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Анотація. Мета статті – висвітлити період науково-
освітньої, організаційної активності відомого 

 
1 Статтю підготовлено відповідно до завдань держ-
бюджетної теми 0117U001305 «Дослідження актуа-
льних проблем української історії та історіографії 
модерної доби». 

українського історика, джерелознавця Миколи Кова-
льського в Музеї етнографії і художнього промислу, 
де він працював наприкінці 1950-х – у першій третині 
1960–х років. Методи дослідження: хронологічний, 
діахронний, класифікації, історико-генетичний, порів-
няльно-історичний. Основні результати: у статті роз-
повідається про екскурсійну, виставкову, фондову, по-
пуляризаторську та інші форми музейної роботи, які 
М. Ковальський проводив у цей час; показано, яким 
крізь призму його спогадів було інтелектуальне сере-
довище в музеї; висвітлено активність вченого на по-
саді завідувача відділу етнографії, яку він займав з 
другої половини 1961 до середини 1963 рр.; розкрито 
напрями наукових досліджень, повʼязаних з такими 
темами як господарські знаряддя праці українських 
селян другої половини ХІХ – початку ХХ ст., культура 
та побут шахтарів Львівсько-Волинського вугільного 
басейну; визначено, що у період праці в музеї М. Ко-
вальський почав розвивати такі форми науково-орга-
нізаційної діяльності, що були спрямовані на прове-
дення виїзних наукових конференцій; показано, як ро-
звивалися контакти з закордонними етнографічними 
установами, зокрема з Інститутом етнографії Словаць-
кої академії наук. Висновки: наукова, екскурсійна, фо-
ндова і популяризаторська робота в галузі етнографії 
та художніх промислів значно розширила наукові го-
ризонти молодого вченого. Практичне значення: ос-
новні положення та фактичний матеріал можуть бути 
використані для досліджень з історії української етно-
графічної науки, підготовки путівників і висвітлення 
історії Музею етнографії та художнього промислу Ін-
ституту народознавства НАН України. Оригіналь-
ність: висвітлено музейну діяльність М. Ковальсь-
кого на тлі розвитку Музею етнографії та художнього 
промислу наприкінці 1950-х – у першій третині 1960-
х рр. Наукова новизна: вперше здійснено спробу ком-
плексного дослідження активності М. Ковальського в 
Музеї етнографії та художнього промислу у 1959 – 
1963 рр. Тип статті: наукова. 
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Аннотация. Цель статьи – исследовать научно-просве-
тительский, организационный, фондовый и другие 
направления деятельности известного украинского исто-
рика, источниковеда Николая Ковальского в Музее этно-
графии и художественного промысла, где он работал в 

 
1 Статья подготовлена в соответствии с заданиями 
госбюджетной темы 0117U001305 «Исследование 
актуальных проблем украинской истории и историо-
графии современной эпохи». 

конце 1950-х – в первой трети 1960-х годов. Методы ис-
следования: хронологический, диахронный, классифика-
ции, историко-генетический, сравнительно-историче-
ский. Основные результаты: в статье рассказывается об 
экскурсионной, выставочной, фондовой, популяризаци-
онной и других формах музейной работы, какие Н. Ко-
вальский проводил в это время; показывается, какой, в 
свете его воспоминаний, была интеллектуальная среда в 
музее; освещается деятельность ученого на должности 
заведующего отделом этнографии, которую он занимал 
во второй половине 1961 – середине 1963 годов; раскры-
ваются направления научных исследований, которые 
были связаны с такими темами, как хозяйственные ору-
дия труда украинских крестьян второй половины ХІХ – 
начала ХХ веков, культура и быт шахтеров Львовско-Во-
лынского угольного бассейна; исследуются разные 
формы научно-организационной деятельности Н. Ко-
вальского в это время, направленные на проведение вы-
ездных научных конференций; показывается, как разви-
вались отношения с зарубежными этнографическими 
учреждениями, в частности с Институтом этнографии 
Словацкой академии наук. Выводы: научная, экскурси-
онная, фондовая и популяризационная работа в отрасли 
этнографии и художественных промыслов имела значи-
тельное влияние на расширение научных горизонтов мо-
лодого ученого. Практическое значение: основные вы-
воды и фактический материал могут быть использованы 
для исследований по истории украинской этнографиче-
ской науки, при написании путеводителей и освещении 
истории Музея этнографии и художественного про-
мысла Института народоведения НАН Украины. Ориги-
нальность: музейную деятельность Н. Ковальского рас-
смотрено на фоне развития Музея этнографии и художе-
ственного промысла в конце 1950-х – в первой трети 
1960-х годов. Научная новизна: впервые сделано по-
пытку комплексного исследования активности Н. Ко-
вальского в Музее этнографии и художественного про-
мысла в 1959 – 1963 годах. Тип статьи: научная. 
 
Ключевые слова: заведующий; конференция; исследо-
вание. 
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Abstract. The purpose of the article is to highlight the period 
of scientific, educational, organizational activity of the fa-
mous Ukrainian historian, the founder of the modern source 
studies scientific school of Ukraine — Mykola Kovalskyi at 
the Museum of Ethnography and Art Crafts, where he worked 
in the late 1950s — in the first third of the 1960s. Research 
methods: chronological, diachronic, classification, historical-
genetic, comparative-historical. The main results: the article 
describes the excursion, exhibition, stock, popularization and 
other forms of museum work that M. Kovalskyi conducted at 
this time; also we can reproduce the intellectual environment 

at the museum through the prism of his memories; the activity 
of the scientist on the post of the head of the Department of 
Ethnography, which he occupied from the second half of 
1961 to the middle of 1963, was highlighted, when he drew 
attention to such areas of work as reorganization of the expo-
sition, expeditions, preparation and writing of collective mon-
ographs, concerned about the issue of scientific production, 
participation staff in forums, seminars, conferences, as well 
as staffing the department; the directions of scientific re-
searches related to such topics as farm tools of Ukrainian 
peasants of the second half of the 19th and beginning of the 
20th centuries were analyzed the culture and life of miners of 
the Lviv-Volyn coal basin; the methods of conducting a re-
searcher of search work are revealed, which testified to the 
special attention to the collection of field materials and ques-
tionnaires; it is determined that during the period of work at 
the museum M. Kovalskyi began to develop such forms of 
scientific-organizational activity, which were aimed at con-
ducting field conferences, which promoted the popularization 
of the best examples of Ukrainian folk art, household items, 
artistic crafts (for the participants were read reports about 
Ukrainian artistic fabrics, the use of elements of cut and folk 
embroidery in the clothes, thematic exhibitions were held); it 
is shown how contacts with foreign ethnographic institutions, 
in particular with the Institute of Ethnography of the Slovak 
Academy of Sciences, developed. Summary conclusions: sci-
entific, excursion, stock and popularization work in the field 
of ethnography and artistic crafts have considerably expanded 
the scientific horizons of the young scientist, gave him the 
opportunity to join the unique experience and traditions of the 
school of Lviv ethnographers. Practical value: the basic pro-
visions and factual material can be used for research on the 
history of Ukrainian ethnographic science, the preparation of 
guides and the coverage of the history of the Museum of Eth-
nography and Art Crafts of the Ethnology Institute National 
Academy of Sciences of Ukraine. Originality: the museum 
activity of M. Kovalskyi was covered against the backdrop of 
the Museum of Ethnography and Art Crafts in the late 1950s 
— in the first third of the 1960s. Scientific novelty: for the first 
time an attempt was made to study the activity of M. Ko-
valskyi at the Museum of Ethnography and Art Crafts in 1959 
– 1963. Type of article: scientific.  
 
Keywords: Head of the Museum; Conference; Research. 
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Постановка проблеми. Миколу Павловича 

Ковальського зі Львовом повʼязують 16 років на-

вчання і праці у різних установах. Тут він здобу-

вав досвід педагогічної та науково-дослідної дія-

льності - напрямів, яким був відданий усе життя. 

У місті Лева починали формуватися його наукові 

кредо та власний стиль. Значною мірою це стосу-

ється періоду роботи в Українському держав-

ному музеї етнографії та художнього промислу, 

де було написано одну з найкращих праць почат-

кового періоду його дослідницької ниви, налаго-

джено контакти з українськими та зарубіжними 

вченими, здобуто перші навички організації нау-

кових заходів.  

Історіографія. Ця тема частково відобра-

жена у загальних біографічних статтях про 

М. Ковальського таких істориків, як Алла та Вік-

тор Атаманенки (Атаманенко, А. Є. та Атамане-

нко, В. Б., 1999, с. 241–255), О. Удод (Удод, О. А., 

1997, с. 29–40), С. Світленко (Світленко, С., 2008, 

с. 22–29) та інші. Окреме дослідження «Микола 

Ковальський у колі етнографів (1960–1963)» при-

святив С. Макарчук (Макарчук, С., 2004, с. 11–

23). Описуючи період співпраці з дослідником, 

автор подавав дані про характер і напрями ро-

боти, соціальне середовище, в якому він працю-

вав, і т. д., що може бути використано як джерело 

для детальнішого вивчення цієї теми. 

Мета дослідження – дослідити науково-

освітній, організаційний, фондовий та інші на-

прями діяльності відомого українського історика, 

джерелознавця Миколи Ковальського в Музеї ет-

нографії і художнього промислу, де він працював 

наприкінці 1950-х – у першій третині 1960–х рр. 

Джерела. У дослідженні використано ком-

плекс архівних та опублікованих історичних дже-

рел. Цікава інформація почерпнута з архіву Ін-

ституту народознавства НАН України, де зберіга-

ються особова справа М. Ковальського, матері-

али про його науково-дослідну та науково-орга-

нізаційну активність, протоколи засідань відділу 

етнографії Українського державного музею етно-

графії та художнього промислу, які дали можли-

вість детальніше розкрити тему. У домашньому 

(родинному) архіві Ковальських віднайдено спо-

гади науковця під назвою «З досвіду власної нау-

кової роботи у львівському Українському Держа-

вному музеї етнографії та художнього промислу 

АН УРСР в кінці 1950-х – початку 1960-х рр. ХХ 

ст. (Спогади і рефлексії)», листування та матері-

али його тодшньої експедиційної роботи. З опуб-

лікованих джерел цінними були статті М. Кова-

льського, опубліковані у цей час, спогади З. Бол-

тарович (Болтарович, З., 2005). 

Виклад основного матеріалу та резуль-

тати. До приходу в музей Микола Ковальський 

уже мав певний досвід як наукової роботи, так і 

роботи з аудиторією, що було важливим для його 

подальшої діяльності. У 1952 р. він із відзнакою 

закінчив історичний факультет Львівського дер-

жавного університету імені І. Франка, у 1956 р. – 

аспірантуру, в результаті якої написав, а 1958 р. 

успішно захистив дисертацію про звʼязки захід-

ноукраїнських земель із Російською державою в 

другій половині XVI–XVII ст. Два роки (1956–

1958) працював методистом кабінету педагогіки 

у Львівському обласному інституті вдоскона-

лення вчителів. Окрім цього, на історичному фа-

культеті читав лекції, проводив практичні за-

няття, керував науковою роботою студентів, зок-

рема, дипломними роботами, проте постійного 

місця праці для молодого дослідника в універси-

теті не знайшлося (Атаманенко, А. Є. та Атама-

ненко, В. Б., 1999, с. 243–244). 

Питання про роботу, очевидно, стояло дуже 

гостро. Учений відзначав, що вже після захисту 

кандидатської дисертації він «намагався влашту-

ватися на постійну (штатну) роботу в одному із 

закладів Львова» (Ковальський, М., б. д. З досвіду 

власної наукової роботи…, арк.1). Відомо, що 27 

січня 1959 р. М. Ковальський написав листа до 

Міністерства вищої освіти СРСР з проханням 

працевлаштування. Звідти надійшла негативна 

відповідь: «На даний час відомостей про вакансії 

по Вашій спеціальності немає» (Лист М. П. Кова-

льському з Міністерства вищої освіти СРСР, на-

писаний 02.02.1959 р., арк.1). Подібний лист було 

спрямовано до Львівської філії Центрального му-

зею В. Леніна при ЦК КП(б)У, де науковець про-

сив зарахувати його на посаду лектора. З музею 

повідомляли, що найближчим часом це питання 

буде вирішене, але поки що вільних місць немає 

(Лист М. П. Ковальському з Львівського філі-

алу…, 03.09.1959, арк.1). Розвʼязати нагальну 

проблему М. Ковальський намагався навіть через 

редакцію центральної газети «Правда». Звідти 

його запит у другій половині листопада 1959 р. 

переслали до Міністерства вищої і середньої спе-

ціальної освіти УРСР (Лист М. П. Ковальському 

з редакції…, 18.11.1959, арк. 1). Відповідь звідти 

прийшла в грудні того року і давала певну надію 

(«міністерство займається питанням Вашого пра-

цевлаштування») (Лист М. П. Ковальському з 

Міністерства…, 04.12.1959, арк.1), але на той час 

молодий історик уже став працівником Українсь-

кого державного музею етнографії та художнього 

промислу (УДМЕХП). 

Як єдиний музей, останній почав діяти з 

1951 р., коли відбулося обʼєднання заснованого 

1895 р. Етнографічною комісією НТШ музею ет-

нографічного профілю та Міського Промисло-

вого музею, що існував у Львові з 1874 р., а з 



doi 10.15421/26190103 

29 

 

1939 р. став називатися «Музей художнього про-

мислу міністерства культури УРСР», отримавши 

тоді ж і нове приміщення – будинок колишньої 

Галицької ощадної каси. Були створені наукові 

відділи етнографії та мистецтвознавства, му-

зейно-наукові фонди й експозиції (Макарчук, С., 

2004, с. 12–13). 

Заяву та необхідні документи на посаду мо-

лодшого наукового співробітника відділу етног-

рафії М. Ковальський подав 1 вересня 1959 р.. Че-

рез два з половиною місяці, 13 листопада, нака-

зом директора музею Ю. Гошка молодого канди-

дата історичних наук прийняли на роботу в 

УДМЕХП (Особові справи працівників…, 1963, 

арк. 11–119, 120). За словами С. Макарчука, саме 

він запропонував Миколі Ковальському подавати 

документи на вакантне місце у музей (Макар-

чук, С., 2004, с. 12). 

На час приходу в УДМЕХП Миколи Павло-

вича там склався, за його словами, авторитетний 

колектив учених і організаторів музейної справи. 

У спогадах дослідника згадуються особи, котрі 

залишили помітний слід. Найперше він відзначав 

діяльність директора музею Ю. Гошка, який до-

клав багато зусиль для піднесення авторитету 

цього закладу. Заступником директора з наукової 

роботи був П. Жолтовський – відомий дослідник, 

пізніше доктор мистецтвознавства. Вченим 

секретарем – спеціаліст у галузі української пор-

целяни Л. Долинський. У відділі мистецтвознав-

ства працював доктор М. Гембарович, автор мо-

нографій з історії сакрального мистецтва Польщі 

й архітектурних памʼяток Львова. Завідував від-

ділом знавець українського танцювального мис-

тецтва Р. Гарасимчук, який у студентські роки 

М. Ковальського викладав на його курсі етногра-

фію (Ковальський, М., б. д. З досвіду власної на-

укової роботи…, арк. 1-2). Проте найістотніший 

вплив на формування етнографічних зацікавлень 

молодого дослідника справив П. Жолтовський, 

який ставився до нього з великою увагою, підка-

зував теми наукових досліджень (Макарчук, С., 

2004, с. 14).  

З особливою теплотою Микола Ковальський 

писав про співробітників відділу етнографії, з 

якими більше трьох з половиною років творчо 

працював. Насамперед виокремлював представ-

ників старшого покоління етнографів: К. Ма-

тейко, С. Сидорович, М. Козакевича, Д. Фіголя, 

Л. Суху, яких називав досвідченими професіона-

лами у колективі відділу: «Від цих вчених мені, 

тоді ще молодому досліднику, вдалося викорис-

тати їх велику працьовитість, цілеспрямованість і 

ерудицію, що в майбутньому значно придалося в 

творчій праці». Із молодих етнографів він акти-

вно співпрацював з З. Болтарович, 

Н. Здоровегою, С. Макарчуком, В. Васьківим, 

С. Ступницьким (Ковальський, М., б. д. З досвіду 

власної наукової роботи…, арк. 2). 

Понад півтора року М. Ковальський працю-

вав молодшим науковим співробітником. У кві-

тні-червні 1961 р. відбувався позачерговий кон-

курс на посаду завідувача відділу етнографії, про 

що 27 квітня повідомлялося в газеті «Вільна Ук-

раїна». Як свідчать протоколи, документи на за-

міщення посади подав лише він. Але перед затве-

рдженням потрібно було пройти тривалу проце-

дуру. 12 червня його кандидатуру розглядали на 

засіданні конкурсної комісії УДМЕХП, голову-

вав на якому Ю. Гошко. Серед її членів – заввід-

ділом експозиції та культмасової роботи Д. Фі-

голь, секретар парторганізації С. Макарчук, нау-

кові співробітники К. Матейко та М. Козакевич. 

Від Інституту суспільних наук АН Української 

РСР участь брав заступник директора М. Смішко. 

Ухвала комісії була одноголосною: рекоменду-

вати обрання М. Ковальського на вакантну по-

саду. Наступного дня це питання розглядала 

Вчена Рада музею, з семи присутніх членів якої 

пʼять проголосували за його кандидатуру (Прото-

коли засідань Вченої ради…, 1961, арк. 43, 52-

53). 23 червня таке ж рішення прийняли на засі-

данні бюро Відділу суспільних наук АН Україн-

ської РСР, а 21 липня – Президія Академії наук. 

Із того часу М. Ковальський був остаточно за-

твердженим на посаді завідувача відділом етног-

рафії (Особові справи працівників музею…, 1963, 

арк. 130). Хоча у спогадах він вказував, що це ві-

дбулося в серпні 1961 р. (Ковальський, М., б. д. 

З досвіду власної наукової роботи…, арк. 1). 

За свідченнями тогочасних працівників, при-

значення М. Ковальського покращило атмосферу 

у відділі. Так, С. Макарчук писав, що після попе-

редньої завідувачки М. Ломової, методи керівни-

цтва якої були живим виразом діючої системи, 

що не допускала найменших сумнівів у її правоті, 

новий очільник повів себе інакше. Він з повагою, 

тактовно ставився до адміністративно підлеглих 

співробітників і працівників музею взагалі. Проте 

був вимогливим, у тому числі до старших за ві-

ком і званням. Виразною була така риса молодого 

керівника, як почуття відповідальності за автори-

тет установи, де працював, і відділу, котрий очо-

лював. Він просив колег творчо обговорювати 

питання наукової, фондової, експозиційної ро-

боти, заохочував до сміливих критичних заува-

жень під час рецензування дисертаційних праць, 

статей, доповідей на наукові конференції, про-

грам польового дослідження, що писалися спів-

робітниками відділу (Макарчук, С., 2004, с. 16-

17, 19).  
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30 
Знавець української народної медицини 

З. Болтарович, яка прийшла працювати у музей в 

лютому 1962 р., так передала свої перші вра-

ження: «Мене полонила здорова, творча атмос-

фера, яка панувала у відділі, атмосфера взаємопо-

ваги і взаєморозуміння. У створенні такого мік-

роклімату у колективі, безперечно, велика за-

слуга завідуючого відділом М. П. Ковальського, 

високо інтелігентної, гуманної, водночас надзви-

чайно принципової та вимогливої людини» (Бол-

тарович, З., 2005, с. 203). 

Із перших днів перебування в УДМЕХП Ми-

кола Ковальський долучився до різноманітних 

форм роботи, якими займалися наукові співробі-

тники музею: проведення екскурсій, фіксації й 

опису експонатів, участі у розробленні та побу-

дові виставок, експозиції, а згодом – до пошуко-

вої та науково-дослідної діяльності.  

З індивідуальних планів і звітів відомо, що 

на 1960 р. молодому етнографу було визначено 

30 днів науково-популяризаторської роботи, 

тобто чергування по експозиції та виставках. Він, 

перевиконавши норму, фактично відбув 35 (Пла-

ново-контрольні листки…, 1960, арк. 2, 13). Що-

правда, у звіті за цей же рік вказується, що на 

25 листопада відчерговано 31 день, за які було 

проведено 33 екскурсії для 803 відвідувачів му-

зею (Індивідуальні звіти працівників…, 1960, 

арк. 5). Відтак, у середньому випадало три чергу-

вання і стільки ж екскурсій на місяць. Приблизно 

таким показник був і на наступні роки, зокрема, 

на березень 1961 р. М. Ковальському заплано-

вано три чергування (одне разом з П. Цибенком), 

на першу половину квітня – одне (Ковальський, 

М., б. д. Громадський побут шахтарів…, арк. 

38 зв., 39 зв.). Найбільші напливи екскурсій від-

бувались, як правило, у травні-червні. У 1962 р. 

через це навіть довелося переносити на осінь за-

плановані ремонт і перебудову експозиції (Про-

токоли засідань відділу…, 1962, арк. 13). 

Щороку частина робочого часу відводилася 

фондовій справі. Так, у 1960 р. для заповнення ін-

вентарних карток М. Ковальський відвів 20 днів 

– з 5 по 31 серпня (Планово-контрольні листки…, 

1960, арк. 13). Практично із запланованого відп-

рацював 17 днів (7–19 вересня і 17–20 жовтня), 

але була це різнопланова діяльність. Працював 

у фонді народної кераміки, де описав на інвента-

рних картках 223 експонати. Крім цього, склав 

5 окремих карток на сільськогосподарські знаря-

ддя, очевидно, ті, що були ним закуплені під час 

етнографічної експедиції на Волині. Разом із 

К. Матейко у фонді народної кераміки здійсню-

вав перевірку експонатів у фондових збірках і кі-

мнатах, оглянувши 2949 одиниць: 1331 експонат 

у фонді №1 і 1618 – у фонді №2 (Індивідуальні 

звіти працівників…, 1960, арк. 5). Отже, працю-

вав досить інтенсивно, описуючи понад 13 і огля-

даючи понад 85 експонатів на день. У 1961 р. ро-

бота тільки з переписування фондів зайняла три 

дні (Плани науково-дослідної роботи…, 1961, 

арк. 20). На наступний рік для цього напрямку, а 

саме прийняття фонду сільськогосподарських 

знарядь, він запланував 25 днів (План науково-

дослідної роботи…, 1962, арк. 41). 

На засіданнях Вченої ради музею та відділу 

етнографії неодноразово обговорювали питання 

про перебудову експозиції. У 1961–1962 рр. здій-

снювали розробку й обговорення експозиції про 

побут робітників України дорадянського періоду. 

Проект передбачав повну зміну вхідного вести-

бюлю музею, де мали розмістити спеціальні, ху-

дожньо оформлені кольорові карти. За одними 

даними, передбачалося також перебудувати екс-

позицію другого поверху музею (Протоколи засі-

дань Вченої ради…, 1962, арк. 2), за іншими – 

трьох поверхів (Протоколи засідань відділу…, 

1961–1962, арк. 17). Проект розробляв відділ екс-

позиції та культурно-масової роботи, яким заві-

дував Д. Фіголь (Протоколи засідань Вченої 

ради…, 1962, арк. 2). Саме він неодноразово до-

повідав про це і на Вченій раді, і на засіданні від-

ділу етнографії (Протоколи засідань Вченої 

ради…, 1962, арк. 2; Протоколи засідань Вченої 

ради…, 1961, арк. 40; Протоколи засідань від-

ділу…, 1960–1961, арк. 59; Протоколи засідань 

відділу…, 1961–1962, арк. 16).  

Однак допомогу у побудові цієї експозиції 

мали надавати й інші відділи музею, зокрема, ет-

нографічний. Планом роботи на третій квартал 

1961 р. передбачалося, що в липні-серпні усі 

члени відділу етнографії будуть займатися збо-

ром до неї матеріалів. Його затвердив тоді ще ви-

конувач обовʼязків завідувача відділу Микола 

Ковальський (Плани науково-дослідної ро-

боти…, 1961, арк. 2). Він брав участь в обгово-

ренні проекту, яке відбувалося 25 травня того ж 

року. Свої пропозиції тоді висловили П. Жолтов-

ський, М. Козакевич, К. Матейко. Микола Павло-

вич зауважив, що загалом план добре розробле-

ний, але варто детальніше відредагувати тексти, 

написи, цитати, оскільки вони тут не всюди вдалі 

і продумані. Для того, щоб майбутня експозиція 

відповідала профілю музею, пропонував також 

переробити стенди, які мали більше історичний, 

ніж етнографічний зміст (Протоколи засідань від-

ділу…, 1960–1961, арк. 59–60). 

З метою активізації роботи над експозицією 

в грудні 1961 р. за ініціативою М. Ковальського 

створили три робочі групи з етнографів і мистец-

твознавців, які мали розробити проекти перебу-

дови на трьох поверхах музею. За перший поверх 
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відповідали С. Сидорович, Д. Фіголь, М. Козаке-

вич, за другий – Л. Суха, К. Матейко, З. Царик, за 

третій – С. Макарчук, І. Павлюк, Скакун (імʼя не-

відоме – авт.) (Протоколи засідань відділу…, 

1961–1962, арк.17). Про необхідність співпраці 

двох відділів у цих питаннях Микола Ковальсь-

кий наголошував на засіданні Вченої ради музею 

19 січня 1962 р. (Протоколи засідань Вченої 

ради…, 1962, арк. 1–2). Очевидно, він і сам зай-

мався їх вирішенням. У його індивідуальному 

плані на 1962 р. 18 днів відводилося для побудови 

етнографічної експозиції (План науково-дослід-

ної роботи…, 1962, арк. 41). 

Цікавим видом популяризаторської та вод-

ночас наукової роботи УДМЕХП було прове-

дення щорічних конференцій і виставок з виїз-

дами у міста або села Львівської і сусідніх облас-

тей. Протягом 1950–1959 рр. музей організував 

девʼять виїзних конференцій-виставок у таких 

центрах народних промислів, як Станіслав (су-

часний Івано-Фрвнківськ), Глиняни (1950 р.), 

Миколаїв (1951 р.), с. Холодновідка (1958 р.), 

м. Косів (1959 р.) та ін. Для учасників читали до-

повіді про українські художні тканини, викорис-

тання елементів крою та народних вишивок в то-

гочасному одязі. Ці перші конференції отримали 

схвалення громадськості, надавали практичну 

допомогу на місцях (Васьків, В. та Ковальсь-

кий, М., 1963, с. 41–42), що дало імпульси для ак-

тивізації роботи над подібними заходами. 

У 1960–1962 рр. проведено чотири конфере-

нції: у Бориславі, Сокалі, Дрогобичі і Червоног-

раді (Матеріали Х виїзної конференції…, 1962, 

арк. 9–10). Пізніше разом із В. Васьківим М. Ко-

вальський напише статтю «Виїзні наукові конфе-

ренції», в якій передасть і власний досвід участі 

та організації цих заходів. Автори відзначали, що 

з 1960 р. конференції стали плановими і розрахо-

вувалися на широку аудиторію. Організовува-

лися вони в тих місцях, де наковці музею трива-

лий час здійснювали польові етнографічні дослі-

дження. 

Одночасно з конференціями проводилися 

виставки кращих зразків українського народного 

мистецтва, побутових предметів, виробів худож-

ніх промислів (різьба по дереву, кераміка, фаянс, 

порцеляна, скло, вишивка, одяг, килими тощо). 

Експонати на них відбиралися таким чином, щоб, 

окрім загальноукраїнських, були представлені і 

місцеві зразки. На думку авторів статті, практика 

одночасної організації конференції та виставки 

цілком себе виправдовує, дає можливість унаоч-

нити, ілюструвати доповіді, викликати інтерес і 

зацікавленість учасників до красивого в побуті, 

сприяє пропаганді надбань народної культури. 

Про рівень організації конференцій свідчить 

те, що до кожної з них друкувалися художньо 

оформлені запрошення та програми з тематикою 

доповідей, інформації про конференції публіку-

валися на сторінках районної, міської та обласної 

преси.  

Велике значення для успішного проведення 

конференцій мало широке залучення до їх орга-

нізації громадськості, установ, шкіл, технікумів. 

Крім науковців, із доповідями на них виступали 

вчителі, лікарі та ін. 

До участі в роботі конференцій і виставок за-

прошувалися також співробітники Проектно-

конструкторського інституту легкої промислово-

сті Львівського раднаргоспу. Вони читали лекції 

з питань естетики одягу, супроводжуючи їх де-

монструванням його численних нових зразків, 

спроектованих інститутом (святкового, домаш-

нього, робочого). В моделях творчо передавалися 

елементи народного одягу, вишивки із збірок му-

зею. Конференції закінчувалися концертами ху-

дожньої самодіяльності, кінофільмами (Вась-

ків, В. та Ковальський, М., 1963, с. 141). 

Участь в організації і проведенні конферен-

цій брали майже всі працівники відділу етногра-

фії. З 1960 р. до цієї роботи долучився молодший 

науковий співробітник Микола Ковальський, 

отримавши тоді ж перший досвід на бориславсь-

кій конференції. Уже з березня він був уведений 

до групи доповідачів (Протоколи засідань від-

ділу…, 1959–1960, арк. 42). Разом із Д. Фіголем 

та У. Рудницькою (художницею) відповідав за 

підготовку виїзної виставки, яку розмістили у 

двох кімнатах місцевого Будинку культури. Зага-

лом, М. Ковальський оцінював цю конференцію-

виставку як таку, що була проведена на високому 

організаційному та науковому рівні. Останнє, на 

його думку, забезпечене попередньою апроба-

цією доповідей на засіданнях у музеї, чому він пі-

зніше приділяв особливу увагу. Також він пору-

шив питання щодо фонозаписів, здійснив спробу 

вперше записати на фоноплівку виступи допові-

дачів (Протоколи засідань відділу…, 1960–1961, 

арк. 17-17зв., 23-23зв.). 

Отриманий досвід знадобився, коли Микола 

Павлович, очоливши відділ етнографії, керував 

підготовкою виїзних конференцій у Сокалі і Чер-

вонограді (Особова справа М. П. Ковальсь-

кого…, арк. 11). 

Для цієї роботи він залучив працівників від-

ділу. Під час підготовки до сокальської конфере-

нції (серпень – вересень 1961 р.) за її організацію 

на місці відповідала В. Маланчук (вона неодно-

разово проводила в Сокальському районі етног-

рафічні дослідження, а тому знала місцеві умо-

ви), оформленням виставки займався Д. Фіголь, а 
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С. Сидорович і К. Матейко мали залучити експо-

нати з Сокальщини. М. Ковальський теж викону-

вав частину організаційних обовʼязків, зокрема, 

був призначений відповідальним за якість і реда-

гування доповідей (Протоколи засідань від-

ділу…, 1960–1961, арк. 75–76), які, крім нього го-

тували В. Маланчук, В. Васьків, Д. Фіголь, 

К. Матейко, Н. Здоровега. 

Унаслідок ґрунтовної підготовки виїзна кон-

ференція в Сокалі (1-2 жовтня 1961 р.) мала ши-

рокий резонанс у місті й області (Х виїзна конфе-

ренція, 1962, арк. 3). 

На початку 1960-х рр. однією з найпотужні-

ших конференцій за тривалістю та кількістю до-

повідачів була десята, що відбувалася 23–25 ве-

ресня 1962 р. у м. Червонограді, центрі Львів-

сько-Волинського вугільного басейну (Васьків, 

В. та Ковальський, М., 1963, с. 142). Місце прове-

дення та теми доповідей були визначені ще в сер-

пні-вересні 1961 р. (Протоколи засідань від-

ділу…, 1960–1961, 80 зв., 82-82 зв.), що дало мо-

жливість добре підготуватись. Очевидно, Черво-

ноград для її проведення запропонував М. Кова-

льський, який пізніше відбував тут наукові відря-

дження. Як уже згадувалось, він здійснював кері-

вництво організацією усіх заходів конференції. 

Це підтверджується ще й тим фактом, що саме 

заввідділом етнографії готував детальний звіт 

про заходи, проведені у цьому місті (Матеріали 

Х виїзної конференції…, 1962, арк. 2–8). 

У звіті М. Ковальський зазначав, що в підго-

товці та проведенні конференції діяльну участь 

брали такі працівники музею: з відділу експозиції 

та культмасової роботи Д. Фіголь, з відділу на-

родного мистецтва – завідувач Р. Герасимчук і 

вчений секретар музею Л. Долинський, з відділу 

етнографії, окрім нього, – наукові співробітники 

С. Ступницький, С. Макарчук, К. Матейко і ху-

дожниця У. Рудницька (Матеріали Х виїзної кон-

ференції…, 1962, арк. 5-6). Усі, крім останньої, 

виступали у руслі своїх наукових зацікавлень. 

Відповідала цьому і доповідь М. Ковальського 

«Громадський побут шахтарів Львівсько-Волин-

ського вугільного басейну» (Х виїзна конферен-

ція…, 1962, арк.1). 

Спочатку доповіді традиційно читали в міс-

цевому Будинку культури. Проте, на відміну від 

попередніх конференцій, червоноградська продо-

вжила свою роботу безпосередньо на виробниц-

тві – на шахтах і в гуртожитках. Так, на шахті № 

8 «Великомостівська-Комсомольська» з допо-

віддю на тему «Українське народне мистецтво» 

виступив Р. Герасимчук, на шахтах №№ 2 і 3 «Ве-

ликомостівські» - К. Матейко («Кращі надбання 

народної культури – в побут робітників») та 

М. Ковальський з вказаною вище темою 

(Матеріали Х виїзної конференції…, 1962, арк. 6-

7). Це свідчило про те, що співробітники музею 

шукали нові форми і методи популяризаторської 

роботи (Васьків, В. та Ковальський, М., 1963, с. 

142). 

Варто зауважити, що під час організації вка-

заних заходів враховували не всі моменти. Ще у 

березні 1962 р., коли на засіданні Вченої ради му-

зею обговорювалося питання виїзних наукових 

конференцій (доповідали М. Ковальський і Д. Фі-

голь), організаторам висловили критичні заува-

ження. Недоліком вважали те, що доповіді були 

занадто академічні, тому аудиторія, для якої вони 

призначалися, не завжди розуміла їхній зміст. Під 

час виступів пропонували наводити більше конк-

ретних фактів, ілюструвати розповіді етнографі-

чними матеріалами тієї місцевості, де прово-

диться конференція (Протоколи засідань Вченої 

ради…, 1962, арк. 9-10). 

Попри це, організація виїзних конференцій-

виставок мала суттєве значення для пропаганди 

художніх промислів, народної культури україн-

ців. Микола Ковальський відзначав, що це були 

насамперед науково-практичні конференції, які 

доносили в побут здобутки українського народ-

ного мистецтва (Ковальський, М., б. д. З досвіду 

власної наукової роботи…, арк.3). За оцінкою 

О. Удода, музей на той час став фактично цент-

ром боротьби проти засилля низькопробної масо-

вої «міщанської культури» (Удод, О.А., 1997, 

с. 33).  

Паралельно з популяризаторською діяльні-

стю М. Ковальський здійснював наукові дослі-

дження з етнографії. Відзначимо, проте, що в пе-

ріод праці в УДМЕХП його активність в опублі-

куванні статей, що яскраво проявлялася в роки 

аспірантури, а потім у Дніпропетровському уні-

верситеті, не була такою помітною. Можливо, це 

спричинене зміною звичних умов життя та праці 

вченого, необхідністю призвичаїтися до нового 

робочого місця, пошуком і розробкою інших, не 

повʼязаних із попередніми, тем дослідження. По-

дібні зміни у житті змінюють контексти сприй-

няття людиною інформації (Колесник, І., 2013, с. 

424). 

З огляду на кількість опублікованих праць, 

період музейної карʼєри історика можна вважати 

спадом його наукової активності. За пʼять років 

(1959–1963) зʼявилися три статейні публікації з 

етнографії та дві рецензії на історичні теми. Тоді 

як за три роки перед захистом дисертації (1956–

1958) вийшло девʼять статей з історії західноук-

раїнських земель (Пасічник, І., ред., 2002, с. 29-

30, 69). Однак, саме в цей час, як свідчать архівні 

джерела, М. Ковальський почав працювати над 

двома монографічними дослідженнями (хоча їм і 
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не судилося зʼявитися у світ) (Ковальський, М., 

б.д. Громадський побут шахтарів…, арк. 4-5) та 

докторською дисертацією (Протоколи засідань 

відділу…, 1962–1963, арк. 17). Окрім того, за сло-

вами самого Миколи Павловича, за період роботи 

в музеї була написана одна з кращих статей поча-

ткового етапу його біографії. Мається на увазі пу-

блікація про поширення знарядь обробітку ґру-

нту на початку ХХ ст. (Ковальський, М. П., 1997, 

с. 16).  

Загалом, працюючи в музеї, М. Ковальський 

здійснював вивчення двох етнографічних питань: 

культури і побуту шахтарів Львівсько-Волинсь-

кого вугільного басейну та історії господарських 

знарядь українських селян другої половини ХІХ 

– початку ХХ ст.  

Наукову роботу на етнографічній ниві вче-

ний розпочав із дослідження тяглових знарядь 

обробітку ґрунту. За переконанням С. Макар-

чука, цю тему йому рекомендував відомий піз-

ніше мистецтвознавець П. Жолтовський (Макар-

чук, С., 2004, с. 14). Уже з січня 1960 р. М. Кова-

льський запланував написати статтю про сільсь-

когосподарські знаряддя волинських селян дру-

гої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Планово-ко-

нтрольні листки…, 1960, арк. 1 зв.). На початку 

лютого, коли затверджувалися теми наукових ро-

біт на пʼять наступних років, територіальні рамки 

його праці були значно розширені і, крім Волин-

ської охопили межі Львівської, Закарпатської, 

Тернопільської, Івано-Франківської та Рівненсь-

кої областей (Протоколи засідань відділу…, 

1959–1960, арк. 37 зв.). На збір джерел і напи-

сання тексту, згідно з планом, виділяли майже чо-

тири роки: з лютого 1960 – по грудень 1963 рр. 

(План науково-дослідної роботи…, 1962, арк. 38-

38 зв.). 

На найближчу перспективу передбачалося 

дослідження Волині. У 1960 р. М. Ковальський 

мав два відрядження у Волинську область: двана-

дцять діб – у липні і пʼятнадцять – у жовтні-лис-

топаді. Збір матеріалів здійснював у Володимир-

Волинському, Торчинському, Ковельському, Ка-

мінь-Каширському, Шацькому, Маневицькому, 

Турійському, Ратнівському районах. Оглянув збі-

рки Волинського обласного краєзнавчого музею 

та історико-краєзнавчого музею в Торчині, опра-

цював фонди Державного архіву Волинської об-

ласті. 

Особливу увагу дослідник приділив збору 

польових матеріалів. На спеціальних бланках за-

писав розповіді інформаторів про поширення рі-

зних видів сільськогосподарського реманенту в 

перших десятиліттях ХХ ст. Зробив обміри, 

описи та фотографії тяглових знарядь, пʼять із 

яких у жовтні 1960 р. закупив для музею в селах 

Світязь Шацького і Сошичне Камінь-Каширсь-

кого районів. Це були різнотипні плуги та сохи, 

зображеннями яких вчений згодом проілюструє 

свою статтю (Індивідуальні звіти…, 1960, арк. 3-

4; Ковальський, М. П., 1962, с. 170-171, 175–177).  

У 1961 р. рамки досліджень були розширені 

на Рівненську і Житомирську області, де розпо-

чата М. Ковальським пошукова робота була про-

довжена: в кінці березня – на початку квітня 

девʼятнадцять днів вивчав фонди Державного ар-

хіву Житомирської області, матеріали Рівненсь-

кого обласного краєзнавчого музею; в другій по-

ловині вересня працював по темі в північних рай-

онах області, збираючи польовий матеріал (Про-

токоли засідань відділу…, 1960–1961, арк. 45; 

Протоколи засідань відділу…, 1961–1962, арк. 2; 

Плани науково-дослідної роботи…, 1961, арк. 

20). Під час експедиції в Зарічнянському районі 

виявив цікаві етнографічні речі, які пізніше опи-

сав у своїй статті (Ковальський, М. П., 1962, с. 

181, 187). Деякі з них він знову-таки транспорту-

вав до УДМЕХП. Серед нових памʼяток були 

такі, що не мали аналогів у фондах музею. Як від-

значав С. Макарчук, цей вчинок молодого дослі-

дника справив позитивне враження на старшу ге-

нерацію науковців музею (Макарчук, С., 2004, 

с. 18).  

Поступово відбувалось опрацювання нових 

матеріалів. На засідання відділу етнографії 10 бе-

резня 1961 р. М. Ковальський подав видозміне-

ний після відряджень проспект статті, яку того ж 

року підготував до друку (Протоколи засідань 

відділу…, 1960–1961, арк. 45–48 зв.). У травні 

йому затвердили ще один проспект на тему 

«Сільськогосподарські знаряддя волинських се-

лян доби капіталізму», за яким планувалося пока-

зати соціально-економічне становище Волині у 

звʼязку з розвитком господарського реманенту. 

Окремим розділом проходила характеристика рі-

зних типів сільськогосподарських знарядь, систе-

матизованих відповідно до народного календаря: 

1. Знаряддя обробітку землі і сіяння; 2. Знаряддя 

для збирання врожаю, молотьби, віяння (Проспе-

кти наукових робіт…, 1961, арк. 4–6).  

Очевидно, цей проспект відповідав планам 

написання монографії. Вказівки на це знаходимо 

в документах за 1962–1963 рр. Так, на травень і 

листопад 1962 р. передбачалося обговорення від-

повідно першого і другого розділів монографії 

М. Ковальського якраз за цією темою. Разом (без 

вступу, висновків і додатків) вони мали складати 

4,5 друкованих аркуша (План науково-дослідної 

роботи…, 1962, арк. 4-5, 38-38 зв.).  

З цієї теми у науковому збірнику УДМЕХП 

дослідник опублікував одну статтю: «Поширення 

тяглових знарядь обробітку ґрунту в селянських 
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господарствах Волині на початку ХХ ст.» (Кова-

льський, М. П., 1962, с. 152–188). Працівники від-

ділу етнографії відзначали, що вона написана на 

високому науковому рівні (Протоколи засідань 

відділу…, 1960–1961, арк. 68–69), і, як зауважив 

С. Макарчук, «зразу ж привернула увагу етногра-

фів і заставляла надіятись, що у досить таки зруй-

новану за радянського часу галузь науки прий-

шов серйозний науковець» (Макарчук, С., 2004, 

с. 14). Сам М. Ковальський писав, що ця стаття 

йому найбільш до вподоби з усіх, які побачили 

світ до 1969 р. (Ковальський, М. П., 1997, с. 16). 

Під час відряджень, повʼязаних з організа-

цією конференцій, М. Ковальський зацікавився 

іншою етнографічною темою – побутом шахтарів 

Львівсько-Волинського вугільного басейну. Від 

етнографів тоді вимагали основну увагу звертати 

на дослідження культури і побуту радянського 

часу. Такі теми, як сільськогосподарські знаряддя 

початку ХХ ст., навіть деякі етнографи вважали 

неактуальними. Заохочували, інколи й доброві-

льно-примусово, писати про колгоспників і робі-

тників, куди відносилися працівники вугільної 

промисловості (Протоколи засідань відділу…, 

1959–1960, арк. 38 зв.). Можливо, це частково 

вплинуло на вибір ним теми про шахтарський по-

бут. Хоча навіть через десятки років він оцінював 

цей напрям дослідницької діяльності як досить 

важливий, що може свідчити про зацікавлення 

темою (Ковальський, М., б.д. З досвіду власної 

наукової роботи…, арк. 3). 

Як би там не було, але з кінця 1961 р. Микола 

Ковальський взявся дослідити вказане питання. 

На засідання відділу етнографії в лютому 1962 р. 

він подав попередній проспект роботи під назвою 

«Громадський побут шахтарів Львівсько-Волин-

ського вугільного басейну», що з деякими заува-

женнями був прийнятий за основу. Передбачува-

ний обʼєм дослідження у 10 друкованих аркушів 

свідчив про серйозність намірів науковця (Прото-

коли засідань відділу…, 1961–1962, арк. 30–32). 

Планово робота над збором джерел і написанням 

тексту була розрахована майже на три роки: з по-

чатку 1962-го – до кінця листопада 1964 рр.  

Пошук матеріалів до теми М. Ковальський 

розпочав одразу після затвердження проспекту. В 

індивідуальному плані на лютий 1962 р. 15 днів 

було заплановано для збору джерел у Червоног-

раді й Нововолинську. На середину березня мало 

відбутись обговорення першого розділу моногра-

фії (План науково-дослідної роботи…, 1962, арк. 

38 зв.). Проте збір та опрацювання матеріалів, 

очевидно, забрали більше часу, тому обговорення 

розділу відбулося лише в грудні 1962 р. (Прото-

коли засідань відділу…, 1962–1963, арк. 1-2).  

Результати пошукової діяльності були ваго-

мими. Найперше вчений опрацював літературу: 

склав бібліографію, зробив виписки з газет і жур-

налів. На місці здійснював два основні методи 

збору джерел: анкетування й особисті спостере-

ження. Під час відрядження збирав матеріали 

безпосередньо на підприємствах вугільного ба-

сейну, в основному на третій Великомостівській 

шахті, хоча вивчав побутові умови і на інших ша-

хтах. Ознайомився з виробництвом, був присут-

ній на робітничих зборах і нарадах, долучився до 

відкриття девʼятої Великомостівської шахти, від-

відав бібліотеки, клуби, Будинки культури, спо-

стерігав за святкуванням Дня шахтаря. Усе це не 

тільки записував у блокнот, але й фіксував на фо-

топлівку. Цікаву інформацію знайшов у архівах 

третьої Великомостівської та інших шахт. Окрім 

цього, для музею придбав цінні експонати: спец-

одяг шахтарів, якого не було в експозиції (Прото-

коли засідань відділу…, 1962, арк. 38-38 зв.). 

Пізніше у спогадах про роботу в музеї М. Ко-

вальський детальніше розкрив напрями пошуко-

вої діяльності: «Вивчаючи проблему формування 

та складу колективів, досліджено шахтарські га-

зети (обласна та місцева періодика), зроблені 

були численні виписи із звітів шахт по рокам та з 

документів управління паливної промисловості 

гірничого краю» (Ковальський, М., б.д. З досвіду 

власної наукової роботи…, арк. 3). 

Для опитування шахтарів він підготував пе-

ред відʼїздом у терен спеціальні анкети, в яких 

ставились як загальні (національність, соціальне 

походження, сімейний стан, освіта, стаж роботи і 

т. д.), так і спеціальні питання (участь у гуртках 

художньої самодіяльності, у громадському житті 

шахти, населеного пункту, району і т. д.). Ці ан-

кети в лютому-березні 1962 р. заповнили шахтарі 

Червонограда, окремі їх зразки в домашньому ар-

хіві М. Ковальський зберігав усе життя (Коваль-

ський, М., 1962. Анкета…, арк.1; Ковальський, 

М. Анкета, арк.1). З деякими з них були налаго-

джені досить доброзичливі стосунки, зокрема, з 

Миколою Карканицею (родом з Караганди), 

якого дослідник називав досвідченим гірником-

шахтарем (Ковальський, М., б.д. З досвіду влас-

ної наукової роботи…, арк. 3). 

З усього видно, що цікавих матеріалів було 

зібрано чимало. Щоправда, в період музейної 

карʼєри оприлюднити їх у вигляді монографії чи 

принаймні статті М. Ковальський так і не зміг. 

Для підготовки книги було замало часу, а статті 

хоч і готувалися, проте у Львові не вийшли з 

друку.  

Машинопис однієї з таких статей зберіга-

ється в Інституті народознавства під назвою 

«Громадський побут шахтарів Львівсько-Волин-
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ського вугільного басейну» (Ковальський М. 

1964, арк. 1-28), про написання іншої («Форму-

вання робітничих колективів Львівсько-Волинсь-

кого вугільного басейну та підвищення їх культу-

рно-технічного рівня») свідчить відгук кандидата 

історичних наук І. Павлюка від 16 червня 1962 р. 

(Зауваження та рецензії…, 1962, арк. 26-27). Ок-

ремими статтями вчений опублікував деякі з них 

пізніше: 1964 р. у Кривому Розі зʼявилися тези 

«Формування робітничих кадрів Львівсько-Воли-

нського камʼяновугільного басейну» (Ковальсь-

кий, М. П., 1964, с. 7–10), а 1970 р. – розширений 

і доповнений варіант «Формування та склад робі-

тничих колективів Львівсько-Волинського вугі-

льного басейну» (у співавторстві з співробітни-

ком музею С. Уваротовим) (Ковальський, М. П. 

та Уваротов С. І., 1970, с. 60–65). 

Ґрунтовну працю М. Ковальський проводив 

із підготовки книги. В архіві Інституту народо-

знавства зберігається рукопис першого розділу 

монографії – «Заснування та розвиток Львівсько-

Волинського камʼяновугільного басейну. Форму-

вання та склад робітничих колективів». Він скла-

дався з чотирьох підрозділів: 1. З історії засну-

вання та освоєння Львівсько-Волинського вугіль-

ного басейну; 2. Формування та склад робітничих 

колективів шахт басейну; 3. Підвищення профе-

сійно-технічного та загальноосвітнього рівня ро-

бітників вугільного басейну (Ковальський, М., 

б.д. Громадський побут шахтарів…, арк. 1, 47, 

81); 4. Умови праці шахтарів (Протоколи засідань 

відділу…, 1962–1963, арк. 1 зв.). Загальний обсяг 

розділу сягає 127 рукописних аркушів, написа-

них на основі віднайдених джерел. Праця наси-

чена фактажем, відображає результат ретельної 

аналітичної та творчої діяльності автора, збага-

чена статистичними таблицями. Помітно, що 

текст неодноразово переглядався й редагувався, 

містить численні вставки, закреслення й попра-

вки.  

Рукопис не має вказівок на час написання. 

Рік, що зазначений на архівній справі (1966), не 

може бути часом створення чи завершення роз-

ділу (Ковальський, М., б.д. Громадський побут 

шахтарів…, арк. 1–127). Як видно з протоколів 

роботи відділу етнографії, він міг бути підготов-

лений до грудневого засідання 1962 р., коли про-

ходило його обговорення (Протоколи засідань 

відділу…, 1962–1963, арк. 1). Збережений руко-

пис, швидше за все, і є цим текстом, можливо, ре-

дагованим дослідником у наступні місяці роботи 

в музеї.  

Прорецензувала працю на засіданні канди-

дат історичних наук, старший науковий співробі-

тник К. Матейко. Свою оцінку висловили інші 

співробітники. Наприклад, С. Ступницький від-

значив, що автор провів велику роботу, але, разом 

з тим, зробив критичні зауваження, які стосува-

лися структури праці. З результатів обговорення 

помітно, що М. Ковальський мав намір продов-

жувати роботу над дослідженням, зокрема, зазна-

чив, що готував перший розділ як фон до двох на-

ступних, планував переглянути формулювання 

заголовків і структуру праці (Протоколи засідань 

відділу…, 1962–1963, арк. 1-2).  

У планах М. Ковальського було написати на 

цю тему дисертаційну роботу. З джерел відомо, 

що в лютому 1963 р. йому була затверджена тема 

докторської дисертації «Культура і побут шахта-

рів Львівсько-Волинського басейну» (Протоколи 

засідань відділу…, 1962–1963, арк. 17). Але після 

переїзду до Кривого Рогу він зацікавився іншими 

проблемами. 

Як відзначалось, очолюючи відділ етногра-

фії музею, М. Ковальський турбувався про ви-

пуск наукової продукції, участь співробітників у 

форумах, семінарах, конференціях, а також про 

забезпечення відділу науковими кадрами (канди-

датами й докторами наук). На цьому він наголо-

шував на засіданні Вченої ради УДМЕХП 14 гру-

дня 1961 р., тобто незадовго після того, як був 

призначений завідувачем відділу (Протоколи за-

сідань Вченої ради…, 1961, арк. 64). А перед ет-

нографами це питання порушував ще раніше. Пі-

дсумовуючи роботу за 1961 р. і визначаючи за-

вдання на наступний, підкреслив, що в етнографії 

їхній відділ повинен зайняти провідне місце, бі-

льше публікуватись, налагодити регулярний ви-

пуск збірника наукових статей (Протоколи засі-

дань відділу…, 1961–1962, арк. 5 зв.). 

Не всі задуми вдавалося реалізовувати пов-

ною мірою, але наукова робота відділу проходила 

жваво. Працювали не тільки над індивідуаль-

ними темами, але й колективними монографіями, 

зокрема, над Українським історико-етнографіч-

ним атласом, який з невідомих причин залишився 

неопублікованим. Підготовкою тексту займалися 

різні наукові установи. З 1959 р. до цього долучи-

лися співробітники УДМЕХП, які здійснювали 

роботу в студійних групах. Так, С. Сидорович 

працювала в групі дослідження одягу, М. Козаке-

вич самостійно вивчав народне житло. Ми-

кола Ковальський входив до групи з вивчення 

сільськогосподарських знарядь, тому уже з 1960 

р., збираючи джерела у Волинській, Рівненській 

та Житомирській областях, готував матеріали для 

колективної праці. До цієї групи входили також 

співробітники музею Д. Фіголь і В. Васьків, які 

проводили пошукову роботу на інших теренах 

(Протоколи засідань відділу…, 1960–1961, 

арк. 25-26; Планово-контрольні листки…, 1960, 
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арк. 1 зв.; Плани науково-дослідної роботи…, 

1961, арк. 2).  

Працівники відділу етнографії виконували 

спільні експедиційні завдання, наприклад, 1962 р. 

здійснювали спостереження за святом весни в рі-

зних районах Львівської області (Протоколи засі-

дань відділу…, 1962, арк. 5). Цьому та іншим свя-

там була присвячена публікація М. Ковальського 

«Революційні свята», написана у співавторстві з 

директором музею Ю. Гошком (Гошко, Ю. Г. та 

Ковальський, М. П., 1963, с. 11–16). 

У 1950-х – 1960-х рр. музей підтримував від-

носини з різними етнографічними установами су-

сідніх країн, зокрема, зі словацькими етногра-

фами (Ковальський, М., б.д. З досвіду власної на-

укової роботи…, арк. 2). У 1959 р. відбулося на-

лагодження контактів, визначення напрямів нау-

кової роботи (Протоколи засідань відділу…, 

1959–1960, арк. 42; Протоколи засідань від-

ділу…, 1960–1961, арк. 87).  

А через два роки провели спільну експеди-

цію з вивчення полонинського скотарства україн-

ських Карпат. З української сторони участь взяв 

заввідділом етнографії М. Ковальський, зі слова-

цької – фахівець у цих питаннях, науковий спів-

робітник Інституту етнографії Словацької акаде-

мії наук, доктор Я. Подолак. Експедиція тривала 

вісім днів з 24 жовтня по 1 листопада 1961 р. 

(Протоколи засідань відділу…, 1960–1961, арк. 

84-84 зв., 86). Пізніше М. Ковальський відзначав, 

що вона була досить плідною (Ковальський, М., 

б.д. З досвіду власної наукової роботи…, арк. 2). 

Маршрут пролягав через Ужгород, Мукачево, Бе-

регове, Виноградів, Хуст, Рахів. В Ужгороді озна-

йомилися з матеріалами обласного краєзнавчого 

музею, побували на історичному факультеті За-

карпатського університету. Проте більшість часу 

було відведено для польових досліджень у с. 

Ясіня Рахівського району Закарпатської області 

(Протоколи засідань відділу…, 1960–1961, арк. 

86-86 зв.). 

Цю полонину для вивчення разом з облас-

ною та районною владою обрав співробітник му-

зею С. Макарчук, якому в липні-серпні було до-

ручено узгодити питання майбутньої експедиції. 

Передбачалося, що маршрут українського та сло-

вацького науковців буде пролягати через поло-

нини Закарпатської і Станіславської областей. 

Але в останній момент зупинилися на с. Ясіня 

(Макарчук, С., 2004, с.18). 

Від місцевих жителів дослідники записали 

розповіді про організацію полонинського госпо-

дарства, детальні відомості про назви овець, пе-

реробку молока і технологію виготовлення моло-

чних продуктів. Разом з інформаторами побували 

на полонині с. Головчеськ, під горою Петрос, де 

оглянули і вивчили житлові та господарські буді-

влі. Пізніше доктор Я. Подолак дякував львівсь-

ким етнографам за організацію експедиції, до 

того ж, дійшов цікавого для нашого дослідження 

висновку: «Ця поїздка переконала, що Ковальсь-

кий, який має загально історичну освіту, швидко 

оволодів етнографічною наукою» (Протоколи за-

сідань відділу…, 1960–1961, арк. 86 зв. – 87). 

Однак у середині 1963 р. перспективний мо-

лодий етнограф змушений був залишити роботу 

в УДМЕХП через побутові незручності. На той 

час він уже був одружений, народилося двоє ді-

тей. А житла не було (Особова справа М. П. Ко-

вальського…, арк. 2). Молода сімʼя винаймала кі-

мнату, до якої потрібно було проходити через 

іншу, в якій проживали власники квартири (Ма-

карчук, С., 2004, с. 22). Займатись у таких умовах 

науковою роботою, утримувати родину було 

вкрай важко, тому М. Ковальський, приставши 

на пропозицію, переїхав до Кривого Рогу. 

Обговорення. У дослідженнях, проведених 

у попередні десятиліття, давалася коротка харак-

теристика науково-освітній, експозиційний, фон-

довий, науково-дослідний та науково-організа-

ційний напрямам роботи М. Ковальського в 

УДМЕХП. Використання нових джерельних да-

них дало можливість їх деталізувати, а також ро-

зкрити деякі факти у новому світлі. 

Висновки. Таким чином, з усіх наукових ус-

танов, у яких працював Микола Павлович Кова-

льський, на УДМЕХП припадає майже чотири 

роки. Можна погодитись із О. Удодом, що нау-

кова, екскурсійна, фондова і популяризаторська 

робота в галузі етнографії та художніх промислів 

значно розширила наукові горизонти молодого 

вченого, дала можливість йому долучитися до 

унікального досвіду і традицій школи львівських 

етнографів (Удод, О. А., 1997, с. 34). Набуті 

знання і вміння з новою силою були розвинені у 

дніпропетровський період діяльності М. Коваль-

ського. 
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