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ЛИТВИНЧУК НАТАЛІЯ

ОПИСОВО-СТАТИСТИЧНІ ВИДАННЯ Й ДІЛОВОДНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ ІІ половини ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст.

ЯК ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ПРОМИСЛІВ І РЕМЕСЕЛ СУМЩИНИ

У даній статті подано огляд описово-статистичних видань
й опублікованої та неопублікованої  діловодної документації ІІ половини ХІХ -
початку ХХ століття, які представляють значний інтерес для вивчення історії
розвитку й особливостей побутування промислів і ремесел на території
Сумщини. В результаті аналізу відповідної історіографії та джерельної бази
зазначеного періоду встановлено, що досвід статистично-економічного
вивчення промислово-ремісничогї діяльності став підгрунтям для розвитку
етнографічного напрямку студіювання народного виробництва, результати
якого найвиразніше проявилися у 70-х роках ХІХ - на початку ХХ ст.

Промисли і ремесла Сумщини стали невід’ємною частиною народної
культури як у її матеріальному, так і специфічно духовному виявленні. З одного
боку, базуючись на використанні природно-географічних ресурсів, вони
репрезентують господарське предметно-речове виробництво, допоміжні
заняття і побутове споживання, а з іншого, маючи за основу ручну працю й
способи художнього оздоблення виробів, - є виявом народного декоративно-
ужиткового мистецтва. Тому їх вивчення посідає чільне місце у вітчизняній
етнології й суміжних мистецтвознавчих дисциплінах. Разом із тим,
промислово-ремісниче виробництво й галузі господарства у другій половині
ХІХ - на початку ХХ ст. складали основу життєзабезпечення традиційного
суспільства, тим самим визначаючи соціально-економічний розвиток
окремих повітів і губерній в цілому. Відповідно історіографія промислів і
ремесел Сумщини цього періоду представлена багатьма друкованими
працями, авторами яких є відомі історики, географи, економісти, статисти
тощо. Потужну джерельну базу становить і діловодна документація, значна
частина якої зберігається в архівних установах і до цього часу залишається
неопублікованою. Відтак виникає необхідність охарактеризувати дані
джерела, що до цього не було темою окремого наукового вивчення.

Враховуючи рівень наукового осягнення відповідної літератури й
неопублікованих матеріалів вважаємо за необхідне у даній статті
проаналізувати друковані праці описово-статистичного змісту, які є
малодослідженою ділянкою української етнографії,  а також зробити огляд
виявлених архівних джерел, здебільшого представлених відомчими
документами (спеціальними інструкціями, циркулярами, наказами та ін.),
що слугуватиме розширенню поля наукового вивчення промислів і ремесел
Сумщини періоду другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

Розпочинаючи висвітлення проблеми, маємо також зауважити, що
територія сучасної Сумщини з огляду на її колишній адміністративно-
територіальний поділ, зокрема кінця ХІХ - початку ХХ ст., була частинами
трьох малоросійських губерній: Чернігівської з місцинами Новгород-
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Сіверського, Кролевецького, Глухівського, Конотопського повітів;
Полтавської з Роменським повітом; Харківської з Сумським, Лебединським,
Охтирським повітами та  Курської губернії Російської імперії з Путивльським
повітом*. Тому передусім звертаємо увагу на ті праці, в назвах яких містяться
означення згаданих губерній, повітів (або більш ранніх означень на кшталт
“намісництво”, “полк”, “єпархія”).

Активний розвиток капіталістичних виробничих сил і суспільних
відносин зумовлює появу в 40-х - 60-х роках ХІХ ст. низки економіко-
статистичних видань, в яких містилися дані про певні галузі промислового
і ремісничого виробництва. Одним з найпомітніших є багатотомне видання
“Военно-статистическое обозрение Российкой империи…”, книги якого
присвячені окремо взятим губерніям, у тому числі Чернігівській, Полтавській,
Харківській та Курській [1-4]. Кожна з цих книг має розділ “Промисловість”,
де головним чином характеризуються виробничі функції і число наявних
фабричних та заводських підприємств, асортимент їх продукції, фаховий і
кількісний склад робітників, особливості організації праці тощо. Натомість
фактичний матеріал з тематики кустарних промислів та ремесел є надто
розрізненим: в одних книгах він обмежується лише переліком промислів або
ремесел щодо деяких повітів чи губернії загалом, в інших - є змістовнішим,
оскільки містить відомості про необхідний для певного ремесла сировинний
матеріал, особливості його добування чи культивування, специфіку
розташування того чи того виробництва, ринки збуту ремісничої  продукції тощо.

Подібною за характером змісту є книга “Статистические труды Ивана
Федоровича Штукенберга. Описание Полтавской губернии” [35] із
фрагментарним оглядом промислових підприємств та сільських промислів
загалом по губернії, з короткими даними щодо господарювання в галузі
бджільництва, рибальства, а також торгівлі, ярмарків.  Два збірника історично-
географічних й соціально-економічних нарисів, які написані різними
авторами і виходили під назвою “Записки Черниговского статистического
комитета” [22-23], також дають досить обривчасту інформацію про місцеві
галузі ремісництва, лише доповнюючи той чи інший загальний опис певного
населеного пункту або повіту.

Особливе місце в історії вивчення традиційних промислів та ремесел
періоду 50-х - 80-х років ХІХ ст. посідають історико-топографічні, історико-
статистичні, історичні описи О. Шафонського, Філарета (Гумілевського),
О. Лазаревського. Відмінною рисою книги О. Шафонського “Черниговского
наместничества топографическое описание” [40] є вміщений тут спеціальний
параграф “Торги. Промыслы и рукоделия. Пенька. Фабрики, заводы”,
відомості якого датуються кінцем ХVІІІ ст. Щоправда, відповідний матеріал
має загальне територіальне приурочення. Зокрема, ми дізнаємося, що в
лісистій місцевості тодішньої Чернігівщини добували болотну руду, селітру,
виготовляли папір та скло, а також розводили овець, з шерсті яких робили
домашнє сукно, вирощували коноплі, з яких ткали полотно, займались
бортництвом тощо. Цінною для розуміння розвитку ремісничих занять є
заувага автора про відсутність на означенів території у кінці ХVІІІ століття
_____________________________________
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достатньої кількості ремісників, про неекспортність ремісничих виробів [38,
с. 21-22]. Короткі й загально-територіальні дані, переважно щодо монастирських
землеволодінь, містять праці Філарета (Гумілевського) “Историко-
статистическое описание Черниговской епархии…” [38-39], в яких фіксується
наявність риболовецьких озер, мисливських та бортницьких угідь, з яких
монастирі отримували відповідні прибутки, згадується виробництво поташу в
селах північної частини губернії, наводяться дані про водяні млини та географію
їх розміщення, лісовий промисел, цехове гончарне ремісництво тощо.

Фактичні дані про давні промисли має багатотомна праця О.
Лазаревського “Описание старой Малороссии…” [27]. Висвітлюючи процеси
заселення земель північно-східної частини Лівобережжя, автор виокремлює
закономірності утворення в ХVІІ ст. нових поселень саме біля дрібних
поташних, склоплавильних, залізорудних, мукомельних підприємств,
розкриває історію їх виникнення, називає імена власників, серед яких, за
його словами, переважали представники козацької старшини. Завдяки
матеріалам О. Лазаревського ми дізнаємося про особливості розвитку
впродовж ХVІІ-ХVІІІ ст. таких промислів добувного і переробного типу, як:
будництво, гутництво, рудництво, млинарство; суттєве значення мають
авторські зауваження щодо поширення серед селян басейну р. Сейм лісових
(дігтярного, смоляного), дров’яного та дерево-вугільного промислів.

Про ретельне і територіально детальніше економіко-статистичне вивчення
кустарного виробництва свідчать чимало видань кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Одним із них є робота О. Русова “Описание Черниговской губернии” [34], де в
розділі “Промышленность” автор подає не лише загальну характеристику
губерських промислових підприємств (заводів, фабрик), часто розподіляючи їх
залежно від обсягів виробництва й прибутковості, але й аналіз прибутковості
місцевих кустарних промислів (як-то: ткацтва, чоботарства, гребінництва,
ковальства, ложкарства тощо), вказує також на чинники, що спонукали селян
до цих занять, окреслює проблеми мігруючих кустарів.

Проте у більшості праць зазначеного періоду хронологічно публікувались
підсумки науково-суспільної діяльності спеціальних комісій і комітетів, які,
працюючи при губернських та повітових земствах, розробляли програми
для вивчення кустарних промислів і ремесел на місцях, проводили
опитування та реєстрацію ремісників, збирали необхідні статистичні дані,
організовували спеціалізовані виставки та інші заходи, заохочуючи населення
опановувати ремісничу майстерність тощо. Серед цих видань, важливих
для дослідження історико-економічних аспектів, варто назвати: “Труды
комисии по исследованию кустарной промышленности в России” [36], що
містять цінні дані про розвиток кустарної промисловості в Чернігівській і
Харківській губерніях; “Отчеты и исследования по кустарной промышленности
в России” [28-33] - багатотомне зібрання дослідницьких матеріалів за окремими
губерніями; “Труды съезда деятелей по кустарной промышленности в С.-
Петербурге” [37], де привертає увагу розгляд проблем, пов’язаних із
загальним розвитком кустарної промисловості, удосконаленням її галузей,
характеристикою кустарного ремісництва окремих регіонів, зокрема і
Чернігівського. Маємо також низку здебільшого оглядово-статистичних
українських губернських видань з теренів Полтавщини: “Кустари и
ремесленники Полтавской губернии. По сведениям, собранным в 1898 и
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1900 гг. ” [25], “Кустари и ремесленники Полтавской губернии. Цифровыя
данные по уездам и волостям губернии…” [26].  Окремі дані про ремісників
Харківщини - характеристика зовнішності, соціального статусу, приналежності
до того чи іншого класу селян, - опубліковані за редакцією І. Іванова у виданні
Харківського губернського статистичного комітету “Жизнь и творчество
крестьян Харьковской губернии. Очерки по этнографии края” [24].

Разом із тим, досліджуючи історіографію промислово-ремісничого
виробництва Сумщини, було виявлено, що пряме відношення до проблеми
вивчення має опублікована та неопублікована діловодна документація. Так,
в фондах Кролевецького та Охтирського краєзнавчого музеїв зберігаються
друковані повітовими земствами у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. звіти,
доповіді та інші матеріали, що стосуються питань розвитку місцевих
кустарних промислів. Зокрема, Журнали Кролевецьких повітовіх земських
зборів, де йдеться про роботу кустарного комітету земства, спрямовану на
посилення розвитку у м. Кролевці ткацького, гончарного, столярного,
ковальського, шкіряного ремесла; про асигнування коштів на навчання
місцевих мешканців гончарному ремеслу в тому чи іншому кустарно-
промисловому осередку; про відкриття спеціалізованих навчальних
майстерень; про напрямки популяризації нових удосконалених способів
обробки ткацького сировинного матеріалу тощо [21]. У Доповідях
Охтирським повітовим земським зборам 1911-1913 років містяться цікаві
дані про ремесло плетіння в с. Боромля: особливості вирощування і заготівлю
відповідної сировини, технологію виготовлення плетених речей із лози, соломи,
шелюги; про ковальство і асортимент виробів слюсарно-ковальських майстерень
м. Охтирка; про опанування майстерності виготовлення кустарних виробів
у Охтирському й Боромлянському ремісничих училищах [17-20].

Вагому джерельну базу вивчення традиційних промислів та ремесел
Сумщини становлять також неопубліковані матеріали фондів Державних архівів
Сумської, Чернігівської й Полтавської областей. Серед архівних справ, що нас
цікавлять, переважають матеріали 10-х - 20-х років ХХ ст. - спеціальні інструкції,
циркуляри, накази, списки та реєстраційні картки кустарів, відомості про
промислові підприємства тощо, які дозволяють об’єктивно оцінити стан розвитку
кустарно-промислового виробництва в регіоні, а також простежити напрями
державної діяльності щодо тих чи інших галузей підприємництва.

Значну кількість різноманітних документів 20-х років ХХ століття про
стан кустарної промисловості на теренах досліджуваного регіону виявляємо
в Державному архіві Сумської області. Зокрема, тут зберігаються прохання
ремісників про видачу посвідчень, які дозволяли займатися торгівлею та
ремісничою діяльністю, книги обліку видачі відповідних свідоцтв, відомості
про влаштування виставок сільських виробів, ярмарків тощо. Зміст окремих
документів розкриває основні напрями діяльності кустарних комітетів, що
функціонували при повітових відділеннях народного господарства, а також
загальний стан кустарної промисловості в окремих повітах губернії [7-12].
Цінними для нашого дослідження стали справи, зміст яких дозволяє
аналізувати стан ковальства в південній частині Сумщини у 1920-1921 роках:
оснащеність кузень, особливості їх діяльності, фаховий та кількісний склад
працівників, робочий інструментарій, матеріальне становище ковалів [8-10].

Особливо цікавими є відомості про роботу ковальсько-слюсарних
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майстерень, що функціонували на початку ХХ ст. при ремісничих училищах
і складали гідну конкуренцію традиційним кузням [8; 9]. Певний інтерес
викликають також анкети кустарних підприємств - кузень та ковальських
майстерень Лебединського повіту [10]. Їх зміст допомагає встановити
кількість кузень у волостях повіту, імена ковалів, склад працівників, місячні
витрати на паливо та сировину, види робіт, які виконували на тому чи іншому
підприємстві, дані про асортимент продукції. Також анкети дозволяють
робити певні висновки щодо причин закриття кузень. Важливими є
відомості про специфіку організації заводського та одноосібного селянського
шкіряного виробництва у 1921 р. на Лебединщині [7; 12]. Значна кількість
документів відображає загальну політику держави в напрямку організації
кустарного виробництва [9; 11; 12].

Для вивчення традиційних промислів та ремесел Сумщини особливий
інтерес становлять також матеріали фонду Державного архіву Чернігівської
області. Зокрема, для вивчення технології добування фарфорової глини у с.
Полошках Глухівського р-ну важливими є документи однієї із хронологічно
ранніх справ (60-і роки ХІХ ст.) Канцелярії Чернігівського цивільного
губернатора [13]. Змістовні дані щодо стану ремісництва у 20-х роках ХХ ст.
знаходимо у фонді, який містить матеріали Чернігівського губернського відділу
кустарної промисловості [14]. Тут, окрім загальних даних про кількісний та
фаховий склад кустарів-одинаків Шосткинського повіту 1921 р., виявляємо
реєстраційні картки, в яких вказано імена ремісників, їх місце проживання,
асортимент виробів, технічну оснащеність (інструментарій), обсяги
виробництва. Окрім того, реєстраційними картками, які загалом мали 12
питань, передбачалося з’ясувати важливі характеристики фактів професійної
діяльності ремісника: яку - головну чи другорядну роль відіграє його діяльність;
наявність у нього землі та її площа; наявність учнів, їх кількість та вік; чи
одноосібне в нього ремісництво, чи із залучення інших членів родини;
тривалість його ремісничої діяльності. Певний інтерес становлять також
опрацьовані документи Чернігівського губернського комітету, що стосуються
шкіряної промисловості [15; 16]. З них ми довідуємося про шкіряні заводи
Чернігівської губернії, зокрема й північних районів сучасної Сумщини, а саме:
про кількість й географію розміщення, виробничі потужності, особливості
заготівлі сировини, імена їх власників тощо.

У фондах Державного архіву Полтавської області для нашого
дослідження має значення “Свод нормальных оценок крупных промышленных
заведений Полтавской губернии” 1913-1916 років [5; 6], в якому зібрано
короткі відомості про крупні промислові об’єкти, в тому числі й Роменського
повіту. Зокрема, тут зафіксовано імена власників підприємств, їх тип і вартість.
Із зібраної у справі інформації, насамперед, звертає на себе увагу той факт,
що до числа крупних промислових закладів, серед яких цегельний,
винокурний та миловаренний заводи, відносяться також різного типу
млини, слюсарні та шерсточесальні майстерні, кузні, маслобійні,
просорушки, крупорушки.

В цілому, аналіз відповідної історіографії й джерельної бази зазначеного
періоду підтверджує її достатню репрезентативність і вказує на те, що досвід
статистично-економічного вивчення промислово-ремісничого виробництва,
який накопичувався впродовж багатьох десятиліть, неабияк сприяв розвитку
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етнографічного напрямку студіювання промислів та ремесел, результати якого
найвиразніше проявилися у 70-х роках ХІХ - на початку ХХ століття.
Водночас, виявлені маловідомі або невідомі матеріали документальних
джерел та архівів, які представляють значний інтерес для дослідження
промислів і ремесел Сумщини, окреслюють подальші перспективи пошуку
й опрацювань відповідної діловодної документації.
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