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Дмитро ХОМІЧ (Луцьк)

ЗАБУТИМИ СТОРІНКАМИ ВІЙСЬКОВОЇ ІСТОРІЇ ВОЛИНІ:
БОЇ ПІД МІСТЕЧКОМ ЛЮБОМЛЬ У ВІЙНІ 1812 РОКУ

Волинь була єдиною українською територією, в межах якої велися активні військові дії періоду франко-
російської війни 1812 року, тому хоча б часткова історична реконструкція подій того часу особливо
актуальна для волинського краю, що став ареною запеклих бойових сутичок. Спроба комплексного
огляду одних із найбільш значимих збройних зіткнень на території Волинської губернії під час Російського
кампанії Наполеона – серії боїв під містечком Любомль – є визначальним фактором створення самої
статті та специфіки аналізу і викладу поданої інформації.

Десятого (двадцять другого) серпня, для проведення розвідки ворожих позицій в районі містечок
Турійськ та Любомль, генерал Тормасов відправив до с. Олеськ мобільний загін під командуванням К.
Й. Ламберта (Олександрійський гусарський, Татарський уланський, козачий Власова, Євпаторійський
татарський, 2-й Башкирський, 1-й та 2-й Калмицькі полки і 10-й єгерський полк [1, 173]). Ввечері того ж
таки 10 (20) серпня генерал Ламберт прибув до Турійська, де отримав донесення від майора Розена (що
знаходився у Любомлі із двома запасними ескадронами гусар Олександрійського полку) про те, що з
огляду на критичну близькість значних сил супротивника (основні сили саксонського корпусу генерала
Реньє на той момент вже перебували у м. Шацьку) російські війська покинули Любомль і відступили до
с. Олеськ, де з’єдналися з двома ескадронами Житомирського драгунського полку. Одинадцятого
(двадцять третього) серпня в розпорядження К. Й. Ламберта прибув Ряжський піхотний полк, а до
російського табору в Олеську підійшов Стародубський драгунський полк, що створювало сприятливі
передумови для російського наступу на цій ділянці бойових дій.
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Дванадцятого (двадцять четвертого) серпня граф Ламберт виступив із Турійська для розвідки
позицій супротивника в околицях Любомля. З огляду на терміновість здійснення даного маневру та
особистий наказ генерала Тормасова “с неприятелем не вступать в дело”, 10-й єгерський полк і вся піша
артилерія були залишені в районі с. Новосілки (нині населений пункт Турійського району), тобто подальший
рух у напрямку на Любомль продовжили лише кавалерійські частини. Вже “на марші” до загону Ламберта
були приєднані Стародубський драгунський полк і два ескадрони олександрійських гусар, в той час як в
с. Олеськ було зосереджено два ескадрони Житомирського драгунського полку. Об’їзною дорогою із м.
Маційов до м. Любомль було направлено Донський козачий полковника Дячкіна полк (трохи згодом цим
же шляхом вирушили кілька козачих сотень і чотири ескадрони Татарського уланського полку, котрі у
випадку несподіваного удару супротивника мали виконувати роль своєрідного захисного заслону основних
російських військ). По обіді 12 (24) серпня поблизу урочища “Кам’яна корчма”, що знаходиться неподалік
від Любомля, передові козачі роз’їзди атакували австрійський розвідувальний пікет – почалася рушнична
перестрілка, головною метою якої була спроба росіян “привести в действие” два ворожі ескадрони і
“подвести их под засаду, за лесом находящуюся” [2, 399]. Враховуючи той факт, що австрійські “оные
эскадроны с места не трогались” [2, 400] та розуміючи усю безперспективність подальших оманливих
маневрів з боку власних підрозділів, генерал Ламберт направив у фланг ворожих військ Донський козачий
полк і 75 охотників Татарського уланського полку, у той час як основні сили російського загону завдали
потужного фронтального удару по австрійських позиціях. Результатом таких дій росіян було повне розбиття
ворожих ескадронів і захоплення в полон значної кількості австрійських солдат, про що Ламберт і доповідав
О. П. Тормасову: “Как скоро мы приступили ближе к неприятелю, то начал он отступать. Охотники
уланского Татарского полка, с частию казачьяго Власова 2-го, ударили на их арриегард, при котором
случае взято в плен до 50-ти человек” [3, 151].

Не встигли росіяни відсвяткувати свою маленьку вікторію, як із Любомля до “Кам’яної корчми”
прибули 4 австрійські ескадрони, підсилені 4 гарматами, котрі з ходу атакували правий фланг загону
генерала Ламберта і “немедленно открыли по нем огонь и начали было уже теснить” [2, 398]. Загрозливу
для росіян ситуацію врятував полковник Єшин, який “которую дорогу, однако же, весьма хорошо удерживал
с двумя эскадронами улан и с одним баталионом гусар” [3, 233] та рішучість солдат кінної роти № 12,
що “отьехав полверсты вперед, обнаружили австрийскую пехоту, залегшую в кустах” [2, 399], оточили
ворожих вояків і знешкодили їх. Завдяки вдалому маневруванню і кращій орієнтації на місцевості росіяни
змогли вийти з-під нищівного удару австрійців, в той час як лівий фланг загону Ламберта на чолі із самим
генералом “все наступал к местечку и дошел под оное на малый пушечный выстрел, что было ввечеру,
часу в осьмом” [3, 214]. Із Любомля назустріч росіянам вийшли основні австро-саксонські війська (якими,
за свідченнями полонених, керував сам генерал Реньє) у кількості 2 піхотних батальйонів, 8 ескадронів
саксонських гусар, 4 ескадронів австрійського легко-кінного полку Гессен-Гомбурга і восьмигарматної
батареї [3, 215], які під прикриттям артилерійського вогню на перших порах навіть  розсіяли ламбертівську
кавалерію. Розгорілася нова сутичка, результат якої міг бути цілком сприятливим для росіян, якби не той
факт, що підвечір 12 (24) серпня “неприятель получил подкрепление пехоты и артиллерии, с тысячу
человек”      [1, 125], що змусило Ламберта остаточно відступити до вже згадуваного урочища “Кам’яна
корчма”. Не форсуючи подій, впродовж цілого дня 13 (25) серпня і росіяни, і австро-саксонці перебували
у повній бездіяльності, що переконливо свідчило про невпевненість супротивників у своїх силах і відкрите
небажання розпочинати нові бойові дії. Першими “здали нерви” у росіян – уникаючи загрози оточення
переважаючими силами супротивника, граф Ламберт вранці 14 (26) серпня спочатку  відійшов до с.
Туропин, а потім – і до Турійська.

Із прибуттям в перших числах вересня 1812 р. на Волинь Дунайської армії адмірала П. В. Чичагова
стратегічна ситуація в межах так званого “південно-західного театру бойових дій” кардинально змінилася
– отримавши серйозне чисельне поповнення, російські війська розпочали повномасштабні контрнаступальні
дії проти об’єднаних австро-польсько-саксонських сил. Підрозділи наполеонівських союзників, уникаючи
значних боїв, швидкими темпами відступали із волинських земель у напрямку на Варшавське герцогство,
в той час як росіяни буквально “йшли по п’ятах” свого супротивника.

Розвиваючи стратегічну ініціативу, російські авангардні частини генерала Ламберта 15 (27) вересня
відновили міст через р. Турію в районі містечка Турійська і до кінця наступного дня вийшли до сіл
Новосілки і Хворостів, що змусило основні сили австрійського корпусу Карла Шварценберга 16 (28)
вересня відійти до містечка Любомля. Того ж дня Турію форсували також основні сили Дунайської армії:
корпус генерал-лейтенанта Ессена – в районі с. Туричани; корпуси Воїнова, Ланжерона і резервні з’єднання
– в районі с. Ягідне. Загін графа Орурка під вечір вийшов до с. Цмиків, а основні сили армії з’єднались з
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корпусом генерала Булатова в районі с. Олеськ (нині село Любомльського району) [6, 154]. Концентрація
значних російських сил поблизу Олеська була не випадковою – напередодні (маршем із с. Дольськ) у цей
населений пункт прибув VII саксонський корпус генерала Реньє, щоправда, вже без свого артилерійського
парку і обозу, що були відправлені до невеликого містечка Опалин (яке знаходилось на березі р. Західний
Буг, тобто на відстані одного переходу від Варшавського герцогства). Скористатись своєю чисельною
перевагою у повній мірі росіянам все ж не вдалося – неорганізованість командування Дунайської армії
призвела до того, що саксонці безперешкодно (за винятком невеликого ар’єргардного бою біля містечка
Овлочина із передовими загонами майора Булатова, що наступали із с. Коритниці [1, 317]) відійшли до
Любомля, де об’єдналися із вже прибувшими сюди напередодні австрійцями.

Позиція, яку зайняли наполеонівські союзники під Любомлем, була дуже зручною для оборони. Від
російських військ її захищав широкий (до 5 метрів) і глибокий меліоративний канал, береги якого були
дуже болотисті, дно покривав густий мул, а усі мости через нього було зруйновано. Виходи з двох гребель,
які простягались через канал, займали сторожові австрійські пікети, в той час як саксонці контролювали
територію між селами Римачі і Теребейка. Основою оборони Любомля були дві артилерійські батареї,
які прикривали вогнем греблю, що з’єднувала грунтову дорогу з міста до лівого берега р. Бугу (захист
цього тракту був посилений ще й вогнем кількох гармат, виставлених навпроти с. Вишнів). Корпус
саксонців, що утворював праве крило союзницьких позицій, займав пологі пагорби поблизу с. Коцюри
вздовж дороги на с. Бережці. Розташування австрійських військ мало наступний вигляд: дивізія Б’янкі
розташувалася за Любомлем; дивізія Траутенберга – безпосередньо перед  містом; полк Ештергазі був
відправлений на оборону с. Городно, де також було встановлено невелику артилерійську батарею з 2
гармат; дивізія Фрімонта розмістилась ще далі за Любомлем біля с. Куснище; генерал Фрейліх і полковник
Шайтер висунули свої форпости до сіл Новосілки і Радехів [5, 74].

Власне, саме біля цього останнього населеного пункту вранці 17 (29) вересня  на австрійські пікети
наштовхнулися передові підрозділи Дунайської армії (Білоруський гусарський, Дерптський драгунський,
донські козачі Кирєєва, Грекова і Пантелеєва полки та дві гармати 15-ї кінно-артилерійської роти під
загальним командуванням генерал-майора Йосипа Карловича Орурка – загалом 6 піхотних батальйонів,
16 ескадронів регулярної кавалерії та 3 козацькі полки [1, 201]). Користуючись передвранішніми сутінками,
російські кіннотники знешкодили сторожові роз’їзди супротивника, що охороняли греблю через місцеве
болото, і на хвилях стрімкої атаки увірвались до Радехова та “несмотря на сильный неприятельский
Венгерских гусар огонь, овладели оной деревней” [1, 202]. Несподіваний удар частково деморалізував
австрійських солдат (“неприятель сконфуженный внезапным и быстрым нападением” [1, 203]), на нічліг
розквартированих у селі – втративши 20 солдат вбитими і 65 вояків – полоненими, останні поспіхом
відступили до околишнього лісу.

Припинивши переслідування дезорганізованого супротивника генерал Орурк припустився серйозного
тактичного прорахунку, оскільки вже близько десятої години ранку на російського командира поблизу
Радехова, вишикувані у бойовому порядку, чекали значні сили австрійських військ (16 ескадронів із
гусарських полків Кайзера та Блянкенштайна і полк драгунів Ріша під загальним командуванням Франца
Фрейліха і Генріха Шайтера [5, 74]). Невдовзі розгорівся запеклий кавалерійський бій, у якому австрійська
кіннота показала себе з якнайкращого боку. Перед очима солдат основних сил корпусу Шварценберга,
розташованих поблизу Любомля (як пізніше згадував австрійський історик фон Геблер, що був очевидцем
тогочасних подій, “це було видатне видовище – спостерігати за цими кіннотними масами, як вони у
блиску вранішнього сонця під звук труб і козацькі крики «Ура!» змагалися за пальму першості” [5, 74]),
австрійські гусари і драгуни відбивали одну атаку росіян за іншою (“відбиті російські драгуни відступали
назад, як зграї вовків і розсипалися з жахливим криком у різні боки, щоби знову зібратися в атаку” [5,
74]). Сутичка протривала до третьої години дня, після чого Фрейліх і Шайтер отримали наказ відступити
за Любомль. Втрати австрійців становили 2 офіцерів і 52 вояків вбитими, ще 3 солдат отримали тяжкі
поранення.

Того ж таки 17 (29) вересня, під шквалом загороджуючого артилерійського вогню 15-ї кінно-
артилерійської роти та рушничної стрільби єгерів 8-го полку, російські інженерні роти Гебенера та
Канатчикова на фронтальному напрямі почали наводити понтонні мости через місцевий канал, проте
зустрічна прицільна стрільба австрійців завадили цьому наміру – піхотні підрозділи, які намагались перейти
через греблю, із великими втратами змушені були відступити. Обопільна перестрілка тривала досить
довго, проте до відкритого бою справа так і не дійшла.

Повна безпорадність росіян у спробах прорвати оборону центральних австро-саксонських позицій
біля Любомля змусила адмірала Чичагова завдати потужного удару по лівому фланзі своїх опонентів (у
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напрямі на с. Городно), ввівши у бій чисельні піхотні підрозділи. Розгорівся новий бій, що з плином часу
лише посилювався, і на четверту годину дня в сутичці вже брали участь дві ворогуючі піхотні дивізії.
Близько шостої години вечора перед Любомлем з’явилися передові колони 3-ї Обсерваційної армії,
авангардні підрозділи якої під командуванням генерала Ламберта на той час вже були в с. Скиби,
просуваючись проти лівого флангу австрійської дивізії Б’янкі. Намагаючись оточити війська супротивника,
росіяни зайняли місцевий ліс, що простягався між селами Бірки і Городно. У самих Бірках на той момент
перебував австрійський генерал Зуден із кількома легкими військовими підрозділами, одним батальйоном
полку Гіллєра і чотирма гарматами [5, 75]. Розуміючи усю потенційну небезпеку ворожих маневрів
(Ламберт міг вийти у тили основних сил австро-саксонських військ і відрізати їм шляхи до відступу),
назустріч російським військам Зуден відправив дві з половиною роти полку Гіллєра і одну роту полку
Ештергазі під командуванням капітана Алемана [5, 75], які стрімкою атакою змусили своїх опонентів
припинити подальший рух і зайняти оборонні позиції.

Парадоксально, але російські війська, володіючи величезною перевагою у силах, спромоглися за 17
(29) вересня лише на ще одну атаку, що провадилась у напрямку на с. Городно і лише з настанням
темряви, коли авангардні підрозділи Обсерваційної армії під командуванням К. Й. Ламберта нанесли
серйозний удар по полку Ештергазі. У ході довготривалої і дуже запеклої сутички Городно було зайняте
Якутським піхотним полком, в результаті чого “неприятельский арьергард, сим движенем совершенно
взят во фланг, поспешно отступил” [1, 320]. Сьогодні можна лише здогадуватись, чим могла скінчитись
ця ретирада для опонентів росіян, якби не вчасні і вдалі дії полковника Шайтера, який своїм полком
драгунів прикрив відступ солдат Ештергазі до селища Головно… Точна кількість втрат австрійців також
невідома – за свідченнями фон Геблера, вона становила 120 чоловік вбитими, пораненими і полоненими
[5, 75], в той час як російські джерела говорять про 280 солдат полонених “а в Городно неприятель
потерял много убитими” [1, 233].

Тим часом до штабу адмірала Чичагова надійшла інформацію про облаштування ворожої переправи
через р. Буг в районі с. Бережці. Задля унеможливлення відступу супротивника до місця потенційної
переправи було направлено корпус генерал-лейтенанта Ессена. Під час руху російського загону в с.
Теребейка було виявлено сильний австрійський гарнізон, для спостереження за яким в районі с. Римачі
було залишено один кавалерійський ескадрон [6, 154]. У самих же Бережцях підрозділи корпусу Ессена
виявили лише обладнану переправу і жодного ворожого солдата. Із розповідей місцевих жителів російський
командир дізнався, що на територію Варшавського герцогства ще два дні тому переправились польські
підрозділи Амількара Косинського (остерігаючись прямого нападу росіян на Варшавське герцогство,
так звана Надбужанська дивізія відійшла до м. Замосця), про що було відразу відрапортовано адміралу
Чичагову.

Отримавши донесення Ессена головнокомандувач Дунайської армії (і вже на той момент – фактичний
керівник усіх російських військ на території Волинської губернії) адмірал Чичагов вирішив черговою
фронтальною атакою, що була запланована на 18 (30) вересня (тобто на наступний день), остаточно
покінчити із австро-саксонським військами. Згідно плану наступу, корпуси Ессена і Ланжерона мали
зайняти с. Теребейка і нанести удар по правому флангу супротивника. Корпус генерала Булатова, після
переправи через канал навпроти Любомля, повинен був атакувати противника з фронту. Корпус генерала
Воїнова разом із підрозділами генерала Орурка, після переправи через канал в районі с. Коцюри, мав
атакувати позиції саксонців, в той час як ліве крило супротивника передбачалось розгромити силами
підрозділів 3-ї Обсерваційної  армії.

Без сумніву, Карл Шварценберг розумів усю складність свого становища, що загрожувала його
військам оточенням і цілком реальним знищенням від дій значно переважаючого у силах суперника,
тому досвідчений полководець активно розробляв план своєї ретиради (тим більше, за свідченням фон
Геблера австрійський фельдмаршал від самого початку “зовсім не мав наміру давати бій, а лише прагнув
пересвідчитися, що об’єднана армія Чичагова і Тормасова йде за ним услід” [5, 75]). Наказ про відступ
австро-саксонських військ у напрямку на містечко Шацьк Карл Шварценберг озвучив в ніч із 18 (30) на
19 вересня (1 жовтня) і згідно його директив саксонський корпус мав відходити вздовж Бугу до с. Грабове
і там зайняти правофлангову позицію від розташування австрійських військ. Під покровом ночі 18 (30)
вересня австрійці і саксонці залишили свої позиції під Любомлем і через населені пункти Рівне й Опалин
вийшли до Бугу навпроти Влодави, рухаючись у напрямку на містечко Шацьк. Цілком можливо, що у
цьому населеному пункті головнокомандувач військ наполеонівських союзників на Волині мав намір
затриматись на певний час, щоб дочекатися на прихід з-під Любомля великої колони свого обозу (основна
частина якого переправилася на польську територію ще о четвертій годині ранку [5, 76]), однак настирливі
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звістки Реньє про неможливість утримання позицій біля Грабового в результаті призвели до негайної
переправи основних австро-саксонських сил на територію Варшавського герцогства в районі м. Влодава.
В обідню пору дивізії Б’янкі і Траутенберга перейшли складне дефіле біля с. Залісся (нині Шацького
району), в той час як бригада Гессен-Гомбурга і дивізія Фрімонта, що утворювали ар’єргард австрійських
військ, форсували р. Буг ближче до вечора 19 вересня (1 жовтня) [5, 76].

Настільки масштабний і вкрай зухвалий маневр австро-саксонських військ (з-під самого носа
об’єднаних Дунайської і 3-ї Обсерваційної армій в одночассі попросту зникло близько 30 тисяч ворожих
вояків!) був серйозним тактичним прорахунком російського командування, в першу чергу – особисто
Павла Васильовича Чичагова. Адмірал (який від сучасників отримав характеристику людини, що
“принадлежит к скорбному списку русских людей, совершивших для отечества несравненно менее того,
на что они были способны и к чему были призваны” [4, 101]), отримавши у своє розпорядження функції
фактичного керівника усіх російських військ на Волині, у вирішальний момент, за перших труднощів і
спроб опору з боку супротивника банально розгубився і не зумів скористатись ані стратегічною ініціативою,
що була повністю у руках росіян, ані величезною чисельною перевагою власних військ. Навіть у пізніших
спогадах австрійців-учасників тих подій збереглись свідчення, що “перед Любомлем постійно виднілися
колони ворога, які тягнулися то вправо, то вліво, що свідчило про невпевненість супротивника” [5, 75].
Головні причини російських невдач під Любомлем дуже змістовно охарактеризував і вже згадуваний
фон Геблер: “Росіяни, обачні й зневажливі до смерті в атаці, надзвичайно стійкі і витривалі в обороні, були
позбавлені рухливості і швидкості французів. Чичагов і Тормасов – обидва чудові та добре навчені
полководці, однак без тієї запальної іскри, яка надихала воєначальників Наполеона” [5, 75]. У певній мірі,
саме повільність і нерішучість адмірала Чичагова невдовзі дозволить решткам “Великої армії” Наполеона
уникнути оточення і повного знищення на р. Березині, а честолюбного російського імператора Олександра
І позбавить можливості захоплення в полон самого “геніального і непереможного” Бонапарта…

Як би там не було, на світанку 18 (30) вересня, не маючи жодної інформації про дії своїх опонентів,
П. В. Чичагов віддав наказ про наступ на Любомль, що вже був залишений австро-саксонськими
військами. Зрозумівши свою помилку, головнокомандувач Дунайської армії залишив в районі Любомля
загони Ланжерона, Воїнова та Булатова, а корпусу генерала Орурка було віддано наказ негайно розпочати
переслідування супротивника. Того ж дня загін генерала Ламберта вийшов до с. Переспа, князь Жевахов
зайняв містечко Головно, а основні сили 3-ї Обсерваційної армії зосередились в околицях с. Куснище [1,
279].

Історичним пам’ятником про навкололюбомльські бої під час франко-російської війни 1812 року є
монумент під назвою “Слуп”, що стоїть на східній окраїні с. Городне Любомльського району і являє
собою дев’ятиметрову триступінчату колону, вимуровану цеглою і зверху забетонованою. У зовнішніх
нішах другого та третього ярусів на всіх чотирьох гранях пам’ятника розміщені іконки християнських
святих, увінчана пам’ятка гранітним хрестом. З розповідей місцевих жителів, цю споруду було побудовано
приблизно у 1818 р. в честь перемоги над Наполеоном на кошти місцевого дворянина Станіслава-Франца
Ручинського, що був колишнім камергером польського короля Станіслава-Августа і одним із небагатьох
родовитих польських шляхтичів, які в епоху “грозы двенадцатого года” зберегли вірність російському
самодержавству.

Особливу увагу любителів різних історичних цікавинок має привернути той факт, що згідно переказів,
коли будували “Слуп” і висота його сягала грудей людини, Станіслав Ручинський разом з управителем
маєтку відпустили робітників у село на обід і самостійно замурували перекриття двох нижніх ярусів
споруди. Коли ж мулярі повернулися, то шляхтич залишався на місці будівництва до завершення третього
ярусу пам’ятника та встановлення на його верхівці хреста. Як вважають місцеві жителі, таким чином
поміщик міг заховати у монументі якісь документи або ж цінності – власне, саме цей напівміфічний
“скарб” пізніше став причиною масових пошуків “чорних археологів”, що в результаті лише призвело до
численних пошкоджень споруди, на якій в сьогодні збереглися численні сліди від свердління (в радянські
часи споруду навіть підкопували бульдозерами). Окрім того, збереглися перекази, що буцімто ще за
часів “буржуазної Польщі” у 20-ті рр. ХХ ст., у Городне приїжджала експедиція, члени якої хотіли знайти
втрачені дорогоцінності відступаючої наполеонівської армії, однак пошуки поляків лишились безуспішними.
Окрім того, у с. Ростань Любомльського району ще у 60-х рр. минулого століття стояв великий кам’яний
хрест, побудову якого місцеві жителі також пов’язували із подіями франко-російського протистояння 1812
року.

Бої поблизу містечка Любомль були одними із найбільш масштабних і запеклих сутичок на території
Волині під час франко-російського протистояння 1812 року, де і наполеонівські союзники, і їх опоненти
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росіяни неодноразово демонстрували непересічний військовий талант і просту солдатську хоробрість.
Інша справа, що ця (і багато подібних до неї) сторінок військової історії волинського краю тривали час
були несправедливо обділені увагою дослідників і як результат – незаслужено забуті сучасниками.
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Іван ЧОРНИЙ (Луцьк)

ХІМІЧНІ ВИРОБНИЦТВА НА ВОЛИНІ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

В питанні соціально-економічного розвитку Волинської землі важливе місце посідає проблема
виробництва – процесу виготовлення певних матеріальних благ (продуктів праці) з за допомогою
технологій виробництва. Ці блага згодом застосовуються та споживаються у різних сферах
життєдіяльності людини. Одним із напрямків виробництва є хімічні виробництва – господарсько-
промислова діяльність, основою якої є хімічні перетворення сировини.

У даній роботі проведено спробу прослідкувати окремі елементи становлення, розвиток, сировинну
базу та особливості давньоруського хімічного виробництва на Волині. Актуальність проблеми зумовлена
недостатньою кількістю досліджень даної проблематики, а також важливістю комплексного дослідження
соціально-економічної складової історії Волині.

Робота має на меті дослідити процеси та особливості розвитку хімічних виробництв на території
Волині в давньоруський період, а саме: визначити географічний та історичний характер розміщення
сировинних баз ремісничого виробництва Волині в епоху середньовіччя; охарактеризувати основні галузі
хімічних виробництв на території Волині, зокрема за археологічними джерелами; проаналізувати роль
хімічних технологій у процесі виробництва взагалі і в економічному житті населення середньовічної Волині
зокрема. Тому із поданих завдань роботи природньо випливає предмет її дослідження – характеристика
сировинної бази, технологій та ролі хімічних виробництв в контексті розвитку волинського ремесла.

Основними типами джерел, з яких можна отримати важливу інформацію, є археологічні та писемні
джерела. Археологічні джерела представлені численними знахідками, віднайденими в ході археологічних
експедицій М.М. Кучинком [11; 12; 13; 14; 15], С.В. Терським [18], В.Б. Антоновичем [1] та ін. Під час
проведених розкопок було знайдено багато матеріальних пам’яток, які дають змогу сформувати уявлення
про розвиток давньоруського ремесла на Волині.

Писемні джерела представлені наративними, зокрема літописними пам’ятками давньоруського часу
[3]. Згадок про волинське ремесло у літописах та літописних зводах надзвичайно мало. Непрямі згадки
про ремесло на Волині подані у Літописі Руському. В наративних джерелах наявні опосередковані відомості
про різноманітні види ремесел, зокрема про металургію, подані у «Слові про Даниїла Заточника» та
«Слові о полку Ігоревім» – знамениті «мечі харалужні», що виготовлялися у металургійному центрі Харалуг
на Волині [8].

Перші систематичні дослідження давньоруського ремесла розпочалися у XIX ст. Першим вченим,
який досліджував проблеми розвитку ремесла (в тому числі і на Волині) в давньоруський період, був


