
ПЕТРО СМОЛ ІЧЕВ.
(Чернігів).

ДО ІСТОРІЇ ПОРЦЕЛЯНОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ.

Переглядаючи, підчас передавання до Чернігівського Губарху архівні 
матеріяли, що переховувалися в музеї колишньої Чернігівської Губерні- 
яльної Вченої Архівної Комісії, я серед справ, які очевидно взято було 
.до Комісії для робіт її членів ^»знайшов «нижайшее доношеніе» військового 
товариша Романа КГо н ш и ц я. «Доношеніе» це подав був Коншиць 
графові Румянцеву року 1768; містило воно в собі думку про заснування 
в селі Полошках, на Глухівщині,державного порцелянового виробництва. 
Село Полошки, як відомо, славилося ще з давнього часу надзвичайно гар
ною глиною (каолін), що вживалася на багатьох фабриках порцелянового 
виробництва.

Для нас «доношеніе» Коншиця цікаве головним чином тим, що воно, 
по-перше, можна сказати, є першим документальним свідоцтвом про роз
роблювання полошківської глини ще за перших часів царювання Катерини 
II, а по-друге, є першою думкою про заснування порцелянової фабрики 

б  самих Полошках.

г) Очевидно, справи ці взято було для наукових робіт покійного В. Л. Модзалев- 
ського. В журналі засідання Чернігівської Архівної Комісії з 25 листопада року 1915 
-зазначено, що на цьому засіданні В. Л. Модзалевський зробив повідомлення «К исто- 
рии с. Полошек, Глуховского уезда», до якого цінні зауваження зробив був П. Я. До
рошенко. Я к и й  с а м е  б у в  з м і с т  д о п о в і л и ,  в ж у р н а л і  н е  з а з н а 
ч е н о ,  тільки наведено було зауваження П. Я. Дорошенка, що стосувалися головним 
чином до історії володіння полошківськими маєтками ріжних осіб. Доповідь В. Л. Мод- 
заленського разом з зауваженнями П. Я. Дорошенка ухвалено було надрукувати 
в XII вип. «Трудов» Чернігівської Архівної Комісії. Але в частині 1-й XII вип. 
■«Трудов», що вийшла з друку року 1918 (це було останнє видання Комісії), доповіді! 
цієї не надруковано. Можливо, що в доповіді своїй В. Л. Модзалевський торкався й 
«доношенія» Коншиця, але з огляду на те, що «доношеніе» це облишилося не опублі
кованим, я й вважаю за цікаве використати його, як і частково зауваження П. Я. Доро
шенка.
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Військовий товариш Роман Коншиць довгий час був на посаді вій
ськового канцеляриста в Генеральній Канцелярії в Глухові. Мешкаючи 
в с. Полошках, де він мав невеликий маєток, Коншиць звернув увагу на 
глину, що її здобували з полошківських земель. Глина ця у великій кіль
кості («до 1000 пуд. і більше що-року») продавалася російським та закор
донним «файфурним» заводам, що охоче купували її через своїх представни
ків. На думку Коншиця, ця «белая»земля глина гарною була-б підвалиною 
для заснування в самих Полошках порцелянової фабрики, особливо коли 
взяти на увагу, що кожний пуд глини обходився для тих фабрик, що її 
купували, «до рубля и в рубль». Коншиць зазначає, що крім порцелянових. 
фабрик, полошківську глину за його часів вживали також і місцеві гути 
й між иншим і в Глухові, де з неї вироблялася «всякая простая и красная 
посуда», ріжнобарвні печі та черепиця. На думку Коншиця, при відповід
них майстрах, полошківська глина була-б гаршш матеріялом для вироб
лювання «дорогих живописных печей», під якими, безумовно, треба розу
міти печі кахляні.

Але-ж Коншиць безумовно зацікавлений був у тому, щоб матеріял, 
що його здобували в його землі, використовувалося-б на місці, цеб-то в са
мих Полошках, а через те в свойому «доношеній» він висловлює думку 
про те, щоб фабрику було засновано тут.

Для влаштування такого підприємства, гадає Коншиць, є всі сприятливі- 
умови: є досить велика кількість здобутої вже глини (близько 50.000 пуд.), 
в землях його-ж, Коншиця, є ще й червона глина, що її купують ганчарі 
для вироблювання череп’яного посуду; врешті, є ще й проста глина, при
датна для вироблювання цегли. Таким чином, у Полошках можна буде 
влаштувати всі ці-типи виробництва.

Далі, в Полошках є в достатній мірі вода, а навколо, в Тулиголові,, 
Дубовичах, Землянці., Бистрику та Грузькому є «смолная пуща», звідки 
можна буде здобувати «на жженіе кирпича» «смолни.е дрова». Зрештою 
й питання про робітників Коншиць розвязує запевненням, що «майстеро- 
вих ліодей множество сищеться с заплати». Bcę-ж це підприємство, коли 
його влаштувати на державні кошти, буде «с ползою казеннаго інтереса,. 
а при том и народного, и прославительно».

Надаючи своє «изобретеніе», що було «в високом соизволеніи и полно- 
моществе» Румянцева, на його «усмотреніе», Коншиць подає до нього 
«знаки», тоб-то зразки ріжного роду глини, що знаходилися в його землях. 
Одначе, не зважаючи на перекональність та грунтовність міркувань, що 
їх покладено в основу проекта Коншиця, «доношеніе» його облишилося 
без відповіли, — звичайно, Румянцеву було не до влаштувань порцеля
нових заводів та цегелень у Полошках.

Це була, як зазначено, перша думка про заснування фабрики порцеляно
вого виробництва в Полошках, і думка ця, як виявляється, не була одинока..
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З другим таким проектом стріваємося дій на початку XIX стол.
Про цю думку ми дізнаємось з надзвичайно цікавої книги Отона фон- 

Гуна — «Поверхностные замечанія по дороге от Москви въ Малороссію 
в осени 1805 года». Автор цієї книжки їздив цього року на Україну, яко 
лікар, з Олексієм Кириловичем Разумовським.

«Поверхностные замечанія» являють собою нині бібліографічну рід
кість; видано їх було в Москві року 1806, в перекладі з німецької мови, 
з  малюнками. Тепер книжка ця є одним з визначних джерел для вивчення 
минулого нашого краю.

Свою довгу подорож О. фон-Гун зробив кіньми і в наслідок цієї подо- 
рожи досить докладно ділиться своїми вражіннями з якимось Екгофом, 
через що книгу саму написано у фоЦмі листів до цього Екгофа. Грунтовний 
та точний Німець фон-Гун в своїх «поверхностных замечаниях» дає дуже ба
гато цінних спостережень багатьох явищ тодішнього життя, особливо пан
ського. Він цікавиться не тільки лише природою, звичаями та побутом 
населення, але-ж і його економічним, господарчим та культурним стано
вищем. Часто при цьому фон-Гун подає й деякі історичні відомості, що він 
черпає їх з розпитів та книжок. Треба зазначити взагалі, що книжка фон- 
Гуна заслуговує на увагу, на жаль, тільки знайти її дуже важко *).

Даючи опис м. Київа та згадуючи про фабрику «паллевой» (фаянсо
вой) посуды», що існувала у Вишгороді * 2), фон-Гун говорить тут і про По- 
лошки. Останні в цей час належали Іванові АндрІєвичу Марковичу, що 
тут і мешкав. Його саме, як довідуємося з книжки фон-Гуна, й займала 
думка про заснування в Полошках фабрики порцелянового виробництва. 
Погляд на можливість здійснення цієї думки поділяв і практичний фон-Гун.

Як довідуємося з його книжки, план Марковича полягав у тому, що 
він згоден був улаштувати своїм коштом усі потрібні для фабрики будівлі 
й передати їх у безплатне користування тієї особи, що побажає налагодити 
тут порцелянове виробництво. Фабриці давалися пільгові умови що-до 
одержання як самої слини, так і потрібного для виробництва палива. Глину 
та паливо Маркович погоджувався відпускати для фабрики на десять від
сотків дешевше ніж вони коштуватимуть для московських фабрик. Крім 
того, він обіцяв до певної міри забезпечити фабрику й робочою силою, даючи 
200 чоловіка із своїх кріпаків, яким фабрика повинна була давати платню, 
звичайну для простих робітників у цій місцевості.

Проект Марковича про влаштування в Полошках порцелянової фа
брики надзвичайно зацікавив фон-Гуна, бо він бачив цілком реальний під

*) Примірник цієї книжки був у книгозбірні покійного П. Я. Дорошенка. Як ві. 
домо, після смерти П. Я. частина його .майна та книгозбірні загинули. Останню частину 
книгозбірні дружина П. Я. (як сама власне мені розповідала) продала Комуністичному 
Університетові імени Артема в Харкові.

2) Треба розуміти відому Межигірську фабрику.
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ним грунт. Збудування фабрики в місцевості, де здобувають найкращу 
глину, цілком забезпечувало її сировиною; лісова місцевість навколо По- 
лошок та зразкове для того часу лісове господарство Марковича гаранту
вало цілком для підприємства паливо, а положення фабрики між такими, 
на думку фон-Гуна, комерційними містами, як Орел, Курськ, Полтава, 
Кременчук, Київ, Ніжен, Стародуб, Брянськ, давало можливість збувати 
продукцію. А коли до цього додати й те, що не так уже далеко від Полошок 
пролягав і водяний шлях — Десна, то фон-Гун цілком припускав можли
вість збуту порцелянового посуду не тільки на південь, а й до Туреччини 
навіть. «Известно, — пише він, — что один Константинополь обогащал 
Мессенскую фабрику; стоит только доказать, чтобы хороший был фарфор 
и уменьшить несколько цен против Мессенского, что весьма удобно без по
тери сделать можно, в расєуждении выгод делаемых фабрике и сближение 
ее к Черному морю, все водяным ходом, все, говоря, сие обнадеживает ка
питалиста ощутительним и очевидный прибытком» х).

Мимохіть виникає питанья, через що Маркович, який так детально 
розробив план збудування фабрики й добре розумів його вигоди, сам не 
хотів втілити його в життя? Можна розуміти, коли дрібний дідич Кон- 
шиць звертався до Румянцева з проектом заснування державних заводів 
у Полошках, бо йому самому, можливо, бракувало коштів, аджеж у Мар
ковича цього не було, коли він сам згоджувався навіть на влаштування 
майже всієї фабрики своїм коштом для когось иншого.

Очевидно, власники полошківської глини вважали за краще одержу
вати від неї прибутки без риску й клопоту, продаючи її в сировому вигляді 
на инші заводи. Можливо, що ізольованість полошківського глиняного 
району, його невеликі розміри 2) разом з браком заповзятости та новиною 
справи були одними з головних причин, через що фабрику не було засно
вано в Полошках.

Закінчуючи ці рядки, вважаю за потрібне зробити деякі невеликі 
зауваження про відомості, що їх подає фон-Гун про Полошки. Як запевняє 
фон-Гун, глину в Полошках знайдено було за перших років царювання 
Катерини II. На нашу думку, це не зовсім так, бо якість полошківської 
глини, треба гадати, відома була вже раніше.

Кількість здобутої глини на пуди, що її приводить року 1768 Кон- 
шиць, показує, що розроблення її в Полошках провадилося тоді вже в знач
них розмірах, і значить, початок цього розроблювання треба віднести до 
раніших часів. Далі, як відомо, перший порцеляновий завод у Росії (ко-

Ч О. фоп-Гуи, «Поверхностные замечания». Матеріял, що торкається до Полошок 
та проекту Марковича—ч. II, стор. 110— 114. •

-) Площа, де залягають поклади глини, за відомостями П. Я. Дорошенка, стано
вить приблизно 3 кв. верстви. Крім цього клаптика, навколо Полошок глини немає 
ніде.
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лишн. імператорський) засновано було року 1745, і цариця Єлизавета, 
беручись до цієї справи, треба гадати, зібрала відомості про поклади пор
целянових глин, серед яких були, можливо, й Полошки, особливо коли взяти 
до уваги досить тісний звязок цариці з Україною через Разумовських, 
а також і те, що Полешки лежали близько Глухова, тодішнього осередка 
українського життя х). Врешті, фундатор відомої порцелянової фабрики 
в с. Вербілках, Дмитровського повіту, Московської губ. Ф. Я. Гарднер 
прибув до Росії року 1746, а в роках 1754— 1759 він уже заснував неве
лику фабрику в зазначеному селі 2). Без сумніву, раніш ніж обрати Вер- 
білки місцем для своєї фабрики, Гарднер дослідив поклади глин у Росії, 
і от до цього попереднього періоду його діяльности, тоб-то до останніх ро
ків царювання Єлизавети і треба віднести, на нашу думку, перші намагання 
широко використати полошківську порцелянову глину, яко фабричний 
матеріял, бо підчас подання проекту Коншиця, тоб-то року 1768, глина 
ця вже йшла не тільки на російські порцелянові заводи, але й за кордон..

Додаток.
Сиятелнѣйшему Графу,

Високопревосходителному гепдну генералу аншефу, 
Малороссійскому генералъ губернатору, Коллегіи 
Малороссійской президенту, Украинскаго и Малороссійскаго 
корпусовъ главному командиру и разнихъ орденовъ 
кавалеру, его сиятельству Петру Александровичу

Румянцову нижайшое доношеніе.
Имѣю я жителство близъ города Глухова в десяти верстахъ в селѣ 

Полошкахъ, в тамошнихъ же моихъ земляхъ и у протчіихъ имѣеться ма- 
териялъ бѣлая земля глина (которого материяла, яко разного сорта, знаки 
при сем являю). Того же материяла приезжаючие в Полошки от файфур- 
нихъ заводовъ великороссійскіе и инноземци покупают на файфурную по
суду по тисячи пудъ и болѣе и отвозят з содержанием таковим, что за по
ставкою того материяла на файфурнихъ заводах обходится. всякой пудъ 
до рубля и в рубль.

Да тотъ же материялъ покупается стекляние заводи и в нѣкоторие го
роди и в Глуховъ на дѣлание всякой простой и красной посуди и печей 
разноцвѣтних, а по примѣру того могуть дѣлаться и дорогие живописние

х) Згідно з місцевим переказом, що заховався й до цього часу в с. Полошках,. 
першим винайшов глину якийсь пастух, запримітивши її у водориї. Потім, підчас про
їзду через Україну цариці Єлизавети їй показали цю глину й вона (цариця) наказала 
доставляти глину цю на заснований незадовго перед тим порцеляновий завод (відо
мості ці подав П. Я. Дорошенко в зауваженнях до доповіди В. Л. Модзалевського).

2) А. В. Селиванов, Фарфор и фаянс Российской Империи, Оппсание фабрик jl 
заводов с нзображением фабричних клейм, 1903 г., стор. 2, 20—21, 147— 148.
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печи, за снисканием от тих заводовъ майстеровъ и за устроением в Полот
нах заводовъ, прошлого ж года и на дѣлание черепици в Глуховѣ на казен- 
ние кришки тотъ-же материялъ покупалъся, а инѣ, как я извѣстилъся, 
л вящше якобы тое дѣлание в Глуховѣ черепици імѣет умножиться, что 
касаетъся до устроения особливостию-ж в селѣ Полошках завода-ж; того-ж 
материяла имѣеться у мене на продаже наличного наверху до пятидесятъ 
тисячъ пудъ, а по надобности доставлено будетъ.

К тому-ж, поелику в сем селѣ Полошках, в моихъ-же земляхъ и крас
ная глина имѣеться и гончарами на посуду черепичную покупается, и про
стой глини доволно имѣеться, потому весма способнѣйше от Глуховских 
мѣстъ устроить в сем селѣ и кирпичній заводъ, яко весма по способности 
мѣстъ пространних и при доволнихъ водахъ, а паче на жжение кирпича 
привозка смолнихъ дровъ по близости смолной пущи з селъ Тулиголова, 
с Дубовичь и Землянки, с Бистрика и Грузкой и ценою противъ Глухов- 
ской продажи и покупки развѣ в полъ, а майстерових людей множество 
сищеться с заплати, и за устроением тих заводовъ и содержанием оних с ка
зеннаго капитала может быть с ползою казеннаго інтересса, а при том и на
родною, и прославително.

И понеже сие изобритение состоит в високом вашего графскаго сия- 
телства соизволеніи и полномоществѣ, для того в собственное вашего сия- 
телства усмотрение и блгоразсмотрение всенижайше о том я представляю.

К сему доношению войсковій товарищъ Романъ Коншицъ руку при
ложилъ1).

*) Архів Чернігівського 
связка 17, 8765, Л. 802.

Губерніяльного Правління, дела военные 1768 г.,


