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УДК 73.03.(477) 

ШкольнаО.В.

БОРИСЛИСІН—ЗАСНОВНИК
ПРОМИСЛОВО-МИСТЕЦЬКОГОСИЛІКАТОЗНАВСТВА

2008-го року від зна ча єть ся 125-та річ ни ця від дня на ро джен ня ака де мі ка, Ла-
у ре а та дер жав ної пре мії УРСР Бо ри са Са ве лі йо ви ча Ли сі на, ви дат но го хі мі ка-тех-
но ло га й іс то ри ка мис тецт ва про мис ло вої ке ра мі ки кін ця ХІХ — пер шої по ло ви ни 
ХХ ст. У зв’яз ку з цією да тою, а та кож з на ступ ним вша ну ван ням 100-річ чя на у ко-
во-пе да го гіч ної ді яль нос ті Б. С. Ли сі на, яке від зна ча тиметься 2009 року, не об хід но 
роз гля ну ти ма ло ві до мий бік ді яль нос ті ви знач но го до слід ни ка, на у ко вця, вче но го.

Бо рис Са ве лі йо вич Ли сін на ро див ся 22 лип ня за ста рим сти лем у се ли-
щі Звя ге лі (ни ні м. Но во град-Во линськ Жит. обл). в ро ди ні на чаль ни ка по што-
во-те лег раф ної кон то ри Са ве лія Ни ка но ро ви ча Ли сі на, укра їн ця, дво ря ни на, 
над вір но го рад ни ка. Його мати та стар ший брат Сте пан та кож пра цю ва ли в по-
што во-те лег раф ній кон то рі. Мати була те ле гра фіст кою 5-го роз ря ду, а брат до-
по ма гав вес ти до гляд за ко му ні ка ці я ми ра діо те ле гра фу. До по ма га ю чи ба ть кам, 
юний Бо рис до став ляв ко рес пон ден цію на за во ди Во ли ні як ку р’єр.

Ро ди на була ба га то діт ною, про те біль шість бра тів і сес тер Бо ри са по мер ли 
в мо ло дому віці. Бо рис Са ве лі йо вич отри мав ос но ви знань у сті нах Но во град-
Во линсь ко го місь ко го по чат ко во го чо ло ві чо го учи ли ща, а по тім всту пив до ре-
аль но го учи ли ща в Рів но му, піс ля яко го мож на було всту па ти до тех ніч них ву-
зів Ро сійської ім пе рі ї. Ба ть ко в цей час обі ймав по са ду місь ко го го ло ви, про те 
кош тів не ви ста ча ло. Тому Бо рис од но час но із на вчан ням да вав при ват ні уро ки 
рів ненсь ким шко ля рам. Най біль ші ста ро вин ні під при ємст ва з ви го тов лен ня елі-
тар ної ке ра міч ної про дук ції Укра ї ни, а та кож ро до ви ща глин, ка о лі нів, кре мін-
цю, вог не три вів тощо були зо се ре дже ні саме в цьо му ре ґі о ні. В роки юнацт ва 
Б. С. Ли сі на на біль шос ті з під при ємств йшла ре ко нст рук ція, вста нов лю ва ло ся 
нове об лад нан ня і устат ку ван ня, ме ха ні зу ва ли ся ви роб ницт ва. Зок ре ма, на Ба ра-
нів ці, Го род ни ці, Олевсь ку, То ка рів ці, Ка м’я но му Бро ді, Дов би ші тощо.

Ма ю чи здіб нос ті і на хил до на у ко во го ви вчен ня, Б. С. Ли сін ці ка вив ся тех-
но ло гіч ни ми про це са ми ство рен ня си лі ка тів — від це мен ту й бу ді вель ної ке ра мі ки 
до скла, фа ян су та фар фо ру. Вреш ті пер ша ро бо та впли ну ла на ви бір по даль шої 
про фе сії і на пря мок ка р’є ри. 1903 року Бо рис Са ве лі йо вич за кін чує Рів ненсь ке ре-
аль не учи ли ще (на вчав ся з 1894 р.). По скіль ки з п’я то го кла су по чав сам ви кла да ти 
тут же, по за вер шен ні на вчан ня про дов жив ви кла даць ку ді яль ність у ре аль но му 
учи ли щі Ки є ва, куди пе ре їхав з над і єю отри ма ти вищу осві ту в но вост во ре но му 
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Ки ївсь ко му по лі тех ніч но му ін сти ту ті ім. Ім пе ра то ра Олек санд ра ІІ. 1903 року 
у скла ді ек за ме на цій ної ко мі сії КПІ був сам Дмит ро Іва но вич Мен дє лє єв, який 
осо бис то пе ре ві ряв якість ки ївсь кої хі мі ко-тех но ло гіч ної осві ти пер шо го ви-
пус ку ВУЗу (пер ші чо ти ри від ді лен ня були від кри ті 1898 р.). На базі КПІ саме 
за по чат ко ву ва ла ся пер ша хі міч на ла бо ра то рія, отже по стає мож ли вість до слід-
ним шля хом ви вча ти маси та по ли ви, того си ро го ма те рі а лу, який, за ви сло вом 
Ли сі на, «слу жит для про яв ле ния тех во з вы шен ных стрем ле ний че ло ве чес кой 
души, кои вно сят в жизнь вос торг и кра со ту » [1].

Про тя гом 1903–1909 року Бо рис Са ве лі йо вич Ли сін — сту дент на хі міч-
но му від ді лен ні ВУЗу. За ви сту пи про ти по гро мів 1905 року на шпаль тах жур-
на лу «Сту ден чес кая мысль» де який час пе ре бу вав у тю рем но му ув’яз нен ні. Про-
те, на яв ність ак тив ної гро ма дянсь кої по зи ції не впли ну ла на за кін чен ня осві ти. 
У 1908 році май бут ній ін же нер-тех но лог про хо див прак ти ку на Во ли ні, про що 
ли шив спо га ди. Він пи сав: «Пра цю ючи в 1908 р. на Го род ниць ко му фар фо ро во му 
за во ді ав то ро ві цих ряд ків до во ди ло ся спо сте рі га ти ро бо ту «браз ни ка» — го ло-
вно го ро біт ни ка, що ке ру вав ви па лю ван ням. Про тя гом 48 го дин він сте жив за 
ви па лю ван ням від за ван та жен ня гор на до при пи нен ня ви па лю ван ня при тем пе-
ра ту рі бли зь ко 1380 . Ця ро бо та ви ма га ла ви нят ко вої ви три ва лос ті» [2].

Те мою дип лом ної ро бо ти Бо рис Ли сін об рав «По ли ва для цег ли з ки ївсь-
кої гли ни». Тоб то, крім ви вчен ня ком по нен тів мас і по лив си лі ка тів Во ли ні, вже 
у сту де нтсь кі роки коло на у ко вих за ці кав лень май бу тнь о го ви дат но го «ке ра мо-
ло га» сто су єть ся всі єї Укра ї ни, зок ре ма Ки їв щи ни. Ра дою про фе со рів та ла но-
ви то го дип ло ман та оби ра ють на по са ду ви кла да ча кур су тех но ло гії бу ді вель-
них ма те рі а лів, до ру чив ши за су міс ницт вом по са ду ла бо ран та.

У 1909 році Б. С. Ли сін за кін чує ін сти тут і отри мує зван ня ін же не ра 1-го 
роз ря ду. В тому ж році він почав пра цю ва ти ла бо ран том, зго дом асис тен том 
і ви кла да чем на ка фед рі бу ді вель них ма те рі а лів, якою ке ру вав від о мий вче ний 
про фе сор К. Г. Де ме н ть єв. З 1912 року Бо рис Са ве лі йо вич Ли сін очо лює ла бо-
ра то рію ви про бу вань бу ді вель них ма те рі а лів. Його са мо від да на ро бо та гід но 
оці не на не тіль ки в під ви щен ні по служ бі, а й ор де ном Ста ніс ла ва 3-го сту пе ню.

Бук валь но за два роки по за кін чен ню ВУЗу, мо ло дий ви кла дач Ки ївсь кої по-
лі тех ні ки роз по чи нає ак тив но дру ку ва ти ся, ви да ю чи іно ді по кіль ка се р йоз них на-
у ко вих праць за рік. Вже 1911 р. ви йш ло дру ком кіль ка мо но гра фіч них до слі джень 
мо ло дого на у ко вця, який ви сту пає вже як зрі лий фа хі вець. Зок ре ма, за слу го вує на 
ува гу ро бо та Б. С. Ли сі на «Про из водст во ке ра ми че ес ких из де лий в Юго-За пад ной 
Рос си и» (з доклад ним ви кла ден ням іс то рії пор це ля но-фа ян со вої про мис ло вос ті 
Укра ї ни), низ ка на ступ них роз ро бок з пи тань ви вчен ня ґрун тів і мі не раль них ро-
до вищ Укра ї ни, які мали над зви чай ну вагу в сен сі прак тич них за сто су вань ре зуль-
та тів до слі джень. В га лу зі хі міч но го ана лі зу по лив і мас, в пер шу чер гу ка о лі нів, 
Бо рис Са ве лі йо вич про ва дить по рів няль ні до слі ди за зна че них ком по нен тів та їх 
за сто су ван ня у за ру біж них кра ї нах, ви вчає за кор дон ну і міс це ву лі те ра ту ру, вво дя-
чи біль шість з неї в на у ко вий обіг Укра ї ни та Ро сії вперше. Од ні єю з най більш ран-
ніх праць ви знач но го си лі ка тоз нав ця ста ла бро шу ра «Ке ра ми ко выя ка на ли за ци-
он ныя тру бы. Про из водст во и опре де ле ние их тех ни чес ко го до сто инст ва» (К., 
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1916). Це ви дан ня за вдя ки Б. С. Ли сі ну збе рег ло для на щад ків не тіль ки тех но ло-
гію ви го тов лен ня озна че них ви ро бів, а й зо бра жен ня й крес лен ня фі ґур них (або 
фа сон них) різ но ви дів ди ма рів та ков па ків на ди ма рі (С.5), мис тецт во ви го тов-
лен ня яких прак тич но було втра че не про тя гом ра дянсь ко го часу. Ці ре лік вії за 
да ни ми ав то ра збе рі га ли ся при Ки ївсь кій місь кій упра ві, яка над а ла зраз ки труб 
і ди ма рів-ков па ків для до слі джень на у ко вця (С.4).

Про тя гом 1916–1917 ро ків вче ний обі ймає свою пер шу ке рів ну по са ду — 
пра цює за ступ ни ком ди рек то ра, а зго дом ди рек то ром Ки ївсь ких пі ро тех ніч них 
майс те рень при Ки ївсь ко му по лі тех ніч но му ін сти ту ті. До слід ний шлях і про-
ве ден ня екс пе ри мен тів у ла бо ра то рії та майс тер нях умож ли ви ли різ но біч не 
ви вчен ня склад них спо лук і інґ ре ді єн тів, зок ре ма в га лу зі вог не трив ких (пі-
ро тех ніч них) ком по нен тів, які вхо ди ли до скла ду ках лів для пе чей і ка мі нів, 
мет лахсь ких під лог, вог не трив ких різ но ви дів цег ли, а та кож ша мо ту, фа ян су, 
фар фо ру. У 1910-х ро ках мо ло дий вче ний се ред учас ни ків 1-го Все ук ра їнсь ко го 
з’їз ду На у ко вих Ро біт ни ків [3].

З’я со ву ю чи особ ли вос ті віт чиз ня них ка о лі нів та до во дя чи про мис ло-
ву цін ність цієї си ро ви ни, Б. С. Ли сін роз роб ляє уні каль ний ме тод зба га чен ня 
ка о лі ну, кот рий піз ні ше був впро ва дже ний на всіх ка о лі но вих під при ємст вах 
Укра ї ни та СРСР. Ство рив ши влас ну «ка о лі но ло гі ю», він ви сту пає з на у ко ви ми 
до по ві дя ми, роз ра хун ка ми та ра ці о на лі за ці єю з при во ду си ро ви ни глу хо вець-
ко го, про ся нівсь ко го, дуб рівсь ко го, й особ ли во цег лиць ко го ро до вищ на віт чиз-
ня них і за кор дон них хі міч них кон фе рен ці ях, зок ре ма в Ко пен га ге ні, де його 
ви най ден ня отри ма ли між на род ний стан дарт. Пев ною мі рою Ли сін, крім суто 
тех но ло гії, ви вчав ще й мис тець кі влас ти вос ті мас і полив.

У 1917 році Бо ри са Са ве лі йо ви ча оби ра ють Го ло вою Ради ви кла да чів КПІ, 
ви су ва ють де ле га том І-ої Все ро сійсь кої на ра ди з ре фор ми Ви щої шко ли в Пе тер-
бур зі (чер вень). З 1917 року Б. С. Ли сін стає го ло вою Ради ви кла даць ко го кор пу су 
ін сти ту ту, де ле га том Все ро сійсь кої на ра ди з пи тань ре фор ми ви щої шко ли в Пет-
ро гра ді, членом ко мі сії Укра ї нсь кої Ака де мії Наук з ви вчен ня при род них ре сур сів 
Укра ї ни, яку очо лю вав ака де мік В. І. Вер надсь кий. Ба га то зро бив для опи су і про-
гно зу про мис ло вої роз роб ки глин та бу ді вель них ма те рі а лів на те ре нах Укра ї ни 
і на пів дні Росії. Незадовго до біль шо виць ко го пе ре во ро ту ви хо дить ці лий кас кад 
на у ко вих праць і ста тей вче но го у віт чиз ня них ви дан нях. Він упер ше в укра ї нсь-
кій на у ці знай шов «зо ло тий пе ре тин» хі мії, си лі ка то ло гії, гео ло гії, ар хі тек ту ри 
і мис тецт ва, по бу ду вав ши свою пра цю на ком плекс но му ви вчен ні аб со лют но не 
до слі дже них ді ля нок на у ки. Як справжній першовід кри вач, 1917 року Бо рис Са ве-
лі йо вич по го джу єть ся на чер го ву май же «а ван тюр ну» на у ко во-прак тич ну і до слід-
ниць ку ро бо ту в га лу зі це мен тів і в’я жу чих ре чо вин (але баст рів і т. ін.).

Піс ля то таль но го роз по всю джен ня в епо ху мо дер ну бу дів ницт ва з це-
мен том і бе то ном, з’яв ля єть ся фун да мен таль не до слі джен ня цьо го пи тан ня, яке 
ви ли ло ся у на у ко ву пра цю, опри люд не ну 1917 року «Изс ле до ва ние це ме н т ных 
стро и тель ных раст во ров, тво рен ных на пес ке с ис кусст вен ной и ес тесст вен ной 
при месь ю гли ны». На ступ ні кіль ка ро ків Ли сін про дов жу вав пра цю ва ти над 
цією про бле ма ти ко ю.
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Окре мі роз роб ки вче но го тор ка ли ся пи тань вог не три вів, кис ло то упо рів, хі-
міч но го скла ду да внь о русь ких роз чи ну і плін фи. Се ред на у ко вих ін те ре сів Бо ри са 
Са ве лі йо ви ча було ство рен ня но ві тнь ої ме то ди ки впро ва джен ня «си лі ка то ло гі ї» 
в жит тя. За вдя ки роз роб кам вче но го, крім ес те тич них і прак тич них влас ти вос тей, 
на при кін ці 1910-х — у 1920-х ро ках по ча ли над а ва ти ве ли ко го зна чен ня фор мам 
і тех но ло гії ви го тов лен ня про мис ло вої ке ра мі ки — від най прос ті ших на пер ший 
по гляд фа со нів покрі вель ної да хів ки, ди ма рів до ку би ків бру ків ки.

Окре му ро бо ту озна че ній про бле мі при свя тив пер шим в Укра ї ні Ли сін. 
У ви дан ні під на звою «Гли ни і гли ня на про мис ло вість на Укра ї ні. Че ре пи ця, 
звон чак для шля хів, фар фор, фа янс, це мент, шкло». (К., 1918) на 160 сто рін-
ках текс ту впер ше у віт чиз ня ній ке ра міч ній про мис ло вос ті ви світ лю вав ся весь 
спектр ви го тов лен ня «ху дож ніх си лі ка тів», від її «ниж чих» різ но ви дів — те са-
но го ка ме ню й «фе мів» до ви шу ка но го бі ло го фар фо ру. Оче вид но саме так вар-
то роз гля да ти ви ро би озна че ної га лу зі, зва жа ю чи на вза єм не зба га чен ня тех но-
ло гіч ни ми здо бут ка ми й до три му ю чись прин ци пу ан самб ле вос ті. Ця ро бо та 
була ство ре на саме тоді, коли Бо рис Са ве лі йо вич ви кла дає не ор га ніч ну хі мію 
в Ки ївсь ко му бу ді вель но му тех ні ку мі, а тех но ло гію си лі ка тів — у На род но му 
уні вер си те ті-по лі тех ні ку мі (1917–1919 рр.).

В Ли сі ні ужи вав ся од но час но фі зик і лі рик. Так, Бо рис Са ве лі йо вич мав 
по етич ний хист, який не од но ра зо во до по ма гав йому роз кри ва ти склад ні пи-
тан ня тех но ло гії си лі ка тів. 1918 року у ви ще зга да ній пра ці він пи сав: «Ко ли 
Фін лян дію на зи ва ють царст вом гра ні тів і озер, то Укра ї ну по спра вед ли вос ти 
мож на ве ли ча ти кра ї ною ка о лі нів і глин» (С.5) або «На да ю чи при кра су на шим 
бу дів лям, ке ра мі ка без сум ні ву роз ви ває у нас лю бов та чут тє до кра си, а це 
стрем лін нє в від шу ко ван ні пре крас но го, му сить впли ва ти ко рист но на ду хов-
ний роз ви ток на ро ду» (С.6). Окре мо в цій ро бо ті було зроб ле не над зви чай но 
ва го ме уза галь нен ня по да ним з іс то рії ви роб ницт ва цег ли, да хів ки й бру ків ки 
в Укра ї ні, яке ак ту аль не до сьо го дні. Про тя гом 1918–1920 року вче ний за кін чив 
пра цю над те мою «Про бу дів ницт во цег ля но го за во ду з «су хим» та «мок рим» 
спо со бом ви роб ницт ва цег ли» (рос. мо вою) [4]. Роз роб ля ю чи тех но ло гіч ні ас-
пек ти си лі ка тів і в’я жу чих роз чи нів для бу дів ницт ва, Ли сін очо лює окре мий 
на пря мок у ста нов лен ні ра дянсь кої про мис ло вос ті. 1920 року його при зна ча-
ють ке рів ни ком від бу до ви це мент них за во дів у Но во ро сійсь ку. Екс пе ри мен-
таль на бу дів ни ча база до зво ли ла вче но му ви ві ри ти ана ліз не об хід них умов для 
бу дів ницт ва і пра ці це мент них за во дів з боку удо ско на лен ня тех но ло гі ї.

З 1921 р. Бо рис Са ве лі йо вич стає за ві ду ва чем но вост во ре ної ка фед ри 
тех но ло гії си лі ка тів, яка ви ник ла на базі ка фед ри мі не раль ної тех но ло гії та 
бу ді вель них ма те рі а лів КПІ, очо лю ва ної пе ред тим вчи те лем Б. С. Ли сі на про-
фе со ром К. Г. Де ме н ть є вим. Цю по чес ну ус пад ко ва ну по са ду май бут ній ака де-
мік буде з гор діс тю очо лю ва ти про тя гом 35 ро ків (до 1956). З цьо го мо мен ту 
Бо рис Ли сін, у свої 38 ро ків стає ви зна ним на у ко вим ав то ри те том укра ї нсь кої 
і російсь кої ке ра мо ло гії, си лі ка то ло гії й пев ним чи ном мис тецт ва та ар хі тек ту-
роз навст ва.

Про тя гом 1921–1922 рр. вже від о мий на весь Ра дянсь кий Союз хі мік-тех-
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но лог і си лі ка тоз на вець Бо рис Са ве лі йо вич Ли сін ви кла дав курс тех но ло гії бу-
ді вель них ма те рі а лів у Ки ївсь ко му ар хі тек тур но му ін сти ту ті. З 1922 р. по єд нав 
ос нов ну ро бо ту про фе со ра і за ві ду ва ча ка фед ри у з по са дою де ка на хі міч но го 
фа куль те ту у КПІ. Від 1923 р. збе рег ло ся фото Б. С. Ли сі на в КПІ з рек ла мою 
ло ко мо бі ля Дер жав них Маль цовсь ких за во дів [5]. Тоб то в цей час, оче вид но, 
на у ко вець ви вчав сис те ми аг ре га тів і дви гу нів у ке ра міч ній про мис ло вос ті. 
З 1924 р. Бо рис Са ве лі йо вич — ви кла дач кур су тех но ло гії бу ді вель них ма те-
рі а лів у Ме жи гірсь ко му ке ра міч но му тех ні ку мі, по тім в Укра ї нсь ко му тех но-
ло гіч но му ін сти ту ті ке ра мі ки та скла. З 1922 до 1927 рр. він по стій но оби рав ся 
чле ном Ки ївсь кої місь кої Ради, був де ле га том ІХ Окруж но го з’їз ду Рад.

За спо га да ми уч нів, у 1920-х ро ках Бо рис Са ве лі йо вич час то звер тав ся до 
сту ден тів з фра зою: «От да ё те ли Вы, мо ло дой че ло век, себе от чёт, ка кую труд-
ную спе ци аль ность Вы вы би ра е те? Вам при дё т ся быть пи о не ром» [6]. Мож ли во 
саме таке не по вер хо ве і уваж не став лен ня до си лі ка то- і ке ра мо ло гії ста ло при-
чи ною, че рез яку, як від о мо з флайє ру 1927 року, ви да но го Ме жи гірсь ким ке ра-
міч ним ін сти ту том, біль шос ті з сту ден тів Бо ри са Са ве лі йо ви ча було не прос то 
зда ти ек за ме ни й отри ма ти ква лі фі ка цію тех но ло га або ху дож ни ка: ви пад ко ві 
люди у фар фо ро-фа ян со ву і ке ра міч ну про мис ло вість кін ця 1920 — по чат ку 
1930-х ро ків прос то не по трап ля ли. Ви кла дан ня від о мо го про фе со ра у Ме жи гі-
р’ї умож ли ви ло піс ля лік ві да ції ін сти ту ції вбе рег ти об лад нан ня, час ти на яко-
го за офі цій ною вер сі єю по тра пи ла до фа куль те ту тех но ло гії си лі ка тів у КПІ, 
а дру га опи ни ла ся в Одесь ко му ху до жнь о му ін сти ту ті, спіш но ре фор мо ва но му 
в учи ли ще. Саме ця тех но ло гіч на база піз ні ше до зво ли ла Ми хай лу Жуку, Жо-
зе фі ні Дін до і Пет ру Міт ко ві це ру ство ри ти на ці о наль ну шко лу укра ї нсь кої пор-
це ля ни. Адже до свід ви кла да чів-бой чу кіс тів Ме жи гірсь ко го тех ні ку му Ок са ни 
Пав лен ко, Іва на Па дал ки, Ва си ля Сед ля ра і їх тех но ло гіч ні на пра цю ван ня були 
у по вній мірі за сво є ні оде си та ми.

Па ра лель но з 1922 по 1926 рік Бо рис Са ве лі йо вич обі ймав по са ду офі-
цій но го кон суль тан та Трес ту «Фар фор — Фа янс — Скло ». На за мов лен ня трес-
ту він як штат ний тех но лог на пи сав пер шу в Укра ї ні мо но гра фію рів ня док-
торсь кої ди сер та ції «Ви роб ницт во фар фо ру й фа ян су» (1923 рік), піс ля якої був 
при зна че ний (1927–1930-ті рр). ди рек то ром Укра ї нсь ко го на у ко во-дос лід но го 
ін сти ту ту си лі кат ної про мис ло вос ті.

Мо но гра фія була під сум ком ре тель но го опра цю ван ня ро сійсь ких та іно-
зем них дру ко ва них дже рел та влас но го «поль о во го» та екс пе ри мен таль но го 
до сві ду. Фак тич но, вона була під сум ком де ся ти літ ніх на у ко вих по шу ків і ла бо-
ра тор них до слі джень. В цій «син те тич ній» пра ці Бо рис Са ве лі йо вич не лише 
по єд нав те о ре тич ну, прак тич ну та ви кла даць ку базу, ви клав ши ос но ви тех но-
ло гії, що спи ра ли ся на ре аль ні мож ли вос ті пра ці в умо вах віт чиз ня них за во дів, 
а й роз ро бив перс пек ти ви мо дер ні за ції під при ємств га лу зі з ура ху ван ням мис-
тець ко го на прям ку роз вит ку ви роб ництв.

Вже пер ший роз діл мо но гра фії «Фар фор и фа янс, как ре зуль тат до сти-
же ний тех ни ки в об лас ти пе ре ра бот ки гли ны», який скла дав ся із всту пу з істо-
рії роз вит ку про мис ло вої і ху до жнь ої ке ра мі ки сві ту, схе ми по ді лу си лі ка тів 
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у своє му різ но ма ніт ті на 8 ос нов них ка те го рій (кла сів), ко рот ко го нарису іс то-
рії ви ник нен ня фар фо ро-фа ян со вих за во дів у Ро сії та в Укра ї ні й суто роз ді лу 
з тех но ло гії ви го тов лен ня фар фо ру, фа ян су, ком по нен тів маси і по лив, яв ляв 
со бою ви черп ний до від ко во-ен цик ло пе дич ний ма те рі ал з по вним опи сом ка о-
лі но вих та ін ших ро до вищ Укра ї ни по гу бер ні ях.

Цю пра цю Бо ри са Са ве лі йо ви ча Ли сі на важ ко пе ре оці ни ти. Адже досі 
та кою зро зу мі лою мовою з по слі дов ним і доб ре роз тлу ма че ним ви кла ден ням 
не на пи са но жод ної пра ці з тех но ло гії ке ра мо- і си лі ка то ло гі ї. Лише пе ре лік лі-
те ра ту ри скла дає біль ше трьох сот по зи цій по віт чиз ня них дже ре лах і сім де сят 
один по за кор дон них. Зок ре ма, Ли сін спи ра єть ся на до слі джен ня Ва у лі на, тех-
но ло га Аб рам це во; Фі ліп по ва, фа хів ця з пи тань за сво єн ня тех но ло гії ірі за ції 
і люст рів; ав то ра пер шої мо но гра фії з іс то рії ви роб ництв фар фо ру-фа ян су Ро-
сійсь кої ім пе рії і пер шо го пов но цін но го ма роч ни ка Се лі ва но ва; фа хів ця з фо то-
ке ра мі ки та фо то гра фії на фар фо рі Фле ка тощо.

Де які суто мис тецт во знав чі та ста тис тич ні дані цієї пра ці вза га лі уні-
каль ні. Зок ре ма, ав тор на во дить дати іс ну ван ня і опи сує ос нов не устат ку ван ня 
два дця ти шес ти укра ї нсь ких за во дів пор це ля ни і фа ян су, три на дця те ро з яких 
при пи ни ли іс ну ван ня до біль шо виць ко го пе ре во ро ту. Окре мі по зи ції цьо го 
зве ден ня в ін ших дже ре лах не зу стрі ча ють ся, як, при мі ром, прак тич но не ві-
до мий за вод Смот риць ко го. Крім того, оскіль ки від сут ні роз від ки з ет но гра фії 
фар фо ру, ці ка ви ми є спо сте ре жен ня, за фік со ва ні Бо ри сом Са ве лі йо ви чем щодо 
зви чок на се лен ня Во ли ні вша ну ван ня ви знач них майст рів пор це ля ни-фа ян су. 
Зок ре ма, Ли сін свід чить: «Ста ро жи лы Во лы ни по мнят вре ме на, ког да ра бо чим 
фар фо ро вых за во дов ока зы ва ли по чёт и ос таль ные сме р т ные до л ж ны были при 
встре че с ними отве ши вать им низ кий по клон» (С.9).

Книж ки Ли сі на мали над зви чай ний по пит на ви роб ницт вах га лу зі 
в Укра ї ні. Нами за фік со ва ні до ку мен ти в ар хі ві Бу дянсь ко го фа ян со во го за во ду, 
за яки ми тех но ло ги най біль шо го піс ля ре во лю цій но го під при ємст ва не од но ра-
зо во звер та ли ся до Прав лін ня трес ту «Фар фор — Фа янс — Скло» з про хан ням 
за ку пи ти для них «Ке ра ми чес кую тех но ло ги ю» Ли сі на, оскіль ки її на книж-
ко во му рин ку Хар ко ва не було. Так, в лис ті від 03.02. 1925 прав лін ня заво ду 
про сить два примірники, оскіль ки ви дан ня по тріб не для шко ли фаб рич но-за-
водсь ко го на вчан ня. Крім того, се ред па пе рів за во ду збе рі га ють ся до ка зи за-
про шен ня Бо ри са Са ве лі йо ви ча від ві да ти під при ємст во в якос ті чле на журі [7].

При ус піш но му ви ко нан ні всіх по став ле них Трес том за вдань, про фе сор 
Ли сін, на ко пи чив ши нові дані, знов ви дає фун да мен таль ну роз роб ку. Оскіль-
ки в кра ї ні йде про цес стан дар ти за ції склад ни ків мас і по лив для ви роб ницт ва 
про мис ло вої ке ра мі ки, він про по нує влас ний ва рі ант сис те ми «ОС Тів». На ос-
но ві ви вчен ня ка о лі но вих ро до вищ, він роз роб ляє сис те му пер ших віт чиз ня них 
стан дар тів на ка о лін, яка була за твер дже на На род ним Ко мі са рі а том важ кої про-
мис ло вос ті СРСР 1928 року. Цьо го ж року ви йш ла дру ком одна з найвід о мі ших 
його бро шур «Ка о лин Глу хо вец кий».

За на по лег ли ву пра цю на теренах ра дянсь кої ке ра мо ло гії, вже як ди-
рек тор Укра ї нсь ко го на у ко во-дос лід но го ін сти ту ту си лі кат ної про мис ло вос ті, 
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Бо рис Са ве лі йо вич «пре мі йо ва ний» за кор дон ни ми від ря джен ням. З ме тою ви-
вчен ня ка о лі но вих ви роб ництв За хід ної Єв ро пи, зад ля про су ван ня віт чиз ня-
них ка о лі нів на За хід, Ли сін ви вчає це стра те гіч не для кра ї ни пи тан ня у твор-
чих ла бо ра то рі ях Ні меч чи ни, Че хос ло вач чи ни й Поль щі. За да ни ми ав то ра, 
з 1921 по 1930 рік ним було над ру ко ва но 2 кни ги: «Ке ра ми ка» та «И зу че ние 
ка о ли нов» (по 30 дру ко ва них ар ку шів кож на), 2 бро шу ри та 12 ста тей [8].

Точ ний тер мін його пе ре бу ван ня за кор до ном не ві до мий, од нак че рез де-
кіль ка ро ків він все ж таки отри мує сту пінь док то ра тех ніч них наук і про фе-
со ра (1936 рік). Прак тич на і до слід на ро бо та на у ко вця по стій но була по в’я за на 
з на у ко во-ор га ні за цій ною та пе да го гіч ною пра це ю. Він очо лює низ ку на у ко-
во-дос лід них ін сти ту тів, у тому чис лі пра цю вав ди рек то ром пред став ницт ва 
де ржт рес ту «Русс кие са мо цве ты» (Мін си ро ви ни в Укра ї ні). Під його ке рів-
ницт вом ро би лись роз ра хун ки най більш по туж них за во дів си ро ви ни га лу зі, 
про ва ди лись ре ко нст рук ції та бу дів ницт ва під при ємств з ви го тов лен ня си лі-
ка тів і тон кої ке ра мі ки.

Бо рис Са ве лі йо вич був чле ном Все со юз но го на у ко во-тех ніч но го то ва-
рист ва си лі ка тів, чле ном Укра ї нсь ко го від ді лен ня Ра дянсь ко го на ці о наль но го 
об’єд нан ня іс то ри ків при ро до знавст ва і тех ні ки, а та кож чле ном ба га тьох на у-
ко вих і на у ко во-тех ніч них то ва риств, зок ре ма «Знан ня». Його оби ра ли ре дак то-
ром і чле ном ред ко ле гій ви знач них ви дань з іс то рії тех ні ки і си лі ка тоз навст ва, 
у тому чис лі «Вест ник ин же не ров», «Ке ра ми ка и стек ло», «Строй ма те ри а лы», 
«Вест ник тех но ло ги и». У 1930-х ро ках Б. С. Ли сін пуб лі кує по над 20 книг, мо-
но гра фій і фун да мен таль них статей. 1939 року про фе со ру, док то ру тех ніч них 
наук Бо ри су Са ве лі йо ви чу Ли сі ну було при сво є не зван ня ака де мі ка Ака де мії 
Наук Укра ї ни. По свід чен ня та ма те рі а ли спра ви збе рі га ють ся нині в Ін сти ту ті 
ар хі во знавст ва Централь ної на у ко вої біб лі о те ки іме ні Вер надсь ко го в м. Ки є ві, 
де ство ре но окре мий фонд Бо ри са Са ве лі йо ви ча Ли сі на. Не за вер ше ні стат ті, 
від бит ки над ру ко ва них праць, крес лен ня і світ ли ни 1973 року до ЦНБ пе ре да ла 
дру жи на ака де мі ка, його ко ха на од но дум ни ця Ма рія Дмит рів на Ли сі на, з якою 
ви дат ний ке ра мо лог ви хо вав двох донь ок, ін же не рів Ли сі ну І.Б. та Н.Б., яких 
мож на по ба чи ти по руч із ба ть ком на світ ли нах про фе сорсь ко-вик ла даць ко го 
скла ду хі мі ко-тех но ло гіч но го фа куль те ту ви пус ку ін же нер но-тех но ло гіч но го 
фа куль те ту Ки ївсь ко го Ін дуст рі аль но го Ін сти ту ту 1934–1939 років.

Фото збе рі га ють ся в ар хі ві На ці о наль но го ар хі ву укра ї нсь ко го гон ча рст-
ва На ці о наль но го му зею-за по від ни ку Укра ї нсь ко го гон ча рст ва в Опіш но му. 
В цей час ака де мік Ли сін був за ві ду ва чем озна че ної ка фед ри [9]. В цьо му ж ар-
хі ві збе рі га єть ся дип лом Док то ра тех ніч них наук Бо ри са Са ве лі йо ви ча Ли сі на, 
ви да ний Ви щою атес та цій ною ко мі сі єю Все со юз но го Ко мі те ту у Спра вах Ви-
щої шко ли СНК СРСР [10] (без дати) та атес тат про фе со ра за №пр № 001123, 
ви да ний у Моск ві 7 лю то го 1946 року, у на у ко во му зван ні яко го Б. С. Ли сі на за-
твер дже но по ка фед рі си лі ка тів про то ко лом №3 від 17 груд ня 1936 року Рі шен-
ням Ви щої Атес та цій ної Ко мі сії (обид ва за під пи сом за ступ ни ка го ло ви Ви щої 
Атес та цій ної Ко мі сії І.  А рос кі на) [11].

Цей же фонд, що скла да єть ся з 28 до ку мен тів, міс тить по свід чен ня Дійс-
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но го чле на Ака де мії Наук УРСР Бо ри са Са ве лі йо ви ча Ли сі на, об ра но го 22 лю-
то го 1939 року ака де мі ком (з фото і влас но руч ним ав то гра фом), за під пи сом 
Пре зи ден та Ака де мії Наук УРСР ака де мі ка О. В. Пал ла ді на [12]. Крім ін шо-
го, се ред до ку мен тів ар хі ву збе рі га єть ся по свід чен ня про за твер джен ня від 
19 серп ня 1950 року Б. С. Ли сі на Дійс ним чле ном Ака де мії Ар хі тек ту ри УРСР 
за під пи сом Пре зи ден та Ака де мії Ар хі тек ту ри УРСР В. Г. За бо лот но го [13]. Се-
ред світ лин фон ду Опіш но го є одна, де ака де мік Бо рис Са ве лі йо вич Ли сін сфо-
тог ра фо ва ний з ака де мі ком Єв ге ном Оска ро ви чем Па то ном [14].

Тут же в ар хів ній спра ві НАУГ НМЗУ ГО кіль ка лис тів з фрон ту від сина 
Іго ря, ад ре со ва них до Та ту ся, Ма моч ки, Ірин ки та Ні ноч ки (оче вид но, сес тер) за 
ад ре сою: Київ — 55, По лі тех ніч ний Ін сти тут, буд. 4, кв.42 [15]. З його лис тів ви-
пли ває, що ро ди на ли ши ла ся в оку по ва но му Ки є ві. Пер ший до слід ник твор чос ті 
Б. С. Ли сі на, на у ко вець В. О. Конс тан ти нов на во дить факт, що під час оку па ції Бо-
рис Са ве лі йо вич зад ля ви жи ван ня ро ди ни на ла го див у до маш ніх умо вах ви роб-
ницт во пуд ри, соди, мила, які його доч ки об мі ню ва ли в се лах на про дук ти [16].

Але най більш ці ка вим є під пис на світ ли ні Бо ри са Са вель йо ви ча із зов-
ніш ніс тю а-ля Саль ва дор Далі до улюб ле ної дру жи ни, спов не ний най ніж ні ших 
по чут тів: «Воз люб лен ной, Бо жест вен ной, Не за ме ни мой, Пре крас ной как солн-
це юга, Оча ро ва тель ной, как юно шес кий сон, Пре лест ной как по це луй ре бё н ка, 
Вос хи ти тель ной жене на шей Ма ру се на па мять от столь же Люб ве о биль но го 
мужа Бо ри са Са вель е ви ча» [17]. Ця єди на сак ра мен таль на дов га фра за обож-
ню ван ня до но сить до нас всю по етич ну емо цій ну схвиль о ва ність, ду шев ні 
по ри ви ви дат но го на у ко вця, який до сво єї чес ті ще й був да ле ко не черст вою 
лю ди но ю-тех на рем. Зай вий раз під тве р джу ю чи тезу, що в кож но му фі зи ко ві 
живе трош ки лі ри ка, вар то за зна чи ти, що пе ред са мою Дру гою сві то вою ака де-
мік Ли сін очо лив Ін сти тут мі не раль ної си ро ви ни Ака де мії Наук УРСР і від ді-
ленн ня фі зи ко-ма те ма тич них наук. 1944 року, піс ля звіль нен ня Ки є ва, очо лив 
ка фед ру тех но ло гії си лі ка тів КПІ. З 1945 Бо рис Са ве лі йо вич по чав роз роб ля ти 
на у ко вий ме тод при ско ре но го ви зна чен ня якос ті бе то нів та в’я жу чих ре чо вин. 
Ви най шов ряд тех но ло гій но ві тнь о го це мен ту і в’я жу чих ре чо вин, при свя тив-
ши цій те ма ти ці по над три дцять на у ко вих робіт.

З 1945 по 1950 він — ди рек тор Ін сти тут про мис ло вос ті буд ма те рі а лів 
Ака де мії бу дів ницт ва й ар хі тек ту ри УРСР. Піс ля об ран ня ака де мі ком ще й цієї 
Ака де мії (1950 р.), Бо ри са Са ве лі йо ви ча за роз роб ку бе зо ло в’я них і безс вин це-
вих ема лей на го ро дже но Дер жав ною (Ста лінсь кою) пре мі єю СРСР (1950 р.). По 
за вер шен ні Дру гої сві то вої його на у ко ві по ра ди до по ма га ють роз ро би ти ефек-
тив ні і де ше ві бу ді вель ні ма те рі а ли для від бу до ви зруй но ва них міст і сіл, від-
най ти нові ефек тив ні види це мен тів. 

У 1956 р. у зв’яз ку з по гір шен ням ста ну здо ро в’я Бо рис Са ве лі йо вич ви-
йшов на пен сію, про те про дов жу вав ро бо ту у вче них ра дах і ко мі сі ях Ака де-
мії наук СРСР. Брав участь у ро бо ті сек ції Держ тех ні ки при Раді Мі ніст рів 
УРСР. Крім вче них рад КПІ, Ака де мії ар хі тек ту ри УРСР, вхо див до скла ду вче-
них рад Ін сти ту ту про мис ло вос ті бу ді вель них ма те рі а лів, Ін сти ту ту чор ної ме-
та лур гії, Ін сти ту ту за галь ної і не ор га ніч ної хі мії, Ки ївсь ко го ін же нер но-бу ді-
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вель но го ін сти ту ту, Ки ївсь ко го тех но ло гіч но го ін сти ту ту скла, Тех но ло гіч но го 
ін сти ту ту про мис ло вос ті, Тех ніч ної ради Укр фар фор фа ян со во го об’єд нан ня.

Вче ний ви хо вав цілу пле я ду від о мих вче них в га лу зі бу ді вель них ма те-
рі а лів та си лі ка тів, сто яв біля ви то ків ство рен ня в Укра ї ні Ін сти ту ту ко ло їд них 
ма те рі а лів, ви хо вав ши влас ну на у ко ву шко лу. На ос но ві дип лом них про ек тів 
його сту ден тів в Укра ї ні збу до ва но низ ку це гель них, пор це ля но вих за во дів, 
про ве де но ре ко нст рук цію ка о лі но вих та це мент них під при ємств. За галь на 
кіль кість ви хо ва них ним сту ден тів ся гає чо ти рьох ти сяч осіб. Тіль ки кан ди-
датсь ких ди сер та цій під його ке рів ницт вом було за хи ще но бли зь ко три дця ти.

Про тя гом жит тя вче ний на пи сав май же 130 на у ко вих праць, де ся ток 
з яких — ва го мі мо но гра фі ї. Піс ля ви хо ду на пен сію, Б. С. Ли сін на ма га єть ся 
мак си мально ви клас ти ще не дру ко ва ний ма те рі ал, який зби рав впро довж дов-
гих ро ків. У фон ді №28 ІА ЦНБ збе рі га ють ся ма ши но пи си його рід кіс них роз-
ро бок в га лу зі ке ра мі ки. Се ред ін ших вар то за зна чи ти кіль ка. Зок ре ма пра цю 
у спів ав то рст ві з Ю.  Є. Кор ні ло ви чем (зя тем) «Мік рост рук ту ра дав ніх ки ївсь-
ких бу ді вель них роз чи нів» [18]; «Ко рот кий на рис іс то рії тех ні ки си лі кат них 
ви роб ництв на Укра ї ні» [19]; у спів ав то рст ві з К. В. Да жук і Б. І. Виш невсь ким 
«Дос лі джен ня скла ду та влас ти вос тей ка м’я но ке ра міч них ви ро бів з укра ї нсь кої 
си ро ви ни» (не опуб лі ко ва на стат тя) [20]; «Крат кий очерк воз ник но ве ния и де-
я тель нос ти ка фе д ры си ли ка тов» [21]; «И зу че ние фи зи ко-хи ми чес ких свойств 
и струк ту ры ка о ли на но вых мес то рож де ний За кар патс кой об лас ти УССР» [22] 
та ве ли ка кіль кість ін ших роз ро бок ви дат но го без пе ре біль шень вче но го.

Бо рис Са ве лі йо вич ні ко ли не був чле ном ко му ніс тич ної пар тії, хоча від-
зна чав ся прин ци по віс тю і са мо від да ніс тю в пра ці. По мер ака де мік Б. С. Ли сін 
22 лис то па да 1970 року, по хо ва ний на Бай ко во му кла до ви щі [23].

Нині на ка фед рі си лі ка тів КПІ (ка фед ра хі міч ної тех но ло гії ке ра мі ки та 
скла) хі мі ко-тех но ло гіч но го фа куль те ту) пра цює на ща док Бо ри са Са ве лі йо ви-
ча Ли сі на, на зва ний на честь сво го діда. Він про дов жує ди нас тію си лі кат ни ків. 
Бо рис Юрі йо вич Кор ні ло вич, за ві ду ю чий ка фед рою хі міч ної тех но ло гії ке ра мі-
ки скла, член-ко рес пон дент На ці наль ної Ака де мії наук Укра ї ни, док тор хі міч-
них наук, цьо го річ при їхав на ба ть ків щи ну діда, аби взя ти участь у свят ку ван ні 
125-річ чя ви дат но го звя гель ця, а та кож по га си ти мар ку й кон верт, кот рі ви да ні 
спе ці аль но до цієї дати. З офі цій ним звер нен ням до укр пош ти про не об хід ність 
ви пус ку та кої мар ки звер та ли ся на у ко вці КПІ й Ін сти ту ту мис тецт во знавст ва, 
фоль к ло рис ти ки та ет но ло гії НАНУ ім. М. Т. Рильсь ко го.

Го ло вна за слу га Бо ри са Са ве лі йо ви ча по ля гає в тому, що він не був бай ду-
жим і свою «ке ра мо-си лі ка то ло гі ю» лю бив так само, як і свою пал ко ко ха ну дру-
жи ну. Осо бис тим при кла дом він зміг за сну ва ти шко лу фа хів ців з тех но ло гії ке ра-
мі ки в Укра ї ні. Адже по чи на ла ся ка фед ра з двох чо ло вік: про фе со ра Де ме н ть є ва 
і його учня Ли сі на. За пер ші 25 ро ків від за сну ван ня у 1898-му було ви пу ще но 
лише 52 спе ці а ліс ти, час ти ну яких по гли ну ли спо чат ку ка ла мут ні часи і вій ни, 
а зго дом то та лі тар на ма ши на. За на ступ ні 25 ро ків під ке рів ницт вом про фе со ра 
Ли сі на під го то ва но біль ше як 500 осіб. Саме за вдя ки ви знач ній осо бис тос ті Ли сі-
на були здійс не ні про ек ти мо дер ні за ції всіх ка о лі но вих ви роб ництв Укра ї ни, по-
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бу до ва ні нові за во ди фар фо ру та фа ян су з кон вейєр ною сис те мою ви го тов лен ня 
про дук ції, зроб ле ні від крит тя в га лу зі це мен ту і бу ді вель ної ке ра мі ки.
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