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Óâàç³ ÷èòà÷³â ïðîïîíóºìî àâòîá³îãðàô³þ âèäàòíî¿ äîñë³äíèö³ íàðîäíèõ ïðîìèñë³â ³ ðåìåñåë ªâãåí³¿ Þð³¿âíè Ñïàñüêî¿, ÿêó âîíà íàïèñàëà 1965 ðîêó ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ ñâîãî àðõ³âó â Óêðà¿íó – äî ²íñòèòóòó
ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà åòíîãðàô³¿ ³ì. Ì. Ò. Ðèëüñüêîãî
Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. Ìàòåð³àëè íàä³éøëè ç Àëìà-Àòè,
äå ªâãåí³ÿ Þð³¿âíà íà òîé ÷àñ ïðîæèâàëà. Òàê äàëåêî â³ä äîìó âîíà
ïîòðàïèëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëà ðåïðåñîâàíà 1934 ðîêó é çàñëàíà íà
òðè ðîêè â ì. Óðàëüñüê. Ï³ñëÿ çàñëàííÿ, î÷åâèäíî, äîñë³äíèö³ íå äîçâîëèëè æèòè â Óêðà¿í³, òîìó âîíà íå ïîâåðíóëàñÿ íà áàòüê³âùèíó,
à çàëèøèëàñÿ â Êàçàõñòàí³ *.

[À ÂÒ ÎÁ²ÎÃ ÐÀÔ² ß ªÂÃ ÅÍ ² ¯ ÑÏ ÀÑÜÊÎ¯]
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Íàðîäèëàñÿ íà ×åðíèã³âùèí³ ó ì. Í³æåí³.
³æåí³.
Í³æåí.
óìàêåâè÷ ó ì. Í³æåí.
Ñê³í÷èëà ãèìíàçèþ ³ì. Ï. ß. Êóìàêåâè÷
ïðîô. Ãåðíà»,
Ãåðíà», ³ñòîð[è÷íå]
Ñê³í÷èëà «Âûñøèå æåíñêèå êóðñû èì. ïðîô.
â³ä[ä³ëåííÿ] ³ñòîð[èêî-]ôèëîñ[îôñüêîãî] ôàêóëüòåòó ó ì. Ìîñêâ³.
³òêó ñê³í÷èëà êóðñè ñåñòåð-æàë³áíèöü ó ì. Í
Í³æåí³.
³æåí³.
1914
Ó ë³òêó
1914 21/IX–3/V 1915 Ïðàöþâàëà ó 5 â³ää[³ë³] 2-ãî ãîñï³òàëþ ñåñòðîþ ó ì. Í³æåí³.
1915 3/VI–1917 ð. Ïðàöþâàëà ó «Êîì. Þãî-Çàï. Ôðîíòó ÂÇÑ» ó Ïîäâîëî÷èñêó, Òàðíîïîë³, Êîëîìè¿ â Ãàëè÷èí³, ñïî÷àòêó â ìåä[èêî]-ñàí³ò[àðíîìó] â³ää³ë³,
ïîò³ì ó â³ää³ë³ äîïîìîãè íàñåëåííþ.
1917–1919 ðð. Ïðàöþâàëà ÷ëåíîì êîë. ï³äâ³ää. Òðóäîâî¿ Äîïîìîãè ó Êè¿â³.
Õâîð³ëà òèôîì áðþøíèì ç îñëîæíåííÿì ó ì. Í³æåí³ ï³ñëÿ ÷îãî ³ ë³êó1919 ðð.
âàëàñÿ, ³ ïðàöþâàëà â ÑàíÊóðÓïð. ³ ×åðâîíîìó
õðåñò³ â ßëò³ òà Ôåîäîñ³¿, à ïîâåðíóâøèñÿ äî Í³æåíà, çíîâ õâîð³ëà íà
1919–1921 ð.
ñèïíÿê ìàéæå ½ ðîêó ç «îñëîæíåíèÿìè» – çàêóïîðêîþ ãëóáîêèõ âåí.
Ïðàöþâàëà â õóäîæí[üî]-ïðîì[èñëîâ³é] Ìàéñòåðíè Ïðîìñîþçó ó Í³æåí³.
1921–1922
Æèëà ³ ïðàöþâàëà ó Êè¿â³: ñåêðåò[àðåì] ì³ñöåâêîìó «Ïðîëåòàðñüêî¿
1923–1934 ð.
Ïðàâäè», óïîâíîâàæåíèì âèäàâíèöòâà «Íîâàÿ äåðåâíÿ», «Êóñòàðíî
«Êóñòàðíîìó â³ää³ë³ Ñ³ëü[ñüêî]-Ãîñï[îäàðñüêîãî] Ìóçåþ ³ ïîñò³éíî¿ ïðîìèñëîâî¿
âèñòàâêè».

* За стриманими рядками автобіографії відчувається вся гіркота вченої, яка не мала змоги займатися
улюбленою справою. Невелику кількість матеріалів своєї наукової діяльності, які Є. Спаська змогла вивезти із собою на заслання, перед передачею до Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії
ім. М. Т. Рильського АН УРСР вона опрацювала, оформивши їх у завершене дослідження. Саме тому
під більшістю наукових робіт Є. Спаської, що зберігаються в її фонді, стоять дві дати, наприклад: Київ –
1926, Алма-Ата – 1963.
Продовжуючи публікацію наукових праць ученої з її архіву, пропонуємо увазі читача дослідження
кахльових печей Покорщини в садибі матері гетьмана Розумовського. Ця розвідка вибрана для публікації
не випадково. За відсутності всіх матеріалів своєї експедиції на Чернігівщину в Козелець та потрібної
літератури дослідниця не закінчила роботи над цією темою, про що дуже шкодувала. У фонді ці матеріали зберігаються у вигляді доповіді, яку Євгенія Юріївна виголосила на мистецькому семінарі відомого мистецтвознавця Федора Людвиговича Ернста, який проводив його на кафедрі мистецтвознавства
в Академії наук УРСР.
Дослідження подаємо з орфографією авторки. У квадратних дужках друкуємо розширення слів, які
не викликають сумніву в упорядника. Примітки до тексту автора друкуються без позначок, а від упорядника – з позначкою Прим. упоряд.
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1934–1937

Е

Áóëà çàñëàíà â ì. Óðàëüñüê, äå òðîõè ïðàöþâàëà â Ñîþçïðîìêîï³,
à á³ëüøå õâîð³ëà.
1937–1938
Ïðàöþâàëà ³íñòðóêòîðîì ïî õóäîæ[í³ì] ïðîì[èñëàì] Êàç[àõñüêîãî]
Ýêñïîðòó ³ â àðò³ë³ «Êîâðîâùèöà» â ì. Àëìà-Àòè, äîêè ìåí³ íå çàïðîïîíóâàëè âè¿õàòè ç ñòîëèö³.
Ç 26/V 1938 ïî 7/III 1946 ð. Æèëà ³ ïðàöþâàëà â ì. Ñåì³ïàëàò³íñêó ³ ïðàöþâàëà ïî îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüî¿ ïðîìèñëîâîñò³ â àðò³ëÿõ ³ì. Êðóïñüêî¿ òà àðò[³ë³]
³ì. Äæàìáóëà äî ïî÷àòêó â³éíè, à ç 1941 ã. ïî îðãàí³çàö³¿ ð³çíèõ ìàéñòåðåíü ïðè Ñîþç³ ÏðîìÊîï³ – øâàëüíèõ, ëàòàëüíèõ, ïåðåðîáêè «îòõîäîâ
ãîñïðîìûøëåííîñò³» (ýâàêó¿ðîâ[àíèõ] ôàáð³ê).
1946–1948 ð.
Æèëà ³ ïðàöþâàëà â ì. Àëìà-Àò³: â Óïðàâë[³íí³] Ïðîìêîïåð. Êàç[àõñüêî¿]
ÑÑÐ ïî õóäîæí[³ì] ïðîìèñë[àì], â Àêàäåì[³¿] Íàóê Êàç[àõñüêî¿] ÑÑÐ
ìîë[îäøèì] íàóêîâ[èì] ðîá³òí[èêîì] ²íñò³òóòó ³ñòîð³¿, â Êàç Èçî –
íà÷àëüí[èêîì] òðàôàðåòíîãî öåõó, ñï³âðîá³òíèêîì Ãîñ[óäàðñòâåííîãî]
Öåíòð[àëüíîãî] Ìóçåþ Êàç[àõñüêî¿] ÑÑÐ, óñþäè íå á³ëüøå ÿê ïî ½ ðîêó,
³ çâ³ëüíÿëè ìåíå óñþäè «çã³äíî ç âëàñíèì áàæàííÿì», ³ íàðåøò³ –
ç 1948–1961 ð. ïðàöþâàëà â Àëìà-Àò³íñüêîìó Äåðæàâíîìó Ïåä³íñò³òóò³ ³ì. Àáàÿ íà
ïîñàäàõ: ñåêðåòàðÿ ³ñòôàêà, Ëàáîðàíòà êàôåäðè ³ñòîð³¿, ñåêðåòàðîì
Ó÷åí[îãî] Ñîâåòà, Çàâ. àñï³ðàíòóðîþ, äîê³ íå çâ³ëüíèëà ìåíå íà ïåíñ³þ
ë³êàðñüêà êîì³ñ³ÿ, çàáîðîíÿþ÷è ÿê ô³ç³÷íó, òàê ³ ðîçóìîâó ïðàöþ ÷åðåç
óñêëàäíåííÿ ³ õâîð³ñòü íà ÷àñò³¿ «ì³çêîâ³ ñïàçìè».
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×àñòèíó óñ³õ ö³õ â³äîìîñò³â ìîæó ñòâåðäèòè äîêóìåíòàìè (ä³ïëîì, õàðàêòåðèñò³êè,
1945 ³ ò.
ò. ³í.),
³í.), ÿê³ ìîæó íàä³ñëàòè â êîï³ÿõ, à ïîò³ì
òðóä[îâà] êíèæêà çà ðîêè ç 1938 ð. – 1945
³ â îðèã³íàëàõ ñïîä³âàþñÿ çäàòè äî ôîíäó.
Ïî÷èíàþ÷è ç ÷àñ³â ðîáîòè ó Çåìñüêîìó Ñîþç³ â Ãàëè÷èí³ çàö³êàâèëàñÿ íàðîäí³ì
×åð
ìèñòåöòâîì, áàãàòî çàìàëüîâóâàëà ³ çáèðàëà çðàçêè ³ â Ãàëè÷èí³, ³ çäåá³ëüøîãî íà ×åðí³ã³âùèí³.
ð.), ïðàöþâàëà â ð³çíèõ óñòàíîâàõ, à ïîðó÷ ç ö³ì
À êîëè ïåðå¿õàëà äî Êè¿âà (1923 ð.),
âñòóïèëà â³ëüíèì ñëóõà÷åì äî Êè¿âñüêîãî Àðõåîëîã³÷íîãî ²íñò³òóòó íà â³ää³ë ìèñòåöòâî
ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ïðàöþâàëà â ñåì³íàðàõ Äàíèëà Ìèõàéëîâè÷à Ùåðáàê³âñüêîãî, áàãàòî óñþäè
äå äîâîäèëîñü áóâàòè, çàìàëüîâóâàëà, çáèðàëà çðàçêè, ðîáèëà äîïîâ³ä³: â ö³ ÷àñè âæå
äðóêóâàëè äå ÿê³ ç ìî¿õ ðîáîò, ñïèñîê ÿêèõ, ³ íàäðóêîâàíèõ, ³ ðóêîïèñíèõ, íàä³ñëàëà äî
².Ì.Ô.Å. Àê[àäåì³¿] Íàóê Êàç. ÑÑÐ.
Âîëîêè
Ïðîìîö³éíó ïðàöþ íà òåìó ïðî Ïîðöåëÿíîâèé çàâîä À. Ìèêëàøåâñüêîãî â ñ. Âîëîêèò³íî íà ×åðí³ã³âùèí³ îáîðîíèëà â ì. Õàðêîâ³.
ïîñò³é
Ç òîãî ÷àñó ÿê ìåíå áóëî çàñëàíî äî Êàçàõñòàíó, íàóêîâî¿ ïðàö³ íå âåëà ³ç-çà ïîñò³éíèõ «îñëîæíåíèé» òèô³â, «çàêóïîðîê ãëóáîêèõ âåí», ³ ëèøå ó 1948 ð. â Àëìà-Àò³ çóñòð³â
ìåíå íà âóëèö³ âèïàäêîâî ïðîô. Ñ. ². Ðóäåíêî ³ ïðèìóñèâ îïðàöþâàòè òåìó ïðî âåëèêó
³ çàíåäáàíó çá³ðêó ì³äÿíèõ «ñêèôñüêèõ» êîòëîâ Öåíòðàëüíîãî Ìóçåþ, ç ÿêîãî íà ïåðåäîäí³ ö³º¿ çóñòð³÷è ìåíå áóëî çâ³ëüíåíî «çà âëàñíèì áàæàííÿì». ßê ÿ íå â³äìîâëÿëàñÿ,
ùî öå òåìà ñóòî àðõåîëîã³÷íà, à ÿ í³ÿêèé àðõåîëîã, â³í ïðèâ³â ìåíå äî Ìóçåþ ³ çàÿâèâ
ä³ðåêòîðó, ùî ÿ ìóøó âèêîíàòè öþ ðîáîòó ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì. Òàê ùî îñòàíí³ ðîêè –
ìàéæå 8 ðîê³â – ÿ âèâ÷àëà öþ ñá³ðêó ³ ïåðåêâàë³ô³êîâóâàëàñÿ «íà àðõåîëîãà». Äîïîâ³äü
ïðî êîòëè ðîáèëà äå-ê³ëüêà ðàç³â, ³ öþ ðîáîòó îïóáë³êîâàíî â âèäàííÿõ Äåðæ[àâíîãî]
Ïåä[àãîã³÷íîãî] ²íñò[èòóòó] ³ì. Àáàÿ. Çâ³ëüíèâøèñÿ ç ðîáîòè íà ïåíñ³þ ð. 1961, ÿ ðîçøóêàëà ëèøå äå-ùî ç ñâî¿õ çá³ðîê ³ ùî ìîãëà íàä³ñëàëà äî ².Ì.Ô.Å. àêàäåì³¿ íàóê.
²íòåíñ³âíî ïðàöþâàòè ìåí³ íå äîçâîëÿº ñòàí çäîðîâ’ÿ, ïðîòå ÿ á äóæå õîò³ëà çàê³í÷èòè
ðîáîòó ïðî «Ïîêîðùèíó», äå – ÿê ïîâ³äîìëÿâ ìåíå ïðîô. Â. Ì. Çóììåð – í³÷îãî íå çàëèøèëîñÿ ç òîãî, ùî ìè áà÷èëè ðàí³øå, õî÷ ìåí³ äóæå áðàêóº ³ ÷àñòèíè ìî¿õ ìàòåð³ÿë³â
(çàìàëüîâîê), ³ ë³òåðàòóðè.
Çäàºòüñÿ âæå âñå, ùî ÿ çìîãëà ñóìë³ííî çãàäàòè ³ íàïèñàòè.
Є. Спаська.
Алма-Ата 1965 р. X.
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