору 49. Багато цих виробів зі-
брали на Чернігівщині ніжинські антиквари Золотницькі; як збирач во-
локитинських виробів прославився путивльський кондитер Салодуб.

Найбільш складним з усіх виробів фабрики Міклашевського до-
слідники вважають іконостас Волокитинської церкви та інші речі з її 
оздоблення. Справді, цей півтораповерховий перед головним вівта-
рем та одноповерховий біля двох бокових іконостас на дерев’яному 
каркасі (якого зовсім майже непомітно), вражав і своїми розмірами, 
і майстерністю виготовлення. Основні кольори його – білий, золо-
тий та синій – приємно поєднуються. У медальйонах рам, на віль-
них місцях – квіти, букети – типові для волокитинського фарфору 
малюнки. На царських вратах шість окремих фарфорових ікон; за 
твердженнями автора публікації «Z», лише ці ікони писані не у Во-

48 А.  Г у т м а н, История развития техники и мануфактурной промышленности 
Черниговской губернии и современное ее состояние, стр. 159.

49 С е л и в а н о в, Из области русской художественной керамики, стр. 673.
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локитиному, а  в Петербурзі; ікони на тему «Благовіщення» у двох 
медальйонах – це ніби копія з ікони роботи Боровиковського 50. Як 
пише Філарет, над царськими вратами на фарфорі була написана та-
кож «Тайна вечеря» 51. За переказами місцевих жителів, було зроб-
лено три таких фарфорових іконостаси, один з яких і був нібито на 
Московській виставці. Один старий селянин з Волокитиного чув від 
своїх батьків про якийсь фарфоровий іконостас, менший від воло-
китинського, що залишився десь у селі, яке належало дочці Мікла-
шевського. Звістка цікава, але нічим не підтверджена.

Крім іконостаса, в церкві були ше чотири великі панікадила – бла-
китні з золотом. Маєвський наводить слова Міклашевського про те, 
що вони були розмальовані найкращими петербурзькими художни-
ками. Перед іконами були також великі ставники, ори гінальні (наче 
гілки) п’ятисвічники та семисвічники за трьома престолами, велика, 
в готичному стилі, з статуетками, блакитна дарохранительниця, де-
кілька писанок, окремі великі рами на іконах по всій церкві.

Крім цих церковних речей, варто згадати тут такі, як камін 52, туа-
летні столи 53, умивальники, футляри для годинників, герби 54, люст-
ри 55, рами для дзеркал 56.

Із звітів чернігівських губернаторів довідуємося, що, починаючи 
з 1855 р., на фабриці виготовляли також кахлі. Може саме так спо-
дівалися підтримати підприємство, що починало занепадати. Але 
врятувати фабрику не вдалося. Про це свідчить і те, що виробля-
ли кахлі зовсім небагато (у 1855 р. – на 572 крб., у 1856 р. – на 525, 
у 1857 р. – на 392, у 1858 р. – на 264, у 1859 р. – на 229, у 1860 р. – 
на 391, у 1861 р. – на 400 крб.), тоді як Ущерпська і Шатрищанська 

50 Журн. «Киевская старина», 1894, № 11, стр. 310. Боровиковський написав чи-
мало ікон на тему «благовіщення», але відома ікона «Благовіщення» з Ісаакіївського 
собору має дуже мало спільного з волокитинським.

51 Ф  и  л  а  р  е  т, Историко-статистическое описание Черниговской епархии, 
кн. VII, Чернигов, 1873.

52 Зберігався у Качанівці, в  маєтку Тарновських (журн. «Столиця и усадьба», 
1915, № 40–41), у Волокитиному, в офіціантській (Дорошенко, вказ. праця), у Києві, 
по вул. Воровського, № 12, у колишньому будинку Міклашевських залишилось три 
каміни, правда, зіпсовані.

53 Відомості про них маємо від О. П. Родіонова (Ніжин), який понад 70 років 
тому бачив їх у маєтку графині А.  А.  Олсуф’євої в с.  Єршові, Звенигородського 
повіту, Московської губернії.

54 Б. Л а з а р е в с к и й, Среди коллекционеров, 1914, стр. 152–156.
55 П.  Д о р о ш е н к о, вказ. праця.
56 Т а м  ж е.
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фабрики на Чернігівщині виробляли їх на 1–2  тис.  крб. на рік  57. 
У «Чернігівському земському збірнику» за 1861 р. 58 сказано, що во-
локитинські кахлі виробляли з жовтої фарфорової глини і що були 
вони приблизно такі, як на фабриці Захарченка в Глухові (тип захар-
ченківського кахлю відомий: або зовсім білий, або білий з синіми та 
різнокольоровими дрібними квітками). На жаль, знайти кахлі, про 
які можна зовсім впевнено сказати, що це вироби волокитинської 
фабрики, поки що не пощастило. У самому Волокитиному в деяких 
хатах печі викладені чистими, бездоганно білими кахлями, напевно, 
місцевого виробництва. Найбільш поширеними були різні дрібні 
вироби: посуд столовий, чайний, десертний, вази, статуетки тощо. 
Є серед них багато оригінальних речей, що свідчать про те, як закор-
донні зразки в руках українських художників-кріпаків перетворю-
валися в нові твори, варті глибокого наукового вивчення.

Своє існування Волокитинська фабрика припинила у 1862  р. 
За переказами місцевих жителів, усі робітники в 1861 р. раптом при-
пинили роботу в день «волі», покинули на кругах незакінчений по-
суд і пішли з фабрики, щоб більше ніколи не повернутися. Проте 
ніяких документальних відомостей про це немає. В дійсності зане-
пад фабрики відбувався поступово; уже з середини 50-х років, після 
Кримської кампанії, виробництво починає скорочуватись. Це пояс-
нюється тим, що зразки виробів застаріли, вони не могли конкуру-
вати з виробами як тих нових фабрик, що знаходилися ближче до 
головних ринків, так і з закордонним фарфором. Останні три роки 
фабрика не тільки не давала прибутків, а й стала втратною. За дани-
ми Маєвського, у 1860 р. втрати становили 2020 крб. 77 коп. 59

Фабрика Міклашевського була типовим кріпосницьким підпри-
ємством, яке могло розвиватися, поки була можливість експлуату-
вати працю кріпаків. Реорганізувати своє підприємство на нових, 
капіталістичних засадах Міклашевський не міг. Правда, у 1861 р. він 
ще дає публікацію про здачу фабрики в оренду, але в 1862 р. фабрика 
остаточно припиняє свою роботу 60.

57 А.  Г у т м а н, История развития техники и мануфактурной промышленности 
Черниговской губернии и ее современное состояние, стр. 159.

58 «Черниговский земский сборник», 1891, № 6–7, стр. 145.
59 М а е в с к и й, Ведомость продуктам, произведенным фарфоровой фабрикой 

Миклашевскаго, 1860.
60 П.  Д о р о ш е н к о, вказ. праця, стор. 8.
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Додаток
«в придворную государя наследника цесаревича Кантору ныне 

благополучно царствующего императора александра Николаевича 
Повереннаго г-на Миклашевскаго Павла исакова» 1

Счет

Количество 
штук

За штуку 
руб. коп.

На сумму 
руб. коп.

Голубого фарфора с вензелем а
Тарелок глубоких столовых 2 по 24 3 144Тарелок плоских сталовых 3 по 24
Чашек чайных стаканчиком голубого 

  цвету с вензелем А по 52 3 156
Чашек для крема с вензелем А 4 50 1.50 75
Белого фарфора с вензелем а
Тарелок плоских сталовых 72 85 122.40Тарелок глубоких сталовых 72
Блюд овальных № 1 и 2 4 6 24
тожь овальных 5 № 4 2 3 6
Блюд круглых 6 № 1 4 5 20
Блюд круглых 7 № 3 24 4 96
Раковын для устриц 8 по 100 80 80
Чашек чайных стаканчиком с вензелем А 

   под короной 9 120 1.25 150
Полоскательных чашек 10 по 26 1.75 45.50
Светло-голубого фарфора 
с налепными цветами и буквами Г. Н. Ц.
Чайников для воды больших 24 3.50 84
Чайников для чаю малых ….............. 18 3 54
Чашек полоскательных 18 2 36
Сахарниц к ним 18 2.75 49.50
Молошников к ним 18 1.75 31.50

1 Існує інший рахунок на цей самий посуд. Всі відмінності дивись під відповідними циф-
рами після додатку.

2 От фабрики г-на Миклашевскаго
3 голубых
4 под кароной
5 голубого цвету
6 для кондитерской должности
7 с вензелем А
8 вполнутра вызолоченых
9 больших
10 с налеп. цветами
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11 средних
12 кружичкой ординарных
13 ординарных
14 по образцу Корнилова
15 серебром

Чашек чайных к ним 11 150 1.50 225
Чашек чайных стаканчиком светло-   

голубого цвету с налепными цветами 50 1.50 75
Чашек чайных стаканчиком с налепными 

цветами белых 30 1.25 37.50
Чашек чайных на монер Смирновских 12    

по лондонскому образцу 72 1.40 100.80

Ординарного фарфора с буквами Г. Н. Ц.

Чашек чайних 13 стаканчиком……….. 350 35 122.50
Чайников к ним 14 12 60 7.20
Сахарниц к ним 12 50 6
Молошников к ним 12 50 6
Кофейников к ним 15 № 1 и 2 24 1 24
А всего на сумму: 1777.90

Поверенный Г-на Миклашевскаго 
Павел Исаков

25 мая 1855 г.

Продовження додатку

Количество 
штук

За штуку 
руб. коп.

На сумму 
руб. коп.
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кахля із садиби «Покорщина». остерський музей.
малюнок Є. спаської
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Кахлеві печі  
в садибі «Покорщина»

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 21
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«Fecit quod potuї ferunt meliora potentes»

Улітку 1927 року м. Козелець (на Чернігівщині) відвідала невелич-
ка експедиція в складі В. М. Базилевича, М. І. Вязьмітіної, В. М. Зум-
мера, Є. Ю. Спаської.

Кожний мав своє завдання, свою тему.
Моїм завданням було ознайомитися з тим, що залишилося  від 

кахлевих печей у садибі «Покорщина», яку мати гетьмана Розумов-
ського обстроювала і обживала 1 в ті часи, коли будували відомий 
Козелецький собор (1752–1763 рр.) *.

Гостювали в цьому чудовому невеликому будиночку і цариця Лиза-
вета, і цариця Катерина, коли ще була нареченою наступника престолу 2.

На початку ХХ ст. (до Першої світової війни) відвідали й записа-
ли те, що побачили в Покорщині, два дослідники – С. Лукомський 3 
та К. Широцький 4.

Перший з них писав, що в цій гарній садибі, в цьому старосвітсь-
кому будиночку, які належали на той час вже Лямсдорфам-Ґалаґанам 
майоратно, ніхто не живе. Найстаріші цікаві речі переховують десь 
у кам’яниці, але серед обстановки кімнат чимало на той час було ще 
чудових, переважно ампірних меблів та інших речей **. А з найдав-
ніших, що залишилися ще у приміщенні, він згадує лише шпалери і 
кахлеві печі, або, як він називає їх, «кафельные трубы» ***.

1 Зоря. 1891 р. Катерина Б. Про давню годину.
Горностаєв. «Мати останнього гетьмана», ст. 74, розд. ІІ.
* На полях біля цього абзацу написано авторкою: «Поступово кому належа-

ло?». Під абзацем, навпроти попереднього цього запитання, написано: «На початку 
ХIХ ст. – Отто фон Гунн». – Ред.

2 Архив князя Воронцова, кн. 1, Москва, 1870 г., стр. 50–51.
Лист цариці Катерини, стор.  419. «Cette maison du compt Rasoumoffski 

estcharmante».
3 Лукомский С. «Несколько памятников архитектуры в Козельце». Старые годы 

1912 г., кн. V, стр. 29–33 и далее.
Лук[омский] считает, что для гетьмана Разум[овского] Растр[елли] сде-

лал исключ[ение] и приложил руку к постройкам в Козельце. Лук. Дворец был 
[нерозбірливо. – Ред.] города, где венчали, сгорел, вернее [нерозбірливо. – Ред.] ве-
ликолепный Козелецкий собор строился за проектом Растрелли.

Фото: стена, покр[ытая] [п]ар. обоями, и углов[ая] каф[ельная] печь.
4 Широцкий К. Художественное убранство украинского дома в прошлом и на-

стоящем. Киев, 1914 г.
** Над рядком вставка: «в этом малозаметном домике». – Ред.
*** Далі вставка: «Лукомский, “построен для сестры гетмана [нерозбірливо, але 

думаємо – Розумов ського]”». – Ред.
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Всі ці печі, пише він, – різноманітні, викладено їх кахлями різних 
малюнків «белых с голубым» (?). Всі печі дуже великі, з «лежанка-
ми», складними карнизами, з поясами «пузатых колонок». На одній 
з ілюстрацій до його статті бачимо кімнату з кутовою кахлевою піч-
чю, в дійсності складеною з кахель білих, але, як ми перевірили, не 
«з голубим», а з зеленим. Правда, на цьому [місці] через відчинені 
двері видно у сусідній кімнаті другу – дійсно білу з синім 5.

К. Широцький, який теж на початку ХХ ст. на власні очі ще бачив 
всі печі, нарахував їх «до десятка»; переписав мало не всі сюжети 
всіх окремих кахель і вважав, що всі печі, напевно, місцевої роботи, 
за винятком однієї – синьої – «саксонської», або «голландської», або 
 «данцігської» 6.

Обидва дослідники вважали, що усі печі і взагалі всі будівлі По-
корщини – «типові для Лизаветиної доби».

1927 року, під час нашого перебування в Козельці, «Покорщина», 
вся садиба, справляла сумне враження. Про це докладно оповіда-
ла Т. А. Мішківська потім в своїй спец[іальній] доповіді «Істор[ія] 
садиби Покорщина» * в тому ж семінарі, для якого і я роздивлялася 
ці печі 7.

Щодо моєї теми, то з того часу, як печі бачили Широцький та Лу-
комський (до війни 1914 р.), то і кахлеві печі в цьому пансь кому бу-
динкові зазнали сумних змін. Заглядаючи по вікнах, коли ми вперше 
прийшли до цього будинку – будинок стояв накріпко запертий, – так 
у лівій од входу частині ми побачили печі лише з прос тої цегли і 
жодної кахлевої. Куди поділися вони?

У правій од входу частині будинку печей залишилося лише сім. 
Проте такими, які цілком зберегли свій первісний вигляд, без сум-
ніву, з XVIII ст., і стоять, напевно, на своєму старому місці, можна 
вважати лише дві – ті самі, що їх сфотографував Лукомський, – «зе-
лена» і «синя» **. Дві печі з кахель (ХІХ ст.) білих із синьою квіткою 
цілі, але коли саме їх тут поставлено і замість яких, що стояли тут з 

5 Лукомский С. Несколько памятников архитектуры в Козельце. Старые годы 
1912 г., кн. V, стр. 29, 33 и др.

6 Широцкий К. Там само.
* Над рядком, до якого належить ця примітка, написано: «На жаль, не знаю, чи 

збереглися її матеріа[ли]». – Ред.
7  У  цій, лівій од входу частині будинку, як нам потім сказали, розмістилася 

сільськогосподарська школа, яку на літо було замкнено.
** Після цього речення олівцем написана вставка: «1) кімната за планом». – Ред.
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ХVIII ст. в цій великій кімнаті – напевно вітальні, – не відомо. П’ята, 
теж біла з малиново-брунатним малюнком,  – в дальшій кімнаті 
зберегла лише один свій бік з цих кахель XVIII ст., другий бік у неї 
складено було хоч з чисто білих, хоч з білих із синьою обвідочкою. 
А шосту і сьому в дальшій кімнаті складено взагалі з різноманітних 
кахель з різних печей і вмазано ці всі кахлі в стінки врівень з ними.

Певна річ, ми не могли довідатися точно, ні скільки саме, ні де 
саме, ні за яким планом були збудовані всі печі з початку XVIII ст., до 
того, як траплялися всі ці зміни протягом півтори сотні років, проте, 
без сумніву, і більше їх було, і свій первісний вигляд більша частина 
мала інший. Ясно і те, що після всіх перебудов в різні часи всі кахлі 
з печей усієї лівої частини будинку і частина кахель з печей правої 
половини зникли без сліду, і вже мало їх збереглося до сьогодні 8, *.

Також є окремі кахлі – цілком аналогічні до Покорщан[ських] і 
так паспортизовані – і в Остерському музеї, і в Київському Всеукра-
їнському, і у приватних осіб. Очевидно, дійсно, були такі кахлеві печі 
і в решті кімнат цього будинку.

Тепер говоритиму за кожну піч окремо з тих, які я мала змогу роз-
дивитися за два ранки. VIII 1927 р.

У першій великій кімнаті було дві однакові наріжні п’ятикутні в 
плані печі. (Фото В. М. Базилевича). Складено їх із заводських, ти-
пових для XIX ст., білих кахель із звичайним синім малюночком: три 
квіточки в ампірній вазі; розмір кахлі звичайний 18,5 × 22 см 9. Мал.

Це – високі печі; приблизно на ⅓ височини від підлоги, нижня 
частина трохи ширша і відділена від верхньої вузеньким карнизи-
ком і валиком, а вгорі – теж простенький карниз з валиком. Обидві 
ці печі зовсім цілі, бракує їм лише душників та дверець.

Кахель з таким малюнком зустрічається багато не лише по всій 
Чернігівщині в панських будинках, а  і по всій Україні, і  в Росії. 
Між іншим, з дуже подібних кахель, також, без сумніву, заводських, 
зроблено печі в кімнатах Софійського та Флорівського подвір’я, 

8 Є відомості за дві цілі печі, вивезені з Покорщини, – одну в кінці ХІХ в. прид-
бав Лебединцев (див. Київська Старина ?), і яка нарешті попала до Всеукраїнського 
історичного музею і зерегістрована як «Покорщанська», а другою, за чутками і козе-
лецькими, і київськими, прикрасив свій будинок якийсь «профессор».

* Далі був дописаний текст простим олівцем, де нам вдалося розібрати начебто 
прізвище  – Павлуцький, поверх якого виправлено червоним олівцем: «Можливо 
пр. Павл., яка», далі був текст синім олівцем, поверх якого виправлено фіолетовим 
чорнилом: «У якого мені довелося побачити дуже подіб ну». – Ред.

9 В Остерському музеї така кахля записана як «Покорщанська».
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в приміщеннях, де поруч з ними є і такі печі, що їх складено з типово 
межи гірських кахель 10.

Важко сказати, на якому саме заводі – місцевому чи не місцево-
му – робили ці кахлі з квітами, що виходять з вази, проте ледве що б 
на козелецькому, як гадає Широцький, бо за такий завод у Козельці 
ні відомостей, ні спогадів нема, та і за глину, придатну до кахлевого 
виробництва, теж нічого не відомо.

Про стан цих двох печей можна сказати, що вони, напевно, цілком 
зберегли свій первісний вигляд типових для першої половини ХІХ ст. 
печей, коли, очевидно, їх тут і було поставлено замість старих. 

У другій, наріжній кімнаті лише одна, але ж кутня піч 11. Складе-
но її з різно сюжетних, але композиційно-однакових кахель: на всіх 
кахлях фігури людей згруповані посередині під всюди однаковим 
великим деревом з п’ятьма грибоподібними купами листя; по його 
боках (дерева) – два пагорки, на яких, хоч на обох, хоч на одному, 
якісь будівлі. 

По кутах печі кахлі скріп лено мідними розетками (42 шт.). При-
близно на ⅓ від підлоги нижню, ширшу частину печі відділяло від 
верхньої, вужчої частини аж 6 рядів невеликих, різних «карнизних» 
кахель та валиків. На вузеньких карнизних кахлях всюди невеличкі, 
майже однакові архітектурні сюжети, на валиках – зіркоподібні квіти.

Загальне враження від печі – [те], що вона зелена, бо хоч контури 
усіх малюнків, як звичайно в сюжетних кахлях, зроблено тонкими 
рисами коричнево-малиновим кольором, всі постаті, пагорки, зем-
ля, будівлі, дерева  – зелені. (Чому Лукомському усі покорщанські 
печі здавалися синіми – незрозуміло). Багато сюжетів-малюнків, на-
мальованих на цих кахлях, перераховані у Широцького.

Загальна збереженість цієї печі, порівнюючи з іншими, добра, на-
віть дверцята цілі, бракує лише декількох кахель, а збереглося до 500 *.

З певністю можна сказати, що цю піч ледве чи коли переклада-
ли, та й окремі кахлі її і скріплено мідними розетками, які бачили 
лише на печах XVIII ст. Доказом цього може бути і точне повторен-
ня деяких сюжетів на різних кахлях, і те, що деякі кахлі перерізані 
повздовж і тим порушено композицію малюнка, і  те, що російські 

10 Зелене дерево посеред білого поля в блакитному обрамленні.
11 Розмір головних кахель – 17 ½ × 22 см.
* Були перераховані й перенумеровані всі 500 кахель, записані всі сюжети 

[далі слова «не зберег лися, на жаль» було закреслено, а зверху надписано червоним 
олівцем «це Линко». – Ред.].
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печі з подібними малюнками на кахлях в своєму первісному вигляді 
часто мають складніший план, загальну композицію – якісь на них 
виступи, колонки, лежанки, а ця –  простіша 12.

Далі за планом будинку, у сусідній третій кімнаті, ліворуч від две-
рей з темної (IV) кімнати, стоїть синя піч, що, без сумніву, краще 
за всіх зберегла свій первісний вигляд і складний план. (Фотографія 
В. Базилевича і у статті Лукомського мал. 13). Це гарна трьох’ярусна 
піч з пишним складним верхнім та середнім карнизами, лежанкою і 
арочками у нижній частині. У плані вона прямокутна. Нижній, най-
ширший невисокий, ярус виступає вужчою стороною прямокутника 
невисокою лежаночкою завширшки в 2 кахлі і спирається на неве-
ликі півциркульні арочки; у верхній частині цей ярус складено з де-
кількох рядків невеликих карнизних та валикових кахель. Другий та 
третій яруси, яких складено на перший погляд з дуже одноманітних 
кахель 14, переділено одним рядом кахель іншого формату – довгас-
тих і більших розмірів 15, перед якими поставлено один ряд опуклих 
колонок16, що верхньою та нижньою своїми частинами дотикаються 
до карнизів, які трохи виступають і з другого, і з третього ярусів.

Над третім ярусом – один ряд невеликих карнизних кахель, а далі 
дуже складний і нарядний верх, що по довжині прямокутника (за 
планом печі) має дві великі півциркульні арки, які закінчені дріб-
ними зубцями, а по ширині печі – 1½ такі ж самі арки із зубцями. 
Складна форма цієї печі, що збереглася майже повністю, є порукою 
за те, що вона стоїть і на тому самому місті, і така, яка її було по-
ставлено 17.

Наявність точно таких кахель обох розмірів, зареєстрованих як 
«покорщанських» у Остерському музеї, у  декого з приватних осіб, 
а також вмазаних врівень зі стінкою разом з іншими, в сусідній кім-
наті, свідчить про те, що в Покорщині, без сумніву, була принаймні 
ще одна, хоч така сама, хоч дуже подібна стара піч, можливо, у від-
повідній кімнаті лівого крила будинку.

12 А. Салтиков. Русское народное искусство. Мал. № 160. Изразец печной с сю-
жетной росписью. Вторая половина XVIII в.

13 Декількох колонок, як і деяких кахель лежанки, бракує.
14 Розмір кахель – 16,5 × 20 см.
15 Розмір кахель – 31 × 16 см.
16 Декількох колонок, як і деяких кахель лежанки бракує.
17  Опубліковано цю усю піч в роботі Широцького, і  частину на листівці вид. 

«Друкар», а також на вище згаданій фотографії у Лукомського, стор. 31.
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Загальне враження від цієї печі – дійсно, що вона синя, бо біле 
тло малюнків мало кидається в вічі, а їх вміщено в густо-синє коло. 
Синій колір на усій печі міниться від дуже темно-синього до темно-
блакитного.

У кладці цієї печі звертає на себе увагу те, що у другому ярусі цілі 
кахлі поставлено у 4 ряди по 10 кахель прямокутника і 7 по корот-
кій так, що шов проміж двох кахель одного ряду приходиться над 
середи ною кахлі дальшого ряду. (Див. листівку). А третій ярус скла-
дено інакше: теж 4 ряди кахель, але 9 – по довжині прямокутника і 
6 – по короткому боку.

Розписані вони так: посередині, по вертикалі кожної кахлі начеб-
то шов двох кахель – себто і праворуч, і ліворуч від нього розміщено 
по ½ кола кахлевого обрамлення з ½ композиції якоїсь сцени, дру-
га половина цієї сцени мусить бути на сусідній кахлі. Зроблено так 
малюнки не випадково, без сумніву, цілком свідомо на всіх кахлях 
третього ярусу. Які думки та чи композиційні, чи технічні вимоги 
керували тут майстрами? Може, скорочення ширини та довжини 
прямокутника третього ярусу саме на одну кахлю вимагало цього? 
Таке розміщення малюнків на кахлях, без сумніву, ускладнювало 
розписування їх. А такий засіб складання кахель за певним планом 
дає доказ існування якихось трафаретів для певних сюжетів, щоб 
вони завжди добре складалися в цілу картину з 2 різних половин.

Кут печі у другому і третьому ярусах також нібито і зрізаний, і та-
кож скріплений мідними розетками.

З-за широкого густо-синього обрамлення, на перший погляд, зда-
ється, що всі кахлі мають однаковий малюнок, і лише розглядаючи 
уважно кожну окремо, розумієш, що таке перше враження хибне і в 
середині кожного густо-синього кола вміщено різні, теж синім нама-
льовані, різні, хоч і якісь дуже подібні, картинки: людські постаті під 
деревами, біля річок, будівель, вітряків, човнів і т. ін.

Широцький в сюжетах цих малюнків прочитав історію з’явлення 
якоїсь дивовижної рослини з округлим корінням – чи не картоплі, 
на жаль, у  Т.  Мішківської зроблено  запис усіх сюжетів «зеленої» 
(з  ІІ  кімн[ати]) і «брунатної» (з V  кімн[ати]) і нема «синьої». Я  не 
мала, на жаль, змоги ще раз перевірити це твердження уважно, роз-
глянувши кожний сюжет окремо.

На невеликих карнизних кахлях виображено, як і на попередній 
печі, переважно архітектурні сюжети, на валиках – квіти; на висо-
ких кахлях, що містяться за колонками, – пейзажі і людські постаті, 
подібні до кахель з другого і третього ярусів; різниця полягає лише 
в тому, що їх вписано не в коло, а в овал. Цек на цій печі дрібніший, 
ніж на всіх інших.
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Широцький вважає лише цю одну піч за закордонну, бо точно 
така (за визначенням Лукомського) була у Вишневці, а потім пере-
йшла до Краківського музею. У Києві з таких самих кахель є піч в 
будинку проф. Павлуцького, про яку говорено, що її придбано в 
Польші в якомусь замку. Між іншим, уламки таких кахель знаходи-
ли під час розкопок і в садибі Трубецького, і коло Софії; окремі кахлі 
зустрічаються по всій Украї ні і Польщі, і тому що вони розмірами і 
малюнками грубіші, за без сумніву, закордонні голландські (які до-
водилося бачити і в Ленінградських музеях, і у Б. К. Жука в Києві), 
припустимо, що їх робили десь біля Польщі, може, у Гданську, бо, за 
польськими відомостями, такі сині кахлі у Польщі звалися гданськи-
ми, тому що саме там виробляли їх багато, наслідуючи голландським 
зразкам.

Це припущення, на жаль, не перевірено докладніше, бо писаних 
чи друкованих відомостей про експорт такого товару на Україну з 
самого Данцігу мені не пощастило бачити *.

У четвертій, темній, кімнаті, де на стінах ще збереглося шмаття 
шпалерів, є піч, кахлі якої вмазано в стінку врівень з нею. Вони чоти-
рьох ґатунків, розписані всі синім кольором. Перший ґатунок зовсім 
як на попередній печі: пейзаж з людьми у синьому колі; другий теж 
як на попередній – пейзаж з людьми, лише в овалі; третій – розміром 
і кольором, як на першому ґатункові, але іншої композиції – нема 
округлого обрамлення, а з під барочного намету з короною угорі ви-
сить коло з папугою, під ним – людська постать; четвертого ґатун-
ку – колір і композиція, як на цьому, а розмір, як на другому – висока 
(31 × 16 см) **.

Ці два останні ґатунки стверджують, що, крім другої, «синьої», ціл-
ком подібної до печі з третьої кімнати, де малюнки вписано в кола та 
овали, була ще й третя синя такого ж плану, але з кахель ще інтенсив-
ніше синіх; виображено на їх переважно поодинокі людсь кі постаті, 
тло заспіль залито синім кольором, а на постатях людських, на дета-
лях – різних речах, на наметах, різних орнаментальних деталях – тло 
кахлі ледве біліє скрізь заштриховані синіми рисками площі. 

Подібні до цих кахель в уламках і цілі доводилося бачити і з роз-
копів у Києві в садибі Трубецького, і  коло Св. Софії. Походження 
цих кахель з таким самим правом можна вважати «закордонними», 
як і на попередній, «синій», печі.

* На полі біля цього речення написано: «Салтиков?». – Ред.
** Після цього речення (унизу сторінки) написано: «Див. мал.». – Ред.
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У п’ятій невеликій кімнаті міститься піч, в  плані прямокутна, 
яку, на жаль, не можна було сфотографувати. На жаль, також її скла-
дено лише по довшій стороні прямокутника з 260  сюжетних дуже 
гарних кахель тонкого малюнка однаково малиново-брунатного 
кольору 18. А  вужча сторона прямокутника також вся з однакових 
кахель, без сумніву, ХІХ ст., з синьою узорною рамкою, а в середині 
зовсім  білих 19.

Розміром вона така  ж велика, як зелена піч з другої кімнати, 
трьох’ярусна на подвійних арочках і колонках. За рядом невеликих 
карнизних і валикових кахель починається другий ярус, що займає 
приблизьно ⅓ усієї височини і від другого відділений також вузень-
ким пояском карнизних та валикових кахель 20.

Третій ярус закінчений невеликим карнизом, над яким розміще-
но кахлеві паль метки. Тут, як і у попередніх, кахлі прикріплені мід-
ними розет ками.

У другому ярусі збереглося щось з 20 сюжетних кахель, у третьо-
му щось із 60 – по широкому боку печі, а по вужчому, як вже сказа-
но, всі однакові – білі із синьою обвідкою. Без сумніву, колись уся 
ця піч була із сюжетних кахель малиново-брунатного кольору, бо і в 
Остерсь кому музеї є вони, і в приватних осіб доводилося їх бачити. 
Малиново-брунатний марганцевий сюжетний розпис на білому тлі 
кахель, вписаний в пишне барочне обрамлення: під гірляндами з кві-
тів та садовини одна-дві-три людські постаті, намальовано тонкими 
рисами, певною рукою. Пейзаж обмежений 1–2 деревами, архітек-
турних сюжетів менше, ніж на попередніх. Головну увагу приділено 
людським постатям. Сюжети різноманітні, здебільшого біблейські, 
але досить і побутових, мітологічних, іноді цілком подібні до сюже-
тів з попередніх кімнат. Всі людські постаті в якомусь класичному, 
якомусь умовному одязі.

У Широцького записано більшість сюжетів, дано низку аналогій 
до різних гравюр, ілюстрацій зі старих книжок. Цілком погоджую-
чись з ним щодо датування цих трьох печей – «зеленої», «синьої» та 
«брунатної» – першою половиною XVIII ст., важко погодитися щодо 
походження їх. Він певен, що зроблено їх на Україні, навіть у самому 
Козельці, перераховує навіть кахлі з «місцевими сюжетами». Мож-
ливо, що якісь печі з місцевими сюжетами і були, а після того, як він 

18 Кресленик М. Вязьмітіної, запис сюжетів Т. Мішківської...
19 Запис сюжетів Т. А. Мішківської.
20 Мал[юнок].
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бачив їх, зникли. В цьому (1927) році – ми не бачили жодної кахлі, на 
якій було б виображено хоч на одній кахлі людей в місцевому убран-
ні; з «широкими фізіономіями, в париках, робронах, кафтанах» 21.

Лише одна сюжетна кахля з цієї «брунатної» печі, та й то лише 
змістом і композицією, а не виконанням, нагадує відомий портрет 
Паліїхи з трьома дітьми, а  всі персонажі на всіх кахлях в цілком 
умовному, якомусь біблейському одягові. А ні козаків, а ні панно-
чок у плахтах, скільки ми не придивлялися, не бачили. Можливо, 
що ціла така піч була тут і що саме її придбав у Козельці і описав у 
«Київській старовині» Лебединцев 22, тепер вона зберігається у Ки-
ївському історичному музеї ім.  Шевченка. Навпаки, на кахлях цієї 
печі, як вже сказано, здебільшого біблейські сюжети: «Мідний змій», 
«Даниїл во рву львиному», «Давид і Голіаф» та якісь мітологічні.

Зроблено ж ці кахлі з гарної світлої глини, якої нема в околицях 
Покорщини. Якщо печі ці і української роботи, то хоч з північно-
чернігівських заводів, хоч з межигірського і ледве чи з південно-чер-
нігівських. Й  взагалі, на Чернігівщині хоч і кахлевих заводів було 
немало, і печей цілих багато, а окремих кахель по різних місцях ще 
більше, таких кахель, як ці з покорщанських печей, з такими склад-
ними планами і сюжетами розпису майже не доводилося бачити. 
Крім того, малюнки на всіх цих трьох печах зроблено тоненьким 
пензлем, а ніяк не ріжком, як вважає Широцький 23. Та і кахлеві заво-
ди на Чернігівщині виникали пізніше, ніж у Росії: Гжелі, Ярославлі, 
Володимирі, Муромі, Суздалі та ін. 24 – там печі з подібними склад-
ними планами та малюнками виготовлялися із середини XVIII ст.

Оскільки мені добре відомо, що сюжетні кахлі на Чернігівщині, 
як в Галичині і на Полтавщині, гончарі малювали переважно ріжка-
ми, а  заводи виготовляли переважно з квітами, вазами, пензлями. 
Цілком певно, що печі і малиново-брунатна, і з V кімнати, і зелена 
з ІІ і кімната І зроблено було якщо не на одному заводі, то за однако-
вими трафаретними малюнками, бо чимало однакових людських по-
статей вставлено лише в різне обрамлення і різно розкольоровано. 

Синя піч з ІІІ кімнати з цима двома (з ІІІ та V кімн[ати]) має мало 
спільного і в сюжетах, і в композиції окремих кахель, і в загальному 

21 Широцький К. Там само, стор. 108.
22  Спаська  Є. Кахлі Чернігівщини. Попереднє звідомлення. «Український 

Музей», т. І.
23 Широцький К. Там само, стор. 110. 
24 Салтыков.
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плані та оформленні. Проте є і спільне у всіх (арочки та колонки * 
нижнього ярусу), карнизні та валікові кафлі і скріплення кахель біля 
кутів – за допомогою мідних розеток, також відсутність гострих ку-
тів в поземному розрізі.

Якщо за Широцьким та Лукомським припускати походження си-
ньої печі з-за кордону, з такою ж певністю на підставі цих суто кон-
структивних рис доводиться і ці дві – «зелену» та «малиново-бру-
натну» – виводити також з-за кордону. Проте сказати з певністю, як 
мені зараз здається, чи не гданські або російські вони, не можу, не 
маючи под руками порівняльних матеріалів. Одне певно – до типово 
чернігівських вони не подібні.

Залишається остання, сьома, піч у сусідній кімнаті, де кахлі як у 
IV кімнаті вміщені врівнень зі стінкою. Тут кахлі двох ґатунків – пер-
ші, як на вужчому боці на печі у VI кімнаті, білі з синьою обвідкою 
і незамальованою серединою, і декілька кахель зовсім відмінних від 
усіх згаданих – на жовтуватому тлі невеличкі блакитні лілеї, штук по 
50 на кожній кахлі, вилиті дійсно з гончарського ріжка. Перші зі світ-
лої глини – заводські, другі з червоної глини – гончарські, чернігів-
ські, бо доводилося такі бачити і по інших місцевостях, і в Остерсь-
кому музеї, і у приватних осіб. Можна думати, що в ХІХ ст. в Покор-
щині з’явилися були вже такі печі – і гончарські, замість заводських.

За короткий час, що були в Козельці, я не встигла зробити ані 
більш докладного опису печей, ні більш уважних спостережень. 
Але всі ці печі, зокрема «зелена», «синя» і «брунатно-малинова», за-
слуговують на детальніший дослід, який варто зробити, а  це своє 
повідом лення я вважаю лише за попереднє і поверхове. Варто, щоб 
дослід був зроб лений і детальніше, і ґрунтовніше 25, доки ці печі всі 
ще стоять на своїх місцях.

Доповідь в науково-дослідній  
кафедрі мистецтвознавства АН УССР  

в семінарі Ф. Л. Ернста 13/I 1928 р.

* Над словами «арочки та колонки» стоять два знаки запитання, а також один 
навпроти – на полі. – Ред.

25 Як стало мені відомо пізніше, роботу цю мала намір виконати Т. А. Мішківська, 
але вона вмерла, а чи збереглися її матеріали, крім тих, що випадково попали до 
мене (запис сюжетів), – не знаю.
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Піч у кутку і кімнати. 12.VII.1927. фото в. Базилевича

Кахлеві печі в садибі «Покорщина»
[Світлини та малюнки]

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-5, од. зб. 42
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Піч «зелена». іі кімната
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орнамент кахлі. 
розмір цілої кахлі  
18,5 × 22 см

керамічні кахлі  
з побутовими  

сценами.  
Початок XVIII ст. 

листівка
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орнамент кахлі з Vі кімнати в садибі «Покорщина».  
ріжкова техніка
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Орнамент  
бубнівського посуду *

За виданням: Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду // 
Матеріали до етнології. Видання Музею антропології 

та етнології ім. Хв. Вовка Всеукраїнської академії наук /  
окремий відбиток. –  1929. – Вип. ІІ. – С. 201–228

* За експонатами київських музеїв Сільськогосподарського та П.П.П. виставки, 
Музею антропології та етнології ім. Хв. Вовка ВУАН (Всеукраїнського історичного 
ім. Шевченка та Українського відділу Ленінградського російського музею).
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І. КІлЬКІСТЬ виСТУДІйОваНОГО МУЗейНОГО МаТеРІалУ 
Та ЗаГалЬНІ ЗаУваГи ПРО НЬОГО

Орнаментика бубнівського посуду навіть серед незрівнянної 
пишноти посуду всього Поділля давно привернула до себе увагу як 
дослідників, так і збирачів подільського народного мистецтва. Всі ав-
тори відомих мені праць 1, говорячи про подільське гончарство й ви-
хваляючи рясноту й красоту його, ілюструють свої праці неодмінно 
бубнівським посудом. По музейних збірках київських, подільських, 
а також в українському відділі Російського музею в Ленінграді, ледве 
чи не найкраще за всіх репрезентоване саме бубнівське гончарство.

Цей етюд зроблений року 1926 під час інвентаризації збірки по-
суду куст. відд. Київ. с.-г. музею 2, найбільшої з усіх музейних, що має 
понад 600  експонатів. Інші музейні збірки, що їх використано для 
нашої праці, значно менші. Так, у  Музеї антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка ВУАН є щось із 60 шт. посуду, у Всеукраїнському істо-
ричному музеї ім. Т. Шевченка тільки одна миска, але 48 малюнків 
бубнівських мисок. Український відділ «Русского музея» в Ленін-
граді має також тільки 6–7 десятків експонатів. Отже, загальна кіль-
кість вистудійованого музейного матеріалу для даної роботи є понад 
700 шт. виробів с. Бубнівки, Тульчинської округи, що їх виготовили 
більш як 20 окремих гончарів протягом приблизно 70 років.

Характеризуючи склад окремих згаданих вище збірок, доводить-
ся зазначити, що найбільша з них, як вже сказано, Кустарного відділу 
Київського с.-г. музею 3, але їй бракує сучасного неполив’яного посуду. 
У збірці Музею антропології та етнології кількість посуду значно мен-

1 Широцкій К. Очерки по исторіи декоративнаго искусства Украины. К., 1914, 
стор. 114, рис. 42. Прусевичъ А. Гончарный промыселъ Подол. губ. Изд. Подол. губ. 
зем. Упр. Кустарп. Промышлен. Подол. губ. К., 1916, стр. 75. Адамович, Гончарські 
миски с. Бубнівки. Вид. Кам.-Под. Худ. Школи. Зарембский, А. Народное искусство 
подольских украинцев. Изд. Рус. Муз. Ленинград, 1928, стр. 41, 42. Фріде M. Форма і 
орнамент посуду з Поділля. Наук. зб. Ленінгр. т-ва дослідників історії, письменства 
та мови. К., 1928, стор. 83–88, мал. 1–2. Александрович Ю. С. Бубнівське гончарство. 
«Побут», ч. 4–5, 1929 р., Київ, стор. 1–5, мал. 4. Шульгіна Л. Гончарство в с. Бубнівці.

2 Колекцію для куст. відділу с.-г. музею придбав під час двох музейних 
відряджень до с. Бубнівки pp. 1925–26 завідувач куст. відділу Ю. С. Александрович.

3 Мисок більш як 200, тарілок більш як 130, полумисків більш як 50, друшляків 4, 
вазок більш як 30, поставців так само, глечиків більш як 20, баньок більш як 10, 
горщиків так само, цяцьок більш як  70, кахель більш як  20, решта  – інші дрібні 
вироби. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



509

ша 4, але всі типи його виявлені повніше. Приблизно те саме можна 
сказати про Ленінградську збірку 5, експоновану на виставці «Искус-
ство Подолян» в 1928 р. Всеукр. істор. музей має тільки одну миску 
і теку з малюнками чотирьох десятків бубнівських орнаментованих 
мисок 6. Щодо Подільських музеїв і Музею народознавства в Москві, 
то вони, як рівняти їх із наведеними вище, мають незначну кількість.

Діапазон творчості бубнівських майстрів дуже великий. У про-
тилежність багатьом іншим Подільським гончарським пунктам, де 
виробляють тільки миски (як от: Рахни, Василівка, Майдан) або пе-
реважно горщики (як Зіньків, Тимар), у Бубнівці виробляють речі 
різноманітної форми, розміру та якості, бо мають у самому селі гли-
ну різноманітних ґатунків.

Ідучи за історією розвитку гончарства в Бубнівці, що її можна 
простежити по паспортованих речах музейних збірок, весь посуд 
поділяємо на три групи за матеріалами й технікою їхньої оздоби.

Із першої, що її спостерігаємо, починаючи з кріпацьких часів 
до наших днів, маємо найменшу кількість зразків. Це  – по-перше, 
неполив’яний старий посуд, скупо орнаментований, нещоденний – 
«на великі оказії», кріпацької та близької до неї доби (щоденний ста-
рий не дожив до наших часів); по-друге, сучасний посуд цього ж типу, 
простий, неполив’яний, щоденний, орнаментований із тими самими 
манерами і технікою, але з багатшими елементами орнаменту. 

З другої групи, що її почали виробляти безпосередньо по розкрі-
паченні, коли вперше ознайомилися з поливою, коли її вживали тіль-
ки невеликими плямами й рисочками як цінну оздобу і виготовляли 
недовго, лише поки цілком не оволоділи технікою поливи, маємо та-
кож обмежену кількість оригінальних цілих речей у Кустарному від. 
Київ. с.-г. музею та ще уламки в Музеї антропології та етнології ВУАН.  
До цієї групи можна застосувати посуд, заспіль политий одним ко-

4 Придбала 1926–28  рр. під час екскурсії на Поділля наук. спів. від. етнології 
Музею ім. Хв. К. Вовка Л. С. Шульгіна. Мисок 15, тарілок і полумисків 15, вазок 1, 
поставців 2, кухликів 2, гладущиків 7, баньок 3, горщиків 24, гандола 1, ринок 5, 
барило 1, поросятників 2.

5 Збірка укр. відділу Рос. музею в Ленінграді складається з експонатів, що ча-
стину їх придбав у с. Бубнівці ще до війни К. В. Широцький, частину придбано в 
українській книжковій крамниці в Ленінграді, найбільшу ж кількість придбала для 
Музею останніми роками співробітниця Етнограф. відділу М. А. Фріде. Разом усе 
це дає: мисок – 30, горщиків – 2, баньок великих неполив’яних – 2, малих полив’я-
них – 3, глеків – 7, графін – 1, баклаги – 2, кахель – 25.

6 Альбом № 25750, придбаний у С. Венгрженовського.
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льором (зеленим, брунатним); цих зразків із старих часів маємо та-
кож обмаль (в Київ. с.-г. музеї), але їх виробляють і досі.

Нарешті, третю групу складає посуд, що існує з початку оволо-
діння технікою поливання прозорою поливою по розмальованому 
черепку й триває до наших днів. Посуду цього типу в різноманітних 
його формах маємо найбільше по всіх музеях.

Тому що матеріал зібраний нерівномірно, з  перших двох груп 
разом його значно менше, ніж із третьої самої, доводиться головну 
увагу віддати цій останній. Вона охоплює період творчості трьох 
останніх поколінь гончарів.

І тут, придивляючись до великої кількості посуду з одного села, 
бачимо, як протягом 70 років, опанувавши новий матеріал, нову тех-
ніку, гончарі змінюють і загальний вигляд посуду, і самий орнамент, 
і розміщення його на поверхні посуду.

На жаль, навіть і на такому винятково-масовому матеріалі, як 
цей, не можна простежити еволюції всіх форм, а тому й усіх компо-
зиційних змін, бо не всі форми ми маємо з усіх трьох груп: так, гор-
щики є тільки з першої та другої, миски – тільки з другої та третьої, 
глечики – тільки з третьої й т. ін.

Але така велика кількість точно паспортованих і в певній мірі 
датованих виробів із одного села дала можливість поставити й про-
стежити ще одне питання, що на нього в народному мистецтві звер-
талося досі дуже мало уваги, безперечно, за браком потрібної кіль-
кості матеріалів і відомостей про окремі речі з народного вжитку, 
про окремих анонімних майстрів: це – питання про риси індивіду-
альності в творчості селянської громади.

II. ОРНаМеНТ БУБНІвСЬКОГО ПОСУДУ  
ДвОХ ПеРШиХ ГРУП

Коли на простеньку шипшину прищепити культивовану троян-
ду з її махровим цвітом, великим блискучим листям та стовбуром, 
її галуззя буде впадати в око й забирати всю увагу глядача; але те 
саме дрібне листячко, дрібні квіти, шершавий стовбур існувати-
муть поруч з нею непомітно, годуючи своїми соками свого гарного 
«приймака». 

Так сталося й у Бубнівці. Пишно розвинулося в ній приблизно 
за 60-х років XIX ст. полив’яне гончарство, прищеплене до скром-
ного стовбура звичайного неполив’яного селянського посуду, що 
з архаїчних часів зазнав невеликих змін протягом часу й дожив до 
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наших днів як справжній працьовитий «хатній господар», сумлінно 
й досі виконуючи свої щоденні обов’язки. Придивляєшся до сучас-
них неполив’яних горщиків і глечиків – вони важкуваті, простенькі, 
грубенько помальовані, але в них велика привабливість спокійної 
доцільної форми, влучної композиції й приємно-ритмічної орна-
ментації. Цілком природно й послідовно вони розвинулися з по-
передніх форм і зберегли традиції того гончарства, що існувало до 
знайомства з поливою і що його ми знаємо з невеликої кількості тих 
зразків, які дійшли до нас.

Як порівняти ці скромні зразки неполив’яного гончарства (1-шу 
групу) з пишними зразками полив’яного (3-тю групу), які поруч з 
ними виникли, дивуєшся тій безодні, що розділяє їх, і, власне ка-
жучи, зразки 2-ої групи, на яких поливу вживали лише як окрасу, 
становлять тільки дуже непомітний місток між ними; та й то він дає 
формулу переходу лише в матеріалі, а не в орнаменті й не в формах, 
що в речей 1-ої та 2-ої групи такі спільні й самі напрошуються роз-
глядати їх разом, протиставляючи їх увесь час формам і орнаментові 
посуду 3-ої групи.

Тільки три горщики й три баньки з колекції С.-г. музею можна 
застосувати до часів неполив’яного гончарства в Бубнівці. Усі три 
горщики великі – «на оказії», тобто на весілля, на панахиди, на за-
кладини хат, на всі пригоди, коли збирається увесь рід. Вони кулясті, 
важкі, великі (32–39 см заввишки), вуха їх великі (більший горщик 
навіть із двома вухами), стінки мають грубі, а форми не абсолютно 
правильні. Помальовані дуже просто: на плечах і біля горла описано 
декілька тоненьких брунатних смужечок і одна-дві кривульки оббі-
гають горщик, а  між ними на ширшій білій смужці поляпані тем-
ненькі крапки. За тим самим принципом орнаментовані й баньки: у 
двох з них коло вузенького горла й на дуже похилих плечах такі самі 
смужечки, кривульки й крапки, у третьої горло вгорі поширюється, 
наче воронка, й на ньому така сама рясна кривулька, як і на плечах; 
вуха мають масивні, неорнаментовані.

Обидва гладущики, по-перше, молодші за ці попередні (бо поли-
вані рудою поливою всередині), а, по-друге, такі засмалені, що на 
них майже не видно орнаменту, але де-не-де проглядає та сама не-
складна кривулька й смужка (табл. І, 1, 2, 3).

Переходячи до так званого «рябого крапчастого» посуду 2-ої гру-
пи, спостерігаємо інший спосіб орнаментації: смужки й кривульки 
на плечах двох невеликих баньок і на трьох близнятах, навколо гор-
ла, спочатку промережані гострою паличкою, потім підведені білою 
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фарбою і вже поверх цього поляпані кольоровою поливою (табл. І, 
5, 6). Між іншим на уламках баньок цього часу в Музеї ім. Хв. К. Вов-
ка (ст. Л. Шульгіної «Гончарство в с. Бубнівці», мал. в тексті 6–8), ба-
чимо також натяки на примітивний врізаний орнамент і не бачимо 
його ні на уламках мисок, ні на мисках-копіях у Київ. с.-г. музеї, що їх, 
на замовлення завідувача Кустарного відділу, зробив 1926 року буб-
нівський сучасний майстер на зразок колишніх «рябих крапчастих». 
Може, й дійсно такий спосіб орнаментації був для мисок остільки 
непрактичний, що його й не вживали. Зазначу тут лише, що форми 
цих мисок-копій «з пружком» відповідають уламкам справжніх ми-
сок того часу; денце і всю півсферу до пружка на них помальовано 
графічно, переважно геометричним лінійним орнаментом, білою й 
темною поливою, що її, напевне, виливали з ріжка. Перевірити ці 
візерунки на уламках із старих не можна, тому й нема рації говорити 
про них детальніше, бо ми маємо їх тільки в сучасному відтворенні.

Як порівнювати орнамент першої групи посуду з орнаментом 
другої, віддаєш перевагу першій, бо оскільки вона має природний 
вигляд і фарба на її малюнках якось природно з’єднується з глиня-
ним тлом, остільки блискучі, досить великі плями зеленої чи бру-
натної поливи на тьмяному тлі здаються тільки штучною модною 
вигадкою. Чому для посуду цього типу вживали ще й врізаного ме-
режаного орнаменту замість писаного та чи вживали його взагалі 
й раніш, через брак музейного матеріалу точно з’ясувати не пощас-
тило. Ці врізані білі смужечки, що під плямами поливи оббігають 
тіло й плечі посуду, додають ще одну різкувату ноту до загально-
го тону цього типу, але можливо, що звичайні брунатні й білі пи-
сані смужечки мало вирізнялися б на сіруватому тлі посуду, поруч 
з блискучою поливою. Як уже сказано, таке вживання поливи було 
тільки місточком для нового матеріалу, що таким шляхом прище-
плювався в Бубнівці. Чи з’явилося одразу за цим поливання посуду 
кольоровою поливою заспіль, по музеях даних нема; хоча, здається 
мені, логічно, природно так мусило бути, бо полива є окраса тільки 
по-друге, а по-перше, вона має зовсім інше, практичне призначення: 
вона мусить заспіль заліпити всі найдрібніші шпари на глині, щоб 
рідина не сочилася крізь них із посуду. Отже, можна вважати, що, 
зазнайомившись із поливою, як із матеріалом, і зрозумівши її прак-
тичне значення, бубнівські гончарі могли свої старі передполив’яні 
форми заспіль обливати зеленою чи брунатною темною поливою.

Такого полив’яного однокольорового старого посуду зберегло-
ся по музеях небагато, але всі його форми свідчать про поважну 
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старо давність; взяти хоча б, наприклад, темно-зелену ринку (з кол. 
С.-г. муз.) на трьох ніжках (табл. I, 4), що через свою доцільну фор-
му (її зручно ставити на жар) могла існувати, як тип, 1000  років 
(на 4-х ногах маємо їх у Трипільців і в сучасній Бубнівці) 7. За таку 
примітивну посудину, зліплену з двох зрізаних конусів, можна вва-
жати й зелене барило (ст. Л. Шульгіної, «Гончарство в с. Бубнівці», 
табл. IX, 6), й великі зелені баньки. Гарний колір поливи на міцному 
посуді надає йому мальовничого вигляду. Тепер одним кольором за-
спіль поливають тільки дешеві зелені тарілки, що їх продають разом 
із холодцем на базарах.

Від міцного стовбура неполив’яного бубнівського гончарства 
відділилася одна гілка  – посуд з поливою-оздобою; та довго вона, 
як бачимо, не могла рости й скоро розділилася на дві гілки: посуд, 
заспіль залитий кольоровою поливою, і посуд, писаний фарбою під 
прозорою поливою, що обидва існують поруч і досі. Як витворив-
ся цей перехід до малювання під прозорою поливою, як складався 
орнамент до нього, мова про це буде далі, а тут варто повернутися 
й роздивитися, як живе старий стовбур неполив’яного гончарства й 
які трапилися зміни з його орнаментом протягом часу.

Кількість сучасного неполив’яного посуду по музеях, як вже гово-
рено, значно менша, ніж полив’яного. З першого погляду відрізняєть-
ся він од старого посуду свіжим жовто-рожевим кольором тла, суто 
білою й темно-брунатною фарбою на збагаченому орнаменті, але він 
ще не був у роботі. Маючи так мало певних форм старого посуду, не-
безпечно говорити про зміни в цій галузі. Зазначу тільки, що в по-
рівнянні з просто помальованим важким посудом давніх часів він і 
формами, і  орнаментом тонший, багатший і різноманітніший. Так, 
горщики маємо трьох типів: кулясті, грушуваті й «жидок» (з прями-
ми плечиками, що з’єднуються з стінками майже під прямим кутом); 
гладущики стали менші, але зберегли свою важку солідну форму, своє 
плескувате довге вухо; баньки, навпаки, набули елегантнішого вигля-
ду, бо їм зменшилося денце й округліли боки; вазони на квіти набули 
різноманітного розгалуженого профілю. Розміщення орнаменту на 
ньому не змінилося й залишилося доцільне і конструктивно зв’язане 
з формою. У глеках описано найширшу частину, може, ця риса й на-

7 Трипільська культура на Україні, в. І., табл. до ст. М. Болтенка, ф. 2; мал. 11 до 
ст. С. Гамченка; табл. 4 до ст. Макаренка; Э. Р. фонъ-Штернъ. Доисторическая грече-
ская керамика на югѣ Россіи, труды XIII арх. съѣзда въ Екатеринославѣ, 1905 р., т. I, 
табл. 1–7. Л. Шульгіна. Гончарство в с. Бубнівці, табл. IX, 7.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



514

дає їм солідного вкладистого вигляду. У горщиках орнамент лежить, 
як звичайно, по плечах, не нижче тієї лінії, що до неї доходять великі 
рогачі, як і в баньках. Вазон, як річ переважно декоративну, малюють 
увесь рясно по всьому полю його циліндричного тіла. Але до попере-
дніх простих смужечок, кривульок, темних крапочок додають тепер 
вже інших елементів: темну велику крапку обсіло багато дрібних бі-
лих – ось уже й вийшло щось подібне до розпластаної квітки, і ціла 
низка таких квіток оббігає плечі горщиків і баньок; поверх темних 
смужечок на плечах горщика – «жидка» гірляндою, як пір’я, лягли ко-
сички; на вазонах для квітів стали навколо справжні п’ятипелюсткові 
квітки з листям, із пуп’янками; з’явився орнамент на вінцях, на ву-
хах. Взагалі, голов на зміна в орнаменті неполив’яного посуду сталася 
через вплив на нього орнаменту з полив’яних квітчастих мисок, і це 
зробило його значно показнішим на вигляд (ст. Л. Шульгіної, мал. в 
тексті: 12, 13, 14, 21, 22).

Далеко не всі гончарі-горшечники й  далеко не увесь посуд 
орнаментують; тому, зазначивши тут головні зміни орнаменту 
неполив’яного посуду, додам, що поруч із ним є чимало значно про-
стіше орнаментованого тими самими чи мережаними смужечками 
та кривульками, і  перейду до головної маси музейного матеріалу 
бубнівського посуду – полив’яного.

ІІІ. ОРНаМеНТ БУБНІвСЬКОГО ПОлив’ЯНОГО ПОСУДУ

Отже, як порівняти посуд перших двох груп із посудом третьої, 
то залишається враження безодні, цілковитого розриву з поперед-
ньою традиційною формою і орнаментом. Навіть більше: перші 
(старі) – важкі у формах, прості, в брудному сірому кольорі тла гли-
ни й темного, бідного орнаменту ніби промовляють до глядача й го-
ворять про скупе, бідне й просте життя кріпацької доби, що потім 
якось дивно відразу змінюється, і посуд розцвітає тисячею яскравих 
квіток, з’являються десятки нових орнаментальних сполучень на 
десятках нових форм. І треба уважно роздивлятися, щоб побачити 
корінці, що з них виросла пишна рослина.

Не саме лише знання поливи мусило зробити таке чудо. Власна, 
вільна ініціатива, вільні стосунки з сусідами, з сільськими й міськи-
ми гончарями принесли бубнівцям нові форми, нові елементи орна-
менту, й буйним ключем забила тут нова творчість. Цілком можливо 
тут припустити, що з цього часу починають виготовляти посуд не 
тільки на своє село, а й на ширший ринок, що вимагав цілковитої 
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зміни попередніх форм та їхньої оздоби. Своєрідний смак бубнівців, 
увібравши в себе знання й досягнення сусідів селян і городян свого 
повіту, перетворив його на власний стиль.

Варто оглянутися назад, щоб довідатися, звідки йшли нові зна-
ння й досконалість.

Знахідки численних розкопів свідчать про те, що на Україні з 
найдавніших часів, починаючи з великокнязівської доби, також і за 
литовської й за козацької, вищі верстви людності, що мешкала по 
містах або була зв’язана з міською культурою, вживали полив’яний 
посуд, полив’яні кахлі. Розкопи сільських осель знають полив’яний 
черепок тільки як виняток і дають колосальний матеріал глиняного 
неполив’яного череп’я.

Полива – ознака високої вмілості, певного артизму, смаку й ви-
мог заможної людності. Не розвиваючи тут цієї теми далі, зазначу 
лише, що й на Поділлі, як і по інших місцевостях України, останні-
ми століттями гончарські цехи по містах та містечках, що володіли 
цією вищою умілістю, кращим матеріалом, випробуваною технікою, 
могли знати й вживати поливу з давніх давен; звідти мусила вона, 
нарешті, прийти й у містечко, й на село 8.

Такими найближчими сусідами до Бубнівки, що знали поливу й 
розмальований посуд раніш ніж вона, були місто Гайсин, м. Киблич 9 
і села Жерденівка, Куни, де кріпак-гончар Лавренюк-Полив’яний по-
стачав своєму панові дідичеві Ярошинському полив’яний посуд 10.

Але разом із поливою створили в Бубнівці революцію і увійшли в 
ужиток бубнівських гончарів і інші матеріали – той побіл, безпереч-
но, привозний, що ним ангобовані дві старі тарілки й якого нема в 
самій Бубнівці (тому його й тепер вживають тільки як білу фарбу 
на розписування, а не ангоб для тла). Прийшло знання матеріалу й 
на інші фарби: міді – на зелену, заліза – на чорну й жовту, червеня 
(перепалена глина) – на червоний ангоб, а разом з усім цим міцно 
прижився інший інструментарій. На старому посуді бачимо тех-
ніку продряпану, ляпану, а  малювання на горщиках і баньках було 
зроблене скоріш пером або квачиком, а ніяк не ріжком; на новому 
полив’яному техніка вже, безперечно, тільки ріжкова, а подекуди й 

8 Прусевичъ, стр.  14 й далі. Широцкій, стр.  12–99. Сицинскій, «Труды 
Подольскаго епарх. ист.-статист. комитета. Приходы и церкви Подольской єпархіи». 
Кам.-Под., 1901 г., стр. 287, 289. 295, 301, 323.

9 Сицинскій, там само.
10 Н. Геппенер. Жерденівське гончарство. Вид. Київ. с.-г. муз. К., 1928.
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дряпана дротяною дряпушкою. Ріжок же, як [ін]струмент, диктував 
майстрові вже зовсім інші способи орнаментації, аніж пензлик. Ця, 
так би мовити, «струмкова» техніка, водночас, не може не виховува-
ти майстра і стилістично, бо фарба, що ллється з ріжка рівним стру-
мочком, лягає округлими, плавними лініями, без різких зламів, кутів. 
Тому відміняється і кольоровий, і загальний стиль малювання; і сти-
льові аналогії, разом з аналогіями кольору матеріалу, нам доведеться 
знов таки розшукувати не в попередній добі в Бубнівці, а в сусідів.

Розшукування предків полив’яного писаного посуду як Бубнів-
ки, так і зазначених вище трьох пунктів у далеких часах і в далеких 
народів не входить у цю мою тему 11.

Тут я хочу детально розглянути тільки те, що реально могли за-
позичити бубнівці, не виїжджаючи за межі свого повіту, до чого мог-
ли дійти сами своїм розумом, своєю творчістю.

К о л ь о р и. Український глиняний посуд цих місцевостей, де його 
щедро розмальовують рослинним орнаментом (Опішня на Полтав-
щині, Васильків на Київщині та ін.) і потім поливають прозорою по-
ливою, має дещо спільне в кольорах та загальному стилі. Найчастіше 
колір тла цього посуду буває червоно-брунатний, а фарби малюван-
ня – чорна в двох різних відтінках, зелена, біла, жовтувата, що знач-
ною мірою залежить від тону поливи, інколи трохи жовтувата. Отже, 
ця кольорова гама в загальних рисах є типова й для бубнівського, 
жерденівського, гайсинського посуду; знає її і Киблич, хоча він і вжи-
ває охоче білого тла та зелено-чорно-брунатних фарб малювання. 
Бубнівка визначається переважно червонястим, яскравим тлом, за-
спіль вкритим орнаментом інтенсивно зеленої, чорної двох відтінків 
і білої, то білої, як сніг, то жовтуватої фарби. Ця гама залишається 
незмінною для всієї маси посуду від найстарішого до сучасного.

Користуючись з інвентарних записів усіх музеїв, можна всю кіль-
кість яскраво-квітчастого полив’яного бубнівського посуду поділити 
на продукцію приблизно трьох поколінь гончарів: дідів, синів та онуків.

Легко виділити посуд наймолодших, сучасних гончарів, що в них 
його купували; намічається більш-менш певна невелика група най-
старішого дідівського посуду, що має зафіксовану родинну легенду, 
решта – найбільша кількість припадає на середніх.

11 Цілком погоджуюсь із М. А. Фріде, автором статті «Форми й орнамент по-
суду з Поділля», що ця тема ще не мала свого дослідника; в посуді сусідніх народів 
бракує відповідних аналогій; ті аналогії, що їх вона спостерігає в мистецтві Візантії 
та Передньої Азії, ще чекають на доведення за матеріалами, яким шляхом та в які 
часи вони примандрували на Поділля, як жили та змінялися аж до кінця XIX ст.
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Форми. Як вже говорено, розглядаючи перші полив’яні бубнів-
ські речі, шукаєш аналогії і традиції не в посуді попередньої буб-
нівської доби, а в старих зразках виробів сусідів-гончарів Киблича, 
Жерденівки, Гайсина; з цими місцевостями, до речі сказати, і  усна 
легенда зв’язує походження бубнівської поливи. Зовсім невластиві 
сучасній Бубнівці білі з плескуватим денцем тарілки – роботи май-
стерні одного з найстаріших гончарів, зроблені, безперечно, під ки-
блицьким впливом, як не в самому Кибличі (табл. І, 7, 8, 9). Такі фор-
ми, схожий орнамент і аналогічне офарблення ми маємо в посуді як 
старого, так і сучасного Киблича. Дивно, але кількісний підрахунок 
стверджує, що тарілки, які занесли перші «полив’яні» гончарі, одразу 
не прижилися, й друге покоління гончарів майже не робить їх, проте 
третє знову захоплюється цією формою, дає їх значну кількість, тро-
хи змінюючи форми і роблячи поруч із тарілками на рівному плес-
куватому денці киблицького типу й плескувате денце на «фарфурці» 
(на стояні), що вже цілком нагадує міську фаянсову тарілку.

Старі бубнівські полумиски формами цілком відповідають фор-
мам усіх трьох зазначених пунктів. Вони невеликі, невисокі, з неве-
ликим денцем, з неширокими крисами.

Щодо мисок, де форма вже цілком відмінна від тарілок і тільки 
невелике денце ріднить миску з полумиском, то стінки цієї посудини 
виводять далеко крутіше. У мисках-вазках стінка піднесена однією 
суцільною плавною лінією догори, навіть інколи дуже відгинаєть-
ся назовні, а інколи, навпаки, трохи загинається до середини; краї її 
переважно закінчені округло. Миски прості з пружком, набувають 
складнішого гранчастого профілю; в ньому найтиповіший буде зов-
ні – спочатку відхід стінки від денця під певним кутом, а всередині 
м’якою непомітною округлою лінією; далі  – зовні чітка суха лінія 
зламу пружка (однакова й зовні, і з середини) й, нарешті, вгорі над 
пружком миски й зовні, і всередині одгинається знову під певним 
кутом. Самі краї простої миски бувають частіше плескуваті й з не-
великим відходом назовні. (Співвідношення: 8–11  см заввишки; 
діаметр денця 9–14 см, діаметр найширшої частини 25–33 см). За-
бігаючи трохи наперед, варто тут зазначити, що ця найулюбленіша 
і найчастіша форма миски з пружком цього району однакова для 
Киблича, Жерденівки, Гайсина й Бубнівки. Власне кажучи, зрізаний 
конус, перебитий цією приступочкою-пружком, можна розглядати 
як наслідок бажання гончарів мати в самій формі розподіл на окремі 
обмежені поля, такі зручні, щоб розмістити окремого типу орнамен-
тацію для кожної частини, обминаючи вже те, що ця форма зручна й 
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до вжитку: вона вкладиста – її, як горщик і баньку, можна й зручно 
взяти рогачем, і засунути в піч, коли треба, щоб покладене в миску 
не прохолонуло; з округлою мискою-вазкою трудніше так упоратися.

Для старих округлих бубнівських мисок-вазок аналогії в сусід-
ському посуді не збереглося (ст. Л. Шульгіної, табл. V, 9–11).

Щодо поставців та вазок, то старіші форми їхні могли бути й за-
позичені, могли й виникнути з інших близьких форм; старий бубнів-
ський поставець тільки розміром більший і грубший за миску- вазку 
й нагадує жерденівську панську «салятирку» (табл.  І, 10. 11,  12). 
Миска на принос, з обох боків рясно розмальована, що, без сумні-
ву, виникла з простої миски-вазки (спочатку розмальованої тільки 
всередині, а потім із додатком невеликого малювання ще й по верху 
зовнішнього краю), могла бути матір’ю поставця, рясно розписано-
го зовні, іноді трохи й усередині (табл.  І, 1,2, 3). Коли він придбав 
покришку, то від нього через переходові форми вже недалеко й до 
різноманітніших вазок на вареники без стоянів, на стоянах – фор-
ми, що подібна до міської супниці. Обидва процеси їх поступового 
розвитку й запозичення з міста могли відбуватися разом, незалежно 
один від одного. Жерденівські вазки на вареники сучасного майстра 
й старі киблицькі значно простішої циліндричної форми (табл. II, 4, 
5, 6), аніж високорозвинені сучасні складні, гідні спеціального до-
сліду, форми бубнівських вазок на вареники (табл. 1, 7, 8, 9). Тільки 
найстаріші вазки на вареники з бубнівських нагадують киблицькі й 
жерденівські, через що можна гадати, що бубнівці, запозичивши ра-
зом із поливою найпростішу форму, вже вдома, у себе, могти усклад-
нювати й перероблювати новий тип посуду.

Форма держаків у поставців і вазок найчастіше невелика округла 
фігурна або плескувата шишечка на горі, інколи складніша – подіб на 
до пуп’янки або хреста. На двох покришках до вазок сучасних гонча-
рів Якима й Луки виліплена якась тварина, подібна до кішки, що ро-
бить ці вазки вищими й урочистими. Вуха вазок (бо в поставців вух 
не буває) різноманітні – маємо поземні невеличкі прості, наліпле-
ні й нібито зроблені з суканої мотузочки та великі, маленькі, довгі, 
плескуваті, переважно округлі з діркою, але ще є й такі, з плескува-
того шматочка глини, що їх приліплено перпендикулярно до стінки 
вази, як на крамних. Оздоблені вони звичайно просто кольоровими  
 смужечками та крапками. З  композиційного боку вуха й держаки 
мають логічний зв’язок із формою посуду: так, на кулястих вазках і 
вуха кулясті, на гранчастих вони з’єднані з посудом під невеликим 
кутом, на циліндричному високому й вуха плескуваті й довгі.
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Можливо, що, як з вазками, так було й з глечиками: в Бубнівці 
ми маємо їх силу, й вони різноманітні в усіх трьох поколіннях. Уже 
найстаріші з них справляють враження таких складних і далеких від 
великих бубнівських неполив’яних гладущиків, що примушують ви-
знати їхні форми за запозичені невідомо з якого саме полив’яного 
пункту, бо, на жаль, музейні матеріали Киблича, Жерденівки, Гайси-
на відповіді на це не дають (табл. II, 10, 11, 12, 13).

Оскільки протягом часу форма вазок ускладнюється і з прямої й 
циліндричної або круглястої стає й гранчастою, і кулястою, на сто-
яні, зі складним профілем, з  вибагливими покришками, остільки 
форма глечикова простішає з часом і набуває напрочуд в’ялого, не-
виразного вигляду (табл. II, 13).

Отже, хоча й різноманітні форми вазок на вареники й глечиків, 
а також інших дрібних бубнівських полив’яних нових виробів, як-от: 
кухлята, сільниці, сахарниці, ставнички й т. ін., хоча вони й не мають 
цілковитих аналогій у музейних збірках сусідніх місцевостей, проте 
можна думати, що всі вони прийшли з міста або від панських гончарів, 
усі вони інші, ніж речі щоденного селянського вжитку – миска, гор-
щик, глек, усі свідчать про інші розвиненіші смаки й потреби, усі подо-
балися й прижилися в розкріпаченому селі, що, бувши хліборобським 
переважно, з часом збільшило кількість своїх ремісників-гончарів, які 
почали працювати не тільки для свого села, а й на містечкові базари.

Питання про те, як скоро після вивчення полив’яної техніки в 
Бубнівку прийшли ці складніші, нові, як порівняти з неполив’яними, 
форми, доводиться розв’язати в той спосіб, що д р у г е покоління 
полив’яних гончарів володіє ними найкраще, у   п е р ш о м у  по-
колінні є дещо, але його або вироблялося не дуже багато, або мало 
збереглося, т р е т є  ж покоління ще робить усе це, але тепер, з часом, 
зменшує його продукцію. Тому, переглянувши форми бубнівського 
посуду, маєш враження, що десь за 60-х  років у Бубнівці, разом з 
новим матеріалом і технікою, виникли мода й попит на нові форми 
посуду, прокинулася творчість у засвоєнні чужих і витворенні своїх 
нових форм посуду й нової орнаментації їх.

К о м п о з и ц і ї. Перераховуючи форми бубнівського полив’яного 
посуду, я навмисне йшла від найплескуватішої форми тарілки через 
миски, друшляки, поставці й вазки до найвитягнутішого вгору ци-
ліндричного в своїй основі глечика. У такому порядку розгляньмо 
й композиційні способи бубнівських майстрів на всіх цих формах.

До першої групи однесемо тарілки, полумиски, друшляки, мис-
ки звичайні й внутрішню оздобу мисок «на принос», тобто виявимо 
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принципи орнаментації бубнівських майстрів на всьому тому посу-
ді, що має форму плескувату або півсферичну (табл. III, 1, 3, 4–12).

До другої групи – весь той посуд, де орнаментована може бути 
й середина, але неодмінно мусить бути прикрашений зовнішній 
бік, тобто: миски на принос (зовні), поставці на сир і на кутю, ваз-
ки на вареники, дрібний посуд – сахарниці, сільниці й, на останку, 
глечики. 

Дві важкі плескуваті білі тарілки першого покоління бубнівських 
гончарів, як вже говорено, формою цілковито аналогічні до сучас-
них киблицьких «пейсахових» тарілок, також і композиційно одна-
кові: один негустий орнаментальний, вертикально скомпонований 
мотив, залишає багато вільного тла. Криси обох бубнівських старих 
тарілок орнаментовані аж надто просто, тільки суцільними широки-
ми кольоровими смугами (табл. І, 7, 8, 9). Зберігаючи й культивуючи 
для старих киблицьких і бубнівських тарілок вертикальну компози-
цію, гончарі всіх поколінь переносять її й на полумиски, й на миски, 
що свідчить про переважно декоративне значення тарілки, подекуди 
й миски, а також і про запозичення їх з міста (бо для щоденної миски 
на їжу логічна є композиція центральна, з усіх боків однакова; для 
миски «мисникової» логічніша буде, безперечно, композиція вер-
тикальна). У всіх поколінь бубнівських гончарів є також немало й 
тарілок, оздоблених за композицією центральною, типовішою для 
щоденних мисок, переважно хрещатою, інколи з п’яти або з шести 
ритмічних елементів навколо центру, інколи триквестрових. Криси 
тарілок третього покоління бубнівських гончарів звертають на себе 
виняткову увагу; орнаментовані вони з ряснотою рішуче непомір-
ною, і  таке густе обрамлення чи то вертикальної, чи центральної 
композиції на денці тарілки, з декоративного боку, стоїть поруч із 
мотивами, розміщеними на денці, а інколи навіть відводить од них 
на себе глядачеве око.

Переходячи до полумисків, що подібні до тарілок розміром і гус-
тою оздобою широких крис, мусимо зазначити, що і орнаментовано 
їх за композиційними правилами тарілок, тобто на денці однаково 
охоче вживають і центральної і вертикальної композиції, на широ-
ких крисах дають пишну обводку, обрамлення для середини.

Придивляючись до композиції простих із пружком мисок, як 
сталу рису їхню, відзначаємо однаковий для всіх без винятку мисок 
цього типу спосіб орнаментації найширшої частини мисок, за допо-
могою стовпчиків чи спускавок, що комбінуються тільки в розмірі й 
чергуванні кольорів, дають завжди однакове вертикально-смугасте 
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обрамлення й спираються иа горизонтальне обрамлення – «віночок», 
що покладений по пружку навколо центрального поля (табл. ІІІ, 4, 
5, 6, 8, 11). Ця ритміка вертикальних рис, що спадають зверху тро-
хи похило й упираються в лінію, що лежить на пружку, надає мисці 
вигляду стрункої, високої, вкладистої; а  двійне контраст не обрам-
лення центрального мотиву є істотна риса всіх простих із пружком 
мисок району Східно-Північного Поділля. Вертикальні композиції 
на центральному полі цих мисок нічим не відрізняються від таких 
самих на тарілках, а зокрема на полумисках, бо навіть у такої гли-
бокої посудини, як миска, де стінки зовні так рішуче піднесені до-
гори, в середині, в розрізі, власне кажучи, лінія центрального поля 
дуже наближається до плескуватої лінії полумиска й тільки потрохи 
та повільно підноситься догори до пружка. Це примушує гончарів 
вживати на центральному полі миски того самого композиційного 
розміщення центральних мотивів, що й на полумисках і на тарілках; 
і тільки трохи більше заглиблення цього поля, ніж у полумиску, тро-
хи більша округлість півсфери нагадує гончареві, що варто уникати 
таких не цілком симетричних фігур, як скажімо, латинський хрест 
із довгою нижньою частиною, бо це надає мисці вигляду кривої, 
а дбати за плавніші, округліші, м’якіші лінії й для вертикальних мо-
тивів. У  композиціях центральних миски від тарілок і полумисків 
відрізняються трохи тим, що в мисках трапляється таке оформлення 
геометричного центру, якого не мають тарілки та полумиски, а саме: 
інколи маємо більшого розміру округлий центральний мотив, який 
нагадує про те, що знизу в мисці є, непомітна зверху, така важлива 
конструктивна частина, як денце, що вона має своє особливе існу-
вання й межі, має зовні чітку лінію, яка її відділяє від стінок. Компо-
зиційні правила орнаментації простих мисок центрального типу ті, 
що й полумисків і тарілок; звичайно це хрещате (табл. IІІ, 8, 9) п’яти 
або шестичастинне розміщення однакових мотивів або чергування 
двох різних навколо центру. Інколи рухливі лінії свастики ділять 
центральне поле миски на чотири, п’ять, шість одрізків, куди вміще-
ні дрібні, також рухливі, мотиви.

Як уже говорено, округла миска-вазка (табл.  IІІ,  9), яку ми зна-
ємо й у першому поколінні полив’яних бубнівських майстрів, менше 
в другому й багато в третьому, не має розподільної лінії пружка, що 
допомагає гончареві вправитися з окремими полями загальної пло-
щі, а дає одне велике округле поле, що підлягає орнаментації; тут уже 
нема спеціального, в самій конструкції даного, місця ні для спуска-
вок, ні для віночка на пружку, й треба оком накреслити чи то верти-
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кальну, чи то центральну композицію на все поле. Правда, інколи це 
поле штучно скорочує те, що вгорі воно буває описане цілою низкою 
концентричних смужечок і кривульок: або лінія посередині височи-
ни миски накреслює межу, що до неї мусять доходити спускавки, які 
на цих мисках зовсім не так до речі, як на «простих»; але здебільшого 
це велике округле поле. Тут треба мати дуже вправну руку, щоб не 
помилитися і влучно вмістити в нього орнамент. Тому вертикальні 
композиції складаються тут із великих широко розпластаних квітів, 
що виходять із вазона, а центральні з досить великого центрально-
го мотиву, що навколо нього повторені по всьому полі також досить 
великі мотиви, або чергуються два різних. І все-таки треба тут від-
значити, що центральна композиція на всіх мисках гончарям дається 
краще і що заповнення площі на мисках із пружками завжди густіше, 
аніж на мисках-вазках, де завжди залишається більше вільного тла.

Уже говорилося, що ритуальна миска на принос могла виник-
нути з простої щоденної миски-вазки, бо, як правило, всі миски на 
принос мають округлі боки; тільки одну, роботи одного з перших 
полив’яних гончарів, маємо з пружком, відповідно до цієї форми по-
мальовану й зовні, й усередині. Іще одна форма щоденної миски з 
м’яко загнутими назовні крисами межує з мисками на принос, роз-
мальованими на обидва боки.

Можна думати, що малювання на зовнішньому боці миски по-
стає з тієї зручної в щоденному вжитку форми миски-вазки, де верх-
ня, найширша, частина не відгинається назовні під певним кутом, як 
у простій із пружком, а, навпаки, трохи загинається до середини так, 
що її зовнішній неполив’яний бік добре видно. У мисок із пружком 
похила лінія найширшої частини й верхній краєчок, що виходить 
трохи назовні, роблять майже зовсім непомітним зовнішній бік 
миски; тут, навпаки, округлий бік випирає. Тому справжнє почуття 
митця вважає за потрібне почати оздоблювати цю частину щоден-
ного посуду: він трохи поливає її зовні (не до кінця, лише вгорі), і по 
самому верху зовні веде невелику кривульку або смужечку. Таких 
щоденних мисок у збірках музейних ми маємо досить: бачимо їх, 
крім Бубнівки, й у Жерденівці, й у Гайсині, й по інших місцевостях 
України – на Полтавщині, Чернігівщині, Київщині.

Зробивши це для щоденної миски, маючи на увазі її щоденне 
вживання, коли вона стоїть на столі з їжею, майстер зробив її без-
доганно прибраною з усіх боків, які видно, бо нижньої зовнішньої 
частини її під округлим боком, звичайно, вже непомітно. Але, коли 
таку миску збільшити, вживати її інакше, а саме – ставити на такому 
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місці, де багато людей бачать її здалеку, з  різних боків, як, напри-
клад, на аналої під час панахиди в церкві, коли парафіянам її видно 
лише із зовнішнього боку, ясно, що саме цю частину посуду й варто 
оздобити насамперед  12. Звичайно в мисках на принос буває гарно 
оздоблена й середина, але бачимо й такі, а далі йдуть і поставці, де 
орнаментальний наголос, безперечно, на зовнішньому боці.

Орнамент на зовнішньому боці мисок на принос, поставців 
(табл.  І, 19–12; II, 1–6), вазок на вареники звичайно лежить густо; 
в нижній та верхній частинах бувають суцільні позені смуги, серед-
ній же пояс, один або два, найчастіше буває з окремих вертикально 
збудованих мотивів і багатьох дрібних додаткових, так що узір май-
же заспіль уквітчує все тло. Якийсь суцільний віночок, що оббігає 
посудину навколо, становить виняток.

Трудно щось сказати про орнаментальну композиційну ув’язку 
між покришками поставця і вазки і самою посудиною, бо покришка 
не завжди потрапляє на своє місце, хоча гончарі, прагнучи до цього, 
і позначають відповідно обидві складові частини, призначені одну 
до одної. Отже, в тих примірниках, що мають, безперечно, свою по-
кришку, такий зв’язок, без сумніву, бачимо, і форму, як і орнамент 
покришки, буває дуже влучно пристосовано (табл. II, 8, 9). Звичайно 
квіти від верхнього держака на покришці, як віяло, розбігаються до 
найширшої частини, де звичайно впираються в округлу поземну лі-
нію, що оперізує її в нижній частині.

Щодо глечиків, то, підкреслюючи різноманітність їхніх форм, 
спостерігаємо, що в старих – гранчастих, кулястих, із довгою шиєю, 
взагалі складнішого профілю, аніж сучасні, що мають не таку чіт-
ку розгалужену форму, а, залежно від цього, і  композиційну, як у 
мисках з пружком,  – кожна конструктивна частина має своє під-
креслення в розміщенні орнаменту, найчастіше поясного: в окре-
мих смужках, окремих квітчастих мотивах на горлі, на найширшій 
частині, перед денцем (табл. II, 10–12); на сучасних глечиках, як на 
мисках-вазках, все поле що не має, чітких граней, а округле і якось 
мало виразно відходить від циліндра, звичайно орнаментоване ску-
по, шерегом тонких сторчових рослинних мотивів, що залишають 
багато вільного тла; літнички, як конструктивна частина, в них не 
підкреслені; вуха, разом з загальною формою, стають невиразні, 
майже неоздоб лені (табл. II, 13).

12 Александрович Ю. С. «Побут», № 4–5.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



524

Елементи орнамент у й т ракт ув ання їх . Трудно згадати 
серед виробів усього українського гончарства таку рясноту, таку 
субтропічну рослинну орнаментацію, яка вражає на бубнівському 
посуді. Навіть огрядна, чепурна Жерденівка поруч з нею здається 
уквітчаною рослинами одного-двох ґатунків, а  бубнівські гончарі, 
ніби квітоводи, що один перед одним змагаються, скільки ґатунків 
рослин можуть вони вивести з того самого насіння. І  доводиться 
уважно придивлятися, щоб побачити, що, власне кажучи, в основу 
всього покладені лише ті самі основні «вилоги», «косички», «сосон-
ки», «квіти», що в Гайсині набрали такого одноманітного, нудного, 
сталого вигляду, що в Жерденівці трошки збагатіли, але все ж таки 
міцно уляглися в якийсь певний шаблон, ті самі, що спостерігаємо в 
найстаршому з усіх білому Киблицькому посуді (табл. IV).

«Вилоги» – інколи подібна до лотосу, ширше розгорнена, інколи 
подібна до тюльпана, стисліша квітка. Вона посідає перше почесне 
місце серед елементів бубнівського орнаменту. Складається вона з 
двох поодиничних, двійних, трійних зовнішніх ліній, що більш за 
все нагадують основу античної ліри, й середньої частини, що буває 
зроблена або як безліч тичинок, або як голчаста сосонка, або як де-
ревце з округлим листом, або як рослина, навіть із ягідками, або як 
виноградне гроно, або як п’ятипелюсткова квітка. Інколи відігнені 
краї цієї подібної до ліри зовнішньої лінії ще й самі розцвітають 
окремими квітами. Рішуче не можна врахувати всієї безлічы по-
хідних форм, які виходять з цієї квітки, що в її основі, може, й дій-
сно лежить контур тюльпана в вертикальному розрізі. Знаємо її в 
житті – в килимах, в різьбленому дереві, в металі, й розшукувати 
родичів її довелося  б протягом багатьох тисяч верств, тисяч ро-
ків 13. Бубнівці запозичили її в сусідів і запопадливо культивують 
у себе аж досі; вона й досі в них найулюбленіший, найпоширені-
ший мотив. 

Другий, що весь час іде поруч з ним, кількісно навіть і частіший, 
але простіший і нібито додатковий, що інколи служить за серцевину 
«вилогам», – це «сосонки», все, що нагадує деревце від найпростішо-
го, зробленого графічно однією фарбою, що в ньому хоч пряменько, 
хоч трошки схиляючись одна до одної, хоч зовсім близько, хоч на 
деякому віддаленні сходяться під кутом гілочки-риски, до такого, де 
помітно й стовбур, і округле, навіть двокольорове, листячко. Часто, 

13 Миллеръ  В. Лотосъ вѣ малороссійскомъ орнаментѣ. Труды  XIV Археолог. 
съѣзда въ Черниговѣ. 1908, т. 2.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



525

зокрема в вертикальній композиції, воно буває струнке й нерухоме, 
симетричне, урочисте, як антична пальмета; у композиції централь-
ній воно набирає рухливого вигляду й округло, як під вітром, сте-
литься, загинається в один бік по поверхні навколо її центру. 

І тут, поруч з такою сосонкою, стоїть третій улюблений елемент: 
«косиці», що, додавши до нього декілька рисочок, можна зробити 
знову просту сосонку. Ці «косиці», як хвіст у півня, як кучері в селез-
ня, мусять складатися з округлих ліній, завиватися, влучно вміщати-
ся в усіх одрізках півсферичної поверхні миски, поділеної головни-
ми композиційними діагональними, радіальними лініями на окремі 
сектори або сегменти. Ці «косиці» також дуже різноманітні: бувають 
двійні, більші, менші, густіші, ріденькі, але особливої елегантності їм 
надає крайня верхня риса на зразок довгого похилого пера.

Навколо різноманітності цих трьох основних елементів уклада-
ється багато інших, що їх витворюють і вживають окремі гончарі 
поруч з цими обов’язковими для кожного. Знайдемо ми тут квітку 
стилізовану, просту, з п’яти округлих пелюсток, інколи ще всю за-
плутану в рисочках, що роблять її подібною до «нечесаної панноч-
ки»; або зроблений дряпушкою – різнокольоровий повнячок; квітку, 
що нагадує роман, або соняшник з м’якою, округлою серединою і 
багатьма довгими пелюстками з пелюстками ланцетуватими, зліпле-
ними докупи, й пишну, подібну до лілеї; виноградне гроно; ягідки, 
як на порічці; різноманітно розміщені округлі крапки, що загалом 
звуться ягідками; дуже декоративний, так званий індичий хвіст, що 
нагадує єгипетське віяло; щось подібне до павиного пера; окремі 
дов генькі ланцетуваті листочки – сливки; усе це в несподіваній зміні 
комбінацій елементів, фарб, розміщення, напрямку здається одразу 
безліччю окремих, кожен раз нових, рослинних мотивів.

Мінімальний відсоток припадає на тваринний елемент. Зобра-
ження людини, характерне для Киблича, бачимо тільки один раз 
на білій мисці Якова-гончаря, учня Киблицького гончаря Василя. 
Під час навчання учень копіює свого вчителя, а,  зробившись май-
стром, у своєму селі більш не вживає цього сюжету, чужого бубнів-
цям. У деяких старих гончарів маємо риби на ритуальному посуді; 
фантастичну істоту, подібну до ящура, на білій тарілці з майстерні 
Андрія – першого полив’яного бубнівського гончаря; в одного з най-
молодших бачимо птахів невідомої породи, що нагадують обскуба-
них горобців або галок; у згаданого вище Якова також є біла миска з 
птахами, що клюють виноград, зроблена під безсумнівним впливом 
Киблича. Щодо хрестів, то їх є досить, переважно у ритуальному по-
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суді; на тарілках, з  вертикальною композицією останніх гончарів, 
вони мають вигляд справжніх намогильних або придорожніх.

Коли брати рослинну орнаментацію полив’яного бубнівського 
посуду в історичному розрізі, спостерігаємо, що гончарі першого 
покоління подавали рослину значно стилізованіше й абстрактніше, 
аніж сучасні гончарі, що підходять до зображення квітки натураліс-
тичніше. Але й цей селянський натуралізм такий далекий від того, 
що до нього звикли городяни, що я дозволю собі вживати цього 
терміна тільки з великими застереженнями. Подивившись на по-
суд гончарів першого покоління, гостро відчуваєш, що квітка була 
для них певною абстракцією, певним орнаментальним символом, 
що мусить лише як найдекоративніше заповнити певну площу, для 
неї одведену (табл. ІІІ, 5). Тому ці квітчасті мотиви звичайно дуже 
монументальні, дуже симетричні, міцні, значні й нерухомі, кожний 
сам по собі, рослинне царство теперішніх гончарів здрібніло й там, 
де воно залишилося дуже застилізоване, і там, де воно здобуло нату-
ралістичних рис; на мисках із центральною композицією чергуються 
2–3 мотиви; 1–2, навіть 3 рослини з листям і з пуп’янками виходять 
із вазона на вертикальній композиції; нарешті, гончар доходить до 
такої вільності, що голівку квітки головного стовбура рослини (на 
тарілці з вертикальною композицією) дозволяє собі м’яко схилити 
на один бік, тобто порушує основний закон суворої симетричності.

У межах цих двох полюсів вміщується вся різноманітність буб-
нівської стилізовано-рослинної орнаментики.

Обрамлення. Сталі й одноманітні у жерденівців та гайсинців 
елементи обрамлення у бубнівців також набирають великої різно-
манітності. Говорено вже, наприклад, про традиційні для мисок із 
пружком цього району спускавки. Бубнівці й у це, на перший погляд, 
зовсім однакове обрамлення, вносять велику вибагливість. Вони 
роблять їх то довгими, стрункими, з  округлими краплями напри-
кінці, то коротенькими, міцними; вдало комбінують їхні кольори й 
тло. Спускають, скажімо, по черзі то одну, то декілька чорних, білих, 
зелених спускавок, чергують довгі з короткими, кладуть між група-
ми довгих світлих темні горизонтальні лінії, додаючи їм світле тло 
з легким штрихуванням дряпушкою. Взагалі, з цього простенького 
струмочка простої фарби, що мусить сковзнути по похилій площині 
зверху, спуститися й зупинитися на певному місці перед пружком, 
утворюють справжню ритмічно-графічну симфонію. Закохуючись 
кольоровою грою спускавок, гончарі вводять їх і в полумисок, і в та-
рілку, де, власне кажучи, їм зовсім не місце.
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Так само віночок пружка, завжди простенький, з великим смаком 
буває дібраний і до спускавок, і до центрального орнаменту. На ньо-
го нібито спираються спускавки й він нібито зв’язує в певну єдність 
елементи, вміщені в центральне поле. Це хоч кривулька, хоч «коло-
сок», що в ньому вся привабливість полягає в тонкому штрихуванні 
кольорів, які ритмічно чергуються по всьому віночку. Цьому пруж-
кові відповідає і карбування вінця миски: воно буває густе чи рі-
деньке, темне чи ясне, залежно від того, як скомпоновано спускавки 
і віночок. Рясним темним спускавкам відповідає світле карбування 
і навпаки.

На полумисках і тарілках, що їх центральне поле звичайно запов-
нюють ті самі елементи, що й на мисках, звертає на себе увагу окраса 
широких берегів, які оточують середину. Тут вигадливість бубнівців 
не знає краю: всі ґатунки технічного й рослинного орнаменту зна-
йдемо тут, починаючи від простого карбування, кривульок, суціль-
них широких колосків, крапок, ягідок, до різноманітних квіток, «ко-
сиць», «сосонок», «вилог», повнячків. Дуже влучні комбінації вживає 
сім’я Герасименків: то округлі косиці лежать на крисах, як гірлянди, 
то квіти з такими пишними хвостами, що рухом своїм нагадують 
низку комет, то суцільний віночок, нібито сплетений з блискучого 
барвінкового листу, обплітають криси полумисків.

Фігурний і зокрема ритуальний 14 посуд (збіркою його може пи-
шатися куст. відділу с.-г. музею, він вартий спеціального досліджен-
ня) щодо орнаменту різниться від звичайного тільки ряснотою. На 
деяких поставцях на кутю й на сир, мисках і полумисках на при-
нос помальоване все не тільки в середині й зовні, а навіть і на денці 
(табл. ІІІ, 3). На глечиках на мед для панахид інколи буває виліпле-
ний ліхтарик на свічку, на «пейсахових» єврейських великодніх тарі-
лочках криси не тільки помальовані, а й нібито заплоєні (табл. III, 1). 
Тільки риби можна вважати за орнамент специфічно-ритуального 
змісту, бо хрести, що їх на ритуальному посуді є досить, бачимо й 
на щоденному. Решта елементів орнаменту вся абсолютно та сама,  
що й на звичайному: квіти, листя, ягідки, кривульки, крапки й т. ін., 
але дуже щедро, дуже рясно розміщені. Квіти в сторчовому, в позем-
ному напрямку, між розподільних смуг і додаткових елементів, густо 

14 До ритуального посуду застосовуємо той нещоденний, якого вживають лише 
в окремих урочистих випадках життя, як-от поставці – раз на рік, на кутю (табл. ІІІ, 
2), миски на сир – тільки на Великдень, миски на принос і глечики з ліхтариком – 
тільки на панахиди, пейсахові тарілочки – тільки на єврейську пасху.
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обліплюють ритуальний і фігурний посуд. Кожна річ старанно опра-
цьована, вона має урочистий вигляд, завжди кожна зовсім окрема, 
унікальна, одна не подібна до іншої. На деяких окремі гончарі вжи-
вали дуже влучно незвичайних засобів орнаментації: так, Данило 
Гончар гарно використовував мотив спускавок у нижній частині 
глечиків (табл. II, 12), Івась – мотив луски на високому горлі білого 
глечика. Тома й Яків – мотиви рівнобіжних, різнокольорових смуг у 
нижній частині глечиків і поставців, наче обтягнених обручиками, 
Афонь – вертикальними смугами так розписав поставець на сир, що 
він зробився подібний до половинки смугнастого кавуна.

Про оздобу дрібних бубнівських посудинок – сільниць, ставнич-
ків, сахарниць та цяцьок – можна сказати, що їх дуже багато й вони 
дуже відмінні: гончарі їх заспіль вкривають дрібними рослинами й 
геометричним орнаментом, до речі, інколи зовсім зайвим та непри-
ємним, як, наприклад, сосонками на боках у коняки, на стінках ваго-
на, квітами на «дзвіниці» й на даху «школи».

IV. РиСи ІНДивІДУалЬНОСТІ в МалЮваННІ 
БУБНІвСЬКиХ ГОНЧаРІв

Працюючи за статистичним методом над масовим матеріалом із 
гончарства одного села 15 і, на щастя, добре паспортованим по всіх 
головних збірках, на більш ніж 700 речей, я не знайшла двох абсо-
лютно ідентичних, але вони так легко вкладалися в певні групи на 
підставі стилістичних ознак, що мій попередній, традиційний по-
гляд на народне мистецтво, як на творчість сталу, суто колективну, 
анонімну, без яскравих рис індивідуальності, спочатку захитався, 
а потім зник, і на зміну йому прийшов інший – протилежний. Вдачу, 
вправність, індивідуальний смак, здатність перетворювати запози-
чене в окремих майстрів – все це, нарешті, я відчула, як цілковиту 
несподіванку для себе на зразках виробів 20  майстрів 3  поколінь 
бубнівських гончарів.

Під час праці спадало на думку: а може, бубнівські гончарі виня-
ток? Може, там, де орнаментика не така буйна й пишна, як у них, де 
вільні малюнки від руки вже вмерли й замінені простішим лінійним 

15 Року 1926-го, в Музейному семінарі проф. Д. M. Щербаківського я опрацьо-
вувала тему «Статистично-описовий метод праці з масовим матеріалом з народного 
мистецтва», й тисяча штук подільського посуду з с. Бубнівки, Жерденівки, Гайсина, 
Киблича разом з тисячею малюнків татарських вишивок були мені за конкретний 
матеріал для спостережень загального характеру.
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орнаментом, або там, де технічні способи уніфікують орнамент  16, 
може індивідуальність майстрів зовсім зникає?

І ось я пригадую, і це легко перевірити, що досить піти на базар у 
провінціальному місті або містечку, де торгують не перекупки, а самі 
гончарі або їхні жінки, і там, навіть серед груп зовсім убогого, сучас-
ного одноманітного посуду, можна помітити різницю руки окремих 
майстрів, хоч це й не впадатиме так в око, як на бубнівських зразках.

Пригадуючи приклад з інших галузей народного мистецтва, я ро-
блю для себе висновок, що тут мусить бути закон такий самий, як 
скажімо, в каліграфії.

На мою думку, виховування на зразок міського, індивідуалістич-
ного, переважно образотворчого мистецтва перешкоджає глядачеві й 
дослідникові міського походження побачити в народному мистецтві, 
в  суто орнаментальній творчості села ті, на перший погляд, зовсім 
дрібні й непомітні індивідуальні відміни, що їх прекрасно виділяють 
і відчувають споживачі селяни. Кожна жінка з гончарського села од-
разу скаже, хто саме з гончарів зробив ту чи іншу миску, які відміни в 
праці кожного з них, легко пізнає, яка дівчина розписала хату або ви-
ткала килима. Навіть у такому стриманому традицією малюванні, як 
на писанках, і там вони вміють пізнати манір окремої малярки.

Ось тому мені здається, що, студіюючи народне мистецтво, щоб 
добре зрозуміти його, треба весь час пам’ятати про інше художнє ви-
ховування й сприймання його в майстрів і споживачів-замовників. 

Інший сталий п о б у т і темп розвитку творчості сільських мит-
ців, що оздоблюють майже тільки речі практичного призначення, 
щоденного вжитку, та м  и  л  у  в  а  н  н  я в орнаментації тисячоліт-
ньої традиції, яка майже досі затримується на селі, можуть пояс-
нити нам це явище. Цілковита протилежність творчості міста, що 
його мистецтво, будь-якої поважної стародавності, йшло завжди 
зовсім іншим темпом і шляхами, змушують дослідника, що студіює 
народне мистецтво, увесь час пам’ятати про зовсім різне художнє  
виховування як своє, так і селянських майстрів і його сільських 
 споживачів-замовників.

Тоді зрозуміло, чому селянці миски двох окремих майстрів од-
разу здаються зовсім різні, а дві картини з однаковим сюжетом двох 

16 Так, гончарі с. Шатрища на Чернігівщині з pp. 1925–26 почали оздоблювати 
свій глиняний посуд за допомогою трафаретів із церати або товстого паперу, але 
навіть і така механізована оздоба не перешкоджає на формах, пропорціях посуду, 
виборі сюжетів спостерігати різницю в праці окремих гончарів.
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цілком різних майстрів  – зовсім подібні; таке сприймання мисте-
цтва близьке до дитячого або дикунського, коли добре розуміються 
на своєму і трудно сприймають чуже. А разом з цим: тому й дослід-
никам і аматорам недавніх часів, що віддано збирали й кохалися в 
народному мистецтві, не спадало на думку, не впадало в око, що й у 
цьому «примітивному» стриманому й, з першого погляду, обмеже-
ному технічними й психічними межами колі орнаментальних явищ, 
індивідуальність майстрів може відігравати будь-яку роль.

Тому, здається мені, й у найбільших музейних колекціях народного 
мистецтва, де завжди дуже мало експонатів з підписами авторів або 
датами на самих речах, що їх збирали дослідники й аматори городяни, 
інвентарні записи завжди такі мізерні, а  експозиції такі нівельовані. 
Ще добре, коли інвентар хоч приблизно визначає місцевість, звідки по-
ходить річ; детальніших же відомостей майже ніколи не подається, на-
віть про унікальні речі, тож про звичайні, масові й говорити нема чого. 
Тому народні художні вироби, переважно орнаментальні, недатовані, 
переважно безпаспортні, завжди впливають на глядача, як стихійна 
масова народна творчість, що за нею абсолютно зникає одиниця.

На бубнівському матеріалі я спочатку відчула тільки окремий за-
гальний стиль цього посуду, порівнюючи його з іншим подільським 
і українським; індивідуальні  ж риси окремих гончарських родин, 
окремих майстрів прийшли до мене не безпосередньо, а лише після 
того, як я вистудіювала кожну річ, виділивши всі відміни форм, ком-
позицій, розклавши на окремі елементи кожну мальовану посудину 
роботи кожного окремого гончаря. Підрахунки ствердили уперті 
факти й переконали мене, що, невважаючи на тісні стосунки май-
стрів, які мешкають поруч один одного, на безсумнівний загальний 
стиль і взаємовпливи, можна виділити навіть: н е  м о ж н а не ви-
ділити яскравих рис індивідуальності, зокрема, в деяких найталано-
витіших чи своєрідних майстрів.

Та й чому б це мало бути інакше? Там, де є найменша можливість 
власної творчості, людина не може не виявити в ній себе  – єдину 
на завжди одиницю, складний комплекс фізичний і психічний, що 
ніколи й не може цілком повторитися з усіма тими рисами, яких на-
дало йому його оточення, час, економічні умови.

Як не повільно, порівнюючи з містом, змінюється все це в умовах 
сільського життя, все ж нема підстав і рації нехтувати ними й тут.

Про зміну форм і орнаменту бубнівського посуду протягом часу в 
трьох поколінь бубнівських гончарів уже говорилося. Важкі, прості 
форми в дідів переходять у різноманітні, вибагливі в синів та ону-
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ків; суворо симетричний, монументальний, стилізовано-рослинний 
орнамент замінює дрібніший, ближчий до натури, неспокійний.

Так, в родині Степана Гончаря є приклад, що вражає. Великі, спо-
кійні, стилізовані квітки на важких мисках-півтораках роботи Сте-
пана (табл. ІІІ, 8), найталановитішого зі старих майстрів, у його не-
божа, плодовитого різноманітного Митрофана, стають тонші, жва-
віші, різноманітніші, а в онука Григорія всі елементи ще дрібнішають 
і набувають такої рухливості, що цього не можна не помітити серед 
решти посуду: на дванадцять мисок Григорія, що посідає куст. від. 
с.-г. музею жодна не має статичної композиції, в усіх вона яскраво 
динамічна (табл. ІІІ, 9). Для цієї родини характерне є те, що вона до-
держується переважно стилізованого орнаменту в усіх поколіннях. 
Дивне явище, але ще раз в третьому поколінні знову з’явилася була 
сувора й чарівна Степановий маніp, його нерухомі, великі, стилізо-
вані квіти розцвіли ще раз на мисках єдиної бубнівської жінки, що 
писала миски, – молодої, хворої на чорну хворобу дівки, доньки гон-
чаря Мойси Риги, яка рано вмерла (табл. ІІІ, 6).

Речі батька й сина, Івана й Михайла Гончарів, помітні своєю чи-
стою формою, своїм дуже дбайливим і бездоганно зробленим ма-
люнком, але таким скупим та обмеженим, таким щуплим, однома-
нітним, що мимо волі відчуваєш антипатію до цих скупих майстрів, 
що зайвої хвилини не витратять на розмальовування, зайвої краплі 
фарби не крапнуть, зайвого грама поливи не додадуть до того, що 
конче потрібне, щоб не було погано. І орнамент їхній сухий, однома-
нітний, застилізований, зроблений вправною скупою рукою, не знав 
нових вигадок, акуратний, розрахований, нудний (табл. III, 7).

Подібно до цих, одноманітно і шаблоново працював і Гаврило з 
сином Лукою (табл. ІІ, 13, табл. ІІІ, 1). Навпаки, поруч із ними, в та-
ких родинах, як Мойса (табл. II, 2, 10) з синами Томою та Мельоном 
(табл. ІІІ, 2, 11, 12), або Агафон із синами Яковом та Якимом (табл. II, 
6, 9, 11, табл.  III,  10), або пишний Мойса Рига з хворою доч кою 
(табл. II, 8, табл. III, 4, 6), орнаментальна щедрість кипить аж через 
край; в батьків із синами в загальному стилі завжди більше спіль-
них рис, аніж у братів у перших. В родинах затримуються улюблені 
форми, улюблені орнаментальні мотиви. Часто роботи батькової від 
синової не можна розрізнити, такі вони подібні. При спільній праці 
цілої родини це цілком зрозуміло.

Деякі окремі майстри мають таку сталу й виявлену фізіономію, що 
їх у жоднім разі не можна переплутати ні з ким. На першому місці 
стоїть, безперечно, Степан, що про нього вже говорено. Маємо тільки 
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декілька його мисок, але всі вони складають виразну, невелику, окре-
му групу із спільною формою, орнаментом, трактовкою (табл. III. 5).

Далі – Данило Гончар; його манера писати цілком своєрідна, такої 
не вживав ніхто, крім нього: він принциповий і талановитий пуанте-
ліст, що прекрасно володів своєю манерою, засипаючи певні райони 
посуду, як маком, крапками – то чорними, то білими, то зеленими 
між основними композиційними лініями; він так грав кольором, 
що досягав зовсім незвичайного і сміливого ефекту. А його глечики, 
що їхню нижню частину він занизував спускавками, камеризуючи 
верхню крапками, одразу вирізняються своєрідною елегантністю 
(табл. II, 1, 5, 12).

Не можна не впізнати в млявих малюнках робіт Луки, майстра 
останнього покоління, вони такі анемічні й у фарбах, і в формах по-
руч із іншим посудом. Його плескуваті тоненькі пейсахові тарілоч-
ки, з  ріденьким узором, його цяцьки й вазки замальовані такими 
одноманітними сосонками, що одразу безпомилково складаються в 
певну групу (табл. II, 13; III, 1).

Так само вкладаються в певну групу й вироби Томи; це – сучасний, 
чепурний, працьовитий, відомий майстер, що легко йде на всяку нови-
ну; його різноманітні поставці й вазки більш за всіх нагадують міські 
супниці, а тарілки з «фарфурками», зроблені за формою, що цілком від-
повідає міським плитким тарілкам; фарби в нього густі, полива блис-
куча, форми чіткі, посуд кріпкий, як ні в кого іншого; пише він щедро, 
вживає орнаменту різноманітного, часто робить натуралістичні квіти 
на декоративних тарілках. Він виробив свій певний стиль, що подоба-
ється споживачам, і його дуже дотримується (табл. ІІІ, 2, 11).

Був у нього брат, що рано вмер, гончар-мрійник Мельон. Неве-
личка кількість його посуду огрядністю й манерою нагадує посуд 
Томи, але рука, вдача якісь зовсім інші, зовсім індивідуальні: його 
квіти не справжні, а казкові, рясні, дрібні переплетені між собою або 
стоять нерухомо, як у завороженому, казковому лісі (табл. ІІІ, 12).

Так само буйні, різноманітні, фантастичні квіти – вазони на ве-
ликих, плескуватих тарілках одного із сучасних гончарів не можуть 
не видати з головою свого автора – гіркого п’яницю, що сам посуду 
навіть не робить, а тільки ходить писати до брата (табл. ІІІ, 10).

Власне кажучи, у кожного майстра можна підмітити щось інтим-
но власне в орнаменті, обминаючи вже улюблені форми й розміри, 
що з них також легко пізнати гончаря. Але це вже могло б стати за 
цілком окрему розвідку.

Відчитано в н.-д. кaт. мистецтвознавства. 29. ІІІ. 29.
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Пояснення до ілюстрацій 17

Табл. І. 1, 2, 3. Зразки старого неполив’яного посуду с. Бубнівки 
Банька (№ 344). Горщик (№ 340). Гладущик (№ 352). 5, 6. Близнята 
й банька з врізаним орнаментом і плямами поливи-оздоби (№ 348, 
№ 346). 4. Стара полив’яна ринка на трьох ногах (№ 372). 8. Стара 
біла киблицька тарілка (№ 295). 7, 9. Старі білі бубнівські тарілки, 
наслідування киблицьких (№ 375, № 376). 10. Гайсинська миска на 
принос з обох боків писана (№ 228). 11. Жерденівська салятирка з 
обох боків писана (№ 331). 12. Бубнівська миска на принос роботи 
Івася Гончаря (?) (№ 789).

Табл. II. 1. Поставець роботи Данила Гончаря (№ 753). 2. Поста-
вець роботи Мойси Гончаря (№  755). 3.  Поставець роботи невідо-
мого гончаря (№ 293). 4. Жерденівська циліндрична вазка (№ 303). 
5. Поставець роботи Данила Гончаря (№ 762). 6. Вазка роботи Афоня 
Герасименка (№  708). 7.  Вазка на вареники роботи Гаврила Гонча-
ря (?) (№ 709). 8. Вазка на вареники роботи Мойси (№ 700). 9. Вазка 
на вареники роботи Я. Герасименка (№ 711). 10. Глечик роботи Мой-
си Гончаря (№ 731). 11. Глечик з ліхтариком роботи Я. Герасименка 
(№ 724). 12. Глечик роботи Данила Гончаря (№ 726). 13. Глечик робо-
ти Луки Гончаря (№ 728).

Табл. III. 1. Пейсахова тарілка роботи Луки Гончаря (№ 768). 2. По-
ставець на кутю роботи Томи Гончаря (№ 762). 3. Денце полумиска 
на принос роботи Митрофана Гончаря (№ 782). 4. Миска проста ро-
боти Мойси Риги (№ 580). 5. Миска проста роботи Степана Гончаря 
(№ 428). 6. Миска проста роботи доньки Мойси Риги (№ 578). 7. По-
лумисок роботи Івана Гончаря (№ 428). 8. Миска проста роботи Ми-
трофана Гончаря (№ 564). 9. Миска-вазка роботи Григорія Гончаря 
(№ 622). 10. Тарілка роботи Я. Герасименка (№ 649). 11. Миска проста 
роботи Томи Гончаря (№ 476). 12. Тарілка роботи Мельона Гончаря 
(№ 542).

Табл. IV. Елементи орнаменту Бубнівського посуду. 1–3. Карбики. 
4–5. Кривульки. 6. Колосок. 7–8. Стовпчики, спускавки. 9–10. Коси-
ці. 11–12. Сосонки. 13–15. Вилоги. 16.  Індичий хвіст. 17. Виноград. 
18. Риба. 19–20. Квітка. 21–22. Хрести.

17 Всі фотографії зробив з експонатів Київ. с.-г. музею М. Подолянко; №№ речей 
подано за інвентарем Кустарного відділу.
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Табл. І

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9

10, 11, 12
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Табл. ІІ

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9

10, 11, 12, 13
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Табл. ІІІ

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9

10, 11, 12
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Табл. ІV

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10 11 12

13

14

15

16 17

18

19 20 21 22
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Місто Ніжин як значне торговельне та промислове стає відомим 
з ХVII ст. 1

Велика кількість виробів роботи ніжинських золотарів (серед 
яких чимало підписних та датованих ХVIII ст.) 2, що була по числен-
них ніжинських церквах, а також у відділі найцінніших речей Київ-
ського музею культів, міські документальні дані та спогади останніх 
старих золотарів – золотарів з дідів-прадідів – дозволяють вважати, 
що золотарство в Ніжині дійсно існувало з давніх давен.

А. Шафонський 3 нараховує у другій половині XVIII ст. у Ніжині 
657 різних ремісників, об’єднаних у 8 цехах, себто значно більше, ніж 
по всіх інших Чернігівських містах. Так, зазначивши на всю Чернігів-
щину 12 золотарів, аж 8 з них він згадує у Ніжині. Але оскільки серед 
ніжинських цехів він не називає спеціального «cеребренического», 
доводиться припускати, що ці 8 «серебренников і золотых дел мас-
теров», як металісти, в  його часи, мабуть, належали до цеху «сов-
купного» – «кузнецкого, слесарского, котельников». Лише наприкінці 
XVIII ст. вони мали вже свій, окремий. В кожному разі, в рік вихо-
ду книжки Шафонського з друку цех цей вже існував. Точно датова-
ні експонати Чернігівського музею № 705 (знамя) і № 1259 (печать) 4 
свідчать, що року 1786-го окрема управа серебренническая 5 вже існу-
вала в Ніжині, можливо, що саме починаючи з цього 1786 року.

1 Харлампович К. В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII–XVIII ст.). 
Зап. істор.-філол. відд. УАН, кн. 24, 1929.

2 Див. додаток І.
3 Шафонский А. Черниговского намѣстничества топографическое описание съ 

краткимъ географическимъ и историческимъ описанием Малыя России, изъ частей 
коей оное намѣстничество составлено. Черниговъ. 1786  г. Кіевъ. 1851  годъ. Изд. 
А. Судіенко, стр. 293, 477, 481 и др. Табл. 12, 13, 22, 23, 24.

4  Каталогъ Черниговского Музея, 1915  г., стр.  51. «Експонатъ №  705. Знамя 
Нѣжинской серебреннической управы въ формѣ флага». Напис: «1786 года м-ца іюня 
6 числа соруженъ сей значикъ отъ управы серебреннической Нѣжинской зауправно-
го старшины Федора Стефанова Шнурчевского и товарищей его Петра Корсакевича, 
Ивана Паливоды, такожъ и гласного Иосифа Конвѣсарева и всею управною братиею».

Експонатъ № 1259. «Печать управы серебреннической нѣжинской 1786 г. со щи-
томъ въ серединѣ, гдѣ представлены орудия ювелировъ».

5 Каталогъ выставки ХIV археологического съезда въ Чернигове подъ редакціей 
П. И. Добровольского. Черниговъ. 1908 г. стр. 12.

Исторический отдѣлъ. «Описание “цыхи”, принадлежавшей упраздненному 
Нѣжинскому серебренническому цеху» – «бронзовая массивная “цыха” въ формѣ 
глухого колокольчика съ прикрѣпленнымъ на ней ремешкомъ». «По распоряжению 
старшины или цехмистра передавались ближайшему отъ него члену ремесленного 
общества, съ объявлениемъ позыва на срокъ засѣданія въ Управѣ и дальше. А. К.».
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Проте в даному нарисі мова ітиме лише про майстрів ХІХ ст., ві-
домості про яких одержано від старих ніжинських золотарів в груд-
ні 1926  року, згідно із завданням Данила Михайловича Щербаків-
ського для доповіді в Музейному семінарі, яким він тоді керував.

З найстаршого покоління це – золотарка Катерина Іванівна Пла-
циндар, родом гречанка, 74 років. Оповідала про роботу свого бать-
ка Івана Євстафійовича та брата Василя Івановича Плациндарів – зо-
лотарів, яким вона допомагала з дитинства.

Друга – її ровесниця – золотарка Прасковія Олександрівна Бабкіна-
Москвичова, що походила й належала до великого та складного гнізда ні-
жинських золотарів та  майстрів-художників різних галузей, які всі були 
між собою родичами та приятелями, «жили на Горбах, біля Покрови».

Обидві вони у 1926  році вже не працювали, але все добре 
пам’ятали й охоче оповідали. 

З  молодшого покоління  – це були останні ніжинські золотарі, 
люди теж вже літні – Василь Семенович Москвичов, який золотарсь-
ку роботу вже майже зовсім залишив і переважно лудив самовари 
та латав каструлі. Другий – Микола Павлович Бабкін, який ще ви-
робляв дешеві сережки, персні, штамповані дукачі, «пугвиці» і т. ін.

Вони теж охоче оповідали, показували свої інструменти та виро-
би, з  яких дещо пощастило придбати для Київського всеукраїнсь-
кого музею ім. Т. Г. Шевченка 6.

6 Див. додаток ІІ.

мідний прапор (хоругва) ніжинського золотарського цеху. напис:  
«сооруженъ сей значикъ от управи серебрянической нежинской за управного 

старшины федора стефанова Шнурчевского и товарищей его Петра корсакевича, 
ивана ....... також и гласного Йосифа конúчесарева и всею управною братиею». 

експонат Чернігівського історичного музею
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нІЖинСьКІ ЗОлОтарІ ХІХ століття

Плациндарі

Перш за все це греки – Плациндарі. Іван Євстафійович, що наро-
дився р. 1806, а вмер 1871 р.; одружений був з Мотроною Павлівною 
Савуленко – вихованкою поміщиків Раковичів, теж золотаркою 7.

Мали вони 16 душ дітей, з  яких цілком приняв у спадок май-
стерність батьків лише Василь Іванович Плациндар, що був 
«банковскимъ оцѣнщикомъ». Допомогала в золотарській роботі 
змалку брату, який був значно старший за неї, Катерина Іванівна. 
Брат був прекрасний майстер-художник, і багато його робіт можна 
було бачити у Ніжинському дівочому монастирі і зокрема у Грецькій 

церкві. Робив він і на замовлен-
ня, також і «дукачі», і «пугвиці» 8, 
і  «сережки гронкові», і  вотивні 
пластини з виображенням хво-
рої частини тіла – руки, ноги, ока, 
або і цілої людини  – чоловіка, 
жінки  – себто роботу і чеканну, 
і штамповану, ювелірну. Виливав 
також за власними проектами у 
спеціальних формах різні дрібні 

прикраси, якісь попільниці, статуетки  – журавлинів, ведмедиків і 
т.  ін. Вмер Василь Іванович ще не старим, коли Катерина Іванівна 
була ще молода. 

7 Поховано їх на Грецькому кладовищі. На мармуровому пам’ятнику напис: «Здѣсь 
погребенъ нѣжинский грекъ Іоаннъ Евстафіевичъ Плацендарь; у. 1871 г. на 65 г.».

На другій стороні напис: «Жена его Мотрона Павловна и дѣти ихъ». На третій: 
«Упокой господи души усопшихъ рабовъ твоихъ».

8 В старі часи «дукачі» виготовлялися як панська окраса – золоті або позолочені, 
як відбиток західного та російського медальєрного мистецтва. Ніжинські «дукачі» 
ХІХ ст., поч. ХХ ст. – мідні чеканні або штамповані, з виображенням здебільшого 
з одного боку товстої, потворної цариці, з другого, – сюжету зі священної історії: 
«Благовіщення», «Воскресіння» і т. ін. Біконічні мідні «пугвиці» «з виноградом» (та-
кож цілком можливо в старі часи справжні «пугвиці» парчових панських жупанів), 
а в ХІХ – на поч. ХХ ст. це улюблена окраса ніжинських дівчат до «доброго намиста». 
Дівчата з ніжинських околиць, як «Магерки», «Липовий Ріг», охоче перенизували 
ними свої коралі. В  старі часи існував звичай дарувати свої «клейноди» до ікон,  
зокрема Божої Матері. Так, «Cтара Фурсина» подарувала свої коралі с 12 «пугвиця-
ми» до ікони Божої Матері у церкву в Монастирище (К. І. Плациндар).

«Пугвиця» до «доброго намиста»
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Жили вони на Київській вулиці, де я у них і була; там само місти-
лася і їхня майстерня. Вуличне призвисько старого Плациндаря було 
«Глухий Плациндар». І був він найвправніший з усіх ніжинських зо-
лотарів, таким і вважали  його всі мої інформатори: «Не було такої 
справи, якої він не виконав би якнайдосконаліше».

Балабини, Бабкіни, Москвичови та інші

Золотар Олександр Полікарпович Балабин, батько моєї другої 
старенької інформаторки Прасковії Олександрівни, народився теж 
десь на початку ХІХ ст., а вмер літнім, коли дочка вже була одружена 
із золотарем Павлом Бабкіним – теж майстром-ювеліром, що робив 
«і дукачі чеканні, і  “пугвиці” ажурні». Коли чоловік вмер, Праско-
вія Олександрівна деякий час золотарствувала із свекрухою, а далі – 
одружилася вдруге із золотарем Тимофієм Петровичем Москвичо-

типовий ніжинський дукач з бантом з лицевого і зі зворотнього боків  
(придбаний у ніжині на базарі в 20-х рр. ХХ ст.). фото н. котляра
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вим. Був він не лише відомим спеціалістом, а й головою свого цеху 
та й останнім головою ніжинської ремісничої управи.

Майстерня його була «під Замком» (Замковою церквою), а зруйно-
вала її якась банда, яких певний час  навколо Ніжина було чимало. Тоді 
загинули його інструменти і багато готових речей, а сам він в останні 
роки життя, залишивши золотарство, робив свічки у себе дома. Жив 
він довше за всіх своїх товаришів-золотарів-сучасників і вмер дуже 
старим восени 1925 року, похований на «Троїцькому кладовищі». 

Катерина Іванівна і Прасковія Олександрівна пригадували ще од-
ного дуже старого видатного майстра-ливарника Михія Павленка, 
що за своїх молодих років працював на ніжинському «Свечном и 
колокольном заводе братьев Черновых». Треба сказати, що всі мої 
співбесідники і старші, і молодші – неодмінно поверталися до цього 
заводу, який припинив своє виробництво у 60-х рр. ХІХ ст., до якого 
і найстаріші з золотарів, і молодші майстри мали якесь відношення 9. 
Мені навіть показували за річкою «на Чорновщині» місце, де саме 
лили дзвони і де залишалася велика пляма неродючої землі. Згідно 
з другою ніжинською легендою, тут відбувалася й «Чорна Рада». На 
жаль, ні ознайомитися з документами чи літературою, ні детальніше 
розпитатися про цей «завод» – не довелося 10.

Молодші мої інформатори – літні золотарі В. С. Моск вичов – син 
різбаря і позолотника Семена Петровича Москвичова 11 и племінник 
та учень Тимофія Петровича Москвичова, а також Микола Павлович 
Бабкін – син золотаря Павла Бабкіна, пасинок і учень Тимофія Петро-
вича Москвичова – можна сказати, останні могікани ніжинського зо-
лотарства. Перший, як вже сказано, майже зовсім залишив художню 
роботу, другий ще робив при мені грубі штамповані дукачі «з Благові-
щенням» та «Катериною», з «бантом». Робив і штамповані «“пугвиці” 
з виноградом», і маленькі ажурні, також сережки та перстеньки.

З своїх сучасників обидва пригадували золотарів-євреїв Акселе-
вича та Генкіна, що теж робили дешеву сільську продукцію (штам-

9 Можливо, саме тому, що батьки найстаріших із золотарів ще входили до 
цеху «совмѣстного» – металістів усіх галузей – майже до самого початку ХІХ ст.

10 Лише у 1929 р., зв’язавшись із членами гуртка  краєзнавства – студентами 
Інституту нар. освіти ім. М. В. Гоголя Сем. Як. Лигуном та Майзенбергом М., 
одержано було записи про чотири дзвони на ніжинських дзвіницях з написа-
ми, що їх вилито саме у Ніжині з датами 1791, 1798, 1800, 1830 (див. додаток ІІІ).

11 Див. додаток ІV.
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повану), а  також Левітіна та Бродських і ювелірів-антикварів Зо-
лотницьких, які спочатку мали невеличку майстерню у Ніжині, а на 
початку ХХ ст. велику антикварну у Києві.

Ніжинський богомаз Матвій Буда теж доводився їм усім чи то сусі-
дом, чи то родичем, і роботи їх усіх постійно між собою переплітаються. 
У 1924 р. я ще бачила на дзвіниці Спаської церкви знамена ніжинських 
цехів 1855 р., 1881 р., 1891 р. і ще якесь дуже подерте – це були знамена 
«портних», «столярів», «булочників». Усі були з підписами Будиними, 
з орнаментами, написами та іконами патронів кожного цеху 12. 

12 Див. додаток V.

Підпис на звороті:
1. сережки
1. якщо не зраджує пам’ять, такого вигляду і такого типу не раз бачила як у самому 
ніжині, так і на ніжинщині, так і в вс[еукраїнському] іст[оричному] музеї у києві.
2. «Пугвиці» золотарі робили у ніжині:

1)  як та, що тут на фото, подібна формою до тих, що є у корзухіної в її роботі 
«русские клади»;
2) дві шестикутні зірки, зігнуті і спаяні кінчиками;
3) проста кружалочка з накладним взірцем;
4) дуже подібна до тієї, що на намисті у знатної пані на малюнку Шафонського
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Отже, і старенькі мої оби-
дві знайомі золотарки, і  оби-
два молодших оповідали, що 
старі золотарі вміли поводи-
тися з металом і обробляли 
його в різні способи: знали 
і  лиття, і  чеканку, і  гравіру-
вання, і штампування, і золо-
чення «через огонь», дожили і 
до штампування та золочення 
гальванопластиною.

Часто замовлена складна 
річ вимагала і різних матері-
алів, і різних технік. І «старі» 
розумілися на виготовленні 
не лише побутових, селянсь-
ких дрібниць, як молодші, 
а робили й великі з пансько-
го та церковного начиння 
на замовлення  – шати, чаші, 
оклади на Євангелія та ікони, 
лампади, панікадила і т. ін.

З останніх великих речей, 
що можна ще було бачити у Ніжині з роботи «старих», – це царські 
врата в Овдіївській церкві розміром 5 арш. 2 ¾, ціною 220 крб. За 
словами В. С. Москвичова, який молодим ще брав участь у виготов-
ленні їх, робив цю річ Тимо фій Петрович Москвичов, його дядько, 
за малюнками його батька Семена Петровича у 1905 р. Ковану заліз-
ну основу вони покрили чеканною листовою міддю, позолотивши та 
посрібливши її, а шість медальйонів до цих врат намалював якийсь 
київський богомаз.

Подібні мідні царські врата вони робили раніше і до Василівської 
церкви, а також оклад на велику ікону Петра і Павла до Успенської 13.

Проте Тимофій Петрович Москвичов не цурався і важкої ковальсь-
кої роботи: вже старим він викував великого хреста вагою 25 пудів на 
церкву до с. Припутнів. Він прикрасив цього хреста смугами люстри, 
обрамивши їх міддю. Але того ефекту, якого сподівався майстер і 
якому спочатку приїздили дивуватися селяни з усієї округи, скоро не 

13 Про великі роботи ніжинських майстрів-золотарів ХVIII ст. див. додаток І.

остання робота потомственого  
ніжинського художника-різьбаря  
семена Петровича москвичова.

ніжин.  
1912–1913 рр.
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стало, бо амальгама завдяки атмосферним 
впливам зник ла, хрест «не сяє, як сонце», 
«його не стало видно за багато верст».

Справжнім художником в цій справі 
був звичайний ніжинський коваль Кирило 
Іванович Севельянів (по вуличному – Бу-
ряк), учень Тимофія Петровича – золотаря.

У  Вол. Ів. Лесючевського  – зав. 
Ніжинсь ким музеєм 1921–1922 рр. – був 
список і замальовки хрестів цього Буряка 
на церквах по всій окрузі, які звертали на 
себе увагу своєю художньою оздобою – їх 
легко було прийняти за прекрасні зраз-
ки старовинного мистецтва 14, якому він, 
між іншим, за словами Вол. Ів., свідомо 
наслідував.

Всі ці останні ніжинські майстри-
золотарі-художники добре пам’ятали 
техніку, термінологію, інструмента-
рій старого ніжинського золотарства, 
а  В.  С.  Москвичов детально виклав все 
І. Г. Спаському для його роботи «Українські дукачі».

І В. С. Москвичов, і М. П. Бабкін обидва казали, що і вони могли б ще 
робити усяку тонку золотарську роботу, «бо ми ж золотарі з дідів-пра-
дідів» і «вчилися працювати у гарних майстрів-знавців». «Але оскільки 
головні замовці», що були у старих-майстрів, – панство 15 і церква 16 – 
зникли, «ми й робимо тепер лише те, на що є ще попит».

14 Наприклад, у Ніжині один з хрестів його роботи на Покровській церкві, якого 
мені показали. 

15  Див. фото з малюнків Шафонського №  12, №  13  – прикраси до одягу знат-
них пані, а також № 22, 27 – у селянок – «дукачі», «пугвиці» – те, що переходило 
у сільський побут від колишнього панства. Цікаво, що біконічні «пугвиці» своєю 
формою дуже нагадують ті «буси» та окраси до сережок «половецького типу», які 
знаходили у кладах ще великокнязівської доби. (Див. Г. Ф. Корзухина. Русские кла-
ды, Изд. АН СССР. М.; Х.,  1954. Клад  21., табл.  VІІ., клад  157, табл.  L8–8  – бусы, 
клад 122, табл. L, 11 и клад 130, табл. LtV, 1, 2 – серьги половецкого типа).

16 У  Ніжині було 13 кам’яних церков, значна частина XVII–XVIII  ст. Це для 
«повітового» міста немало, не кожне «губернське» мало стільки парадних величезних 
іконостасів, срібних шат, окладів на Євангелія, чаш і т. ін. Не дивно, що в Ніжині було 
стільки золотарів у XVIII ст., удвоє більше ніж у всьому Чернігівському намісництві.

«Привіска до ікони»  
(вотивна платівка)
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Додаток і

У різних ніжинських міських справах завідувач Ніжинського му-
зею в 1921–[19]22 рр. В. І. Лесючевський бачив і списав прізвища май-
стрів-золотарів XVIII ст. За його ласкавим дозволом подаю тут деякі з 
його записів: «Справа № 2176, 1747, 1746 р. – золотарі грек Дам. Мур-
ганов та “чузоземец” Лиднер». Згад. у Плохинського «1765–[17]69 – зо-
лотарь – грек Мик. Стома[те]ев», «1786 – золотарі – волох Стеф. Удри-
шев і грек Фед. Вархарит». Цей Вархарит «многие годы производит 
золотых и алмазных вещей рукоделия». (Книга протоколов 1786 р.).

В «купчихъ крѣпостяхъ» 1758–[17]59 рр. згадано золотаря Івана 
Вино градського (Архивъ Нѣжинского Магистрата).

На деяких речах були написи, які списав В. І. Лесючевський.
Хоч історики і не довели, що шведи були біля Ніжина, згідно з од-

нією з ніжинських легенд, яку я чула від золотарів, ядро, що застряло 
в стінці над іконою святого Миколи у Замковій церкві, було шведське. 
Ікону цю вважали за чудотворну, бо вона нібито осліпила шведів, коли 
вони наступали на Ніжин на початку XVIII ст. На ній була сила вотивних 
підвісок, роботи місцевих золотарів. Але на чеканній шаті, теж місцевої 
роботи, було написано лише: «У сей шате весу пѧть фунтов 12 лотовъ».

(Згідно з другою легендою, шведів, що наступали на Ніжин, оді-
гнали ніжинські жінки під командою жінки, прізвище якої було «На-
казная». Одбивши шведів, вона з товаришкою, як були в чоловічому 
одязі, верхи поскакали до царя Петра під Полтаву. Петро, нагоро-
джуючи їх, дав право усім ніжинським жінкам, які брали участь в 
обороні свого міста, і їхнім дочкам і онучкам носити чоловічі шапки. 
Це я чула від проф. М. Н. Бережкова, вже старого, який, приїхавши 
зовсім молодим викладачем до Ніжинського іст.-філ. інст-ту кн. Без-
бородько, повертаючися під Паску з «заутрені», зустрів стару жінку – 
гарно одягнену пані – зі старою залатаною шапкою на голові. Жінка 
ця запросила його до себе, коли він здивовано спитав її, чому це так, 
і розказала йому цю історію, яку вона чула від матері та баби).

Серединою XVIII  ст. датовано митру ніжинської роботи, що 
пере ховувалася у найціннішому відділі Музею культів у Київській 
лаврі. Написано на ній: «Іван Захарієвъ... Нѣжинъ...», а під корона-
ми, на медальйоні: «Здѣлана... Пахомиемъ Витвецкимъ 1750 года».

У  Покровській церкві на шаті ікони Божої Матери був напис: 
«Сооружися шата сія на ікону д˙̃ви Богородицы намѣстную въ граде 
Нѣжине въ храмѣ Покрова Ею-жъ д˙̃ви Б-цы, Старанием Михаила, 
пресвитера св. Покровского, а коштомъ мирскимъ року 1791».
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На шаті Ісуса Христа у церкві Троїцькій напис: «1793 года 25 ноя-
бря здѣлана сіѧ шата усердіем Артема Иванова Галіцкого».

У  тій же церкві на іконі Тройці на шаті напис: «Сіѧ шата отъ 
домрохотнихъ дателей въ Троицкую Нѣжинскую церковъ 1799 года 
Нѣжинской майстеръ Антонъ Гребоножка».

На шаті ікони П’ятидесятниці у тій же церкві напис: «Сіѧ шата 
здѣлана въ Троицкую Нѣжинскую Церковъ ... добро хотныхъ дателей 
тщаніемъ намѣст ника іерея Иоанна Милліевского дѣлалъ майстеръ 
Кирила Мироновский 1801 года».

У  Воскресенській церкві містечка Носовки Ніжинського повіту 
була срібна чаша з написом: «Сію чашу сооружала братія старчес-
кая, Хорольский Юрко зо всією братією. Создася року 1723... Давид 
злотар робив сію чашу». (Філарет Гумилевський. Историко-статис-
тическое описание Черниговской епархии. Выпуск VII, ст. 412.) 

(За записом С. А. Таранущенка)
З  дозволу М.  З.  Петренко додаю тут прізвища давніх ніжин-

ських золотарів, відомі йому зі старих документів: «Пет ро Фанцієв 
(XVIII ст.), Гнат Карасевич (1794 р.), Петро Корсакевич (1795 р.), Фе-
дір Шнурчевсь кий  (1786  р.). Срібний позолочений потір чеканної 
роботи з підписом майстра П. Корсакевича зберігається в Київсько-
му історичному музеї (інв. № Д. М. 5703)». «У Лаврському Заповід-
нику є дуже мистецька срібна оправа з емалевими прикрасами теж з 
написом, що виготовлено її в Ніжині (інв. № К. П. Л. 2202)». (За часів 
гетьмана Самойловича).

Додаток іі 
Придбано до Всеукраїнського історичного  

музею ім. т. Г. Шевченка

З доручення Д. М. Щербаківського під час мого перебування у Ні-
жині (з 13.12.1925 р. – 15.01.1926 р.) я придбала для Музею такі речі, 
що мають відношення до ніжинського золотарства.

І. Чорна кам’яна невеличка форма для виливання хрестиків (одна 
половинка); придбано у гр. Каратаєвої – старовірки; їй ця форма за-
лишилася після смерті старого солдата-кантоніста; він робив хрести-
ки на продаж на базарі. Заплачено 50 коп.

ІІ. Придбала у золотаря-ювеліра М. П. Бабкіна: 1) чорну невелику 
кам’яну формочку на лиття хрестиків (обидві половинки); він теж 
колись купив її у Каратаєвої. Заплачено 3 крб.
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2) «дукач» – «личман» 17 – звичайний типово ніжинський «з бан-
том». З одного боку – профіль «цариці», з другого – дві жіночі по-
статі, (одна з хрестом в руці) перед жертвеником, над яким щит з 
вензелем (ЄІІ?). Заплачено 3 крб.

3) «дукач» – «личман» – невеликий типово ніжинський «з бантом». 
З одного боку – профільовий портрет «цариці», з другої – якійсь святий 
з книжкою. Бабкін казав, що це «Євангеліст Матвій», що цариця – «Ка-
терина» і що обидва дукачі ніжинської роботи. Заплачено 3 крб.

4) Чотири «пугвиці» – до коралового «доброго» намиста; дві мідні 
більшенькі, роботи золотаря Павла Бабкіна – батька Миколи Пав-
ловича; дві менші, простіші, сучасної роботи. (Звичайно «пахаркі» 
носили на «доброму» намисті 10–12 таких однакових «пугвиць»). 
 Заплачено 1 крб.

ІІІ. Придбала у золотарки К. І. Плациндар:
1) металеву форму для штампування «привісок» (до ікон): з одно-

го кінця – чоловіча постать, з другого – жіноча. Вживав цю форму 
брат Катерини Іванівни – золотар Василь Іванович Плациндар;

2) глиняний тігель невеличкий з одним літничком;
3) -”- -”- -”-        з трома літничками;
4) китайський глиняний чайник, побитий, склеєний, без носика; 

його теж вживали як тігель;
5)  птиця металева  – журавель  – роботи її батька  – золотаря 

І. Є. Плациндаря. 
За все дано Катерині Іванівні 1/2 фунта чаю, ціною 1 крб 20 коп.
Можливо, що документи на придбання усіх ціх предметів зберіг-

лися в Історичному музеї.
Щодо самих речей і цих, і  інших металевих, то за відомостями, 

одержаними від робітника музею А. Руденко, «такие вещи в 1935 году 
были сданы в банк и не вернулись».

17 У Ніжині та в околишніх селах (Носівці, Вертіївці, Ічні), взагалі всюди, де до-
водилося бачити цю дівочу окрасу на стрічці поверх «доброго намиста» (коралів), 
всюди я чула її назву лише «дукач». Лише деякі з ніжинських золотарів інколи вжи-
вали для них ще й назву «лічман».

«В літературі та і взагалі це те саме. Але в різних місцевостях вживають пере-
важно то одну, то другу назву. Для Північної Чернігівщини характерніша назва 
“лічман”. І це зрозуміло, бо термін цей польського походження». І. Г. Спаський.

Доводилося бачити дукачі і без «цариці», з двома виображеннями на сюжети з 
«Священного Писання» (як той, фото якого тут додається).
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Додаток ііі

Члени гуртка краєзнавства Ніжинського ІНО ім.  М.  В.  Гоголя 
С. Я. Лігун та Майзенберг М. у 1929 році передивилися усі дзвони на 
дзвіницях усіх 13 ніжинських церков, куди тільки можна було доліз-
ти, і списали написи з тих дзвонів, що їх було вилито у Ніжині між 
1791 і 1830 роками.

1) «Сей колокол лит въ городѣ Нѣжине до церкви Преображения Гос-
подня подаянием прихожанъ 1791 г. сентября 20 дня». – «Весу 99 пуд».

(На дзвіниці Спасо-Преображенської церкви)

2) «При архиерействе пресвятейшего Виктора архиепископа Чер-
ниговского и Нѣжинского вылит сей колоколъ въ городѣ Нѣжине 
Киевскимъ майстром Павломъ Романовскимъ къ церкви святони-
кольской соборной нѣжинской 1798 года ноября дня божого в со-
действующем благодатного чудотворящего угодника его святителя 
Николая помощью».

Біля ікони Богородиці на дзвоні ще напис: «Тщательнейшимъ 
стараниемъ оного собора настоятеля протоиерея Данила и ктитаря 
тоя же церкви его благородия Якова Фомича поручика Ястребова, Ка-
минского и других ктиторей и прочихъ христолюбцевъ усерднейшимъ 
пособиемъ, въ коемъ вѣсу 400 пуд». На дзвоні цьому вилито було 3 ікони. 
Звуком колокол цей нагадував звук Київської Софії великого ії дзвона.

(На дзвіниці Соборно-Миколаєвської церкви)
3)  «Вылитъ сей колоколъ въ городѣ Нѣжине къ церкви живо-

творящей тройцы стараниемъ нѣжинского жителя Спиридонова 
1800 год весу 20 пу[дов]».

(На дзвіниці Троїцької церкви – «Старий колоколъ»)
4) «Лит в заводе Нѣжинского купца Семена Чернова в Нѣжинскую 

Покровскую церковь в соб... въ бытность священника Іосипа Кос-
менка стараниемъ и усердием оного с прихожанами 1830 года апре-
ля 26-го дня весу 97 пу. 25 фу.».

(На дзвіниці Покровської церкви)
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Додаток IV
До речі тут сказати, що рідний брат старого золотаря Тимофія 

Петровича Москвичова – Семен Петрович – був також неабиякий 
мастер-художник і в їнших справах: різбяр, маляр, кресляр 18.

За його проектами виготовлялося не лише різьбярських, а й бага-
то золотарських речей. 

Так, за словами його сина – золотаря Василя Семеновича (який 
змалку допомагав йому), за батьковими малюнками та його робо-
тою робили навіть один з ажурних, різних іконостасів до Київського 
Флорівського монастиря, не говорячи вже за чимало у Ніжині та по 
інших місцевостях Чернігівщини.

Навіть у Ніжинській синагозі були якісь «леви» та «ведмеді» його 
роботи, що загинули під час одного з ніжинських погромів.

На жаль, у сім’ї його не збереглося нічого з його проектів-кресле-
ників, а на самих іконостасах та речах, як скаржився В. Семенович і 
Семен Петрович, мали звичай ставити свої підписи підрядчики.

Додаток V
У Ніжині р. 1924 я збирала відомості про гончарів, кахельників, 

золотарів і т. ін., які майже всі загубила, а ці – випадково збереглися. 
Може, кому будуть потрібні.

На дзвіниці Спаської церкви 5/І 1924 р. я бачила ще знамена ні-
жинських цехів таких: 

І. Знамено зеленого сукна цеху булочників.
Край обшитий золотим гладким, однобічним позументом, зав-

ширшки 1 вершок, і бахромою.
Завдовжки воно (по довгому краю) 2¹/₂ аршина. Навколо усього зна-

мена по краю намальовано золотом рослинний орнамент і знов полос-
ки позументу, нового, нашитого недавно, під яким було щось написане 
(чи не «Боже царя храни»? 19 – бо в Ніжині «чорна сотня» була велика).

Всередині – ікона, намальовано її масляними фарбами, «Воскресін-
ня», нижче – невеличка ікона «Спас нерукотворний» на золотому платі. 
Під цією іконою написано: «Сооружен в память чудесного спасения Го-

18 Вважаю, що остання власноручна робота Семена Петровича, вже дуже старого, 
незадовго до його смерті була рамка «дубове листя», різана з дуба за моїм замовленням 
рр. 1912–1913. Цілком можливо, що моє повідомлення про це збереглося в архіві Данила 
Михайловича, бо я приносила цю рамку в Музейний семінар, яким він керував р. 1926.

19 Всі знамена такого фасону: 
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сударя Императора Александра ІІІ и его августейшей семьи 17 октяб ря 
1888  года в бытность старшины дворянина Феликса Андреевича До-
манского». По углам образу – чотирі зірки 8-кінечні. Праворуч від об-
разу – «крендель» в короні і «паска» (куліч) на тарілці; ще далі з нового 
позументу – царський вензель і намальовано головку серафима.

На звороті така сама кайма, а в середині ікона масляними фарбами: 
«Св. равноапостольные Константин и Елена». Знизу на шестикутнику 
написано: «1891 року, апреля 5 дня сооружена cія знамена обществом 
калашницким ремесленным цехом. Работал Матвей Буда».

Зверху на древку шар і якісь обломки – чи не двоголового орла.
ІІ. «Столярное знамя».
Ясно-червоного сукна знамено обшите одноличним золотим по-

зументом і золотою бахромою. Обведено по краю квітчастим орна-
ментом і другим, дрібнішим, як хміль.

В середині масляними фарбами – ікона «Рождество Иоанна Крес-
тителя», нижче у довгастій шестикутній рамці на білому тлі на-
писане: «Значекъ Нѣжинской столярной и стельмашской управы 
1855 года генваря 2 дня сооруженъ». Праворуч від ікони – головка 
ангела с 2 крилами, нижче в колі – циркуль, накутник, лінійка.

Образ написано по тоншому червоному сукні, темнішому за все 
знамено. Орнамент навколо – виноградна лоза.

На звороті – така сама кайма, але в середині ікона св. Миколи, го-
лівка ангела і лоза теж на тоншому сукні. Знизу напис в такій рамці, 
як і спереду: «Здѣланъ сей знакъ въ бытность управного старшини 
Петра Попова и товарища Стефана Линникъ». Напис розірваний і 
одвалюється. Ліворуч від ікони – голівка ангела і царський вензель, 
зашитий новим, срібним позументом. Нижче – колесо, по краю яко-
го напис: «Знакъ Нѣженской каретнической управы».

ІІІ. «Знамя портняжное».
Темно-червоне суконне знамено обшите однобічним золотим по-

зументом і золотою бахромою. Навколо – золотий рослинний орна-
мент, золота лінія і знов вузенький рослинний орнамент (лавр?). 
В  середині – ікона «Крещение Господне», писана маслом. Знизу у 
дов гастій рамці  [рисунок ручкою] маслом на білому 
фоні написано: «Въ бытность старшины и голови Захарія Василье-
вича Носова, работал М. Буда».

Праворуч від ікони – ножиці, утюг, наперсток і царський вензель, 
якого зашито недавно новим позументом. Зверху нашито кусок сук-
на того ж кольору, але старого і розмальовано його якось інакше: це 
чаші, хрести, кадила, лоза. Мабуть, там було подерто і зверху зашито 
шматком з якогось іншого.
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На звороті кайма така сама, орнамент також, ікона «Рождества 
Христова» і підпис на такій самій рамці «1881-го года декабря 17 со-
оружено сія знамена братією портняжного цеха».

IV. Дуже старе, не відомо якого цеху.
Синє (вигоріло, було темно-волошкове), обшите однобічним зо-

лотим позументом з бахромою. Орнамент по краю навколо рослин-
ний золотий, а позумент теж новий.

Посередині – образ, писано маслом, «Воскресение Христово», рам-
ка золота, по кутам 8-кутні золоті зірки. Зверху царські вензелі, зашиті 
новим позументом. Під іконою напис дуже затертий: «Сія знамена... 
со ...ремесниками.... .лярного цеха». Друга: «....старшини ...фо... та...сре-
до...». Третя: «...ви...бо...ского 1894 года, іюня 30-го дня».

На звороті кайма така сама. У середині – ікона Трьох Святителів: 
1)  Іван Богослов з книжкою та пером; 2)  якийсь святий з пилою; 3) 
св. Микола з Євангеліем. Напис розібрати не можна, але в шестикутни-
ку трохи видно: «Сооружена сія знамена в бутность ... Івановича Куче...»

Від старого столяра Андрія Івановича Черненка довідалася, що голо-
вою-старостою столярного цеху довго був Юхим Іванович Кучеровський.

Київ, 1926 
Алма-Ата, 1963
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МеДНЫе КОТлЫ в КаЗаХСТаНе

І. Медные котлы, чаще всего именуемые «скифскими», находи-
мы в значительном количестве на огромных пространствах Евра-
зийских степей – от Китайской стены до Дунайской низменности.

Наиболее значительные собрания их хранятся в коллекциях 
Государственного Эрмитажа в Ленинграде, Исторического музея 
в  Москве, в  Областном Минусинском музее и (крупнейшее в Каз. 
ССР) в Центральном музее Казахской ССР в гор. Алма-Ата.

Настоящая статья имеет целью свести воедино краткие и разроз-
ненные сведения о котлах, найденных на территории Казахстана, 
и определить их особенности.

Из общего количества находок медных котлов, зарегистрирован-
ных на основании археологической литературы, имеющейся в Алма-
Ате, по СССР (больше 300 шт.), на долю Каз. ССР приходится более 
70, т. е. больше 20 % от всего количества.

Территория, на которой они найдены, несколько выходит за пре-
делы Каз. ССР в сторону Приуралья (Чкаловская область), Алтай-
ского края и Киргизской ССР.

Время находок этих котлов ограничено, в согласии с имеющими-
ся материалами, 123 годами – с 1829 по 1951 год 1.

ІІ. Места и особенности находок котлов. На прилагаемой карте 
видно, что основная масса найденных котлов – свыше 60 % всего ко-
личества – падает на Семиречье с его двумя ясно различными цент-
рами находок. Это – окрестности Иссык-Куля и окрестности г. Ал-
ма-Аты, где, судя по большому количеству зарегистрированных вы-
дающихся археологических находок, также существовал (возможно, 
одновременно Иссык-Кульскому) крупный культурный центр.

Следует отметить, что Семиреченские находки дают все типы 
котлов, бытовавших на территории Каз. ССР, тогда как остальные 
котлы, немногочисленные и разместившиеся поодиночке преиму-
щественно по окраинам Каз. ССР, все принадлежат к одной группе, 
хотя и с явно выраженными локальными отличиями, устанавливае-
мыми по деталям этих котлов.

1 Список находок расположен по областям, в хронологическом порядке, при-
чем котлы, время находок которых не установлено, помещены в конце каждого раз-
дела данной территории, а котлы с неустановленным паспортом и местом находки – 
в конце списка, в разделе «разные».
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Казалось бы, что именно в Центральном и Восточном Казах-
стане с их рудными богатствами, которые могли обеспечивать как 
 сырьем-медью, так и продукцией – изделиями из меди, все соседние 
местности, следовало бы ожидать наибольшего количества находок. 
Однако именно в центральных областях Каз. ССР, правда, наименее 
обследованных в археологическом отношении, наблюдается полное 
отсутствие интересующих нас находок и очень малое их количество 
в Восточном Казахстане.

При ознакомлении со списком котлов бросаются в глаза три осо-
бенности казахстанских находок, по сравнению с находками их в 
Евро пейской части СССР и в Сибири.

Первая особенность: за самыми малыми исключениями, это  – 
сплошь случайные находки.

В то время как громадное большинство Минусинских котлов и 
котлов Причерноморья, Дона, Кубани были находимы, главным об-
разом, во время археологических раскопок, в  Каз.  ССР  – это еди-
ничные случаи. Подавляющее большинство – то «выброшены вол-
нами», то «выдуты ветром», то найдены случайными людьми при 
рытье фундаментов, могил, арыков и т. д.

Единственный котел, записанный в каталоге Семиреченского 
Областного музея под №  134, как найденный Н.  Н.  Пантусовым в 
1908 году, «во время археологических раскопок на старых кладбищах 
близь Токмака», не имеет описания условий находки и, следователь-
но, так же не дает возможности сделать какие бы ни было выводы о 
времени и обстоятельствах его бытования (порядковый № списка 17).

Только дважды по следам случайных находок были организованы 
археологические раскопки: в 1902–1903 г. Аниховского и Макаренко 
и в 1928 году Петропавловского музея, которые вскрыли захороне-
ния с целым рядом находок, в том числе и котлов.

Вторая особенность: котлы Сибири и Европейской части СССР 
находимы чаще всего в погребальных комплексах в сопровождении 
целого ряда вещей – монет, утвари, оружия и т. п. предметов, подда-
ющихся датировке. Описания случайных находок котлов Каз. ССР, 
за самыми малыми исключениями, фиксируют только котлы, не со-
провождаемые никакими другими предметами.

Так, изо всего количества находок только о четырех можно ска-
зать с полной достоверностью, что котлы были найдены одновремен-
но и вместе с другими разнообразными предметами (56, 57, 55, 36).

Некоторые совместные находки вызывают сомнения: упомяну-
тая выше находка Н. Н. Пантусова в Токмаке в 1908 г., записанная в 
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каталоге Семиреченского областного музея под одной датой и под 
соседними номерами «котел», «шкатулка железная, украшенная по 
краям и по крышке узорами» и «два светильника (лодкообразный 
и с птичкой)» – никакими подробностями не сопровождаются, по-
чему и нет никакой уверенности в том, что все это входило в состав 
одной и той же (и территориально, и по времени) находки.

Точно так же и находка казахом Тохтагуловым котла (порядко-
вый № списка 16) и двух круглодонных сосудов «усуньского» типа в 
протоколах Туркестанского кружка подробно не описана и не под-
тверждена ничем, кроме одновременной записи в каталоге Семире-
ченского областного музея (т. І, рис. 17).

Третья особенность: находка значительной части котлов не по-
одиночке, а по два-три и больше в виде кладов, зачастую вместе со 
светильниками и жертвенными столами.

Так, два котла в 1842 г. выброшены Иссык-Кулем; три в 1852 г. 
вырыты в Карагае при постройке, котел (трехногий), пьедестал и 
ночник в 1873  г. найдены крестьянином Деревягиным вместе на 
берегу Иссык-Куля. Котел, бронзовые подсвечники и другие пред-
меты найдены в 1894 году в урочище Кой-Сары у с. Лебединское. 
Пять котлов и светильник, украшенный крылатыми львами, вло-
женные в большой котел, в  1912  году найдены возле Верного ка-
заком Бендюковым. Сразу восемь котлов найдены в 1923 г. на Ка-
менском плато. Два котла, два жертвенника, два светильника най-
дены в 1937  году близь села Сазоновки. Два котла на расстоянии 
1 ½ м один от другого в 1939 г. нашел гр. Лоскутов в г. Алма-Ате на 
Восточной улице. Если к этому прибавить, что в 1883  году возле 
Алма- Аты был случайно найден «большой Семиреченский алтарь», 
украшенный точно такими же крылатыми львами, что и светиль-
ник, найденный в 1912 г. вместе с пятью котлами Бендюковым, если 
допустить, что и Пантусовский котел действительно сопровождали 
два светильника и, если согласиться с версией, что котел ГЦМ Каз. 
ССР в 2280 (поряд. №  63, таб.  ІІ, р.  27) тоже был найден с двумя 
светильниками, записанными под одной датой и соседними номе-
рами с котлом, получается уверенность, что Семиречье вообще и 
г. Алма- Ата в частности, насыщены кладами предметов, принадле-
жащих, по неоднократному определению А. Н. Бернштама, к «утва-
ри зароастрийского культа» 2.

2 Бернштам А. Н. Археологические очерки Северной Киргизии. Фрунзе, 1941. 
стр. 27–29. С. А. ІХ, очерк истории гуинов, стр. 86.
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Возникает предположение, что был момент в истории Семире-
чья, когда котлы зарывали, как клады.

Учитывая указанные особенности находок котлов в Каз. ССР 
(случайность находок и отсутствие других легко датируемых архео-
логических объектов), трудно ожидать обоснованных и точных вы-
водов о происхождении, времени, бытования, месте изготовления 
и других обстоятельствах, касающихся громадного большинства их.

Все же значительную часть котлов можно отнести к определен-
ному времени.

Самая большая их группа, несомненно, одновременна котлам 
Минусинским  3 и Причерноморским – Геродотовой Скифии  4, т.  е. 
они уже существовали на территории Казахстана в VІ–ІV  в.  в. до 
нашей эры и могут быть в какой-то степени связаны с сакским пле-
менем союзом (табл. І, рис. 1–20). Устойчивая и единообразная фор-
ма их (полусфера на конусе), при наличии аналогичных находок на 
всех степных просторах Европы и Азии, заставляют предполагать 
применение их на определенной стадии культуры, а именно в быту 
кочевых скотоводов 5.

Группа котлов трехногих, найденных в Семиречье, по определе-
нию А. Н. Бернштама, относится к V–ІV в.в. до нашей эры 6, судя по 
реалистичности скульптурной отделки и по сходству их с китайски-
ми котлами этого времени, также принадлежит эпохе саков.

Котлы же без подставок, находимые очень часто вместе с же-
лезными таганами, существовали, вероятно, с древнейших времен 
очень долго, почти до наших времен, и более точной датировке не 
поддаются.

Время, до которого бытовала часть котлов, найденных в сопрово-
ждении иных предметов, можно установить более или менее точно. 

Так, погребение в Кургане пос. Красногорского, где найдены 
2 котла (поряд. № списка 57–58), раскопанное в 1902–1903 г. А. Ани-
ховским и Н.  Макаренко, относимо ими к временам «скифо-сар-
матским». Наличие короткого типично-скифского меча могло бы 

3 Теплоухов С. Опыт классификации метал. культур Минусинск. края, изд. Гос. 
рус. муз. Материалы по этнографии т. ІV, в ІІ. стр. 48.

4 Геродот. Истор. гл. 61, Вест. Др. Ист. 1947 г. № 2, Латышев В. В. Известия древ-
них писателей о Скифии и Кавказе, стр. 269.

5 Гольмстен В. по поводу книги Эддинга Д. Н. Краткие сообщ. о доклад. и полев. 
исслед. ГАИМК в ХІІ, стр. 171–172.

6 Бернштам А. Н. цит. соч., стр. 27.
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свидетельствовать о ранне-скифском периоде, но другие предме-
ты, аналогичные вещам из Прохоровских курганов, по мнению ар-
хеологов, работавших над ними  7, уточняют время захоронения и 
определяют его ІІІ–ІІ веков до нашей эры. Обезглавленный воин с 
6 стрелами в теле, с перерубленными ногами покоился в кургане, где 
на кострище, оставшемся от тризны, найдены были три меча и этот 
котел «скифского» типа на конусовидной подставке с трехшипными 
ручками, отделанный четырмя накладными припаянными кружка-
ми (тамги), наличие которых также подтверждает принадлежность 
котла к указанной эпохе 8.

Котел (пор. №  56), найденный в той же Чкаловской области в 
1887 г. вместе с железным наконечником копья и золотым шейным 
обручем, описаны в «Указателе памятников исторического музея» 
слишком кратко, но, по всей вероятности, относятся и к тому же 
кругу вещей.

И, наконец, Бармашинское погребение, в состав которого входил 
котел (пор. № 55), было определено археологами, исследовавшими 
его, приблизительно V в. н/э 9. Судя по каменной могиле, по изящ-
ной работе котла, с ручками, имитирующими фактуру рогов архара, 
и  по варварскому великолепию золотых украшений, обильно уса-
женных полудрагоценными камнями, можно думать, что и найден-
ный в могиле череп, и все остальное принадлежит действительно к 
гуннскому времени 10.

Если допустить, что котел (пор. №  17) «обычного скифского 
типа» действительно был найден Пантусовым вместе с железной 
богато орнаментированной шкатулкой и двумя светильниками, 
можно сделать вывод, судя по материалу и орнаментации шкатулки, 
а также по внешнему виду одного из светильников (с птичкой), что 
«котлы обычного скифского типа» бытовали очень долго, вероятно, 
до позднего средневековья. Но, как уже сказано, утверждать это, за 
отсутствием детального описания раскопок Пантусова, в настоящее 
время нельзя.

7 Макаренко Н. Тр. Оренб. Уч. Арх. Ком. в ХІV стр. 13 и в. ХVІ стр. 69–94.
8 Ростовцев М. Курганные находки Оренбургской обл. эпохи раннего и поздне-

го эллинизма. Мат. по арх. Росс. № 7, стр. 26.
9 Лентовский  М.  Н. Памятники древней культуры в Южной половине 

Петропавловского округа, Каз. ССР, изд. Кокчетав.
10 Бернштам А. Н. Очерк истории гуннов л. 1951 г., стр. 201. Котлы на полой под-

ставке, характерная вещь гуннской эпохи.
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Большой котел без поставки (пор. № 36, табл. ІІ, рис. 29), о на-
ходке которого в 1935  г. в г.  Алма-Ате имеется акт, составленный 
археологами И. Бородиным, А. Захаровым и И. Новохатским, также 
не датирован, так как ни фрагменты керамики, ни кости животных, 
найденные вместе с котлом, не сохранились, поэтому оставалось 
неизвестным, какую именно керамику археологи, обследовавшие 
место находки в 1936 г., считали «типично Алма-Атинской». Инте-
ресное наблюдение и вывод, сделанный ими о том, что узкая по-
лоска слежавшегося пепла на месте находки свидетельствует «о 
короткой остановке отряда, варившего себе пищу», к сожалению, 
ничего не прибавляют к возможности точнее определить и датиро-
вать как данный большой котел без подставки, так и котлы этого 
типа вообще. 

Едва ли этот огромный котел, хранящийся в Гос. ц. музее Каз. 
ССР под № 4041 (рис. 29), имел ритуальное значение; скорее, судя 
по обследованию археологов на месте находки, это мог быть котел 
воинской части 11.

Употребляемые на железных треножниках, они известны и в ХІІІ 
веке во времена Чингизхана 12, и в ХІV веке 13, и до ХХ включительно  14.

ІІІ.  Типы котлов. Наиболее распространенным и характерным 
типом котла не только в Каз. ССР, но и вообще, как уже сказано, по 
всей территории их находок, являлись сфероидные по форме котлы, 
на полой конусовидной поставке, «подобные лесбийским кратерам, 
только побольше их» 15.

1) Это котлы так называемого «скифского типа», какие Геродот 
имел возможность видеть в Скифии V в. до н/э. (табл. І, рис. 1–20). 
В данном типе сильно варьируются детали – количество и внешний 
вид ручек, подставок, отделка, размеры; неизменной остается сама 
конструкция – полусфера на конусе и, очень редко, парабаллоид на 
конусе (№ списка 64, т. 1, р. 19).

11 Бернштам А. Н. Прошлое района Алма-Ата. Истор. археолог. очерк, изд. АН 
Каз. ССР, Алма-Ата, 1948 г. стр. 5.

12 Миллер Г. Ф. История Сибири т. І, кн. 1, §5, стр. 170, М. Л. 1937 г.
13 Кастанье. Киргизские предания… Там же.
14 Запись Е. Спасской со слов акына Жилкайдарова (Инст. истории археологии 

и этнографии АН КазССР).
15 Геродот. Там же, стр. 269.
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Глиняные 16 и деревянные 17 сосуды такой формы известны с древ-
нейших времен, и, вероятно, они и предшествовали медным котлам 
описываемого типа.

Форма котла на подставке удобна в быту людей, проводящих 
большую часть года под открытым небом и не связанных или мало 
связанных с постоянным жильем, не имеющих постоянного очага.

Фактически котел «скифского типа» – это удобный, переносный 
очаг кочевника, служащий ему и как предмет повседневного упо-
треб ления, и, несомненно, при совершении ритуальных обрядов.

Упомянутая выше локальность деталей вкратце сводится в данной 
группе к следующему: котлы с двумя горизонтальными ручками и 
двумя вертикальными петлями на тулове, а также с устойчивой, рас-
плюснутой внизу подставкой, наиболее характерны для Семиречья. 

Ручки, расположенные на венчике, типичны для cевера, северо-
востока и северо-запада Каз. ССР.

Одношипные ручки на венчике, которые, согласно списка, имеем 
лишь в одном экземпляре (№  списка 42, таб.  І, рис.  9), тяготеют к 
минусинской группе котлов 18, встречаются в Монголии 19 и в При-
черноморьи 20.

Трехшипные, фиксируемые в Северном, Восточном и Западном 
Казахстане (№ списка 45, 46, 49, 51, 52, 57, таб. І, рис. 10–15), распро-
странены на огромных пространствах Сибири, Геродотовой Ски-
фии и Сарматии.

2)  Следующий тип котлов  – несколько более усложненная 
форма сфероида, сплюснутая у полюсов, на ножках чаще трех 
(пор. №№ списка 7, 8, 19, 20, 24, 40, 41, 43, 67, таб. ІІ, рис. 21–27), реже 
четырех (пор. № 21).

16 Пассек  Т. Древнейшее население Днепропетровско-Днестровск. бассейна. 
Советская этнография, 1947. VІ–VІІ, стр.  28. Известия Гос. Акад. Мат. Кул. в 110 
стр. 40–69, рис. 21 (13–12) керамика из кургана Дындыба; Окладников А. П. Раскопки 
на Севере. По следам древних культур, стр. 25, Гиз. культ. прос. литер. 1951 г.

17 Ростовцев М. Эллинство и иранство на юге России. Петроград, 1918 г. стр. 53, 
табл. ІІ, рис. 7.

18 Мартьянов  Н.  М. Минусинский публичный музей. Каталог и краткое опи-
сание. Томск, 1881 г. В. Ф. Археологический музей Томского университета, Томск, 
1888 г. Теплоухов, там же, стр. 48, таб. І, 79, 92, т. ІІІ, рис. 4. ОИАК, 1890, ст. 63, 114.

19 Киселев  С.  Н. Монголия в древности. Изв. Акад. наук СССР, сер. истор. и 
филос. т. ІV, в-4, рис. 4-а, 4-б, стр. 365.

20 Изв. Им. арх. ком. в 35; Миллер  А. Раскопки в районе древнего Танаиса, 
стр. 103, рис. 17; Гошкевич, Летопись музея за 1913 г. Херсон, 1915 г. и др.
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В глубокой древности известны глиняные трех и четырехногие 
сосуды, удобные для того, чтобы ставить их на угли. В народной ке-
рамике они сохранились до наших времен. Но, имея короткие гли-
няные ножки-столбики, едва-ли они могли быть прототипом мед-
ных котлов на высоких, фигурных, изогнутых в колене ножках 21.

Вероятно, медные котлы на ножках имеют самостоятельную ли-
нию развития и возникают уже во время высоко развитого уменья 
обрабатывать металл.

На территории СССР таких котлов найдено немного, они – явле-
ние незаурядное и, к тому же, локализованное: большая группа кот-
лов – 7 штук – найдена вся на территории г. Алма-Аты и ее ближай-
ших окрестностей и только два треногих котла (пор. № списка 24) 
найдены вне Алма-Аты, в Кир. ССР.

Группа объединена общими конструктивными признаками (спо-
соб прикрепления ножки к тулову) и вполне может быть названа 
«Семиреченской» и, пожалуй, даже Алма-Атинской. Она мало сход-
на с монгольским трехногим котлом, о котором С. В. Киселев пишет 
как о совершенно аналогичном Семиреченским 22.

Приведенный в тексте рисунок этого сходства не подтверждает: 
ни форма котла (округлая), ни форма венчика (стоячего), ни форма 
и размещение ручек (очень маленьких), ни форма ножек (вздутая в 
верхней части), ни способ прикрепления к тулову на Семиреченские 
не похожи.

Изо всех известных на территории СССР котлов группа трехно-
гих Семиреченских котлов – самая нарядная, художественно оформ-
ленная, возможно, чисто ритуального характера.

3)  Третья группа медных котлов без ножек и подставок (от 
очень крупных до небольших) употреблялась в быту на тагане, по-
видимому, в  течение многих столетий на всех степных просторах 
Европы и Азии (пор. №№ списка 13, 21, 36, 38, таб. ІІ, 28–32). Форма 
тулова котлов этой группы распространена была в скифской сре-
де издавна в виде чаш из серебра, золота, дерева. Детали (наличие 
одно временно и петель, и ручек на тулове) на котлах нашего спис-
ка – характерные для Семиречья.

21 Однако цилиндрический котел с 4  кольцевидными ручками и 4  козла-
ми между ними, расположенными на венчике, найденный при рытье Большого 
Ферганского Канала и находящийся в Музее истории Узбек. Акад. наук в Ташкенте, 
имеет именно такие характерные ножки-столбики.

22 Киселев С. В. Цит. соч.
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Интересно здесь отметить факт перехода скульптурных украше-
ний (головы архаров, верблюдов) с ножек котлов сакского периода 
на ножки таганов, просуществовавших с такими украшениями до 
наших дней 23.

Судя по конструкции и находкам части котлов вместе в железны-
ми таганами, именно эту группу можно было бы рассматривать как 
позднейшую; однако три котла без подставок входили в состав кла-
да, найденного Бендюковым возле г. Алма-Аты в 1912 году вместе с 
2 трехногими котлами и светильником сакского времени. Такой факт 
свидетельствует об одновременном их существовании и захоронении.

4) И, наконец, четвертая группа котлов без подставки с носиком 
(рыльцем), которая может быть оспариваема вследствие этой сво-
ей конструктивной детали, регистрируется на территории Каз. ССР 
дважды (пор. №№ списка 39 и 62, таб. ІІ, рис. 34).

Она немногочисленна и среди находок СССР, однако везде мед-
ные сосуды такого типа, с носиком, причисляются к котлам, почему 
и здесь они выделены в отдельную группу.

Этими четырмя группами исчерпываются разновидности форм 
медных котлов Каз. ССР.

Как видно из перечня и прилагаемых прорисей, тип котлов с 
дужкой для подвешивания, имеющийся в поздних, сибирских 24 на-
ходках, в Монгольских могилах Приднепровья  25, в Казахстане от-
сутствует. Современные чугунные котлы имеют совсем иную упло-
щенную форму.

ІV. Материал и техника. В нашем списке большая часть котлов 
названа медными. Спектральный и химический анализы, проведен-
ные в 1948 году лабораторией Каз. ГУ и АН Каз. ССР для 20 котлов 
коллекции ГИМК, дают полное право называть их не бронзовыми, 
а медными, так как % меди в них колеблется от 95,4–99 % при пол-
ном отсутствии олова. К сожалению, кроме этих анализов, нам из-
вестен лишь один анализ котла из кургана Карагодеуашх 26, который 
также показывает 99,5 % меди при отсутствии олова.

23 Сообщение акына Жилкайдарова, подтвержден. докт. фил. наук 
А. Х. Маргуланом и н/р Б. А. Белослюдовым, которым попадались подобные огром-
ные таганы в Бетпак-Дала во время их экспедиций.

24 Краткая Сибирская летопись (Кунгурская) с 154 рисунками. СПб., 1880 г.
25 ИОАК. Раскопки Н. Веселовского в пос. Праздничном на Кубани, 1903 г. стр. 76.
26 Материалы по арх. России № 13, стр. 16, 21, 45.
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Анализы, приводимые Архиповым для Сибирских изделий, ха-
рактерны значительным  % меди, при незначительном количестве 
олова и обязательным большим процентом олова в Алтайских на-
ходках при наличии меньшего % меди 27.

Анализы, приводимые С. С. Черниковым 28 для района г. Степняк 
подтверждают эту особенность Алтайских медных изделий, почему 
котлы Вост. и Сев. Казахстана, называемые авторами, на которых 
ссылается список, бронзовыми, при отсутствии анализов их, внесе-
ны в список под названием бронзовых.

Можно думать, что все котлы, приводимые в перечне, за един-
ственным исключением (пор. №  списка 69), сделаны, подобно 
скифским шлемам, 29 техникой литья. Во всяком случае, ни в музе-
ях Каз. ССР, ни в археологической литературе нет указаний на су-
ществование на территории Каз. ССР котлов кованых и клепаных, 
предшествовавших литым на Кавказе и в Геродотовой Скифии 30.

Трудно сказать, значит ли это, что народы, населявшие в древ-
ности Казахстан, вообще не знали этого этапа обработки больших 
сосудов, или же что вследствие длительности периода бытования 
котлов в Казахстане они подвергались переплавке, или же просто не 
дошли до нас.

Археологические данные, к сожалению, не позволяют определить 
происхождение и место производства котлов.

Между прочим, на котлах второй группы – трехногих – семире-
ченских – легко проследить изготовление сложных литых объектов 
со скульптурными деталями, которые заготавливались, вне всякого 
сомнения, уже в постоянных формах 31 по модели, вероятно, дере-

27 Антропологическ. выставка 1879 г., т. ІІІ, ч. І, стр. 201, «Об анализах бронзо-
вых доисторических предметов».

28 Изв. Акад. наук Каз. ССР, сер. археолог. в 2, 1948 г. ст. Черникова.
29 Рабинович Б. Шлемы скифского периода, Труды отд. истор. первобыт. куль-

туры. Т. VІ, 1941 г. изд. Гос. Эрмитажа Л-д.
30 Иессен А. А. и Деген-Ковалевский, изд. истор. древнеметаллург. Кавказ. изд. 

ГАИМК, в 120, Соц. Эк. Гиз. 1935, ст. 90, 1947 г. Граков Б. Скифы АН Укр. ССР 1947, 
стр.  19, рис.  2, Бобринский  А.  А. Курганы и случ. находки близь м.  Смелы. СПБ, 
1887 г. т. І, кург. № ХV, 39 стр. и др.

31 Три совершенно одинаковых архара на эрмитажном котле, три на Алма-
Атинск., три одинаковых чудовища №  27, большое колич. одинаковых крылатых 
львов на Семиречен. светильнике и алтаре утверждают это положение.
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вянной, а также уменье древних котельщиков изготовлять детали по 
отдельности и соединять их в целое32.

На шестнадцати котлах имеется литой «веревочный» орнамент – 
параллельные или по спирали расположенные одна-две-три полос-
ки, зигзаг, полуовалы, кружки, тамги. На восьми котлах «веревоч-
ный» орнамент изображен так основательно завязанным, с узлами, 
петлями, что он невольно наводит на мысль о конструктивной роли 
веревки при изготовлении некоторых котлов, почему наличие ее на 
котлах можно признать за «псевдо-орнамент», как это имело место 
при изготовлении глиняных сосудов 33.

Три из семи трехногих котлов имеют чрезвычайно интересные 
скульптурные украшения на ножках (№№  списка 8, 19, 63, таб.  ІІ, 
рис. 21, 22, 27). На двух изображены архары 34, на третьем чудови-
ще, грызущее лошадиную ногу. Изображения архаров трактованы 
реалистически, и на каждом котле по-своему, не так, как на другом; 
чудовища – с исключительной экспрессией. В этих скульптурах нет 
той обобщенности, что в козлах Чертомлыкского котла и котла, най-
денного при рытье Ферганского канала  35. Ножки остальных трех-
ногих котлов обработаны в виде ног животных, к сожалению, плохо 
сохранившихся; на одном из них (№ 2306 ГЦМК) они похожи не то 
на змеиные, не то на утиные головки, на остальных изображают со-
гнутые в колене ноги животных – возможно, верблюда (с расплюс-
нутой ступней), козла, лошади.

Значительная часть котлов закопчены, окислены, изломаны, со-
гнуты, сплющены, имеют большое количество дыр, заплат, трещин. 
Это свидетельствуют как о долгом их употреблении, так и об их цен-
ности и незаменимости в условиях кочевого быта.

32 Н. Макаренко, цит. соч. и Городецкий В. Рукопись И.И.А. и Э.А.Н. КазССР 
«Древности Семиречья» на стр. 68, 69, 165 указ. на припайку ножек и котлам, что 
мало вероятно, А. Н. Берштам говор. о «трех отдельно прикреплен. ножках». Так, 
вероятно, и было, но каков был технологич. проц. изгот. котлов от нач. до конца 
очень трудно представить себе.

33 Гольмстен  В.  В. Об элементах керамики родового общества юга России. 
Труды, отд. первобытн. культ. І Л. 1941, стр. 6, изд. Гос. Эрмитаж.

34 По определению Белослюдова Б. А. это азиатские муфлоны-архалы, типич-
ного подвида. Ovis orientalis gmelin судя по форме рогов и наличию гривы на груди 
(пор. № списка 19).

35 М. Воронец, Археолог. исследов. Узбек. ком. по изуч. матер. культ. в 1939 г. 
ВДИ, 1940 г., № 1, хроника, стр. 209.
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Заплаты сделаны разными способами, но в большинстве случаев 
очень грубо и неумело.

При полном отсутствии данных о возможных местах производ-
ства их, все же приходится думать, что лишь опытные оседлые ма-
стера, художники, наследники долгого производственного опыта 
могли выполнить такую сложную литейную работу, какую мы ви-
дим на семиреченских котлах, с  их скульптурными украшениями, 
отлитыми в сложных формах, вероятно, по деревянным разным 
моделям 36, с их канелированными почти стандартными ручками и 
«коленцами», веревочным орнаментом и т. д.

И более простые, ничем не украшенные «скифские» котлы на пол-
ной подставке представляют собой также изделия умелых мастеров. 

V. Назначение и роль котлов. Мнения археологов о роли больших 
медных котлов в жизни древних народов резко противоположны. В то 
время как одни считали их лишь «поваренными сосудами» 37, другие 
приписывали им исключительно ритуальное значение 38. Надо думать, 
что истина лежала посередине. Геродот писал о котлах, что скифы ва-
рят жертвенное мясо в котлах туземного производства 39. Нет ника-
кого  сомнения в том, что металлические, а не глиняные котлы в силу 
своей прочности в быту кочевого населения как в мирное время, так 
и во время военных стремительных передвижений употреблялись 
повседневно для варки пищи. Однако в эпосе, как казахском, так и у 
других сопределенных народов, и в недавних записях, многие котлы 
окружались почитанием, легендами, являлись предметами существу-
ющих у разных народов культов 40. Вполне аналогично у славян. почи-

36 Руденко С. И. Второй Пазыриский курган Л-д, 1948 г. таб. VІ, изображение 
резной из дерева ручки камчи в виде лошадин. головы по стил. и экспрессии ближе 
всего к чудовищам, изображ. на ножках котла ГЦМК № 2280 (табл. ІІ рис. 27).

37 Русск. древности в памятниках искусства И.  Толстого и Н.  Кондакова в ІІ 
стр. 135, Егоров А. Записки И. арх. общ. т. 4, в 3–4, стр. 424, Забелин И. История 
русской жизни, т. І, м. 1876, стр. 645 и др.

38 Эварницкий Д. Скифская жертвенная чаша. Истор. вестн. 1889 г. т. 3, стр. 720, 
рис. 722, Бернштам А. Н. и др.

39 Геродот. Цит. соч. стр. 269.
40 Тревер  К. Древне-иранский термин «Parna», изд. АН СССР, сер. истор. и 

филос. т. ІV, в. І, м. 1947 г. стр. 301–327, рис. 55–59. Лыкошин Н. Суеверия, связан-
ные с Туркестанской мечет. Хозрета Ясави. Туркестанские ведомости 1902, № 17, 
Окладников  А.  П. Археология и основные вопросы. стр.  63–70 крат сообщен. 
ИИМК, в. ІХ. Миллер Г. История Сибири, т. І, гл. ІІІ, стр. 491 «Шайтану приносят 
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тание печей 41, а у кавказских народов очага 42, которые каждый день 
обогревают жилища и в которых каждый день готовят пищу. Ведь и 
меч у скифов не только оружие, но и олицетворение божества. 

Медные котлы «скифского типа», с  трехшипными ручками на 
венчике, запечатлены в изобразительном искусстве древних наро-
дов. В настоящее время нам известны пять изображений их на писа-
ницах в районах Енисея и Восточного Казахстана 43.

Две писаницы  – Боярская и Уйбатская, подобно керченским 
фрескам, дают развернутую картину жизни древнего народа, изо-
бражают его жилище, утварь, занятия; большое количество котлов, 
расставленных между жилищами, под открытым небом, с фигурами 
женщин, работающих или колдующих возле них, говорят о значи-
тельной роли котлов в быту. На двух других писаницах – Кизех-Тах 
и Иртышской – возле котлов изображены женская фигура, козочка 
и лошадь.

Вообще же между котлами и писаницами могла существовать и 
более тесная связь; один из котлов «скифского типа» (№ списка 44) 
вырыт в Таласской долине в местности Чиим-Таш «под наскальным 
изображением» 44, возможно, в месте, посвященном ритуальным це-
ремониям.

в жертву “лисицу черную да зипун добрый, да котел красной меди осьми пядей, да 
коня доброго”» и др.

41 Вовк  Ф. Студии з украинской етнографии та антропологии, стр.  210, 
Чубинский и др.

42 Орбели И. А. Албанские рельефы и бронзовые котлы ХІІ–ХІІІ в. в. стр. 301–
307, Памятники эпохи Руставели, Л-д, 1938 г. изд. Гос. Эрмитажа.

43 Грязнов М. П. Боярская писаница в долине р. Теси. Проблемы истории мате-
риальной культуры 1933 г. № 7–8, стр. 41–45 рис. 5 в тексте.

tallgren. Inner Asiatic and Siberia Bockpuc tings (Eurasia septetrionalis Antiqua)
Уйбат. Внутренняя Азия; Черников  С.  С. Наскальные изображ. в верховьях 

Иртыша. Советск. археология ІХ, 1947  г. стр.  217 (Тамураших); Сосновский  Г.  П. 
Писаницы на горе Кезех-Тах. Краткие сообщения, т. VІ, стр. 54, рис. 6 (Хакасская 
авт. обл.); Окладников  А.  П. Археологическ. исследован. в Бурято-Монголии в 
1947 г. (ВДИ, 1948, № 3, хроника, стр. 155–163). 

44 Бернштам А. Н. Цит. соч. стр. 27–29.
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СПИСОК 
медных котлов, найденных на территории Казахской ССР45.

№№
п/п

год
наход-

ки

Котлы, найденные в Семиречье

1–2 1842 «Два медных котла с различными изображени-
ями, выброшенные в 1842 г. волнами Иссык-Ку-
ля в устьи р. Тюп, были доставлены хану, где и 
погибли». 
Рукопись инстит. Ист. археолог. и этногр. АН 
Каз. ССР № 32-а Городеций В. Д. «Древности Се-
миречья» (Джетысуйской обл.), 1924 г. стр. 68–69.

3 1842 «Медный котел огромной величины, выброшен-
ный волнами Иссык-Куля в 1842 году».
Кастанье  И. Древности Киргизской Степи и 
Оренбургского края. Оренбург, 1910 г. стр. 294.

4 1873 «Медный котел, бронзовый пьедестал о 3-х нож-
ках, медный наконечник, найденный в 1873  г. 
крестьянином Деревягиным в песке на берегу 
Иссык-Куля».
Туркестанские ведомости 1879 г. № 43, стр. 170. 
Археологические находки в Семиречье и Куль-
джинском крае.

5 1885 «Бронзовый сосуд в виде широкого надутого 
котла общей скифской формы из-под Иссык-Ку-
ля, найден в 1885 г., находится в Туркестанском 
музее».
Уварова П. Областные музеи. Туркестанский му-
зей в Ташкенте. Тр. VІІ, арх. съезда, т. ІІ, стр. 32.
Остроумов Н. Описание археологической и ну-
мизматической коллекции Ташкентск. музея, 
стр. 23, пор. № 68.

табл. І,
рис. 1.

45 Список составлен на основании только Алма-Атинских музейных экспона-
тов, печатных, рукописных материалов и не претендует на исчерпывающую полно-
ту, т. к. в Алма-Атинских библиотеках имеются пробелы, в особенности в серийных 
изданиях, а иностранные публикации почти полностью отсутствуют.
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6 1885-6 «Медный котел, вытащен из озера Иссык-Куля 
вблизи с. Сазановки в 1885–86 г., передан Имп. 
арх. ком. Н. Пантусовым».
Отчеты И. археолог. ком. 1882–1888 г. 46

7 1893 «Медный котел на 3  припаянных ножках был 
вырыт в 5 верстах от устья р. Тюп в 1893 г.
Городецкий Д. Рукопись, там же, стр. 68–69.
«Нам в Преображенском показали большой мед-
ный котел на трех ножках (припаянных), выры-
тый в 5 верстах от устья р. Тюпа. Нашедший ко-
тел, запросит за него 30 рублей, чего мы, конечно, 
не могли заплатить». «Приблизительно такой же 
вид, только более изящный имеет котел, найден-
ный в 1893 г. близь Верного на р. Каргалинке». 
В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с на-
учной целью в 1893–1894 г. СПб., 1897 г. стр. 48–49.

8 1893 «Большой медный котел с головками каменных 
баранов на ножках, прекрасной работы и со-
хранности, с  2-мя ручками и 2-мя петлями; по 
тулову 3 полоски. Высота котла – 60 см. Случай-
ная находка близь г. Верного на реке Каргалинке 
выше сада Сапожникова. Передан в Гос. Эрми-
таж Имп. арх. комиссией» 47.
Отчет И. арх. ком. 1893 г. стр. 44, рис. 29.

табл. І,
рис. 21

9–10 1896 «Два изломанных медных котла. Случайная на-
ходка 1896 г. на берегу Иссык-Куля».
ОИАК, 1896 г. стр. 136.
Городецкий В. Д. Рукопись, там же, стр. 175.

11. 1897 «Медный котел, две части двух больших бронзо-
вых посвечников». Случайная находка 1897 г. в 
урочище Кой-Сары с. Лебединского, Пржеваль-
ского уезда. Передан Имп. гос. истор. музею в 
Москве.
ОИАК, 1897, стр. 71.

46 Возможно, что котлы п/№5 и 6, а  также тот котел, о  котором сообщает 
Воронец М. н/р музея Ист. АН Уз. ССР в письме директору Инст. ист. арх. этногр. 
АН Каз. ССР – это один и тот же котел инв. № 444, Ташкентского музея «Извлечен 
из Иссык-Куля, котел купелеобразной формы, бронзов. с 2 ручками боковыми на 
конусообразной ножке (диам. 60 см, выс. с поддном 60 см». Приводимая им дата 
1910  г., вероятно, относится к моменту инвентаризации, т.  к. она сопровождает 
описания и др. котлов музея.

47 Аналогичный котел, находка 1912  г. п/№19, находится в Гос. центр. музее 
Каз. ССР, инв. № 2283.
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12. 1901 «Медный котел на конической ножке с 4 ручка-
ми весом 1 п. 6 ф. Случайная находка Кабекова 
в 1901 году в ущелье Чаманды, урочище Бейше, 
Пишпекского уезда, на склоне горы, обмытой 
потоком, со слоистым разноцветным строени-
ем, носящей следы обработки человеческими 
руками. Передан Семиреченским обл. стат. ко-
митетом област. музею в г. Верном» 48.
ОИАК, 1901  г. стр.  144, Протокол засед. и Со-
общен. членов кружка любителей археологии 
Ташкент. – в. 6, 1904, стр. 105.
Городецкий, рукопись, там же, стр. 163.

табл. І,
рис. 16

13. 1902 «Котел медный литой, без подставки с 2  гори-
зонтальными ручками, 2 вертикальными петля-
ми на тулове. Общая высота 28 см, диам. 27 см, 
вес 11,5 кг, емкость 20 литр. Найден в 1902 г. в 
развалинах местности Кой-Сары на берегу озера 
Иссык-Куль. Сдан в Семиреченский обл. музей, 
где и записан под №  177». Находится в ГЦМК, 
инв. № 2304.
Рукописный каталог Музея 1897–1922 г.
Городецкий В. Д. рукопись, там же, стр. 104–105.

табл. ІІ,
рис. 31

14. 1903 «Котел из красной меди с 2 ручками на конусо-
образной ножке, около верхнего края имеется 
углообразная линия. Случайная находка 1903 г. 
в станице Надеждинской Верненского уезда, Се-
миреченской обл. в арыке на глубине 2,85 м вы-
сота котла 49,5 см вес 30,5 ф. 49

ОИАК, 1904 г. стр. 139, рис. 256.
Прот. Турк. кр. г. 9, 1904, прот. № 1, стр. 10.
сообщение Пантусова.
Городецкий В. Д. рукопись там же, стр. 163.

таб. І,
рис. 2

15. 1905 «Медный котел  – несторианская купель». Слу-
чайная находка 1905 г. переводчика Пишпекско-
го уезд. Управления Кебикулова в долине р. Су-
самыра, в  обрыве горы: приобретен за 20  руб. 
Семиреч. обл. стат. ком.» 50

48 Вероятно, это котел (инв. № 4489 ГЦМК, утерявший паспорт), на конической 
ножке с 2 ручками, 2 петлями, весящий 18 кг пор. № 68, т. ІІ, рис. 32.

49 В археолог. комиссию отослан не был, но и в ГЦМК котел с такими деталями 
не попал.

50 Вероятно, это один из утерявших паспорт котлов, ГЦМК, куда в 1922–24 г. 
вошли все приобретения Обл. стат. комит. для Семиреч. обл. музея.
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Очерк деят. Туркест. кружка любит. арх. за пер-
вые 10 лет его существования (1895–1905). При-
лож. к проток. за Х г. 
Сообщение Пантусова. На заседании рассма-
тривались фотографии этого котла.
Рукописный каталог ГЦМК  «Семиреченский 
областной музей». Археологическая коллекция. 
Поряд. № 41.

16. 1905 «Большой медный котел на ножке с 2  горизон-
тальными ручками и 2  вертикальными петля-
ми на тулове. Высота его 0,66,5 м, диам. 0,61 м, 
окружность 2,03 м», вес 57 кг, емкость 107 м,
Случайная находка в урочище Уч-Емчек в 25 км 
к Ю. В. от Пишпека. Найден казахом Тахтагуло-
вым у подножья гор, близь юрты вместе в 2 гли-
нянными круглодонными сосудами». Находится 
с 1905 г. в. Гос. ЦМК, инв. № 4040.
Проток. кружка любит. Арх. г.  11, прот. №  1, 
5.V – 1906 г. стр. 3–4, сообщен. Н. Н. Пантусова, 
ОИАК, 1906, стр. 134, 145.

Табл. I, 
рис. 17

17. 1908 «Котел красной меди в виде купели с 2  гори-
зонтальными ручками и 2  вертикальными 
петлями на тулове, на подставке. Найден при 
археологических раскопках старых кладбищ 
близь Токмака в 1908  г. Н.  Н.  Пантусовым 
(Пишпекский уезд, Семиреченск.  обл.») на-
ходится в Гос. ЦМ Каз. ССР, инв. № 2290, вес 
20 кг, емкость 26 л.
Рукописный каталог Семиреченск. обл. музея, 
пор. № 134 «котел».

таб. І,
рис. 18.

18. 1912 «Большой медный котел выкопан “киргизами” 
разрублен на куски и продан “сартам”. Случай-
ная находка 1912 г. близь г. Верного выше пишни 
Бендюкова».
Туркестанские ведомости 1912 г. № 187, 2. VІІІ, 
Прибавление «Местные известия».

19. 1912 «Медный котел на 3  ножках, украшенных го-
ловками степного барана «архала» с 2 горизон-
тальными ручками и 2  вертикальными петля-
ми на тулове. Высота 58 см, диаметр отверстия 
46–48  см, вес 45  кг, емкость 44  л. По тулову 
3  полоски. Случайная находка 1912  г. на паш-
не казака Бендюкова в 9 км к Ю.З. от г. Верно-
го пяти котлов и светильника, украшенного

табл. ІІ,
рис. 22

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



573

изображениями крылатых львов 51. Находится в 
Гос. ЦМК, пор. № 2283.
Туркестанские ведомости, 1912 г. № 181, 12, VІІІ, 
стр.  4, и  №187, 2, VІІІ, Прибавление «Местные 
известия».

20. 1912 «Медный котел на 3  ножках с 2  горизонталь-
ными ручками и 2 вертикальными, петлями на 
тулове». Высота 35–37 см, диаметр верхнего от-
верстия 36–38 см, вес 18 кг, емкость 25 л, на ту-
лове 3 полоски. Это второй котел из случайной 
находки 1912  г. Бендюкова. Находится в ГЦМ 
Каз. ССР, № 2306.
Туркестанские ведомости 1912 г. цит. соч.

табл.ІІ,
рис.23.

21. 1912 «Котел медный с 2  горизонтальными ручками 
и 2 вертикальными петлями на тулове без под-
ставки. По тулову 3 параллельные полоски. Глу-
бина котла 51  см, диаметр верхнего отверстия 
8–71  см. Вероятно, третий котел из случайной 
находки 1912 г. казака Бендюкова. Находится в 
ГЦМ Каз. ССР, инв. № 2293.
Туркестанские ведомости, 1912 г. Там же.

табл. ІІ,
рис. 28 

22–23 1912 «Два медных котла без подставок. Диаметр верх-
него отверстия одного 59 см, другого 68 см. Из 
случайной находки 1912  г. казака Бендюкова». 
Котлов без подставки с такими диаметрами в 
ГЦМК нет.
Туркестанские ведомости 1912 г. Там же
Городецкий В. Д., рукопись, там же, стр. 166.

24 1913 «Медный котел на 3  ножках в виде ног бара-
на. Высота 39  см, диаметр верхнего отверстия 
47  см. Случайная находка Енклетеева в ущелье 
Каракол, при устройстве глинобитной сакли, 
сдан в Джетысуйский обл. музей», по-видимому, 
в 1913 г. 52

Городецкий В. Д., рукопись, там же, стр. 168.

51 Сборник АН СССР. С.  Ф.  Ольденбургу и 50-ти летия науч. обществен. 
деятельности 1882–1932 г. г. Стрелков А. С. «Большой Семиреченский алтарь л-д, 
1934 г.

52 Мелкого котла на 3 ножках в виде ног барана такого размера в ГЦМК нет, хотя 
по всем данным он должен был перейти в него, из Джетысуйск. обл. музея в 1922 г. 
Единствен. 3-х ногий котел ГЦМ Каз. ССР, утерявший паспорт (№ 2280), имеет на 
сгибах ног изображение хищника, грызущего лошадиную ногу. По внешнему виду 
и размерам он не подходит к данному описанию.
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25. 1922 «Котел медный (дно). Случайная находка 1922 г. 
красноармейца Лазарева при слиянии левого и 
правого Талгара на юг от Талгара». (Энбекши-
Казахский р-н).
Рукописный каталог Семиреченского обл. музея 
в 1897–1922 г. пор. № 284.

27–34 1923 «Бронзовые котлы 8  шт. Случайная находка 
1923 г. на территории дома отдыха Турксиба на 
Каменском Плато, близь г. Алма-Аты».
Рукопись № 41 Института истории, археологии 
и этнографии АН Каз.  ССР. «Инвентарь стоя-
нок и находок предметов палеолита и неолита в 
Каз. ССР», стр. 6, 67.

35. 1930 «Котел медный на ножке с 2  ручками. Случай-
ная находка 1930 г. у Эмельбаева, Х. Абдулхано-
ва, В. Уябраена в 6 км на Ю-В от Алма-Аты, на 
территории сельско-хозяйственного комбината 
«Красная заря», против военных лагерей. Сдан 
в ГЦМ Каз. ССР» 53.
Рукописная главная книга поступлений 
ГЦМК за 1928–31 г. г. пор. № 5.

36. 1935 «Котел медный с 2 ручками и 2 петлями без под-
ставки; по тулову 3 параллельные полоски. Глу-
бина котла 51  см, диаметр верхнего отверстия 
71 см, вес 82,5 кг, емкость 138 л. Случайная на-
ходка 1925 года, 14.Х при рытье красноармейца-
ми ямы в расположении Арт. батальона на углу 
ул. Гоголя и Дунганской в г. Алма-Ате. Дар. ин-
ститут. нац. культуры ГЦ Музею Каз. ССР. На-
ходится в ГЦМК, инв. № 4041.
В  акте, составленном археологами И.  Бороди-
ным, А.  Захаровым и И.  Новохатским, точно 
указано место находки, положение котла «от-
верстием вверх» и, кроме того, его окружение: 
«в 34 см от котла имелись остатки неорнаменти-
рованного и раздавленного крупного горшка из 
обожженной красной глины с грубозернистым  
изломом, типичным для Алма-Атинской кера-
мики. Вокруг находилось большое колич. костей 
барана, верблюда, лошади, козла. На восточном 
срезе ямы, на глуб. 1,6 м от поверхности земли

табл. ІІ,
рис. 29

53 Возможно, что это один из котлов с 2 ручками, находящихся в ГЦМ Каз. ССР 
и утерявших паспорт (инв. № 2291, 2292, 2294).
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проходили горизонтальная узкая (от 7,5 – 6 см), 
полоска слежавшегося пепла. Культурного слоя 
вблизи нет».
Рукопись № 75 института истории, археологии и 
этнографии АН Каз. СССР, Акт находки состав-
лен 1936 г. 27.VІ.

37–38 1937 «Два котла шарообразных из светлой бронзы, 
без подставок. Один высотой 41  см, с  диаме-
тром верхнего отверстия 57  см, имел 2  ручки 
и 2 петли; другой был изрублен. Случайная на-
ходка 1937  г. колхозников в 4  км от с.  Семе-
новки в Иссык-Кульской котловине. Найдены 
вместе с 2  светильниками и 2  жертвенниками, 
украшенными скульптурными изображениями 
 животных».
Зимма  Е. Иссыкульские жертвенники. Фрунзе 
1941 г. стр. 11–24.

табл. ІІ,
рис. 30

39. 1938 «Небольшой медный котелок с носиком, двумя 
ручками, одной петлей на тулове, без подстав-
ки. Вес 3,5 кг, емкость 5,7 л. Случайная находка 
1938 г. начальника Райводхоза Шипова в Талга-
ре при прокладке канала в колхозе Куят-Курт». 
Находится в ГЦМ  Каз.  ССР, №  2273, в  старой 
карточке ГЦМ  Каз.  ССР (назван ошибочно 
 тиглем).

таб. ІІ,
рис. 34.

40–41 1939 «Два медных котла на 3 ножках с 2 горизонталь-
ными ручками и 2  вертикальными петлями на 
тулове. На одном из них 3 параллельные полос-
ки. Высота одного 50  см, диаметр верхнего от-
верстия 44–45 см, вес 31,5 кг, емкость 38 л; высо-
та другого 44,5 см, диаметр верхнего отверстия 
35,5 – 39 см, вес 14,5 кг, емкость 21 л. Случайная 
находка гр.  Лоскутова в г.  Алма-Ата, Татарская 
Слободка, Восточная ул.  №  2. Найдены на рас-
стоянии 1,5  м один от другого на глубине 2  м 
вверх ножками». Находится в ГЦМ Каз.  ССР. 
Инв. № 2303 и № 2305.
Карточка ГЦМ Каз. ССР. 

Табл.  ІІ, 
рис.  24, 
25.

42. 1940 «Котел медный на подставке с 2  одношипны-
ми ручками на венчике. Высота 41 см, диаметр 
верхнего отверстия 33–36 см, вес 20 кг, емкость 
20  л. Случайная находка 1940  г. гр.  Чугунова в 
Теккели при рытье могилы». Находится в ГЦМ 
Каз. ССР. инв. № 2295.
Карточка ГЦМ Каз. ССР. 

Табл.  І, 
рис. 9
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43. 1946 «Котел медный на 3 ножках с горизонтальными 
2 ручками и 2 вертикальными петлями на туло-
ве. Высота 51,5 см, диаметр верхнего отверстия 
43,5 см, вес 33,6 кг, емкость 36 л, по тулову три 
линии «веревочного» орнамента. Случайная на-
ходка 1946 г. гр. Оленченко на территории дома 
отдыха Турксиба между Каменским Плато и 
М. Алма-Атинкой, вблизи г. Алма-Ата. Находит-
ся в ГЦМ Каз. ССР, инв. № 2298».
Карточка ГЦМ Каз. ССР.
«У подошвы хребта Заилийского Ала-Тау, на пра-
вом берегу Талгара у самого входа в ущелье Талгар 
в остатках поселения и крепости находимы были 
многие предметы, в том числе и медные котлы».
Городецкий В. Д. Рукопись № 32, там же, стр. 119. 
Городецкий В. Д. Талгарское городище, 1924 г.
«Близь живущие казахи находили в развалинах 
старые котлы».
Тынышпаев  М. Коксуйские развалины и город 
Кайлык. Труды о-ва изуч. Казахстана, 1927  г. 
Кзыл-Орда, т. VІІ, в. ІІ, стр. 2.
«По рассказам местных жителей-киргизов, в го-
рах к северу от Тургайгыра (сев. берег Иссык-Ку-
ля) нашли медный котел с ручками и золотое блю-
дечко, но где эти вещи теперь, я не мог узнать». 
В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с 
научной целью в 1893–1894 г. СПб. 1897 г., стр. 5.

Табл. ІІ,
рис.26

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
44. 1939 «Бронзовый котел скифского типа». Случай-

ная находка 1939  г. между правым притоками 
о. Таласс, Кенкол и Нельда, к сев. от с. Дмитри-
евское, под наскальным изображением в мест-
ности Чиим-Таш. Передан в Гос. Эрмитаж».
Бернштам А. Н. Археологический очерк Север-
ной Киргизии. Фрунзе, 1941 г. стр. 7–29.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
45. 1948 «Бронзовый котел на полой подставке с 2 фигур-

ными трехшипными ручками на венчике, с 2 го-
ризонтальными ручками и 2  вертикальными 
петлями на тулове. Общая высота 50 см,  диаметр 
верхнего отверстия 0,45 см, подставки 0,23 м. Вес 
28,5 кг. Найден случайно на Чердояке Восточно-
Казахстан. обл. в 1948  году, находится в музее 
Вост. Казахст. области» (в Усть-Каменогорске).
Сообщение С. С. Черникова.

Табл. І,
рис. 10.
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46. “____” «Бронзовый котел на полой подставке с 2 коль-
цевидными ручками  54 по венчику, отлитыми 
вместе с котлом. Высота с подставкой 50 см, вы-
сота подставки 15 см, диаметр верхнего отвер-
стия 40 см, подставки 20 см. Случайная находка 
на руднике Степанова под Усть-Каменогорском. 
Год находки неизвестен, но в Семипалатинском 
обл. музее под № 1256 он находится давно».
Сообщение Б. А. Акермана.

Табл. І,
рис. 11.

47. – «Бронзовый литой котел на полой подставке с 
2 горизонтальными ручками на тулове. Высота 
с подставкой 30  см, диаметр отверстия 30  см, 
диаметр поддона 15 см. Случайная находка на 
прииске Степанова под Усть-Каменогорском. 
Находится в Семипалатинском обл. музее. Год 
находки неизвестен».
Сообщение Б. А. Акермана. 

Табл. І,
рис. 6.

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

48. – «Бронзовый литой котел на полой подставке 
с 2  горизонтальными ручками на тулове. Диа-
метр отверстия 35–38 см, высота с подставкой 
40  см, подставки 18  см. Случайная находка в 
окрестностях с. Орловка, в каменных россыпях 
под Кара-Тюбе. Находится в Семипалатинском 
обл. музее. Инв. № 1159».
Сообщение Б. А. Акермана.

Таб. І,
рис. 7.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

49. – «Котел бронзовый литой на полой подставке 
с 2  вертикальными ручками на венчике (обе 
отломаны). Под венчиком выпуклые украше-
ния в виде соединенных полуовалов. Высота 
котла с подставкой 60  см. Подставка 18  см, 
диаметр верхнего отверстия 60  см, диаметр 
подставки 20  см. Случайная находка возле 
Павлодара. Находится в Семипалатинском 
обл. музее.
Сообщение Б. А. Акермана.

Табл. І,
рис. 12.

54 Подобные ручки имеются на котле, найденном в Ферганской долине на 
строительстве большого Ферганского канала; котел находится в музее истории 
АН Уз. ССР в Ташкенте.
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50. – «Котел бронзовый литой на полой подставке с 
2 ручками по бокам тулова. Высота с подставкой 
35 см, диаметр отверстия 38–40 см, диаметр под-
ставки 15 см. Случайная находка возле Павлода-
ра. Находится в Семипалатинском обл. музее».
Сообщение Б. А. Акермана.

Табл. І,
рис. 8.

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

51–
53.

1852 «Бронзовая ваза большого размера наподобие 
купели, с  2  ручками по краям и 2  ушками по 
бокам; на ручках 3  шипа; сверху она опоясана 
тремя, в виде тонких веревочек выпуклыми по-
лосками, а внизу украшена с 4-х сторон грубым 
узором, представляющим согнутую веревочку.
Высота 40,6  см, диаметр 39  см. Случайная на-
ходка 1852  г. в г.  Карагай, Боровской волости, 
Ишимского уезда, Акмолинской области. Один 
из трех котлов, найденных при постройке дома.
Передан в музей Импер. русск. о-ва губернато-
ром Ганфордом».
Прозоровский Д. Опись предметов, хранящих-
ся в музее Имп. русск. арх. о-ва СПб., 1869  г. 
стр. 55–56.
Спицин  А.  А. Краткий каталог Музея Имп. 
русск. о-ва, стр. 44, СПб., 1908 г. пор. № 246.
Имеются сведения о 3-х фотографиях, находя-
щихся в архиве муз. Томского университета «о» 
скифских котлов, найденных в Акмолинской 
области. Судя по приводимому описанию, это 
могут быть котлы, найденные в 1852 г. в Кара-
гае «ручки в виде скобок с 3 шишечками, как на 
котле из Чертомлыка (два) находятся в Омске в 
музее Зап. Сиб. отд. геогр. о-ва».
В.  Ф. (Флоринский) Археологический музей 
Томского университета. Томск, 1888  г. стр.  95, 
пор. № 2459 и стр. 157, пор. № 2460.
Об одном котле «скифского» типа с высоким 
поддном, с ручками, из которых две боковые и 
2 верхние, орнаментированном тремя полоска-
ми (высота 40  см, диаметр 36  см; диметр под-
дона 19,3 см), найденном в Карагае Ишымского 
окр.», сообщает директор Омского обл. музея в 
письме к директору института Ист. археологии 
и этнографии АН Каз. ССР от 7/ІІІ-1947 г. № 31. 
Очевидно, все эти сведения относятся к пор. 
№№ 51–53.

Табл. І, 
рис.  
13–14.
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КОКЧЕТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

54. 1910 «Котел медный. Случайная находка 1910  г. в 
150  верстах от Кокчетавска в кургане, в  100 
саж. от Каретного озера, куда, согласно леген-
де, в древние времена скатилась золотая карета. 
Передан, “кажется” в Петропавловск».
Изв. Импер. арх. ком. вып.  53. Толмачев. Рас-
копки и разведки 1910 г. стр. 123.

55. 1928 «Медная чаша – урна», опрокинутая вверх дном 
с четырьмя ручками, с отломанной подставкой, 
сильно покрытая ржавчиной. Случайная на-
ходка в 1928  г. каменотесов, наткнувшихся на 
огромную каменную плиту, под которой в гальке 
вместе с котлом были найдены: череп человека, 
медный нож и стрелы, а также ряд золотых укра-
шений с рубинами и гранатами и много других 
предметов. Глубина чаши 31 см, диаметр 40 см. 
Найдена в 2 км от Лесного техникума в урочище 
Бармашном, Щучинского  р-на, Петропавлов-
ской области. Вещи и находки были переданы 
для изучения Гос. русск. музею в Ленинграде».
Записки Петропавлоск. окр. музея, 1936 г. № 1, 
стр.  9. Лентовский  М.  Н. Памятники древней 
культуры в Южной половине Петропавловско-
го округа Каз. ССР, изд. Кокчетав.

Табл. І,
рис. 20.

– – «Хищники-кладоискатели находят медные кот-
лы и другую утварь, имеющую сбыт у скупщи-
ков-лавочников».
Аниховский П. Древние курганы могильники в 
Кустанайском уезде, Турганской обл. 
Протокол заседания и сообщ. членов Туркестан-
ского кружка любителей археологии, г. VІІІ, ІІ, 
ХІІ, 1902 г. ІІ, ХІІ.1909 г. Ташкент, 1903 г.

ЧКАЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

56. 1887 «Большой бронзовый сосуд с ручками, найден 
вместе с железным наконечником копья, золо-
тым шейным обручем; около сосуда лежали кос-
ти. Случайная находка 1887 г. на р. Миассе, впа-
дающей в Исеть, приток Тобола, между дер. Кар-
чагинской и Черноярской, Челябинского уезда в 
2-м кургане на глубине 4 аршина. Находка пере-
дана в Исторический музей в Москве». 
Имп. рос. истор. музей. Указатель памятников 
М., 1893 г. стр. 341, пор. № 319.
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57–
58.

1902 «Медный котел, несколько помятый, сплюсну-
тый, 112 см в окружности, 37 см высоты с 2 фи-
гурными ручками, прикрепленными к верхнему 
краю, из которых одна утеряна. По тулову укра-
шен 4 колечками накладными и 2 кантиками из 
витой красной медной проволоки; ножка 12,5 см 
высоты, 26 см в объеме. При соединении с котлом 
подставка имеет какие-то оборванные концы.
Части от второго котла плохо сохранились. 
Найден в 1902  г. в поселке Красногорском, 
Гирьяль ской станицы, Орского уезда, в  запад-
ной стороне ямы одного из курганов, на ко-
стрище, вместе с 3 короткими мечами».
Труды Оренбург. уч. арх. имп. ХІV, стр.  13, 
в. ХVІ, стр. 89–94.
ОИАК, 1903  г. стр.  126, Кастанье  И., там же, 
стр. 31–32, 87, 95.

Табл. І,
рис. 15.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

59. 1829 «Медный котел необычайной величины, похо-
жий на корчагу; имел небольшие ручки, а под-
доном его был обруч, на котором он стоял. 
В окружности в нем было 13 четв. или 3 арши-
на 3 чет. Вышина в пояс человека, или 1 ½ арш. 
Сдавлен, растрескан. Случайная находка кла-
доискателей. 2.ХІІ.1929  г. Близь устья р.  Утвы, 
в  кургане Кара-Оба против Кирсановского 
форпоста в 12  км от Урала. Разбит и разделен 
нашедшими. В нем были лошадинные кости».
Кастанье И. Киргизское предание о Хабардине 
и Тохтамыш-хане в связи с находкой медного 
котла. Труды, Оренбург, Уч. арх. ком. в ХХІІІ, 
1911 г. стр. 47–50.

60. 1911 «Кусок котла. Найден в 1911 г. в Верхне-Ураль-
ском атаманстве 2-м отделе. Передан генералом 
Наследовым Музею Оренбург. учен. ком.
Тр. Ор. уч. арх. ком. Отчеты за 1911 г. в ХХІХ, 
стр. 22, 52.

– – Перечисленные более или менее точно паспорти-
рованные котлы не исчерпывают список полно-
стью, так как в одном лишь Гос. ЦМ Каз.  ССР  
имеются в наличии и числятся в нынешнем ка-
талоге по крайней мене 7 котлов с неуточненным 
паспортом, точно не опознанные, о месте находки 
которых можно лишь строить предположение, 
вследствие полного отсутствия или слишком
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лаконичных записей в инвентарях. В то время и 
в нашем перечне насчитывается несколько та-
ких же лаконичных записей, взятых из разных 
источников, о  находках, которые вполне мог-
ли попасть в Гос. ЦМ Каз. ССР, но установить 
окончательно к каким из наличных котлов эти 
записи могут относиться, не представляется в 
настоящее время возможным. (см.  напр., пор. 
№ списка 4, 15, 46, 35). Кроме того, имеется це-
лый ряд недоумений с Иссык-Кульскими котла-
ми, записи о которых также слишком коротки. 

РАЗНЫЕ
61. 1894. «Бронзовый котел довольно обыкновенной фор-

мы». Случайная находка 1894 г. в 200 верстах от 
Казалинска, на поверхности песчаного бугра в 
Каракумах». Сдан в Имп. рос. ист. музей. 
ОИАК, 1894 г. стр. 42.
[Можливо, пропущена сторінка]
ков. Случайная находка в «Чудских копях».
Сдан в Музей Имп. русск. арх. об-ва.
Прозоровский  Д. Опись предметов, там  же, 
стр. 56.

63. – «Котел медный, литой, на сгибах трех ножек 
изображение чудовища, грызущего лошадиную 
ногу; с 2 горизонтальными ручками и 2 петля-
ми на тулове. Высота 47  см, диаметр верхнего 
отверстия 36–39 см, вес 28,5 кг, емкость 44 л.». 
Находится в ГЦМ Каз. ССР, инв. №2280. Место 
находки не установлено; по общему стилю и 
технике – «Семиреченский».
Карточка ГЦМ Каз. ССР.

66. – «Котел медный, литой, на полой подставке с 
2  горизонтальными ручками на тулове. Вы-
сота 45 см, диаметр отверстия – 45–46 см. Вес 
25  кг. Емкость 35  л.» Находится в коллекции 
ГЦМ Каз. ССР № 2294. Место находки не уста-
новлено, возможно из Оренбурга.
Карточка ГЦМ Каз. ССР.

Таб. І,
рис. 4

67. – «Котел медный, литой, на полой подставке с 
2 горизонтальными ручками на тулове. Общая 
высота 28–32 см, диаметр 30–31 см, вес 7,5 кг,я 
емкость 10 л. Находится в ГЦМ Каз. ССР, инв. 
№ 2291. Место находки не установлено.
Карточка ГЦМ Каз. ССР.

Таб.  І, 
рис. 5.
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68. – «Котел медный, литой, без подставки, очень пло-
хой сохранности, с  2  горизонтальными ручка-
ми и двумя вертикальными петлями на тулове. 
Общая высота 28 см, диаметр отверстия 45 см, 
вес 17,7 кг, емкость 26 л. Находится в коллекции 
ГЦМ Каз. ССР, № 2282. место находки не уста-
новлено, по общему стилю Семи реченский».
Карточка ГЦМ Каз. ССР.

Табл.  ІІ, 
рис. 32.

69. – «Котел медный, кованый, луженый, без под-
ставки с 2  горизонтальными, движущимися 
ручками на тулове, высота 23  см, диаметр от-
верстия 33  см, вес 5,5  кг, емкость 18  л. Нахо-
дится в коллекции ГЦМ Каз. ССР, инв. № 2302. 
 Место находки не установлено.
Карточка ГЦМ Каз. ССР.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
70. – «Бронзовый котел полуовальный без поддона 

с 2  сквозными четвероугольными на ребро к 
краю приделанными ухватами, из которых од-
ного не достает». Поднесен в Вийске калмыц-
ким зайсаном К.К. Владимиру Александровичу 
и подарен музею, № 2597. Найден в Алтае близь 
Телецкого озера».

П. Д. Каталог отделения доисторических  древностей  
Моск. публич. музея М. 1873 г. 

Филимонов. стр. 104.

Заканчиваю список котлов Казахстана описанием знаменитей-
шего котла средневековья Казахстана, являющегося «чудом техники 
литья ХІV века». Это бронзовый котел из мечети Ходжа Ахмета Яса-
ви в г. Туркестане. Весит он около 2000 килограммов, диаметр его по 
борту 2 метра 45 см. Сделан по заказу Тимура в 1399 году мастером 
из Тебриза Абу-Аль-Изисом сыном мастера Шараф-Ад-Дина. Богато 
орнаментирован, со многими фигурными, висячими ручками. На-
ходится в Гос. Эрмитаже в Ленинграде.

Берчурин. Описание мечети Азрета, находящейся в Туркестане. 
1866 г. Оренбург.

Массон М. Я. Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави. Ташкент, 1930 г.
Якубовский А. Мастера Ирана в Средней Азии при Тимуре.
(ІІІ-й международный конгресс по иранскому искусству и архео-

логии). Ленинград, 1939 г.
1948–1951 гг.
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случайная находка гр. литвинова в 1893 г. алма-ата.  
находится в государственном Эрмитаже

Материалы к работам Е. Ю. Спасской 
о медных котлах Казахской ССР *

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-3, од. зб. 19 а

* Рисунки П. В. Агапова, художника Института археологии Академии наук Ка-
захской ССР

арк. 1
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случайная находка гр. Бендюкова в 1912 г. алма-ата.  
находится в гцмк. инв. № 2283

арк. 2
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случайная находка гр. Бендюкова в 1912 г. алма-ата.  
находится в гцмк. инв. № 2306, ф. № 2

арк. 3
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случайная находка гр. лоскутова в 1939 г. алма-ата.  
находится в гцмк. инв. № 2303, ф. № 3

арк. 4
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случайная находка гр. лоскутова в 1939 г. алма-ата.  
находится в гцмк. инв. № 2305, ф. № 4.

рядом изображен несколько сходный с алма-атинским монгольский. 
см. с. в. киселев. монголия в древности. изв. ан ссср. серия истор. и филос. 1947 г. 

т. IV, в. 4, стр. 336, рис. 4б

арк. 5
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случайная находка гр. оленченко в 1946 г. алма-ата.  
находится в гцмк. инв. № 2298, ф. № 5

арк. 6
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случайная находка гр. денисенко в 1951 г. алма-ата.  
находится в гцмк. инв. № 7228

арк. 7 а
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случайная находка пионеров в 1953 г. в пос. иссык.  
находится в гцмк. инв. № 8585

арк. 9
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случайная находка пионеров в 1953 г. в пос. иссык.  
находится в гцмк. инв. № 8586

арк. 10
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Євгенія спаська. ніжин. Березень 1916 р.  
(анфрф імфе, ф. 48-5, од. зб. 3)
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Автобіографія  
Спаської Євгенії Юріївни

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-1, од. зб. 1

1892  Народилася на Чернігівщині у м. Ніжині.
1909/10  Скінчила гімназію ім. П. Я. Кумакевич у м. Ніжині.
1909/10 – 1914 Скінчила Вищі жіночі курси ім.  проф. Гер’є, іс-

торичне відділення історико-філософського фа-
культету в м. Москві.

1914  Улітку скінчила курси сестер-жалібниць у м.  Ні-
жині.

1914 21/IX –  Працювала у 5  відділі 2-го госпіталю сестрою у  
3/V 1915 м. Ніжині.
1915 3/VI – 1917 Працювала у «Ком. Юго-Зап. Фронту ВЗС» у Під-

волочиську, Тернополі, Коломиї в Галичині, спо-
чатку в медико-санітарному відділі, потім у від ділі 
допомоги населенню.

1917–1919 Працювала членом кол. підвідд. Трудової допомо-
ги у Києві.

1919 Хворіла черевним тифом з ускладненням у м. Ніжи-
ні, після чого і лікувалася, і працювала в Сан.-кур.

1919–1921 упр. і Червоному хресті в Ялті та Феодосії, а  по-
вернувшись до Ніжина, знов хворіла на сипняк 
майже ½ року з ускладненнями – закупоркою гли-
боких вен.

1921–1922 Працювала в Художньо-промисловій майстерні 
Промсоюзу у Ніжині. 

1923–1934 Жила і працювала у Києві: секретарем місцев-
кому «Пролетарської правди», уповноваженим 
видавництва «Новая деревня», «Кустарному від-
ділі Сільгосп. музею і постійної промислової 
виставки». 
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1934–1937  Була заслана в м. Уральськ, де трохи працювала в 
Союзпромкопі, а більше хворіла.

1937–1938 Працювала інструктором по художнім промислам 
Казахського експорту і в артілі «Ковровщица» в 
м. Алма-Аті, доки мені не запропонували виїхати з 
столиці.

З 26/V 1938  Жила і працювала в м. Семипалатинську і працювала 
по 7/III 1946  по організації художньої промисловості в артілях 

ім. Крупської та артілі ім. Джамбула до початку ві-
йни, а з 1941 г. – по організації різних майстерень 
при Союзпромкопі  – швальних, латальних, пере-
робки відходів держпромисловості (евакуйованих 
фабрик).

1946–1948 Жила і працювала в м.  Алма-Аті: в Управлінні 
Промкооперації Казахської РСР по художнім про-
мислам, в Академії наук Казахської РСР молодшим 
науковим співробітником Інституту історії, в «Каз. 
Изо» – начальником трафаретного цеху, співробіт-
ником Державного центрального музею Казахської 
РСР, усюди не більше як по ½ року, і звільняли мене 
усюди «згідно з власним бажанням», і нарешті –

з 1948–1961 працювала в Алма-Атинському Державному пед-
інституті ім.  Абая на посадах: секретаря істфаку, 
лаборанта кафедри історії, секретарем ученої ради, 
зав. аспірантурою, доки не звільнила мене на пен-
сію лікарська комісія, забороняючи як фізичну, так 
і розумову працю через ускладнення і хворість на 
часті «мізкові спазми».

Частину усіх цих відомостей можу ствердити документами (дип-
лом, характеристики, трудова книжка за роки з 1938-го по 1945 
і т. ін.), які можу надіслати в копіях, а потім і в оригіналах сподіваюся 
здати до фонду.

Починаючи з часів роботи у Земському союзі в Галичині, заціка-
вилася народним мистецтвом, багато замальовувала і збирала зраз-
ки і в Галичині, і здебільшого на Чернігівщині.

А коли переїхала до Києва (1923 р.), працювала в різних устано-
вах, а поруч з цим вступила вільним слухачем до Київського архео-
логічного інституту на відділ мистецтво знавства, працювала в семі-
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нарах Данила Михайловича Щербаківського, багато усюди, де дово-
дилось бувати, замальовувала, збирала зразки, робила доповіді: в ці 
часи вже друкували деякі з моїх робіт, список яких, і надрукованих, 
і рукописних, надіслала до ІМФЕ Академії наук Казахської РСР.

Промоційну працю на тему про порцеляновий завод А. Мікла-
шевського в с. Волокитине на Чернігівщині оборонила в м. Харкові.

З того часу як мене було заслано до Казахстану, наукової праці 
не вела через постійні ускладнення тифу, «закупорки глибоких вен», 
і лише у 1948 р. в Алма-Аті зустрів мене на вулиці випадково проф. 
С.  І.  Руденко і примусив опрацювати тему про велику і занед бану 
збірку мідних «скіфських» котлів Центрального музею, з якого напе-
редодні цієї зустрічі мене було звільнено «за власним бажанням». Як 
я не відмовлялася, що це тема суто археологічна, а я ніякий археолог, 
він привів мене до Музею і заявив директору, що я мушу викона-
ти цю роботу під його керівництвом. Так що останні роки – майже 
8 років – я вивчала цю збірку і перекваліфіковувалася «на археоло-
га». Доповідь про котли робила декілька разів, і цю роботу опублі-
ковано в виданнях Державного педагогічного інституту ім.  Абая. 
Звільнившися з роботи на пенсію р. 1961, я розшукала лише дещо зі 
своїх збірок і що могла надіслала до ІМФЕ Академії наук.

Інтенсивно працювати мені не дозволяє стан здоров’я, проте я б 
дуже хотіла закінчити роботу про «Покорщину», де – як повідом-
ляв мені проф. В. М. Зуммер – нічого не залишилося з того, що ми 
бачили раніше, хоч мені дуже бракує і частини моїх матеріалів (за-
мальовок), і літератури.

Здається, вже все, що я змогла сумлінно згадати і написати.

Є. Спаська. 
Алма-Ата, 1965 р. X
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