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У2006 р. Інститут мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України відзначає 85-ліття від часу заснування. 
Ця дата – добра нагода для осмислення й оцінки 
діяльності наукової установи на різних етапах її 
історичного розвитку.

Історія заснування Інституту сягає 20-х років, 
коли за умов відродження та небувалого розви-
тку усіх сфер українського культурного життя 
було започатковано нові наукові напрями дослі-
джень з етнографії, фольклористики, музикоз-
навства, театрознавства, образотворчого мисте-
цтва тощо. 

Постання ІМФЕ пов’язане зі створенням Укра-
їнської Академії Наук (УАН, ВУАН). Базовими 
уста новами Інституту стали народознавчі та 
мистецтвознавчі підрозділи ВУАН 1920-х років, 
які стали особливо плідним періодом розвитку 
української народознавчої та мистецтвознавчої 
наук. Саме на цей час припадає формування на-
уково-організаційних центрів цих наукових дис-
циплін. Зокрема, в рамках української Академії 
наук виникли такі провідні етнографічні уста-
нови як Етнографічна комісія (1921 р.) та Му-
зей-Кабінет антропології та етнології імені Хве-
дора Вовка (1921 р.), Етнологічний Відділ (або 
Відділ примітивної культури і народної творчос-
ті) (1928 р.). 1922 року при Етнографічній комісії 
ВУАН було створено Кабінет музичної етногра-
фії ВУАН. Цим установам, довкола яких гурту-
валися основні наукові сили, належала провідна 
роль у розгортанні фольклорно-етнографічних 
досліджень, створенні джерельної бази народо-
знавства, формуванні кореспондентської мере-
жі, започаткуванні профільних періодичних ви-
дань («Етнографічного вісника», «Матеріалів до 
етнології», «Первісного громадянства та його пе-
режитків на Україні»). У царині дослідження му-
зичного фольклору результативно працював Ка-
бінет музичної етнографії, очолюваний проф. К. 
Квіткою. Широкоформатні мистецтвознавчі сту-
дії здійснювалися Кабінетом мистецтв, очолюва-
ним акад. Ф. Шмітом і Кафедрою мистецтвознав-

ства та історії українського мистецтва під керів-
ництвом О. Новицького.

Існував умовний поділ дослідницьких сфер 
між народознавчими підрозділами ВУАН: Ет-
нологічним відділом, Етнографічною комісією і 
Музеєм-Кабінетом антропології та етнології ім. 
Хв. Вовка. Етнографічна комісія студіювала пере-
важно усну народну творчість, духовну культу-
ру: народний календар, звичаї та обряди, легенди 
та пісні, традиційні народні знання, окремі риту-
ально-обрядові аспекти виробничої сфери тощо. 
Музей антропології та етнології ім. Хв. Вовка ви-
вчав матеріальний бік побуту і життя народу. Ет-
нологічний Відділ (або Відділ примітивної куль-
тури) досліджував соціонормативну культуру.

Найширшим розмахом збирацької та науко-
вої праці вирізнялася Етнографічна комісія, що 
почала діяти на базі етнографічної секції Укра-
їнського наукового товариства в Києві. Головою 
Комісії був академік А. М. Лобода, а керівничим 
– В. П. Петров. Комісія ставила завдання – об’єд-
нати науковців-етнографів, розгорнути науко-
во-дослідну працю, залучаючи місцевих дослід-
ників. Їй належала особлива заслуга у експеди-
ційному вивченні продуктивних сил, у створен-
ні нових місцевих осередків «для дослідження... 
селянського і міського побуту та усної народної 
творчості». До складу Етнографічної комісії УАН 
входили провідні українські вчені: К. Квітка (за-
ступник Голови комісії), М. Гайдай, В. Білий, В. Бі-
лецька, М. Грінченко, В. Кравченко, С. Терещенко-
ва, В. Петров та ін. З комісією тісно співпрацюва-
ли В. Щербина, Д. Яворницький, В. Перетц, К. Ко-
пержинський, Ф. Кричевський та чимало інших 
відомих дослідників і діячів культури. 

Піднесенню наукового рівня діяльності Комісії 
сприяли публікаційні матеріали її періодичного 
видання «Етнографічного вісника» (з 1925–1932 
років вийшло 10 чисел), на сторінках якого пору-
шувалися теоретичні питання історії та розви-
тку української етнографії – про сучасний стан та 
чергові завдання науки, про дефініції основних 
понять та термінів, про зв’язок і спільне предмет-
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не поле етнології із суміжними дисциплінами – 
фольклористикою та історією. Належну увагу ча-
сопис приділяв також питанням культури націо-
нальних меншин, ролі етнографічної спадщини, 
краєзнавства, фольклористики та музичної фоль-
клористики, які висвітлювалися як українськими, 
так і зарубіжними дослідниками. Часопис у ру-
бриці «Рецензії» систематично знайомив зі здо-
бутками вітчизняної та зарубіжної періодики.

Результативною була діяльність зі створення 
наукового інструментарію та організації стаці-
онарних досліджень на місцях Музею-Кабіне-
ту антропології та етнології ім. Хв. Вовка УАН. 
До складу штатних та постійних позаштатних 
наукових працівників цього осередку ввійшли: 
А. Носів, А. Онищук, Ю. Павлович, Н. Заглада, Л. 
Шульгина, Є. Дзбановський, Л. Демуцький. Керів-
ником осередку було обрано О. Алешо.

Співробітники Музею розробили ряд програм, 
які стали методичним інструментарієм як для їх-
ніх власних студій, так і для аматорів-краєзнав-
ців на місцях, яким Музей надсилав програми-
запитальники та інструктивні матеріали, нада-
вав методичну допомогу. 

На основі розробленого інструментарію пра-
цівники Кабінету-музею стаціонарно досліджу-
вали окремі села, цілі виробничі галузі. Зокрема, 
протягом 1923–1924 років вони вивчали гончар-
ство й кошикарство в Слобідці, поблизу Києва; 
народне будівництво та одяг – на Малинщині і 
Миргородщині, рибальство, народну їжу та ди-
тячий побут у с. Пекарі на Київщині тощо.

До досліджень цього циклу належать опублі-
ковані розвідки Л. Шульгиної «Українські вос-
кобійні», «Гончарство в с. Бубнівці на Поділлі» 
та «Прилади для освітлення в с. Бубнівці на По-
діллі»; Ю. Павловича «До питання про еволюцію 
ніжки в стільці і столі», «До питання про еволю-
цію українського народного орнаменту», «По-
ліський курінь», «Про шиття і носіння одягу», 
«Мисник», «Вживання кошика та мішка. Матері-
али до історії примітивного транспорту»; Н. За-
глади «Ярмо».

На основі тривалих стаціонарних спостере-
жень, що проводилися в с. Старосіллі, Н. Загла-
да підготувала роботу «Побут селянської дити-
ни» (1929р.). Монографія за обраною тематикою 
на лежить до рідкісного в українській науці на-
прямку «етнографії дитинства». 

Становлять значний науковий інтерес дослі-
дження Н. Заглади про їжу та Л. Шульгиної про 
пасічництво, вміщені у третьому томі «Матеріа-
лів до етнології». 

Розширенню спектра народознавчих студій 
та методичного інструментарію сприяла також 
робота Етнографічного товариства, створеного 
при Музеї-Кабінеті антропології. 1928 р. Товари-
ство було перейменоване на Всеукраїнське ет-
нографічне товариство (ВУЕТ). На початок 1926 

р. товариство вже нараховувало 160 членів. Ді-
яльну участь у його роботі брали А. Онищук, Л. 
Шульгина, Н. Заглада, Д. Щербаківський, Є. Дзба-
новський, Н. Малеча та ін. Товариство ставило 
перед собою мету об’єднати роботу фахівців та 
краєзнавців-аматорів, залучити широкі наукові 
кола до безпосередніх студій народного побуту. 
Товариство спромоглося започаткувати власні 
видання («Побут» (вийшло сім номерів) та «За-
писки Етнографічного товариства»). Члени Ет-
нографічного Товариства студіювали народні 
промисли та ремесла, звичаї та обрядовий хліб, 
традиційні знання та вірування. Ґрунтовністю 
наукового підходу вирізняються опубліковані у 
кількох числах «Побуту» розвідки з народної ме-
дицини Поділля С. Верхратського «Побутова ме-
дицина сучасного села», «Український медичний 
фольклор» тощо. 

Етнологічний Відділ (або Відділ примітивної 
культури) досліджував соціонормативну куль-
туру, форми громадського життя. Дійсними чле-
нами Відділу примітивної культури і народної 
творчості стали К. Грушевська (керівник відділу), 
К. Копержинський і Ф. Савченко. В основу діяль-
ності Відділу було покладено програмні завдан-
ня проектованого М. Грушевським Інституту до-
слідження пережитків примітивної культури в 
українській обрядовості, народному світогляді 
та фольклорі. Фундаментальну дослідницько-по-
шукову роботу здійснила, зокрема, К. Грушевська 
по виявленню та науковій систематизації варі-
антів історичних дум. На засадах новітніх науко-
вих методик вона упорядкувала та опублікувала 
корпус українських народних дум у двох томах 
(«Українські народні думи» у 2-х тт.(1927, 1931), 
що й досі залишається основним джерелом для 
дослідників цього жанру фольклору. 

У 20-і роки започатковуються такі дослідниць-
кі напрямки в українській етнології, які, не див-
лячись на різноманітні деструктивні чинники 
та тенденції радянської доби, не втрачають сво-
єї актуальності впродовж всього двадцятого сто-
ліття.

Передусім, українські народознавці домага-
ються позитивних зрушень у розробці науко-
во-теоретичних питань, методологічних засад 
розвитку етнологічної науки; її розмежування із 
суміжними дисциплінами; визначення її дослід-
ницької сфери. Основні концептуальні положен-
ня розвитку української етнології, як і історичної 
науки в цілому, розробив М. Грушевський, який 
особисто опікувався перспективою розвитку на-
родознавства, створюючи відповідні наукові під-
розділи і добираючи для них кадри, сприяючи 
започаткуванню наукових шкіл. Важливого про-
грамно-методологічного значення набула, зокре-
ма, стаття М. Грушевського «Збереження і дослі-
дження побутового і фольклорного матеріалу як 
відповідальне державне завдання». Основні її по-
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ложення про державні заходи у сфері екології на-
родної культури, про потребу зберегти «якнай-
більше фольклорного матеріалу, взятого якнай-
ширше з різних точок погляду як для сучасної, 
так і для майбутньої науки» не втратили своєї 
наукової значимості й досі. Розвідка М. Грушев-
ського – це властиво своєрідна цілісна програма 
державного підходу до охорони етнокультурної 
спадщини. Гідна подиву публікаційна діяльність 
20-х – початку 30-х років народознавчих установ, 
кожна з яких мала власне періодичне видання не 
дивлячись на надмірні економічні скрути цієї 
доби. Видрукувані на сторінках періодичних ви-
дань цих установ праці, присвячені не лише ма-
теріальній і духовній культурі українців, а й та-
кож актуальним народознавчим проблемам за-
рубіжної етнології. 

З’являються і фундаментальні узагальнюючі 
роботи з етнології та фольклористики (О. Андрі-
євський «Бібліографія літератури з українсько-
го фольклору» (1930). З-поміж історіографічних 
досліджень 20-х років виокремлюється також 
монографія Ф. Савченка «Заборона українства». 
Це один із найґрунтовніших систематичних ви-
кладів розвитку українського руху за національ-
не відродження на підросійських землях Украї-
ни. Дослідження містить огляд джерел й історі-
ографію, скрупульозно зібрані й осмислені дані 
про українську діяльність Комісії для опису Ки-
ївської шкільної округи, про етнографічно-ста-
тистичну експедицію П.Чубинського, про поль-
сько-українсько-російські взаємовідносини, про 
передумови створення та причини закриття Пів-
денно-Західного відділу РГТ в Києві.

До пріоритетних напрямків діяльності Всеу-
країнської академії наук (далі ВУАН) належали 
вже з часу заснування дослідження історії мис-
тецтва, передусім вітчизняного. Вони здійсню-
валися низкою комісій, комітетів, музеїв, секцій, 
утворених при Першому відділі чи Спільному зі-
бранні ВУАН.

Після об’єднання в червні 1921 р. Українського 
наукового товариства (далі УНТ) з ВУАН до скла-
ду ВУАН увійшла секція мистецтв УНТ, яка була 
створена при ньому за ініціативою провідних 
українських мистецтвознавців ще у вересні 1918 
р. (перший голова секції – Д.Антонович, секре-
тар – Д.Щербаківський; згодом секцію очолюва-
ли М.Макаренко, О.Новицький). По приєднанню 
до ВУАН у складі секції працювали комісії: дослі-
дження художніх цінностей, вилучених з церков 
і молитовних будинків України; термінологічних 
словників з історії мистецтва; реєстрації пам’я-
ток мистецтва та видавнича.

1 серпня 1921 р. у складі Першого відділу ВУАН 
було створено Археологічну комісію (голова – Ф. 
Шміт). Згідно з розробленим Ф. Шмітом проек-
том до п’яти секцій цієї Комісії мали входити і 
етнографічна, музеєзнавча, архітектурно-мону-

ментальна та мистецтвознавча. 1922 р. Археоло-
гічну комісію було реорганізовано в комітет, а 
1924 р. – у Всеукраїнський археологічний комітет 
при Спільному зібранні ВУАН. 1925 р. Спільне зі-
брання ВУАН затвердило Президію ВУАКу: голо-
ва – О. Новицький, заступник голови – Д. Щер-
баківський, вчений секретар – М. Рудинський. З 
ініціативи Д. Щербаківського в структурі ВУАКу 
було створено Мистецький відділ з двома комі-
сіями – студіювання пам’яток монументального 
мистецтва та студіювання архівних джерел з іс-
торії українського мистецтва.

У 1921 р. з ініціативи академіка Ф. Шміта при 
ВУАН засновано Софійську комісію (голова Ф. 
Шміт), на яку покладалося завдання комплек-
сного дослідження собору Св. Софії в Києві. Пе-
рервана на деякий час діяльність цієї Комісії 
відновлюється з червня 1923 р. у складі Першо-
го відділу ВУАН, головою якої призначено акаде-
міка О. Новицького, а заступником – М. Біляшів-
ського. Комісія припинила існування в 1933 р.

1922 р. з ініціативи Ф. Шміта було створено на-
уково-дослідницьку кафедру мистецтвознав-
ства, яку спочатку він і очолив. З 1924 р. керів-
ником кафедри став О. Новицький. При кафедрі 
було закладено окремий кабінет українського 
мистецтва, а також Музей видатних діячів укра-
їнської науки та мистецтва (кустос – Є. Рудин-
ська), Український театральний музей (керівник 
– П. Рулін). 

У рамках Спільного зібрання ВУАН з 1919 р. 
функціонував Музей мистецтв (нині – Музей 
мистецтв ім. Б. і В. Ханенків), працівники якого 
досліджували широкий спектр питань історії за-
хідного та східного мистецтва.

Упродовж 20-х років академічні народознав-
чі та мистецтвознавчі наукові установи досягли 
значних результатів: започатковано нові дослід-
ницькі напрямки та солідні періодичні видан-
ня, налагоджено тісні контакти між науковцями 
провідних міст України (Києва, Харкова, Львова, 
Одеси), створено фундаментальну джерелознав-
чу базу з українського народознавства, опублі-
ковано ґрунтовні наукові праці узагальнюючо-
го характеру з царини етнографії та мистецтвоз-
навства. Все це відкривало неабиякі перспективи 
перед українською гуманітарною наукою. Проте 
суспільно-політичні реалії розгорнулися інакше: 
репресивна політика радянської тоталітарної 
системи початку 30-х років різко зупинила роз-
виток гуманітарних досліджень в Україні. Ни-
щівного морального та фізичного удару зазнає 
як УАН в цілому, так і провідна наукова верства, 
зокрема. Застій у науці посилювався директивно 
насаджуваними теорією соціалістичного реаліз-
му та марксистськими догмами. Ідеологічні ре-
формації в гуманітарній науковій сфері, репресії 
щодо науковців та згортання цілих наукових на-
прямків згубно вплинули на загальний стан ака-
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демічної науки, надмірно звузили спектр та мож-
ливості дослідження і збереження культурної 
спадщини народу.

Відбуваються численні реорганізації та лікві-
дація установ мистецтвознавчого та народознав-
чого напрямку. Частину наукового складу цих 
підрозділів було приєднано до Інституту матері-
альної культури, а частину репресовано. 

Гостра суспільна потреба у створенні спеці-
альної академічної установи, об’єктом вивчення 
якої була б усна народна творчість, музика, обра-
зотворче мистецтво та звичаєво-обрядова куль-
тура, зумовила прийняття у липні 1935 р. ухвали 
Президії Академії наук про створення Інституту 
народної художньої творчості, яка була підтри-
мана загальною сесією Академії наук у червні 
1936 р. Отже з метою компенсації помітних про-
галин у народознавчій галузі в рамках Академії 
наук УРСР постає Інститут українського фоль-
клору (з другої половини 1936 р.). Він успадкував 
не лише наукові традиції й досвід, а й архів та на-
уково-документальну базу народознавчих уста-
нов 20-х років. Аспірантура Інституту, відкрита у 
1938 р., готувала фахівців з музичного і словесно-
го фольклору та етнографії. З 1940 р. постає пи-
тання про відкриття в Інституті відділу етногра-
фії. Для висвітлення результатів наукових студій 
у галузі народної творчості Інститут започатко-
вує періодичні видання – «Український фоль-
клор» (1937–39), «Народна творчість» (1939–41).

Першим директором Інституту українського 
фольклору був А. Хвиля (1936–37), якого у 1937 
р. було репресовано. Напередодні Другої світової 
війни в Інституті плідно працювали відомі вчені 
Д. Ревуцький, П. Попов, Ю. Соколов, Ф. Колесса, 
Ф. Лавров та ін., які провадили значну збирацьку 
роботу в царині народної творчості та готували 
до видання підручник українського фольклору.

Під час Другої світової війни Інститут було ева-
куйовано до Уфи (1941 р.) і реорганізовано у від-
діл фольклору зведеного Інституту суспільних 
наук АН УРСР. Щодо мистецтвознавчих дослі-
джень, то їх згодом було поновлено у структурі 
багатопрофільного Інституту народної творчос-
ті та мистецтв АН УРСР, що постав у червні 1942 
р. на базі цього відділу. До його складу крім наро-
дознавців увійшли й мистецтвознавці. Спочатку 
Інститут очолив фольклорист і музикознавець 
проф. М. Грінченко, автор першої «Історії україн-
ської музики» (1922 р.), а з кінця 1942 р. незмін-
ним керівником установи став на два десятиліт-
тя голова Спілки письменників УРСР, поет, ака-
демік АН УРСР М. Рильський, який був найтісні-
ше пов’язаний з народною творчістю, оскільки, 
за його зізнанням, «з любов’ю до народної твор-
чості ... здається і народився». 

У березні 1944 р. Інститут повернувся до Киє-
ва й був реорганізований в Інститут мистецтвоз-
навства, фольклору та етнографії АН УРСР1. 

Зусиллями М. Рильського було сформовано ет-
нографічне відділення та відділи фондів, обра-
зотворчого мистецтва, фольклору, етнографії, 
музики, кіно, театру, славістики, а також розпо-
чато видання фундаментальної серії «Українська 
народна творчість». Від 1947 до 1958 р. Інститут 
видавав «Наукові записки» (Т. 1–4) з питань мис-
тецтва, фольклору та етнографії, а 1957 р. віднов-
лено випуск журналу «Народна творчість та ет-
нографія», що продовжив видавничу традицію 
Етнографічної комісії, Відділу примітивної куль-
тури і народної творчості, а згодом – Інституту 
українського фольклору. Високий авторитет по-
ета-академіка сприяв утвердженню керованої 
ним гуманітарної багатопрофільної установи, 
що стала визначним народознавчим та мисте-
цтвознавчим центром.

1964 р. Інституту присвоєно ім’я М. Т. Риль-
ського. Після М. Рильського Інститутом керува-
ли М. Сиваченко (1964–73 рр.), С. Зубков (1974–
87 рр.), О. Костюк (1987–2000 рр.), Г. Скрипник 
(від 2000 р.). Від 1994 р. Інститут має сучасну на-
зву. У структурі Інституту функціонують відділи 
музикознавства, фольклористики, театрознав-
ства, кінознавства, культурології та етномисте-
цтвознавства, декоративно-вжиткового мис-
тецтва та народної творчості зарубіжних країн, 
образотворчого мистецтва, а також Український 
етнологічний центр, наукова бібліотека та руко-
писні фонди. 

До пріоритетних наукових напрямів діяльності 
Інституту належить: дослідження етнічної та ет-
нокультурної історії українського народу, історії 
української етнографії, реалізація широкої про-
грами тотального фольклорно-етнографічного 
обстеження України та формування комп’ютер-
ної бази даних з етнокультури українців та ет-
нічних меншин, створення етнографічної енци-
клопедії та етнографічних атласів з матеріальної 
та духовної культури; видання повновартісної 
історико-етнографічної монографії «Українці», 
ідея підготовки якої належить ще М. Рильському 
та К. Гуслистому. Колектив працює над підготов-
кою до видання на паперових та електронних но-
сіях десятитомного корпусу «Українська народна 
спадщина», над опублікуванням рукописних ет-
нографічних матеріалів архіву тощо. Ці наукові 
проекти реалізують співробітники «Українсько-
го етнологічного центру», що постав у 1999 р. на 
основі «Етнологічного відділу» та «Українського 
фольклорно-етнографічного центру». Наукові 
традиції та засади цього підрозділу були закла-
дені як самим директором ІМФЕ М. Рильським 
(який після відкриття цього осередку певний 
час його очолював), так і К. Гуслистим. Завідува-
чу цього відділу К. Гуслистому належить заслуга 
започаткування розробки актуальної тематики 
з етнічної історії та етногенезу українців, із кар-
тографування явищ української етнокультури, 
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з опрацювання концепції створення Музею на-
родної архітектури та побуту України. Поміт-
ними здобутками в царині етнологічної науки 
в Україні позначилася і діяльність Володимира 
Горленка, який перейняв естафету керівника від-
ділу від К. Гуслистого і сприяв розробці історіо-
графічних проблем української етнографії та ет-
нографічних атласів. 

Напрацювання вчених попередніх десяти-
літь з етнології знайшли успішне продовження у 
працях сучасних народознавців Інституту, перу 
яких належить низка опублікованих фундамен-
тальних робіт: «Етнічна та етнокультурна історія 
України» (Кн. 2, Т. І), «Історія української етно-
графії» (Т. І), «Історія української етнографії» Ф. 
Колесси, «Українці» (Кн. 2, 3) тощо. Співробітни-
ки «Українського етнологічного центру» успішно 
здійснюють програму тотального етнографічно-
го обстеження України

Важливим народознавчим підрозділом Інсти-
туту є відділ фольклору, наукові традиції діяль-
ності якого сягають академічних установ 20-х 
років. Активну роботу з дослідження народного 
епосу, вивчення репертуару та музично-вико-
навської діяльності кобзарів, бандуристів та лір-
ників здійснювали фольклористи Інституту піс-
ля Другої світової війни. За підтримки М. Риль-
ського фольклористами було започатковано се-
рію «Українська народна творчість» (опубліко-
вано 22 томи). Відділ, очолюваний у різні часи 
відомими українськими фольклористами (П. 
Поповим, Ф. Лавровим, О. Деєм, М. Пазяком, Й. 
Федасом, М. Дмитренком), підготував та опублі-
кував низку монографій з проблем українського 
епосу, народної пісенності, пареміології, з історії 
української фольклористики тощо. За сучасних 
умов актуалізувалася потреба підготовки та ви-
дання фундаментальних узагальнюючих праць 
з української фольклористики. Особливої уваги 
заслуговують започатковані колективом: п’яти-
томний корпус «Українські народні думи», «Ен-
циклопедія української фольклористики» та «Іс-
торія української фольклористики». 

Народознавці Інституту забезпечують вихід 
періодичних видань: «Народна творчість та ет-
нографія», «Матеріали до української етнології», 
Матеріали Міжнародних україністичних кон-
гресів; опікуються перевиданням фольклорно-
етнографічної спадщини (опубліковано «Укра-
їнські народні мелодії» К. Квітки у 2-х частинах, 
«Українські народні думи» К. Грушевської у 2-х 
томах, Історико-етнографічний нарис «Зятківці» 
Г. Танцюри у 2-х томах, «Етнографічні писання» 
М. Костомарова та ін.). 

Вагомими науковими здобутками відзнача-
ється дослідницька діяльність відділу музикоз-
навства. Ще в повоєнні роки музикознавці бра-
ли активну участь у підготовці фольклористич-
них видань, у дослідженні народної музичної 

творчості, весільних пісень, історії української 
музичної фольклористики (праці Л. Ященка, О. 
Правдюка, С. Грици). Водночас, дедалі активніше 
музикознавці цікавляться і професійним музич-
ним мистецтвом, диригентсько-виконавськими 
аспектами музичного мистецтва; ними дослі-
джуються питання історії й теорії професійної 
музичної культури, психології музичного сприй-
мання, зв’язки професійної музики з фолькло-
ром, здійснюються історико-теоретичні розроб-
ки жанрів і стилів класичної і сучасної музики 
(праці М. Гордійчука, О. Костюка, А. Іваницького, 
О. Шевчук, Л.Корній, А. Калениченка, О.Німко-
вич). Широка низка видань присвячена персо-
наліям української музики (монографії Л.Пар-
хоменко, Б.Фільц, В.Кузик, А.Терещенко, а також 
довідник «Композитори України та української 
діаспори» А.Мухи та ін.) Колективом підготов-
лено і опубліковано 5 томів багатотомної «Історії 
української музики», а нині вчені відділу під ке-
рівництвом А.Калениченка активно працюють 
над опублікуванням праць класичної музичної 
спадщини, підготовкою і виданням у 3-х томах 
«Української музичної енциклопедії» (вийшов 
І-й том), тематичних збірок та періодичних ви-
дань, («Матеріалів до українського мистецтвоз-
навства», «Українського мистецтвознавства: ма-
теріали, дослідження, рецензії»), беруть активну 
участь у музичному житті країни.

З ініціативи М.Т.Рильського в ІМФЕ відроджу-
ються багаті традиції української славістичної 
науки: в 1955 р. відкрито аспірантуру зі слов’ян-
ської фольклористики, в 1959 р. у відділі укра-
їнського фольклору для дослідження проблеми 
«Фольклор південних і західних слов’ян» ство-
рена група славістики, яку очолив учений-сла-
віст М. Кравцов. З 1961 р. Координаційною радою 
з актуальних проблем слов’янознавства, ІМФЕ 
ім. М.Рильського НАНУ призначається Головною 
установою в опрацюванні проблеми «Вивчення 
фольклору південних слов’ян», йому доручаєть-
ся координація і планування досліджень з цієї 
проблеми в Україні та Росії.

У 1969 р. рішенням Президії АН України в Інсти-
туті створено відділ слов’янської фольклористи-
ки. Під керівництвом відомого славіста В.Юзвен-
ко відділ розгортає дослідження над такими прі-
оритетними науковими темами, як порівняльно-
історичне вивчення фольклору слов’ян ських на-
родів; історія слов’янської фольклористики тощо.

У 1988 р. відділ слов’янської фольклористики 
було реорганізовано у відділ мистецтва та народ-
ної творчості зарубіжних країн, який продовжує 
здійснювати наукові проекти спільно з учени-
ми європейських країн, опрацьовуючи пробле-
ми художньої культури слов’ян. У розвитку сла-
вістичних досліджень в ІМФЕ велике значення 
мали і мають Міжнародні з’їзди славістів. Зокре-
ма у 1983 р. Інститут взяв найактивнішу участь 
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у підготовці і проведенні ІХ Міжнародного з’їзду 
славістів, що відбувся у Києві.

З-поміж численних колективних та індиві-
дуальних монографічних праць співробітни-
ків цього підрозділу (керівник – Л.Вахніна) вио-
кремлюються роботи та збірки, присвячені між-
слов’янським фольклорним і фольклористич-
ним взаєминам, усній народній творчості та мис-
тецтву слов’янських народів. До найпомітніших 
здобутків відділу по праву належить унікальне 
видання – енциклопедичний словник «Художня 
культура західних і південних слов’ян (ХІХ – по-
чаток ХХ ст.)» та започаткований ним щорічник 
«Слов’янський світ».

Схвальну оцінку наукової громадськості отри-
мала плідна координаційна діяльність, здійсню-
вана славістами Інституту по налагодженню на-
укових контактів із ученими Польщі, Болгарії, 
Чехії, Словаччини, Угорщини, Македонії, Росії та 
Білорусі. 

У 1996 р. сформовано «Відділ культурології» 
(від заснування і до сьогодні завідувач відділу 
– Юдкін І.М.), який постав на основі об’єднання 
«Відділу теоретичних проблем художнього роз-
витку мас» створеного у 1978 р. 2 (очолювано-
го І.Ф.Ляшенком) та «Відділу теорії мистецтва» 
(створеного у 1975 р. під керівництвом М.В.Гон-
чаренка). Наукова спадщина цих відділів, яка 
стала основою розвитку культурології в ІМФЕ, 
втілена в публікаціях співробітників, досвід яких 
забезпечив можливості подальшої розробки 
міждисциплінарної, інтеграційної проблематики 
в багатопрофільному Інституті мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Риль-
ського НАН України.

Перу провідних вчених цього відділу (І. Юдкі-
на, С. Грици, О.Найдена, Т.Рудої, Н.Корнієнко) на-
лежать фундаментальні та прикладні досліджен-
ня («Мелос української народної епіки», «Орна-
мент українського народного розпису», «Нариси 
німецької музичної культури другої половини 
ХХ ст.», «Український театр у переддень третьо-
го тисячоліття» тощо). Відділ також започатку-
вав серійні публікації «Наукові записки культу-
рологічного семінару та мистецтвознавчі аспек-
ти славістики», опублікував колективні моногра-
фії «Комплексне дослідження духовної культури 
слов’ян» тощо.

Відділ образотворчого мистецтва, що сьогодні 
репрезентує мистецтвознавчі дослідження Ін-
ституту, розпочав свою роботу у червні 1942 року 
в місті Уфі під керівництвом професора В.Г.За-
болотного. До складу відділу увійшли: О.Шов-
куненко, К.Трохименко, М.Шаронов, Л.Калени-
ченко, І.Шульга. Уже в цей період відділ розпочав 
роботу, пов’язану із написанням синтетичного 
дослідження українського мистецтва в площині 
його історичного розвитку, та підготовку матері-
алів короткого курсу «Історія українського мис-

тецтва». Науковці формували методику та при-
ступили до укладання «Словника українських 
художників». Незважаючи на важкі евакуаційні 
умови праці відділ не обмежувався лише твор-
чою роботою своїх співробітників, а й став цен-
тром, навколо якого гуртувалися українські ху-
дожні сили. 

З переїздом Інституту народної творчості та 
мистецтв Академії наук УРСР до Києва робота 
відділу була відновлена у новому форматі, що ви-
явилося у істотному кадровому розширенні, чіт-
кому профілюванні науково-дослідних робіт.

Особливо плідно співробітники відділу пра-
цювали у 60-х роках над створення широких під-
сумкових праць. Зокрема, у цей період з’явля-
ються друком такі роботи: «Мистецька спадщи-
на Т.Шевченка» (в 4-х томах, 5-ти книгах),«Істо-
рія українського мистецтва» (в 6-ти томах, 7-ми 
книгах), у підготовці 7, 8 та 9 томів «Истории ис-
кусств народов СССР». 

Новий етап наукової діяльності колективу об-
разотворців розпочався з проголошення неза-
лежності України. Науковці відділу (завідувач 
В.Фоменко) приступили до створення нової вер-
сії «Історії українського мистецтва» у 5-ти томах 
(нині вийшов друком 4-й том), до підготовки но-
вого академічного видання художньої спадщини 
Т.Шевченка (вийшов друком 7-й том), до укла-
данням словника українських художників. 

Потреба створення синтетичної фундамен-
тальної праці з історії народного мистецтва 
спричинилася до постання нового підрозділу – 
відділу декоративно-ужиткового мистецтва (на-
уковий керівник член-кореспондент АМУ Т.Ка-
ра-Васильєва). Нині його співробітники зосе-
редили свою увагу над написанням колективної 
монографії «Історія українського декоративно-
прикладного мистецтва» (в 3-х томах).

В Інституті функціонує також відділ театроз-
навства, який постав у повоєнний час в середні 
40-х років З 1946 по 1960 рр. він поєднував фа-
хівців театрознавців та кінознавців і мав назву 
«Відділ театру і кіно», а з 1960 року отримав су-
часну назву. Нині – це науково-дослідний центр 
вивчення актуальних проблем історії й теорії 
української театральної культури в усіх її жанро-
вих, видових і стилістичних розгалуженнях. 

За часів незалежності під керівництвом відо-
мого театрознавця Ю.Станішевського відділ пра-
цює над фундаментальною колективною пра-
цею «Історія українського театру» (в 3-х томах) 
та «Малою театральною енциклопедією». Ці уза-
гальнюючі роботи мають репрезентувати роз-
виток національної театральної культури впро-
довж кількох століть та ознайомити широкий 
загал читачів з видатними діячами українського 
театру. До здобутків колективу цього підрозділу 
належать фундаментальні роботи Ю. Станішев-
ського «Український балетний театр» та «Націо-
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нальна опера України». Велика заслуга належить 
співробітникам відділу у підготовці висококва-
ліфікованих кадрів театрознавців і театральних 
критиків, у проведенні національних і міжнарод-
них театральних фестивалів і конкурсів.

Перші кінознавці почали працювати в Інсти-
туті вже у складі відділу театру і кіно, яким упро-
довж 1953–1969 рр. керував доктор мистецтвоз-
навства М.К.Йосипенко. З 1961 р. в Інституті 
створено відділ кінознавства, який з 2005 р. пере-
йменовано у відділ кіномистецтва і телебачення 
(завідувач – Тримбач С.В.).

До здобутків цього підрозділу відноситься 
низ  ка видань (тритомна «Історія українсько-
го радянського кіномистецтвознавства 1917–
1954 рр.»; «Романтизм в українському кіномис-
тецтві»; «Український біографічний кінодовід-
ник»). О.Рутковським підготовлено до друку уні-
кальне видання «Український словник екранних 
медіа», а С.Тримбачем – монографія про твор-
чість О.Довженка. Нині відділ розпочав роботу 
над Довженківською енциклопедією, що має уза-
гальнити всі попередні дослідження довженків-
ської спадщини, а також відкрити нові, досі неві-
домі аспекти його діяльності.

Предметом гордості колективу Інституту є Ар-
хів рукописів та фонозаписів, який 2004 року ви-
знано Кабінетом Міністрів України національ-
ним надбанням. Інститутський архів – одне з 
найбагатших джерел у забезпеченні фактогра-
фічними даними народознавчої та мистецтвоз-
навчої наук. Він складається з рукописної части-
ни та фоноархіву і нараховує 1.5 млн. архівних 
аркушів (понад 20 тис. одиниць зберігання) запи-
сів зразків народнопісенної традиції, звичаєво-
обрядової культури. У складі фондів – листуван-
ня та особисті документи відомих діячів Украї-
ни – М. Біляшівського, В. Гнатюка, Б. Грінченка, 
К. Грушевської, М. Драгоманова, М. Білозерсько-
го, Я. Новицького, С. Таранущенка, Д. Яворниць-
кого, М. Лисенка, Я. Степового, П. Козицького, М. 
Вериківського, М. Грінченка, П. Реріха та багатьох 
інших, – а також документи наукових установ 
(НТШ, Етнографічної комісії, Кабінету музичної 
етнографії, Товариства Південно-російських ху-
дожників тощо). 

Унікальним національним надбанням є фо-
нотека фондів, що налічує понад 3 тисячі од.зб. 
фонозаписів, а також записів на фоноваликах – 
воскових циліндрах, що хронологічно обіймають 
матеріали першої половини ХХ ст. і представля-
ють записи дум, псальми, інструментальні твори 
кобзарів та лірників.

Наукова бібліотека Інституту фактично поста-
ла на основі книгозбірні Інституту українського 
фольклору, який в свою чергу успадкував матері-
али «Етнографічної комісії» і «Кабінету музичної 
етнографії». До інститутської книгозбірні було 
передано фольклорні та етнографічні матеріа-

ли з Музею антропології та етнології ім. Ф.Вовка. 
Для започаткування бібліотеки Інституту укра-
їнського фольклору бібліотека Академії наук пе-
редала архів та друковані праці П.Козицького, 
М.Тутковського, В.Пухальського, П.Демуцького, 
М.Лисенка. Передвоєнні фонди бібліотеки налі-
чували близько 16 550 кн.од.

До бібліотеки передано колекцію українського 
музикознавця і фольклориста, заслуженого діяча 
мистецтв, фундатора національного історичного 
музикознавства М.О.Грінченка (7 000 книг). Сут-
тєво поповнилися книжкові фонди і за рахунок 
придбання приватних колекцій. Так, у дар бібліо-
теці було передано книги Г.С.Сухобрус, А.Жуков-
ського, Я.П.Прилипка, О.А.Правдюка, М.М.Гор-
дійчука, В.Авраменка, М.В. Дремлюги. У 1962 р. 
у книгозбірні нараховувалося 4 696 од. іноземної 
літератури з мистецтвознавства, музики, кіно, 
театру, фольклору та етнографії. 

З листопада 1959 р. розпочалася робота зі скла-
дання бібліографічної картотеки за профілем ді-
яльності Інституту. Зокрема були створені ката-
логи і картотеки іноземної літератури (алфавіт-
ний, систематичний), картотека періодики, тема-
тична картотека статей із іноземних журналів та 
збірників. 

Сучасний фонд бібліотеки перевищує 103 тис. 
примірників і становить значну наукову і куль-
турну цінність. За своїм змістом це література з 
питань етнографії, фольклористики, образот-
ворчого мистецтва, музикознавства, театрознав-
ства, кінознавства, а також із суміжних дисци-
плін (демографії, історії, культурології, літерату-
рознавства тощо). У фонді бібліотеки представ-
лені багаторічні комплекти фахових журналів, 
які налічують понад 60 назв спеціальних періо-
дичних видань.

Важливим документальними пам’ятками 
культури є рідкісні та цінні видання бібліотечно-
го фонду (Сінодик (Пом’яник). – Почаїв (до 1607 
р.). – 44 с.; Часослов. – М.: Типографія при Пре-
ображенській богадельні, 1617 р. – 370 с.; Тріод 
Квітна. – Супрасль: Типографія Супрасльська, 
1673. – 587 с.).

Унікальним надбанням бібліотеки останніх 
років стала передана до Інституту бібліотека 
І.М.Власенка (багаторічного відповідального се-
кретаря журналу «Народна творчість та етногра-
фія»), яка нараховує близько 18 000 одиниць збе-
реження.

На базі Інституту працюють наукові координа-
ційні ради – «Проблеми збереження й досліджен-
ня традиційної культури», «Національна спад-
щина й сучасний мистецький процес» та функці-
онують Міжнародна асоціація українських етно-
логів та Національна асоціація україністів. 

В Інституті створено Спеціалізовані вчені ради 
по захисту докторських та кандидатських дисер-
тацій зі всіх репрезентованих в ньому наукових 

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 10

дисциплін (етнологія, фольклористика, образот-
ворче мистецтво, декоративне і прикладне мис-
тецтво, музичне мистецтво, театральне мисте-
цтво, кіномистецтво, телебачення).

Інститут здійснює плідну науково-координа-
ційну діяльність, тісно співпрацюючи із ученими 
Польщі, Болгарії, Угорщини, Македонії, Франції, 
Росії та інших країн. В рамках існуючих міждер-
жавних наукових угод з метою інтеграції україн-
ської науки до європейського наукового просто-
ру колектив успішно здійснено низку спільних 
проектів по виданню спецвипусків періодичних 
видань. Зокрема опубліковані три номери часо-
пису «Народна творчість та етнографія», присвя-
чені французькій, польській та угорській етноло-
гії, один випуск «Французької етнології» опублі-
кований у Парижі, присвячений українській ет-

нології. Прикладом успішної реалізації принци-
пово нового проекту є переклад праць зарубіж-
них авторів українською мовою. Ідеться зокрема 
про перекладені та видані в Інституті праці відо-
мого французького етнолога Жана Кюїзеньє «Ет-
нологія Європи» та «Етнологія Франції».

За часів незалежності істотно розширилися 
видавничі спроможності Інституту. Нині колек-
тив забезпечує випуск у світ 5 періодичних ви-
дань: «Народна творчість та етнографія», «Студії 
мистецвознавчі», «Слов’янський світ», «Матеріа-
ли до української етнології», «Українське мисте-
цтвознавство».

Свій 85-річний ювілей колектив Інституту від-
значає із помітними здобутками та новими пер-
спективними проектами дослідження та попу-
ляризації національної культури.
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This article is devoted to the 85-th anniversary of 
the Rylsky Institute of Art studies, Folklore and Ethn-
ology. The autor retrances a long and not easy forma-
tion route from the art study sells to the leading field 
institution. Valuation of sciense establishment’s acti-
vity at different periods of its historical development 
is also given in the artic le.
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Лідія АРТЮХ
(Київ)

НАЦІОНАЛЬНА 
САМОСВІДOМІСТЬ В УМОВАХ 
КУЛЬТУРНОЕКОНОМІЧНОГО 
УТИСКУ ВЛАДИ
НА МАТЕРІАЛІ С. ТОВСТЕНЬКЕ

У1992 році у Фондах (науковому архіві) Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклористики й 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України я на-
трапила на невелику неопубліковану раніше за-
мітку Володимира Гнатюка «Товстеньке, єго лад і 
звичаї» 1, яку з коментарями надрукувала в жур-
налі «Народна творчість та етнографія» 2. Повер-
нутися до цього матеріалу Володимира Гнатюка і 
подивитися на нього під новим кутом зору мене 
спонукала проблематика, яка нині є надзвичай-
но актуальною і входить у планову тему нашого 
відділу – «Етнокультурні фактори національної 
ідентифікації населення українського порубіж-
жя».

Володимир Гнатюк розповідає про побутову 
культуру села Товстеньке Гусятинського пові-
ту (нині Чортківський район Тернопільської об-
ласті). Замітка не датована, але можна впевнено 
припустити, що написана вона ще до Першої сві-
тової війни, на початку ХХ століття.

Починає свій опис дослідник з проблеми за-
йнятості. Розділивши населення на хлопів – 
українців (тодішня самоназва «русини») і шлях-
ту – поляків, він визначає як основну діяльність 
і тих, і інших – працю у власних господарствах, 
при місцевій гуральні або на сезонних роботах 
у чужих селах. При цьому наймитувати чи слу-
гувати тутешні пани беруть лише чужих, ніхто і 
ніколи з місцевих не наймається за наймита чи 
слугу до панського чи багатого двору в своєму 
селі: «Коли слуга відойде, фактор зійде ціле село, 
шукаючи нової і вертає з нічим до свого пана, що 
його вислав, тай каже єму: Тутейший нарід, то 
якийсь дуже панський» 3.

І далі етнограф продовжує розвивати тему «пан-
ськості». Чи то шляхтич, чи то хлоп, на його дум-
ку, ніколи не відізветься на звичайне звертання, 
а гордо зауважить: «Мені ся належить «пан» пе-
ред прізвищем» 4. Кожен товстенецький мешка-
нець прагне й називатися по-панськи: не Іваном, 
а Яном, не Йосипом, а Юзефом і т. п. Шляхта, на-
віть найбідніша, носила не прості кожухи («бо то 
хлопські»), а криті сукном, на ногах шляхтич мав 
«польські» чоботи, на вікнах висіли фіранки, а у 
хаті стояли «панські» меблі. Власне, вони не дуже 
й відрізнялися від «хлопських»: замість мисника 
висіла шафка, а замість лав стояли бамбетлі – ши-

рокі лави-ліжка зі спинками. (До речі, у перекладі з 
польської bambetl означає «непотріб», «мотлох»).

В. Гнатюка зачіпає снобізм товстенецького 
люду, особливо жінок і дівчат, які «аж до переса-
ди пнуть ся між паньство» 5. Критично оглядає 
етнограф побутові сценки: «Напр., приходить 
до склепу [= магазину] якась дівчина та й каже: 
«Пане єремтий, дайте мені за яйця або часами 
желізка для запікання гривки, миделка пахню-
щого і т. п. приборів тоалетових» 6. З гіркою іро-
нією дослідник зазначає: «Хлопські дівчата ста-
рають ся нічим не різнитись від шляхотських, 
але все не можуть... Пересада строїв є зіпсутєм 
великим, навіть хоробою народу товстенецько-
го; бо не одно бідне, нпр, дівча, голодуючи, тяжко 
душить, ховає ґрайцари зароблені в дворі, щоб 
мати такі черевики на високих корках, «як тамта 
має», або пудру купити та перкалів шляхоцьких! 
Найяркіше пробиваєсь вдача народу тутейшого 
на Великдень. Дівчата в повивертаних череви-
ках бігають по пришві, вертять ся, пописують ся 
вбраннячком» 7.

При цьому переважне українське оточення 
впливало на широке побутування в Товстенько-
му української мови. В. Гнатюк зауважує, що «всі 
говорять по-руськи» (тобто українською), хоча 
«мова звичайно макароністична, змішана з поль-
ською» 8.

Як бачимо, опис села й характеристику його 
жителів подано у незвичній для В. Гнатюка ма-
нері гострої критичності, гіркого кепкування й 
поблажливої терпимості. Негативно оцінюючи 
прагнення населення долучитися в будь-який 
спосіб до «шляхетської» культури, автор засу-
джує потяг до «панськості», що поширювався в 
ті часи, мабуть, не лише в цьому одному населе-
ному пункті Галичини. Дбаючи про збереження 
рис, властивих справжній «русинській» (україн-
ській) культурі, він у більшості своїх фолькло-
ристичних і етнографічних творів високо оціню-
вав саме цей автентичний, самобутній і багатий 
шар народної культури. Видатний вчений і зна-
вець народної творчості, В. Гнатюк прагнув по-
пуляризувати не лише значення цього прошарку 
культури, але й ідеї рівності та демократії. І цією 
статтею він упевнено висловив свою позицію – 
справжнього вченого.

Матеріали сучасної експедиції до с. Товстень-
ке свідчать, що після 1918 року ситуація дещо 
змінюється. У селі були (і досі діють) греко-ка-
толицька церква і римо-католицький костел. До 
І Світової війни можна було ще бачити весільні 
поїзди міжнаціональних шлюбів. Такі поїзди від-
різнялися двома прапорами (фанами) на брич-
ках: біло-червоним польським і жовто-блакит-
ним українським. Міжнаціональні шлюби хоч і 
траплялися нечасто, проте й не були винятком. 
Діти, народжені від таких шлюбів, записували-
ся залежно від статі: хлопці – за національністю 
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батька, дівчата – за національністю матері. Так 
само було і з вибором конфесії: з матір’ю-поль-
кою дівчата ходили до костелу, а хлопці з бать-
ком-українцем – до церкви. Якщо ж батько був 
поляком, то сини молилися у костелі, а дочки з 
матір’ю, відповідно, у церкві. Польські хлопці не-
рідко брали до шлюбу товстенецьких дівчат-«ру-
синок». Польські ж дівчата неохоче віддавалися 
за українців, оскільки неофіційний соціальний 
статус у шляхти був вищий: «Воліла бим вийти 
за шляхоцького ходака, ніж за найбагатшого хло-
па», – писав за словами товстенецьких дівчат 
В. Гнатюк. Після підпорядкування території Га-
личини Польщі ситуація змінилася ще дужче. 
Міжнаціональні шлюби стали зовсім рідкісним 
явищем. Навіть час виміряли в селі за такою по-
дією, приміром: «Це було того року, коли Яцек 
Каміньський взяв Роману Гацалюк».

Землю в ті часи міг купити лише римо-католик. 
Тому траплялися випадки переходу українців у 
католицьку віру задля можливості купівлі мор-
га-другого землі*. Так само чинили й «хлопи», що 
хотіли вчити своїх дітей у гімназії. Проте це ви-
кликало негативну реакцію з боку односельців. 
Земляки-українці таких людей засуджували, об-
межували спілкування з ними, майже не родича-
лися, не брали в куми.

Якщо на початку ХХ століття населення села 
святкувало і православні, і католицькі свята, то 
вже у 20-і роки з’являється тенденція до суворо-
го розмежування. Українці активніше святкують 
свята, яких не мали поляки, цим самим підкрес-
люючи свою «українскість». Зелені свята на Трій-
цю поляки не святкували (у них це Свято Свя-
того духа). Тому Трійця стає певним символом 
національної приналежності: «Вже у 30-і роки, – 
розповідають старожили, – щоб показати, що 
ми – українці, від церкви ходили з братством до 
Могили (січових стрільців), щоб маїти її зіллям. 
Маїли хати, ворота, шопи вербов, липов, ясенем. 
Долівку в хаті стелили лілеєм». Так само знако-
вим було й свято св. Андрія («Андрея»). Дівчата 
бавилися в гадання – пекли балабушки для го-
лодних псів, ворожили на кілках плоту, стукали 
ложками по плоту й питали господарів: «Чи є ви 
всі?», щоб отримати відповідь: «Є всі, абисьте від-
давали ся всі!». Увечері пекли «Паленицю» (ана-
лог «Калити») й разом із хлопцями розігрували 
веселу виставу. Відзначають, що «забави на Ан-
дрея заводили українці, поляки з Паленицев не 
бавилися».

На всі свята всі українці, і молодь, і старші 
люди, вбиралися в ошатні вишиванки. Десь поді-
лася мода на польсько-міські «блюзи». Вишиван-
ки стають ще одним із важливих символів націо-
нальної приналежності.

Що ж сталося з товстенецькими «русинами» за 
десяток років? Чому так змінюється самосвідо-
мість?

За спогадами старожилів, «русин і поляк за Ав-
стрії були єднакі, рівні. Хто бідний, то бідний, а 
хто заможний, то заможний. Бо влада австрій-
ська була. А вже за Польщі то не стало так добре. 
Не билися, але русинам з поляками було зле. Верх 
їх був. Школи були їхні, читальні. Тоді дівчата й 
хлопці українці взялися тримати своїх звичаїв». 
Отже, доки існувала Австро-Угорська імперія 
і два народи почували себе у відносно рівному 
становищі щодо владних структур, більш урба-
нізована побутова культура польського населен-
ня (і шляхти, й селян) була взірцем для охочої до 
новинок молоді. Звідси й високі «обцаси» (під-
бори, каблуки), й «блюзи» з купованим мережи-
вом замість вишиваних сорочок, і мереживні фі-
ранки на вікнах замість квітів і навіть зміна «на 
польський манір» імен: Іванки на Янку, Софію на 
Зосю, а Степана на Стефана й т. п. В. Гнатюк теж 
помічає ще у довоєнні часи прагнення товсте-
нецьких мешканців жити «як в місті»: у строях, 
зачісках, інтер’єрах хат тощо. Урбанізована побу-
това культура завжди була (а переважно й досі є) 
законодавицею моди, і тому більшість її елемен-
тів стають для сільських жителів престижними й 
швидко поширюються.

До речі, подібні впливи «міської» російської 
культури на українське населення великих сло-
бід Воронезької губернії, де українці й росіяни 
були розселені дисперсно, також відзначають 
етнографи в кінці ХІХ століття. Це виявлялося 
в реєстрації українських прізвищ на російський 
лад (Яцьков, Кащенков, Зозулін), у відданні пе-
реваги міському костюму замість українського 
народного місцевого строю. При цьому автор за-
мітки відзначає стійке збереження української 
мови в побуті, побутування українських пісень, 
виразний національний колорит у весільних, ве-
ликодніх і різдвяних обрядах і обрядовому хар-
чуванні 9.

У 1918 році після розпаду Австро-Угорської ім-
перії значна частина Галичини відійшла до Поль-
щі. Відтак відбувається зміна влади, а також змі-
на ставлення, передусім з боку влади, до підвлад-
ного тепер українського населення. Навзаєм по-
чинається спершу несвідомий, а за тим і свідо-
мий рух протесту з його боку. Імперські амбіції 
панівної польської адміністрації зачіпають не 
лише владну верхівку, але й спускаються на ниж-
чі прошарки населення. Майже забуті міжнаціо-
нальні шлюби, практично більше не відбувають-
ся спільні польсько-українські свята.

Обрання війта з українців уже стає неможли-
вим, всі громадські й адміністративні структури 
контролюються польським урядом. Уряд праг-
не встановити нові авторитарні правила, де б 
контролювалися не лише суспільні форми бут-
тя, але й особисті: мова, конфесія, побутова куль-
тура, освіта. Авторитарний режим спричиняє й 
конфесіональний і економічний утиск. Напри-
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клад, господарям, що змінювали греко-католиць-
ку конфесію на римо-католицьку, виділялося два 
морги землі.

Навіть володіння мовою визначалося адміні-
страцією, регулювався весь комплекс офіційних 
спілкувань, з освітою включно. Для української 
мови залишалася лише побутова сфера в своєму 
етнічному колі. Якщо до 1918 року мовне спіл-
кування було паритетним (українці спілкували-
ся між собою українською, з поляками – поль-
ською, поляки – так само: між собою говорили 
польською, а до українців зверталися україн-
ською), то пізніше ситуація змінюється. І поля-
ки, й українці воліють звертатися одне до одно-
го своєю рідною мовою. При тому, що всі товсте-
нецькі мешканці добре володіли обома мовами, 
це не створювало незручностей у спілкуванні, 
але підкреслювало національне розмежування.

Мовне силування, метою якого була мовна аси-
міляція, породжувало протилежний ефект: укра-
їнці самотужки створюють свої читальні, став-
лять самодіяльні вистави українських авторів, 
поширюється мода на українську пісню. Поді-
бні дії влади викликають спротив і замість при-
гнічення – підвищення рівня національної гід-
ності. Населення не може прийняти таку владу, її 
визнає лише та його частина, котра належить до 
«панівного», владного етносу.

Символом свого, етнічного, національного, 
знаком відмінності від недавно ще привабли-
вих сусідських побутових чеснот стають: одяг, 
мова, пісня, обряди (весілля, веснянки, Зелені 
свята – Трійця, Андрія). Використовуються зна-
ки як форма протесту: колір стрічки в косах, пра-
пори-фани у весільних поїздах, вишиванки, ка-
лендарні свята, збори молоді з піснями й танця-
ми біля поставленої близько села і біля церкви 
«фіґури» – хреста, поставленого на спомин заги-
блим у боях українцям. Виразно простежується 
зміна стереотипу поведінки: те, що ще недавно 
було престижним, привабливим стає чужим і во-
рожим. Опозиційні настрої до дій влади стають 
нормою побутового життя. З’являється усвідом-
лення ураженої й відродженої гідності. Активно 
іде процес самоусвідомлення, самовизначення 
людини як особи, що належить до певної культу-
ри, національної спільноти. Отже, в соціальних 
структурах нібито починає діяти фізичний за-
кон рівності дії й протидії.

* Морг – 0,56 га
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Лідія АРТЮХ
(Київ)

БЛИЗНЮКОВИЙ МОТИВ В ОБРАЗІ 
ІОАННА ХРЕСТИТЕЛЯ

Міфологічне підґрунтя фольклору й обрядо-
вості, що лежить в основі свят, пов’язаних з іме-
нем Іоанна Хрестителя, надзвичайно різноманіт-
не й багатовимірне. Хотілося б відтворити загаль-
ний контекст, що поєднав би усі виміри і в логічну 
структуру, і сюжетно. Постає питання, чи можли-
ва на цьому ґрунті якась монолітна реконструкція 
дохристиянської основи цього образу, тобто чи є 
образ Іоанна Хрестителя наслідком контамінації 
з міфологічним персонажем язичницької доби.

Почнімо з висновків. На нашу думку, в даному 
образі можна відслідкувати три мотиви – мотив 
першолюдини, мотив умираючого та воскресаю-
чого бога та мотив культурного героя, які в міфо-
логіях часто синкретично поєднуються, взаємо-
переплітаються. Всі три мотиви об’єднує близ-
нюкова семантика, а також розгортання системи 
спорідненості. Міфологічний мотив першолюди-
ни знаменує розгортання просторових і часових 
координат.

Близнюковий мотив – найуніверсальніша і 
най архаїчніша структура, що може вважатися 
первинною формалізацією когнітивних (спря-
мованих на пізнання світу) побудов міфологіч-
ної доби. Через цю модель утворюються напів-
абстрактні категорії, персоніфіковані абстрак-
ції. Близнюкова модель задає базові опозиції 
міфологічного світогляду. Інцест між близню-
ками (або братовбивство) моделює можливість 
переходу від одного члена опозиції до іншого, 
зближення незближуваного, формування ново-
го поняття (Леві-Строссівський приклад: «жит-
тя + смерть = землеробство + війна = полюван-
ня» – нова абстракція – все це схоже на принци-
пи формування знаків ідеографічного письма).

З первинної бінарної моделі розгортаються 
вертикально-горизонтальні просторово-часова 
та логічна моделі з елементами ієрархії. Логічну 
ієрархію персоніфікованих категорій, вірогідно, 
формалізують стосунки спорідненості. Хоч вио-
кремити з реліктів слов’янської міфології якусь 
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цілісну систему неможливо, кількість атрибутів 
спорідненості у ключових міфологічних персона-
жів показова. Визначальний атрибут верховного 
індоєвропейського бога – найвища ступіть спо-
рідненості Небо-батько, близнюки – діти бога, 
донька сонця, діти Перкунаса у балтській міфо-
логії, Даждьбог – син Стрибога, вітри – Стрибо-
гові онуки, Руські люди – Даждьбогові онуки, у 
центрі системи – першопредок, антропоморф-
ний символ організації простору-часу, міфоло-
гічний батько соціуму. Згадаймо також подвій-
ні свята, коли наступного дня після відзначен-
ня того чи іншого святого святкують день його 
батька (Миколин батько, Петрів батько, Іван Пе-
тровський). Зокрема, купальські міфологія й об-
рядовість містять багато вказівок на ієрархічну 
спорідненість персонажів.

Можна спробувати хоча б у загальних рисах 
окреслити принципи розгортання логічної сис-
теми когнітивних побудов елементарних сус-
пільств. У зв’язку з цим цікаво спеціально до-
слідити зміст слов’янського узагальнення «бог», 
його етнографічні характеристики, реконструк-
ції народно-міфологічного образу. У пізніх час-
тинах Авести, з якої, власне, черпаються знання 
про іранську міфологію, слово baγa виступає вже 
як узагальнення і використовується для позна-
чення інших богів (Ахурамазда, Мітра) (Топоров, 
1994). Можливо, тому і в слов’янську традицію 
поняття «бог», що, ймовірно, походить від іран-
ського baγa (бага), прийшло як узагальнення в 
різноманітних іпостасях, без конкретизації пер-
соніфікованого поняття. Вірогідно, це запозиче-
не узагальнене поняття стало також непрямою 
вказівкою на котрогось із богів, можливо, на бога 
денного сяючого неба. Це цілком відповідало б 
логікам міфологічних контамінацій. Існує гіпоте-
за, що боги слов’янського пантеону, в назві яких 
використовується слово «бог», – Даждьбог та 
Стрибог, – є описовими визначеннями, що вказу-
ють на певні атрибути, функції – ‘той, що дає бла-
го’, ‘той, що простирає блага, багатство’ (Іванов, 
Топоров, 1991; Іванов, Топоров, 1965), описуючи 
того (і, відповідно, опосередковано вказуючи на 
нього), атрибутами котрого вони є. У балтській 
міфології, спорідненій зі слов’янською, слово, що 
позначало бога денного сяючого неба, водночас 
використовувалося як загальне поняття бога. 
З іншого боку, і ім’я Перуна використовувалося 
не лише для позначення конкретного бога: зга-
даймо слова літописця «Перун есть мног», тоб-
то перунів багато. Або ж пригадаймо св. Іллю і 
«святих іллів», а також «святих георгіїв» осетин-
ського епосу (Дюмезиль, 1976). Те ж стосується 
і демонологічних персонажів із коренем jel-. До 
речі, за цією логікою наявність слов’янського де-
монологічного персонажа з іменем Дів зовсім не 
обов’язково означає зведення у контексті іран-
ських впливів бога денного сяючого неба до рів-

ня демонологічного персонажа через заміну його 
іншим. Подрібнення загального поняття на кон-
кретні, узагальненого важливого божества на 
другорядні, спеціалізовані, які згодом із введен-
ням моральної координати стають шкідливими 
персонажами, – загальна властивість міфологій. 
Адже боги вищої міфології виступають як певні 
персоніфіковані узагальнені поняття, об’єм яких 
становлять не об’єкти, що мають певні якості, 
задані узагальненим поняттям, а самі ці якості, 
атрибути загального поняття-божества у персо-
ніфікованій формі. Ці якості, у свою чергу, скла-
дають нове узагальнене поняття. Можливо, на 
найнижчих щаблях цієї логічної ієрархії атрибу-
ти вичерпуються, поняття вже не представляють 
той чи інший атрибут загального поняття, зали-
шається тільки ім’я.

Подібна ситуація узгоджується з логікою ког-
нітивних побудов міфологічної доби. Перехід від 
персоніфікованого, ієрархічно вищого поняття 
(такого, наприклад, як *deiuo – бог денного сяю-
чого неба) до його численних конкретизацій від-
бувається через виділення з усієї множинності 
атрибутів цього персоніфікованого узагальнення 
якогось одного, який допомагає побудувати нову 
підмножинність персоніфікованих понять, що 
перебувають на ієрархічно більш низькому рівні 
й абстрагують цей атрибут. Це б нагадувало логіч-
не дерево, коли б не відсутність чіткої ієрархії між 
загальним поняттям та підпоняттями, перева-
жання бінарних, метонімічних стосунків, невід-
повідність між об’ємом і змістом поняття, адже 
загальне поняття, як і підпоняття, є персоніфіко-
ваними. Тому серед атрибутів підпоняття може 
мати місце такий, що не є атрибутом загального 
поняття. Тоді він може відкривати нову множин-
ність, стаючи наступним узагальненням. Так, на-
приклад, можемо приблизно виокремити атрибу-
ти – ознаки бога денного сяючого неба: верх, світ-
ло, небо, родючість і т. ін. Потім певний атрибут, 
наприклад, родючість, виокремлюється. Носієм 
його стає міфологічний персонаж нижчого ран-
гу. Кожна узагальнена міфологічна сутність задає 
певні бінарні стосунки, без яких цю міфологічну 
сутність виокремити неможливо. Усяка бінарна 
модель слугує розділенню змістів, відокремлює 
один сенс від іншого. У міфологічній логічній сис-
темі вона допомагає виокремити головний атри-
бут того чи іншого поняття через протиставлення 
йому протилежного. Так, наприклад, через проти-
ставлення бога-громовержця його противникові 
виокремлюється головний атрибут бога громо-
вержця (представляти міфологічний верх на про-
тивагу міфологічному низу противника громо-
вержця, відповідно це небо і підземні води).

Можливо, метаструктурою, що формалізує це 
своєрідне «логічне дерево», є стосунки спорідне-
ності дуально-родової організації. Вони розгор-
таються і по вертикалі, як синівсько-батьківські 
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стосунки, моделюючи певну ієрархію, і за бінар-
ним принципом – як близнюкова модель. Проте 
не можна вважати дуально-родову організацію 
першоджерелом такої логічної системи. Існує 
думка, що принципи логічної системи запози-
чені із соціальної структури, наприклад, дуаль-
но-родової організації. Але наївно вважати, що 
людина міфологічної доби керувалася у пізнан-
ні світу якимись соціальними моделями. Справа 
саме в логічних можливостях людей тієї чи іншої 
епохи будувати категорії або соціальні структу-
ри. Як правильно показав Ж. Піаже, для психоло-
гії дитини більш складні логічні структури мо-
жуть надбудовуватися лише над відповідними їм 
простішими і, зрештою, над базовими. Це, воче-
видь, актуально не лише для побудови категорій 
в онтогенезі. Категорії людства теж не висять у 
повітрі, а генетично зростають на елементарних 
базових структурах, поступово ускладнюючись. 
Це зумовлює стадіальність розвитку не тільки 
когнітивних категорій, а й соціальних структур, 
синхронність і взаємопов’язаність їхнього роз-
витку. То ж дуально-родова організація, природ-
но, є моделлю для формалізації системи катего-
рій міфологічного світогляду.

Відчуження й подальша персоніфікація пев-
них атрибутів, функцій з усієї множинності атри-
бутів, функцій найвищого узагальнювального 
божества часто відбуваються із вказанням на 
синівсько-батьківські стосунки між загальним 
поняттям та його конкретизацією через певний 
атрибут із усієї множинності. Якщо вертикаль-
на модель спорідненості розгортається по верти-
калі і є метафоричною за своєю суттю, то близ-
нюкова модель відображає радше метонімічний 
пласт і формалізує перехід від одного поняття 
до іншого через бінарний принцип, створення 
нового поняття. Обидві моделі можна вважати 
первинною формалізацією, мета якої – абстрагу-
вання понять, створення категорій когнітивної 
моделі. Перша розгортає просторові координати 
(світове дерево), друга задає координати міфоло-
гічного часу.

Отже, переходимо до визначального мотиву 
купальської міфології – близнюкового, мотиву 
інцесту близнюків. Двійництво – наскрізний мо-
тив індоєвропейської міфології творення: відо-
кремлення неба і землі, що позначалися за допо-
могою одного кореня dui- двійня (Гамкрелидзе, 
Иванов 1984), близнюки – діти неба, «небесний 
шлюб» – шлюб сонця (доньки сонця) і місяця, 
що часто виступають як близнюки, стосунки мі-
сяця й ранкової зірки, ранкової та вечірньої зі-
рок; далі – поява першої людини, культурного ге-
роя, ім’я якого в деяких міфологічних традиціях 
походить від індоєвропейської назви близнюка 
*jemo (Иванов, 1998), і пов’язані з темою першо-
го смертного міфи про шлюб брата і сестри, бра-
тів та сестер близнюків.

Міф про кровозмішувальні стосунки між бра-
том та сестрою, що реконструюється на основі 
численних купальських пісень про походження 
квіток «братки», «брат-і-сестра», «Иван-да-Ма-
рья» може бути типологічно співвіднесений із 
вказаним типом етіологічних сюжетів, тобто з 
мотивом культурного героя, першопредка. Існує 
кілька різновидів сюжету. Брат і сестра, самі того 
не знаючи, беруть шлюб, а дізнавшись і засоро-
мившись вчиненого, перетворюються на росли-
ну («братки», «Іван-да-Мар’я», «брат-і-сестра» і 
т.п. – Viola tricolor), що квітне одразу ж двома ко-
льорами: жовті квіти уособлюють брата, сині – 
сестру (порівн. – жовте-синє – вогонь-вода). «Ну, 
сестро, ходімо в поле, посіємось: ти квітнути-
меш ліловим квітом, а я – жовтим»(Холм.) В ін-
шому варіанті брат вбиває спокусницю-сестру. 
Має місце і доволі кумедний варіант, де розгніва-
ний брат погнався за сестрою і придушив її: се-
стра пожовкла, а він посинів. Так і з’явились на 
світ жовто-сині квіти (Булашев, 1992). На думку 
В. Іванова і В. Топорова (Иванов, Топоров 1994), 
вказаний міф кодує зближення протилежних 
стихій – вогню і води, що являють собою одну із 
первинних опозицій (згадаймо загадку «Сестра 
сильніша од брата»). Опозиція вогню і води спів-
відноситься не лише із громовержцем та його 
противником, а й з опозицією дикого – культур-
ного (тобто опозицією координат міфологічно-
го часу: вода – субстанція перед творенням кос-
мосу, вогонь – атрибут і деміурга, і культурного 
героя), позначає час соціуму. Можливість взає-
мозв’язку і взаємопереходу стихій моделюється 
мотивом інцесту.

Але доволі цікавим є те, що не лише цей різно-
вид інцестуальних стосунків у контексті творен-
ня реалізується в міфології, реконструйованій на 
основі фольклору та обрядовості купальських 
свят. Мотив «небесного шлюбу», весілля Сонця 
та Місяця також є актуальним. «На Іванів день 
Сонце виїжджає назустріч своєму чоловікові Мі-
сяцеві, танцює, розсипає по небу вогняні про-
мені, цей день <…> видається ніби днем шлюб-
ного союзу між Сонцем і Місяцем» (Афанасьев, 
1995). Найбільш яскравим відображенням моти-
ву «небесного шлюбу» є південнослов’янський 
обряд Еньової булі, нареченої сонця, або нарече-
ної Іоанна Хрестителя, що здійснювався на Іва-
на Купала, рідше – на Юріїв день. Цей обряд пря-
мо вказує на сонячну семантику образу Іоанна 
Хрестителя. Більш зрозумілим він стає у контек-
сті вірувань, пов’язаних з міфологічним образом 
сонечка – божої корівки, божого сонечка, яке у 
південноросійських регіонах має назву «Іван», 
«Івашка», «Івашечка», «Ваня-женишок». Але чи 
є в цих образах відлуння мотиву інцесту? Таким 
відлунням можна вважати андрогенність образу 
вказаної комашки. Міфологічне сонечко – божа 
корівка – може бути різної статі, про що свідчать 
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її назви. Цікаво згадати, що в реконструйованому 
міфі про «небесний шлюб» стать персонажів – 
Сонця і Місяця-луни, ранкової зірки (Аусекліс – 
Аушра у балтській міфології) – також може змі-
нюватися, у зв’язку з чим згадаймо однакові іме-
на першолюдей-близнюків (Яма і Ямі, …). Жіночі 
назви вказують і на функції персонажа – «невес-
та», «царева невеста», ворожка і т.п., жіночі іме-
на, серед яких найпоказовіші – пов’язані з коре-
нем *mar-, котрий традиційно пов’язують з іме-
нем міфологічної дружини громовержця (Топо-
ров, 1980). Мотиви основного міфу мають місце і 
у купальських обрядовості та фольклорі. Так, на-
приклад, вогонь для купальського вогнища до-
бувають за допомогою тертя. Релікти основного 
міфу можна вбачати і в казковому сюжеті, де се-
стра втікає від брата зі змієм, намагаючись звес-
ти брата зі світу (Бріцина, Головаха, 2004). Пока-
зовою є трансформація сюжету зради дружини 
громовержця зі змієм, де, замість дружини й са-
мого громовержця, виступають брат і сестра.

Існує думка, що назва «корівка» співвідносить-
ся з весільними мотивами, адже так називається 
наречена (Терновская, 1995). Це можливо, оскіль-
ки за логікою побудови міфологічних абстрак-
тних понять ім’я персонажа може вказувати на 
функцію, головний атрибут цього персонажа. 
Тоді ім’я, що походить від основи *mar-, може вка-
зувати на функцію нареченої, адже багато інших 
найменувань Сонечка цілком узгоджуються з ве-
сільною термінологією. Наречений – Сонечко, 
«Іван», «Петрик» – відповідно чоловічої статі.

Цікаво, що у словаків і в Малопольщі св. Яном 
називають бабку (Белова, 1999), комаху, яка, за 
народними уявленнями, є диявольською і про-
тистоїть божому сонечку, божій корівці (Топо-
ров, 1981). У литовській мові бабка називається 
laumzirgis – кінь Лауме. Лауме, злий дух у східно 
балтській міфології, уособлює два більш ранніх 
мотиви – богиню землі і родів, а через образ гро-
мової стріли її пов’язують з дружиною громо-
вержця (цікаве злиття в одному персонажі двох 
міфологічних втілень «низу»: земля – небо, дру-
жина громовержця – громовержець). В. Топоров 
висуває гіпотезу, що в міфологічному образі со-
нечка – божої корівки відбувається інверсія жі-
ночої і чоловічої іпостасі Громовержця та його 
дружини (сидорка – папарушка) або молодшого 
сина Громовержця (Петрик) (Топоров, 1981). Як 
доказ він наводить протиставлення «божа корів-
ка – кінь Лауме». Інверсія чоловічого і жіночого: 
Бог (ч) – Лауме (ж), і, навпаки – корівка (ж) – кінь 
(ч). У чому ж тут річ? Персонаж чоловічий чи жі-
ночий? Бог (до речі, у литовському варіанті die-
vo karvyte) чи громовержець, син бога, син Сон-
ця чи молодший син громовержця чи, нарешті, 
Іван-сонечко? Яке можливе узгодження цієї плу-
танини? Пропоную не зводити все до основного 
міфу і спробувати знайти системну відповідь.

Можливо, справа в тій самій логічній системі, 
що діє за бінарним принципом і використовує як 
формальну модель дуально-родові стосунки. Чо-
ловічі й жіночі ознаки в дуально-родовій моделі 
чергуються. Наприклад, дядько з боку матері рів-
ноцінний дідові з боку батька (жіночий та чоло-
вічий маркери протилежностей є обернено-про-
тилежними щодо вертикальної ієрархії «дід – 
дядько»). Батько у такій структурі рівноцінний 
братові матері, причому вони мають протилеж-
ні ознаки, що теж взаємопереходять: суворі сто-
сунки – близькі стосунки (батько = мати + брат). 
Чоловіче й жіноче – маркери протилежностей і 
рівноваги у вертикально-ієрархічній структу-
рі. Повернімося до індоєвропейського пантеону, 
з яким прийнято узгоджувати результати міфо-
логічних реконструкцій. Верховний бог панте-
ону – Бог-батько (індоєвропейська основа dei-
uo), пасивне начало. Майже рівноцінний йому 
громовержець – активне начало. Протистоять 
за ознакою «сяюче – тьмяне, бог сяючого неба – 
бог хмарного неба» (тут яскраво видно, як від-
бувається утворення нового змісту за бінарним 
принципом, принцип розділення змістів). Оби-
два вони мають свої вертикалі, які у певних точ-
ках перетинаються. Модель шлюбних стосунків 
і допомагає цьому взаємопереходу між систе-
мами, обміну ознаками. Інцест – модель макси-
мального зближення протилежностей, зближен-
ня незближуваного. Тому, можливо, в образах-
медіаторах, образах, які власне реалізують мо-
дель переходу, і чергуються протилежні ознаки.

І, якщо вертикальні системи задаються макси-
мально віддаленими опозиціями (небо – земля, 
громовержець – противник громовержця), то, 
якщо спускатися вниз по цій ієрархічній драби-
ні, ознаки міфологічного верху дедалі слабша-
ють. Це дуже яскраво простежується у праці Б.У-
спенського (Успенский, 1982). Вчений поставив 
перед собою завдання знайти в народно-міфоло-
гічному пантеоні святих, що контамінували б із 
Перуном і Велесом. Виявилося, що риси Перуна і 
Велеса присутні в образах майже всіх ключових 
фігур народного християнства. Більше того, пер-
сонажі народної міфології поєднують у тих чи 
інших пропорціях риси громовержця з рисами 
противника громовержця, таким чином тяжію-
чи або до міфологічного верху (громовержець), 
або до міфологічного низу залежно від того, яких 
ознак, функцій більше у тому чи іншому образі. 
Так, наприклад, як показав Б. Успенський, образ 
св. Георгія здебільшого можна вважати христи-
янською трансформацією громовержця. Про-
те деякі риси, притаманні народному образу Ге-
оргія (напр., покровительство худобі), властиві 
противнику бога громовержця. Народний образ 
св. Миколая, що тяжіє до Велеса, вряди-годи сим-
волізує міфологічний верх, перебираючи пев-
ні функції представника міфологічного верху. 
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Св. Петро у вказаній роботі виступає і в тій, і в 
іншій іпостасі. Образ Іоанна Хрестителя не став 
об’єктом даного дослідження, оскільки щодо 
цього образу важко визначитися, адже в ньому 
представлено атрибути і верху, і низу. Із посилен-
ням вказаної тенденції, зближенням міфологіч-
них протилежностей посилюються близнюкові 
мотиви.

Святі, що в однакових пропорціях поєднують 
протилежності простору й часу, риси міфологіч-
ного верху і низу, дикого і культурного часу, і є 
божественними близнюками, адже така струк-
тура моделює можливість зближення протилеж-
ностей, перехід від однієї з них до іншої. Близ-
нюковий мотив – найуніверсальніша бінарна 
структура, що може вважатися первинною фор-
малізацією когнітивних (тобто спрямованих на 
пізнання навколишнього світу) побудов, покли-
каних відповісти на головні запитання міфоло-
гічного світогляду, які за всю історію людства, 
власне, не дуже змінилися: звідки все взялося і 
куди зникає? Близнюкова модель задає також 
первинні базові опозиції у просторі й часі, або, 
точніше сказати, просторі-часі.

І хоч Іоанн Хреститель не належить до числа 
парних святих (як-от Петро і Павло, Косьма і Да-
міан та ін.), співвіднесеність його образу з близ-
нюковим мотивом не викликає сумніву. Згадай-
мо, наприклад, звичай шукати Іванову голівку 
під здвоєним плодом на Івана Купала або просто 
здвоєний плід, який, до речі, у латиській мові на-
зивається jumis, що сягає основи *iem(i)-, яка не 
лише поєднує давньоісландського Іміра, давньо-
індійських близнюків Яму і Ямі, авестійського 
Йіму, – від неї походить епітет Януса (Гамкрели-
дзе, Иванов 1984) – geminus, подвійний (зважа-
ючи на загальноєвропейську роль купальських 
свят, варто порівняти «Янус – Ян» у світлі зако-
номірностей народної етимології).

Всі календарні свята, пов’язані з іменем І. Х, 
підпорядковані загальній логіці, в якій просте-
жується певний сюжетний цикл: народжен-
ня (Різдво І. Х.), стинання голови та, зрештою, 
набуття голови, що може бути співвіднесено з 
мотивом умираючого і воскресаючого боже-
ства, яке зазвичай символізує родючість, моти-
вом першого смертного, першого міфологічно-
го царя, що прокладає путь у загробне царство, 
а потім воскресає. У класичних міфологіях пер-
ший міфологічний цар, будучи першим смерт-
ним, у загробному світі зберігає свій статус і стає 
царем царства мертвих. В індоєвропейських на-
родів такі персонажі співвідносяться з тради-
цією трупоспалення, з ковалем, сонцем і громо-
вержцем. Вогонь розглядається як найчистіший 
перехід до потойбічного світу (порівн. силу ку-
пальського вогню як таку, що очищує). Цікавою 
у контексті сказаного є згадка імені «Іван» у заго-
ворі – зверненні до покійника, що помер без ка-

яття: «А имени буде не знаешь, назови его Иван» 
(Турилов, Чернецов, 2002, с. 49). Показовим є ви-
користання імені «Іван» як узагальненого для 
мертвих. Звісно, хтось заперечить, що це можна 
пояснити його поширеністю. Проте заговорам 
властива точність в іменуванні і зверненні. Якщо 
звертаються до якоїсь категорії померлих, її ви-
значають, не називаючи імені. Основна мета ку-
пальської обрядовості – забезпечення родючос-
ті – також цілком вкладається в описану вище 
схему, оскільки саме вказані персонажі зазвичай 
опікуються родючістю у класичних міфологіях.

То ж, підсумувавши усі складові купальських 
міфології і обрядовості, можна висунути гіпо-
тезу про три мотиви, на яких ґрунтується на-
родно-міфологічний образ Іоанна Хрестителя: 
мотив першолюдини, мотив першого смертно-
го – вмираючого й воскресаючого бога – та мо-
тив культурного героя. Із мотивом першолюди-
ни узгоджується андрогенна природа міфологіч-
ного Івана (перетворення на рослину-андроген). 
В етіологічних легендах він виступає як перша 
людина, міфологічний родоначальник, якій дия-
вол пошкодив ногу (Белова, 1999). Відтоді в лю-
дей спереду на нозі виїмка. Ці повір’я довершу-
ють цілісність міфологічної мотивації купаль-
ських обрядовості та фольклору: по-перше, тема 
першої людини, по-друге, кульгавість як ознака 
першої людини, її автохтонності, походження з 
землі, відсутності пари – порівн. звичай одяга-
ти неодруженим на ногу колодку на масляну; по-
рівн. з Едіпом, якому батько проколов сухожилля 
на щиколотках; з ведійським міфом про першого 
смертного Яму, котрого спокушала сестра Ямі і в 
якого через прокляття мачухи всохла нога. Для 
людини міфологічної доби, коли міфологія була 
інструментом побудови когнітивних структур, 
тобто інструментом пізнання світу, автохтонне 
походження давало відповідь на запитання, як 
з’явилася перша людська істота. Інцест (перший 
шлюб, мотив небесного шлюбу) в свою чергу ви-
рішував проблему переходу від одного через по-
двоєння до множини. За Леві-Строссом, інцест 
є протиставленням автохтонності походжен-
ня людини (його виростання із землі) переходу 
до двостатевого репродукування (Леви-Стросс, 
1983). Тут же варто згадати і про рослинну при-
роду персонажа купальських свят.

Цікаво, що існує легенда про походження Бо-
жої Матері з квітки. Адама Бог створив із глини, 
першу жінку йому – з рожі. Адам відмовився від 
такої жінки і попрохав, щоб жінка була така ж, як 
він. Бог, як і в біблійних оповідях, створює жінку 
з Адамового ребра. Про першу ж жінку, яка ви-
росла з квітки, Бог каже: «Я її дам Сину Своєму за 
матір» (Булашев, 1992). До речі, ім’я Іоанна Хрес-
тителя у фольклорі часто зустрічається в тих же 
контекстах, що й Адамове ім’я. У цьому зв’язку 
цікаво згадати про лікарську траву, що має назву 
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«Адамова глава», – збирають її на Іванів день, 
і корінь її нагадує людину, цвіт треба носити на 
голові, бо трава ця називається «цар». Звернімо 
увагу й на мотив розчленування першолюдини, 
причому відтята голова асоціювалася з небом. 
Порівн. матеріал, записаний у Череповецькому 
повіті Новгородської губернії : «Солнце – голова 
Иоанна Предтечи, катающаяся по небу на блюде. 
Когда повернется отрубленной стороной, бывает 
затмение» (Белова, 2004). Крім того, показовим є 
звернення до Іоанна Хрестителя в замовляннях 
від головної болі, оскільки згадка роз’єднаних 
частин космічного тіла (знову ж таки мотив пер-
шолюдини) є традиційною для народної медици-
ни. І нарешті, першолюдина невіддільна від сти-
хій (вогонь, вода, земля, рослини).

Зв’язок із культурним героєм, нерозривний з 
мотивом першолюдини, виявляється у близню-
ковій тематиці купальських свят (пригадаймо 
назву сонечка-божої коровки – «царева нарече-
на»). Відомо, що культурний герой може еволю-
ціонувати до бога-творця, але може також до каз-
кового чи епічного героя (Е. Мелетинский. По-
этика мифа. – М., 1976). Показово, що ім’я куль-
турного героя східнослов’янських казок – Іван, 
Іван Царевич. Ім’я Іван є дуже поширеним у каз-
ках цього регіону. Окрім Івана Царевича, тут фі-
гурує також Іван-дурень, якого В. Іванов і В. То-
поров вважають казковим відлунням образу мі-
фологічного жерця (Иванов, Топоров, 1991). Про-
те, на нашу думку, Іван-дурень – негативний ва-
ріант культурного героя, його комічний дублер.

Якщо пристати на гіпотезу Дюмезіля про кла-
сифікацію індоєвропейського пантеону за трьо-
ма функціями – жрецькою, військовою та госпо-
дарською, то можна допустити, що непарність у 
верхній частині тіла (одноокість, різноокість, що 
свідчить про часткову сліпоту, належність по-
тойбічному або дикому світові) – ознака жрець-
кої функції божества (напр.,Один), а непарність 
у нижній частині тіла – кульгавість – вказує на 
господарську функцію персонажа. Покровитель-
ство родючості цілком узгоджується з господар-
ською функцією. В образі культурного героя ці 
функції поєднуюься.

У білоруському Поліссі є повір’я, що плями на 
Місяці – це голова Іоанна Хрестителя. За матері-
алами з Калузької губернії, Місяць тлумачиться 
як голова Авеля, зітнута Каїном (Белова, 2004). 
Так народна міфологія пояснює плями на Міся-
ці. Цікаво, що міфологічне трактування появи 
плям на Місяці пов’язане з близнюковим моти-
вом, мотивом інцесту, братовбивства, порушен-
ня табу. Плями на місяці спричинені інцестом 
близнюків, братовбивством Каїна, просто брато-
вбивством, гріхопадінням перших людей Адама 
і Єви, жертвопринесенням Авраама, убивством 
одним із братів батька. Варіанти братів, що уби-
вають одне одного, – Лазар і Ілля, Ной і Авель, 

Абрам і Ной, Авраам і Авель, Озарій і Ананій (му-
ченики), Ісаак і Яків. Як бачимо, парність, близ-
нюковий мотив присутній майже в усіх випад-
ках. Лише Іоанн Хреститель, який зазвичай ви-
ступає у тих самих контекстах, що й парні святі, 
є самотнім, а в купальській міфології має жіночу 
пару. Порівняймо звертання у купальській пісні: 
«Ой, Петре-Павле й Іване...» (Кравченко).

Показовими є мотив убивства й особливо 
зброя, за допомогою якої воно здійснилося. Бра-
ти сваряться через сіно, зброя убивства – вила. 
Убивство братом брата також співвідноситься з 
мотивом культурного героя, з логічною моделлю 
переходу. Недарма близнюки – культурні герої – 
часто уособлюють протилежні начала (старий – 
молодий, корисний – шкідливий і т. ін.). Цікавим 
у даному випадку є факт, що часто мотивом убив-
ства є перехід межі (Ромул і Рем). Знаряддя убив-
ства – вила – відсилають до структури поєдин-
ку громовержця із змієподібним противником. 
До речі, ім’я Іоанна Хрестителя часто згадується 
у заговорюваннях від стріл. Проте цей факт не 
означає, що мотив братовбивства за допомогою 
зброї, що співвідноситься з образом громоверж-
ця, вказує на безпосередню причетність громо-
вержця до образу Іоанна Хрестителя чи близню-
кової теми. Мотив змієборства актуальний і для 
образу культурного героя. І, якщо погодитися з 
гіпотезою про генетичне походження міфологіч-
ного деміурга від культурного героя, то можна 
рефлексувати далі і щодо теми божого коваля, і 
щодо генетично пов’язаного з цим образом гро-
мовержця. Історично ж міфології розвиваються 
від образу першопредка через культурного героя 
та деміурга до спеціалізованих і доволі абстрак-
тних богів, зберігаючи певні елементарні фор-
мальні структури.

Час, точніше сказати, простір-час – тема на-
ступної тези. Культурний герой позначає межу 
між диким та культурним часом. Божество, яке 
вмирає та воскресає, символізує сезонний цикл 
року, що відповідає солярному циклу дня (Грин-
цер, 1994) одночасно із циклом людського жит-
тя. У цю систему вплітається й місячний цикл. 
Як бачимо, в образі культурного героя спресо-
вані всі мотиви, що згодом задають просторо-
во-часові координати. Схоже, що найархаїчні-
шою є просторово-часова дихотомія, яка втілює 
протиставлення дикого, міфологічного просто-
ру-часу й культурного, соціального. Забезпечен-
ня переходу від одного календарного періоду до 
іншого – головне завдання в такій системі. Ку-
пальське свято є одним із стрижневих і поворот-
них у колі календарних свят, причому, Купала й 
Різдво – то найважливіші точки в цьому колі. Ку-
пальське свято, що знаменує собою початок літа, 
є одним з чотирьох межових, поворотних пунк-
тів слов’янського народного календаря разом 
із Різдвом, початком весни на Благовіщення та 
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початком осені на Воздвиження (показово, що 
у болгар початок осені знаменує свято Івана Го-
ловосіка, тобто усікновення глави І. Х.). За гіпо-
тезою М. І. Толстого, річний цикл, однією з го-
ловних точок якого було Купальське свято, від-
повідав денному циклу, причому свято Купали 
співвідносилося з полуднем денного циклу. І ніч 
на Івана Купала, і передріздвяний період, що ха-
рактеризуються розгулом нечистої сили, безчин-
ством злих духів, ймовірно, вказують на тимча-
сове поринення суспільства в міфологічний час, 
час задавання архетипів подальшого життя соці-
ального колективу для забезпечення нормально-
го плину часу соціального.

Принагідно згадаймо, що кровозмішуваль-
ні стосунки між близькими родичами вважали-
ся абсолютно нормальними для міфологічного 
часу, шлюбні стосунки першопредків не були по-
рушенням табу. Сакральний інцест переносить 
у міфологічний час, на межу між міфологічним 
і соціальним часом, моделює перехід від міфоло-
гічного часу до профанного, від одного до пари 
міфічних першопредків і множинності соціуму. 
Так можна пояснити й появу одного Іоанна Хрес-
тителя серед парних святих. До речі, про це свід-
чить солярна й місячна семантика купальських 
свят і міфології, оскільки саме Сонце і Місяць є 
мірилами соціального часу, саме вони «запуска-
ють» календарний час. Цікаво розглянути їхні 
шлюбні стосунки під цим кутом зору.

Красномовне підтвердження сказаного вище 
можна знайти у південнослов’янському фоль-
клорі. Легенди про інцест Баби Марти із брата-
ми-місяцями (Голям Сечко – січень та Малък 
Сечко – лютий) тлумачаться як початок нового 
космічного циклу. Варто порівняти цей мотив із 
сербськими (Гужа) піснями на Іванів день про 
сестру Марту та її дев’ятьох братів, зміст яких 
містить натяк на інцестуальні стосунки (Агапкі-
на, 1999). Згадаймо у зв’язку з цим мотив латись-
ких пісень про дев’ять колісниць сонця, де чис-
ло 9 може тлумачитися як 9 місяців від весняно-
го рівнодення до народження нового сонця (Іва-
нов, Топоров, 1994а). То ж об’єктом осмислення 
купальських міфології та обрядовості є час, без-
посередньо виражений змінами у навколишньо-
му просторі, і його організований перебіг, пере-
хід від одного періоду до іншого. У цьому зв’яз-
ку повернімося до мотиву вогню і води. Міфоло-
гічна вода – стихія первинного хаосу, субстанція 
творіння. Вогонь, навпаки, пов’язаний з органі-
зацією соціуму, з культурним героєм, з перехо-
дом від дикості до належності соціуму. До речі, 
інцест також трактується як повернення до хао-
су, як «прояв соціального хаосу» (Мелетинский, 
1984), як належність до міфологічного часу, до 
«початку часів». Вода має амбівалентну природу. 
З одного боку, вона – жіноче начало, з іншого, – 
чоловіче, яке змушує землю народжувати. На 

думку С. Авєрінцева (Аверинцев, 1994), андро-
генізм води може бути зіставлений з андроген-
ним божеством родючості (порівн. андрогенний 
мотив купальської міфології). Звернімо увагу на 
порядок подій у купальському сюжеті: інцест, пе-
ретворення на рослину-андроген, повернення в 
землю. Цей порядок зворотній щодо сюжету по-
ходження першої людини, першопредка і відпо-
відає мотиву умираючого й воскресаючого бога. 
Симетрія цих сюжетів показова і вказує на їхнє 
спільне походження з єдиного синкретичного 
образу.
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Лідія АРТЮХ
(Київ)

БЛИЗНЮКОВИЙ МОТИВ В ОБРАЗІ 
ІОАННА ХРЕСТИТЕЛЯ

Міфологічне підґрунтя фольклору й обря-
довості, що лежить в основі свят, пов’язаних з 
іменем Іоанна Хрестителя, надзвичайно різно-
манітне й багатовимірне. Хотілося б відтворити 
загальний контекст, що поєднав би усі виміри і в 
логічну структуру, і сюжетно. Постає питання, чи 
можлива на цьому ґрунті якась монолітна рекон-
струкція дохристиянської основи цього образу, 
тобто чи є образ Іоанна Хрестителя наслідком 
контамінації з міфологічним персонажем язич-
ницької доби.

Почнімо з висновків. На нашу думку, в даному 
образі можна відслідкувати три мотиви – мотив 
першолюдини, мотив умираючого та воскресаю-
чого бога та мотив культурного героя, які в міфо-
логіях часто синкретично поєднуються, взаємо-
переплітаються. Всі три мотиви об’єднує близ-
нюкова семантика, а також розгортання системи 
спорідненості. Міфологічний мотив першолюди-
ни знаменує розгортання просторових і часових 
координат.

Близнюковий мотив – найуніверсальніша і 
найархаїчніша структура, що може вважатися 
первинною формалізацією когнітивних (спря-
мованих на пізнання світу) побудов міфологіч-
ної доби. Через цю модель утворюються напів-
абстрактні категорії, персоніфіковані абстрак-
ції. Близнюкова модель задає базові опозиції 
міфологічного світогляду. Інцест між близню-
ками (або братовбивство) моделює можливість 
переходу від одного члена опозиції до іншого, 
зближення незближуваного, формування ново-
го поняття (Леві-Строссівський приклад: «жит-
тя + смерть = землеробство + війна = полюван-
ня» – нова абстракція – все це схоже на принци-
пи формування знаків ідеографічного письма).

З первинної бінарної моделі розгортаються 
вертикально-горизонтальні просторово-часова 
та логічна моделі з елементами ієрархії. Логічну 
ієрархію персоніфікованих категорій, вірогідно, 
формалізують стосунки спорідненості. Хоч вио-
кремити з реліктів слов’янської міфології якусь 
цілісну систему неможливо, кількість атрибутів 
спорідненості у ключових міфологічних персона-
жів показова. Визначальний атрибут верховного 
індоєвропейського бога – найвища ступіть спо-
рідненості Небо-батько, близнюки – діти бога, 

донька сонця, діти Перкунаса у балтській міфо-
логії, Даждьбог – син Стрибога, вітри – Стрибо-
гові онуки, Руські люди – Даждьбогові онуки, у 
центрі системи – першопредок, антропоморф-
ний символ організації простору-часу, міфоло-
гічний батько соціуму. Згадаймо також подвій-
ні свята, коли наступного дня після відзначен-
ня того чи іншого святого святкують день його 
батька (Миколин батько, Петрів батько, Іван Пе-
тровський). Зокрема, купальські міфологія й об-
рядовість містять багато вказівок на ієрархічну 
спорідненість персонажів.

Можна спробувати хоча б у загальних рисах 
окреслити принципи розгортання логічної сис-
теми когнітивних побудов елементарних сус-
пільств. У зв’язку з цим цікаво спеціально до-
слідити зміст слов’янського узагальнення «бог», 
його етнографічні характеристики, реконструк-
ції народно-міфологічного образу. У пізніх час-
тинах Авести, з якої, власне, черпаються знання 
про іранську міфологію, слово baγa виступає вже 
як узагальнення і використовується для позна-
чення інших богів (Ахурамазда, Мітра) (Топоров, 
1994). Можливо, тому і в слов’янську традицію 
поняття «бог», що, ймовірно, походить від іран-
ського baγa (бага), прийшло як узагальнення в 
різноманітних іпостасях, без конкретизації пер-
соніфікованого поняття. Вірогідно, це запозиче-
не узагальнене поняття стало також непрямою 
вказівкою на котрогось із богів, можливо, на бога 
денного сяючого неба. Це цілком відповідало б 
логікам міфологічних контамінацій. Існує гіпоте-
за, що боги слов’янського пантеону, в назві яких 
використовується слово «бог», – Даждьбог та 
Стрибог, – є описовими визначеннями, що вказу-
ють на певні атрибути, функції – ‘той, що дає бла-
го’, ‘той, що простирає блага, багатство’ (Іванов, 
Топоров, 1991; Іванов, Топоров, 1965), описуючи 
того (і, відповідно, опосередковано вказуючи на 
нього), атрибутами котрого вони є. У балтській 
міфології, спорідненій зі слов’янською, слово, що 
позначало бога денного сяючого неба, водночас 
використовувалося як загальне поняття бога. 
З іншого боку, і ім’я Перуна використовувалося 
не лише для позначення конкретного бога: зга-
даймо слова літописця «Перун есть мног», тоб-
то перунів багато. Або ж пригадаймо св. Іллю і 
«святих іллів», а також «святих георгіїв» осетин-
ського епосу (Дюмезиль, 1976). Те ж стосується 
і демонологічних персонажів із коренем jel-. До 
речі, за цією логікою наявність слов’янського де-
монологічного персонажа з іменем Дів зовсім не 
обов’язково означає зведення у контексті іран-
ських впливів бога денного сяючого неба до рів-
ня демонологічного персонажа через заміну його 
іншим. Подрібнення загального поняття на кон-
кретні, узагальненого важливого божества на 
другорядні, спеціалізовані, які згодом із введен-
ням моральної координати стають шкідливими 
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персонажами, – загальна властивість міфологій. 
Адже боги вищої міфології виступають як певні 
персоніфіковані узагальнені поняття, об’єм яких 
становлять не об’єкти, що мають певні якості, 
задані узагальненим поняттям, а самі ці якості, 
атрибути загального поняття-божества у персо-
ніфікованій формі. Ці якості, у свою чергу, скла-
дають нове узагальнене поняття. Можливо, на 
найнижчих щаблях цієї логічної ієрархії атрибу-
ти вичерпуються, поняття вже не представляють 
той чи інший атрибут загального поняття, зали-
шається тільки ім’я.

Подібна ситуація узгоджується з логікою ког-
нітивних побудов міфологічної доби. Перехід від 
персоніфікованого, ієрархічно вищого поняття 
(такого, наприклад, як *deiuo – бог денного сяю-
чого неба) до його численних конкретизацій від-
бувається через виділення з усієї множинності 
атрибутів цього персоніфікованого узагальнен-
ня якогось одного, який допомагає побудувати 
нову підмножинність персоніфікованих понять, 
що перебувають на ієрархічно більш низькому 
рівні й абстрагують цей атрибут. Це б нагадува-
ло логічне дерево, коли б не відсутність чіткої іє-
рархії між загальним поняттям та підпоняттями, 
переважання бінарних, метонімічних стосунків, 
невідповідність між об’ємом і змістом поняття, 
адже загальне поняття, як і підпоняття, є персо-
ніфікованими. Тому серед атрибутів підпонят-
тя може мати місце такий, що не є атрибутом за-
гального поняття. Тоді він може відкривати нову 
множинність, стаючи наступним узагальненням. 
Так, наприклад, можемо приблизно виокремити 
атрибути – ознаки бога денного сяючого неба: 
верх, світло, небо, родючість і т. ін. Потім певний 
атрибут, наприклад, родючість, виокремлюється. 
Носієм його стає міфологічний персонаж ниж-
чого рангу. Кожна узагальнена міфологічна сут-
ність задає певні бінарні стосунки, без яких цю 
міфологічну сутність виокремити неможливо. 
Усяка бінарна модель слугує розділенню змістів, 
відокремлює один сенс від іншого. У міфологіч-
ній логічній системі вона допомагає виокремити 
головний атрибут того чи іншого поняття через 
протиставлення йому протилежного. Так, напри-
клад, через протиставлення бога-громовержця 
його противникові виокремлюється головний 
атрибут бога громовержця (представляти міфо-
логічний верх на противагу міфологічному низу 
противника громовержця, відповідно це небо і 
підземні води).

Можливо, метаструктурою, що формалізує це 
своєрідне «логічне дерево», є стосунки спорідне-
ності дуально-родової організації. Вони розгор-
таються і по вертикалі, як синівсько-батьківські 
стосунки, моделюючи певну ієрархію, і за бінар-
ним принципом – як близнюкова модель. Проте 
не можна вважати дуально-родову організацію 
першоджерелом такої логічної системи. Існує 

думка, що принципи логічної системи запози-
чені із соціальної структури, наприклад, дуаль-
но-родової організації. Але наївно вважати, що 
людина міфологічної доби керувалася у пізнан-
ні світу якимись соціальними моделями. Справа 
саме в логічних можливостях людей тієї чи іншої 
епохи будувати категорії або соціальні структу-
ри. Як правильно показав Ж. Піаже, для психоло-
гії дитини більш складні логічні структури мо-
жуть надбудовуватися лише над відповідними їм 
простішими і, зрештою, над базовими. Це, воче-
видь, актуально не лише для побудови категорій 
в онтогенезі. Категорії людства теж не висять у 
повітрі, а генетично зростають на елементарних 
базових структурах, поступово ускладнюючись. 
Це зумовлює стадіальність розвитку не тільки 
когнітивних категорій, а й соціальних структур, 
синхронність і взаємопов’язаність їхнього роз-
витку. То ж дуально-родова організація, природ-
но, є моделлю для формалізації системи катего-
рій міфологічного світогляду.

Відчуження й подальша персоніфікація пев-
них атрибутів, функцій з усієї множинності атри-
бутів, функцій найвищого узагальнювального 
божества часто відбуваються із вказанням на 
синівсько-батьківські стосунки між загальним 
поняттям та його конкретизацією через певний 
атрибут із усієї множинності. Якщо вертикаль-
на модель спорідненості розгортається по верти-
калі і є метафоричною за своєю суттю, то близ-
нюкова модель відображає радше метонімічний 
пласт і формалізує перехід від одного поняття 
до іншого через бінарний принцип, створення 
нового поняття. Обидві моделі можна вважати 
первинною формалізацією, мета якої – абстрагу-
вання понять, створення категорій когнітивної 
моделі. Перша розгортає просторові координати 
(світове дерево), друга задає координати міфоло-
гічного часу.

Отже, переходимо до визначального мотиву 
купальської міфології – близнюкового, мотиву 
інцесту близнюків. Двійництво – наскрізний мо-
тив індоєвропейської міфології творення: відо-
кремлення неба і землі, що позначалися за допо-
могою одного кореня dui- двійня (Гамкрелидзе, 
Иванов 1984), близнюки – діти неба, «небесний 
шлюб» – шлюб сонця (доньки сонця) і місяця, 
що часто виступають як близнюки, стосунки мі-
сяця й ранкової зірки, ранкової та вечірньої зі-
рок; далі – поява першої людини, культурного ге-
роя, ім’я якого в деяких міфологічних традиціях 
походить від індоєвропейської назви близнюка 
*jemo (Иванов, 1998), і пов’язані з темою першо-
го смертного міфи про шлюб брата і сестри, бра-
тів та сестер близнюків.

Міф про кровозмішувальні стосунки між бра-
том та сестрою, що реконструюється на основі 
численних купальських пісень про походження 
квіток «братки», «брат-і-сестра», «Иван-да-Ма-
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рья» може бути типологічно співвіднесений із 
вказаним типом етіологічних сюжетів, тобто з 
мотивом культурного героя, першопредка. Існує 
кілька різновидів сюжету. Брат і сестра, самі того 
не знаючи, беруть шлюб, а дізнавшись і засоро-
мившись вчиненого, перетворюються на росли-
ну («братки», «Іван-да-Мар’я», «брат-і-сестра» і 
т.п. – Viola tricolor), що квітне одразу ж двома ко-
льорами: жовті квіти уособлюють брата, сині – 
сестру (порівн. – жовте-синє – вогонь-вода). «Ну, 
сестро, ходімо в поле, посіємось: ти квітнути-
меш ліловим квітом, а я – жовтим»(Холм.) В ін-
шому варіанті брат вбиває спокусницю-сестру. 
Має місце і доволі кумедний варіант, де розгніва-
ний брат погнався за сестрою і придушив її: се-
стра пожовкла, а він посинів. Так і з’явились на 
світ жовто-сині квіти (Булашев, 1992). На думку 
В. Іванова і В. Топорова (Иванов, Топоров 1994), 
вказаний міф кодує зближення протилежних 
стихій – вогню і води, що являють собою одну із 
первинних опозицій (згадаймо загадку «Сестра 
сильніша од брата»). Опозиція вогню і води спів-
відноситься не лише із громовержцем та його 
противником, а й з опозицією дикого – культур-
ного (тобто опозицією координат міфологічно-
го часу: вода – субстанція перед творенням кос-
мосу, вогонь – атрибут і деміурга, і культурного 
героя), позначає час соціуму. Можливість взає-
мозв’язку і взаємопереходу стихій моделюється 
мотивом інцесту.

Але доволі цікавим є те, що не лише цей різно-
вид інцестуальних стосунків у контексті творен-
ня реалізується в міфології, реконструйованій на 
основі фольклору та обрядовості купальських 
свят. Мотив «небесного шлюбу», весілля Сонця 
та Місяця також є актуальним. «На Іванів день 
Сонце виїжджає назустріч своєму чоловікові Мі-
сяцеві, танцює, розсипає по небу вогняні про-
мені, цей день <…> видається ніби днем шлюб-
ного союзу між Сонцем і Місяцем» (Афанасьев, 
1995). Найбільш яскравим відображенням моти-
ву «небесного шлюбу» є південнослов’янський 
обряд Еньової булі, нареченої сонця, або нарече-
ної Іоанна Хрестителя, що здійснювався на Іва-
на Купала, рідше – на Юріїв день. Цей обряд пря-
мо вказує на сонячну семантику образу Іоанна 
Хрестителя. Більш зрозумілим він стає у контек-
сті вірувань, пов’язаних з міфологічним образом 
сонечка – божої корівки, божого сонечка, яке у 
південноросійських регіонах має назву «Іван», 
«Івашка», «Івашечка», «Ваня-женишок». Але чи 
є в цих образах відлуння мотиву інцесту? Таким 
відлунням можна вважати андрогенність образу 
вказаної комашки. Міфологічне сонечко – божа 
корівка – може бути різної статі, про що свідчать 
її назви. Цікаво згадати, що в реконструйованому 
міфі про «небесний шлюб» стать персонажів – 
Сонця і Місяця-луни, ранкової зірки (Аусекліс – 
Аушра у балтській міфології) – також може змі-

нюватися, у зв’язку з чим згадаймо однакові іме-
на першолюдей-близнюків (Яма і Ямі, …). Жіночі 
назви вказують і на функції персонажа – «невес-
та», «царева невеста», ворожка і т.п., жіночі іме-
на, серед яких найпоказовіші – пов’язані з коре-
нем *mar-, котрий традиційно пов’язують з іме-
нем міфологічної дружини громовержця (Топо-
ров, 1980). Мотиви основного міфу мають місце і 
у купальських обрядовості та фольклорі. Так, на-
приклад, вогонь для купальського вогнища до-
бувають за допомогою тертя. Релікти основного 
міфу можна вбачати і в казковому сюжеті, де се-
стра втікає від брата зі змієм, намагаючись звес-
ти брата зі світу (Бріцина, Головаха, 2004). Пока-
зовою є трансформація сюжету зради дружини 
громовержця зі змієм, де, замість дружини й са-
мого громовержця, виступають брат і сестра.

Існує думка, що назва «корівка» співвідно-
ситься з весільними мотивами, адже так назива-
ється наречена (Терновская, 1995). Це можливо, 
оскільки за логікою побудови міфологічних аб-
страктних понять ім’я персонажа може вказува-
ти на функцію, головний атрибут цього персона-
жа. Тоді ім’я, що походить від основи *mar-, може 
вказувати на функцію нареченої, адже багато ін-
ших найменувань Сонечка цілком узгоджуються 
з весільною термінологією. Наречений – Соне-
чко, «Іван», «Петрик» – відповідно чоловічої ста-
ті.

Цікаво, що у словаків і в Малопольщі св. Яном 
називають бабку (Белова, 1999), комаху, яка, за 
народними уявленнями, є диявольською і про-
тистоїть божому сонечку, божій корівці (Топо-
ров, 1981). У литовській мові бабка називається 
laumzirgis – кінь Лауме. Лауме, злий дух у східно 
балтській міфології, уособлює два більш ранніх 
мотиви – богиню землі і родів, а через образ гро-
мової стріли її пов’язують з дружиною громо-
вержця (цікаве злиття в одному персонажі двох 
міфологічних втілень «низу»: земля – небо, дру-
жина громовержця – громовержець). В. Топоров 
висуває гіпотезу, що в міфологічному образі со-
нечка – божої корівки відбувається інверсія жі-
ночої і чоловічої іпостасі Громовержця та його 
дружини (сидорка – папарушка) або молодшого 
сина Громовержця (Петрик) (Топоров, 1981). Як 
доказ він наводить протиставлення «божа корів-
ка – кінь Лауме». Інверсія чоловічого і жіночого: 
Бог (ч) – Лауме (ж), і, навпаки – корівка (ж) – кінь 
(ч). У чому ж тут річ? Персонаж чоловічий чи жі-
ночий? Бог (до речі, у литовському варіанті die-
vo karvyte) чи громовержець, син бога, син Сон-
ця чи молодший син громовержця чи, нарешті, 
Іван-сонечко? Яке можливе узгодження цієї плу-
танини? Пропоную не зводити все до основного 
міфу і спробувати знайти системну відповідь.

Можливо, справа в тій самій логічній системі, 
що діє за бінарним принципом і використовує як 
формальну модель дуально-родові стосунки. Чо-
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ловічі й жіночі ознаки в дуально-родовій моделі 
чергуються. Наприклад, дядько з боку матері рів-
ноцінний дідові з боку батька (жіночий та чоло-
вічий маркери протилежностей є обернено-про-
тилежними щодо вертикальної ієрархії «дід – 
дядько»). Батько у такій структурі рівноцінний 
братові матері, причому вони мають протилеж-
ні ознаки, що теж взаємопереходять: суворі сто-
сунки – близькі стосунки (батько = мати + брат). 
Чоловіче й жіноче – маркери протилежностей і 
рівноваги у вертикально-ієрархічній структу-
рі. Повернімося до індоєвропейського пантеону, 
з яким прийнято узгоджувати результати міфо-
логічних реконструкцій. Верховний бог панте-
ону – Бог-батько (індоєвропейська основа dei-
uo), пасивне начало. Майже рівноцінний йому 
громовержець – активне начало. Протистоять 
за ознакою «сяюче – тьмяне, бог сяючого неба – 
бог хмарного неба» (тут яскраво видно, як від-
бувається утворення нового змісту за бінарним 
принципом, принцип розділення змістів). Оби-
два вони мають свої вертикалі, які у певних точ-
ках перетинаються. Модель шлюбних стосунків 
і допомагає цьому взаємопереходу між систе-
мами, обміну ознаками. Інцест – модель макси-
мального зближення протилежностей, зближен-
ня незближуваного. Тому, можливо, в образах-
медіаторах, образах, які власне реалізують мо-
дель переходу, і чергуються протилежні ознаки.

І, якщо вертикальні системи задаються макси-
мально віддаленими опозиціями (небо – земля, 
громовержець – противник громовержця), то, 
якщо спускатися вниз по цій ієрархічній драби-
ні, ознаки міфологічного верху дедалі слабша-
ють. Це дуже яскраво простежується у праці Б.У-
спенського (Успенский, 1982). Вчений поставив 
перед собою завдання знайти в народно-міфоло-
гічному пантеоні святих, що контамінували б із 
Перуном і Велесом. Виявилося, що риси Перуна і 
Велеса присутні в образах майже всіх ключових 
фігур народного християнства. Більше того, пер-
сонажі народної міфології поєднують у тих чи 
інших пропорціях риси громовержця з рисами 
противника громовержця, таким чином тяжію-
чи або до міфологічного верху (громовержець), 
або до міфологічного низу залежно від того, яких 
ознак, функцій більше у тому чи іншому образі. 
Так, наприклад, як показав Б. Успенський, образ 
св. Георгія здебільшого можна вважати христи-
янською трансформацією громовержця. Про-
те деякі риси, притаманні народному образу Ге-
оргія (напр., покровительство худобі), властиві 
противнику бога громовержця. Народний образ 
св. Миколая, що тяжіє до Велеса, вряди-годи сим-
волізує міфологічний верх, перебираючи пев-
ні функції представника міфологічного верху. 
Св. Петро у вказаній роботі виступає і в тій, і в 
іншій іпостасі. Образ Іоанна Хрестителя не став 
об’єктом даного дослідження, оскільки щодо 

цього образу важко визначитися, адже в ньому 
представлено атрибути і верху, і низу. Із посилен-
ням вказаної тенденції, зближенням міфологіч-
них протилежностей посилюються близнюкові 
мотиви.

Святі, що в однакових пропорціях поєднують 
протилежності простору й часу, риси міфологіч-
ного верху і низу, дикого і культурного часу, і є 
божественними близнюками, адже така струк-
тура моделює можливість зближення протилеж-
ностей, перехід від однієї з них до іншої. Близ-
нюковий мотив – найуніверсальніша бінарна 
структура, що може вважатися первинною фор-
малізацією когнітивних (тобто спрямованих на 
пізнання навколишнього світу) побудов, покли-
каних відповісти на головні запитання міфоло-
гічного світогляду, які за всю історію людства, 
власне, не дуже змінилися: звідки все взялося і 
куди зникає? Близнюкова модель задає також 
первинні базові опозиції у просторі й часі, або, 
точніше сказати, просторі-часі.

І хоч Іоанн Хреститель не належить до числа 
парних святих (як-от Петро і Павло, Косьма і Да-
міан та ін.), співвіднесеність його образу з близ-
нюковим мотивом не викликає сумніву. Згадай-
мо, наприклад, звичай шукати Іванову голівку 
під здвоєним плодом на Івана Купала або просто 
здвоєний плід, який, до речі, у латиській мові на-
зивається jumis, що сягає основи *iem(i)-, яка не 
лише поєднує давньоісландського Іміра, давньо-
індійських близнюків Яму і Ямі, авестійського 
Йіму, – від неї походить епітет Януса (Гамкрели-
дзе, Иванов 1984) – geminus, подвійний (зважа-
ючи на загальноєвропейську роль купальських 
свят, варто порівняти «Янус – Ян» у світлі зако-
номірностей народної етимології).

Всі календарні свята, пов’язані з іменем І. Х, 
підпорядковані загальній логіці, в якій просте-
жується певний сюжетний цикл: народжен-
ня (Різдво І. Х.), стинання голови та, зрештою, 
набуття голови, що може бути співвіднесено з 
мотивом умираючого і воскресаючого боже-
ства, яке зазвичай символізує родючість, моти-
вом першого смертного, першого міфологічно-
го царя, що прокладає путь у загробне царство, 
а потім воскресає. У класичних міфологіях пер-
ший міфологічний цар, будучи першим смерт-
ним, у загробному світі зберігає свій статус і стає 
царем царства мертвих. В індоєвропейських на-
родів такі персонажі співвідносяться з тради-
цією трупоспалення, з ковалем, сонцем і громо-
вержцем. Вогонь розглядається як найчистіший 
перехід до потойбічного світу (порівн. силу ку-
пальського вогню як таку, що очищує). Цікавою 
у контексті сказаного є згадка імені «Іван» у заго-
ворі – зверненні до покійника, що помер без ка-
яття: «А имени буде не знаешь, назови его Иван» 
(Турилов, Чернецов, 2002, с. 49). Показовим є ви-
користання імені «Іван» як узагальненого для 

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 26

мертвих. Звісно, хтось заперечить, що це можна 
пояснити його поширеністю. Проте заговорам 
властива точність в іменуванні і зверненні. Якщо 
звертаються до якоїсь категорії померлих, її ви-
значають, не називаючи імені. Основна мета ку-
пальської обрядовості – забезпечення родючос-
ті – також цілком вкладається в описану вище 
схему, оскільки саме вказані персонажі зазвичай 
опікуються родючістю у класичних міфологіях.

То ж, підсумувавши усі складові купальських 
міфології і обрядовості, можна висунути гіпо-
тезу про три мотиви, на яких ґрунтується на-
родно-міфологічний образ Іоанна Хрестителя: 
мотив першолюдини, мотив першого смертно-
го – вмираючого й воскресаючого бога – та мо-
тив культурного героя. Із мотивом першолюди-
ни узгоджується андрогенна природа міфологіч-
ного Івана (перетворення на рослину-андроген). 
В етіологічних легендах він виступає як перша 
людина, міфологічний родоначальник, якій дия-
вол пошкодив ногу (Белова, 1999). Відтоді в лю-
дей спереду на нозі виїмка. Ці повір’я довершу-
ють цілісність міфологічної мотивації купаль-
ських обрядовості та фольклору: по-перше, тема 
першої людини, по-друге, кульгавість як ознака 
першої людини, її автохтонності, походження з 
землі, відсутності пари – порівн. звичай одяга-
ти неодруженим на ногу колодку на масляну; по-
рівн. з Едіпом, якому батько проколов сухожилля 
на щиколотках; з ведійським міфом про першого 
смертного Яму, котрого спокушала сестра Ямі і в 
якого через прокляття мачухи всохла нога. Для 
людини міфологічної доби, коли міфологія була 
інструментом побудови когнітивних структур, 
тобто інструментом пізнання світу, автохтонне 
походження давало відповідь на запитання, як 
з’явилася перша людська істота. Інцест (перший 
шлюб, мотив небесного шлюбу) в свою чергу ви-
рішував проблему переходу від одного через по-
двоєння до множини. За Леві-Строссом, інцест 
є протиставленням автохтонності походжен-
ня людини (його виростання із землі) переходу 
до двостатевого репродукування (Леви-Стросс, 
1983). Тут же варто згадати і про рослинну при-
роду персонажа купальських свят.

Цікаво, що існує легенда про походження Бо-
жої Матері з квітки. Адама Бог створив із глини, 
першу жінку йому – з рожі. Адам відмовився від 
такої жінки і попрохав, щоб жінка була така ж, як 
він. Бог, як і в біблійних оповідях, створює жінку 
з Адамового ребра. Про першу ж жінку, яка ви-
росла з квітки, Бог каже: «Я її дам Сину Своєму за 
матір» (Булашев, 1992). До речі, ім’я Іоанна Хрес-
тителя у фольклорі часто зустрічається в тих же 
контекстах, що й Адамове ім’я. У цьому зв’язку 
цікаво згадати про лікарську траву, що має назву 
«Адамова глава», – збирають її на Іванів день, 
і корінь її нагадує людину, цвіт треба носити на 
голові, бо трава ця називається «цар». Звернімо 

увагу й на мотив розчленування першолюдини, 
причому відтята голова асоціювалася з небом. 
Порівн. матеріал, записаний у Череповецькому 
повіті Новгородської губернії : «Солнце – голова 
Иоанна Предтечи, катающаяся по небу на блюде. 
Когда повернется отрубленной стороной, бывает 
затмение» (Белова, 2004). Крім того, показовим є 
звернення до Іоанна Хрестителя в замовляннях 
від головної болі, оскільки згадка роз’єднаних 
частин космічного тіла (знову ж таки мотив пер-
шолюдини) є традиційною для народної медици-
ни. І нарешті, першолюдина невіддільна від сти-
хій (вогонь, вода, земля, рослини).

Зв’язок із культурним героєм, нерозривний з 
мотивом першолюдини, виявляється у близню-
ковій тематиці купальських свят (пригадаймо 
назву сонечка-божої коровки – «царева нарече-
на»). Відомо, що культурний герой може еволю-
ціонувати до бога-творця, але може також до каз-
кового чи епічного героя (Е. Мелетинский. По-
этика мифа. – М., 1976). Показово, що ім’я куль-
турного героя східнослов’янських казок – Іван, 
Іван Царевич. Ім’я Іван є дуже поширеним у каз-
ках цього регіону. Окрім Івана Царевича, тут фі-
гурує також Іван-дурень, якого В. Іванов і В. То-
поров вважають казковим відлунням образу мі-
фологічного жерця (Иванов, Топоров, 1991). Про-
те, на нашу думку, Іван-дурень – негативний ва-
ріант культурного героя, його комічний дублер.

Якщо пристати на гіпотезу Дюмезіля про кла-
сифікацію індоєвропейського пантеону за трьо-
ма функціями – жрецькою, військовою та госпо-
дарською, то можна допустити, що непарність у 
верхній частині тіла (одноокість, різноокість, що 
свідчить про часткову сліпоту, належність по-
тойбічному або дикому світові) – ознака жрець-
кої функції божества (напр.,Один), а непарність 
у нижній частині тіла – кульгавість – вказує на 
господарську функцію персонажа. Покровитель-
ство родючості цілком узгоджується з господар-
ською функцією. В образі культурного героя ці 
функції поєднуюься.

У білоруському Поліссі є повір’я, що плями на 
Місяці – це голова Іоанна Хрестителя. За матері-
алами з Калузької губернії, Місяць тлумачиться 
як голова Авеля, зітнута Каїном (Белова, 2004). 
Так народна міфологія пояснює плями на Міся-
ці. Цікаво, що міфологічне трактування появи 
плям на Місяці пов’язане з близнюковим моти-
вом, мотивом інцесту, братовбивства, порушен-
ня табу. Плями на місяці спричинені інцестом 
близнюків, братовбивством Каїна, просто брато-
вбивством, гріхопадінням перших людей Адама 
і Єви, жертвопринесенням Авраама, убивством 
одним із братів батька. Варіанти братів, що уби-
вають одне одного, – Лазар і Ілля, Ной і Авель, 
Абрам і Ной, Авраам і Авель, Озарій і Ананій (му-
ченики), Ісаак і Яків. Як бачимо, парність, близ-
нюковий мотив присутній майже в усіх випад-
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ках. Лише Іоанн Хреститель, який зазвичай ви-
ступає у тих самих контекстах, що й парні святі, 
є самотнім, а в купальській міфології має жіночу 
пару. Порівняймо звертання у купальській пісні: 
«Ой, Петре-Павле й Іване...» (Кравченко).

Показовими є мотив убивства й особливо 
зброя, за допомогою якої воно здійснилося. Бра-
ти сваряться через сіно, зброя убивства – вила. 
Убивство братом брата також співвідноситься з 
мотивом культурного героя, з логічною моделлю 
переходу. Недарма близнюки – культурні герої – 
часто уособлюють протилежні начала (старий – 
молодий, корисний – шкідливий і т. ін.). Цікавим 
у даному випадку є факт, що часто мотивом убив-
ства є перехід межі (Ромул і Рем). Знаряддя убив-
ства – вила – відсилають до структури поєдин-
ку громовержця із змієподібним противником. 
До речі, ім’я Іоанна Хрестителя часто згадується 
у заговорюваннях від стріл. Проте цей факт не 
означає, що мотив братовбивства за допомогою 
зброї, що співвідноситься з образом громоверж-
ця, вказує на безпосередню причетність громо-
вержця до образу Іоанна Хрестителя чи близню-
кової теми. Мотив змієборства актуальний і для 
образу культурного героя. І, якщо погодитися з 
гіпотезою про генетичне походження міфологіч-
ного деміурга від культурного героя, то можна 
рефлексувати далі і щодо теми божого коваля, і 
щодо генетично пов’язаного з цим образом гро-
мовержця. Історично ж міфології розвиваються 
від образу першопредка через культурного героя 
та деміурга до спеціалізованих і доволі абстрак-
тних богів, зберігаючи певні елементарні фор-
мальні структури.

Час, точніше сказати, простір-час – тема на-
ступної тези. Культурний герой позначає межу 
між диким та культурним часом. Божество, яке 
вмирає та воскресає, символізує сезонний цикл 
року, що відповідає солярному циклу дня (Грин-
цер, 1994) одночасно із циклом людського жит-
тя. У цю систему вплітається й місячний цикл. 
Як бачимо, в образі культурного героя спресо-
вані всі мотиви, що згодом задають просторо-
во-часові координати. Схоже, що найархаїчні-
шою є просторово-часова дихотомія, яка втілює 
протиставлення дикого, міфологічного просто-
ру-часу й культурного, соціального. Забезпечен-
ня переходу від одного календарного періоду до 
іншого – головне завдання в такій системі. Ку-
пальське свято є одним із стрижневих і поворот-
них у колі календарних свят, причому, Купала й 
Різдво – то найважливіші точки в цьому колі. Ку-
пальське свято, що знаменує собою початок літа, 
є одним з чотирьох межових, поворотних пунк-
тів слов’янського народного календаря разом 
із Різдвом, початком весни на Благовіщення та 
початком осені на Воздвиження (показово, що 
у болгар початок осені знаменує свято Івана Го-
ловосіка, тобто усікновення глави І. Х.). За гіпо-

тезою М. І. Толстого, річний цикл, однією з го-
ловних точок якого було Купальське свято, від-
повідав денному циклу, причому свято Купали 
співвідносилося з полуднем денного циклу. І ніч 
на Івана Купала, і передріздвяний період, що ха-
рактеризуються розгулом нечистої сили, безчин-
ством злих духів, ймовірно, вказують на тимча-
сове поринення суспільства в міфологічний час, 
час задавання архетипів подальшого життя соці-
ального колективу для забезпечення нормально-
го плину часу соціального.

Принагідно згадаймо, що кровозмішуваль-
ні стосунки між близькими родичами вважали-
ся абсолютно нормальними для міфологічного 
часу, шлюбні стосунки першопредків не були по-
рушенням табу. Сакральний інцест переносить 
у міфологічний час, на межу між міфологічним 
і соціальним часом, моделює перехід від міфоло-
гічного часу до профанного, від одного до пари 
міфічних першопредків і множинності соціуму. 
Так можна пояснити й появу одного Іоанна Хрес-
тителя серед парних святих. До речі, про це свід-
чить солярна й місячна семантика купальських 
свят і міфології, оскільки саме Сонце і Місяць є 
мірилами соціального часу, саме вони «запуска-
ють» календарний час. Цікаво розглянути їхні 
шлюбні стосунки під цим кутом зору.

Красномовне підтвердження сказаного вище 
можна знайти у південнослов’янському фоль-
клорі. Легенди про інцест Баби Марти із брата-
ми-місяцями (Голям Сечко – січень та Малък 
Сечко – лютий) тлумачаться як початок нового 
космічного циклу. Варто порівняти цей мотив із 
сербськими (Гужа) піснями на Іванів день про 
сестру Марту та її дев’ятьох братів, зміст яких 
містить натяк на інцестуальні стосунки (Агапкі-
на, 1999). Згадаймо у зв’язку з цим мотив латись-
ких пісень про дев’ять колісниць сонця, де чис-
ло 9 може тлумачитися як 9 місяців від весняно-
го рівнодення до народження нового сонця (Іва-
нов, Топоров, 1994а). То ж об’єктом осмислення 
купальських міфології та обрядовості є час, без-
посередньо виражений змінами у навколишньо-
му просторі, і його організований перебіг, пере-
хід від одного періоду до іншого. У цьому зв’яз-
ку повернімося до мотиву вогню і води. Міфоло-
гічна вода – стихія первинного хаосу, субстанція 
творіння. Вогонь, навпаки, пов’язаний з органі-
зацією соціуму, з культурним героєм, з перехо-
дом від дикості до належності соціуму. До речі, 
інцест також трактується як повернення до хао-
су, як «прояв соціального хаосу» (Мелетинский, 
1984), як належність до міфологічного часу, до 
«початку часів». Вода має амбівалентну природу. 
З одного боку, вона – жіноче начало, з іншого, – 
чоловіче, яке змушує землю народжувати. На 
думку С. Авєрінцева (Аверинцев, 1994), андро-
генізм води може бути зіставлений з андроген-
ним божеством родючості (порівн. андрогенний 
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мотив купальської міфології). Звернімо увагу на 
порядок подій у купальському сюжеті: інцест, пе-
ретворення на рослину-андроген, повернення в 
землю. Цей порядок зворотній щодо сюжету по-
ходження першої людини, першопредка і відпо-
відає мотиву умираючого й воскресаючого бога. 
Симетрія цих сюжетів показова і вказує на їхнє 
спільне походження з єдиного синкретичного 
образу.
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Лейла АБЛЯМИТОВА
(Сімферополь)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
КРЫМСКИХ ТАТАР 
ХІХ  НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ

Традиция покрывания головы распростра-
нена во всем мусульманском мире. Кто-то мо-
жет объяснить это недостатком выразительных 
средств, которыми располагает общество, его 
недостаточной открытостью. В действительно-
сти речь идет о своеобразном способе передачи 
информации, богатом и разноязыком. У каждо-
го типа головных уборов свое назначение. Укра-
шение, прикрепляемое к головному убору, имеет 
свой смысл. Согласно традициям, покрытие го-
ловы происходит с соблюдением особых церемо-
ний. Из глубины веков до наших дней в крымско-
татарском языке сохранились выражения «баш 
байлямакъ» – обряд обручения, принимать го-
ловной убор, покрыть голову.

Крымскотатарская женщина всегда ходила с 
покрытой головой. В различные периоды жизни 
женщина использовала определенные виды го-
ловных уборов. До подросткового возраста де-
вичий головной убор – «фес», «пес» – шили без 
жесткой основы из однотонной фабричной тка-
ни с кисточкой на макушке. С подросткового пе-
риода, когда девушка могла быть обручена, про-
исходила церемония покрытия головы. В при-
сутствии приглашенных гостей мать покрыва-
ла голову дочери «шербенти» (шарф), который 
принадлежал ей. Гости одаривали девочку сладо-
стями. С этого дня головными уборами девушки 
были «феска», сшитая на твердой основе из бар-
хата или атласа, и шарфы «шербенти», расшитые 
растительным орнаментом.

Можно выделить несколько типов девичьих го-
ловных уборов, каждый из которых имеет отли-
чительную особенность и является автономным.

Тип 1. Феска.
Остов имеет жесткую форму, в виде усеченно-

го конуса. Украшалась феска монетами, к кон-
цу XIX в. – филигранными накладками («тепе-
лик»).

В республиканском крымскотатарском музее 
искусств интерес представляет «феска» из тем-
но-красного бархата, украшенная тамбурной вы-
шивкой «къыснакъ». Основным мотивом орна-
мента является «завиток». Навершие украшают 
тесьма «шерт» и стеклянные «глазки» зеленого, 
розового цветов (РКМИ, ю-13, КП № 304).

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 29

Тип 2. Шарфы.
Шарф «шербенти», сшитый из легких тканей 

разных цветов, набрасывался поверх фески. Есть 
несколько вариантов их оформления.

Вариант 1. Шарф «шербенти» второй полови-
ны XIX в. из хлопчатобумажной ткани с проре-
женной структурой, оба конца украшены расти-
тельным орнаментом. Основой композиции яв-
ляются зигзагообразные полосы, выполненные 
золотистыми, кремовыми и коричневыми нитя-
ми, чередующиеся с мотивами цветка и бутона 
бордового и розового цветов. Вышивка выполне-
на шелковыми нитями (РКМИ т-491, КП № 1316).

Вариант 2. Шарфы «шербенти» из кисеи белого 
цвета, оба конца украшены растительным орна-
ментом. Стилизованные растительные мотивы 
чередуются в цвете: зеленый, синий, малиновый, 
черный с добавлением металлических нитей 
(РКМИ т-487, КП № 1290).

Тип 3. Чалма.
Чалма «дюльбез» свивалась без основания. 

Девушки носили чалму разных цветов. В нача-
ле XX в. чалму свивали из тонких платков, выпу-
щенный конец слегка виднелся.

Тип 4. Платок.
Платки отличались орнаментикой, способом 

ношения, цветовой гаммой.
Вариант 1. Платок «язма» (набивной) надевали 

под или поверх фески.
Вариант 2. Платок «буркенчик» украшался на-

бивным узором, все четыре конца завязывались 
на затылке.

Вариант 3. Платок «фрланте» небольших разме-
ров, расшивался по всему полю. Во время свадь-
бы таким платком прикрывали лицо невесты.

Головные уборы замужних женщин отличают-
ся разнообразием и сложностью. В отличие от 
девичьих, они закрывали не только голову жен-
щин, но и шею, плечи, спину.

При всем многообразии и разнохарактернос-
ти имеющегося материала системный анализ по-
зволяет выделить три устойчивые, обязательные 
составные части любого комплекса женского го-
ловного убора: нижние уборы – надевались на 
голову, непосредственно скрывая волосы; про-
межуточные головные уборы – покрывали ниж-
ние головные уборы; верхние головные уборы – 
завершали собой весь комплекс.

Использование покрывалообразных уборов 
было характерно для всех возрастных категорий 
женщин. Эти уборы различны по форме, терри-
ториальной принадлежности и времени быто-
вания убора. При классификации покрывал сле-
дует учитывать цвет, орнаментику, способ ноше-
ния. Сочетание этих признаков создавало мест-
ную региональную специфику.

Женские головные уборы также классифици-
руются по типам, в каждом типе выделяется не-
сколько вариантов. Ниже представлена харак-

теристика верхних, промежуточных и нижних 
женских головных уборов.

Нижние головные уборы
Платки. Их можно подразделить на несколько 

вариантов.
Вариант 1. «Хане» («домашний»), завязывался 

на затылке (XIX в., степной район).
Вариант 2. Платок «яшмакъ» («постоянный»), 

завязывался поверх «хане», образуя узел над 
лбом (XIX в., степной район).

Вариант 3. Платок «буркенчик», украшался на-
бивным узором, все четыре конца платка завя-
зывались на затылке (XIX – начало XX в., горно-
прибрежный район).

Вариант 4. Платок «чембер», иначе «йемени яв-
лук» («йеменский платок»), вышитый, большо-
го размера. Завязывали его так, что все концы и 
угол спускались на спину.

Промежуточные головные уборы
Тип 1. Шарфы представляли собой промежу-

точный тип головных уборов. Также можно вы-
делить несколько вариантов.

Вариант 1. «Янкил марама» – с орнаментом, 
тканным или вышитым на концах. Шили из до-
мотканого полотна кремового цвета. Набрасыва-
ли на голову во время чтения молитвы и в трауре.

Вариант 2. «Топу марама» – с орнаментом, рав-
номерно распределенным по всему полю и более 
густо на концах шарфа.

Вариант 3. «Агъыр марама» («торжествен-
ный», «тяжелый», «ценный») – с орнаментом по 
всему полю и концам шарфа, отличается боль-
шим размером. Завершали шарф широкая по-
лоса вязаного крючком кружева и разноцветные 
кисти ( XIX – начало XX в.)

Тип 2. Фески также относятся к промежуточ-
ным головным уборам. Они распространились к 
концу XIX в., имели несколько вариантов.

Вариант 1. Невысокие, цилиндрической фор-
мы, украшенные тесьмой с пуговицей в центре 
донышка. Были приняты в районе Евпатории в 
среде состоятельных женщин (конец XIX в., степ-
ной район).

Вариант 2. Невысокий, цилиндрической фор-
мы каркас, обтянутый сеткой, плетенной из жем-
чуга (степной район).

Вариант 3. Неглубокие, цилиндрические ша-
почки, расшитые по околышу золотыми нитя-
ми. Донышко украшала розетка с кисточкой. На-
девали их богатые женщины в разных районах 
Крыма на нижний платочек (к концу XIX в. они 
назывались «мхламалы фес»).

Вариант 4. Феска в форме жесткого усеченного 
конуса, сшитая из бархата.

Тип 3. Чалма представляет собой самостоя-
тельный головной убор в виде длинного полот-
нища белого цвета, укладывающегося на голове 
без основы в виде шапочки. Один ее конец, рас-
шитый узором, выпускался на спину и доходил 
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до крестца [5; 37]. К началу XX в. чалму свивали 
чаще из тонких платков.

Тип 4. Налобные повязки – один из промежу-
точных головных уборов, также имеет несколько 
вариантов.

Вариант 1. Повязка в виде полуовала, украшен-
ная золотыми монетами [1, 293].

Вариант 2. Повязка «баш-алтын» представля-
ла собой широкую полосу, плетенная из золотых 
нитей. Она завязывалась на затылке тесемками.

Верхние уборы
Они представляют собой завершающую часть 

традиционного комплекса женских головных 
уборов.

Тип 1. Покрывало «фередже-марама» больших 
размеров, обычно белого цвета. Набрасывалось 
поверх нижних головных уборов, драпирова-
лось так, что закрывало голову, фигуру, оставляя 
открытыми только глаза. Женщина приобретала 
силуэт ста туи [3, 40].

Тип 2. Халатообразная накидка «камзол», «фе-
редже» (горно-прибрежный район), «перандже» 
(степной район) имела узкие длинные ложные 
рукава, спускавшиеся вдоль спины. Шилась она 
из ярких шерстяных тканей, нарядная – из золо-
той парчи [4, 31].

Тип 3. Шаль «дастар» (степной район) боль-
ших размеров, в форме квадрата, красного, бе-
лого (для женщин пожилого возраста) цветов. 
Складывалась по диагонали и набрасывалась на 
голову без драпировки.

При виде посторонних женщина прикрывала 
лицо одной стороной шали, оставляя открыты-
ми только глаза. Общий облик женщины пред-
ставлял собою ромбовидный силуэт.

Женские головные уборы крымских татар об-
ладали своеобразным выразительным языком, 
несли в себе информацию о социальном статусе 
женщины, имели возрастную дифференциацию, 
отличались региональной спецификой.

Мужские головные уборы были более консер-
вативными и менее разнообразными. Они разде-
лялись на домашние (нижние) и выходные (верх-
ние).

Нижние мужские головные уборы
К нижним головным уборам относится тюбе-

тейка, которая представляет собой небольшую, 
надеваемую на макушку шапочку. Их шили из од-
нотонных тканей – бархата, шелка, парчи на хлоп-
чатобумажной прокладке. Прокладка простеги-
валась мелкими стежками, в результате этого на 
внутренней стороне тюбетейки образовывалась 
ребристая поверхность в виде чередующихся вы-
пуклых и вогнутых бороздок, что обеспечивало 
своеобразную вентиляцию внутри плотно приле-
гающего головного убора. В XIX – начале XX вв. у 
крымских татар имелось два типа тюбетеек.

Тип 1. Остов тюбетейки кроился из четырех 
клиньев.

Этот тип тюбетейки «рахчин» получил рас-
пространение в степном районе Крыма. Шапоч-
ки имели форму полусферы и в начале XIX в. ши-
лись из мягкой кожи, кроились из полоски (для 
околыша) и 4-х треугольных клиньев (для верх-
ней части). Летом их носили как верхний голов-
ной убор. Богатые крымские татары расшивали 
шапочки серебром. В конце XIX в. их шили из 
сукна и расшивали золотом независимо от воз-
раста и достатка мужчины.

Тип 2. Тюбетейка «такъийя» состояла из твер-
дого околыша и плоского верха, имела вид низко-
го усеченного конуса или цилиндра. Можно вы-
делить два варианта шапочки «такъийя».

Вариант 1. Нижние шапочки «такъийя» ши-
лись из хлопчатобумажных тканей. Они были 
распространены также в Поволжье и в Средней 
Азии. Шапочки состояли из околыша и донышка, 
к которому околыш слегка присборивался.

Вариант 2. Нижние шапочки – тюбетейки 
«такъийя», издавна принятые в Турции, были из-
вестны в Крыму с начала XIX в. и сохранились до 
начала XX в. Их шили из легких тканей по форме 
головы и расшивали узором, иногда вдоль ниж-
него края околыша пришивалась тесьма. До се-
редины XIX в. на тюбетейку навивалась чалма.

Шапочки двух типов носили мужчины всех 
возрастов и всех территориальных групп. Изго-
товление шапочек рано перешло в руки ремес-
ленников и кустарей. Использование при их по-
шиве разнообразных тканей и приемов орнамен-
тации давало возможность создавать бесконеч-
ное множество вариантов мужских тюбетеек. 
При употреблении тюбетеек в быту наблюдалась 
выраженная возрастная дифференциация. Яркие 
вышитые тюбетейки предназначались молоде-
жи, старшее поколение носило не вышитые. Для 
их украшения использовалась тесьма, строчка.

Верхние мужские головные уборы
Верхние головные уборы мужчин по форме 

остова с учетом материала изготовления делятся 
на следующие типы, в каждом типе выделяется 
несколько вариантов.

Тип 1. Высокие, жесткой яйцевидной формы, 
были приняты в среде знати. Они шились из сое-
диненных золотой тесьмой вертикальных сукон-
ных долек, на макушке завершались пуговицей. 
Такого же рода шапки носили на Северном Кав-
казе представители знати у адыгских народов [6; 
18–21].

Тип2. Конусовидные, неглубокие (мягкой 
и жесткой формы) шапки с пышной меховой 
опушкой носили в начале ХIX в. все слои населе-
ния Крыма.

Тип 3. Шапка каракулевая «къалпакъ», 
«боркъ» в виде низкого усеченного цилиндра с 
плоским верхом и твердым околышем.

С начала XIX в. и до 30-х годов XX в. такие шап-
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ки получили самое широкое распространения 
среди мужского населения Крыма.

Тип 4. Чалма.
Вариант 1. Чалма представляет основу – кол-

пак и ткань, которой этот колпак обвивался.
До 30-х годов ХХ в., в зависимости от социально-

го статуса его владельца, колпаки были разными по 
форме, отличалась и цветовой гаммой полотнищ 
[2, 6, 16, 37].

Вариант 2. Чалма «сарыкъ» представляет осно-
ву – тюбетейку и ткань, которой эта тюбетейка 
обвивалась. К началу XX в. тюбетейку стали об-
вязывать узкой белой полоской ткани.

Тип 5. Башлык.
Башлык шили из грубого домотканого сукна и 

из тонкого черного сукна на шелковой подкладке 
(БИАМ, № 278). Башлыки напоминали грузин-
ские образцы.

Тип 6. Феска.
В конце XIX – начале XX вв. особое признание 

получили шапочки «фес» – из черного бархата 
(без вышивки), которые пользовались спросом 
и среди молодежи. Они, как и в Турции (во всей 
Османской империи), заменили многие прежние 
варианты головных уборов. Мужские фески име-
ли жесткую форму в виде усеченного конуса. Ши-
лись из сукна бордового или черного цветов. Из 
центра донышка выпускалась длинная шелковая 
кисть. У подростков фески были по типу стам-
бульских. Шились из бордового сукна по фор-
ме головы и присборивались на макушке, отку-
да спускалась длинная кисточка. Такой вариант 
фесок сохранился в костюме детей и подростков 
(как мальчиков, так и девочек) до начала XX в.

Женские и мужские головные уборы отража-
ли своеобразие национальной культуры, несли 
в себе нравственный потенциал. Сейчас эти го-
ловные уборы, хранящиеся в старых сундуках, 
самим своим существованием противостоят на-
чавшейся эрозии культуры.
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In the article an author presents classification of 
head-dresses of Crimean Tatars. Exposes the original 
expressive language of head-dresses of Crimean Tat-
ars.

Василь БАЛУШОК
(Київ)

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ 
ТРАДИЦІЙНОЇ СТАТЕВОВІКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ 
ТА ПОВ’ЯЗАНОЇ З НЕЮ 
ОБРЯДОВОСТІ

Початок вивчення інституйованого поділу 
українського традиційного суспільства за ві-
ком і статтю як складової його соціонорматив-
ної культури припадає на кінець ХІХ – початок 
ХХ ст. Саме тоді відомим німецьким етноло-
гом 1 Генріхом Шурцом було сформульовано по-
ложення про існування в народів, що зберігали 
в той час первісні порядки, вікових класів і, та-
ким чином, покладено початок вивченню ста-
тево-вікової організації 2, а франко-бельгійсь-
кий етнолог і фольклорист Арнольд ван Геннеп 
виділив у окрему групу пов’язані з нею ритуа-
ли переходу і поміж них найтиповіші – ініціа-
ції 3. Якраз тоді українські дослідники, ідучи в 
ногу з передовими європейськими етнолога-
ми та творчо використовуючи їх здобутки, від-
кривають прояви статево-вікової організації і в 
традиційній соціонормативній культурі україн-
ців. Один з перших це зробив М. Зібер, звернув-
ши увагу в статті «Ще раз про братства«, надру-
кованій у журналі «Слово» 1881 р., на схожість 
парубоцьких громад і, взагалі, общинно-вікової 
градації селянського соціуму українців з широ-
ко розповсюдженою серед народів світу стате-
во-віковою організацією. Пізніше він викори-
став цей матеріал у своїй відомій роботі «На-
риси первісної економічної культури». «У бага-
тьох випадках, – писав М. Зібер, – молодь кож-
ної статі окремо, що належить до даної родової 
групи, утворює особливі суспільні організації, 
які з усією ймовірністю служать для об’єднан-
ня схожих вікових категорій, оскільки й дорослі 
члени такої групи теж складають особливі асо-
ціації у загальному поділі занять» 4. Парубоцькі 
громади українців, на його думку, були анало-
гічними до статево-вікових об’єднань родово-
го суспільства, виступаючи їх пережитковими 
формами 5. Приблизно в той же час до аналогіч-
них висновків, проте детальніших і в широкому 
контексті культур народів світу, дійшов Ф. Вовк. 
У статті «Шлюбний ритуал та обряди на Украї-
ні» (уперше опублікована в 1891–1892 рр.) він 
писав: «Самі ці товариства – парубоцька та ді-
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воцька громади – не що инше, як уламки того, 
що ми знаходимо ще тепер в майже незаймано-
му вигляді на островах Пало (Palau), в населення 
Віндія (Vindhyas), у хондів (Khonds), у дегуангів 
(Dehouangs), ураонів (Ouraons), купуїрів (Koup-
ouires) тощо, де хлопці та дівчата живуть у спеці-
ально збудованих для того хатах – dhangar-basa 
та dhangarin-basa (парубоцька та дівоцька хати), 
поки візьмуть шлюб, і користуються здебільшо-
го повною волею щодо взаємних відносин» 6. 
Тут учений, дуже точно відзначаючи генетич-
ний зв’язок українських парубоцьких та дівоць-
ких громад кінця ХІХ ст. зі спілками неодруже-
ної молоді архаїчної доби, разом з тим визначає 
їх як релікти, свого роду пережитки цих прадав-
ніх організацій, які можна було спостерігати в 
його часи у так званих «примітивних» народів. 
Водночас він, як і М. Зібер, не звертає належної 
уваги на те, що в українській традиційній соці-
онормативній культурі кінця ХІХ ст. спілки не-
одруженої молоді виконували дуже важливу 
функцію, яку зводити лише до пережиткової аж 
ніяк не можна. Тоді ж М. Чернишов взагалі зро-
бив висновок про належність означених укра-
їнських молодіжних спілок та пов’язаних з ними 
вечорниць, як передшлюбних форм спілкуван-
ня молоді, до «категорії явищ первісної органі-
зації», що нібито в певній формі зберігалися се-
ред українців 7. Разом з тим В. Боржковський зо-
середив свою увагу більше не на пережитковості 
молодіжних громад українців, а на властивих їм 
рисах та функціях у межах сучасної йому соціо-
нормативної культури селян. Не зациклюючись 
на відшукуванні архаїчних рис у парубоцьких 
спілок, він визначив «парубоцтво», як окрему 
суспільну групу, строго відмінну від одружених 
чоловіків і «хлопців» 8.

У відзначеному погляді українських учених 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. на молодіжні громади 
українців відчувається вплив еволюціоністсь-
кого «методу пережитків». Цей ретроспектив-
ний метод дослідження розглядав певні явища 
сучасної народної культури як пережитки мину-
лого, за якими науковці намагалися реконстру-
ювати попередні етапи розвитку. «Взагалі-то це 
була правильна ідея, – зазначає А. Першиць, – 
але еволюціоністи розвивали її занадто спроще-
но й прямолінійно» 9. І тому на практиці вияв-
лялося, що багато «пережитків» було насправді 
живими, діючими суспільними інститутами 10.

Подальше дослідження статево-вікової орга-
нізації українців пов’язане з діяльністю М. Гру-
шевського і його учнів-етнологів (етнографів та 
фольклористів). Вивчення архаїчної соціонор-
мативної культури та її пізніших типологічних 
аналогів було почате ними ще в рамках «Семіна-
ру примітивної культури» в створеному М. Гру-
шевським 1919 р. у Відні «Українському соціоло-
гічному інституті» й пізніше перенесене в Укра-

їну. Сам аналіз українського матеріалу залучені 
до цих студій науковці (К. Грушевська, Н. Загла-
да, Ф. Савченко, Є. Смолинська, К. Черв’як, В. Ка-
мінський та ін.), під впливом французької со-
ціологічної школи Е. Дюркгейма, проводили в 
контексті широкого порівняльного матеріалу з 
позаукраїнських теренів, який належав і євро-
пейським, і так званим «примітивним» народам 
та їхнім культурам 11. У фокусі досліджень пере-
бувала все ж культура українців та їх слов’янсь-
ких предків. Згадані науковці ставили перед со-
бою завдання «...вести дослідження примітив-
ної культури та її аналогів в соціальній будові 
старої Руси та сучасному фольклорі» 12.

До спеціальних етнологічних праць, що роз-
глядають соціонормативну культуру україн-
ців та їхніх етнографічних предків у домодерні 
часи, належать ряд книг і статей М. Грушевсько-
го. У них учений, аналізуючи соціонормативну й 
святково-обрядову культуру українців та їхніх 
предків, розглядає функціонування об’єднань 
молоді за віком і статтю й невіддільних від них 
посвячувальних ритуалів у межах традиційної 
статево-вікової градації суспільства 13. У книзі 
«Початки громадянства (Генетична соціологія)», 
яка своїми ідеями щодо розвитку архаїчних ета-
пів розвитку суспільства та його культури, а та-
кож універсальних традиційних культурних ін-
ститутів людства різних історичних епох бага-
то в чому випередила свій час, М. Грушевський 
зазначає, що «організація поколінних верств» 
«істнує в ріжних стадіях родо-племінного і кля-
сового устрою» 14. Тобто його позиція відрізня-
ється від позиції етнологів радянських часів, які 
вважали статево-вікову організацію властивою 
лише первісному суспільству, а в постпервісних 
соціумах визнавали існування тільки її пере-
житків 15. До «форм чоловічої організації» в ме-
жах означеної «організації поколінних верств» 
учений зараховує козацький соціум Запорож-
жя, а також княжі дружини києворуської епо-
хи 16. Крім того, він аналізує обряди, які проходи-
ли діти та підлітки в родинах і громаді (родиль-
ні, постриження, посадження на коня та інші) 
й кваліфікує їх як такі, що належать до великої 
групи посвячувальних ритуалів, які оформлю-
вали «вступ до відповідних поколінних... роз-
ділів родо-племінного колективу», а також «до 
ріжних релігійно-політичних організацій» 17.

К. Грушевська, яка спеціально займалася до-
слідженням архаїчної культури у народів, що 
зберігали первісний уклад, теж зверталася до 
вивчення різноманітних явищ традиційної со-
ціонормативної культури українців. Вона від-
значала універсальність «поколінної організації 
суспільства з окремими верствами, парубоць-
кою і дівочою» й відзначала, що рудиментарні 
явища з архаїчної статево-вікової організації 
«безумовно, заховалися у всіх селянських су-
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спільствах» 18. У свавільних бешкетах рекрутів-
новобранців К. Грушевська вбачала прояви лі-
мінальності ініційованих (посвячуваних). Вона 
писала, що ритуалізований вступ до «середньої і 
найважливішої верстви» суспільства (у минуло-
му верстви воїнів) – «стан новобранця – се без-
умовно, ініціація в повному розумінню» 19.

В. Камінський у своєму дослідженні звичає-
вого права українців спеціально зупиняється 
на аналізі матеріалів, які стосуються парубоць-
ких громад. Відзначаючи, що «коріння їхнє сягає 
передісторичної доби», дослідник вважав пару-
боцькі громади «побутовим» інститутом, що є 
універсальним для «народів усієї земної кулі-
» 20. Його сучасник, дослідник обрядів переходу 
К. Черв’як указував, що «обряд ініціяції для тієї 
людини, яку переводили до категорії дорослих 
осіб, надавав цій людині права громадянства і 
права на парування-шлюб із своїми «сестрами» 
або «братами» 21. Разом з тим до ініціацій він від-
носив також «деякі родильні обряди, хрестини-
постриги, весілля та похорон», тобто не ті риту-
али, які сьогодні прийнято вважати власне ініці-
аційними, а споріднені з ними. Гадаємо, тут мала 
місце не помилка, як можна подумати спочатку, 
а свідомий пошук самостійного шляху у вивчен-
ні обрядовості переходової групи, оскільки всі 
названі ритуали характеризуються однотип-
ною структурою і мають велику схожість між 
собою. А робота А. ван Геннепа «Обряди перехо-
ду», яка започаткувала відповідну термінологію, 
в 1920 – на початку 1930-х років, коли працюва-
ли названі українські вчені, ще не набула слави 
недоторканої класики. Є. Смолинська, вивчаючи 
українські обряди, «що стосуються віку й стану 
людини», визначала в їх складі й ініціації, зокре-
ма посвячення в парубки 22. Н. Заглада у відомо-
му дослідженні традиційної дитячої субкульту-
ри українців «Побут селянської дитини» також 
робила це в рамках концепції Г. Шурца про існу-
вання «у всіх народів світу поколінних верстов 
(Alterklassen) та об’єднань (Mдnnerbьnde)» 23. З 
наведеної цитати ми бачимо, що терміном «по-
колінні верстви» українські дослідники початку 
ХХ ст. позначали те явище, яке сьогодні має на-
зву «вікові класи» (як, власне, й перекладається 
з німецької термін Г. Шурца Alterklassen). А віко-
ві класи і є центральним елементом інституйо-
ваної статево-вікової організації традиційного 
суспільства, зокрема, в архаїчному його варіан-
ті. Безпосередньо до проблеми існування моло-
діжних об’єднань, що поділялися за статтю, та 
ініціаційних обрядів, які оформлювали вступ до 
них, звернувся Ф. Савченко, який назвав свою 
статтю «Парубоцькі та дівоцькі громади на 
Україні». Однак варто зауважити, що якраз укра-
їнський матеріал у роботі практично майже по-
вністю відсутній. Науковець розглядає в основ-
ному факти, що стосуються молодіжних громад 

і ритуалів парубоцьких ініціацій у різних євро-
пейських народів, залучаючи й порівняльний 
етнографічний матеріал з інших континентів 24. 
Можна припустити, ця стаття була задумана як 
складова широкого дослідження, присвячено-
го саме українцям, можливо, виконуючи роль 
вступу до нього. У цьому переконує укладена 
Ф. Савченком детальна програма зі збору даних 
про молодіжні громади та ініціації в Україні 25.

Слід зазначити, що, вживаючи досить широко 
термін «пережитки», українські вчені 1920–193-
0-х років вкладали в нього вже інший, ніж ево-
люціоністи, зміст. Вони цим терміном познача-
ли живі явища народної культури ХІХ – почат-
ку ХХ ст., які лише мали архаїчні витоки, будучи 
дієвими інститутами тодішнього традиційного 
суспільства та його культурних реалій. Ці вчені 
вже аж ніяк не вважали означені явища віджи-
лими реліктами старовини, що невідомо чому 
збереглися до модерних часів, як це певною мі-
рою мало місце в еволюціоністів. Саме такий 
підхід застосував зачинатель української етно-
логічної школи 1920–1930-х років М. Грушевсь-
кий у своїй класичній праці «Початки громадян-
ства (Генетична соціологія)» та інших, задаючи 
модель теоретичної парадигми своїм послідов-
никам.

На жаль, наукові пошуки означених українсь-
ких учених були насильницьки перервані в 19-
30-х років втручанням у роботу наукових уста-
нов репресивної машини комуністичного ре-
жиму СРСР, що призвело до ліквідації ВУАН, 
у межах якої вони діяли, та фізичного знищен-
ня самих науковців 26. Тому українським етно-
логам початку ХХ ст. вдалося лише поставити 
проблему вивчення традиційної статево-віко-
вої організації українців. Якщо їхні поперед-
ники – народознавці другої половини ХІХ ст. 
(П. Чубинський, В. Ястребов, В. Милорадович та 
ін.), збираючи багатий матеріал, що стосував-
ся парубоцьких громад, кобзарсько-лірниць-
ких гуртів, жебрацьких братств та посвячуваль-
них обрядів, які побутували в цих об’єднаннях, 
не кваліфікували їх як елементи статево-вікової 
організації та пов’язані з нею інститути соціалі-
зації й не аналізували їх під цим кутом зору, то 
названі етнологи вказали саме на це. Вони по-
клали початок вивченню градації традиційно-
го українського суспільства за віком і статтю, і в 
цьому їхня заслуга. Разом з тим аналіз функціо-
нування означених інститутів, їх суспільна роль 
та класифікація, та ще й серед різних суспільних 
верств українців, у повному обсязі не були про-
ведені. Найбільше звертали увагу дослідники 
початку ХХ ст. на селянську молодіжну субкуль-
туру (парубоцькі громади та посвячення). Але 
вони при цьому в основному обмежилися лише 
встановленням факту належності парубоцьких 
громад до традиційної статево-вікової організа-
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ції, а обрядів прийому в парубки – до ініціацій-
них ритуалів. Необхідного аналізу структури та 
символіки цих обрядів саме як ініціаційних не 
було проведено. Згадані попереду вчені також 
констатували (проте майже без аналізу матері-
алу), що давньоруські княжі дружини та соціум 
запорожців теж входили до широкого кола чоло-
вічих співтовариств у межах традиційної стате-
во-вікової організації. Більше зробити українсь-
кі етнологи початку ХХ ст. не встигли.

Несміливі спроби українських науковців пері-
оду «хрущовської відлиги» звернутися до теми 
української традиційної молодіжної субкульту-
ри під цікавлячим нас кутом зору зовсім не пе-
редбачали її аналізу в сенсі виявлення рис ста-
тево-вікової організації та ритуалів молодіжних 
ініціацій і за межі описовості, до того ж досить 
обмеженої, не виходили 27. Судячи з усього, цьо-
го робити не дозволялося через недопущення 
оприлюднити факт значних відмінностей між 
традиційною соціонормативною культурою 
українців та росіян. Причому це табу поширю-
валося, очевидно, й на етнологів з інших респу-
блік колишнього СРСР та країн так званої «соці-
алістичної співдружності», оскільки, наприклад, 
стаття польської авторки 1980-х років, присвя-
чена молодіжній субкультурі українців другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст., теж не класифі-
кує наведений у ній матеріал з погляду виявлен-
ня рис статево-вікової градації та молодіжних 
ініціацій і характеризується описовістю 28.

У зв’язку з цим до початку 1990-х років офі-
ційною точкою зору радянської науки була та, 
що статево-вікові об’єднання й ініціації молоді 
властиві лише епосу первісності та народам, що 
в новітні часи зберегли первісний уклад. У край-
ньому разі допускалося твердження про їх не-
значні пережитки в суспільствах, пізніших ста-
діально за первісні 29. Не міг вирізнятися в цьо-
му сенсі й погляд українських учених, які, зви-
чайно, працювали під пильним наглядом пар-
тійних функціонерів та ковпаком радянських 
спецслужб. Зокрема, навіть у термінологічному 
словнику, вміщеному в навчальному посібни-
ку з етнографії для вищих навчальних закладів 
«Культура та побут населення України», випу-
щеному вже 1991 року, про ініціації говориться, 
що це «система звичаїв», «поширена в первісно-
му суспільстві» 30.

Спосіб відродити дослідження статево-віко-
вої організації та пов’язаних з нею ініціацій-
них ритуалів у українців пов’язаний з падін-
ням офіційного марксизму в його радянському 
варіанті й самої радянської системи на початку 
1990-х років, хоча перші прояви цього процесу 
з’явилися напередодні означеної події. Так, ав-
тор цієї статті у публікаціях, що вийшли в Мо-
скві (в Україні опублікувати їх тоді було важко), 
кваліфікував соціальну структуру середньовіч-

них ремісничих цехів в Україні, як типологічно 
співмірну з первісною статево-віковою органі-
зацією, а ритуали посвячення в майстри та дав-
ньоруські дружинники, відповідно, як цехові та 
дружинні ініціації 31. О. Курочкіну приблизно в 
той же час (1990 р.) вдалося у статті, присвяче-
ній новорічним ритуальним рядженням україн-
ців, провести думку, що новорічне маскування 
парубочої молоді мало характер «ініціально-по-
свячувальної церемонії» та дати характеристи-
ку випробуванням парубків під час неї, саме як 
посвячувальним 32. А з середини 1990-х років 
вивчення статево-вікової організації українців 
та пов’язаних з нею молодіжних ініціацій посту-
пово виокремлюється в самостійний напрям су-
часних етнологічних студій 33.

Варто коротко зупинитися на позиції російсь-
ких етнологів стосовно вивчення молодіж-
них об’єднань українців та їхньої обрядовості, 
включно з ініціаційною, позаяк вони, вивчаючи 
в основному росіян, широко залучають також і 
український матеріал, а крім того, нерідко поши-
рюють свої висновки на всіх слов’ян. Поміж ро-
сійських науковців виокремилося два напрям-
ки. Один, предствлений О. Новик, В. Єрьоміною 
та А. Байбуріним, взагалі висловлює сумніви в 
існуванні у східних слов’ян (включно з україн-
цями та їх давньослов’янськими предками) іні-
ціаційних обрядів, навіть у архаїчну епоху. При-
чому, якщо позицію О. Новик, сфокусовану в 
словах: «...факт існування ініціаційних обрядів 
у слов’ян не зафіксований» 34, можна пояснити 
установками радянського офіціозу (книга з’я-
вилася 1984 р.), то підхід В. Єрьоміної та А. Бай-
буріна (1990-і рр.) видається не зовсім зрозумі-
лим. Тим паче, що А. Байбурін, аналізуючи ре-
крутчину з погляду обрядової класифікації та 
відзначаючи її належність до ритуалів переходу, 
вказує, що вона «навантажувалася... яскраво ви-
раженою ініціаційною символікою» 35. При цьо-
му дослідник встановлює цілу низку ознак, які, 
за його словами, споріднюють рекрутчину з іні-
ціаційними обрядами. В іншому місці А. Байбу-
рін, розглядаючи обряд постригів у слов’ян, за-
перечує тим ученим, які відмовлялися бачити в 
ньому релікт ініціації, зазначаючи, що «це один 
з багатьох видів ініціацій» 36. В. Єрьоміна теж 
допускає аналогічні суперечливі висловлюван-
ня, при досліджуючи східнослов’янський фоль-
клор 37.

Зважаючи на позицію цих учених, доречно 
зробити таке зауваження. Заперечуючи існу-
вання пов’язаних зі статево-віковою організа-
цією ініціацій у східних слов’ян, як в доісторич-
ні часи, так і пізніше, дослідники часто посила-
ються на деякий «класичний» варіант цього ри-
туалу, мовляв, відсутній у слов’ян і характерний 
для первісних та прирівнюваних до них народів 
модерних часів. При цьому ініціації обов’язково 
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вважаються багатьма дослідниками універсаль-
ним інститутом. Але дослідження тих етнологів, 
які займаються вивченням ініціацій у архаїчних 
суспільствах на конкретному матеріалі, пока-
зують, що поняття «класичні ініціації» фактич-
но штучне і є результатом кабінетної творчості 
вчених. Конкретний матеріал демонструє, що, 
по-перше, і в первісну епоху не в усіх народів ці 
обряди побутували, а по-друге, там, де вікові іні-
ціації існували, вони дуже різнилися в кожному 
окремому суспільстві. Серед найпоширеніших 
«відступів» від «класичної» картини називають 
розтягування ініціацій на тривалий час, дозвіл 
одружуватися до проходження ініціаційних об-
рядів чи їх завершення, виділення ініціанта із 
соціуму чисто символічне, а не просторове (що 
вимагається ініціаційною символікою), пере-
творення посвячень з групових на індивідуаль-
ні, відсутність фізичних випробувань та вклю-
чення останніх до складу інших обрядів і т. п. 38 
Наприклад, відомий радянський етнолог С. То-
карев класичними вважав ініціації австралійсь-
ких аборигенів 39. А дещо пізніше інший ра-
дянський етнолог Ю. Семенов довів, що харак-
терні риси ініціацій австралійських аборигенів, 
зокрема розтягування їх на тривалий час, були 
викликані до життя конкретною специфічно ав-
стралійською ситуацією розвитку соціонорма-
тивної культури, а саме намаганням відтермі-
нуванти перехід хлопчиків до чоловічої групи 
дядьків, що для більшості інших народів не ха-
рактерно 40.

Інший напрямок означених досліджень в Росії 
предствлений Т. Бернштам, Г. Любимовою, І. Мо-
розовим, які на основі широкого фактичного ма-
теріалу констатують існування в росіян, україн-
ців та інших слов’янських народів розвинутої 
градації за віком і статтю, складовими якої були 
(і є там, де зберігаються елементи традиційної 
культури) певні ритуальні дії з переходовою се-
мантикою. В окремих випадках це справжні іні-
ціації, але для російської традиційної культури в 
основному харакретним є виконання ролі моло-
діжних ініціацій іншими типами обрядів та при-
рівнюваними до них реаліями духовної культу-
ри – календарними святами та обрядами, іграми 
з переходовою семантикою і т. п. 41

Таким чином, українські етнологи кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. не тільки перебували на передо-
вих рубежах світової науки, не відстаючи від 
своїх колег з інших країн, але й здійснювали сер-
йозні дослідження в означеній царині соціонор-
мативної культури, до яких ми тепер тільки по-
вертаємося. Зрозуміло, що, якби не репресії ра-
дянської системи, українська етнологічна наука 
зараз мала б дуже вагомі здобутки та досягнен-
ня. Але цього не сталося. Тому сьогодні слід усе-
бічно вивчати спадщину наших репресованих 
попередників і продовжувати почате ними.
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Олександр ВАСЯНОВИЧ
(Київ)

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ВІРУВАННЯ, 
ПОВ’ЯЗАНІ  З АГРАРНИМ 
КАЛЕНДАРЕМ (за матеріалами 
Центральноукраїнського Полісся)

Землеробський характер господарських за-
нять жителів Полісся зумовлював цілковиту за-
лежність успішного проведення сільськогоспо-
дарських робіт, а відтак і добробуту селянина, 
від природно-кліматичних умов. Намагаючись 
гарантувати врожай та уникнути небажаних 
погодних явищ, поліщуки широко послуговува-
лися магічними обереговими засобами, числен-
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ними табу та обмеженнями щодо певних видів 
робіт у відповідні дні. Одним із перших на на-
родний календар Полісся звернув увагу М. Пйо-
тровський, який у середині ХІХ ст. зібрав етно-
графічні матеріали на Овруччині Житомирської 
обл. 1. Наприкінці ХІХ ст. український сільсько-
господарський календар став об’єктом ува-
ги відомих українських істориків, етнографів, 
фольклористів П. Чубинського, М. Максимови-
ча, Б. Грінченка тощо 2. Більшість дослідників 
застосовувала хронологічний принцип, тобто, 
описуючи святкові дні українського селянина, 
додавали й певні метеорологічні вірування. На 
початку ХХ ст. вони здебільшого вказували на-
зви населених пунктів, де були зібрані їх матері-
али, що сприяє більшій достовірності народних 
прикмет 3.

Пожвавлення в етнографічному вивченні По-
лісся помітне в 60–80-х рр. ХХ ст., коли Інститу-
том слов’янознавства та балканістики АН СРСР 
було проведено більше десятка наукових екс-
педицій, матеріали яких зберігаються в Полісь-
кому архіві Інституту слов’янознавства та бал-
каністики РАН. Темі магічного впливу полі-
щуків на погоду присвячені праці дослідників 
М. та С. Толстих 4.

Деякі аспекти метеорологічної магії жителів 
Центральноукраїнського Полісся були описані 
нами у попередні роки 5. У даній статті на основі 
польових записів автора та матеріалів наукових 
архівних фондів рукописів та фонозаписів Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі 
ІМФЕ) спробуємо виділити характерні для По-
лісся агрометеорологічні вірування щодо уник-
нення засухи, грози та граду, пов’язані з окре-
мими періодами календаря поліщуків. У цьому 
плані особливо виділяється весняний час, коли 
земля набирається сили, а селянин готується до 
польових робіт, та період збору збіжжя. Обидва 
періоди позначені спільними заборонами пра-
цювати у полі з метою отримання гарного уро-
жаю.

Благовіщення – одне з найбільших свят хрис-
тиянської церкви, присвячене згадці про повідо-
млення архангелом Гавриїлом Діві Марії звіст-
ки про народження Ісуса Христа. Благовіщення 
припадає на 25 березня за старим стилем і є вес-
няним святом, яке тримається числа, на відміну 
від рухомих свят – Пасхи, Вербної Неділі та ін-
ших «великих» днів великоднього циклу, з яки-
ми воно може збігатися. Благовіщення описане 
в Новому Заповіті: «А шостого місяця від Бога 
був посланий Ангол Гавриїл у галілейське місто, 
що йому на ім’я Назарет до діви, що заручена з 
мужем була, на ім’я йому Йосип, із дому Давидо-
вого, а ім’я діві – Марія. І ввійшовши до неї, про-
мовив: «Радій, благодатная, Господь із тобою! Ти 
благословенна між жонами!» 6. Саме цей фраг-

мент з Євангелія від Луки став основою благові-
щенських ікон та багатьох творів мистецтва.

У поясненні окремих відрізків річного циклу 
яскраво простежується як християнська, так і 
поганська основа. Певні явища погоди збігають-
ся з християнськими святами, назви яких част-
ково їх нагадують. Це стосується навіть таких 
великих річних свят, як Стрітення, Благовіщен-
ня, Покрова, які часто втрачають свою христи-
янську суть, набуваючи міфічних та примітив-
но-магічних рис. Саме Благовіщення, після Ве-
ликодня та Різдвяних свят, є одним із найголо-
вніших свят в уявленнях українців-поліщуків, 
про що свідчить велика кількість пов’язаних з 
ним вірувань і забобонів. Головним чином вони 
спрямовувалися на передбачення врожаю та на 
його забезпечення. У цей день нічого не робили. 
Поліщуки казали, що на Благовіщення даже ді-
вка коси не плете, а птиця гнізда не в’є (с. Не-
брат, Бородянський р-н, Київська обл.). Жителі 
білоруського Полісся та Волині вважали, що до 
цього дня не можна бити землю, бо вона вагіт-
на: «На весне грех землю биць: она беременна 
на весни, пускае плод, рож расце, цветы, усякая 
трава» 7. Подібні вірування зафіксовані також в 
інших регіонах. Так, гуцули також не працювали 
на Благовіщення, особливо намагалися не вору-
шити землі, бо, на їх думку, того дня Бог вкладає 
свою голову в землю, щоб розігріти її, щоб про-
будити все те, що спить у землі 8. На Благовіщен-
ня також просинаються від зимової сплячки і 
вилазять на світ Божий гадюки та вужі 9. Проте 
до цього дня ще буває досить холодно: Да Бла-
гавіщеня і зімі не лай, і санок нє хавай (с. Рем-
чиці, Сарненський р-н, Рівненська обл.). Лише 
після цього починають рости всі рослини: До 
Благовєщення тягни пашу клєщами, а посля 
Благовєщення хоч молотком прибивай, а вона 
росте (с. Сімаківка, Ємільчинський р-н, Жито-
мирська обл.).

На всьому Поліссі існувала низка табу на певні 
види робіт та певні дні, порушення яких загро-
жувало засухою. Насамперед – це Благовіщення 
та час, який передував цьому святу, коли забо-
ронялося копати землю і здійснювати інші по-
дібні дії (забивати у землю кілки, стовпи, горо-
дити тощо). Усвідомлення заборон у свою чергу 
визначає трактування їх порушень як причини 
засухи і тягне за собою ту чи іншу спокутну дію. 
Відповідно всю схему цього забобону можна уя-
вити як: 1) усвідомлення певного причинно-ма-
гічного зв’язку; 2) заборону на певні дії; 3) мож-
ливість порушення заборон, які трактуються як 
безпосередня причина засухи; 4) спокутні дії, 
що нейтралізують причину засухи і є одночасно 
способами викликання дощу.

За уявленнями поліщуків та взагалі україн-
ців, до свята Введення (21 листопада), яке знаме-
нувало собою закінчення господарського року, 
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потрібно було завершити всі роботи, пов’язані 
з хліборобською діяльністю та обробітком тех-
нічних культур. Від свята Введення до Благові-
щення заборонялося копати або зрушувати зем-
лю, бо вона відпочиває і на літо сили набира-
ється: Да Благавіщення землі не варушили, бо 
земля ще спіть (с. Ремчиці); До Благовіщення 
колись у землі не робили. Казали, що це ще Бог 
не поблагословив, шоб це вже довбатця в землі 
(с. Нові Озеряни, Брусилівський  р-н, Житомир-
ська обл.). Якщо табу порушували, то це могло 
призвести до весняних приморозків: До Бла-
говіщення не можна забивати кілка, бо після 
нього буде ще холодно (с. Небрат) 10; До Благо-
віщення немона у землі робить, бо ще буде хо-
лодно. Городить немона. Як хто погородив, 
то колки виривали, бо дощ не буде йти (с. Пи-
липовичі, Новоград-Волинський р-н, Житомир-
ська обл.). Проте частіше поліщуки таким чином 
передбачали засуху: До Благовйєщення колись 
не копали, даже не давали городить, казали 
таке, шо єслі ти будеш до Благовйєшчення го-
родить, то ти загородиш дощ, не буде дощу 
(с. Феневичі, Іванківський р-н, Київська обл.); 
Потрібно було усунути причину погодного нега-
разду – розібрати загорожу, вирвати кілки тощо: 
Да Благавйєшчення у зємлі нє рабілі. Нє гара-
ділі, до ж дощ закопуєш. Як хто пагарадів, дак 
мі маладиє пойдєм, плота вівалім таго, і по-
йдє дощ (с. Рудьки, Чорнобильський р-н, Київ-
ська обл.). Колись до Благовєщення даже й пло-
та не городили, а хто погородив, то треба 
йти да обернут того плота, бо через те дощу 
нема улєтку (с. Старий Дорогинь, Народиць-
кий р-н, Житомирська обл.);  До Благовйєшчен-
ня не городили. Казали: ви колка закопаєте, 
ви на тей свєт влагу заганяєте (с. Потапови-
чі, Овруцький р-н, Житомирська обл.). Для за-
добрювання землі їй приносили жертву водою – 
воду вливали у ямки від колів: Як хтось погоро-
дить до Благов’єщення, то розбірають забо-
ра, виривають коли, а в тиє ямкі наливають 
сьваченой води (с. Мелені, Коростенський р-н, 
Житомирська обл.); Як хто погородив, то роз-
горожували. Колки ворушать да воду ллють 
у землю (с. Білокоровичі, Олевський р-н, Жито-
мирська обл.).

Інколи табу на городіння до Благовіщення 
пов’язували з покаранням того, хто городив, не-
бесною силою – громом та блискавкою: Колись 
Терешко до Благовйєшчення погородив, то 
грим дві корови убив: його і дочки. То люде ка-
зали: «Оце йому до Благовйєшчення городить» 
(с. Тетерівське, Іванківський р-н).

У деяких місцях, головним чином у південних 
районах Київщини та Житомирщини, а також 
на Рівненщині табу щодо городіння стосувало-
ся великоднього тижня: Од Великодня до Про-
від нимона городить і бить колків, а то ни 

буде дощу (с. Лука, Житомирський р-н, Жито-
мирська обл.) 11; Не городили од Паски до Ушес-
тя, бо підпираютця хмари, шоб не йшов дощ 
(с. Личанка, Києво-Святошинський р-н, Київ-
ська обл.); Городіть неможна тиждень посля 
Паскі до Провод. А як городіш до Провод, то 
вже всі крічать: загородів, то вже дощу нема. 
Вівалівалі того плота, воду у ямі лілі (с. Колки, 
Дубровицький р-н, Рівненська обл.). Як погоро-
дить хто, то ходили коли подривали. Треба 
подорвать того кола, шо вон першого закопає 
(с. Сторожів, Корецький р-н, Рівненська обл.).

Останнім часом поліщуки відзначають, що за-
раз не дотримуються заборон ворушити зем-
лю та городити до Благовіщення, мотивуючи це 
тим, що у південних районах України та в інших 
державах починають працювати у полі, не чека-
ючи Благовіщення. Значну роль у процесі вио-
кремлення цього забобону відіграє православна 
церква, священики якої продовжують свій на-
ступ на поганські традиції українців-поліщуків: 
Батюшка сказав могелкі загородить до Бла-
говєщення. Тепер і гріміть, і хмарі ходять, а у 
нас дощу нема. Треба було б розобрать забора, 
але хто ж пойде розгорожувать могелкі (с. Ме-
лені). 

Жителі Рівненщини Апостола Марка нази-
вали Марком-ключником, який відкриває зем-
лю: Землі не ворушили, поки Марко-клюшник 
не відкриє (с. Сторожів); До Марка-ключника 
нечого не садять, бо воно буде як ключечки 
(с.Бистричі,Березнівський р-н, Рівненська обл.). 
У поляків День святого Марка пов’язаний із за-
бороною городити, інакше це могло призвести 
до засухи – відсутності дощу від Марка до Пе-
тра 12. Оскільки пробудження весняної приро-
ди супроводжувалося дощами, то цілком зако-
номірно Марко-ключник міг бути також і воло-
дарем хмар і дощів. Невипадково для того, щоб 
розігнати грозу, поліщуки зверталися за допо-
могою саме до цього християнського Апостола. 
У селі Синів Гощанського району Рівненської об-
ласті нам вдалося записати народне замовляння 
грозової хмари: Марку, Марку, оджени хмарку. 
Од Тучина до Тучина, бо ти мені докучила 13.

Певна група заборон, пов’язана з Благовіщен-
ням, яких дотримувалися з метою уникнення 
засухи, стосується деяких інших робіт, невчасне 
виконання яких могло призвести до метеороло-
гічних негараздів. На думку поліщуків, потрібно 
було унеможливити такий негативний вплив, 
вдатися до спокутних дій: Як хто навєснє час-
нік посадіть, тоже дощу нє будє, дак пойдєм 
вірвєм целу граду да в колодєзь покідаєм тей 
часнок весняни, шо до Благовйєшчення поса-
жани (с. Рудьки); До Благовйєшчення хати з 
надвору не мажуть од грому. Колісь облива-
ли хату усю. Воду з сажою колотять і обли-
вають (с. Потаповичі); Льон, як лежить, як не 
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потреш його осенню, то лєтом дощу нє будє. 
Як не потруть, то спалювалі льон етий (с. У-
дрицьк, Дубровицький р-н).

Інша досить поширена заборона стосується 
самого дня Благовіщення, коли не дозволяло-
ся пекти хліб і взагалі будь-що пекти чи смажи-
ти: Не треба хлєба пекті на Благовєщеннє, бо 
хмарі позапйєкаєш (с. Левковичі, Овруцький р-
н); Якшо шось пекти на Благовіщення, то за-
пікаєш тоді дощ (с. Пашківка, Макарівський р-
н, Київська обл.). У наведених прикладах чітко 
простежується зв’язок: пекти, смажити в печі 
означає пекти, смажити на сонці, звідси виникло 
уявлення про піч та пічне начиння як символіч-
ні замінники сонця, спеки, засухи. Про це пере-
конливо свідчить використання пічного начин-
ня в магічних діях зупинки грози та граду: Як 
іде град, то вікідають надвор ту лопату, шо 
хлєб садить, шоб хлєба град не бів (с. Чоповичі, 
Малинський р-н, Житомирська обл.); Як хма-
ра, то христить хмару і встановить лопату 
надворі, коло порога (с. Синів, Гощанський р-
н, Рівненська обл.); Град як ішов, брали коцю-
бу, шо як виймаєш з печі хліб, цю лопату, шо 
сажаєш хліб, навхрест викидали надвір (с. Ро-
манівка, Новоград-Волинський р-н); Як такий 
страшний дощ і град, то викидали коцюбу і 
лопату навхрест (с. Сторожів). Для нейтра-
лізації сили спеки, вогню, сонця найкраще слу-
гує вода як головна протидія вогню, що може 
загасити його: Водою обливали людину, яка на 
Благовіщення пече щось там таке, а на Бла-
говіщення не можна пекти нічого, даже кар-
топляника нельзя пекти. До ту людину, хто 
примічав по сусідству, обливали водою, шоб 
дощ пішов (с. Пашківка); Як хто пйок на Бла-
говєщеннє, то буде засуха. Його водою облива-
ли (с. Старий Дорогинь); На Благовіщення і на 
Паску немона печі топить. Тих хто пече, во-
дою обливали (с. Нові Озеряни).

Цілком співзвучний з поливанням у півден-
них районах Центральноукраїнського Полісся 
побутував звичай поринання чи кидання, штов-
хання у воду людей з метою викликання дощу; 
Хто на Благовіщення млинці пік, або що пік, 
як узнають, шо я пекла, то вони утоплять у 
річці, шоб дощ ішов (с. Пашківка). Корені цього 
звичаю мають в основі вірування у надприрод-
ну силу відьми, яка здатна закрити дощ. Лише 
купання відьми може повернути дощ.

У наших польових матеріалах не відображе-
ний звичай купання чи обливання водою від-
ьми, який досить широко представлений у ру-
кописних та друкованих джерелах 14. Проте в 
зазначеному районі у 20-30-ті рр. ХХ ст. ще був 
відомий такий спосіб викликання дощу: Колись 
дуже давно літом дощ не йшов. Кажуть, шо 
якбе відьма скупалася, то дощ пішов бе. То со-
цьки зганяв всіх бабей в річку, щоб купались. 

То котра відьма – ни хоче йти. То силою зага-
няли. Котра відьма, то так як єсть – в сьпід-
ницьую й бовтне в воду, ни роздягаїця. Скупа-
лись і став дощ іти. Це назад буде років трид-
цять. Я ще добре знаю (с. Лука) 15.

Жителі Брусилівського району зазначали, що 
засуху може накликати відьма, яка взяла бла-
гословення від священика перед Великоднем: 
Як батюшка у Чистий Четвер дає благосло-
венство, а відьми його візьмуть, то дощу не 
буде (с. Осівці, Брусилівський р-н). Проте в селі 
не вказали спеціальних магічних дій боротьби з 
такими відьмами.

Крім обливання водою, поліщуки завдавали 
шкоди тим, хто щось варив чи пік на свято Бла-
говіщення: Якшо шось пекти на Благовіщен-
ня, то запікаєш тоді дощ. Треба у той хазяй-
ки вкрасти борщ і вкинуть у криницю (с. Паш-
ківка); А вже хто пйок на Благовєщеннє да не 
хоче прізнаватца, то треба взяти і гладиш-
ки поскидати з плота (с. Старий Дорогинь). 

Як свідчать архівні фонди, у 20-ті роки ХХ ст. з 
днем Юрія (24 квітня) у південних районах Цен-
тральноукраїнського Полісся пов’язували об-
ряд, яким забезпечували гарний врожай та за-
хист ниви від граду. В пообідню пору священик 
з церковним хором та мирянами влаштовували 
хресний хід на поля. Священик читав там молит-
ву на щедрий врожай та рясні дощі, виголошував 
проповідь, а потім обходив ниву, скроплюючи її 
водою. Після обходу всі сідали обідати велико-
дніми крашанками та пасками. Залишки їжі та 
шкаралупи закопували на межі: Те шо не доїли, 
закопають у полі, шоб грозовиця, град не по-
бив зерна (с. Кам’янка, Березнівський р-н); Сва-
чені кості, які на Великдень сьватят, треба 
закопуват на полі, то град на те поле не піде і 
буде славний урожай (с. Старий Солотвин, Бер-
дичівський р-н, Житомирська обл.) 16; Свячені 
крашанки, хліб, паску, кістку з свяченого по-
росяти закопують на полі в чотирьох вуглах 
поля, щоб грім не бив і град не вибивав хліба, 
цеє закопують найбільше на Юрія (с. Садки, 
Бердичівський р-н) 17; На Юрія виїзжають на 
свої оруно жита чи пшениці і гуляють та го-
рілку п’ють та все їдять, а ті шматки хліба, 
які не доїдять та ті лушпайки що з свячених 
яєць закопують у землю з усіх чотирьох углів 
чи боків. Для того це все роблять, щоб град 
не побив того чи іншого посіву (с. Приворіття, 
Брусилівський р-н) 18. Такий обряд і досі зберіг-
ся в деяких селах Прикарпаття та Карпат. Раніше 
він, напевне, був поширений по всій Україні 19. 

Такі магічні дії на свято Юрія можна вважати 
своєрідним жертвопринесенням, яке повинне 
вберегти ниву від градобою та забезпечити гар-
ний урожай. Закопуючи недоїдену їжу, українці 
окреслювали межу між своїм та чужим, що та-
кож слугувало певним оберегом.
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Оскільки дощ часто буває з грозою, тобто су-
проводжується громом та блискавкою, Ілля 
Пророк, який у народній уяві посилав дощі на 
землю, замінив собою поганського Перуна. Гро-
зові якості Іллі-громовика перенесено на інші 
дні місяця липня, названі громовими днями: На 
Гавриїла й Іллю нічого не можна робити, бо 
грім спале будинки або якесь нещастя виник-
не (с. Бехи,  Коростенський р-н) 20; Гаврилей – 
перше громове свято, Лля – друге, а Паликопа 
– третє (с. Романівка). На Рівненщині вважа-
ли, що громовик обов’язково помститься тим, 
хто порушуватиме заборону на працю. Колькі 
Ілля нажне жіта, столькі Палікопа спалить 
(с. Удрицьк; с. Борщівка, Костопільський р-н, 
Рівненська обл.); Шо Ганна нажне, то Пали-
копа спалить (с. Сторожів; с. Кисоричі, Рокит-
нівський р-н, Рівненська обл.). Майже в кожно-
му населеному пункті нам розповідали оповід-
ку про роботу в цей день та про покарання, що 
спіткали тих, хто працює: Один чолов’єк скла-
дав жіто у коп’як. Аж кум іде і каже: «Шо це 
Ви сьогодні коп’яка кладете? Сьогодні ж Пали-
петро.» «Да нема коли, треба робіть, бо може 
дощ намочіть.» Не вправівся скласти, як узя-
лася гроза. Гром ударів і спалило того коп’яка 
(с. Мелені). Поліщуки були переконані, що ці дії 
відбувалися в їхньому населеному пункті, наво-
дили прізвища людей, які зазнали такого лиха.

Проте найчастіше громовим днем вважають 
поліщуки Святого Пантелеймона, якого назива-
ють грізним Палієм, тобто того, який карає блис-
кавкою всякого, хто не вшановує цей день. Па-
лікопа – Пантєлєймон – нечого нє робілі, шоб 
не спалів гром (с. Хочине, Олевський р-н). Саме 
свято увібрало в себе два слова: палити і копа. 

Такі громові дні були в кожному населеному 
пункті, інколи їх могло було кілька. Так, у селі 
Мелені Коростенського району Житомирщи-
ни табу на певні роботи накладалося на дру-
гий день після Святих апостолів Петра і Павла 
(31 червня), коли православна церква святкує 
Собор Святих славних і всехвальних Дванадця-
ти Апостолів. Цей день отримав назву подібно 
до свята Пантелеймона-Паликопи – Палипетро, 
маючи у своїй назві слово палити.

Скупчення багатьох громових свят саме на 
липень було невипадковим, адже на цей пері-
од припадає пора жнив і сінокосів. Забобонний 
страх перед втратою врожаю внаслідок грозо-
вих явищ, очевидно, і став причиною вшануван-
ня (у вигляді табу не працювати в ці дні).

У народному календарі українців Полісся вша-
новували інші громові дні, які не тримаються 
числа, а блукають у календарі, будучи прикрі-
пленими до якогось важливого великого свя-
та, як то Великодня чи Трійці: Дев’ятуха (чет-
вер на дев’ятому тижны пысля Великодня), 
Десятуха (п’ятниця на десятому тижны 

пысля Великодня) (с. Любарка, Народицький 
р-н; с. Красятичі, Поліський р-н, Київська обл.; 
с. Ремчиці); Після проводив у вівторок завжди 
громниці (с. Андріївка, Черняхівський р-н, Жи-
томирська обл.); Громова п’ятниця після Пас-
ки (с. Забріддя, Черняхівський р-н); Громниці 
послі Тройци (с. Чоповичі). Градова середа по-
слі Паски і послі Тройци (с. Удрицьк); Громова 
середа по Пасци – немона землє чепать (с. Би-
стричі). Майже всі зазначені свята не входили до 
переліку так званих приписних святкових днів, 
проте вшановувалися селянами зі звичайної за-
бобонності.

У радянські часи, коли від волі голови колгос-
пу та бригадира залежав урожай селян, поліщу-
кам доводилося порушувати деякі табу, зокрема 
орати город у громові дні. Проте свідчення жите-
лів Полісся підтверджують важливість цих днів 
у сільськогосподарському календарі: Одного 
року дали мені коні в градову середу. Я думаю 
на бурак наору. Жіночка коло мого поля тоже 
посіяла буряк після мене у п’ятницю. Тут іде 
град, мені кажуть: Іди подивись на свої бура-
ки. Я приїхала і не взнала свого поля. Збив град 
мої бураки, як хтось послав його. А тієї жінки 
і не зачепив (с. Борщівка).

Отже, система табуйованих днів, яка склала-
ся на території Центральноукраїнського Поліс-
ся за метеорологічними ознаками, була спрямо-
вана на забезпечення добробуту селянства. Такі 
дні поділяються на дві групи: перші припадали 
на весняний період, коли землероби намагали-
ся уберегти ниву від майбутніх несприятливих 
явищ погоди (засуха, градобій, гроза); другі сто-
сувалися часу збору врожаю, коли проявлявся 
страх перед безпосередньою його втратою.
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На території Центральноукраїнського По-
лісся широко розповсюджена протягом року 
мережа табуйований днів, напередодні та під 
час яких не дозволялося виконувати певні ро-
боти, щоб уберегтися від несприятливих по-
годних явищ. Низка заборон, пов’язана з днем 
Благовіщення, мала кілька обмежень: городи-
ти до цього дня, пекти в цей день тощо, що 
могло призвести до засухи. Грім та блискавку 
викликають роботи у громові дні, більшість з 
яких припадає на липень.

It is widely spread the net of taboo days on the 
teritory of the Central Polissya all over the yar. It 
was forbidden to do certain works during or before 
such day, in order to preserve from unfavourable 
nature phenomena. The string of bans, connected 
with Blagowishchenya had several limitations: to 
fence before this days, to bake at this day and so on, 
and so forth, that might cause drought. Thunder 
and lightning are caused by the works at the thun-
der days, which mostly occur in July.

Марія ВЕРГОВСЬКА
(Київ)

ДО ВИВЧЕННЯ ДАВНЬОГО 
ЖИТЛА ПРАВОБЕРЕЖНОГО 
ПОЛІССЯ

Житло є найдавнішим виявом будівельної 
культури. Однак цей ключовий елемент побуту 
в першу чергу зазнає змін, піддаючись новаціям. 
Збережені давніші елементи будівельних тради-
цій можна віднайти у тимчасових та сезонних 
житлах, господарчих будівлях, втім вони зазви-
чай не мають функціональних ознак.

Цікаві тенденції простежуємо в регіоні Право-
бережного Полісся, зокрема на заболоченій тери-
торії вздовж верхів’я і середньої течії Прип’яті. 
Через природні умовами тут збереглася загаль-
на тенденція етнічного консерватизму тради-
цій на тлі нерівномірноті роцесів розвитку. Саме 
тут протягом ХХ століття, дослідникам, таким 
як К. Мошинський, З. Дмоховський, П. Жолтов-
ський і С. Таранушенко [4] вдавалося виявляти 
дивовижні релікти нородного будівництва. І на-
віть в останній третині ХХ століття, в період ма-
сової забудови багатодільним житлом зі зрубни-
ми стінами і двосхилим дахом на кроквах, у дея-
ких селах дослідникам Музею народної архітек-
тури та побуту України (далі МНАП) [2] вдавало-
ся виявляти хати, унікальні за віком і збережен-
ням цілісного автентичного комплексу релікто-
вих особливостей, притаманних саме житлу. Це 
дозволяє на оригіналах досліджувати будівельні 
традиції ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ століть, характеризува-
ти загалом відомі, але детально не досліджувані 
давні регіональні традиції зведення житла. За ма-
теріалами досліджень С. Верговського розгляне-
мо три архітектурні пам’ятки, що експонуються 
в МНАП: хата 1587 року з с. Самари Ратнівського 
району Волинської обл., хата 1697 року з с. Біло-
віж Рокитнівського р-ну Рівненщини, хата ХVІ-
ІІ ст. з с. Гажин Наровлянського р-ну Гомельської 
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обл (колишній Овруцький повіт). Розгляд цих 
давніх будівель у порівнянні дозволить склас-
ти уявленя про реґіональні особливості і харак-
тер процесів, що відбувались у галузі будівельної 
культури на Правобережному Поліссі.

Хата 1587 року, с. Самари 
Ратнівського району Волинської області.
Хату виявлено у 1970 році неподалік села на 

хуторі Верестя [1]. Вона належала Баранчуку Йо-
сипу Дементійовичу. За час функціонування хата 
зазнавала змін (добудовувалися сіни, стебка, 
«сілник»), але при встановлені її в експозиції му-
зею був відновлений первісний вигляд одноділь-
ного житла. Давні конструкції хати, попри пізні-
ші втручання, все ж зберегли практично всю ав-
тентичну інформацію про житло ХVІ століття.

Стіни хати зведені у зруб із широких соснових, 
різаних плах, трохи протесаних ззовні. З таких 
самих плах виготовлені й підвалини, які входять 
до складу стін. Деревина на підвалини спеціально 
підібрана, це суто стрижньова сосна, практично 
всуціль залита живицею. Вінці стін в’язані вруб-
ками «в замок» з точною фіксацією внутрішньої 
плоскої поверхні стін. На цій внутрішній грані 
врубки вінець фіксується клином-«пищиком», 
який добивається верхнім вінцем і залишається 
всередині врубки. В такому випадку врубки ви-
готовлялись у розрахунку на масивні пищики. 
Посередині вінці в‘язані «круглими» (квадрат-
ними, битими по круглих отворах) тиблями.

Поріг у нижній поперечній підвалині. Одвір-
ки з соснового бруса, осаджені у підвалину ма-
сивом, без шипа. Верхняк аналогічний, в’язаний 
з одвірками «косяком». Збереглись отвори від 
тиблів накладки під «воротно» полотна дверей. 
Хоч традиція таких дверей »на воротні», чи «бі-
гуні» у сінях і коморах ще поширена в ХІХ ст., для 
житла це вже релікт. Вікон троє, два з чола і одне 
у напільній стіні над полом. У причілковій сті-
ні вікна немає, і це масова традиція, пов‘язана з 
узвичаєною тут прибудовою до хати з причілка 
«покліта» (теплої комори на городину). Ця при-
чілкова стіна без вікна називається застольною 
чи «мерцовою» (на причілкову лаву, головою до 
покутя, клали покійника). Посередині причіл-
кової стіни, вище над лавою на «митій» поверх-
ні вирізана дата арабськими цифрами 1587 і ла-
тинська писана літера r з горизонтальним еле-
ментом, повернутим вліво. Це традиційне місце 
для тексту посвяти хати. Вікна без луток. Вікон-
ні отвори вирубані прямо у зрубі. При цьому для 
влаштування чільних вікон спеціально підібра-
на широка плаха, в якій невисокі віконні пройо-
ми помістилися всередині, не порушивши ціль-
ності вінця. Пройом напільного вікна вибраний 
у двох сусідніх вінцях. Всі вікна мають однакові 
розміри і конструкію: волокові вікна з дошками-
засувками, що ходять у вибраних у вінцях пазах. 

За спогадами старожилів, на початку ХХ століття 
передпічне вікно мало не дошку-засувку, а раму 
на дванадцять дрібненьких шибочок у два ряди. 
Очевидно через це волоковий паз цього вікна 
дещо ширший.

Під верхніми поздовжніми вінцями врубано 
поперечний сволок. На його нижній грані глибо-
ко врізаний хрест. На сволок і поперечні верхні 
вінці зрубу укладено стелю («повал») з товстих 
плах, як на стінах. Додаткового утеплення немає.

Дах двосхилий, на трьох парах кроков, вру-
баних у верхні поздовжні ощепини зрубу. При-
чілкова пара кроков на своєму первісному міс-
ці. Вона врубана у випуски ощепин, позначені 
зубцями, а простір горища закритий дошками, 
прибитими до кроков. Крокви не мають бантин, 
отже розпір даху утримує зруб. Щоб ощепини не 
викрутило, вони поверху зв’язані балкою-ско-
бою. На причілкові випуски лат прибиті вітрові 
дошки з фігурними випусками. Щоправда, через 
прибудови ці оригінальні елементи хати не збе-
реглись, але аналогом первісного вигляду може 
бути причілок давнього »шпихіра» (комори на 
сало і ковбаси) з хутора Козуватого цього ж села 
Самари. Над порогом «шпихіра», як і на причіл-
ку, – аналогічна конструкція «дармовиса» на ви-
пусках ощепин, зашитий дошками «щит» чи «фі-
ціят» з дверцятами на горище. Такі елементи, 
втрачені при перебудові хати, можуть бути ре-
конструюйовані за аналогією до цього «шпихі-
ра», оскільки немає жодних документальних ма-
теріалів на підтвердження того, як завершувався 
дах над дверима однодільної хати без сіней.

Хата крита соломою, «парками» і «трійцями», 
проте нижня напільна лата була дуже широкою і 
мала густий ряд отворів від тиблів. Це свідчення 
того, що у давнину хату крили коленими дошка-
ми.

У хаті відтворено архаїчне обладнання. Курна 
піч традиційно розміщена в кутку при сінешній 
стіні, челюстями до передпічного вікна. Невисо-
кий зруб із соснового брусся, закладений подом з 
обаполів, на якому вибито глиняний «під» з при-
пічком товщиною до 20 см, а вже на поду –глино-
битна «бочка» з челюстями і зверху чирінь. Ко-
мина немає. У пороговій стіні прямо над припіч-
ком виявлено заглушений і замащений глиною 
традиційний димоволок для випуску диму з кур-
ної печі. З комином він ніколи не був зв‘язаний, а 
його свідоме розміщення прямо над припічком, 
там, де всі регіони України роміщують каглу для 
виводу диму з комина, свідчить, що генетичним 
попередником такої сталої традиції є прадавня 
традиція розміщувати над припічком димово-
лок курної хати. Цей димоволок зроблений як во-
локове вікно – з дошкою-засувкою у пазах. Прой-
ом лише трохи менший за вікна.

Попід чільною та причілковою стінами вста-
новлені лави на колодках. Піл з дощок настеле-
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но з привалка печі на причілкову лаву. На поку-
ті традиційний вузький стіл (стільниця з однієї 
широкої дошки) перед ним ослін. На причілко-
вій стіні над столом – місце для традиційної іко-
ни, яку тут, у курних хатах, виносили з комори 
лише на свято і ставили на поличку чи тиблики 
поряд з покутєм, дуже низько, у намітці чи неве-
ликому рушничку, тканому по кінцях у попереч-
ні червоні смуги. У простінку коло дверей були 
полиці на посуд. Важливим архаїчним елемен-
том обладнання є традиційний «світач» чи « луч-
ник» – пристрій для виводу диму від спалюваної 
для освітлення лучини. Його традиційне місце – 
проти печі, ближче до лави і до сволока. Так він 
освітлює зону чільної лави, на якій зазвичай ро-
блять різну роботу. У цьому випадку лучник з до-
вгого кайдуба, що проходить крізь проріз у стелі, 
простір горища та покрівлі і виступає над дахом. 
Знизу до кайдуба підвішують «залізо» – ковані 
гратки, на яких і палять лучину.

Як у давніх курних хатах регіону, попід стелею, 
вздовж причілкової стіни, укладено на глиці, ряд 
жердок-гряд, прибитих до чільної і напільної 
стін. Вони служили для сушки льону, дров, мо-
крого одягу тощо у гарячому повітрі під стелею 
курної хати.

Хата 1697 року с. Біловіж 
Рокитнівського району Рівненщини
На час виявлення хата була тридільною [3, 143–

144]. До давньої будівлі належить клітка власне 
хати, до якої згодом прибудовували сіни, комір-
чину. Будівлі були зв’язані двосхилим дахом на 
кроквах. За розповідями власника, Павлушенка 
Івана Євдокимовича, раніше над хатою був окре-
мий дах на двох сохах, одна соха стояла на при-
чілку посередині і друга поряд із дверима. Саме 
в цих місцях випуски дощок стелі вкорочені. Це 
підтверджує, що первісно хата була однодільна з 
дахом на сохах. Подібно до самарської хати ХV-
І ст., дата вирізана проти дверей посередині при-
чілкової стіни.

Стіни зведені з нетовстого соснового кругляка, 
всередині не протесані, миті. Такий самий харак-
тер підвалини. Вінці в‘язано круглими врубками, 
вибраними по формі верхнього вінця у верхній 
частині нижнього вінця. Для ущільнення вінців 
«драчку» по формі верхнього вінця також виби-
рали у нижньому вінці. Тиблі відсутні, адже жо-
лоб драчки надійно зв’язує вінці по всій довжині, 
перед укладкою вінця у драчку накладають шар 
моху, який затискується вінцем. Порогова підва-
лина є нижньою. Двері невисокі, полотно на ко-
ваних завісах. Вікон четверо, два з чола, одне на 
причілку і одне напільне. Вікна подібні, без лу-
ток, горизонтальні отвори розтесані у двох сусід-
ніх вінцях. Всі вікна волокові з дошками-засув-
ками, які ходять у пазах, спеціально вибраних під 
час зведення зрубу. Чільні і напільне вікна відсо-

вуються у куток, а причілкове – на хату, очевид-
но черз те, що це вікно є застольним, і відсову-
вати його до покутя незручно, заважає стіл. Під 
верхніми поздовжніми вінцями-ощепинами, які 
тут називають «запісочниками», врубано три по-
перечні сволоки з випусками, різьбленими «зуб-
цями» (уступами). Центральний сволок тесаний 
брусом, а бокові – тонші, з кругляка. Поверх сво-
локів і верхніх поперечних вінців настелено не-
товсті колені дошки стелі з випусками над стіна-
ми. Поверх дощок насипано чималий шар піску 
для утеплення порівняно тонкої стелі. Саме тому 
ощепини, що піднімаються вище стелі і утриму-
ють пісок від розсовування, називають запісоч-
никами.

Дах двосхилий, на двох дубових сохах, закопа-
них протилежно посеред причілка і поряд з две-
рима. На сохи укладено переклад («вільчик»), на 
який навішено три пари ключів, що спираються 
на запісочники. На випусках ключів врізано пла-
хи закрилин, які утримують колені дошки по-
крівлі, вільно укладені на запісочники і вільчик. 
По гребеню даху дошки напільного схилу покрів-
лі довші і випусками перекривають торці дощок 
чільного схилу, запобігаючи замоканню стелі.

Традиційне обладнання має ряд особливо-
стей. Глинобитна курна піч зведена на дощато-
му «поду», настеленому по балках з «копилами». 
«Кагла» над припічком не має слідів кріплення 
конструкцій комина і волока, затулялася «затка-
лом». Житло освітлювалося «лучником», виго-
товленим з кайдуба. Лави на стовпцях. Піл з до-
щок, перекладених з причілкової лави на прива-
лок печі.

Хата експонується в складі дворища на дві 
хати.

Хата 18 ст. с. Гажин 
Наровлянського району Гомельської області
(колишній Овруцький повіт)
Це давнє дводільне житло, рублене з сосново-

го кругляка, в’язаного «круглими» врубками і 
«драчками», вибраними у верхній частині він-
ців. Проте врубки тут мають характерні особли-
вості: у верхньому вінці, для укладки якого готу-
ють врубку, підтісують грані («щоки»), і врубки 
роблять у формі трапеції, що технологічно легше 
виконати сокирою. При цьому випуски кругля-
ків зрубів стають шестигранними. На територі-
ях Коростенщини, Овруччини і на схід майже до 
Києва ця традиція є не лише масовою, але й дав-
ньою.

Хата дводільна, до клітки хати через шулу при-
ставлено тристінок сіней. Двері сіней і хати ма-
ють одвірки і верхняки, в‘язані «косяками», з те-
саних брусів. Полотно сінешних дверей поверта-
ється «на колку», тибльованому до краю полот-
на. Двері хати врізані не у підвалину, а в другий 
вінець. Це давня, реліктова традиція. Всередині 
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стіни хати йдуть кругляком, але вище лав, над 
полом, вінці трохи протесані. Вікон у хаті четве-
ро, два з чола, одне з причілка і одне напільне. Всі 
вони подібні як за розмірами, так і за конструкці-
єю. Вікна без луток, без рам, низькі отвори розте-
сані у двох суміжних вінцях, пройоми перекри-
ваються дошками-засувками, що ходять у пазах, 
вибраних під час укладки вінців. Таку засувку 
витягти неможливо, вона лише одсовується вбік 
від пройому у спеціально вибране в зрубі гніздо. 
Чільні і напільне вікно мають засувки, що від-
совуються до кутків, а причілкове – відсовуєть-
ся на хату. Напевно ця традиція характерна для 
всього Полісся. Невелике сінешне вікно також з 
дошкою-засувкою, подібне до хатніх. У ХІХ сто-
літті у сінях відгородили вузьку комору стіною 
з торчовою закидкою по підвалині і поперечній 
балці, на яку укладені й дошки стелі. Ця виго-
родка конструкцій давнього житла не порушила. 
Хата містить комплекс регіональних ознак дав-
нього житла. Це, зокрема, характерний для регі-
ону поздовжній дід-сволок, на який спирається 
поперечний сволок, що є опорою для нетовстих 
колених дощок стелі, їхні кінці закладені у пази 
причілкової і сінешньої стін і не виходять назов-
ні. Попід стелею у чільну і напільну стіни вру-
бані гряди з нетовстого тесаного брусся. Стеля з 
порівняно тонких дощок утеплюється чималим 
шаром піску. Поздовжні верхні вінці, які утри-
мують пісок від розсовування, тут, як і на Рів-
ненщині, називають запісочниками. Саме вони і 
є початком накотного зрубного даху. Поперечна 
стіна продовжується вище і утворює опору для 
наступного над запісочником вінця, який вже ле-
жить у площині порівняно похилого даху, поча-
того із запісочника. Така система продовжується 
до верху даху, утвореного колодою по гребеню. 
Покрівля з коленої дошки-драниці, вільно укла-
деної на зрубні схили даху. Для зручності заміни, 
дошки не прибиваються до конструкцій даху, а 
спираються у закрилини, закріплені на випусках 
спеціальних «крючин», або «кокошиць». Це не-
великі дубові бруски, що зубом закладаються, 
подібно до крокв, у врубки верхнього вінця («за-
пісочника»). На фігурно затесані випуски цих 
«крючин» врубуються плахи закрилини. По гре-
беню даху дошки напільного схилу випущені і 
перекривають гребінь. Накоти, а отже і покрівлі, 
випущені на причілок і на сіни, що мають ниж-
чий дах. Дах сіней аналогічний, накот врубується 
у колоди фронтонів, виведених над балкою-ско-
бою, яка традиціно врубується над дверима і над 
поперечною стіною сіней, але стіни сіней ниж-
чі за хатні, тому дах сіней заходить під випуски 
хатнього даху. Те, що кожна клітка має свою са-
мостійну конструкцію даху, є консервативно збе-
реженим реліктом давньої традиції, коли всі бу-
дівлі були однодільними і мали свої власні дахи 
як сакральне завершення наземної структури 

будівлі. Згодом у багатодільному житлі ця тради-
ція була знівельована, але у коморах, тимчасових 
і сезонних житлах, а також у храмах вона стійко 
утримувалася протягом усього часу.

Обладнання хати традиційне, але має також 
і свої особливості. Так, глинобитна піч, зведена 
на масивному зрубі з дощатим подом. Разом із 
зрубом вона спирається на масивну балку, вру-
бану у стіни хати поздовж, будучи водночас кра-
єм та опорою полу. У масивний припічний стовп 
(«дід») закріплюється традиційна жердка перед 
полом. Це є дуже давній, традиційний елемент 
обладнання хати. Лави попід причілковою і чіль-
ною стінами сходяться на покуті, де зазвичай 
стоїть вузький стіл із широкою дошкою – стіль-
ницею, і ослін перед столом. Низько врізані вузь-
кі вікна освітлюють зону лише на чільній лаві. 
Це і є основне робоче місце для усіх хатніх робіт. 
Хату освітлювали лучиною і для виведення диму 
облаштовано світильний комин («лучник»). Для 
цього у стелі прорізано отвір проти печі, ближ-
че до чільної лави і до поперечного сволока. На-
вколо цього димоволока насвердлено отвори, в 
які з горища заведено дубці з окоренками. Око-
ренки дубців утримуються в отворах, а вершини 
обгинаються навколо чималого обруча понизу 
лучника. Ця основа заплітається лозою і весь кіш 
маститься глиною. Вогонь палять на «залізі» – 
кованих ґратках, підвішених до лучника. Така 
давня традиція виведення диму від лучини по-
єднується з традицією курної печі, дим якої спе-
ціально утримується у приміщенні заради тепла. 
У хаті немає димоволока. Система виводу диму 
від печі спрощена. Коли топиться в печі, двері 
прочиняють, і дим, що стоїть у верхній частині 
приміщення, виходить. При цьому нижня поло-
вина простору хати вільна від диму. При сильних 
морозах знизу завішують рядном, щоб не вихо-
лоджувати хати.

Викладений документальний матеріал із ха-
рактеристиками трьох типів давнього житла 
Правобережного Полісся є джерелом для по-
дальших наукових досліджень.

Розглянуті пам’ятки фіксують три типи даху, 
що відповідають трьом етапам розвитку будівель-
ної культури: традицій крокв, сох і зрубів. Всі три 
будівлі зберігають традицію однодільного жит-
ла. Навіть у дводільному житлі ХVІІІ століття з 
с. Гажин клітка хати має самостійну конструкцію 
з власним дахом. Ці будівлі фіксують різні етапи 
розвитку техніки зрубу: від кругляка до брусів 
і плах, від круглих врубок до їхньої модифікації і 
досконалих врубок у «замки». Також простежу-
ються регіональні варіанти облаштування стелі: 
повали з товстих плах без додаткового утеплення 
на Волинському Поліссі та стелі з тонких дощок, 
утеплених шаром піску на Центральному Поліс-
сі. По всьому Правобережному Поліссі збережені 
традиції курного опалення та освітлення лучиною 
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з посвітнім комином; волокових вікон без луток з 
отвором, вибраним у зрубі, з дошкою-засувкою.
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148.

4   Таранушенко С. Давнє поліське житло // НТЕ. – 
1969. – № 1. С. 8–23.

Простежуються будівельні традиції жит-
ла Правобережного Полісся ХVІ, ХVІІ, ХVІ-
ІІ століть на прикладі пам’яток з експози-
ції Музею народної архітектури та побуту 
НАН України.

Оксана ГОДОВАНСЬКА
(Львів)

ГОРОДНИЦТВО І ПРИСАДИБНЕ 
САДІВНИЦТВО ЯК ВИЯВ 
ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
УКРАЇНЦІВ ОПІЛЛЯ

На Опіллі вирощування городніх і садових 
культур зосереджувалося переважно на приса-
дибних ділянках: на городі поблизу житлових і 
господарських будівель садили фруктові дере-
ва, а овочеві культури вирощували виключно 
на «грядках». На всій території етнографічного 
району вирощували «сталий асортимент« горо-
дніх і садових культур. Жителі Опілля отримали 
від своїх батьків основні знання, досвід, вміння 
та навички? необхідні для городництва і садів-
ництва. У городництві і садівництві Опілля від-
булося взаємопроникнення традиційного і мо-
дерного.

Ключові слова: городництво, садівництво, 
Опілля, грядки, садок, асортимент

Упродовж багатьох століть український народ 
творив високу сільськогосподарську культуру. 
Традиційними видами господарської діяльнос-

ті були землеробство, скотарство, рибальство, 
бджільництво, мисливство, збиральництво. По-
ряд із хліборобством у системі землеробства 
важливе значення мали городництво та садів-
ництво. Ще Михайло Грушевський, вивчаючи іс-
торію Київської землі, зазначав, що на великому 
просторі навколо Києва були городи, на яких пе-
черські монахи вирощували городину для влас-
них потреб [5, 376]. Поряд із овочевими культу-
рами, що були відомі на наших землях здавна, в 
останні століття в українське городництво було 
впроваджено чимало нових видів і сортів, за-
позичених із різних частин світу. Приблизно з 
ХIV–ХV ст. розпочалося вирощування огірків, 
динь, кавунів, з ХVI ст. відомими стають петруш-
ка, пастернак, салати (крес-салат, салат городній, 
польовий салат, гірчиця листова салатна), а з XV-
ІІ ст. – цвітна капуста, редька, шпинат, квасо-
ля. Тільки в XVІІІ ст. почали вирощувати карто-
плю, а в ХІХ ст., а подекуди аж на початку ХХ ст. 
на присадибних ділянках набувають поширення 
такі городні культури, як баклажани, перець, по-
мідори, селера, пекінська (китайська) капуста, 
кольрабі, брюссельська капуста, шпинат, порей 
тощо [1, 416–417].

В етнографічних описах XVIII–XIX ст. повіто-
ві міста України зображені як комплекси садів 
із розташованими серед них будівлями, а справ-
ді міський вигляд мали тільки їхні центри. За то-
пографічним описом Харківського намісництва 
1785 р., м. Суми рясніло пишними садами з таки-
ми фруктовими деревами, як яблуні, груші, сли-
ви, вишні, з кущами смородини, малини, аґрусу. 
Більше того, називаються окремі сорти фрук-
тових дерев, скажімо груш – бергамоти, гливи, 
дулі. На городах міські жителі вирощували огір-
ки, моркву, столові буряки, цибулю, часник, пе-
трушку, кріп, гірчицю, різні види капусти та са-
лату (наприклад, «жеруху» тодішня назва крес-
салату. – Г. О.) [14, 88]. На противагу сумчанам, 
жителі м. Києва в кінці XVIII ст. через щільність 
забудови міських кварталів біля власних буді-
вель мали тільки невеликі городи й садки, в яких 
культивували фруктові дерева і кущі: яблуні, 
груші, сливи, черешні, грецькі горіхи, червону і 
чорну смородини, малину та ін. [13, 288]. Наяв-
ність відповідних відомостей у писемних пам’ят-
ках дала етнографам підставу стверджувати про 
особливе захоплення українців садками та го-
родами, що залишалося стійкою етнографічною 
рисою до початку ХХ ст. Включно [2, 58].

Незважаючи на існуючі відомості про народне 
городництво й садівництво в історичних джере-
лах, на даний час в українській етнології відсут-
нє комплексне наукове дослідження зазначеної 
проблеми. Етнологи, котрі вивчають сільськогос-
подарську культуру українського етносу, тради-
ційно досліджують передусім рільництво як го-
ловну галузь землеробства [15].
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З іншого боку, завдання ускладнюється тим, 
що вивчення традиційного городництва та при-
садибного садівництва здійснювалося на тери-
торії малодослідженого етнографічного райо-
ну – Опілля. В етнографічних джерелах інформа-
ція про Опілля доволі скупа. Наприклад, один з 
активних діячів «Руської Трійці» Яків Головаць-
кий називав Опілля – «превосходной хлебопаш-
ной землёй», де мешкають ополяни або ополю-
хи [4, 19, 53]. Цікавий народознавчий матеріал 
міститься в «Подорожніх поміченнях ополяни-
на» Івана Соколика (це один із псевдонімів (а 
інший – Опілянин) відомого етнографа ХІХ ст. 
Євгена Желехівського. – Г. О.) Опілля, на думку 
вченого, – це зона переходу від Галицького Під-
гір’я до Поділля [4]. Також відомий польський 
етнолог Адам Фішер, який на початку ХХ ст. очо-
лював антропологічно-етнологічну лабораторію 
у Львівському університеті, співробітники якої 
проводили збір польових етнографічних матері-
алів у всіх регіонах тодішньої Польської держа-
ви, у своїй праці «Русини. Нарис етнографії Русі» 
(«Rusini. Zarys etnografji Rusi») зазначав, що в по-
вітах Бобрецькому, Львівському, Рогатинському, 
Перемишлянському і в сусідній частині Поділля 
вздовж річки Серет проживають ополяни («po-
wiaty bobreski, lwowski, rohatynski, przemyślański i 
sąsiedną część Podola po Seret zamieszkuja Opolani-
e») [19, 9]. Натомість у «Словнику географічному 
Королівства Польського та інших слов’янських 
країв» («Slownik Geograficzny Królestwa Polski-
ego i innych krajów slowiańskich»), що виходив 
протягом 1880–1900 рр. у Варшаві і налічує 15 
томів, Опілля означене як народна назва части-
ни Галицького Поділля в межах річок Верещиці 
та Золотої Липи, а також безлісних околиць на 
Тернопільщині («Opole – ludowa nazwa częśći Po-
dola galicyjckiego, między Wereszczycą a Złotą 
Lipą, oraz bezleśnej okolicy w tarnopolskiem» [-
20, 562]. Коротка, однак суттєва за змістом, інформа-
ція міститься і в інших енциклопедичних виданнях 
першої половини ХХ ст.. Так, автори польської «За-
гальної енциклопедії» («Encyklopedja Powszech-
na»), виданої в 1933 р. у Варшаві, ополянами на-
зивали українців (русинів), що проживали довко-
ла Львова («opolanie – rusini w powiatach kolo 
Lwówa» [18, 142]. У радянській історіографії 
не було жодного етнографічного досліджен-
ня, що хоча б частково торкалося особливос-
тей традиційної культури населення Опілля. 
Тільки в 90-х рр. ХХ ст. львівські етнологи одни-
ми з перших відновили на карті етнографічного 
районування України Опілля. Відомий етнолог і 
фольклорист Роман Кирчів назвав Опілля «terra 
incognito ХХ ст.» (у доповіді прочитаній на на-
уковому семінарі кафедр етнології та фолькло-
ристики Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка у травні 2001 р. – Г. О.), 
оскільки досить велика територія між Поділлям, 

Волинню і Прикарпаттям виявилася малодослі-
дженою. Локалізація Опілля відбувається на те-
риторії центрально-східної Львівщини, суміж-
ними районами західної Тернопільщини й Іва-
но-Франківської області (лівобережне Подні-
стров’я). У південно-західній частині Опілля 
з етнографічного погляду переходить у наддні-
стрянське жидачівсько-самбірське Прикарпаття 
(Підгір’я), а на заході – в перемисько-яво-
рівське Надсяння [6, 133―134]. Знаний су-
часний дослідник Степан Павлюк на території 
Опілля виділяє окремі локальні центри, а саме: 
Перемишлянщину, Рогатинщину, Бережанщи-
ну [17, 65–66].

Проаналізувавши практику городництва і са-
дівництва українців на території Опілля та уза-
гальнивши народний агрономічний досвід, ав-
тор на основі доступних літературних джерел і 
польових матеріалів (інтерв’ю з людьми різно-
го віку, соціального статусу і місця проживан-
ня, а також за власними спостереженнями) ста-
вить завдання визначити «традиційність» горо-
дництва і присадибного садівництва в культурі 
українців Опілля.

На території зазначеного району на відносно 
невеликому просторі поєднані досить відмін-
ні природі умови вирощування городини та са-
дів: рівнинні та горбисті рельєфи, лісоболотні 
та лісостепові ділянки, підзолисті та чорнозем-
ні ґрунти. Типовим опільським ландшафтом є 
горбисто-гірський рельєф із широколистяними 
буково-дубовими та дубово-грабовими лісами. 
Ліві притоки Дністра Гнила Липа, Золота Липа 
і Стрипа глибоко врізаються в ландшафт міс-
цевості, формуючи доволі значну пересічену 
територію з вузькими річковими долинами. 
Великогорбисті лісові місцевості чергуються 
з середньогорбистими, а заплавні площі – з 
надзаплавно-терасовими. Природно-геогра-
фічні умови Опілля частково спричинилася до 
виникнення варіантних особливостей народного 
городництва і садівництва. Сприятливими при-
родними умовами для розвитку садівництва та 
городництва характеризується південна частина 
Опілля, яка займає лівобережне Подністров’я, де 
переважають плоскі надзаплавно-терасові й 
слабохвилясті місцевості, та рівнинні просто-
ри східної частини Опільської горбовини, що 
поступово переходять у Поділля.

На Опіллі вирощування городніх і садових 
культур зосереджувалося переважно на приса-
дибних ділянках (на городі поблизу житлових і 
господарських будівель садили фруктові дере-
ва, а овочеві культури вирощували виключно на 
«грядках« (у розумінні опитаних нами респон-
дентів «грядки» – це визначене місце на городі, 
на якому висівають чи висаджують тільки горо-
дні культури. – Г. О.). Наприкінці ХХ ст. спосте-
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рігається закладання нових садів і городів подалі 
від житла на так званій «свіжій землі» (під «сві-
жою землею» слід розуміти таку ділянку поля на 
якій ще не вирощували городину чи садовину. – 
Г. О.), оскільки порівняно легко можна отримати 
вищий відсоток урожайності. Найчастіше на та-
ких ділянках висаджували чи висівали таку го-
родину, врожай якої передбачали зберігати про-
тягом зими. Продукти городництва, що їх вико-
ристовують для харчування протягом літа – осе-
ні, повинні були бути під рукою, через це їх ви-
рощували тільки на присадибних городах. Одна 
жителька Опілля пояснила це образно: «щоб не 
бігати в поле за бураком для борщу» [7]. На всій 
території етнографічного району спостерігався 
«сталий набір« городніх культур: вирощували 
цибулю, часник, моркву, столові буряки, листко-
ву капусту, огірки, квасолю, кріп, петрушку, гар-
бузи, мак, щавель, ревінь. Починаючи з другої 
половини ХХ ст., розширився і якісно збагатив-
ся асортимент вирощуваної городньої продук-
ції – як за рахунок нових культур (кабачків, по-
мідорів, патисонів, баклажанів, шпинату, сала-
ту, бобу, редиски, перцю стручкового), так і вна-
слідок впровадження нових видів відомих уже 
культур, зокрема капусти брюссельської, пекін-
ської, савойської, червоноголовчастої; цибулі по-
рей, перлової чи цибулі-перли, австралійської 
тощо. Асортимент фруктових дерев у присадиб-
них садах українців Опілля складався з яблунь 
(переважно сортів «паперівка» («папіровка»), 
»ренета», »золота ренета», »малинівка», »білий 
налив», «йона»), слив (сорт «угорка» або «гор-
сткі сливки»), груш («бере», «дюшест»), вишень, 
черешень, волоських горіхів та плодово-ягідних 
кущів (аґрусу, смородини, порічки, садової ма-
лини). Вирощували переважно не товарні сорти 
садовини, часто не надаючи жодного значення 
сортовим особливостям фруктових дерев. На-
прикінці ХХ ст. внаслідок підвищення садівни-
чої культури деякі садівники експериментували 
з вирощуванням південних культур: абрикосів, 
персиків, айви, інжиру тощо.

На всій території Опілля подібними були мето-
ди і способи угноєння, висівання чи висаджуван-
ня, догляду, боротьби зі шкідниками і збирання 
врожаю овочів. Локальні особливості виявля-
лися лише в окремих елементах процесу виро-
щування городніх культур. Наприклад, у м. Пус-
томити Львівської області мешканці, не маючи 
можливості утримувати велику рогату худобу, а 
працюючи переважно на місцевій птахофабри-
ці, використовували курячий послід як єдине ор-
ганічне добриво для власних городів [8]. Через 
природнокліматичні умови окремих місцевос-
тей Опілля городні та садові роботи могли роз-
починатися й закінчуватися з різницею у декіль-
ка днів.

Насіннєва база городніх культур поповнюва-

лася переважно двома шляхами: індивідуально-
самостійним отриманням насіння через виро-
щування «насінників» або купівлею готового на-
сіння у спеціалізованих магазинах чи на ринках. 
Перший спосіб полягав у тому, що кожний горо-
дник самостійно для власних потреб вирощував 
насіння. Упродовж тривалого часу це був майже 
єдиний спосіб забезпечення себе насінням різних 
городніх культур. Так, для того, щоб отримати на-
сіння огірків, на грядці залишали кілька великих 
плодів для так званих «насінників». В кінці літа – 
на початку осені, коли ці огірки жовтіли, їх зрива-
ли, розрізали та витягували із середини зернятка-
насінини. Останні просушували на сонці, зсипа-
ли в полотняні мішечки і зберігали обов’язково 
в сухому місці [9]. Одержували самостійно також 
насіння перцю, цибулі, часнику, гарбузів, огірків, 
квасолі. Проте слід зауважити, що отримати в до-
машніх умовах якісне насіння було досить важко. 
Різні господарські клопоти перешкоджали уваж-
но стежити за його достиганням: «таке насіння, 
як не кури виклюють, то сонце може спалить, 
або щось корінь під’їсть, або припізнишся із його 
збором – то все пропаде» [10]. Починаючи з дру-
гої половини, а особливо в останні десятиліття 
ХХ ст. перевага надавалася купівлі готового на-
сіннєвого матеріалу овочів на ринках або в спе-
ціалізованих магазинах Львова, Івано-Франків-
ська, Рогатина, Перемишлян, Бережан та інших 
міст; хоч самостійне одержання насіння і надалі 
залишилося «живою традицією».

Щодо присадибних садів, то вони знаходилися 
на одних і тих самих ділянках городу протягом 
багатьох десятиліть. Якщо дерева в таких садах 
«старіли» і переставали давати врожай, їх викор-
човували і на тому місці насаджували нові. Біль-
шість дерев у саду насаджені були хаотично, без 
певного планового розмежування одних видів і 
сортів садових культур від інших. Проте напри-
кінці ХХ ст. під час закладання нових садів на 
присадибних ділянках щепи садили у певному 
порядку: в один ряд – яблуні, в інший – груші чи 
сливи. Як правило, саджанці висаджували чоло-
віки, а жінки їм допомагали. Інтенсивний догляд 
за садом становив свого роду сезонну працю, а 
саме ранньою весною та частково пізно восени. 
В інші пори року ніяких робіт у садах практич-
но не велося. Навесні угноювали дерева, обріза-
ли сухі та хворі гілки, проріджували та формува-
ли крону, проводили щеплення дерев способом 
очкування, що був поширений на всій території 
Опілля. Наприкінці літа – восени здебільшого 
збирали врожай фруктів і прибирали сади.

Жителі міст і сіл Опілля заготовляли на збері-
гання всі городні та садові культури, які виро-
щували на присадибних ділянках. Способи збе-
рігання були подібними. Плодоягідну продукцію 
переховували у відповідних приміщеннях: у ко-
морах, підвалах, пивницях, на горищах («стри-
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ху», «вишці»), окремі види городини (моркву, 
столові буряки, пастернак) закопували в земля-
них ямах, які мали різні локальні назви («кіпець», 
«кагат», «копак») [11]. Велику частину плодоя-
гідної продукції відразу переробляли, щоб вона 
не втратила своїх харчових властивостей та була 
придатною для споживання взимку. Поширени-
ми були такі способи первинної переробки горо-
дини і садовини, як соління, квашення, сушіння, 
а починаючи з другої половини ХХ ст. – консер-
вування, маринування, приготування соків, ва-
рень, джемів, компотів у скляних банках та збе-
рігання овочів і фруктів у морозильних камерах, 
шляхом охолодження.

У селянських господарствах Опілля присадиб-
не городництво, яке мало допоміжний характер і 
задовольняло лише харчові потреби родини або 
частково сприяло поповненню сімейного бюдже-
ту через продаж вирощеної плодоягідної продук-
ції, перебувало в «жіночих руках». Як правило, 
жінки самостійно планували і підбирали місце 
для майбутніх грядок. Вони ж уважно стежили, 
за сівозміною городніх культур на грядках, готу-
вали насіння овочів до висаджування, протягом 
літніх місяців доглядали за всіма городніми рос-
линами (прополювали рослини від бур’яну, спу-
шували ґрунт, підв’язували розсаду помідорів, 
перців тощо), а згодом і збирали врожай овочів. 
Переробкою овочів і фруктів також займалися 
жінки. У 90-х рр. ХХ ст., у зв’язку з важливими 
політичними, соціально-економічними і світо-
глядними змінами, що відбулися в Україні, з’яви-
лася досить велика кількість приватних госпо-
дарств, які забезпечували вирощеними овочами 
місцеві ринки, заклади харчування, школи, ди-
тячі садки тощо. Керували ними переважно чо-
ловіки, які самостійно планували вирощування 
окремих овочів, купували якісний сортовий на-
сіннєвий матеріал, обробляли город, площа яко-
го могла становити і декілька гектарів, будували 
теплиці, парникові рами, проводили догляд за 
рослинами тощо. У таких випадках жінки лише 
допомагали виконувати окремі роботи, зокрема 
реалізовувати вирощену продукцію на ринку. На 
відміну від городництва, садівництво на Опіллі 
повільніше трансформувалося в товарно-вироб-
ничу галузь, у зв’язку з чим і надалі відігравало 
допоміжну роль у присадибному господарстві та 
залишалося в «чоловічих руках». Чоловіки обко-
пували, білили дерева, обрізали сухі гілки, щепи-
ли саджанці, вживали профілактичних засобів 
проти шкідників, удобрювали сади. До виконан-
ня робіт на городі і в садку активно залучалися й 
діти, на них покладався обов’язок поливати рос-
лини, допомагати при збиранні врожаю фруктів.

Як свідчить інформація, отримана від жителів 
Опілля, основу знань і досвіду у городництві та 
садівництві становлять уміння, навички і спосо-
би, які вони отримали від своїх батьків. «Працюю 

на землі так, як мама навчили!» або «Роблю так, 
як мої батьки робили», «Життя навчило – бать-
ки досвід передали, люди підказали» – це аксіо-
ми мешканців Опілля [12]. Протягом ХХ ст. на 
Опіллі відбулися певні якісні зміни в галузі тра-
диційного городництва та садівництва, що були 
зумовлені різними причинами – культурно-про-
світницькими, суспільно-політичними, приват-
но-ринковими. Навіть і тоді, коли в радянський 
період завдяки праці у городничих бригадах на 
колгоспних городах народний агрономічний до-
свід збагатився знаннями про нові мінеральні 
препарати, невідомі широкому загалу, сорти, ме-
тоди догляду за рослинами і способи боротьби 
зі шкідниками, нові знання долучалися до осно-
вних, успадкованих від старшого покоління. 
Саме в ХХ ст. суттєво трансформувалося бачен-
ня опільським селянином перспектив городни-
цтва та садівництва. Допоміжна в минулому га-
лузь землеробства все більше набуває рис товар-
ного господарства, причому городництвом за-
ймаються не лише жінки, що було характерним 
ще в першій половині ХХ ст., а й чоловіки. Водно-
час розширюється асортимент вирощуваних го-
родніх і садових культур, покращується насіннє-
ва база овочів та фруктів, удосконалюється їх об-
робіток. Однак трансформація традиційного го-
родництва й садівництва зачепила тільки ті при-
садибні господарства, що розташовані неподалік 
від основних великих ринків збуту. Потреби міс-
та, тобто його «базару» у продуктах харчування 
скеровували та пришвидшували процес транс-
формації. Гордництво й садівництво тих насе-
лених пунктів, які через своє географічне роз-
ташування чи відсутність добре налагоджених 
комунікацій знаходилися далі від ринків збуту, 
повною мірою не відчуло на собі помітних зру-
шень [3].

Як «традиційність» городництва і присадиб-
ного садівництва українців Опілля розглядаєть-
ся передача основного досвіду, знань та вмінь від 
старшого до молодшого покоління безпосеред-
ньо, через прямий контакт і переважно усно або 
прямим наслідуванням дій. Саме під таким ку-
том зору воно функціонує і досі, хоч, як уже за-
значалося, внаслідок якісних змін народного го-
родництва і садівництва протягом ХХ ст. розши-
рюється поле отримання фахових знань через 
школу, сільськогосподарські навчальні заклади, 
університети. У городництві й садівництві Опіл-
ля традиційність і модерність (незважаючи на 
поліваріантність дефініцій терміна «модерний», 
послуговуватимемося найширшим його значен-
ням, тобто модернізація – це перетворення, якіс-
ні швидкі зміни) є не протиставленням, а скорі-
ше взаємопроникненням. Такі думки приводять 
до висновку, що городи та сади на Опіллі й досі 
виступають стійкою етнічною традицією, яка іс-
тотно модернізувалася.
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Архип ДАНИЛЮК

ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА 
АРХІТЕКТУРА І ПРОБЛЕМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ОКРЕМИХ ЇЇ ЗРАЗКІВУ СУЧАСНИХ 
УМОВАХ: НОВІ ІДЕЇ

Народна архітектура України оригінальна 
за формами, розмаїта щодо типів. Вона завжди 
втілювала національні духовні цінності народу, 
який її створив. У ній відбивався ступінь розви-
тку суспільства, стан будівельної техніки. Крім 
того, вона служила ще й важливим засобом ху-
дожнього, культурного виховання людини.

В Україні збереглось багато пам’яток народ-
ної архітектури ХVІ–ХІХ ст., серед яких чима-
ло творів світового значення.

Народна культура України не виникла на 
голому місці. Їй передували давніші культури. 
На Поділлі, наприклад, у конструкціях тради-
ційних будівель збереглося багато елементів, 
подібних до тих, які відкривали археологи, 
починаючи з Трипілля (ІV–ІІІ тис. до н. е.).

Про майже тисячолітній досвід будівництва 
свідчать матеріали розкопок у Бресті, Пінську, 
Слуцьку, Столині, Давидгородку, а також зру-
би будівель ХІІ–ХІІІ ст., що були знайдені в 
Києві на Подолі.

Великий вплив на становлення народної 
архітектури, характер житлових будівель, їх 
розміщення мали природні умови. У кожно-
му ландшафті формувалися власні моделі на-
родних жител. Для спорудження їх викорис-
товували матеріали, які були під руками. Тому 
в лісових районах віддавна зводили будівлі з 
дерева, у лісостепу – з глини, соломи і дерева, 
в степу – з глини і каменю.

В Україні застосували два типи конструкції 
стін: зрубний (в Українському Поліссі та Кар-
патах) і каркасний (у лісостеповій смузі).

Конструкційною основою зрубних будівель є 
стіни з горизонтально викладених колод, бру-
сів, півкругляків, з’єднаних на кутах зарубка-
ми.

Стіни каркасних будівель складаються зі 
стовпів (стояків, сох), які закопували в землю 
або вставляли в нижній зрубний вінець (під-
валини). Стовпи розміщували по кутах будів-
лі й проміжках стін на відстані, яка залежала 
від заповнювача каркасу. Щоб конструкція 
споруди була міцнішою, на кутах робили роз-
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коси. Заповнювали каркас дошками, півкру-
гляками (пленицями), хмизом, очеретом, а та-
кож глиносолом’яними вальками.

Народну архітектуру можна поділити на 
житлово-господарську і церковну (церкви, 
дзвіниці, каплиці). Окреме місце в ній посі-
дають будівлі громадського центру і вироб-
ничі споруди, зокрема вітряки, водяні млини 
тощо.

Основним типом традиційного житла всю-
ди в Україні є хата. Це затишна, найчастіше 
білена зовні і всередині, будівля під солом’я-
ним дахом.

Зруб хати в лісових і гірських районах Укра-
їни був відкритий. Добре підібрані й обро-
блені вінці зрубу створювали чудову факту-
ру стін, що створювало вагомості, взаємної 
пов’язаності та міцності.

У лісостеповій і степовій смугах, хата, неза-
лежно від матеріалу, з якого збудована (зруб-
на, глиновалькована, городжена і мазана гли-
ною, з каменю), завжди зовні й зсередини по-
білена.

Панівним типом житла в Україні вважалася 
хата з одним житловим приміщенням, в блоці 
з яким – сіни і комора. Поряд у ХІХ ст. побу-
тували хати з двома житловими приміщення-
ми, розділеними сіньми.

У народному житлі завжди багато уваги 
приділяли художньому оздобленню. Вірили, 
що тільки розмальована хата може бути на-
дійним захистом від злих сил. Вогонь і його 
відповідник – червоний колір, наприклад, вва-
жали надійними захисниками від різних лих. 
Червоною смугою вище долівки обводили сті-
ни. Створене таким чином замкнуте коло по-
винно було боронити від нечистих сил.

Незважаючи на традиційну одноманітність 
українського житла, кожен з регіонів України 
має свої особливості щодо будівництва, вико-
ристання матеріалів, оздоблення приміщень 
тощо.

Найбагатшим і з мистецького боку найціка-
вішим видом народної архітектури є церковна 
архітектура. У 1926 р. чеський письменник та 
історик Флоріан Заплетал писав, що дерев’яні 
церкви можуть бути «славою, гордістю і ра-
дістю кожного народу». Далі, спиняючись на 
описі церков, зазначає: «Усе це творить у де-
рев’яній українській церкві атмосферу, що 
примушує схилитися і вклонитися глибоко-
му творчому генієві простого русина (укра-
їнця), який столітньою наружною працею ці-
лих генерацій створив дорогоцінний, на жаль, 
досі непізнаний і неоціненний, скарб світової 
культури – дерев’яний храм».

У церковній архітектурі виробився унікаль-
ний у світовій практиці принцип висотного 
розкриття внутрішнього простору, який дав 

можливість створити такі величні споруди, як 
Миколаївська церква 1763 р. із с. Кривки (Му-
зей народної архітектури та побуту у Львові), 
Михайлівська церква 1600 р. із с. Дорогинка, 
церква св. Параскеви 1742 р. із с. Зарубинці 
(обидві в Національному музеї народної архі-
тектури та побуту України), Троїцький собор 
(1773–1778 рр.) у Новомосковську на Дніпро-
петровщині, збудований Яковом Погребня-
ком.

У церковному будівництві вже на почат-
ку ХVІ ст. вироблено кілька типів дерев’яних 
храмів. На цей час викристалізувались осно-
вні прийоми будівництва традиційних і хре-
щатих церков.

Триверхий храм – це слава українського 
церковного стилю. Він є переважальним ти-
пом у нашій архітектурі й виник на терито-
рії України вже в ХІ ст. В Ізборнику Святос-
лава 1073 р. зображено саме триверхий храм. 
Основним конструкційним елементом церк-
ви є кліть (найпростіший зруб), перекрита 
рубленим верхом у формі квадрата або вось-
микутника. Саме з неї розвинулись досконалі, 
надзвичайно різноманітні варіанти дерев’я-
них храмів.

У ХІ–ХІІ ст. на території Київської Русі з’явили-
ся дерев’яні споруди – храми «о п’яти» і «о три-
надцяти верхах». На жаль, не збереглося жодної 
церкви того часу, але принцип побудови багато-
верхових храмів давньої Русі, зокрема Софії Ки-
ївської, з високим центральним і нижчими біч-
ними верхами, мабуть, виник не випадково: тут 
уже були глибокі традиції в народній архітекту-
рі.

Вивчення пропорцій ряду храмів деяких регіо-
нів України дало можливість з’ясувати певні за-
кономірності, що визначають естетичні засади, 
на основі яких творили народні майстри. Напри-
клад, головні точки церков часто вписуються у 
рівносторонній трикутник. Якщо основою тако-
го трикутника є нижня горизонталь фасаду, його 
вершина збігається із завершенням централь-
ної бані церкви. Цікаво, що в деяких храмах усі 
три верхи вписуються в півколо, окреслене з цен-
тру горизонталі. Це дає підстави твердити ще й 
про певні композиційні принципи, єдине світо-
сприймання і художнє бачення українських бу-
дівничих.

Перед входом до церкви у старовину ніяких 
прибудов не було, і двері знаходилися завжди на 
виду. Тому на їх художнє завершення зверталась 
особлива увага. Двері різнилися й за формою. 
Іноді їх верхнє завершення було багатокутне. Чо-
тирикутні двері траплялися лише як виняток.

Багато уваги під час спорудження храмів при-
ділялося наглавним хрестам. Усюди вони при-
крашалися легким прозірчастим орнаментом, 
що складався із зірочок, ліній, тюльпанів.
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Творцями храмів були не лише майстри, а й 
громада, яка виявляла в цій справі велику актив-
ність. Вона часто замовляла роботу і визначала 
тип, розміри й навіть окремі форми будови хра-
мів, художнє оздоблення інтер’єру. До останньо-
го в українській церкві були особливі вимоги: 
рівні площини стін, добре освітлені.

У церковному будівництві, як і в хатньому, 
також виявляються регіональні особливості з 
певними більш або менш помітними ознаками 
впливу різних стилів світової архітектури.

Узагалі українське дерев’яне будівництво в 
зведенні церков досягло вершин свого розви-
тку й творчої досконалості. Воно є споконвічним 
надбанням генія українського народу, і як ори-
гінальна галузь його творчості забезпечує йому 
одне з перших місць серед провідних націй світу.

Крім інженерно-конструктивної й архітектур-
но-мистецької цінності, важливим є зв’язок спо-
руд з ландшафтним оточенням. З цього боку на-
родна творчість демонструє невичерпне джерело 
прийомів, композиційних знахідок. Так, напри-
клад, церкви завжди ставили на підвищеннях. 
У такий спосіб будівничі перетворювали узвиш-
шя ніби на п’єдестал свого твору.

Українська дерев’яна народна архітектура бага-
та своїми формами, що народжувались завдяки 
потребам самого життя. Прекрасні архітектурні 
твори можна виявити і серед господарських, ви-
робничих, громадських будівель.

Збереження кращих надбань минувшини за-
вжди було невід’ємною ознакою культурного 
суспільства. Відомий український письменник 
Василь Земляк з доброю заздрістю писав: «Мене 
завжди захоплювало в чехах оте рідкісне і диво-
вижне уміння – берегти, охороняти своє. Думаю, 
що і в цьому також їхня мудрість...». І це справді 
мудро, бо речова і духовна спадщина предків да-
вала можливість пізнавати свою історію, поети-
ку праці й боротьби, спонукали і далі розвивати 
кращі зразки їх досягнень. У цьому виявляється 
спадковість культурного процесу і розвитку вза-
галі. Приєднуючись до духовної спадщини пред-
ків, ми стаємо зрілішими, упевненішими в собі. 
Цю впевненість дає відчуття могутнього куль-
турного пласта, на якому ми будуємо нинішні 
цінності. Лише усвідомивши себе учасниками 
безперервності в праці багатьох поколінь, люди 
відчувають відповідальність за долю країни.

Отже, зберігаючи цінні зразки народної ар-
хітектури для нащадків, ми ніби створюємо 
пам’ятник дереву, глині і соломі, їх колишньому 
повсюдному «життю». Зводячи будівлі, народні 
зодчі спиралися на попередній досвід, тому ба-
гато будівель минувшини цікавлять нас сьогодні 
саме через те, що вони є свідченням рівня техніч-
ної думки народу на тому чи іншому етапі роз-
витку, джерелом глибокого розуміння епохи, різ-
них аспектів життя, а також естетичних смаків.

Збережені пам’ятки стануть для археологів 
майбутнього тим матеріалом, за допомогою яко-
го вони встановлюватимуть аналогії, тобто до-
помагатимуть у дослідженні знахідок. Передані 
майбутнім поколінням зразки народної архітек-
тури служитимуть справі художнього вихован-
ня народу. Вони благотворно впливатимуть на 
людину силою своєї краси і високої художньої 
культури. Доглянуті на місцях і в спеціалізова-
них музеях народної архітектури вони виховува-
тимуть у людей почуття гордості за свій народ, за 
своїх предків.

Які ж перешкоди і труднощі існують в органі-
зації охорони пам’яток дерев’яного будівництва?

Природно, що відходять у минуле всі будів-
лі, які формували архітектурний образ і стиль 
старого села. Тому важко зберегти ці пам’ятки 
у своєму природному, історичному середови-
щі. Багато старих будівель зникло під час ко-
лективізації села, коли їх звозили до колгосп-
них дворів для спорудження з них ферм та 
різних складів. Тому тепер дуже важко знайти 
повністю укомплектовану сільську садибу, та 
й потреби в ній за радянської влади не було, 
бо в селян було забрано землю.

У повоєнні роки селяни часто перебудову-
вали старі хати, збільшуючи кількість кімнат 
за рахунок сіней, комор, збільшували вікна, 
перекривали будівлі шифером або черепи-
цею. Будуючи нові, старі хати селяни тимча-
сово залишають під склад, а потім зносять їх 
зовсім. Так безслідно зникають навіть цінні 
будівлі. Втрати пам’яток часто пов’язані з пе-
реселенням до міст – тоді люди кидають свої 
будівлі без догляду. Багато цінних споруд зни-
щено під час війни, будівництва ГЕС, заводів 
тощо.

Існують різні форми організації збережен-
ня пам’яток народної архітектури. Держа-
вою вже охороняються цінні культові спору-
ди, створені народними зодчими. Питання 
про необхідність охорони житлових, госпо-
дарських, промислових споруд до недавньо-
го часу не ставилося. У Болгарії, наприклад, 
консервація та охорона пам’яток архітектури 
фінансувалася державою через місцеві орга-
ни управління. Вирішуючи питання того, які 
будинки краще зберігати, вона викуповувала 
їх у власників. У цій країні уважно обстежили 
і взяли на облік під охорону численні населені 
пункти, часто розташовані далеко від шляхів 
сполучення. Усе це робилося з урахуванням 
специфічних особливостей кожного з них. 
Консервація і реставрація пам’яток проводи-
лися кваліфікованими працівниками за про-
ектами і під керівництвом спеціалістів з Наці-
онального інституту пам’ятників культури.

Звичайно, збереження пам’яток на місцях 
є найкращим способом. При цьому не пору-
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шується зв’язок природи й архітектури, що 
робить будівлю поетичнішою і виразнішою. 
Тому насамперед слід дбати про збереження 
цінних зразків давньої архітектури на місцях. 
Але, на жаль, у плануванні сіл питання охоро-
ни пам’яток далеко не завжди враховується.

Зарубіжна й вітчизняна практика свідчить, 
що найкращим способом збереження народ-
ної архітектури є створення музеїв просто 
неба. Перевезені в розібраному вигляді й зі-
брані в одному місці старовинні будівлі під 
керівництвом спеціалістів консервуються й 
охороняються.

Дуже відстав у цій справі колишній СРСР. 
Наприкінці 60-х – на початку 70-х років на 
його території налічувалося всього близько 
40 різних за типами і розмірами музеїв просто 
неба. Під кінець останнього десятиліття ро-
бота з їх створення зовсім припинилася.

Найцікавішими закладами були і, залиши-
лися Латвійський етнографічний музей про-
сто неба, Естонський державний парк-музей 
народного зодчества та побуту, Державний 
історико-архітектурний музей «Крижі», Ар-
хангельський музей дерев’яного зодчества, 
парк-музей грузинської народної архітекту-
ри і побуту, Музей народного побуту Литви, 
Новгородський державний музей-заповід-
ник, музей народної архітектури побуту в Ки-
єві, Львові та Переяслав-Хмельницькому. До 
найбільших за кількістю архітектурних екс-
понатів належить Музей народної архітекту-
ри та побуту України (Київ).

Основним завданням музеїв просто неба є 
збирання, вивчення і широкий показ найти-
повіших зразків народної архітектури. Їм на-
лежить величезна роль у справі збереження 
для історії цінних пам’яток. Якби не музеї, не 
збереглися б у Норвегії відомі з ХІІ ст. «лоф-
ти» (комори) і зрубне житло (з другої поло-
вини ХІІІ ст.). У багатьох музеях Скандинавії 
за давніми зразками можна простежити іс-
торичний розвиток та еволюцію різних архі-
тектурних елементів. У музеях ФРН, напри-
клад, – це розвиток фахверкової архітектури 
з ХV ст., для якої характерні відкриті каркаси 
будівель із заповненням проміжків цеглою, 
каменем та іншими матеріалами. Об’єктами 
збереження в Англії є середньовічні спору-
ди каркасного будівництва. У Норвегії, Данії, 
Швеції, ФРН музеї-скансени мають велике 
пізнавальне значення з історичного погляду 
завдяки збереженню в них цілих комплексів і 
повного обладнання окремих приміщень, що 
належать до далекого минулого. У скандинав-
ських скансенах зібрано і збережено багато 
будівель, стіни і склепіння яких покриті по-
ліхромними розписами ХVІІІ ст. Подібні цін-
ні пам’ятки архітектури трапляються і в му-

зеях України. Це – сохові конструкції в хатах 
з глиносолом’яними стінами, рублені пере-
криття в давніх будівлях Полісся, будівлі з во-
локовими вікнами і курним опаленням тощо.

Архітектуру в експозиції музеїв подано не 
ізольовано, а в нерозривному зв’язку з інши-
ми близькими до неї зразками матеріальної 
та духовної культури, природним оточенням. 
Цей органічний взаємозв’язок архітектури 
будівель з природою, засобами праці, предме-
тами побуту, декоративно-прикладного мис-
тецтва й іншими видами народної творчості – 
гармонія правдивості і доступності експози-
ції, оскільки музей повинен активно пропагу-
вати все краще, і для цього використовувати 
різні засоби показу багатовікових досягнень 
народної культури.

Велике значення має правильний вибір для 
охорони цінних пам’яток архітектури на міс-
цях. Важливо, щоб охоронялися зразки всіх 
найважливіших типів житла давніх часів. На 
Поліссі, зокрема, це кліті, стебки, однокамерні 
хати, замкнені садиби («підварки»); в Карпа-
тах – «гражди», однорядні забудови.

Не менше значення має збереження буді-
вель, в яких законсервовані найдавніша тех-
ніка будівництва й матеріали – глинобитні й 
каркасно-глинобитні будівлі. Не згадуємо тут 
про культові споруди, які являють собою тво-
ри мистецтва, пам’ятки будівельної культури 
народу.

Пам’ятки архітектури на місцях оточували-
ся насадженнями дерев, кущів. Їх завжди бу-
дували на певних ділянках рельєфу, народні 
майстри це враховували. Отже, тільки в пев-
ному ландшафтному оточенні має постати 
споруда в музеї.

З викладеного матеріалу бачимо, що Украї-
на багата на цінні зразки народної архітекту-
ри. Українські музейники мають досвід у до-
слідженні народної архітектури, у відборі для 
музеїв просто неба архітектурних пам’яток, у 
побудові експозицій. Організовувати збере-
ження пам’яток народної архітектури можуть 
також краєзнавчі музеї (обласні, районні філі-
али). У цьому вже також є певний досвід. При 
Сарнівському краєзнавчому музеї (Рівнен-
ська обл.) є етнографічна площадка, на якій 
розташовані дві селянські садиби, вітряк, ка-
плиця.

Отже, таким чином експозиція музею роз-
ширюється через показ побутових і мистець-
ких експонатів у їх «природному» (усталено-
му) середовищі. Є етнографічний майданчик 
при Красноградському краєзнавчому музеї 
(Харківська обл.), де експонується давня се-
лянська садиба.

У 30-і роки ХХ ст. ідею створення міні-му-
зею на ринковій площі в м. Самборі (Львів-

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 53

ська обл.) піднімав один з працівників – за-
сновників музею «Бойківщина». Але ця ідея 
не була тоді реалізована. Тепер про створен-
ня такого майданчика із зведеною на ньому 
бойківською садибою мріють працівники вже 
відновленого в часи незалежної України му-
зею «Бойківщина».

Проте сучасним музеям не під силу ство-
рення таких етнографічних майданчиків без 
допомоги місцевих органів влади, спонсорів. 
Адже вартість відтворення садиби з трьох бу-
дівель (хати, кухні, хліва) може сягати 70 тис. 
гривень. Залишається лише сподіватись, що 
ця ідея знайде державну підтримку, і буде реа-
лізована в багатьох музеях України.

Данилюк А. Українські скансени. – Тернопіль, 2006, 
Самойлович В. Народна творчість в архітектурі сільсько-

го житла. – К., 1961; 
Скрипник Г. Етнографічні музеї України. – К., 1989, 
Юрченко П. Дерев’яна архітектура України. – К., 1970.

Н. ЗЯБЛЮК

МАСНИЦЯ В УКРАЇНІ
(структурні особливості)

Масниця, одне з найулюбленіших традицій-
них свят українців, розпочинає весняний цикл 
календарної обрядовості. Це веселе, запашне, го-
лосисте народне свято, cповнене релігійно-міфо-
логічними ритуалами й унікальними обрядодій-
ствами, припадає на останній день тижня перед 
Великим постом.

Масницю назвали також Масляною, Масляни-
цею, Сиропустом, Сиропустним тижнем, Колоді-
єм, Колодкою, Турицею та ін.

Вже самі назви свята свідчать про його пра-
давні корені та той шлях, який воно подолало від 
основ народовір’я до сьогодення.

Ой Масляна, Масляна,
Яка ти маленька.
Якби тебе сім неділь,
а посту їдненька (1)
Назви Масляна, Масниця, Масляниця походять 

від слів масло, масний, оскільки упродовж свята 
споживали, зазвичай, тільки страви з набілу (мо-
лочних продуктів). З’явилися ці назви, за твер-
дженням дослідників, не раніше ХVІ ст. [4, 755]. 
Терміни «Сиропусний тиждень», «Сиропуст», «Не-
діля Сиропусна» вживано переважно у святцях, 
церковних книгах та літописах ХVІ ст. [5, 312]. 

Вони означають відпущення сиру («сиро-пуст»). 
Колодій, Туриця – це, на наш погляд, давніші назви 
і стосуються культу небесних світил Сонця та Мі-
сяця. Деякі дослідники припускають, що Масниця 
бере свій початок від свята на честь язичницько-
го бога Велеса [6, 64]. До речі, саме на Маснично-
му тижні українські жінки особливо вшановували 
свято Власія (Велеса, Волоса, Бика-Тура). Зрозумі-
лою, за походженням, є і назва – Туриця.

До того ж, українська Масниця зберегла не 
тільки свої предковічні наймення, а й архаїчні 
риси обрядовості.

Найважливіші складові свята збереглася лише 
в пам’яті літніх людей, у народних переказах і 
описах дослідників: 

 Колодійні обрядодійства; 
Зустріч Масниці;
паління багаття;
жіноча колодка (в’язання, волочіння, чіпляння 

колодки);
взаємні гостини, спільна трапеза з ритуальни-

ми стравами;
вшановування молодят;
святкування Власія;
катання на конях;
зимові розваги: спускання з гір, фуркало, про-

тиборства тощо.
веснянки, водіння танків («Козла»)
прощальні вечорниці – складки, молодіжна ко-

лодка;
обходи «Ряжених», «Машкара»;
поминання померлих;
проводи Масниці;
церемонії Прощення тощо.
На загал українська Масниця неповторна й ко-

лоритна. Вона складається з елементів як весня-
ного, так і зимового циклів народного календаря. 
Та обставина, що обрядовість Масниці містить 
фрагменти астрального культу і пошанування 
предків та майже позбавлена християнських ри-
туалів, дала підстави дослідникам ототожнювати 
її з прадавнім святом часів народовір’я – Прово-
дами Зими та Зустріччю Весни [7, 282], святами 
весняного сонця (Колодія) та Новоліття.

Праукраїнці вірили, що колективно виконую-
чи певні ритуали з піснями, згуками, танками, ря-
дженням, сміхом, можна прогнати божество мо-
року і смерті – Зиму та закликати, загукати жит-
тєдайну Весну. У часи сонцепоклонства, а особли-
во після утвердження язичництва на Русі, це свя-
то збагачується обрядовістю астрального культу.

Із прийняттям християнства великі народ-
ні свята поступово пристосували до головних 
християнських. Свято проводів Зими та зустрічі 
Весни збігалося з християнським передвелико-
дним Великим постом.

Тривале в часі веселе свято своїм характером 
було несумісне з ідеєю постування, тому його 
розділили семитижневим постом. А обрядовість 
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весняного народного свята, на думку М. Грушев-
ського, перейшла до окремих свят і насамперед 
до Масниці та Великодня [8, 194].

Різні погляди висловлювали фольклористи, 
етнографи на природу обрядовості свята Мас-
ниці. Одні пов’язували її з сонячним культом, 
інші – з трудовою діяльністю людей, сільсько-
господарськими роботами. Відомий історик, до-
слідник української культури Д. Антонович ви-
словив слушну думку: «народні маси зберегли 
найбільше старовинних вірувань, що сполучені 
з культом небесних світил, а все інше має пізні-
ший і очевидно наносний характер» [9, 196]. До 
речі, основоположник геліобіології О. Чижев-
ський вважає, що життя більшою мірою є вия-
вом космічного, аніж земного, а кожне биття ор-
ганічного пульсу узгоджене з биттям космічно-
го серця – грандіозною сукупністю туманнос-
тей, зірок, Сонця і планет [10; 33].

Свято Масниці, зберігаючи низку архаїчних 
рис, зазнало, однак, значних змін, як з погляду 
ідеології обрядовості, так і його тривалості.

Тільки досить умовно можна проводити ана-
логію окремих елементів цього свята із складо-
вими його язичницького попередника. Святку-
вання Масниці за християнської доби чітко при-
урочене до Великого посту і залежить від Пасха-
лій. Відповідно, це свято не має фіксованої дати: 
воно щороку проводиться в кінці лютого – на 
початку березня, себто на межі зими й весни.

Скорочення періоду святкування Масниці – 
від двох тижнів до семи днів – відбулося ще в 
2-й половині Х�VІІ ст., а у ХХ – свято обмежуєть-
ся переважно двома – трьома днями.

Про українську Масницю в загальних рисах 
писали дослідники, етнографи, фольклорис-
ти. На жаль, ґрунтовної наукової розвідки, яка б 
розкривала всю повноту, неповторність, локаль-
ні особливості цього свята в Україні, досі немає.

Як і кожне значне свято, Масницю зустріча-
ли, справляли і проводжали. До нього готували-
ся старанно і заздалегідь, особливо передостан-
ні два тижні. Ці передмасничні тижні мали свої 
назви. Так, передостанній до Масниці тиждень 
(третій перед Великим постом) називався Все-
їдним [11, 146], Всеядним [12, 6], Блудною неді-
лею [3, 280] Вседною неділею [4, 296] Загальни-
цею [5, 104] тощо.

На Всеїдному тижні віруючим дозволяло-
ся споживати будь-яку їжу, в тому числі й ско-
ромну (м’ясну та молочну) щодня. «Всеядним 
названо тому, що цього тижня ні в п’ятницю, 
ні в середу не постять, а їдять все» (16, 43). На-
зви «Блудна неділя, «Заблудна Неділя» – хрис-
тиянського походження, оскільки у неділю на 
цьому тижні в церковній Богослужбі згадується 
притча про блудного сина, що має глибокий мо-
ральний зміст і символічне значення: блудною є 
кожна людина, що покинула Бога.

Зазначимо, що, за церковним календарем, Все-
їдний тиждень позначений як неділя Блудного 
сина і віднесено його (як і Тиждень митаря і фа-
рисея, М’ясопусний тиждень, Сиропусний тиж-
день, а також Великий піст) до передпасхально-
го періоду [17, 6].

На Всеїдній жінки не пряли конопель, бо міль 
переїсть. Тільки вовну можна було прясти. 
А ще на цьому тижні не купували поросят, «бо 
з їх сала не їсти і свиней на сало не дожидать. 
Це тому, що поросята відчувают смалятину, жа-
хаються, нудьгуют, головщину на себе чуют, не 
їдят, маршавіют, занихаются і ростут погані» [-
18, 178].

Про Всеїдний тиждень існували цікаві перека-
зи й повір’я.

На Всеїдній співають різних пісень, а найбіль-
ше приспівують:

А в свата, свата нові ворота.
нові ворота – біленька хата.
Біленька хата – вишневий садок.
Де будем гулят – веселий куток [18, 175].
Наступний тиждень після Всеїдного – Пере-

ступний [19, 241]. Цей останній тиждень пе-
ред Масницею називали ще «Рябим» [20, 159; 
21, 184], «Гижковим», «Гижчаним» [22, 219, 169], 
«М’ясопусним» [23, 185]. На Переступному тиж-
ні їдять скоромне щодня, крім середи та п’ятни-
ці. Виходить два дні посту на тиждень, з «пере-
ступом через два дні» [13, 280].

«Переступна – це значить, що уже переступи-
ло, що у середу і п’ятницю не можна їсти скоро-
му» [24, 170].

Цього тижня ще справляють весілля, бо вже 
наступного – Масляного тижня – не годиться 
«парубкові і дівці гуляти весілля. хіба молоді бу-
дуть обоє вдовці або котрий-небудь з них – то 
можна весілля гулять» [25, 92].

На Переступному тижні готувалися до Масни-
ці: купували сир, масло, сметану (хто не мав сво-
го), а також мазали хати, прибирали, щоб чисто 
було. Очікуючи з нетерпінням свята, на Слобо-
жанщині приспівували:

По рябої, по малої, святочки мої,
Доплигаєм, додибаєм до Масляної [18, 175].
Передмасничний тиждень люд називав іще 

«поминальним», бо у суботу (на Поліссі і в п’ят-
ницю) вшановували пам’ять померлих родичів. 
Поминальні ритуали були важливою складовою 
масничної обрядовості.

Вшановували померлих як на Переступно-
му тижні (п’ятниця, субота), так і на Масляно-
му (субота, неділя). Поминали предків і вдома 
спільним обідом, і в церкві – парастасом (пана-
хида). У ці дні в давнину святкували і не викону-
вали важкої роботи. Вважали за гріх, наприклад, 
у Поминальну суботу мазати хату: «Люди хлібом 
поминають душі мертвих, а ти глиною» [26, 197].

На Полтавщині в суботу перед Масляною по-

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 55

минали також самогубців. «В цей день нічого не 
роблять. Печуть книші та пиріжки й гарячими 
розносять де самі старі баби, як «милостиню» за 
всіх мертвих, побитих, повішаних, потоплених» 
[27, 123].

Гарячий хліб і страви роздавали, бо вірили, що 
душі предків живляться парою.

Поминальну суботу на Гуцульщині називали 
іще «дідівною», «задушною». За переказами, ко-
лись давно діди випросили у Бога три суботи в 
році, у які треба поминати і молитися за помер-
лі душі. А натомість і «душі із того світа молетци 
тогди так само за нас» [28, 240].

Та чи не найбільше елементів від прадавнього 
пошанування предків збереглося в поминаль-
них обрядах на Поліссі. Тут поминальні дні на-
зивали «дідами», «дедами».

До речі, на Поліссі саме «весняних дідів» вва-
жали головними дідами [29, 39].

До кінця ХХ ст. зберегли українці відданість 
традиції шанування предків. І це незважаючи 
на складні історичні перипетії, руйнування сус-
пільних формацій, виснажливі війни, страшні 
голодомори, техногенні катастрофи тощо.

Переступний тиждень завершувався М’ясо-
пусною неділею. М’ясопуст означає відпущен-
ня (припинення) споживання м’яса впродовж 
восьми тижнів, аж до Великодня. [У Західній 
Європі М’ясопуст називають Карнавалом від 
італійського «карне-вале», що дослівно означає 
«прощай м’ясо» [30, 71].

У М’ясопусну неділю споживали чи не най-
більше м’ясних страв, заговляючись на Масни-
цю. Цей день ще називали «Заговини», «Пущаль-
на неділя» [31, 248], «Пущення», «Гишкове пу-
щення», «Ножкове пущення» [32, 153], «Ножані 
запусти» [15, 104], «Ніжкові заговини» [33, 77] 
тощо.

Назви «Гишкове», «Ножані» походять від 
обов’язкової в цей день страви – холодцю зі сви-
нячих ніжок, якою неодмінно, за давнім звичаєм, 
заговлятися. Крім холодцю, на Заговини готува-
ли багато інших страв: печеню, ковбаси, запече-
ну птицю, пиріжки з м’ясом, смажене сало тощо. 
«Заговівляються салом та м’ясом, бо у Масницю 
цього не їдять» (34, 233), бо вже після Пущення 
про м’ясо і сало геть не згадуй цілих вісім тиж-
нів, аж поки на Великдень не розговієшся.

З напоїв на Пущення варили горілку з медом, 
цукром.

Цю Пущальну неділю віруючі називали та-
кож Страшносудною неділею [35, 269; 36, 261], 
оскільки цього дня в церквах Страшному Суду 
присвячувалася вся Богослужба [30, 70]. Благо-
вірні від самого рання вдягали чисту білизну і 
сумували цілий день, очікуючи Страшного Су-
ду [15, 104; 19, 242].

Надвечір усі мешканці сіл, містечок та хуто-
рів справляли Пущення, на якому співали, тан-

цювали, жартували. Заговлялися аж до півночі 
гуртом, кревні, свояки, приятелі, сусіди, спожи-
ваючи тільки м’ясне, «забійне» (37, 112). А що не 
з’їдали, то залишали на столі до ранку, вірячи, 
«що вночі прийдуть їсти (вечеряти) всі небіж-
чики – родичі, сироти та всі ті, що в цей вечір не 
вечеряли» [38, 241].

Молодь справляла Заговини окремо від до-
рослих. Дівчата готували вечерю в складчину, а 
хлопці з музиками йшли до дівчат, несли напої й 
гостинці.

У М’ясопусну неділю вже не гуляли весіль і 
священики не вінчали. А ще в цей день молодя-
та повинні були обов’язково йти чи їхати до ро-
дичів молодої і нести хліб та сіль [39, 1]. «Якщо у 
зятя в цей день чомусь нема хліба, то він не на-
важиться піти до тестя, вважаючи неввічливим 
іти до нього без хліба» [40, 444].

Цього дня не можна нічого шити – буде «за-
ушниця» тобто свинка [33, 77], а чоловіки не 
вкладалися спати разом з дружинами, щоб вов-
ки не поїли поросят (40, 445).

Наступного дня після Пущення починалася 
Масниця.

Масницю стрічали, вшановували, проводжа-
ли радо і вселюдно. «Коли надходи Масляна, то 
люди заговівляють, їдять м’ясо, сало. Коли при-
ходи Масляна, то люди їдять вареники, ідуть в 
гості, співають, веселяться, гуляють…Коли про-
ходе Масляна, то іі люди випроводжають…» [41, 
102].

«Старі люди кажуть, що Масляна це як прово-
жання М’ясниць» [42, 238].

«Зразу наставляють Масницю…, потім свят-
кують, а тоді проводять, і тиждень пройшов» [4-
3, 178].

У народному календарі Масляний тиждень є 
межею між зимою та весною.

Відомо, що від Різдва до Масниці тривають 
М’ясниці (Мнясниці, М’ясоїд). При цьому три-
валість М’ясниць щороку неоднакова (десь від 
п’яти до семи тижнів), залежно від того, на яке 
число припадає Великдень.

З приводу початку Масниці існує народна при-
повідка: «Як Масна сьома, то поїсця із стріхи со-
лома», тобто як шість тижнів М’ясоїду, а Масни-
ця сьома, то зима буде довга й холодна. А худоба 
з голоду їстиме солому зі стріхи [44, 184].

Масниця була тижнем свят, розваг, смачної їжі, 
гулянь, веселощів, взаємних гостювань і часту-
вань, катання на конях тощо. У містах люди роз-
важалися передусім на балах. маскарадах, у теа-
трах.

У Масничний тиждень вже не можна було їсти 
м’ясного, а тільки молочне (молоко, сир, масло, 
сметану та ін.), яйця, рибу. «Як немає в кого мо-
лочного, то їдять пісне, бо м’ясне їсти гріх» [45, 
185; 11, 230].

Найголовнішою обрядовою масничною стра-
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вою скрізь в Україні були вареники з сиром, ще-
дро приправлені маслом та сметаною.

Почекайте, вареники,
Прийде на вас Масниця [46, 188].
«Зазвичай на Масницю потрібно їсти варени-

ки у маслі, щоб усе літо і вік жити як вареник у 
маслі» [47, 360].

Вареники з сиром готували з пшеничного або 
гречаного борошна щодня і в кожній оселі. Ва-
рили вареники з сиром «ни менш як два раза в 
день, а то і три, чотири раза» [48, 115].

Їх їли всі в родині, ними пригощали й гостей [-
49, 160].

Про вареники з сиром йдеться в багатьох піс-
нях, яких співали на Масляну:

Масляна. Масляна,
Як на тебе добре жить,
Вареники з сиром їсти,
Ще й горілочку пить [50, 52].
На Харківщині любили приспівувати:
Мир миром,
Пироги з сиром,
Вареники в маслі,
В нас бояри прекрасні,
Помирімося…[51, 10].
Відомо, що вареники – улюблена страва всіх 

верств і станів української людності. Про це свід-
чать численні зразки народнопоетичної твор-
чості українців (пісні, легенди, приказки, оповіді 
тощо). В скоромні дні вареники готували з м’я-
сом, сиром, а в пісні – з капустою, маком, гриба-
ми, урдою (розтерте конопляне сім’я) тощо.

В літньо-осінню пору ліпили вареники з яго-
дами (суницями, полуницями, чорницями та 
ін.), а також з вишнями, сливами, яблуками, 
абрикосами тощо.

Без вареників не відбувалися ні календарні, ні 
родинні свята.

З варениками йшли провідувати породіллю: 
«щоб була повна, як вареник». Вареники вари-
ли на храмові празники, весілля, поминки, на то-
локу. Молодь готувала цю страву на свої свята – 
Катерини і Андрія.

Вареники – божі хваленики,
Усі люди хвалять, а не всі варять [52].
Не всі варили, бо не в кожного був достаток. 

На Черкащині є приказка:
Вареники – великомученики
Великі муки терпіли,
В великих казанах кипіли… [46, 192].
До вареників на Харківщині примовляли:
Вареники – великомученики
Велику му�ку терпіли,
В окропі кипіли понапихані,
Маслом очі позаливані.
Я вас, вареники, величаю,
І в сметану вмочаю [53, 9].
Вареники з сиром у Масничний тиждень – не 

лише національна страва. В давнину, очевидно, 

вони були ритуальною стравою, пов’язаною з 
люнарною символікою. Адже справляють Мас-
ницю завжди на місяці-молодику. «Масничний 
місяць заговляється варениками» [54, 26].

На Полтавщині існує прикмета: скільки днів 
Масниці захопить старий місяць, стільки тиж-
нів Великого посту буде холодно. Один день від-
повідає одному тижню.

Коли б раптом місяць-молодик народився не 
на Масницю, а на першому тижні Великого по-
сту, то, за народними повір’ями, це був би місяць 
«чернець». Казали:

Коли буде місяць чернець,
то буде світу кінець [54, 26].
Але такого не буває, бо місяць-молодик «хоч 

ріжки, а вмочить у масло» [55, 136].
Отже, вареник – це символ молодого місяця, 

форму якого він передає [56, 5].
Зрештою, і сир також є символом світлого мі-

сяця. Про обрядове вживання сиру, як продукту 
давнього жертвоприношення, свідчать пам’ят-
ки писемності [57, 113]. Все це кореспондується 
із вшануванням під час Масниці опікуна тварин 
Святого Власія (Велеса).

Звісно, що ритуальну їжу готували передусім 
для богів, духів, предків. Трапеза призначалася 
для єднання богів і людей, предків і нащадків. 
Вона мала сприяти добробуту, довголіттю, пло-
довитості як людей, так і худоби, а також щедро-
му врожаю тощо.

Слід зазначити, що в народнопоетичній твор-
чості українців є чимало легенд, переказів про 
магічні властивості сиру із вареника, спожитого 
останнім напередодні Великого посту.

У Сиропусний тиждень, крім вареників з си-
ром, готували й багато інших страв з набілу: пи-
роги та налисники з сиром, сирники, молочну 
кашу, молочний кисіль та ін.

У цей час вживали багато масла, сметани, мо-
лока, а також яєць і риби. Рибу і яйця («смаже-
ню») готували переважно на маслі. Крім варе-
ників та згаданих вище страв, у різних регіонах 
України на Масницю споживали й свої, місцеві.

Щодо напоїв, то в останні два століття на Мас-
ляну пили здебільшого горілку, мед-горілку, 
квас з яблук і груш-дичок, різні настоянки, на-
ливки, варенуху тощо.

Як ми вже зазначили, головною стравою на Си-
ропусному тижні були вареники з сиром, маслом 
і сметаною. Вареники стали знаком Масниці в 
українців, як «бліни» (млинці) у росіян [58, 47].

Споживання млинців (блинців) під час Мас-
ниці не було характерним, хоча в деяких регі-
онах (Чернігівщина, Слобожанщина, Південь 
України та ін.) їх готували поряд з варениками. 
Млинці ладили з гречаного або пшеничного бо-
рошна на молоці, яйцях і смажили на маслі. Їли 
млинці, як і вареники, зі сметаною. Найбільшої 
популярності набули млинці в Україні під час 
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Масниці, вже з 2-ї половини ХХ ст. по містах, 
коли директивно впроваджувалися нові свята 
та обряди «епохи розвиненого соціалізму», зо-
крема «Свято проводів зими і зустрічі весни».
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КАРП’ЮК Л.
ЗНАЙКО Р.

ОСОБЛИВОСТІ 
ЕТНОІДЕНТИФІКАЦІЇ 
В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

На думку більшості сучасних психологів, фі-
лософів, соціологів та етнологів, у нинішньому 
світі проблема ідентичності посідає за своєю 
важливістю одне з перших місць, при чому як 

для окремої людини, так і для різних об’єднань, 
громад аж до народу й цілої спільноти включ-
но.

Проте, як пише О. Васильченко, «реалізація ін-
тегрованої ідентичності неможлива без задово-
лення потреби в етнічності». Психолог підкрес-
лює, що «незадоволення потреби в етнічності (а 
вона складається з трьох компонентів: потреби в 
етнічній приналежності, потреби в позитивній 
етнічній ідентичності, потреби в етнічній без-
пеці) перетворюється в глибинну причину ситу-
ацій міжетнічної напруженості, агресивності й 
насильства» (1).

У період бурхливого розвитку, коли глобаліза-
ційні чинники стають надзвичайно потужними, 
в суспільстві відбувається руйнування старих 
цінностей і стрімке формування нових. У зв’яз-
ку з цим необхідно досліджувати, наскільки цін-
нісні параметри суспільства збігаються або не 
збігаються з базовими настановами традицій-
ної культури, з тим, що можна назвати культур-
ними константами того чи іншого народу. Іден-
тичність дуже часто ґрунтується на переживан-
нях самототожності індивіда з позицій обраної 
ним ціннісної системи світоглядного характеру. 
Оскільки людина прагне комфортного існуван-
ня в цьому просторі, а також, щоб її ідентичність 
максимально відповідала нормам та цінностям 
соціуму, вона постійно перебуває у пошуку гар-
монії між власною системою цінностей і цінно-
стями навколишнього соціокультурного середо-
вища. У першу чергу це стосується молоді.

Традиційна культура тривалий час забезпечу-
вала передачу і відтворення ціннісно-норматив-
них надбань від покоління до покоління. У будь-
якому моноетнічному середовищі процеси за-
своєння взірців, а також ідентифікація відбува-
лися спонтанно. Натомість глобалізація дає мож-
ливість (до певної міри навіть змушує) будь-яку 
людину ідентифікувати себе з тими взірцями та 
цінностями, які поширюються серед представ-
ників найближчого середовища, у якому вона 
живе. Тепер молодь опиняється перед вибором: 
або продовжувати відтворювати ціннісно-нор-
мативні взірці попередніх поколінь, або модифі-
кувати їх до нових викликів історії, або ж обрати 
альтернативний шлях – засвоювати чужі соці-
альні «маски», «ролі», які їй пропонує чи нав’я-
зує культурно-інформаційний простір.

Етнопсихологічні особливості української 
спільноти, її напівколоніальне минуле не спри-
яють формуванню цілісного соціокультурного 
простору. Звідси створення цілої гами регіональ-
них ціннісно-нормативних взірців, які часто су-
перечать один одному, наприклад, стереотипна 
ідентифікація з «донецькими» чи галичанами. 
Звісно, що подібні явища розмивають єдину на-
ціонально-державну ідентичність, а титульність 
української нації взагалі опиняється під загро-
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зою. Таким чином, психокультурно Україна є до-
сить мозаїчною структурою. Природно, постає 
питання, в чому полягає причина того, що в су-
часній Україні етнокультурна ідентичність має 
цілу гаму відтінків залежно від регіону прожи-
вання. Головним підґрунтям такого становища 
є, на наш погляд, не трагічні події багатовікової 
історії самі по собі, а ті риси колективної психіки, 
які сформувалися ще в додержавну епоху та на 
зорі державотворення і які протягом тривалого 
історичного часу утруднюють побудову міцної 
унітарної держави та не сприяють витворенню 
спільної макроідентичності. Ми припускаємо, 
що з цим пов’язаний і неадекватний національ-
но-історичним завданням спосіб функціонуван-
ня й характер української еліти, самі механізми 
елітоутворення, психологічної та соціально-по-
літичної легітимації у суспільстві.

У зв’язку з цим актуальною є проблема порів-
няння етнокультурних ідентичностей різних ре-
гіонів України, а також віднаходження спільної 
основи, у межах якої можливе духовне зближен-
ня та політична інтеграція всього народу. Важли-
вим, на наш погляд, є й таке питання: якою мірою 
ідентифікує себе сучасна молодь з українцями і 
на яких рівнях психіки це відбувається.

Головними атрибутами етнічної ідентичнос-
ті є: групова самоназва, спільна історична 
пам’ять, відчуття батьківщини, один або де-
кілька основних компонентів спільної культу-
ри, спогади про предків та чуття солідарнос-
ті у значної частини спільноти.

З етнопсихологічного погляду, до основних 
компонентів етнічної ідентичності, окрім мови, 
належать традиції та етностереотипи, в тому 
числі сприйняття-несприйняття тих етносів, з 
якими відбувалося найбільше контактів (соці-
альна дистанція, толерантність до мови, культу-
ри тощо).

Для більш повного відображення особливо-
стей етноідентичності у молодіжному середо-
вищі скористаємося результатами опитування, 
проведеного в різних регіонах України співробіт-
никами ІМФЕ НАНУ, а також даними досліджень, 
здійснених іншими науковими установами.

Зі всього масиву даних виберемо лише необ-
хідні для аналізу нашої проблеми. Перш за все, 
аналізуючи етноідентичність, визначимося з 
мовним та релігійним факторами, а також став-
ленням до інших етносів, тобто із різноманітні-
стю гетеростереотипів, відтак, що не менш важ-
ливо, докладно проаналізуємо ставлення молоді 
до традицій.

У травні 2006 року співробітники Інституту 
соціальної та політичної психології АПН України 
провели всеукраїнське опитування серед студен-
тів з метою визначення найбільш сприятливих та 
несприятливих факторів поширення української 
мови. Кожному з опитуваних пропонувалося пі-

дібрати синонімічний ряд із прикметників, який 
би відповідав «усьому українському».

Як вказує психолог В. Васютинський – керів-
ник дослідження, вдалося визначити основні 
тенденції ставлення молодіжного середовища 
України до «всього українського» і, відповідно, 
«всього російського». В. Васютинський засто-
сував нескладний прийом: студенти оцінювали 
кілька десятків прикметників за названим вище 
критерієм. Виявилося, що в уявленнях молоді 
«найбільш українське» – це образ старшого за 
віком, більше жіночий, на жаль, менш освічений 
та переважно сільський, у той час, як «усе росій-
ське» відповідає молодому вікові, сприймається 
як більш чоловіче, освічене та переважно міське. 
Узагальнення цих рис показало, що «все україн-
ське» найвиразніше втілюється в образі сільської 
малописьменної бабусі, натомість російське – в 
образі міського юнака-інтелектуала. В. Васю-
тинський робить і більш глибокий висновок: 
про тенденцію деінтелектуалізації всього укра-
їнського і, навпаки, деукраїнізацію всього інте-
лектуального. А це, мусимо визнати, тривожний 
сигнал, оскільки глобалістично налаштована мо-
лодь великих міст і містечок що далі, то більше 
змушена буде засвоювати сучасні технології, су-
часний спосіб життя, досягнення світової думки 
та культурні взірці переважно в неукраїнській, 
ненаціональній формі. Таким чином, в умовах 
вибору одним із головних факторів для молоді є 
несвідоме сприйняття всього «українського» та 
порівняння його з найбільш привабливими взі-
рцями інших культур, зокрема у сфері мови.

У травні 2006 року співробітниками Інституту 
соціальної та політичної психології АПН України 
вивчалося ставлення населення до релігії та до 
поширення «нетрадиційних вірувань». Дослід-
ження відобразило такі особливості масової сві-
домості, або, іншими словами, етнопсихіки на-
ших співгромадян, в тому числі молоді. По-пер-
ше, 50 % населення вважають себе релігійними. 
Ми звернулися до даних цього опитування неви-
падково: адже подібні запитання були запропо-
новані й нашим респондентам. Але наша вибір-
ка стосувалася лише осіб, що проживали у Цен-
трі та на Заході України, в той час як соціальними 
психологами проводилося масове всеукраїнське 
опитування.

Як і слід було очікувати, більша релігійність 
властива особам літнього віку, переважно жін-
кам. Менш релігійними виявилися росіяни, а та-
кож жителі південних та східних регіонів і м. Ки-
єва. Натомість не існує великої різниці щодо ре-
лігійності між жителями Центру та Заходу Украї-
ни, і це ще раз підтвердило дослідження цих регі-
онів співробітниками ІМФЕ.

Найбільше опитаних визнали себе православ-
ними без віднесення до певної конфесії. Близько 
п’ятої частини респондентів назвалися просто 
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«віруючими» без зазначення конкретної церкви, 
до якої вони належать, а для більшості вірян кон-
фесійне самовизначення не є принциповим (3). 
Це, в першу чергу, стосується молоді.

Щодо конфесійної різноманітності, то пред-
ставники Київського та Московського патріарха-
ту займають чільне місце серед інших релігійних 
конфесій. Природно постає запитання: а чи мож-
на вважати конфесійну приналежність показни-
ком етноідентифікації?

На наш погляд, ні. Адже якщо звернутися до 
нашого опитування, то одразу можна зістави-
ти між собою таке: ті респонденти, які зробили 
вибір на користь Московського патріархату, все 
ж таки, як правило, вважають себе етнічними 
українцями. Єдине, що можна стверджувати про 
релігійний фактор як показник етноідентифіка-
ції, так це інтегральна схильність наших співвіт-
чизників до релігії.

У 2005 році групою дослідників ІМФЕ НАНУ, 
(в тому числі Карп’юк Л. було здійснено опиту-
вання населення в Центрі та на Заході України. 
Кількість представників молодого покоління (ві-
ком до 29 років) становила 668 осіб, у тому числі 
532 старшокласники та 136 студентів. Запитання 
були розподілені на три смислові блоки.

1) Ставлення до традицій: 1) Чи відзнача-
ють у Вашій родині традиційні народні свята? 
2) Чи подобається Вам їх відзначати? 3) Чи вико-
ристовуєте Ви народний стиль одягу, народні мо-
тиви для прикрашання житла? 4) З яких джерел 
ви дізнаєтеся про звичаї та народні свята? 5) Я-
кі українські пісні Ви знаєте? 6) Чи любите Ви їх 
співати?

2) Ставлення до мови: 7) Якою мовою ви 
спілкуєтесь вдома, на роботі, із друзями? 8) Якою 
мовою переважно читаєте художню літературу? 
9) Яку мову оберете для навчання ваших дітей? 
10) Якою повинна бути мова теле- та радіоефі-
ру? 11) Як ставитесь до тих представників неро-
сійського населення, які поступово починають 
спілкуватися російською мовою? 12) Хто, на ваш 
погляд, є визначним діячем, героєм України?

Гетеростереотипи: 13) Представників яких 
національностей Ви могли б бачити в якості ро-
дичів, сусідів, співробітників і т. д. 14) Визначте 
соціальну й культурну дистанції стосовно росі-
ян, білорусів, американців, німців, поляків, шве-
дів, грузин, кримських татар і циган.

Цікаво, що вибір припав саме на етноси т. зв. 
західного (євроамериканського), а не східного чи 
візантійсько-слов’янського культурного вектора.

Звернемося до результатів цього опитування. 
Аналіз більшості відповідей дав змогу схема-
тично окреслити «етнопсихологічний профіль» 
етноідентифікацій у молодіжному середовищі і 
зрозуміти ставлення молоді до мови спілкуван-
ня, традицій, народних пісень на Заході та в цен-
трі України. Порівняння відповідей різних віко-

вих категорій допомогло усвідомити, які ознаки 
етноідентифікації поступово втрачаються моло-
дим поколінням.

Центр України був представлений Вінниць-
кою, Черкаською, Київською, Житомирською та 
Хмельницькою областями, Захід – Волинською, 
Рівненською, Львівською та Івано-Франків-
ською. Іноді до уваги бралися культурні відмін-
ності між двома частинами Західної України, а 
саме: власне Заходу (Рівненська, Волинська об-
ласті) та Галичини (Львівська, Івано-Франківська 
обл.). До завдань дослідження входило також ві-
добразити загальну картину узвичаєності на-
родних традицій, мови, релігії і т. д. у молодіжно-
му середовищі. Водночас опитування дало змогу 
детально простежити прояви етнічної ідентифі-
кації окремих груп молоді, як би вони не вияв-
лялися: у свідомій чи неусвідомлюваній формі. 
Дослідження показало, що нерідко людина, сві-
домо заперечуючи свою етнічну ідентичність, на 
практиці залишається носієм традицій, звичаїв, 
інших виявів етнічної культури. Тому в контексті 
нашого опитування необхідно було осмислити 
не лише відповіді на прямі запитання, але і їхнє 
приховане, глибинне значення.

Гіпотетично припускалося, що Центральний 
регіон України зазнав суттєвішої деформації в 
мовному аспекті та в питанні звичаїв, мови і т. д., 
аніж Захід України. Проте це припущення, як 
показав детальний аналіз, підтвердилося лише 
частково.

Перш за все, завдяки опитуванню вдалося 
звернути увагу на важливу деталь, а саме – і в 
Центрі України, і на Заході народні свята залиша-
ються узвичаєними, органічно вплетеними в по-
всякденне життя. Зокрема, молодь у центральній 
частині України більшість народних свят відзна-
чає з такою ж частотою, як і на Заході чи в Гали-
чині (зазначимо, що молодь міста Києва у цій ви-
бірці не була представлена).

Результати опитування відобразили очікувану 
тенденцію, яку легко було спрогнозувати. Свята, 
пов’язані зі здобуттям державної незалежності, 
відзначають у Західному регіоні у півтора рази 
частіше, аніж у центрі (див. рис. 2). Досьогодні 
8-е Березня залишається одним із найбільш по-
пулярних свят у цих двох регіонах. Звичайно, 
така загострена увага до дня, запозиченого ще 
від радянських часів, не означає ностальгію за 
радянським минулим чи за іменем Клари Цет-
кін, а засвідчує несвідому увагу, шанобливість до 
жінки-матері. Можливо, це є ознакою глибинно-
психологічного узалежнення від материнсько-
го типу (2), описаного в психологічній літерату-
рі. Але для більш коректних висновків необхідно 
здійснити ще цілий ряд досліджень, соціально-
психологічного спрямування.

Майже всі жителі Центру і Заходу відзначають 
дні народження, водночас день ангела в основно-
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му імпонує представникам Західного регіону. 
Мають звичай дотримуватися професійних свят 
і в центральних, і в західних областях України. Це 
свідчить про те, що значна частина українців до-
сить чітко ототожнює себе з тією чи іншою про-
фесійною спільнотою.

Після аналізу тих відповідей, які були отрима-
ні на запитання: «Чи відмічають у Вашій родині 
професійні свята?», – виявилось, що спостері-
гається чітка тенденція: у тих сім’ях, де народні 
традиції передаються по батьківській лінії, за-
звичай відмічають також і професійні свята. Та-
ким чином, підкреслюється роль чоловіка-про-
фесіонала, а також батька, який формує світо-
гляд дитини. Отже, професійна ідентичність вод-
ночас корелює із домінуванням чоловічого нача-
ла у родині.

Ще один важливий блок запитань стосувався 
релігійного чинника етноідентичності.

При аналізі відповідей на запитання: «Як час-
то Ви ходите до храму?», – спостерігаються зна-
чні відмінності між Центром і Заходом України: 
на Заході церкву щонеділі відвідує значно більше 
молоді, ніж у Центрі.

Варіанти відповіді на запитання: »Чому Ви хо-
дите до храму?», – частково відобразили регіо-
нальну специфіку того ставлення до віри (на рів-
ні звичаїв, культурних архетипів), яке переважає 
серед українців. Сумнівається у глибині своїх пе-
реконань майже половина опитаних у централь-
ному регіоні. Проте більшість опитаних на Захо-
ді вважають, що ходять до церкви за релігійни-
ми переконаннями. Як показали відповіді на за-
питання про безпосередню участь у церковних 
обрядах, цей відсоток значно вищий у Західному 
регіоні, ніж у Центрі. Центральний регіон у відсо-
тковому відношенні збігається із Заходом щодо 
тих, хто знає і виконує народні пісні. Таким чи-
ном, даний показник етнічної самоідентифікації 
досить високий в обох регіонах.

Аналізуючи відповіді респондентів, ми вияви-
ли ще цілий ряд закономірностей: більшість тих 
осіб, які усвідомлюють власну релігійність, часті-
ше беруть участь у церковних обрядах, а ті з них, 
які ходять до храму лише тому, що «так робить 
більшість», безпосередньої участі у церковних 
обрядах не беруть.

Якщо звернутися до запитань, які стосуються 
мовної ситуації, то більшість респондентів за-
свідчують певні зміни на користь української 
мови у їхньому регіоні, проте для половини з них 
вибір мови як засобу спілкування не має особли-
вого значення (як у Центрі, так і на Заході Укра-
їни). Це спростовує усталену думку з приводу 
того, що населення західноукраїнських земель 
має упередження проти російської мови. На-
справді російською мовою спілкується із друзя-
ми п’ята частина опитаних українців у Центрі та 
майже шоста частина – на Заході.

Виявляється, у більшості наших співгромадян 
на Заході України не виникає негативного сприй-
няття російської мови, яка звучить у теле- та ра-
діоефірі. Майже половина опитаних у цьому ре-
гіоні відповіла, що в засобах масової інформа-
ції, на їхню думку, в основному повинна звучати 
українська, але зрідка також і російська мова. У 
центрі подібну думку також поділяє майже поло-
вина опитаних.

У транспорті, в повсякденному спілкуванні 
обох регіонів переважає українська мова, хоча 
російською у Центрі спілкується на 15 % більше, 
аніж на Заході.

То яким же є етнопсихологічний профіль на-
шого молодого співвітчизника? Молоде поколін-
ня починає долучатися до народних звичаїв за-
вдяки сприйняттю від мами, бабусі перлин укра-
їнської душі у вигляді казок, пісень, легенд і пе-
реказів. Незалежно від того, живе людина в селі, 
маленькому містечку чи в обласному центрі, 
вона здебільшого не пориває з традиціями про-
тягом усього свого життя.

Одне із завдань полягало в тому, щоб деталізу-
вати той зміст, яким кожен із нас наповнює по-
няття «батьківщина». Його результати виявили-
ся такими: 73 % опитаних вважають батьківщи-
ною місце власного народження, а 18 % – місце 
народження своїх предків; 27 % бачать батьків-
щиною місце, де вони прожили значну частину 
свого життя, 29 % – землю, яку вони люблять. Та-
ким чином, традиційність і консерватизм прита-
манні українцям і в цьому питанні.

Відповіді респондентів Західної України запе-
речили стереотип, який існував тривалий час, 
про ксенофобію західного українця. Цей стерео-
тип спростовується тим, що більше третини мо-
лодих жителів Західної України вибрали для опи-
су росіян таку рису, як відвертість, хоча близьки-
ми (в якості рідних тощо) вони не бажають їх ба-
чити.

В основному кожен із жителів Західного регіо-
ну вважає батьківщиною ту місцевість, де він на-
родився. Молоді представники західного регіону 
відзначають більшість традиційних свят. Із за-
пропонованого переліку свят (звичайно, після 
дня народження та дня ангела), як правило, вони 
відзначають День матері та 8-е Березня. На дру-
гому місці – свята, пов’язані зі здобуттям дер-
жавної незалежності.

З другого боку, дехто (а таких аж 13–15 %!) до 
цього часу відчуває ностальгію за радянським 
минулим, відзначаючи свята нашої недавньої іс-
торії.

Проаналізувавши етнопсихологічний матері-
ал крізь призму глибинної психології, можемо 
стверджувати, що в основному всі молоді укра-
їнці зберігають зв’язок з материнським началом, 
який виявляється у святкуванні 8-о Березня, Дня 
матері, у передачі народних традицій переважно 
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по материнській лінії. Більшість молоді відвідує 
церкву хоча б у дні головних релігійних свят.

Якщо одним рядком зобразити нашого моло-
дого сучасника, то слід зауважити, що загалом 
він тяжіє до традиційності, усталеності за трьома 
основними показниками, а саме: панівним впли-
вом жіночого начала, потужним релігійним чин-
ником, а також збереженням народних звичаїв у 
сьогоднішньому глобалізаційному світі.

Ще один блок питань необхідно проаналізува-
ти у зв’язку з тим, які авто- та гетеростереотипи 
переважають у молодіжному середовищі у двох 
вибраних регіонах. Як і очікувалося, респонден-
ти молодого віку, так само як і старші, переваж-
но наділяють своїх земляків такими рисами, як 
працьовитість, гостинність і щирість. Характе-
ристики, як спостерігаємо, усі без винятку пози-
тивно забарвлені. Негативні риси трапляються 
в основному при описі характеру інших наро-
дів. Це стосується американців, росіян чи поля-
ків. До них ставляться якщо не явно негативно, 
то принаймні насторожено, хоча в різних регіо-
нах України є свої культурно-історичні особли-
вості, відповідно і свій стереотип «свого» й «чу-
жого».

Образ росіянина очима українців виявився та-
ким: схильний до пиятики, але водночас гостин-
ний та відкритий. Тому вести мову про негатив-
ний гетеростереотип образу представника сусід-
нього етносу не доводиться: він збалансований 
двома позитивними характеристиками. І лише 
п’ята частина респондентів вважає росіян агре-
сивними та пияками.

Американці, за даними опитування, вияви-
лися зарозумілими, працелюбними, скупими, 
агресивними. Найближчих західних сусідів – по-
ляків – наші співвітчизники наділяють таки-
ми рисами, як охайність, працьовитість, гостин-
ність, але водночас і зарозумілість. Порівняно з 
Центром, на Заході України своїм співвітчизни-
кам приписують невисоку відкритість, а росіян 
сприймають здебільшого негостинними і скупи-
ми.

Якими ж виявилися результати опитування 
щодо сприйняття українською молоддю пред-
ставників інших етносів? Загалом вони відо-
бразили позитивну тенденцію: молоді українці 
не є ксенофобами, які визнають лише «своїх». 
Єдине, чим можна дорікнути нашим співвітчиз-
никам, якщо погано знати їхню психологію – це 
небажання бачити «інших» в якості рідних. Це, 
швидше за все, свідчить про традиціоналізм, про 
замкненість родинного простору, про неспро-
можність зрозуміти і прийняти звичаї іншого на 
близькій психологічній відстані, у повсякденно-
му побуті тощо. Отже, зарубіжні соціологи, зви-
нувачуючи українців у ксенофобії, роблять по-
спішні висновки, не враховуючи етнопсихологіч-
них особливостей наших співвітчизників.
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Хіросі КАТАОКА

ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ 
ТА ЕТНОЛОГІЇ В ЯПОНІЇ
(до історичного та методичного 
питання)

Наукове дослідження фольклору та етнології 
в Японії розпочалося на початку ХХ ст. під впли-
вом британської фольклористики. Тоді головним 
об`єктом досліджень були японські календарні 
свята і народне мистецтво. Як довідковий мате-
ріал використовувалась праця Едварда Тейлора 
«Первісна культура». У 1909 році в Японії стала 
відомою праця «Фольклорний довідник» [1] бри-
танського етнографа та фольклориста Джорджа 
Гомма (George L. Gommе). У таких умовах Янагі-
да Куніо, у той час завідувач парламентської бі-
бліотеки, а також висококваліфікований агро-
ном, розпочав дослідження японського фолькло-
ру, називаючи це «дослідженням рідної землі».

Янагіта Куніо (1875–1962), батько японської 
фольклористики та етнології, у 1934 році висло-
вив своє бачення того, у чому полягає відмінність 
між фольклористикою і етнологією в Японії [2]. 
За його словами, фольклористика – це наука, яка 
дає відповідь на питання: «Якою саме країною є 
Японія?» [3, 584]. Для цього фольклористи дослі-
джують давній японський побут, процес станов-
лення автентичної японської культури. Тобто, 
фольклористика, це дослідження Японії для са-
мих японців. Така тенденція у дослідженнях збе-
рігається і до сьогодні. Проте, коли Янагіта Куніо 
як представник Японії у Лізі Націй жив у Європі-
(1921–1923), він мав змогу подорожувати Євро-
пою. У Великобританії він зустрічався з Джейм-
сом Фрезером. Янагіта Куніо був добре обізна-
ним з тогочасними визначними працями з фоль-
клору та етнології: «Золотою гілкою» Фрезера, 
«Релігією семітів» Робертсона Сміта, «Первісною 
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культурою» Едуарда Тейлора, «Обрядами пере-
ходу» Арнольда Ван Генепа, тощо.

Фольклористика і етнологія другої половини 
ХІХ ст. займалась виявленням базової культу-
ри успадкованої з древніх часів. Вона базувалась 
на ідеї описаній в теорії Едварда Тайлора, яка 
пояснювала, що сучасна культура є залишками 
(surivals) давньої культури і цивілізації [4]. Про-
те Янагіда, беручи за основу прагнення звичай-
них людей до покращення побутових умов жит-
тя, вважав, що об’єктом вивчення фольклорис-
тики мають бути історичні зміни побуту народу 
(вертикальний вимір історичного часу), а також 
зв’язки з побутовою культурою даного поколін-
ня (горизонтальний вимір часу і простору) [5]. 
Вважається, що Янагіда спробував сформувати 
фольклористику з різних причин: по-перше, як 
антитезу до уже існуючої класичної історичної 
науки, яка випускала історію побуту простого 
народу, по-друге, для розділу етнології, яка стоїть 
на еволюціоністичних засадах, і ендемічні народ-
ні звичаї, по-третє, як протест до руху за покра-
щення життя регіонів (відкидання традиційної 
культури), що уособлював внутрішню політику 
того часу [6, 582–593].

На початках японські фольклористи займалися 
збором, класифікацією та порівнянням зібраних 
з усієї Японії матеріалів, далі за допомогою порів-
няльного методу, проводився опис історичних 
змін фактів фольклору у масштабі всієї Японії. 
Янагіда критикував підхід історії, яка викорис-
товувала лише літературу та історичні хроніки. 
Він вважав, що потрібно розглядати не лише лі-
тературу і історичні хроніки, але й слід звернути 
увагу на багату фольклорну інформацію. Потім, 
зібравши різноманітні фольклорні дані та по-
рівнявши їх, можна з’ясувати як вони змінюва-
лись у процесі історії [16]. Такі зміни Янагіда на-
зивав «історією», а розділ науки, що використо-
вував вищеописаний метод – фольклористико-
ю [7]. Методологія, створена ним на основі праць 
Джорджа Гомма (George L. Gomme) ще довго була 
основоположною для японської фольклористи-
ки [8]. Проте Ямагучі Асатаро (1891–1987) [9; 10], 
Вакаморі Таро (1915–1977) [11] та інші, критику-
вали її за недооцінювання локальних особливос-
тей фольклору. Фукуда Аджіо (1941 р. нар.) за-
пропонував «принцип роздільного порівняння» 
вказавши, що порівняння фольклору слід про-
водити не в загально японському масштабі, а в 
рамках сільських чи релігійних общин. Цей ме-
тод сформований Фукуда під значним впливом 
структурно-функціональної антропології. Він 
розглядає фольклор у рамках сільської спільно-
ти, викриває їх взаємозв’язки щоб довести, що 
фольклор і спільнота існують як одне ціле. Порів-
нюючи підхід, що використовувався до того часу 
у фольклористиці і передбачав дослідження іс-
торії в масштабах усього народу, та підхід Фуку-

да, можна зауважити, що останній прагне більш 
емпірично висвітлити історію маленьких общин 
(сільських) [12, 35–36]. Ця методологія разом з 
«локальною фольклористикою», ща була запро-
понована його сучасником Міята Нобору (1936–
2000), мали велике значення як новий етап після 
фольклористики Янагіди [13].

Ми високо оцінюємо досягнення Янагіда Ку-
ніо як засновника японської фольклористики, 
проте слід зауважити, що через особливості його 
характеру і методів дослідження частина народ-
ного фольклору не була розглянута (наприклад, 
частина фольклору, що стосується еросу). Янагі-
да навмисне не брав до уваги прошарок народу 
без сталого місця проживання, прошарок, який 
не працює в рисовому сільському господарстві, 
дискриміновані меншини, одностатеві зв’яз-
ки, фольклор, що виходив за межі Японії. Про ці 
категорії багато писав Міямото Цунеіті (1907–
1981) у своїх численних новаторських працях [-
14]. В сучасних історичних працях, наприклад, 
Аміно Йошіхіко (1928–2004) та ін., вищевказані 
об’єкти широко досліджуються.

Перша спілка етнологів у Японії виникла у 1934 
році. На противагу фольклористиці, японська ет-
нологія вбачала своїм головним завданням ви-
вчення національних культур інших народів. 
Мались на меті комплексні дослідження похо-
дження та розвитку культури людства, вивчен-
ня побуту та культури інших народів: політики, 
економіки, законів, релігії, мови тощо.

За ініціативи Янагіта Куніо після Другої світо-
вої війни кілька разів проводилися загальні на-
укові конференції, у яких брали участь антропо-
логи, фольклористи, етнологи, археологи, істори-
ки, релігієзнавці . На жаль, через деякий час такі 
загальні наукові конференції перестали прово-
дитись.

Культурна антропологія у кожній країні має 
свої особливості розвитку. У Великобританії до-
мінує соціальна антропологія, у США – комп-
лексна культурна антропологія, у Японії – еко-
логічна антропологія. Проте в міру пожвавлення 
міжнародного наукового обміну, відбуваються 
структурні перетворення у кожній науковій га-
лузі , що призводить до поступового нівелюван-
ня регіональних відмінностей у цій науці. Сучас-
на японська антропологія продовжує шукати 
відповіді на питання про механізми пристосу-
вання людини до навколишнього середовища, 
еволюцію людства тощо.

У Токійському університеті і Університеті То-
ріцу (зараз, Столичний університет Токіо) при-
жилася британська традиція соціальної антро-
пології. Це пов’язано з тим, що Накано Тие (19-
26 р. нар.) вивчав у Великобританії соціальну 
антропологію і по поверненню був запрошений 
викладачем у вищеназвані університети. У регіо-
ні Кансай діє Інститут гуманітарних досліджень 
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при Кіотському університеті, провідним науков-
цем якого є Умесао Тадао (1920 р. нар.), учень 
еколога Іманісі Кіндзі (1902–1992), під його ке-
рівництвом проведено багато досліджень у різ-
них районах Азії та Африки. У 1974 році у місті 
Осака був створений Етнологічний музей, який 
став дослідницькою базою для культурної ан-
тропології в Японії. Антропологія у Кіотсько-
му університеті, яка розвивалася під впливом 
еколога Іманісі Кіндзі, активно співпрацювала з 
приматологією, тому у його дослідженнях бра-
ло участь багато науковців з технічною освітою. 
Така співпраця була результативною для еколо-
гічного аспекту антропології: вивчалось вико-
ристання навколишнього середовища, техніка, 
еволюція тощо.

Сасакі Коумеі (1928 р. нар.), представник на-
укової школи Кіотського університету, очолюва-
ної Умесао Тадао, який висунув культурологіч-
ну теорію лаурінових лісів (evergreen broadleaf 
forest // laurel forest), спеціалізовано займається 
дослідженнями такого типу ведення сільського 
господарства, коли рис засівають на попередньо 
випаленій ділянці лісу. Висунута ним культуро-
логічна теорія, (або констатує що якісь проце-
си характерні не лише для японської культури і 
Японії, а для всієї Євразії. Також проводяться до-
слідження району Східнокитайського моря як 
культурного осередку, порівняльні дослідження 
народностей, які заселяють південний Китай і 
південно-східну Азію, тощо.

Починаючи з 70-х років ХХ ст. у постколоніаль-
них країнах, які були головним об`єктом дослі-
дження культурної антропології, почався стрім-
кий розвиток. В міру того, як виникали нові про-
блеми у суспільстві, потроху змінювався і харак-
тер етнологічних досліджень. Починаючи з 80-х 
років особливого значення набуває прикладна 
антропологія, покликана дати відповідь на со-
ціальні запити, які стосуються розвитку меди-
цини, енергетики, туризму, забруднення навко-
лишнього середовища, тощо. Швидкий розви-
ток прикладної антропології спричинив її роз-
галуження. Крім того, під впливом монографії 
Едварда Саїда «Орієнталізм» та постмодерніст-
ських течій, перед культурними антропологами 
постала проблема, яка стосується основ цієї на-
уки: «Що значить «описувати» іншу чужу куль-
туру?». Ведуться дискусії з приводу політичного 
аспекту антропології, її методології, ідейної бази 
(культурологічна відносність, соціальний струк-
туралізм тощо).

В сучасній культурній антропології активізу-
вались дослідження у сфері туристичної антро-
пології оскільки постали дилеми: розвиток ту-
ризму і збереження традиційної культури; по-
треба освоєння навколишнього середовища і 
його руйнування через розвиток туристичної 
галузі. Науку, що вивчає явища, які супроводжу-

ють розвиток суспільства, з позиції культурної 
антропології називають «антропологією розви-
тку» [17, 2-3]. У даній науковій сфері розрізня-
ють два напрямки, що визначаються їх суспіль-
ною позицією. Дослідження, які проводяться з 
позиції «суб’єкта розвитку»: діяльності уряду, 
міжнародних, громадських організацій і пов’яза-
них з цим процесів, явищ, називають «приклад-
ною антропологією». Через намагання викори-
стати цю науку як інструмент соціального впли-
ву, її ще називають «прикладною антропологією 
для соціального розвитку» [18, 4-7].

На противагу цьому, дослідження, нейтральні 
до «суб’єкта розвитку», «груп-об’єктів розвитку» 
та «цільових груп», які всебічно спостерігають за 
явищами розвитку і намагаються впроваджува-
ти отримані знання, називають «прикладною ан-
тропологією соціального розвитку» [19].
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Георгій КОЖОЛЯНКО
(Чернівці)

ВІД МИНУЛОГО ДО 
МАЙБУТНЬОГО ЧЕРЕЗ ТРАДИЦІЇ

У Декларації про державний суверенітет 
України (1990 р.) та в Конституції України (199-
6 р.) зазначається, що держава забезпечує націо-
нально-культурне відродження українського на-
роду, його історичної свідомості і традицій, наці-
онально-етнографічних осо бливостей, функціо-
нування української мови в усіх сферах суспіль-
ного життя.

Але як далеко від декларацій і законів до прак-
тичного втілення їх у життя. В Україні протягом 
останніх п’ятнадцяти років її незалежного існу-
вання влада відокремилась від народу, хоча по-
стійно прикривається гаслами про його захист.

За світовими критеріями (ООН) країна, в якої 
населення однієї нації сягає шістдесяти відсо-
тків, вважається однонаціональною. В Україні, де 
українці становлять майже вісімдесят відсотків 
усього населення, на державному рівні не визна-
чено і не підтримано української національної 
ідеї. Замість української нації пропагується ство-
рення політичної нації, що є виправданим хіба 
що в країнах зі змішаним населенням (США, Ка-
нада, Австралія), які сформувались у новий час із 
переселенців. Відповідно, в Україні немає належ-
ної підтримки щодо відродження українсько-
го етносу, його історичної свідомості і традицій, 
утвердження функціонування української мови 
в усіх сферах життя.

Красномовний приклад можна навести стосов-
но державної політики підтримки українсько-
го книговидання. Так, наприклад, у Чернівець-
кій області з державного бюджету на підтрим-
ку українського книговидання на 2006 р. запла-
новано виділити 80 тис. гривень [9, 1], що дасть 
можливість опублікувати дві книги тиражем в 
тисячу примірників. І навіть з цієї мізерної суми 
за 11 місяців реально виділено всього 52 тис. гри-
вень. Чи можна назвати це державною підтрим-
кою українського книговидання?

В Україні на початку ХХІ ст. створилася така си-
туація, що її громадяни змушені емігрувати для 
створення належних умов проживання в Італію, 
Іспанію, Португалію, Росію, Канаду, США тощо. 
Більше третини працездатного населення Буко-
вини зараз знаходиться поза кордонами України.

Життєвий досвід високорозвинених європей-
ських країн показує зовсім іншу картину вла-

штування економічного й культурного життя їх-
ніх мешканців. Об’єднавшись у кордонах Європи 
на економічному рівні, ці країни (Франція, Ан-
глія, Німеччина, Чехія, Польща, Іспанія та ін.) всі-
ма державними і громадськими засобами пропа-
гують і підтримують мову титульної нації, її ет-
нічну культуру, відповідно і національну свідо-
мість. При цьому даються найширші можливості 
для існування і розвитку інших народів, які меш-
кають у цих країнах поряд з корінним етносом.

Відродження української нації і створення 
нормальних умов для функціонування інших ет-
носів на теренах України мусить відбуватися че-
рез всебічну підтримку національних культур-
них надбань, через державну підтримку функці-
онування національної мови, через орієнтацію 
історичної науки на об’єктивне висвітлення істо-
ричного минулого українського народу, витоків 
його культури і духовності.

Історія українців та розвиток їхньої культури 
відомі з досліджень істориків та етнологів ХІХ ст. 
(М. Максимович, М. Костомаров, О. Потебня, 
М. Сум  цов, П. Куліш, Ф. Вовк, Р. Ф. Кайндль, Г. Куп-
чанко, В. Шухевич та ін.), учених наукових уста-
нов України та діаспори ХХ ст.: Інституту історії 
Національної академії наук України, Інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнології НАН 
України, Інституту народознавства НАН України, 
Інституту українознавства НАН України, Канад-
ського інституту українських студій, музейних 
центрів різних регіонів (музеї народної архітекту-
ри та побуту, обласні краєзнавчі музеї та ін.), а та-
кож учених із закладів вищої освіти Києва, Льво-
ва, Чернівців та інших міст.

Ще недавно історія українців починалася з не-
великого археологічного екскурсу (за кілька сто-
літь перед часом існування Київської Русі) та з 
літописів «Повість минулих літ», «Слово о полку 
Ігоревім», введеної у кінці ХХ ст. у науковий обіг 
«Велесової книги». Ці літописи й історія, побудо-
вана на них, становлять лише частину справж-
ньої і давньої історії України та історії культури 
українців. З початку 90-х рр. ХХ ст. все більше 
науковців цікавиться минулим українців І тис. 
н. е., а також шукає і знаходить корені україн-
ського етносу від ІІІ–ІІ тис. до н. е., а окремі і від 
ХІХ–ХІІ тис. років до н. е. [3, 59; 14, 333–334; 16, 
12, 18–20].

Історія населення терену України сягає гли-
бини віків і заперечує ще донедавна (до почат-
ку 90-х рр. ХХ ст.) офіційну в нашій країні тео-
рію появи українців у час пізнього середньовіч-
чя. Сьогодні вже можна на повний голос сказати, 
що це насправді була не теорія, а вигадана радян-
ською проросійською ідеологічною машиною гі-
потеза, всі постулати якої виявились фальшиви-
ми (про східнослов’янську спільність як до часу 
виникнення Київської Русі, так і її існування в 
Давньоруській державі, про три братні народи: 
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росіян, українців, білорусів, серед яких старши-
ми є росіяни і т. ін.).

Радянська ідеологічна машина використову-
вала антинаціональну ідеологію християнської 
церкви, яка називає дохристиянське життя меш-
канців України як дике і безрелігійне. Щодо до-
християнської культури і духовності на терені 
України, то вони християнськими проповідника-
ми визначались як поганські, дикі, нецивілізова-
ні і т. ін.

Історію і духовний світ населення України, в 
тому числі і Буковини, дохристиянського часу 
можна простежити за археологічними (дослі-
дження В. Хвойки, Я. Пастернака, В. Даниленка, 
О. Кифішина, Б. Рибакова, О. Трубачова, Л. Заліз-
няка, Б. Мозолевського, М. Чмихова, Б. Тимощука 
та ін.), писемними матеріалами (написи на каме-
нях Кам’яної Могили, «Велесова книга», «Іларіон 
Київський», «Лист Володимира Мономаха до Оле-
га Святославича», «Слово про князів», «Послання 
Никифора – митрополита Київського», «Слово о 
полку Ігоревім», «Мойсей Видубецький», «Дани-
ло Заточник», «Слово про загибель Руської землі» 
й ін.) та етнологічними джерелами (колядки, ще-
дрівки, веснянки, купальські пісні, замовляння, 
прислів’я, коломийки, міфи та ін.). Але й сьогодні, 
після майже п’ятнадцятирічного існування неза-
лежної України, більшість із згаданих вище дже-
рел не використовується для розуміння витоків 
українців та їхньої давньої історії і культури.

Уже в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. видат-
ні діячі української культури (М. Грушевський, 
І. Франко, Леся Українка, М. Драгоманов та ін.) 
у своїх творах неодноразово звертали увагу на 
штучність утворення християнської релігії, на 
існування розвиненого релігійного світогляду 
у мешканців Землі задовго до біблійних часів та 
про надуманість основних догм християнства.

Український письменник-демократ І. Франко у 
своїй праці «Сотворення світу» писав: «Але сьо-
годні вже кождому ясно, що ті біблійні обрахунки 
не мають ніякої вартости і були зроблені в дуже 
пізніх часах жидівськими рабинами… Отже, тут 
не треба було Дарвіна, щоб довести, що біблійні 
оповідання про початок світу бодай щодо озна-
чення часу на 4–5 тисяч літ перед Христом не ма-
ють ніякої підстави» [13, 4].

За давніми уявленнями наших предків при-
рода є живою, вона наповнена духами і душа-
ми. Протягом календарного року землю і її бага-
ту природу оживляє Сонце, яке є натхненником 
радості життя, посилає життєдайне тепло. Ось 
тому-то й Сонце на небі – Сварог – отримало на-
зву Дажбога.

Для розуміння суті духовного світу україн-
ців важливо розібратися в питанні місця тере-
ну України на геополітичній карті світу. Україна 
знаходилась і знаходиться на перетині торгово-
економічних та історичних шляхів між Сходом 

і Заходом, Північчю і Півднем, на стику різних 
релігій – християнства й мусульманства, різ-
них конфесій – православ’я, греко-католицизму 
та католицизму. Таке геополітичне положення 
українських теренів створювало для його меш-
канців майже постійну загрозу бути об’єктом 
нападу близьких і віддалених завойовників, що, 
в свою чергу, впливало на формування життєвих 
орієнтирів населення і значною мірою – на такий 
складник духовної культури, як вірування.

Іншою обставиною, яка впливала на форму-
вання світогляду, була господарська діяльність 
українців. Як свідчать археологічні знахідки та 
обстеження залишків трипільської культури, у 
праукраїнців уже за 4 тис. років до н. е. основною 
галуззю господарства було землеробство (до-
слідження В. Хвойки, В. Даниленка та ін.). Агро-
культура і хліборобство зокрема й є першими на 
планеті Земля цивілізаційними виробляючими 
галузями господарства.

Пшениця, починаючи з трипільських часів, у 
населення терену України є невід’ємним склад-
ником матеріального та духовного життя. Зви-
чай домішувати зерно в глиняне тісто при виго-
товленні кераміки, який зафіксований у племен 
трипільської культури [7, 6], є відлунням куль-
тової обрядовості зерна, хліба, а також символом 
родючості і багатства суспільства.

Відомо, що давні українці вже за чотири тисячі 
років до н. е. вживали в обрядовій їжі кутю. Так, 
у давніх трипільців жінка-мати, як голова сім’ї, 
при вогнищі у керамічному посуді (горщику) го-
тувала їжу – пшеницю з медом, горіхами та ма-
ком. Кутя відома в різних варіантах: пісна кутя, 
багата кутя, голодна кутя, поминальна страва із 
зерна пшениці – колово (коливо) та ін. Цікавими 
є висновки дослідників про походження й анало-
гії терміна «кутя» в інших мовах. Вважається, що 
цей термін походить від давньовірменського kut, 
kutoy – «зерно», «ядро» [4, 366].

Ще більше свідчень про заняття землероб-
ством у слов’яно-українських племен І тис. н. е. 
Зокрема, у племен празько-корчацької культури 
V–VII cт. н. е., яка мала поширення у Попрутті, 
Верхньому і Середньому Подністров’ї до верхів’їв 
Вісли, провідною галуззю господарства було зем-
леробство. Як свідчить археолог В. Баран, у ба-
гатьох поселеннях цієї культури знайдені зерна 
пшениці, проса, ячменю, гороху, сочевиці та ін-
ших сільськогосподарських рослин. Робиться 
навіть припущення, що тут перелогова система 
землеробства замінила підсічну [2, 38–49].

Не міг не відкластись у духовному світі люди-
ни, не впливати на її вірування постійний зв’я-
зок із землею, який називають українським ан-
теїзмом [5, 6]. Культ землі та землеробської праці 
разом з культом тваринництва, що було безпо-
середньо пов’язане із землеробством, становили 
основу світобачення давніх українців.
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У дохристиянській рідній українській вірі се-
ред основних космологічних п’яти стихій сві-
ту – води, неба, землі, повітря, вогню – перевага 
надається землі; за давньою легендою, яку потім 
запозичило християнство, Бог виліпив людину із 
глини [5, 6].

В українців жоден обряд не обходиться без ви-
користання хліба або продуктів землеробської 
праці. Відповідно до основних занять – земле-
робства та скотарства – формувався й аграрний 
календар. Як у природі простежується цикліч-
ність і стабільність, так і в світогляді українців 
переважає ідея циклічності і сталості. Селянське 
життя українців було до певної міри прогнозова-
ним, певна залежність могла бути лише від яки-
хось природних катаклізмів (надмірне зволожен-
ня грунту, посуха, буря, град і т. ін.), які у смузі їх 
проживання траплялися нечасто. Тому й духо-
вний світ людини був чітко визначеним, сталим 
і пов’язаним передусім з природою, а вже потім з 
невидимим світом богів. Цей духовний світ мож-
на назвати натуральним. Саме на цій основі фор-
мувались і певні риси вдачі українця, такі як за-
мкнутість, незацікавлення в розширенні впливу 
на сусідів, терпимість до різних вірувань сусід-
ніх народів, які часто вели зовсім інший спосіб 
життя – кочовий або напівкочовий – і мало були 
зв’язані із землеробством, тощо.

Письменник та історик раннього середньовіч-
чя Прокопій Кесарійський у VІ ст. н. е. так пи-
сав про населення терену України: «…Вони ви-
знають владикою всіх Єдиного Бога, що посилає 
блискавку. Жертвують йому биків та всяку іншу 
жертву. Якоїсь фатальної долі, яка б мала силу 
над людьми, вони не признають: коли хто поба-
чить перед собою видиму смерть, чи в хворобі, 
чи на війні – він обіцяє за своє життя жертву бо-
гові, якщо він не пропаде, і, врятуючись, жертвує 
обіцяне та й думає, що тією жертвою врятував 
собі життя. Шанують річки, німф та деякі інші 
божества, жертвують їм усячину і з тих жертв во-
рожать собі…» [7, 296–297].

Дослідники історії релігії в Україні (П. Яроць-
кий, А. Глущак та ін.), вказуючи на особливос-
ті християнства Давньоруської держави, від-
значали становлення його на основі розвиненої 
дохристиянської культури. Так, у праці «Укра-
їнське православ’я», опублікованій у серії «Істо-
рія релігії в Україні», П. Яроцький пише: «Одна 
з найістотніших особливостей Київського хрис-
тиянства – схрещення східного християнства із 
західним християнством на ґрунті дохристиян-
ської культури Київської Русі» [12, 5]. Проте така 
характеристика є досить загальною і помилко-
вою, оскільки життєва практика від часу введен-
ня на Русі християнства і до сьогодення показує, 
що християнство завжди боролось у різний спо-
сіб з дохристиянськими віруваннями, і прикла-
ди співжиття певних елементів дохристиянської 

обрядовості в християнських обрядах є скоріше 
не фактом добровільного використання христи-
янством «ґрунту дохристиянської культури», а 
результатом вимушеної практики. Потрібно вра-
ховувати й те, що досить тривалий період, кілька 
століть, на Русі існувало двовір’я.

Соціально-економічна ситуація на землях Русі 
у Х ст. була досить складною, що сприяло швид-
кому й легкому закріпленню тут християнської 
віри. Якщо владні суспільні сили були зацікавле-
ні у християнській релігії з її ідеями спокути, спа-
сителя, покори властям, надії на краще загробне 
життя у мрійливому раю, то релігійний світогляд 
язичництва був більше притаманний народним 
масам, зв’язаним із сільським господарством. 
Крім цього, потрібно враховувати, що християн-
ство прийшло на українські землі, які мали роз-
винену релігійність.

У одній з найдавніших писемних пам’яток 
української духовності «Велесовій книзі», напи-
саній у ІХ ст., є розповіді про життя українців від 
VІ ст. до н. е., про вірування і божества, про релі-
гійну обрядовість. Зокрема, тут зазначається, що 
боги Русі не беруть жертву людську або тварин-
ну, а жертовність здійснюється через овочі, квіти, 
зерно, молоко, суру, мед. «Се жертва наша є мед, 
сура о дев’ятисилі і щавлі удіяна і на сонці насто-
яна три дні, а потім крізь вовну ціджена. І то буде 
жертва богам правим, які суть наші праотці: бо 
се походимо од Дажбога і стали славні, славлячи 
богів наших» [1, 93, дош. 24в].

Про богів давніх українців у «Велесовій книзі» 
написано: «Се бо молячись, найперше Триглаву 
поклонятися маємо і йому велику славу співаємо. 
Хвалимо і Сварога, діда божого, який тому роду 
божеську є началом і всенькому роду криниця 
віща… І богові Перуну, громовержцю і богові прі 
і боріння скажемо не переставати живих явищ 
кола крутити… І богові Світовиду славу проголо-
шуємо – се бог Прави і Яви, і йому співаємо пісні, 
яко свят є… Перун і Світовид – ті обоє удержані 
в небі. А з обох боків їх Білобог і Чорнобог б’ють-
ся – і ті небо тримають, аби світу не бути повер-
гнутому. А за тими обома – Хорс, Велес, Стрибог 
держать, а поза ними – Вишень, Лело, Літиць, Ра-
догощ, Календо, Кришень. І се тих удержують – 
Сивий Яр і Дажбо. І се інші є – Білояр, Ладо, Ку-
пало, Сіниць, Житниць, Вінич, Зернич, Овсянич, 
Студеч, Лелич і Лютич, а по тих – пташич, звіри-
нич, милич, дощиць, плодець, ягодець, бджолич, 
тростиць, кленчиць, озерець, вітриць, соломиць, 
грибиць, ловиць, бесідиць, сніжиць, страниць, 
святиць, родиць, світиць, кровиць, красиць, тра-
виць, стеблиць. А також суть – родиць, маслиць, 
живиць, відиць, листвиць, квітиць, водич, звіз-
диць, громець, сімич, липець, рибець, брезич, 
зелинець, гориць, страдиць, спасиць, листовер-
жець, мислиць, гостиць, ратиць, чурць, родиць…
» [1, 65–67, дош. 11а, 11б].
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Князь Володимир Святославич у 980 р. ввів 
пантеон київських богів (Володимирів «Олімп»), 
який не узгоджувався з місцевими (київськими) 
традиціями. Порядкове розміщення та імена бо-
жеств (Перун, Хорс, Дажбог, Стрибог, Симаргл, 
Мокоша) мали немісцеве походження [10, 14]. 
Учені вважають, що ці боги були верховними 
богами окремих племен, які ввійшли до складу 
Київської Русі (полян, древлян, сіверян, ільмен-
ських словен, дреговичів і кривичів) [12, 317].

Боги Володимирового «Олімпу» були вста-
новлені на пагорбі, на місці давнього язичниць-
кого храму та християнського храму, спорудже-
ного в період правління Ольги та Святослава; 
останній храм був зруйнований приблизно між 
969–972 рр., у часи гонінь на християн. Єпископ 
новгородський Іоаким подає нам точну інфор-
мацію про причини і час руйнування християн-
ських культових споруд. В «Історії» Іоакима є ві-
домості, що Святослав Ігоревич у війні з греками 
на Дунаї зазнав поразки. Оскільки язичницька 
віра ще була основною, особливо серед простого 
люду і воїнів-дружинників, то поширилась чут-
ка, що християни розгнівили язичницьких богів. 
Можливо, під тиском воїнів, а можливо, і через 
свої власні переконання Святослав накинувся на 
християн з репресіями, навіть був убитий його 
брат Гліб, який не відмовився від нової віри. Під 
час цих репресій і були зруйновані християнські 
храми. Іоаким пише про дії Святослава так: «На-
казав храми християн розрушити і спалити, і сам 
незабаром пішов, бажаючи всіх християн зни-
щити» [11, 111].

Детальний аналіз літописних джерел та архе-
ологічних матеріалів свідчить, що шість скуль-
птур загальнодержавних богів було розміщено 
у новозбудованому язичницькому храмі на горі, 
де зараз стоїть Андріївська церква [4, 92]. Пан-
теон Володимира став релігійним центром Ки-
ївської Русі. Релігійна реформа була проведена з 
метою політичного об’єднання Русі під владою 
Києва. Проте вже через 8 років цей язичницький 
«Олімп» богів був замінений християнськими 
богами.

У літописі «Повість минулих літ» говорить-
ся про те, що на горі, де стояли боги Володими-
ра (Перун та ін.), Володимир побудував у 988 р. 
церкву св. Василя, а Перуна, скинутого з п’єдес-
талу, наказав прив’язати «до хвоста коня і воло-
чити його з гори по Борочиву спуску до Струм-
ка» [8, 74].

Таким чином, зміцнившись у Києві і прибрав-
ши до рук слов’яно-українські племінні об’єд-
нання, князь Володимир рішуче перейшов до зо-
всім іншої релігії – християнства, яка більше від-
повідала централістським планам київської вла-
ди, оскільки проголошувала смиренність і тер-
пимість при єдиному Верховному Богові.

Писемні та етнологічні матеріали (обрядовість, 

фольклор) засвідчують, що після офіційного 
впровадження християнства народні вірування 
в українців не зникли протягом усього періоду 
існування Давньоруської держави та зберегли-
ся паралельно або в поєднанні з християнством 
до нашого часу. Відповідно стає зрозумілим, що 
прийняття християнства було здійснено зверху і 
насильно, а народна віра довгий час існувала па-
ралельно і визначила довготривалий період дво-
вір’я.

Прекрасну характеристику ролі і значення для 
українців християнства дав фольклорист Василь 
Скуратівський. Говорячи про нищення духовної 
культури українців у різні часи, він відзначає: 
«Як би ми не ставилися до нової віри, але муси-
мо визнати, що вона цілковито заперечувала всі 
первісні вірування корінного етносу – богів, ду-
хів, обереги, символи, а відтак і тісно пов’язані з 
ними світоглядні уявлення, звичаї та обряди, які 
випливали з мітології давньої релігії. Ми може-
мо виправдовувати чи не сприймати це явище, 
але не маємо права однобоко ідеалізувати його: 
нова релігія на початковому етапі була насиль-
но впровадженою, а отже, й чужою, оскільки по-
вністю відкидала етнічний світогляд» [10, 10].

Християнська церква бачила живучість народ-
ної календарної обрядовості протягом століть, 
тому була змушена частково прив’язати хрис-
тиянські свята до народних. Так, народне свято 
Різдва-Коляди було поєднано зі святкуванням 
народження Ісуса Христа, святкування початку 
Нового року – зі святом св. Василія, свято Купа-
ла – зі святом св. Іоанна Хрестителя, свято Пали-
копа (Перуна) – зі святом св. Іллі, свято Велеса – 
зі святом св. Власія і т. д.

Ціле тисячоліття переслідувана християн-
ством, іноземними гнобителями (Австро-Угор-
щини, Польщі, Росії) та власними зрадниками 
віра народу, а разом з нею і народна культура 
мусили перебувати в напівлегальному, а часто й 
підпільному становищі. Але, як зазначає В. Ша-
ян, «вона збереглася в гущавині народу, на дні 
фольклору. В його звичаях і обрядах. В останках 
двоєвір’я. З цими народними обрядами і звичая-
ми вела церква нещадну борню. Якщо ця бороть-
ба не вдалась, то це доказ утаєної сили, яка дрі-
має на дні цих обрядів. Сили правдивої україн-
ської віри» [15, 473].

Під впливом християнської ідеології, яка в кін-
ці пізнього серед ньовіччя здобула перевагу над 
дохристиянською релігією, утвердилась думка, 
що саме християнство принесло на землі Украї-
ни культуру, що лише воно є чинником, на основі 
якого формувалась духовність народу, що саме 
християнству українці завдячують прилученню 
до цивілізації. Насправді ж історико-етнологічні 
спостереження констатують зовсім протилежне. 
Саме дохристиянські прадавні вірування, обря-
ди і звичаї є головними виразниками духовності 
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українців і саме на їх основі й ґрунтується духо-
вність української нації.

А щодо питання про дохристиянську безду-
ховність, безкультурність і відсутність історії в 
українців, то з цього приводу добре висловився 
В. Шаян: «Отже це брехня про нашу дохристи-
янську безкультурність! Коли зважимо далі най-
важчу втрату нашої дохристиянської історії, тоді 
зрозуміємо в заключенні, що це є втрата найбіль-
ша. Нарід без історії є історичним безбатченком. 
Він затрачує основу своєї національної свідомос-
ті. Ми втратили її найважливішу частину» [15, 
476].

Часто виникає питання: чи дохристиянська 
культура, вірування й обрядовість є такими 
вже відмінними від християнства, що воно вело 
і веде нещадну боротьбу з давньою культурою 
українців та інших народів, які мають етнічну 
віру? Відповідь буде короткою – ні! У більшості 
випадків народні звичаї християнізовано, деякі з 
них запозичено з давньої віри без суттєвих змін, 
як, наприклад, культ покійників, віра в загробне 
життя, віра в небо, віра в добрі (Бог, святі, ангели 
тощо) та злі (чорти, демони, нечисті) сили.

Подібними, а переважно й однаковими є за-
сади поведінки людини в обох релігіях: добро-
та, любов, працьовитість, прагнення до кращого 
життя, співчутливість, добропорядність у сімей-
ному та громадському житті, готовність прийти 
на допомогу тим, хто цього потребує, тощо.

Багато з обрядовості збереглося і в християн-
ські часи, хоча й зазнало певних змін. Це – свят-
вечірній обряд з кутею, відзначення Нового 
року, Водохрещення, коляди, щедрівки, Велик-
день-Пасха. Додамо до цього юріївську, купаль-
ську, андріївську обрядовість, храмові святку-
вання, сімейні звичаї та обряди (весілля, родин-
ну, поминальну обрядовість). Усе згадане тут і 
багато чого іншого з давньої культури, що існує 
в сучасній культурі українців, є нашими рідними 
звичаями, воно освячене віками, є доказом висо-
кої культури наших предків, свідченням давнос-
ті нашої історії.

Через урбанізаційні та глобалізаційні процеси, 
ідеологічні викривлення в Україні, як і в Букови-
ні, в останні століття дуже збіднилася скарбни-
ця народної культури. Переслідування владою та 
офіційною або напівофіційною християнською 
церквою за дотримання традиційних звичаїв 
призвело до того, що більшість із них нівелюва-
лася, забулась або звульгаризувалась.

Ми живемо в такий час, коли нерідко на пер-
ший план виходять антигуманні засади влашту-
вання життя, але ми не повинні опускати рук, ми 
мусимо знати, чим жили наші предки, що для них 
було святим. Традиції – це та золота ниточка, що 
з’єднує минуле з майбутнім, і ми не маємо пра-
ва її розірвати. Потрібно все найцінніше, що було 
і частково ще залишилося в народній культурі, 

відродити, поставити на службу виховання гро-
мадян суверенної України. Тільки через любов 
до рідної мови, духовної культури, через пізнан-
ня ідентичності і неповторності етносу, осягнен-
ня витоків народу ми зможемо продовжити своє 
існування як нація, як народ, як людність.
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Валентина КОНВАЙ
(Київ)

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНО
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 
У СУЧАСНОМУ УЧНІВСЬКОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ (на матеріалах 
етносоціологічного опитування)

Проблема національної самосвідомості та 
етнічної належності, синхронної та діахронної 
трансляції традиційно культурних цінностей є 
актуальною в Україні в усі часи. «Як дитина пе-
ретворюється у сформованого дорослого, у сво-
єрідне відображення своєї країни та свого сто-
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ліття – ось одна з найхвилюючiших проблем, що 
стоять перед допитливими умами. Яким чином 
немовлята поступово засвоюють традиції, забо-
рони, вартості дорослих і, в свою чергу, стають 
носіями культури народу... [4]».

Головні завдання, які ставились при проведен-
ні етносоціологічного опитування, проведено-
го співробітниками Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського – вивчення етнічної самосвідомості через 
мову спілкування з друзями, у родинах та учбо-
вих закладах; інтересів та потреб старшокласни-
ків у поглибленні знань з традиційно-побутової 
культури українців; поширенні у побуті народ-
них календарних, загальнодержавних та шкіль-
них свят, традицій, звичаїв та обрядів; світогляд-
ні уявлення; матеріальну культуру – житло, одяг, 
їжу; традиційну і професійну духовну культуру; 
використання елементів духовної культури у сі-
мейному та шкільному побуті; знання фолькло-
ру та його практичне використання; регіональні 
особливості побутування традиційно-культур-
них цінностей.

Опитування репрезентативне. Проводилось у 
25 обласних, 34 районних центрах та смт, 40 се-
лах, Автономній республіці Крим, згідно соціоло-
гічної вибірки від кількості міських та сільських 
школярів, які мешкають у тій чи іншій області 
України. На запитання анкети відповідали 1000 
старшокласників україномовних та російсько-
мовних шкіл. У масив опитуваних увійшли учні 
9 класів – 40.58 % , 10 класів – 45.22 % і 11 класів – 
14.2 %. З них за статтю 60.14 % дівчат та 39.86 % 
хлопців. Різниця в опитуванні більшої кількості 
дівчат пояснюється їх наявністю під час опиту-
вання на уроках у школі.

У нашому дослідженні вивчались учні двох ві-
кових категорій – підлітки та старшокласники 
14–17 років, мало вивчена і найцікавіша в пла-
ні аналізу процесу розвитку етнічної самосвідо-
мості вікова категорія. Досліджуваний нами ві-
ковий період, згідно досліджень психологів та пе-
дагогів, це час коли в основних рисах інтенсивно 
формується самосвідомість та самооцінка особи, 
з’являється інтерес до самого себе, значущим є 
право на власну думку; відбувається громадян-
ське становлення людини, її самовизначення, 
формування духовних якостей особистості, ста-
новлення свідомого ставлення до свого етносу, 
його історії та культури [2].

За національним складом опитано 87.0 % укра-
їнців, 10.5 % росіян та 2.5 % інших національнос-
тей.

Одним з найважливіших етновизначників ет-
нічної самосвідомості є мова. У своїх працях 
«Рідне слово», «Про народність у громадському 
вихованні» К. Д. Ушинський називає рідну мову 
«матір’ю всіх мов», «природним вихователем», 
«великим педагогом», »цвітом духовного життя 

народу». Він твердить, що рідна мова відомими 
і ще не пізнаними шляхами найтіснішим чином 
пов’язана з природою, психологією, характером, 
способом мислення тієї нації, якій вона нале-
жить [6]. Проведене дослідження передбачало 
з’ясування характеру мовного спілкування і мов-
ної поведінки учнів, а саме: яку мову вони вва-
жають для себе рідною, у яких життєвих сферах 
вона використовується більше, а у яких менше. 
Серед усіх опитаних рідною мовою українську 
для себе вважають – 72.61 %, російську – 26.38 % 
і іншу – 1.01 %. Певний вплив на визначення рід-
ної мови серед старшокласників має мова викла-
дання в школі. Етнічна ж самосвідомість у деякої 
частини старшокласників, під впливом багатьох 
чинників не є достатньо сформованою.

Вдома спілкуються українською мовою 62.99 %, 
російською – 47.52 % і іншою – 0.30 %. 100 % опи-
таних, що спілкуються вдома українською мовою 
проживають на Заході. Далі розподіл по спілку-
ванню вдома українською мовою розподілився 
так: Правоб. Центр – 87.9 %, Пн. Схід – 84 %, Пів-
день – 49 %, Донбас – 39 %, Київ – 20.4 %. Росій-
ською в родинах спілкуються – 100 % в Автоном-
ній республіці Крим.

Цікавою на нашу думку є тенденція спілкуван-
ня українською мовою в учбових закладах (Діа-
грама 1).

Діаграма 1.
 

Як бачимо на діаграмі – 98.4 % в сільській міс-
цевості спілкуються українською мовою, 74.5 % 
тих, хто проживає в смт і 84.8 % в місті. Що гово-
рить про те, що українська мова більше прива-
лює в учбових закладах, а ніж в родині в росій-
ськомовному середовищі Півдня або Сходу. Ра-
зом з тим з друзями учні найчастіше спілкують-
ся російською мовою навіть тоді, коли мова ви-
кладання в школах українська.

Один із блоків включав питання про тради-
ційні народні, загальнодержавні, професійні та 
шкільні свята, про обряди та їх відзначення у ро-
динах та в учбових закладах та участь у них учнів, 
що подобається у проведенні народних свят.
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Стають популярнішими, в порівнянні з опиту-
ваннями нами учнів у 1994 році [3], традиційні 
календарні свята – Різдво, Великдень та Трійця. 
Більш ніж на 30 % за останні роки їх стали про-
водити в родинах частіше. Рейтинг найбільш по-
ширених традиційних свят, які прийнято від-
значати в родині вибудувався тепер таким чи-
ном: Новий рік –99.7 %, Різдво – 97.0 %, Велик-
день – 95.8 %, день народження – 95.0 %, Старий 
новий рік (Маланки, Василя) – 84.31 %, Трій-
ця – 62.94 %, Водохреща (Водосвяття, Йордан) – 
57.44 %. Таких, що не відзначають жодне із пере-
лічених свят – 0.4 %.

В роки незалежності в Україні почали прово-
дити Cвяткування святого Миколая не лише в 
початковій школі, але і серед старшокласників. 
На запитання «Чи прийнято в Вашій родині да-
рувати дітям подарунки на Святого Миколая 
ствердні відповіді дали – 82.85 %. Подарунків не 
отримують – 17.15 %.

На запитання: «Що подобається тобі у прове-
денніі народних свят?» відповіді респондентів 
вибудувались таким чином: весело, цікаво, різ-
номанітно – 58.70 %, можливість поспілкува-
тися з друзями за таких умов – 47.47 %, пізнаю 
щось зовсім нове для себе – 45.34 %, усвідомлен-
ня того, що так святкували мої предки – 31.28 %, 
можливість самому брати участь у їх проведен-
ні – 30.77 %. Отже, як бачимо із відповідей, на 
перше місце виходить розважальна функція на-
родних свят, а далі комунікативна, інформативна 
та активізації.

Багато дискусій точиться в суспільстві з при-
воду того скільки ж та яких загальнодержавних 
свят має бути у святковому календарі держави. 
Відповіддю на це запитання може слугувати і 
відзначення цих свят у родинах. Серед загально-
державних свят, які відзначають у колі сім’ї рей-
тинг цих свят вибудувався таким чином: Між-
народний жіночий день 8 Березня відзначають 
95.20 %; День Перемоги – 69.20 %; День захис-
ника Вітчизни (23 лютого) – 62.60 %; День Неза-
лежності – 57.10 %; День Матері – 53.00 %; День 
Знань – 36.10 %; Професійні свята – 25.60 %; 
День Конституції – 21.90 %; Міжнародний день 
солідарності трудящих – 13 %.

На формування етнічної самосвідомості під-
літків та старшокласників мають вплив різні ін-
ститути та утворення нашого суспільства: сім’я, 
школа, група однолітків, засоби масової інфор-
мації та ін.

Про народні звичаї, свята та обряди учні най-
частіше дізнаються від родини – 64.8 %, потім у 
школі – 60.3 % Завдяки ЗМІ ( радіо, телебаченню, 
пресі) – 23.3 %, з наукової літератури – 23.3 %. Та-
ких, що не мають достатньої інформації і це усві-
домлюють – 5.5 %. Значно зросла кількість учнів, 
які дізнаються про народні традиції з літератури. 
В 1994 році [4] цей відсоток становив лише 7 % . 

Що свідчить, на нашу думку, про те, що значно 
зросла кількість спеціальної літератури з питань 
святково-обрядової культури та підвищився ін-
терес учнів до неї. Дана інформація свідчить про 
вплив сім’ї у міжпоколінній трансляції духовної 
культури та в зростанні ролі учбових закладів в 
поінформованості учнів.

Вплив на формування національної самосвідо-
мості, традиційно-культурних цінностей учнів 
мають ті виховні заходи, які проводяться в уч-
бових закладах. Найбільш поширеною формою 
в навчальних закладах є фестивалі та свята на-
родної творчості. В них брали участь – 65.00 %, 
далі за поширенням відповідних форм рейтинг 
склався таким чином: свята рідної мови – 45,-
08 %, святах з побуту українців («Роде наш крас-
ний», «Калинова сопілка», «Із бабусиної скринь-
ки» та ін.) – 22.40 %, святах козацької слави – 
17.26 %, вечорницях – 17.05 %. Сюди ж було від-
несено проведення виставок народних ремесел – 
24.20 %. І в інших заходах взяли участь – 12.55 %.

В порівнянні з уже названим проведеним нами 
дослідженням значно скоротилась кількість свят 
рідної мови, з побуту українців, вечорниць та ви-
ставок народних ремесел. Якщо ж подивитись на 
кількість проведення таких свят в російськомов-
них школах, то кількість їх зовсім незначна.

Постійні суперечки на всьому історичному 
шляху розвитку етнопсихології викликало ви-
значення головного «вимірювача» психічної 
свідомості. В більшості випадків ним називав-
ся релігійний фактор. Видатний вчений, осно-
воположник неофрейдізму і представник «гума-
ністичного» напрямку в психології – Е. Фромм 
рішуче оголосив релігію універсальною якістю 
психіки в суспільствах усіх часів і народів. Слі-
дом за З. Фрейдом Е. Фромм розглядав релігійні 
положення, як психологічну мотивацію людської 
поведінки, яка укорінена в основі існування люд-
ського виду, а саму релігію розумів у значенні 
любої системи поглядів і дій, яка служить схе-
мою орієнтації і об’єктом поклоніння. Релігійна 
потреба, за Фроммом, – головна умова людсько-
го виживання [7].

Тому, наступний блок запитань в анкеті мав на 
меті виявити світоглядні уявлення школярів, їх 
ставлення до релігії та релігійних обрядів, зна-
ння старшокласниками основних церковних ри-
туалів та участь у них як самих опитуваних, так і 
членів їх родини. Актуальним це є ще й тому, що 
ще донедавна офіційною державною ідеологією 
було проголошено атеїзм. Тепер же настав час, 
коли люди, в тому числі і учні можуть вільно спо-
відувати будь-яку віру. Що ж ми можемо спосте-
рігати зараз?

На запитання «Чи ходиш ти до храму?» відпо-
віді розподілились наступним чином: на великі 
свята – 34.94 %, інколи – 32.13 щонеділі – 12.55 %, 
раз на рік – 7.73 %, один раз на місяць – 7.43 %. 
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Можна констатувати, що значно зменшилась 
кількість тих, хто взагалі не ходять і готові ствер-
джувати «я – атеїст». Таких виявилось – 5.22 %.

На поданый нижче діаграмі (Діаграма 2) бачи-
мо, що в україномовних школах тих, хто ходять 
до храму щотижня 14,2 %, в російськомовних – 
0.9 %. Тих, хто відвідує храм раз на місяць та на 
великі свята і із тих і інших шкіл різниця в від-
сотках незначна. Отже, можемо констатувати, що 
старшокласники україномовних шкіл відвідують 
храми регулярніше.

Діаграма 2.

В російськомовних школах більший відсоток 
тих, хто ходить до храму «раз на рік» та «інколи». 
Тих, хто відповіли: »я – атеїст» – майже однако-
ва.

Разом з тим відповіді на запитання:» Чи знаєш 
ти церковні обряди?» виглядають так: тих хто до-
бре знає – 26.64 %, трохи знають – 60.85 % і тих, 
хто зовсім не знає – 12.51 %.

Найбільш поширеними релігійними обряда-
ми, в яких старшокласники брали участь є: Бо-
гослужіння –74.43 %; освячування предметів – 
72.28 % ; хрестини – 64.40 %: вінчання – 52.32 %. 
Найосновніші християнські обряди сповідь та 
причастя займають п’яте місце і становлять 
44.12 %. Отже до храму в більшості поки що веде 
споглядання, ознайомлення з релігійними зви-
чаями та обрядами.

Цікавими є і відповіді старшокласників на за-
питання «Чи використовують у твоїй родині 
освячені предмети (ікони свячену воду, мак, свіч-
ки) як обереги?» Бо одна справа освячувати, їх, 
тому, що зараз так «модно» або «так прийнято» 
і зовсім інша – використовувати у повсякден-
ному побуті. В родинах, діти яких навчаються в 
україномовних школах, тих хто використовує їх 
як обереги –84.5 %, не використовує – 8,9 %, і не 
знають, чи такі дії відбуваються – 6.6 %.

Знати і розуміти історію України, її народ-
ну творчість, повинні не лише учні, які вчаться 
у фольклорних класах, а й усі, хто живе в Укра-
їні, оскільки це основа основ будь-якої культур-

ної людини. У праці «Серце віддаю дітям» В. Су-
хомлинський розповідає про той добродійний 
вплив, який справило на його вихованців вико-
нання українських народних пісень. Рідна пісня, 
визначаючи поетичне бачення навколишнього 
світу, допомагає виховати в дітях естетичне став-
лення до природи, тонкість сприймання, емоцій-
ну чуйність [5]. Крім того, пісня розкриває перед 
учнями рідне слово як величезне духовне ба-
гатство українського народу, вона є незамінним 
засобом розвитку мовлення дітей, допомагає 
сформувати естетичний смак, виховати любов 
до української мови, сприяє розвиткові дитячої 
творчості.

В нашому дослідженні було заплановано ви-
вчення, як однієї із складових традиційно-по-
бутової культури, знання учнями, за висловом 
К. В. Чистова, вторинного фольклору [8] та його 
використання у побуті. На запитання «Чи знаєш 
ти народні пісні?» відповіді такі: так – 54.55 %, 
трохи знаю – 41.76 %, ні – 3.69 %, 21.08 % не зна-
ють, і 7.72 % не подобаються. Із них 71.20 % відпо-
віли, що вони їм подобаються. В ході досліджен-
ня виявлено залежність знання старшокласни-
ками українських народних пісень від мови ви-
кладання в школі. Яскраво про це свідчить і по-
дана нами нижче Діаграма 3.

Діаграма 3.

В україномовних школах значно більший від-
соток тих, хто їх добре знає, а в російськомов-
них школах більша кількість учнів, що «трохи» їх 
знають.

На запитання »Чи знаєш ти колядки, щедрівки, 
тексти для засівання?» відповіді такі: трохи зна-
ють – 66.03 %, добре знають – 31.27 %, зовсім не 
знають – 2.70 %. Тим не менше – 62.20 % (трохи 
знаючи) ходили останнім часом і виконували ці 
традиційні обряди, 25.80 % – колись брали в них 
участь. І лише 12 % – ніколи такої участі не бра-
ли.

Один із блоків анкети складався із питань про 
традиційну матеріальну культуру – використан-
ня у сучасному одязі елементів народного вбран-
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ня та орнаментів, традиційних святкових страв, 
прикрашання свого житла роботами народних 
майстрів, тощо.

До використання у сучасному одязі елементів 
народного вбрання та традиційних орнаментів 
старшокласники в більшості своїй ставляться 
позитивно. Таких, яким подобається національ-
ний одяг, але самі вони не використовують таких 
традицій – 40.26 %, подобається і носять такий 
одяг або його елементи – 25.37 %. Тих, кому важ-
ко було відповісти на це запитання виявилось 
28.07 %. І лише 6.30 % вважають, що це не сучас-
но і не потрібно.

Важливою ознакою традиційної матеріальної 
культури є національна кухня. Українській сис-
темі харчування, як і системі харчування кожно-
го етносу, притаманні своєрідні звичаї, пов’яза-
ні з приготуванням повсякденних і ритуальних 
страв, харчові заборони, обмеження та переваги, 
певні стереотипи у меню повсякденних та обря-
дових трапез. У нашому анкетуванні респонден-
там треба було відмітити улюблені національні 
страви, які готують у їх родинах на свята.

Найбільшою популярністю серед названих 
страв користуються саме страви національної 
кухні: вареники – 79.22 %, голубці – 73.83 % та 
холодець – 71.53 %. Тут можна відзначити ре-
гіональні особливості приготування названих 
страв. Так, наприклад, для голубців Півдня Укра-
їни та Закарпаття характерним є використання 
виноградного листя, замість капустяного. Для 
холодцю Заходу України більш типовим є готу-
вання холодцю із сам ніжок тощо.

Далі за поширенням ідуть страви національ-
них кухонь інших народів. Четверте місце посі-
ли російські пельмені – 70.13 %. П’яте – грузин-
ські шашлики – 67.53 %. Млинці займають шос-
те місце – 63.64 %. В північних регіонах України 
учні дописували до млинців ще й деруни. Поши-
реною стравою серед опитуваних стала італій-
ська піца – 58.44 %.

Отже, у складовому елементі матеріальної 
культури – народній кулінарії – досить чітко 
зберігаються риси етнічної специфіки. Харак-
терним є домінування страв національної кухні 
з регіональними особливостями їх приготуван-
ня. Все ширше входять до неї і інонаціональні за-
позичення.

До прикрашання житла виробами народних 
майстрів учні ставляться позитивно 59.94 %. 
Тих, кому було важко відповісти на таке запитан-
ня виявилось – 33.46 %. Вважають такі вироби і 
прикраси ознаками старовини і давно забутих, 
несучасних традицій – 6.60 %.

Важливим компонентом у формуванні тради-
ційно-культурних цінностей, національної само-
свідомості має на сучасному етапі професійне 
мистецтво. Учням було поставлене питання: чи 
відвідують вони концерти найрізноманітнішого 

спрямування. Як виявилося з анкетування най-
частіше старшокласники відвідують концерти 
популярної музики – 60.87 %, класичної музи-
ки – 21.23 %, рок музики – 18.50 %, народної му-
зики – 16.40 %. Лише 3.3 % відвідують концерти 
джазової музики, що, на нашу думку, відображує 
ще і незначну кількість таких заходів, а не лише 
непопулярність джазової музики. Тих, що не від-
відують концерти взагалі – 24.00 %. Така кіль-
кість пояснюється, на нашу думку, ще й тим, що 
в сільській місцевості проведення концертів зве-
дено до мінімуму, а то й взагалі відсутнє.

Національна самобутність народу, національні 
традиції та свідомість яскраво виражені в народ-
них танцях. Досі етнографи не зібрали і не описа-
ли на належному науковому рівні всі фольклорні 
танці українців, хоча такі спроби є [1].

Інтерес учнів до народних танців був сформу-
льований у запитанні: «Чи хотів би ти навчити-
ся танцювати народні танці?» 35.20 % відпові-
ли ствердно, що хотіли б навчитися танцювати, 
29.90 % – категорично відмовились, відмітивши 
«ні». 34.90 % ще не визначились у своїх інтересах, 
відмітивши «не знаю».

Після цього питання наступне було сформу-
льовано так, щоб визначити, що ж домінує в са-
мосвідомості старшокласників: »Якщо під час 
дискотеки ти почуєш естрадну обробку народної 
пісні, то танцюєш її «по-сучасному» чи «по на-
родному»? Найбільший рейтинг має відповідь 
«як прийдеться» – 56.35 %, що свідчить, на нашу 
думку, про відсутність комплексів з боку стар-
шокласників. «По-сучасному» танцюватимуть 
30.46 %, «по-народному» – 7.31 %.

На запитання «Якби ти народився вдруге, то 
в якій країні ти хотів (ла) б народитись?» – по-
при всі негаразди в економіці, більшість хотіли 
б народитись в Україні – 57.8 %. Відповіді на за-
питання «чому?» вражають своєю патріотичніс-
тю – «Моя Батьківщина», «Моя рідна земля», « 
Я тут народився (лась)», « Тут мені все зрозумі-
ло», «Тут моє коріння, мої предки» і т. п.

Друге місце для повторного народження хоті-
ли б обрати Америку – 6.4 %, Францію – 6.3 %, 
Росію – 5.5 %, Великобританію –4.2 %. А далі з 
зовсім незначним відсотком розмістились краї-
ни у такому порядку: Італія, Німеччина, Канада. 
На запитання «чому»? хотіли б жити в вищез-
гаданих країнах відповіді такі: »значно вищий 
рівень життя», « можна займатись улюбленою 
справою», «цікава історія та традиції країни», 
«просто цікаво».

Проведене дослідження дало можливість за-
фіксувати стан та проблеми, виявити загальні 
тенденції у багатьох напрямах розвитку духо-
вної та матеріальної культури серед учнівства на 
сучасному етапі. Ознайомлення з результатами 
дослідження керівників міністерства, педагогів, 
усіх, хто займається проблемами навчання та ви-

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 74

ховання може зняти багато питань, які дискуту-
ються в державі.

На формування традиційно культурних цін-
ностей, етнічної самосвідомості учнів мають 
вплив різні інститути та утворення нашого сус-
пільства: сім’я, школа, група однолітків, засоби 
масової інформації. Істотну допомогу школі у 
формуванні етнічної самосвідомості мають за-
соби масової інформації, позашкільні заклади, 
Інтернет, спілкування з однолітками. Важливо, 
щоб матеріальне благополуччя і вигода не визна-
чались як головне у їх житті. Від того, наскільки 
змістовно багата і різноманітна ціннісна систе-
ма особистості, залежить не тільки міра її участі 
в суспільних справах, а й те наскільки різновиди 
цієї системи будуть суспільно значимими. Важ-
ливу роль у цьому мають відігравати традицій-
но-культурні цінності. Відродження автентич-
ного духу національної культури не може здій-
снюватися на підставі моди на традицію, бо мода 
минуща та швидкоплинна. Необхідною умовою 
досягнення справжньої автентичності є розви-
нена самосвідомість, сумлінне ставлення до сво-
єї культури і своїх витоків. Потрібні вивчення 
традицій минулого, навчання певним способам 
життєдіяльності не задля поспішного запрова-
дження їх у життя як безглуздого копіювання. 
Знання своїх та чужих традицій потрібне для 
відповідального зрощування сучасних ціннос-
тей, ідеалів та норм життєдіяльності. Досягнен-
ня справжності є процесом, що передбачає за-
чаття в межах сучасної української культури но-
вої, сутнісними зв’язками пов’язаної з традиці-
єю, системи цінностей. Це абсолютно необхідна 
передумова національного прогресу.
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Г. КОНДРАТЮК
(Сімферополь)

НАРОДОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В КРИМСЬКІЙ АРСР 
У 1920Х РОКАХ

Актуальність об’єктивного аналізу націо-
нальних процесів посилюється з огляду на полі-
національність сучасної України. Зрозуміти за-
гальний комплекс міжнаціональних проблем, 
які дісталися незалежній Україні від радянсько-
го минулого, виробити конструктивні підходи до 
їх розв’язання можливо лише за умови відтво-
рення реальної історії всіх етногруп республіки. 
У преамбулі Конституції України сказано, що на-
род України становлять громадяни всіх націо-
нальностей. Україна є полієтнічною державою. 
Згідно з результатами Всеукраїнського перепи-
су 2001 року, в Україні проживають представни-
ки 134 етносів. Представники національних мен-
шин становлять в Україні 22,2 % загальної кіль-
кості населення країни. Автономна Республіка 
Крим є тим регіоном України, що завжди виріз-
нявся багатонаціональним складом населення, 
сучасні національні проблеми якого своїм корін-
ням сягають доби більшовицького режиму. Згід-
но з даними перепису грудня 2001 р., в автономії 
проживають представники 125 національнос-
тей. Міжнаціональна злагода для Криму є умо-
вою ефективного соціального розвитку. Одним із 
головних питань державного будівництва на су-
часному етапі є гармонізація міжнаціональних 
відносин, яка втілюється, з одного боку, через 
залучення до української культури, оволодіння 
державною українською мовою всіма, хто про-
живає в Україні. З другого боку, держава сприяє 
і створює можливості для розвитку інших наці-
ональних культур: російської, білоруської, крим-
ськотатарської, польської, єврейської, грецької, 
німецької, вірменської. Після набуття Україною 
незалежності ідея відродження самобутності й 
культури різних народів активно розвиваєть-
ся. На сучасному етапі основними тенденціями 
в розвитку міжетнічних відносин є консоліда-
ція етнічних груп, високий відсоток ідентифіка-
ції представників національних меншин як гро-
мадян України, формування почуття громадян-
ства, подолання стереотипів негативного став-
лення до представників національних меншин, 
подолання ксенофобії в повсякденному житті. 
В Україні створені необхідні умови не тільки для 
відродження і всебічного розвитку різних націо-
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нальних меншин, а й для здійснення їхніх соціа-
льно-економічних, політичних і культурних 
зв’язків з материнськими етносами, що протидіє 
процесам асиміляції і денаціоналізації.

Метою нашої праці є аналіз народознавчих до-
сліджень у Кримській АРСР у 1920-х роках, ді-
яльності наукових товариств та етнографічних 
експедицій на півострові.

Як свідчать новітні профільні історіографічні 
праці, історія етнографічних досліджень наро-
дів Криму продовжує залишатись недостатньо 
розробленою темою. У цій статті, звернувшись 
до архівних джерел, спираючись на опубліковані 
документи та результати наукових праць, спро-
буємо дати системний аналіз народознавчих до-
сліджень у Кримській АРСР у 1920-х роках.

Перші праці про розвиток народознавчих до-
сліджень з’явилися вже на рубежі 1920–193-
0-х років. Зокрема, це праця У. Боданінського [1], 
в якій підбито підсумки етнографічної експеди-
ції 1926 р. У повоєнні часи на вивчення минулого 
кримськотатарського, німецького народів було 
накладено своєрідне табу в зв’язку з депортацією 
цих народів за межі Криму. Новий етап вивчен-
ня історії етнографічних досліджень почався в 
дев’яності роки двадцятого століття. Зокрема, це 
праці А. Непомнящого [2]. У монографії У. Муса-
євої розглянуто діяльність Таврійської спілки іс-
торії, археології та етнографії (ТСІАЕ), даються 
нариси про діяльність відомих дослідників у га-
лузі народознавства [3]. Тема історії народознав-
чих досліджень у Криму в міжвоєнну добу ви-
світлюється в праці І. Ачкіназі «Крымчаки. Исто-
рико-етнографический очерк» [4].

Сучасний період розвитку незалежної Украї-
ни характеризується інтенсивними етнографіч-
ними дослідженнями народів Криму. Ця обста-
вина пов’язана, по-перше, з поверненням рані-
ше депортованих народів на свою Батьківщину, 
в Крим. По-друге, Автономна Республіка Крим є 
одним із найбільш поліетнічних регіонів Укра-
їни. Згідно з даними перепису 2001 р., в Криму 
проживають представники 125 народів [5, 2]. 
Пізнання історії, традицій, обрядів інших наро-
дів сприяє формуванню толерантності в суспіль-
стві, що так важливо для розвитку країни. Тіль-
ки міжнаціональна злагода є запорукою стабіль-
ного соціально-економічного розвитку держави. 
По-третє, етнографічні дослідження зумовлені 
розвитком культурно-етнографічного туризму 
в Криму. В сучасній автономії створені етногра-
фічні села, в яких реконструйовано побут різних 
народів півострова.

Значення народознавчих досліджень можливо 
краще оцінити в контексті політики коренізації в 
УСРР та Кримській АРСР у 1920-х роках. Під час 
національно-визвольних змагань у роки грома-
дянської війни значну політичну роль відігра-
вала інтелігенція. Із встановленням радянської 

влади будь-яка політична діяльність була забо-
ронена. Тому національна кримськотатарська 
інтелігенція спрямувала свою енергію в про-
світницьку діяльність, зокрема роботу шкіл і ви-
вчення минулого кримськотатарського народу. 
Народознавчі дослідження не були відірвані від 
суспільного життя. Вони мали не лише академіч-
ний інтерес, а стали формою вияву активної гро-
мадянської позиції національної кримськотатар-
ської, німецької інтелігенції в радянських умовах 
1920-х років. Так, у листопаді 1920 р. лідери пар-
тії Міллі-Фірка звертаються до Революційного 
комітету з проханням про легалізацію, наголо-
шуючи на своїх культурних досягненнях – ство-
рення художньо-промислової школи у Бахчиса-
раї, закладів для підготовки вчителів, відкриття 
у кожному повіті початкових шкіл для кримсько-
татарських дітей, а також діяльність щодо збере-
ження пам’яток старовини [6, арк. 26 зв.]. Проте 
в легалізації партії їм було відмовлено. Політика 
коренізації в Україні набула форми українізації, а 
в Кримській АРСР – татаризації. Кримськотатар-
ська та німецька інтелігенція були інтелігенцією 
здебільшого в першому поколінні, вихідцями з 
села. А жителі сіл – це носії традиційної культу-
ри, тому для інтелігенції був притаманний інтер-
ес до національної культури і великий ентузіазм 
у народознавчих дослідженнях.

Інтерес до минулого свого народу пояснюєть-
ся «тюркським відродженням», ростом націо-
нальної свідомості кримськотатарського народу 
в період громадянської війни. Політика корені-
зації стимулювала інтерес до етнографічних до-
сліджень, водночас розкриваючи широкі можли-
вості для наукових студій.

Народознавчі дослідження стимулювалися та-
кож змінами в організації навчального процесу в 
школах. 1920-і роки стали часом широких педа-
гогічних експериментів. Класно-урочну систему 
було оголошено надбанням «буржуазної педаго-
гіки», і її змінив Даль тон-план, система проектів 
і метод екскурсій. У методі екскурсій краєзнав-
чий компонент був визначальним. Сільські вчи-
телі не лише проводили з учнями екскурсії, а й 
збирали етнографічний матеріал. Зокрема, така 
робота проводилась у німецьких школах Крим-
ської АРСР. 1927 рік у житті німців Криму був 
відзначений важливими подіями в культурному 
житті. У вересні 1927 р. в Окречі відбулася Все-
кримська конференція вчителів німецьких шкіл, 
де німецькі педагоги обговорювали питання ви-
кладання рідної мови. 20 вересня в Сімферополі 
у педагогічному інституті відбувся виступ ленін-
градського професора В. Жирмунського. Учений 
очолював етнографічну експедицію, що працю-
вала влітку 1927 р. в німецьких колоніях Криму. 
У доповіді були поставлені завдання щодо орга-
нізації краєзнавчої роботи в школах другого сту-
пеня, створення гуртків історичного краєзнав-
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ства, збору етнографічного матеріалу вчителями 
німецьких шкіл [7, арк. 60]. Роботу з етнографіч-
ного вивчення німецьких колоній узимку 1927–
28 р. продовжила ленінградська дослідниця 
Е. Йогансон. Етнограф побувала в колоніях Кро-
ненталь, Карамін, Цареквич, Олександрівка. Було 
зібрано 130 народних німецьких пісень, з них 75 
записано на фонограф [8, арк. 11].

Політика коренізації стимулювала національ-
ну свідомість молоді, а це вступало в протиріч-
чя з курсом на формування інтернаціональної 
спільноти. У 1920-х роках увага вчених та педа-
гогів була також сконцентрована на філологіч-
них дослідженнях і вивченні місцевої природи. 
Саме таким був характер роботи створеного в 
Сімферополі 1 жовтня 1925 р. Науково-дослідно-
го інституту, в складі якого працювала біологіч-
на, географічна та інші секції [9, 2].

Народознавчі дослідження в 1920-х роках здій-
снювалися членами Таврійської спілки істо-
рії, археології та етнографії (ТСІАЕ). Ця наукова 
установа була заснована в 1923 р. Серед її засно-
вників був Арсеній Маркевич, який очолив робо-
ту закладу. В статуті ТСІАЕ зазначалося, що «Тав-
рійська спілка історії, археології та етнографії 
має на меті вивчення місцевої історії, старовини 
та побуту й поширення інтересу до нього серед 
місцевого населення. Найближча мета спілки по-
лягає: а) у вивченні минулого Тавриди та Півдня 
Росії; б) в пошуку, обстеженні та описі письмо-
вих і матеріальних пам’яток історії, старовини 
краю та їх збереженні та в) у вивченні особли-
востей побуту народів Криму, їх культурної та 
національної творчості. Для досягнення зазначе-
них цілей Таврійська спілка історії, археології та 
етнографії а) збирає засідання – публічні, в яких 
викладаються та обговорюються наукові допові-
ді членів Товариства…б) організуються поїздки 
та екскурсії в різні місцевості Криму для огляду 
та обстеження пам’яток старовини, а також пу-
блічні лекції, збирає з’їзди» [10, 16]. У 1925 р. до 
спілки було прийнято М. Грушевського, цим було 
вшановано плідну роботу українського вченого. 
У 1927–1931 рр. ТСІАЕ підготовлено й випущено 
чотири номери «Вісник ТСІАЕ», значна частина 
статей якою присвячена етнографії східних на-
родів Криму.

Інтенсивні народознавчі дослідження здійсню-
вали музеї. У 1925 р. в Кримській АРСР існувало 
16 музеїв. Зокрема, слід виділити Східний музей 
в Ялті, Бахчисарайський ханський палац та кра-
єзнавчий музей у Євпаторії [11, арк. 7]. У хан-
ському палаці, в Музеї кримськотатарської куль-
тури працювали відділи художньо-кустарних 
промислів, етнографії та археології.

Плідні сходознавчі дослідження здійснював 
Східний музей в Ялті. Науковими пріоритетами 
музею були «Збір, вивчення та показ матеріалів 
художньо-промислового виробництва і мисте-

цтва південнобережних татар, а також народів 
Сходу, як свого часу здійснювали вплив на мис-
тецтво кримських татар» [12, арк. 4 зв.]. Народо-
знавчі дослідження музею концентрувалися на 
вивченні побуту кримських татар. Зокрема, під 
час етнографічних експедицій здійснювались 
польові нотатки, були придбані предмети мате-
ріального побуту, «зібрана значна кількість ки-
лимів, східної зброї та предметів побуту» [13, 
арк. 31].

Етнографічний музей у середині 1920-х років 
існував також в Євпаторії. Працівники музею 
здійснювали етнографічне дослідження степо-
вих татар та караїмів. Річ у тім, що Євпаторія по-
ряд із Сімферополем була центром життя кара-
їмської громади. Згідно з переписом 1921 р. на 
півострові проживало 5564 караїмів [14, 10–11].

Слід зазначити, що держава з перших кро-
ків встановлення радянської влади намагалася 
контролювати процеси, що відбувалися в культу-
рі. У складі Народного комісаріату освіти (НКО) 
Кримської АРСР було створено спеціальний ор-
ган з охорони та вивчення пам’яток культури. На 
початку 1921 р. почав працювати Кримський об-
ласний комітет у справах музеїв і охорони пам’я-
ток мистецтва, старовини, природи та народного 
побуту (Крим ОХРІС).

У 1925 р. була проведена етнографічна екс-
педиція з метою вивчення кримськотатарської 
культури. Польові дослідження здійснювалися 
на півночі, переважно в степових районах Крим-
ської АРСР. Народознавчі дослідження очолив 
відомий кримськотатарський учений, директор 
Бахчисарайського музею Усеїн Боданінський. 
Були зібрані рукописи, предмети побуту та ви-
вчалися фольклорні пам’ятки [15, арк. 14–15]. На 
початку 1926 р. були підведені підсумки етногра-
фічної експедиції. У. Боданінський у доповіді «Ет-
нографічна експедиція КримЦВК для досліджен-
ня татарського народного побуту, старовини і 
мистецтв» проаналізував дані зібраних матеріа-
лів з етнографії.

У 1925–1927 рр. були проведені конференції 
національних меншин: болгарської, вірменської 
та грецької. Делегати конференцій обговорюва-
ли широке коло питань, зокрема економічних 
перетворень за часи нової економічної політики, 
розподілу землі і культурних перетворень: стану 
освіти, використання рідної мови і народознав-
чих досліджень.

У травні 1930 р. відбулася I Всекримська нара-
да представників національних меншин, у резо-
люції якої були поставлені завдання проведення 
народознавчих досліджень. Наркомос Кримської 
АРСР підготував доповідь «До питання культур-
ного будівництва серед нацмен» [16, арк. 1]. Про-
те пріоритети в здійсненні політики коренізації 
суттєво змінилися. Замість відносної свободи 
для національно-культурної творчості інтеліген-
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ції здійснюється ідеологізація науки, досліджень 
у галузях суспільних наук. На початку 1930-х ро-
ків народознавчі дослідження фактично припи-
няються.

1. Боданинский У. Археологическое и этнографическое 
изучение крымских татар в Крыму. – Симферополь, 
1930.

2. Непомнящий А. Очерки развития исторического кра-
еведения в XIX – начале XX века. – Симферополь, 
1998.

3. Мусаева У. Подвижники крымской этнографии 1921–
1941 гг.: Историограф. очерки. – Симферополь, 2004.

4. Ачкинази И. Крымчаки. Историко-этнографический 
очерк. – Симферополь, 2000.

5. О количестве и составе населения АРК по итогам Все-
украинской переписи населения 2001 г. // Крым. газ. – 
2003. – (№ 3). – 9 янв. – С. 2.

6. Державний архів Автономної Республіки Крим (ДА-
АРК). – Ф. П.-1, оп. 1, спр. 285, арк. 26зв.

7. Там само. – Ф. П.-1, оп. 1, спр. 699, арк. 60.
8. Там само. – Спр. 824, арк. 11.
9. Красный Крым. – 1926. – 16 сент.
10. Филимонов С. Хранители исторической памяти. – 

Симферополь, 2004.
11. ДААРК. – Ф. Р.-20, оп. 3, спр. 25, арк. 7.
12. Там само. – Ф. Р.-2865, оп. 2, спр. 2, арк. 4зв.
13. Там само. – Ф. Р.-3814, оп. 1, спр. 130, арк. 31.
14. Предварительные итоги переписи в Крыму в 1921 г. – 

Симферополь, 1922.
15. ДААРК. – Ф. Р.-20, оп. 3, спр. 52, арк. 14–15.
16. Там само. – Ф. Р.-663, оп. 1, спр. 1112, арк. 1.

Анотація. В статті висвітлено хід народознав-
чих досліджень в Кримській АРСР в 1920-х ро-
ках, діяльність Таврійського товариства історії, 
археології та етнографії.

Марія КОСТІВ
(Львів)

НАЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ 
ЯК ОСНОВА ТВОРЕННЯ 
ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
ПЛАСТУНІВ

Унаслідок поширення у світі ідей англійської 
молодіжної організації «Scouting», яку заснував 
генерал Роберт Бейден-Пауел, на початку ХХ ст. 
у багатьох країнах Європи почали виникати на-
ціональні скаутські осередки з метою «піднести 
боєздатність народу шляхом виховання молоді 
на військових розвідчиків» [24, 25]. Найважли-
вішою ідеєю скаутингу було наближення люди-
ни до природи, а тому скаути вчилися вижива-

ти в екстремальних умовах, загартовували тіло 
і дух, набували розвідницького хисту. Вкорінен-
ню скаутських ідей 1, методів і засобів вихован-
ня молодого покоління на українських землях 
сприяли насамперед історично-соціальні умови, 
активізація культурно-освітнього і національно-
визвольного рухів, потреба нової системи вихо-
вання свідомих патріотів.

Ідеями скаутингу спершу зацікавилися учас-
ники тіловиховних організацій «Січ» і «Сокіл», 
які сприймали цю англійську теорію вихован-
ня як «військово-підготовчий рух» [5, 86], допо-
внення до шкільного виховання [11, 330], «новий 
вид спорту» [23, 12], своєрідні «тайні кружки чи 
громади української гімназійної молоді» [23, 10] 
тощо. Водночас засновники перших українських 
скаутських осередків по-різному розуміли мету 
і засоби цієї системи. Олександр Тисовський на-
голошував на тому, що завдання молоді має бути 
спрямоване на працю над собою, «вироблення 
власного характеру, швидкості розуму і тіла че-
рез пізнання природи та перебування серед не-
ї» [20, 15]. Петро Франко надавав перевагу тіло-
вихованню та дисциплінуванню розуму й тіла 
молодої людини завдяки іграм, тому нову систе-
му виховання назвав «Великою грою». Іван Чмо-
ла, зважаючи на очікування у світі воєнної ситу-
ації, апелював до використання у процесі вихо-
вання військових вправ. Спільною для всіх була 
ідея запровадження «нового способу фізичного 
й умового розвою молоді» [5, 15] з метою «допо-
внити шкільне виховання» [20, 15], підпорядку-
вати скаутські ідеї українським традиціям і ство-
рення українського скаутингу.

Трансформація скаутських постулатів на на-
ціональному ґрунті розпочиналася з вибору на-
зви для новоствореної організації та її учасників. 
Скаути різних країн, називаючи себе представ-
никами окремих національних скаутських фор-
мацій, підбирали для своєї самоназви рідномов-
ний відповідник до англійського «скаут» 2. Поля-
ки назвали себе «гарцежами» [21, 9], серби – «із-
відниками», чехи – «юнаками», румуни – «черке-
сами» [16, 6], німці – «патфіндерами» [18, 48].

Назву для українських скаутів та їхньої орга-
нізації запропонував голова «Сокола» профе-
сор Іван Боберський, котрий під впливом стат-
ті П. Франка «Про козацьких розвідників-плас-
тунів» відзначив, що обрані способи діяльності 
учасників новоствореної організації нагадують 
обставини життя кубанських козаків-розвідни-
ків, які «відбували чати на ворога, пластували по 
плавнях, виконували найнебезпечніші завдан-
ня» [12, 6]. Так, уже під час Першої світової війни 
пластуни входили до спеціальних розвідуваль-
них загонів легіону Українських січових стріль-
ців [3, 87]. Оскільки на українських землях ство-
рювалися різноманітні осередки скаутського 
типу, тому тривалий час в українській пресі тер-
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міни «пласт» і «скаутинг» уживали як синоніми.
Перейнявши ідеї, форму й методи виховання 

програми Р. Бейден-Пауела, «Пласт» на початку 
свого формування сприймався як скаутська ор-
ганізація. Головною метою пластових осередків 
була підготовка молоді для служби українському 
народові за умови відсутності власної держави. 
Як зазначив М. Федусевич, «беручи від «Соко-
лів» і «Січей» усі акцесорії українського війська 
з його суспільно-патріотичними тенденціями, 
а з англійського зразка всю скавтську теорію і 
практику» [23, 23], український скаутинг постав 
як всеосяжна організація, яка сприяла всебіч-
ному патріотичному вихованню і самовихован-
ню. Завдяки національній спрямованості Пласт 
завжди сприймали як «своєрідну й оригінальну 
сторінку світового скаутингу» [19, 40].

Процес формування і розвитку культури 
«Пласту» слід розглядати в контексті історичних 
подій. Зародившись у перші десятиліття ХХ ст. на 
західноукраїнських землях, пластові ідеї з вели-
кою швидкістю поширювалися по усій Україні, 
нерідко витісняючи піонерські тенденції. У пері-
од між двома світовими війнами пластова тради-
ція зберігалася передусім у середовищі січового 
стрілецтва, повстанської армії та інших військо-
вих формацій. У післявоєнний час унаслідок за-
борони існування на рідних землях «Пласт» роз-
вивався переважно в еміграції (Аргентині, Кана-
ді, Австралії, Німеччині).

Протягом майже столітньої історії існування 
«Пласту» його учасники завжди ідентифікува-
ли себе як спільноту, що мала власні специфічні 
закони, цілі, атрибути, традиції, обряди, а також і 
свою пластову пісню. Усе це разом із пластовими 
ідеями, методами і принципами передавалося з 
покоління в покоління від одних пластових осе-
редків до інших.

Головними виразниками ідейних засад і спе-
цифіки «Пласту» є пластові атрибути (відзнака, 
закон, гасло і привітання), які, створившись на 
основі символів світового скаутингу, набули ви-
разних національних особливостей. Так, пласто-
ва відзнака є композиційною єдністю герба Укра-
їнської держави – тризуба зі вплетеною в нього 
білою трилистою лілією, емблемою середньовіч-
ного лицарства та символу світового скаутського 
руху. Форму пластової відзнаки 1921 року запро-
понував один із перших сподвижників «Пласту» 
Мирон Федусевич, художнє оформлення вико-
нав митець-маляр Роберт Лісовський.

Три листки лілії нагадують пластунові про 
його три головні обов’язки – бути вірним Бого-
ві та Україні, допомагати іншим, жити за плас-
товим законом і слухатися пластового проводу. 
Тризуб вказує на те, що «Пласт» – це українська 
скаутська організація, яка є частиною міжнарод-
ного скаутського руху. Пластова лілія стала сим-
волом ідейної єдності пластового руху на рідних 

землях та за їх межами. Цей пластовий герб як 
офіційний знак використовують пластові про-
води, старшини й установи, його зображують на 
прапорах, печатках, офіційних виданнях, доку-
ментах. Пластуни, які склали пластову присягу, 
носять лілею у вигляді металевого значка як від-
знаку належності до «Пласту».

Пластуни виробили особливу ритуальну сис-
тему стосунків. Так, вони вітаються між собою 
потиском лівої руки. Такий звичай започатку-
вав засновник світового скаутингу Р. Бейден-
Пауел, який уперше побачив це в Африці. Вата-
жок одного племені пояснив йому, що «воїн по-
дає ліву руку лише тому, до кого має довір’я, бо в 
лівій руці тримає, як правило, щит для оборони, 
а в правій – зброю» [1, 16]. У строю чи в офіцій-
них ситуаціях пластуни вітаються піднесенням 
трьох середніх пальців правої руки, що символі-
зує три головні обов’язки скаута-пластуна.

Особливими привітаннями українських ска-
утів-пластунів є пластові гасла. Перші їх варіан-
ти «Бач» і «Вартуй» запозичено від козаків. Го-
ловним ідейним гаслом пластунів стало «Скоб». 
Початкові літери гасла символізують чотири го-
ловні риси пластуна – силу, красу, обережність, 
бистроту, а їх образними уособленнями є дубо-
вий листок, кетяг червоної калини, мухомор і 
блискавка. Саме ж слово «скоб» є назвою скель-
ного орла, сильного і витривалого птаха, який 
живе над великими водами. Наймолодші плас-
туни (новаки і новачки) вітаються гаслом «Го-
туйсь», що походить від скаутського «Be prepar-
ed» [24, 23].

Ідейною основою «Пласту» є виховання в мо-
лодого покоління загальнолюдських ідеальних 
рис, що відображені у так званих чотирнадцяти 
точках Пластового закону. Відповідно до нього 
пластун повинен бути славним, сумлінним, точ-
ним, ощадним, справедливим, увічливим, бра-
терським і доброзичливим, врівноваженим, ко-
рисним, слухняним пластовій старшині, пиль-
ним, піклуватися про своє здоров’я, любити кра-
су і дбати про неї та бути завжди доброї думки. 
Хоча своїм змістом закон «Пласту» майже то-
тожний положенням, які Р. Бейден-Пауел заклав 
у основу скаутської ідеї, пластові засади відобра-
жають передусім специфіку української моралі й 
особливості національного характеру.

Відгомоном козацьких військових традицій у 
пластовій виховній системі є форми структурної 
організації пластових осередків (гуртків, куре-
нів, уладів), способи співжиття з природою (ман-
дрівництво, табірництво), використання впоря-
ду (системи пластових норм, команд і правил ви-
ховання та самовиховання) тощо.

Вплив національної традиції помітний і в мові 
пластунів. Вона зберегла чимало слів, які вини-
кли в українській традиції і походять переважно 
з княжої та козацької доби. Це передусім терміни 
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«пластун», «булава», «курінь», «старшина», «бун-
чужний» тощо, які у середовищі пластунів втра-
тили або частково змінили свої первісні значен-
ня та набули нового. Так, слово «булава» у княжі 
часи вживали на позначення зброї (палиці з ку-
лею на одному кінці), а у «Пласті» цим словом на-
зивають «пластовий провід».

Історична спадщина княжих часів та козаччи-
ни стала важливим джерелом створення тради-
ційної культури пластунів. Водночас українські 
скаути вважали себе «модерним лицарським 
товариством» [19, 27] і все своє життя прагнули 
побудувати не лише за козацькими законами та 
звичаями, а й традиціями січових стрільців і по-
встанців.

Учасники «Пласту» шанобливо ставилися до 
традицій, звичаїв та обрядів українського наро-
ду, а також цікавилися культурами інших наро-
дів. У той же час українські скаути створили чи-
мало власних звичаїв, які відповідають засадам, 
ідеям і методам пластової традиції виховання 
молоді. «Щоб дійти до цілі й не розсіяти сил, ми 
(пластуни) завели у себе лицарські чи пак ко-
зацькі, військові звичаї. Насправді ж з усіх зви-
чаїв вибрали те, що найкраще відповідає нашій 
(пластовій) цілі, додали ще дещо наше власне, 
питоме... і так завели Велику та ще й важливу 
Гру» [20, 23].

Усі пластові обряди, або церемоніали 3, зумов-
лені конкретними подіями чи ситуаціями плас-
тового життя, а їх виконують у кожному пласто-
вому осередку у визначеному середовищі та часі.

Залежно від вікового розвитку, пластуни вхо-
дять до відповідного пластового уладу. Наймо-
лодшим є Улад Пластунів Новаків (діти у віці 6–
11 років). Його структурною організаційною час-
тиною є рій хлопців чи дівчат, а кілька роїв утво-
рюють гніздо. «Чар новакування» [22, 51] це те, 
що притягує дитину до пластового новацтва – це 
спосіб життя, пластові знамена, ігри, мандрівки 
тощо. Новаки проходять етапи розвитку орли-
ного дитя: «жовтодзюб» – «юне орля» – «орля». 
«Орлині діти переводять різні обряди згідно з 
новацькими звичаями» [22, 50]. Обрядовість за-
цікавлює прихильників «Пласту», притягує до 
пластового гурту, закріплює почуття належності 
до рою чи гнізда.

На дванадцятому році життя новаки і новач-
ки переходять до наступного уладу – юнацтва 
(УПЮ). Організаційний поділ у юнацтві поді-
бний до новацького: структурною одиницею є 
гурток, декілька гуртків об’єднуються в курені, а 
назвами юнацьких гуртків стають назви тварин 
і рослин. Усі курені мають свої порядкові числа, 
прапори, патронів, стилі пластування.

В УПЮ існують різні пластові ступені – «учас-
ник», «розвідувач», «скоб (вірлиця)», «гетьман-
ський скоб (вірлиця)». Здобуття кожного ступе-
ня потребує підготовки та складання іспитів – 

«точок» (вимог) пластових проб. Кожна з трьох 
пластових проб має свої передумови (вік, бажан-
ня, знання), вимоги (здобуття пластових умілос-
тей, відзначень) та порядок складання, який опи-
саний у Правильнику УПЮ. Головною умовою 
здобуття будь-якої проби є наявність в активі 
пластуна пластових умілостей. Вони мають різ-
номанітне спрямування – практичне пластуван-
ня (мандрівництво, табірництво, картографія), 
мистецьке (вишивання, спів, писанкарство), ме-
дичне, що включає надання першої допомоги і 
рятівництва, тощо [13, 15].

Перший пластовий ступінь дійсного пластуна 
в УПЮ – «прихильник». Склавши першу пробу 
«скобиного крила», юнак здобуває ступінь «плас-
тун-учасника. Другим ступенем у пластовому 
юнацтві є звання пластуна-розвідувач», яке здо-
бувають, склавши другу пробу «скобиного хва-
ту». Третя пластова проба «скобиного лету» по-
лягає у присвоєнні юнакові чи юначці пластово-
го ступеня скоба, чи вірлиці [7].

Після закінчення середньої школи (у віці 17 ро-
ків) пластуни переходять в Улад Старших Плас-
тунів (УСП), стають виховниками новацтва і 
юнацтва, виконують адміністративну чи громад-
ську діяльність у «Пласті». Найвищим пласто-
вим уладом є Пластовий Сеньйорат (УПС), який 
формують пластуни віком від 35 років.

Перехід пластунів з одного щабля виховної 
системи на інший, з одного пластового уладу до 
іншого, здобуття пластових ступенів можемо 
розглядати як певні ініціації, кожна з яких має 
свої передумови, вимоги і супроводжується від-
повідними пластовими обрядами.

Найважливішими пластовими церемоніала-
ми є прийняття пластової присяги, призначення 
пластових ступенів, умілостей, відзнак, посвята 
курінного прапора, перехід пластунів з одного 
пластового уладу до іншого, відкриття і закрит-
тя дня, відкриття і закриття ватри, відкриття і 
закриття свят. Це так звані «межові стовпи» [22, 
33], що відзначають початок і завершення пере-
бування носія пластових ідей у пластовій спіль-
ноті, і «найчастіші церемоніали, в яких пластун 
бере участь» [15, 31].

Складовою частиною різних пластових обря-
дів є пластові ритуали. Правильник пластового 
«впоряду» [14] подає описи окремих ритуалів, 
яких дотримуються пластуни, серед них – ранній 
і вечірній звіт на таборі, запалювання ватри чи 
вогника, передавання пластової «іскорки» тощо. 
Одним із ритуалів, що входить в обряди «закрит-
тя» пластового дня у таборі, пластових свят чи 
зустрічей, є передача пластової «іскорки». Взяв-
шись за руки (ліва рука перехрещена над пра-
вою), у пластовому колі, українські скаути потис-
ком лівої руки передають іскру тепла свого серця 
один одному.

Обряд проведення пластової ватри є «святоч-
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ним» [8, 56] для кожного пластуна. Звичай пали-
ти ватру під спів пісень пластуни запозичили з 
Гуцульщини, де опришки колись запалювали ве-
ликі вогні, «щоб ті зігрівали їх до боротьби з во-
рогами і освідчували їм шлях походу на ворогі-
в» [2, 2]. У «Пласті» є різні види ватр: новацькі 
вогники, курінні, юнацькі, таборові, ватри вихов-
ників, ватри, приурочені до певного свята тощо. 
У програму ватри входять розповіді, декламації, 
танці, співи, ігри та інші розваги.

У системі пластових звичаїв та обрядів глибо-
ко вкорінилося дотримання українських народ-
них традицій та відзначання календарних свят. 
Серед свят зимового циклу пластуни святкують 
Андріївські вечорниці з традиційними ворожін-
нями і калитою. Перед Різдвяними святами на 
пластових сходинах (заняттях) пластуни вивча-
ють колядки і віншування, випускають пластові 
газети з описами святкування минулого Різдва, 
проводять різдвяні ярмарки, на яких продають 
виготовлені власноруч прикраси на ялинку та 
різдвяні зірки [15, 44].

Існує також давній пластовий звичай запален-
ня пластової святвечірньої різдвяної свічки. На 
Святий вечір в усьому світі кожен пластун разом 
зі станицею чи наодинці запалює свою пласто-
ву різдвяну свічку на знак того, що він є членом 
пластової родини. У цей час пластуни в цілому 
світі колядують, згадують усіх друзів-пластунів, 
«єднаються своїми почуттями, думками та спі-
вом на Україні» [6, 19].

Прихід весни знаменує для пластунів початок 
пластових мандрівок і таборів. На честь цього на 
лоні природи влаштовують пластове Свято вес-
ни з піснями та іграми. Під час свята спеціаль-
ними забавами, змаганнями і ватрами вшануву-
ють покровителя «Пласту» – Святого Юрія. Ана-
логічне свято колись відбувалося на Гуцульщи-
ні – палили великі вогнища і «зустрічали свого 
патрона – лицаря на білому коні та прихід весни 
по довгій карпатській зимі, сповіщали про пере-
могу відновленого життя» [2, 2]. У часі Свято вес-
ни часто збігається зі святкуванням Великодня, 
тому супроводжується співом веснянок і водін-
ням гаївок.

Із календарних свят літнього циклу пластуни 
особливо шанують і відзначають Свято Івана Ку-
пала. Святкування припадає на час літніх плас-
тових таборів і відбувається на вечірній купаль-
ській ватрі. У цей вечір ватру запалюють своїми 
свічками всі її учасники, а потім розповідають 
різноманітні історії про цвіт папороті, співають 
народні купальські і пластові пісні, стрибають 
через вогонь [17, 23], спалюють Марену та Івана, 
пускають на воду вінки, не обходиться свято без 
ігор та забав [10, 8].

Проведення купальського обряду у пластунів 
відповідає способам їх життя і виховання. Плас-
туни сприймають свою скаутську організацію 

як «Велику Гру», а тому кожна подія, точка плас-
тового дня чи ватри є своєрідним елементом 
цієї гри. Проведення купальських обрядів і до-
тримання традицій у їхньому середовищі спри-
яє культурному й духовному розвитку молоді, а 
«їхні купальські ватри-вогні, пісні-співи, ігри та 
забави завжди є частиною занять у таборі» [4, 7]. 
Купальські звичаї, як і великодні гаївки, прово-
дять не лише в час відповідних календарних свят, 
вони є різновидом пластових забав та постійни-
ми елементами пластових свят і таборових ватр.

Крім календарних народних свят, пластунство 
шанує і відзначає українські держані свята – день 
проголошення Української Народної Республі-
ки (22 січня), день прийняття Конституції Укра-
їни (28 червня), день Незалежності (24 серпня), 
1 листопада 4, День Української повстанської ар-
мії (14 жовтня), День матері та ін. У пластунів є й 
власні офіційні пластові свята – день заснування 
«Пласту» (12 квітня 5), день створення пластово-
го осередку та посвяти прапора станиці, куреня 
чи гуртка та ін.

Упродовж історії розвитку «Пласту» створи-
лося чимало пластових куренів. Найвідоміши-
ми серед них є «Лісові Чорти», «Бурлаки», «Чота 
Крилатих», «Чорноморці», «Вовкулаки», «Бури-
верхи», «Орликівці», «Сіроманці», «Ті, що греблі 
рвуть», «Чорноморські хвилі», «Верховинки», 
«Шестикрилі» та ін. Кожний пластовий курінь 
має власну історію, звичаї і традиції співжиття, 
що формуються протягом його історії, згідно з 
вибраними орієнтирами діяльності у пластовій 
спільноті та відповідно до курінних атрибутів.

Унікальною є й пластова пісенна традиція. 
Протягом свого розвитку вона увібрала різно-
рідні начала. З одного боку, це образи й мотиви 
світового скаутингу, а з другого – національно-
патріотична ідеологія, що сформувалася відпо-
відно до історичних умов, починаючи з козаць-
кого руху і закінчуючи феноменом Січового 
стрілецтва й Української повстанської армії, які 
лягли в основу формування сучасних пластових 
постулатів.

На початку створення «Пласту» серед його 
учасників побутували різні патріотичні пісні, 
тексти яких знаходимо у пластових посібниках, 
співаниках, періодичних та неперіодичних ви-
даннях. Пластуни запозичили до свого реперту-
ару передусім ті козацькі, стрілецькі й повстан-
ські пісні, що найбільше відповідали їхній вдачі 
та світогляду.

Вплив національних патріотичних традицій 
простежувався і у творенні пластових пісень. 
Чимало перших пластових піснеспівів виникло 
шляхом переспіву різних народних творів [16], 
що пристосовувалися до ідей та орієнтирів плас-
тової організації. Це відбувалося шляхом заміни 
деяких образів і слів («козак», «стрілець», «Січ» 
на «пластун», «Пласт» тощо), випаданням окре-
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мих рядків пісень, появи оригінальних мотивів і 
образів, що втілювали пластову ідею.

Водночас упродовж усього часу існування 
«Пласту» в середовищі учасників цієї організа-
ції в певних ситуаціях та з різною метою вини-
кло чимало власне пластових пісень. Однією з го-
ловних причин їх появи була потреба спеціаль-
них пісень для згуртування новоствореної спіль-
ноти. Творцями таких пісень стали засновники 
українського скаутингу Олександр Тисовський, 
Володимир Левицький, Юрій Старосольський, а 
згодом і стрілецькі поети – Левко Лепкий, Роман 
Купчинський, Спиридон Черкасенко та ін. 6

Пластові фольклорні твори, будучи спорід-
неними з козацькими, стрілецькими і повстан-
ськими піснями, водночас презентували реалії 
дещо іншого суспільного життя. Якщо головним 
призначенням патріотичних пісень було, як пра-
вило, ідейне гуртування військових формацій, 
то пластові пісні вирізнялися тим, що апелюва-
ли до всебічного розвитку молоді. У них не лише 
наголошувалося на темах здобуття незалежнос-
ті України, а й ставилися завдання зміцнення фі-
зичних та духовних сил народу, формування від-
даних борців за національну свободу.

Кожна пластова пісня мала певне практичне 
призначення: характеризувала вдачу та спосіб 
пластування окремого гуртка чи куреня, вико-
нувалася як маршова пісня, підносила дух та на-
стрій у походах і мандрівках, змальовувала загад-
ковість і чарівність нічних ватр тощо. У процесі 
побутування пластові пісні, як і інші елементи 
традиційної культури пластунів, проходили сво-
єрідне шліфування.

Процес розширення «Пласту» триває й сьогод-
ні. З’являються нові пластові курені й осередки. 
Поряд із наслідуванням і збереженням ідейних, 
матеріальних та духовних здобутків, що склали-
ся протягом майже столітньої історії, пластуни 
створюють нові звичаї, обряди, фольклорні тво-
ри, які презентують їхню культуру за межами 
пластової спільноти. Ґрунтовне вивчення осо-
бливостей культури пластунів сприятиме ви-
світленню стану новочасної української культу-
ри, дослідженню розвитку фольклорної тради-
ції.
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1 Детальніше про скаутинг див.: Бейден-Пауел Р. Скав-
тинг для хлопців. Підручник для вишколу на добрих 
громадян через життя серед природи / Пер. Є. Куль-
чицького. – Мюнхен, 1950. – С. 307.

2 Слово «скаут» запозичено з англомовної військової 
термінології, що в перекладі означає «розвідник».

3 У журналі новацьких виховників «Вогонь Орлиної 
Ради» (Вогонь Орлиної Ради – 1986. – № 1–3. – С. 52.) 
упорядник О. Гаврилюк зазначає про існування плас-
тових обрядів, які називає церемоніалами. Таку на-
зву пластових обрядів подає і О. Тисовський у книзі 
«Життя в Пласті».

4 Календарний рік у пластунів починається 1 листопа-
да. Таке пластове літочислення започаткувала 1922 р. 
Верховна Пластова Рада, зважаючи на те, що протя-
гом першого року існування «Пласту», з першого лис-
топада 1911 р. до першого листопада 1912 р., були за-
сновані перші пластові гуртки.

5 12 квітня 1912 р. члени гуртка О. Тисовського склали 
першу пластову присягу. Цей день вважають почат-
ком створення «Пласту».

6 Тексти перших пластових пісень див. у розділі плас-
тового співаника «В дорогу» (Авсбург, 1947; Торонто, 
1987).
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Олександр КУРОЧКІН

ОБРАЗИМАСКИ ІНШИХ 
ЯК ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ 
ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Сучасна теорія етнічного є полем активних 
дискусій: дебатується, зокрема, проблематика 
етнічної самосвідомості, дієвості різноманітних 
факторів, що впливають на формування і збере-
ження механізмів передачі етнокультурних цін-
ностей. Мало вивченим на сьогодні лишається 
питання генезису етнічної ідентичності, її істо-
ричної динаміки, типів і форм вираження.

В той час як одні вітчизняні дослідники на-
водять аргументи на користь існування в кін-
ці ХІІ – на початку ХІІІ ст. «єдиного українсько-
го етносу» [1, 218], чи стверджують, що українці 
становили «етнічну і культурну консолідовану 
цілісність» з Х ст. [2, 101], на думку інших, в часи 
Київської Русі й пізніше – в ХІV–ХVІ ст. говори-
ти про етнічну ідентичність українців недореч-
но [3, 65, 154]. «Етнічна самосвідомість за умов 
диглосії, – зазначає Мирослав Попович, – це аб-
сурд. Самосвідомість взагалі є культурне явище, 
воно належить не до побутового, а до «високого» 
рівня, не до рівня стихії, природи, а до рівня по-
рядку і культури. Як етнічні говірки і діалекти 
належать до хаосу мовної стихії, так до побутової 
неокультуреної поведінкової стихії належить ет-
нічна /«племінна»/ самосвідомість» [4, 66].

Зіставляючи наведені точки зору, несамохіть 
постаємо перед питанням: чи можливе існуван-
ня етносу без етнічної самосвідомості, тобто без 
уявлення людей про власну культурну тотож-
ність, без усвідомлення своєї відмінності від ін-
ших етнічних груп ? Наявну суперечність вда-
ється певною мірою зняти, якщо припустити, 
що на ранніх періодах формування етносів мали 
місце дещо інші типи і моделі самоідентифікації, 
ніж ті, якими наука звикла оперувати в останнє 
століття. В них, очевидно, ще слабо розчленову-
вались свідомість і самосвідомість, культура і ре-
лігія, було значно більше стихійного і чуттєвого, 
ніж раціонального і об’єктивного.

Важливим джерелом вивчення первісних 
форм колективної етнічної тотожності можуть 
служити мова, усна поетична творчість, пам’ят-
ки давньої літератури і мистецтва. Значний ма-
сив творів українського фольклору складався в 
добу родового і феодального суспільства і тому 
в них правомірно шукати характерні прикмети 
ментальності віддалених від нас часів. Інстинк-

тивне відторгнення всього чужого і незрозуміло-
го є пережитком архаїчного мислення. На стадії 
міфологічного світогляду сформувалась стійка 
опозиція «свій» – «чужий», де перший член уо-
соблював все хороше, зрозуміле і рідне, а дру-
гий виступав антиподом вказаних позитивних 
якостей. У розвитку міжлюдських і міжгрупових 
взаємин через контакти окремих родів, племен, 
народів дана опозиція створює шлейф семан-
тичних протиставлень, де з одного боку – свій, 
родич, одноплемінник, єдиновірець, земляк, ві-
тчизна; з іншого – чужий, ворог, іноземець, іно-
вірець, чужина тощо. Сліди цього давнього дуа-
лізму найвиразніше відлунюються сьогодні у ве-
сільних піснях й піснях переселенців з рідного 
краю.

Фольклорний світогляд правомірно ототож-
нювати з середньовічним, характерною особли-
вістю якого був принцип усвідомлення себе че-
рез протилежне. Особа цієї доби пізнавала до-
вколишній світ через зовнішні щодо неї норми 
і прояви, свою самобутність вона утверджувала 
шляхом відкидання власної унікальності. Як від-
значає А. Я. Гуревич, люди середніх віків «утвер-
джували себе «відцентрово»: вони проектували 
своє «я» в оточуючий світ, так що він абсорбував 
особистість» [5, 312]. Щось подібне відбувалося і 
з феноменом етнічної ідентичності: усвідомлен-
ня її могло зародитися і міцнішати лише в про-
цесі безпосередніх контактів з представниками 
інших культур, релігій, звичаїв і традицій. При 
цьому в першу чергу зверталася увага не на ті 
риси, які ріднили даний етнос з іншими, а на ті 
ознаки, що чітко маркували «ми» і відмежовува-
ли від іноетнічного оточення.

У билинах київського циклу зустрічаємо перші 
згадки про ворогів-чужинців, з якими доводи-
лося битися у чистому полі руським богатирям. 
Серед них половецький Тугоркан, здатний пере-
втілюватися у змія Тугарина /він уособлював по-
стійну загрозу з боку степових номадів/; витязь 
Жидовин, в особі якого історики схильні бачити 
спогад про боротьбу русичів з Хозарським кага-
натом – країною, де переважна частина населен-
ня сповідувала іудаїзм.

До представників «чужого світу» належить 
і билинний Соловей Розбійник «Одихмантьєв 
син», якого в лісах під Чернігово полонив, пере-
мігши в бою, наймогутніший руський богатир 
Ілля Муромець. За епічним переказом, він прив»-
язав полоненого ворога до свого стременá й при-
віз до Києва щоб показати Володимиру-князю, а 
після цього відрубав йому «буйну голову». Ціка-
во, що Соловей Розбійник, подібно до Тугоркана, 
змальовується в билині як міфічна істота, напів-
людина-напівтварина: «А то свищет Соловей да 
по-соловьему, он кричит, злодей-разбойник, по-
звериному» [6, 33]. І в наступні часи пошук зві-
риних ознак, звіриноподібність стають однією з 
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визначальних характеристик фольклорного об-
разу «чужинця-ворога». Навіть сьогодні цей «ме-
тодологічний прийом» дуже популярний у сфері 
політичної сатири і карикатури.

Загальні принципи реалізації моделі етніч-
ної ідентичності через протиставлення «іншим» 
були спільними для всієї системи фольклору як 
способу художнього відображення дійсності. 
Але слід враховувати і певні особливості, пов’я-
зані з виражальними можливостями кожного 
жанру і форми колективної народної творчості. 
У даному повідомленні обмежимося матеріала-
ми драматично-ігрового обрядового фольклору, 
де постаті чужинців зображувались та інтерпре-
тувалися за законами ритуального перевтілення 
і маскування.

Треба зазначити, що етнічні образи-маски у 
святково-церемоніальних традиціях народів сві-
ту з’являються досить пізно, хоча феномен обря-
дової маски виникає ще за доби палеоліту, коли 
наскельний живопис, примітивна пластика, ли-
чини, магічні танці та ритуали утворювали єди-
ний синкретичний комплекс первісного мисте-
цтва. Приблизна схема диференціації природно-
го, а згодом і соціального середовища, за допомо-
гою якої людина усвідомлювала і утверджувала 
власну самість, могла б виглядати так: спочатку 
відмежовують себе від світу тварин і рослин /
з’являються зооморфні і фітоморфні маски/; від 
світу померлих /маски предків/; від світу над-
природних, фантастичних істот /маски богів, де-
монів/; вже в умовах класового суспільства: від 
представників панівної верхівки /так звані соці-
альні маски – «король», «цар», «пан»/; від людей, 
що володіли спеціальними знаннями і вміння-
ми /так звані професійні маски – «коваль», «гон-
чар», «мельник», «сажотрус».../ і нарешті з’явля-
ються маски етнічні, що представляли історично 
сформовані стереотипні уявлення про інші на-
роди.

Обряди і обрядовий фольклор, орієнтовані на 
точне відтворення усталених традицій і обра-
зів, як відомо, є надзвичайно консервативними 
щодо запровадження будь-яких змін. Тому по-
яву масок чужинців у ритуальних текстах /ка-
лендарні свята, вертеп, весілля, «ігри при мерці»/ 
слід трактувати як порушення давнього канону, 
як новацію, пов»язану з істотними зрушення-
ми в соціальній і культурній сфері. Останні ж, 
як засвідчує міжнародний досвід, нерідко інспі-
рувалися подіями політичної та етнічної історії: 
війнами, міграціями, національно-релігійними 
рухами і конфліктами. Так, серед святочних пер-
сонажів комі зустрічалися ряджені йöгра-яран-
хантів-ненців, які нагадували про колись не-
дружні стосунки комі-зирян з цими народами. За 
традицією в йöгра-яран вбиралися, надягаючи 
кудлаті шапки, вивернуті кожухи, поверх яких 
навішувалися хвости різних звірів [7, 104].

Події реконкісти – визвольної війни християн-
ських народів Піренейського півострова проти 
арабських завойовників /VІІІ–ХV ст./ у сучасно-
му карнавалі іспанців воскрешають маски «мав-
рів», а в святковому рядженні болгар є традицій-
ні типи «чорних арапів», які символізують п’яти-
вікове турецьке ярмо. Ще на початку ХХ ст. в де-
яких селах Краківського воєводства на масляну, 
згадуючи давні напади кочівників, хлопці пере-
биралися татарами: у білих полотняних сороч-
ках вони мовчки їздили верхи на конях вулиця-
ми села [8, 202], а в шварцвальдських містечках 
Німеччини в четверту неділю посту костюмова-
ні персонажі розігрували сценки, відтворюючи 
боротьбу французів і австрійців за володіння 
Шварцвальдом [9, 227].

Наведені приклади підтверджують історичну 
зумовленість процесів добору та адаптації етніч-
них масок у кожній національній традиції. Пев-
ною мірою на ці процеси впливали й такі чин-
ники як широта, тривалість та інтенсивність 
міжетнічних контактів. Враховуючи всю сукуп-
ність названих факторів, не доводиться дивува-
тися тому, що галерея етнічних масок у святко-
во-обрядовій культурі українців є однією з най-
більш репрезентованих серед європейських на-
родів. За матеріалами ХІХ–ХХ ст., вона включа-
ла такі національні типажі: «татарин», «турок», 
«литвин» /»білорус»/, «поляк» /»лях», «мазур», 
«краков’як»/, «росіянин» /»москаль»/, «єврей» 
/»жид»/, «циган», «німець», «вірменин», «волох» 
та інші. Кожна з цих масок на українських тере-
нах мала свою індивідуальну біографію, свій діа-
пазон використання, свої традиції показу та ін-
терпретації.

До числа рідко вживаних належало, зокрема, 
рядження «вірменином». Побутування цього 
костюмованого персонажа зафіксоване в похо-
вальних іграх карпатських горян-гуцулів напри-
кінці ХІХ ст. Хлопець, що перевтілювався в цей 
образ, намагався мовою і жестами відтворити 
певедінку вірмен-торговців, які нерідко купу-
вали в горах дрібну рогату худобу. «Перебраний 
парубок-вірменин, за словами В. Шухевича, сідає 
другому з тамтих на плечах, ніби на коня і їздить 
так по хоромах, причім кличе на якого з присут-
ніх, удаючи говір вірменина: «Шьо, мой, го, брє, 
шьо маєш на продашь ?» «Маю цапків дві, три... 
сотци !» – «Шьо мені брє з самих цапків, коби бу-
льи ватуйки /кози, що ще не мали кізлят/» – «Іди 
до онтого, той має ватуйки !» – Вірменин питає 
вказаного: «Кілько маєш, брє, кізлиць ?. Го, мой, 
брє, продай !» – «Що ти прийшов мене манти-
ти !...» [10, 246]. До цього опису доданий корот-
кий авторський коментар, який характеризує 
ставлення карпатських горян до однієї з груп чу-
жинців. В. Шухевич зазначає: «Гуцули просто не-
навидять вірменів; кажуть про них: «Де у селі ві-
рменин, там на царині не буде сіна !» [11, 246].

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 84

Зовсім іншу картину дають матеріали весіль-
ної обрядовості, де також присутній умовний ві-
рменин. Так у деяких районах України називали 
кучерявого хлопця, якому доручали вимести піч, 
перед тим, як в неї саджали свіжевибганий коро-
вай. Іноді у пісенних текстах замість «вірмена» 
фігурує «вермянка»:

Кучерявий піч вимітає,
Вермянка в піч заглядає.
В щасливому місті
Короваю сісти [12, 104].
Ф. Вовк схилявся до думки, що слово вірмен 

у весільних піснях «ні що інше, як скорочене ві-
рнявий /той, що вірно любить/, і що це слово ні-
чого спільного з вірменами не має» [13, 247]. Гі-
потеза видатного вченого в даному випадку ви-
дається нам дещо штучною. В усякому разі вона 
не більш переконлива ніж та, що назва весіль-
ного персонажа пов’язана з такою антрополо-
гічною прикметою вірмен як надзвичайно густе 
темнозабарвлене волосся. В процесі тривалого і 
тісного спілкування з вихідцями з Кавказу укра-
їнці Галичини і Поділля помітили цю особливу 
рису їхньої зовнішності й так народилася сино-
німічна пара «вірмен» – «кучерявий». Наявність 
кучерявого волосся в учасників коровайного об-
ряду магічно вмотивована: кучері, густе волосся 
за повір’ями багатьох народів мали забезпечи-
ти щастя й багатство майбутньому подружжю. 
Звідси й широке використання кожуха у весіль-
ному ритуалі, а також прислів’я «Хто волохатий, 
той буде багатий».

В окрему групу можна виділити етнічні маски 
«татарина» і «турка». У думах та історичних піс-
нях ХVІ–ХVІІІ ст. ці персонажі зображені як на-
йгрізніші вороги-загарбники, що плюндрують 
українську землю, руйнують мирне господар-
ство, вбивають і беруть у полон тисячі дорослих 
і дітей. Особливим трагізмом позначені складе-
ні в цей період невольницькі плачі, постійним 
рефреном у яких звучав мотив протиставлення 
«землі турецької, віри бусурменської», де немає 
радості, рідній землі, де «руський берег, край ве-
селий, мир хрещений». Разючу антитезу двох зе-
мель, двох вір у фольклорі доповнювали епітети 
з емоційним звучанням: турки і татари назива-
ються «нечистими», «поганими», порівнюються 
з хижими вовками, круками тощо.

Постійні напади татар і турків на Україну, як 
відомо, припинилися наприківці ХVІІІ ст., коли 
було зруйноване Кримське ханство й помітно 
ослабла Оттоманська імперія. Внаслідок лікві-
дації безпосередньої загрози з боку мусульман-
ських сусідів-завойовників, їх образи поступо-
во «тьмяніють» і забуваються в усній поетичній 
творчості українців, поступаючись новим злобо-
денним реаліям. Судячи з відомих нам матеріа-
лів з царини обрядового фольклору, етнічні об-
рази мусульман у ХХ ст. були доволі рідкісними. 

Одну з таких масок у ролі традиційного персо-
нажа новорічної обрядової вистави «Коза» зна-
ходимо в етнографічному описі 1926 року з села 
Кунчі Теофіпольського району на Шепетівщи-
ні, нині Хмельницької області [14, 139]. Цінність 
цього матеріалу суттєво зростає за рахунок до-
даного до нього малюнка, який дозволяє наочно 
уявити костюми і атрибути всіх учасників свят-
кового дійства. Серед них під № 4 бачимо постать 
«турка» з характерною довгою бородою і чалмою 
на голові. Ми не знаємо, яка роль в обряді відво-
дилась цьому персонажу, але цікаво, що поруч з 
ним під № 5 зображений його традиційний во-
єнний суперник – «козак» /«москаль»/ з підма-
льованими вусами, у шапці із заломленим вер-
хом, який тримає в руках лук і стрілу.

Вдалося помітити явне тяжіння маски-образу 
турка до південно-західних кордонів України. За 
нашими даними, вона побутувала і ще подекуди 
побутує на землях Буковини, Молдови, Півден-
ної Бессарабії, тобто на територіях, які найдовше 
перебували у складі Оттоманської імперії. Як ві-
домо, Буковина відійшла до Австрії у 1775 році, 
а Південна Бессарабія увійшла до складу Росії у 
1812 році.

Карнавальний образ «турка», зафіксований у 
ХХ ст. на південно-західному порубіжжі Украї-
ни, належав до елітної частини персонажів но-
ворічного обрядового комплексу «Маланка», до 
неї входили також «козак», «улан», «шандарь», 
«офіцер», «генерал» та інші. Специфіка цих «чис-
тих» або «красивих» ряджених полягала в тому, 
що вони не мали масок на обличчі /часто підма-
льовували вуса і рум’янили щоки/, костюми їхні 
характеризувалися підкресленою охайністю, а 
поведінка – ритуальною ввічливістю. На фото з 
міста Кельменці Чернівецької області, виконано-
му у 40–50-х роках минулого століття, два «тур-
ки» постають як воєнізовані персонажі у ши-
нелях, з широкими тканими поясами на зразок 
офіцерської портупеї, з еполетами і турецькою 
фескою на голові. Умовний військовий стрій до-
повнювали чоботи і краватки до білих сорочок [-
15, 114].

Приклад карнавальних «турків» дозволяє по-
мітити цікаву тенденцію: образи колишніх істо-
ричних ворогів-чужинців у фольклорно-святко-
вій стихії з часом можуть набувати позитивного 
звучання, перетворюючись з «інших» на «своїх». 
Почасти ця метаморфоза відображає еволюцію 
історичної пам’яті, яка має свій термін давності. 
Проте більшу роль у даному випадку, як здаєть-
ся, відігравала організаційна структура самого 
карнавального обряду. Головними ініціаторами 
і виконавцями традиційних різдвяно-новоріч-
них обходів у ХІХ–ХХ ст. виступали парубки, які 
відслужили в армії і готувались до майбутнього 
шлюбу. Демобілізовані хлопці приходили додому 
в уніформі війська, в якому вони служили. Таким 
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чином у різних частинах України, що входили до 
складу кількох держав, важливим компонентом 
рядження могли бути однострої австрійської, 
польської, румунської, чеської, угорської, росій-
ської /«совєтської»/ армій. Воєнізовані карна-
вальні образи /«жовніри», «солдати», «москалі», 
«жандарі», «кадети», «офіцери», «улани», «кал-
фи», «моряки» та інші складали найчисельнішу 
групу представників «іншого світу», яка посту-
пово відтісняла на задній план древні фольклор-
ні образи. У контексті різдвяно-новорічних об-
ходів усі воєнізовані персонажі, подібно до зга-
даних вище «турків», осмислювались переважно 
у позитивному плані як парад майбутніх шлюб-
них партнерів. Яскраві ошатні костюми вико-
навців цих ролей, сама манера їх поведінки най-
краще підходила під ідеальний народний образ 
«бравого парубка-кавалера».

На матеріалах традиційного рядження, зокрема 
різдвяних вистав живого вертепу із західноукра-
їнських областей, впродовж ХХ ст., позначеного 
яскравими спалахами національно-визвольної 
боротьби й піднесенням національної самосвідо-
мості, простежуємо стихійне прагнення до замі-
ни костюмованих персонажів у одностроях оку-
паційних військ на образи класичних козаків-за-
порожців. Проте зміна зовнішньої атрибутики 
суттєво не впливала на загальне трактування 
цих карнавалістів як уособлення чоловічої при-
вабливості, мужності і звитяги. Таким чином, на-
родна свідомість у контексті святкового інобут-
тя ставила знак рівності між воєнізованими об-
разами «козаків», «турків», «москалів», «солда-
тів», «жандарів» та інших, які виконували по суті 
одні й ті самі обрядові функції. У своєму генезисі 
ці, здавалося б, різнонаціональні мілітарні мас-
ки є варіацією давнього колядного сюжету про 
«стрільця-молодця», який «конем грає, військо 
збирає», щоб вполювати «красну панну».

В українській мові слово «москаль» відоме у 
кількох значеннях, серед яких найбільш ужива-
ні – росіянин /великорус/ і солдат /військовий/. 
Знайомлячись з конкретними етнографічними 
описами традиційних народних обрядів з еле-
ментами рядження далеко не завжди вдається 
розрізнити ці два названих поняття. Складаєть-
ся враження /воно потребує уточнення/, що мас-
ка москаля в значенні представника конкретно-
го етносу не набула розповсюдження в календар-
ному циклі обрядовості українців. Зате вона уві-
йшла до складу весільних ряджених. Про це свід-
чить, наприклад, запис весілля з села Бориспіль 
/сучасне місто/ Переяславського повіту Полтав-
ської губернії, здійснений 1877 р. П. Чубинським. 
Тут читаємо: у вівторок «Убіраються циганами, 
циганками, москалями, жидами, іноді з чоловіка 
роблять жінку, а із жінки чоловіка; ... цілим гур-
том обійдуть так хат тридцять з музиками і ци-
ганять: цигани да москалі крадуть, жиди перево-

дять; а другі на церкву да на сирітські діти про-
сять» [16, 144]. Як бачимо, у даному описі пред-
ставники кількох етносів зображені у дуже не-
вигідному світлі. Хоча йдеться не про справжню 
крадіжку, а ігрові безчинства, тут можна говори-
ти про певну тенденцію, що ілюструє наявність 
у фольклорній свідомості такого явища як ксе-
нофобія. Аналізувати причини його стійкості 
якось не дуже прийнято у вітчизняній етнології, 
але сама проблема від цього не знакає.

Вороже або упереджене ставлення до пред-
ставників іншого народу на побутовому рівні – 
звичайна річ як у минулому, так, на жаль, і сьо-
годні. Український фольклор, зокрема, не шко-
дує чорних фарб щоб намалювати негативний 
портрет росіянина – москаля. Зрозуміло, що цей 
портрет складався під визначальним впливом 
історичних кривд, нанесених «старшим братом»: 
руйнування Запорозької Січі, Батурин, ліквіда-
ція Гетьманщини, закріпачення селян, заборо-
на української мови і культури і багато іншого. 
Відмінність різних характерів, світоглядів, спо-
собів життя особливоо гостро відчувалася на ет-
нічному кордоні українців і росіян чи в смузі їх 
черезполосного розселення, про що маємо чима-
ло документальних свідчень. Так, кореспонденти 
В. В. Іванова зі слободи Никольское /в російській 
транскрипції/ Старобільського повіту Харків-
ської губернії повідомляли: «Малоросс называет 
великороса «кацапом» – «у его довга клыната бо-
рода, як у цапа /козла/»; «кыслопузым и вонючим 
москалем»: – «вин усе квас та сиривець йисть, 
так що и пузо у его прокисло», и «хамською и де-
ревьяною душою»: – «таке мення далы москалям 
за те, що вони часто биля зализнои дороги оби-
жають пастухив и отнимають у ных хлиб и сало» 
Воны хытри и осторожни: «москаль знае дорогу, 
та ще й пыта». «У москаля душа, як повстянка: 
вин и Бога не боїцця...» [17, 339].

Не менш дошкульними характеристиками на-
діляли своїх етнічних сусідів і росіяни. Вони, як 
зазначають ті ж самі дописувачі, «называют ма-
лоросса «хохлом», а в насмешку – «мазепой», 
«индюком», «чертовой головой», «мазницей» 
и считают его грубым, упрямым и глуповатым. 
Москали всегда стараются обмануть хохла, вы-
просить у него что-набудь и вообще поживиться 
на его счет, за что после смеются над ним и назы-
вают глупой «хохлацкой харей и хохлом мазни-
цей» [18, 339].

При бажанні список подібних взаємних звину-
вачень етнопсихологічного плану можна було б 
продовжити. Але якими б образливими не були 
ці характеристики, вони більше схожі на сварку 
близьких родичів і сусідів, ніж на лайливі звину-
вачення кровних ворогів-чужинців. Незважаю-
чи на всі складності політичної історії взаємин, 
представники обох східнослов’янських народів 
на особистісному рівні завжди пам’ятали про 
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свою генетичну спорідненість і приналежність 
до спільного православного віросповідання. 
Найпереконливіше про це свідчить високий про-
цент міжнаціональних українсько-російських 
шлюбів особливо в східних регіонах України.

Як не парадоксально, але культурна і мовна 
близькість росіян і українців може служити од-
нією з причин їх взаємного антагонізму. Росія-
нам, констатують лінгвісти О. Я. та О. Д. Шмельо-
ви, «здається, що українці збиткуються, навмис-
но говорять якоюсь «каліченою» російською мо-
вою» [19, 61]. Цією ж близькістю вказані дослід-
ники намагаються пояснити і той факт, що «най-
більш «злі» російські анекдоти – це анекдоти про 
українців» [20, 61].

* * *
Намічені у даному повідомленні сюжети по-

требують подальшого розвитку та аналізу. Виро-
блення колективних уявлень одного народу про 
інші – надзвичайно складний і суперечливий 
процес. Сама поява образів-масок чужинців у 
культурному просторі певного етносу є першим 
кроком до стирання етнічних бар’єрів й утвер-
дження власної ідентичності. Традиційна свідо-
мість не була нейтральною і об’єктивною і тому 
образи «інших» здебільшого подаються у сати-
рично-сміховому і критичному ключі. Зростан-
ня негативних прикмет «неукраїнців» пов’язане 
зі зростанням культурної дистанції, яка відділяє 
їх від етнічної більшості, але ця закономірність 
не є абсолютною і постійною.

Фольклорна модель етнічного самовизначен-
ня шляхом протиставлення «іншим» вибудову-
валась на засадах етноцентризму, ксенофобії, ре-
лігійної нетерпимості. Ці ментальні характерис-
тики були детерміновані не лише міфологічним 
світоглядом, а й реальною дійсністю та почуттям 
народу, що віками перебував під чоботом іно-
земних загарбників.

1. Балушок В. Етногенез українців. – К., 2004.
2. Залізняк Л. Від склавинів до української нації. – К., 

1997.
3. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 2001.
4. Там само.
5. Гуревич А. Категории средневековой культуры. – М., 

1981.
6. Былины. – М., 1969.
7. Энциклопедия уральских мифологий. – Т. ІІ. – Мифо-

логия коми. – М.–Сыктывкар, 1999.
8. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной 

Европы. Весенние праздники. – М., 1977.
9. Там само.
10. Шухевич В. Гуцульщина. – Л., 1902. – Ч. ІІІ.
11. Там само.
12. Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки ма-

лороссиян. – репринт. вид. 1860 р. – К., 1991.
13. Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні // Сту-

дії з української етнографії та антропології. – К., 1995.
14. Рукописний відділ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 

України. – Ф. 15-3, од. зб. 155.
15. Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза» і 

«Маланка» /з історії народних масок/. – Опішне, 1995.
16. Весілля. У двох книгах. – Книга І. – К., 1970.
17. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. 

Очерки по этнографии края // под ред. В. В. Ивано-
ва. – Т. І. – Х., 1898.

18. Там само.
19. Шмелева Е., Шмелев А. Русский анекдот. Текст и рече-

вой жанр. – М., 2002.
20. Там само.

ЗАН Михайло, ЛЕНЬО Павло
(Ужгород)

АСИМІЛЯЦІЙНІ МОДЕЛІ 
УКРАЇНСТВА ПРЯШІВЩИНИ 
ТА МАРАМОРОЩИНИ 
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

У дослідженні приділено увагу загальноте-
оретичним проблемам асиміляційних проце-
сів. Крім цього, на прикладі української етнічної 
меншини Словаччини та Румунії кінця ХХІ сто-
ліття аналізуються деякі особливості національ-
ної політики цих держав. Автори, базуючись на 
польових та опублікованих матеріалах, прихо-
дять до висновку про значне прискорення темпів 
асиміляції українського населення, що стало ре-
зультатом спільного впливу як державної полі-
тики, так і факторів природної асиміляції.

Дослідження етнічних процесів набули акту-
альності з розвитком національних держав. Єв-
ропейські революції середини ХІХ ст. засвідчи-
ли не лише ріст національної свідомості окремих 
народів, й привернули увагу до етнооб’єднавчих 
та етнорозмежувальних процесів. До перших, 
що є предметом нашої уваги, відносять інтегра-
цію, консолідацію та асиміляцію. Міжетнічна 
інтеграція – процес культурного, політичного 
та економічного зближення етносів без зміни ет-
нічної подоби, свідомий вибір пристосування до 
умов з метою збереження ідентичності, на про-
тивагу ізоляції або асиміляції. Подібні процеси 
відбуваються на теренах сучасної Європи. Між-
етнічна консолідація – зближення близьких ет-
носів, у яких етнічна подоба може бути однакова. 
Такі процеси нині проходять у країнах Південно-
Східної Азії та Африки. У реальному житті кон-
солідація рано чи пізно переходить в асиміляцію, 
приводить до втрати попередньої ідентичності і 
набуття нової.

Як відомо, асиміляція (з лат. «уподібнення, 
ототожнення»), – процес розчинення представ-
ників одного етносу всередині іншого, як пра-
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вило, більш чисельного або політично панівно-
го, державотворчого етносу (титульної нації) 1. 
Такий процес призводить до неминучої зміни 
етноідентифікації представників асимільова-
ної групи. Такі люди починають уживати навіть 
у повсякденному спілкуванні мову панівного ет-
носу, ототожнювати себе із «титульною нацією», 
оскільки статус «меншини» вже не задовольняє 
їхніх амбіцій. Тобто на особистісному рівні аси-
міляція стає вигідною для представників націо-
нальних меншин. Вони можуть «стати такими як 
всі», перейшовши на мову, цінності та моделі по-
ведінки домінуючої групи 2.

Етнічну асиміляцію поділяють на природну 
(добровільну) та насильницьку (примусову). 
Природний процес асиміляції є наслідком трива-
лих контактів на міжетнічному рівні (міжетнічні 
шлюби, робота в інтернаціональних колективах 
тощо). Насильницька асиміляція відбувається 
через політику офіційних органів влади, які за-
бороняють або обмежують культивування рід-
ної мови, традиції, спосіб життя та цінності пред-
ставників національних чи етнічних меншин 3. 
Слід зазначити, що в науковій літературі пара-
лельно використовується також більш ввічли-
вий та політично коректний термін акультура-
ція – процес, коли особа чи група осіб приймає 
всі або певну частину цінностей іншої групи 4.

З історичного досвіду людства відомі різні ва-
ріанти асиміляційних процесів. Класичними се-
ред них є римська, німецька, французька, іспан-
ська, московська моделі тощо. Крім основних 
асиміляційних процесів (відповідно до моделі), 
кожна держава має свій набір практик для досяг-
нення мети, які можуть набувати різних форм 
протягом порівняно нетривалого періоду. На-
приклад, українізація 20–30-х років XX ст., укра-
їнізація часів відлиги та Шелеста, «тиха україні-
зація» 1990-х років.

Завданням кожної країни є збереження тери-
торіальної цілісності та внутрішнього спокою. 
В унітарних державах прагнення національних 
меншин розвивати свою культуру, домагання 
політичних прав можуть розцінюватися як за-
гроза цілісності держави, – особливо, якщо на-
цменшина є автохтонним населенням, як у ви-
падку з українцями Словаччини та Румунії. Для 
відвернення потенційної загрози державна по-
літика може сприяти прискоренню природного 
асиміляційного процесу. В умовах диктату ти-
тульної нації звуження кордонів етнічного бут-
тя будь-якої національної меншини, невідпо-
відність між реальним станом та бажаним вну-
трішнім етнічним розвитком (мотиваційна та 
ціннісна суперечність) спричиняють виникнен-
ня комплексу вини та неспокою, можуть при-
звести до неадекватної реакції, що для держави 
є неприпустимим 5. Тому для зняття етнічної на-
пруги, вона може застосовувати два принципо-

во відмінні підходи: 1) поступове зниження та 
звуження етнічних прав і обов’язків (етнічних 
зобов’язань) – прискорення природної асиміля-
ції; 2) структурні перебудови, що мають на меті 
збереження, ускладнення та розвиток етнічної 
системи (повага до етнокультурної самобутнос-
ті меншини, відтворення-виховання її етноіден-
тичності), що відповідає політиці мультикуль-
турності.

Сучасна етнічна ідентичність словацьких та 
румунських українців не є предметом нашого 
дослідження вивчення – ця тема варта окремо-
го висвітлення. Ми спробуємо порівняти моделі 
асиміляційного процесу на прикладі української 
національної меншини Словаччини та Румунії, 
показати як фактори природної асиміляції пов’я-
зані з національною політикою цих двох держав.

Словаччина. Щодо факту асиміляції україн-
ців Словаччини достатньо порівняти дані пере-
писів населення країни протягом 80 років, озна-
йомитися з останніми дослідженнями, щоб пере-
свідчитися в тому, що українська меншина зни-
кає 6. Питання полягає в тому, чи це природний 
процес асиміляції, чи йому надають штучного 
прискорення?

Обґрунтуванню автохтонності українців Сло-
ваччини, які називають себе також «русинами», 
присвячено праці багатьох науковців 7. У цій кра-
їні українці проживають переважно в чотирьох 
повітах – Старій Любовні, Бардейові, Свиднику 
та Гуменному. За неофіційними даними, їх кіль-
кість становить близько 200 тис., офіційні пере-
писи дають інші цифри. На 2001 рік українця-
ми-русинами вважало себе близько 35 тис. (0.6 % 
населення країни). Іншими є дані щодо викорис-
тання мови – українську рідною вважає майже 
63 тис. населення (1.16 %) 8.

На кінець ХХ ст. політика словацької держави 
щодо української нацменшини формувалася у 
двох напрямках: 1) протягом 1990-х років у кра-
їні робилося все для створення негативного імі-
джу українців. У ЗМІ систематично дискредиту-
валося українство, спостерігалося тенденційне 
висвітлення і фальсифікація даних щодо україн-
ського етногенезу та історії, насаджувалася укра-
їнофобія 9; 2) паралельно у Словаччині відбував-
ся процес творення нової етнічної реальності – 
русинського народу, що подавалося як віднов-
лення історичної справедливості 10.

Цей процес знайшов підтвердження у тенден-
ційних висновках деяких науковців, на думкух 
яких у Словаччині українців ніколи не було. У ви-
даннях Словацької Академії наук пропагується 
теза, що українці Словаччини з’явилися внаслі-
док українізації русинів, яка відбувалася в 1945–
1989 роках 11. Парадоксально, але в працях сучас-
них авторів слова українці та русини паралель-
но можуть писатися через дефіс і вживатися на 
позначення окремих національностей. Свідчен-
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ня одних і тих самих учених відмінні в різні роки 
на сторінках різних журналів. Таке протиріччя 
вони пояснюють тим, що за часів СРСР неможна 
було писати інакше, однак до приходу радянської 
влади вчені Чехословацької республіки не про-
тиставляли українців русинам. Чеська Академія 
наук ще в 1919 р. прийшла до висновку про не-
доцільність створення русинської літературної 
мови, оскільки мова жителів Підкарпатської Русі 
та сама, що і в галичан, – малоруська, тобто укра-
їнська 12. В офіційних переписах 1921 р. та 1930 р. 
уживалися терміни «руська національність» та 
«малоруська-українська національність (до якої 
відносили руснаків, підкарпаторосів, русинів) 13. 
Важко сказати, коли наукова об’єктивність брала 
верх над державними інтересами – до 1945 року, 
у міжвоєнний період, чи на сучасному етапі. Од-
нак ще на початку 1992 р. в наукових працях та-
кого протиріччя не було, хоча диктат СРСР вже 
відійшов у минуле.

У 1995 р. в країні кодифіковано неіснуючу ру-
синську мову та алфавіт. У школах місць компак-
тного проживання українців-русинів почалося, 
однак не було завершене (через відсутність спе-
ціалістів) запровадження русинської мови ви-
кладання, виходять русинські газети та журнали, 
виділяється державна допомога русинській наці-
ональності, підтримується діяльність русинських 
організацій (Rusynska Obroda). Результатом 
спроб розвитку русинської освіти стало також 
значне погіршення фінансування українських 
шкіл при загальному зменшенні їх кількості.

Під впливом чинників маскультури, духовної 
глобалізації, унаслідок тривалого життя у складі 
словацької держави традиційна культура і релі-
гія, рідна мова перестають відігравати основну 
роль у формуванні та підтримуванні національ-
ної ідентичності українців. Натомість на перші 
позиції виходять словацькі ЗМІ, культурна та 
інша політика держави. Як наслідок, серед дезо-
рієнтованого населення етнічних українських зе-
мель знижується прагнення до української іден-
тичності при одночасному посиленні русинської 
орієнтації. Більше того, деформація етнічного 
самоусвідомлення, спричинена культивуванням 
українофобії на державному рівні, приводить до 
бажання українців Словаччини якомога скорше 
стати членом словацького соціуму, позбувшись 
українства – етнічна ідентичність витісняється 
громадянською ідентичністю, словацьким патрі-
отизмом 14.

Слід зазначити, що спроби розмежування 
українського етносу шляхом створення нових 
народів робляться не вперше. У 1920–30-х роках 
у Польській державі були потуги влади пропагу-
вати неукраїнськість та окремішність місцевих 
етнографічних груп. Теоретичне обґрунтування 
розробили С. Грабський (теорія «українського 
піску») та Є. Гертих. Суть цих розробок полягає 

в тому що для досягнення мети інкорпорації іно-
етнічних територій необхідне застосування так-
тики виокремлення етнічних груп, підкреслення 
їх самобутності та протиставлення українському 
національно-визвольному рухові. Таким чином 
поляки намагалися створити окремі народи – 
лемків, гуцулів, бойків, інших «тутейших», але на 
заваді стала ОУН, а також представники місцевої 
інтелігенції, активісти 15.

На прикладі Словаччини бачимо, що в су-
часних умовах така тактика може мати певний 
успіх. Низка чинників поки що сприяє збережен-
ню меншини (не в останню чергу релігійна віра, 
залишки елементів традиційної культури, мова), 
але реалії тривалого співжиття в одній країні із 
словаками не сприяють сильному опору асимі-
ляційним процесам, особливо тепер, коли тради-
ційна культура не має такої захисної ролі, як це 
було ще років 50 тому.

Перспективи української меншини на сучас-
ному етапі видаються не дуже оптимістичними. 
Відсутність підтримки з боку України призво-
дить до того, що ця нацменшина в Словаччині 
може зникнути вже протягом одного покоління. 
Щоб запобігти цьому, слід налагоджувати кон-
такти з материнським етносом. Доступ до укра-
їнських ЗМІ, літератури, сприяння словацьким 
українцям у навчанні в вузах України, культурна 
співпраця та підтримка місцевих українських то-
вариств, виховання взаємоповаги – все це могло 
б допомогти побороти негативні наслідки консо-
лідаційних процесів, сприяти розвитку україн-
ської та словацької культур.

Румунія. Українці Румунії, які є автохтонами, 
компактно проживають у населених пунктах, 
представлених чотирма історико-етнографічни-
ми ареалами: Мараморощина (повіти Мараму-
реш та Сату Маре), Буковина (повіти Сучава та 
Ботошани), Банат (повіти Тіміш, Караш-Северін 
та Арад), Добруджа (повіт Тульча). За неофіцій-
ними даними, тут мешкає 200–300 тис. україн-
ців. Експерт В. Брутер вважає, що в країні живе 
близько 130–140 тис. українців 16. Однак офіцій-
ні дані перепису населення 1992 р. в Румунії за-
свідчили проживання 66 833 українців. Останній 
перепис населення 2002 р. зафіксував уже тіль-
ки 61 353 чол., які ідентифікувалися українцями, 
тобто 0,3 % усього населення країни. Фактично, 
асиміляція та зменшення українського етнічно-
го масиву відбувається на очах.

Найбільша українська громада (36 685 чол., 
майже 60 %) проживає саме в Марамороському 
повіті Румунії 17. Українці Мараморощини – ав-
тохтонне населення, яке компактно проживає у 
сільській місцевості гірського повіту Румунської 
держави. Тому можна погодитися з думкою ру-
мунського дослідника В. Куреляка, що цю тери-
торію можна вважати етнічною 18. Українці ком-
пактно проживають у селах Поляни (Poienile de 
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sub Munte), Кривий (Repedea), Русково (Rusco-
va), Красний (Crasna), Бистрий (Bistra), Вишів-
ська Долина (Valea Vişeului), Верхня Рівна (Rona 
de Sus), Коштіль (Coştui), Луг над Тисою (Lunca la 
Tisa), Великий Бичків (Bocicoiu Mare), Кричунів 
(Crăciuneşti) і Ремети (Remeţi).

Українська спільнота Мараморощини так 
само, як і Пряшівщини поступово асимілюється, 
зменшується кількісно. Румунська модель є до-
волі простою та дієвою. Стара формула «розді-
ляй та володарюй» виявляється у плані розмеж-
ування громадських організацій української на-
ціональної меншини. Починаючи з 1990 року, діє 
Союз українців Румунії. Нещодавно після смер-
ті лідера СУРу С. Ткачука, цю організацію очолив 
виходець із Мараморощини С. Бучута. Внутріш-
ні суперечки між елітою української національ-
ної меншини спричинили появу альтернативної 
організації – Демократичного союзу українців 
Румунії, яку очолив І. Семенюк. Згідно з румун-
ським законодавством до Ради національних 
меншин Румунії входять організації, що зареє-
стровані до 27 вересня 1992 р. Відповідно вони 
мають право на фінансову підтримку з боку дер-
жави 19. У середовищі місцевої інтелігенції Мара-
морощини неоднозначні оцінки діяльності СУР. 
Під час відвідин цього краю упродовж 2001–2003 
років (М. З.) та у жовтні 2006 р. (М. З., П. Л.), чис-
ленних бесід із жителями-українцями гірських 
сіл Мараморощини ми зрозуміли, що сільська ін-
телігенція розмежована, у багатьох випадках не 
задоволена розподілом коштів СУРу. У такій си-
туації виникає апатія місцевих українців до гро-
мадського життя.

Зауважимо, що на відміну від українців Пря-
шівщини, які визначають себе «русинами», укра-
їнці Мараморощини чітко усвідомлюють себе 
як «українці». Тому рутенська організація, яку 
очолив Г. Фірцак, поки що не має підтримки се-
ред українства Мараморощини. На локально-
му етнографічному рівні мараморошці-українці 
поділяються на гуцулів (Поляни, Русково, Кри-
вий, Вишівська Долина та ін.) та долинян (Реме-
ти, Кричунів, Великий Бичків, Верхня Рівна, Луг 
над Тисою) 20. Під час етнологічної експедиції у 
жовтні 2006 року в с. Ремети повіту Марамуреш 
серед місцевих жителів доводилося чути дум-
ки про «рутянський» характер місцевого укра-
їнства. Людям постійно твердять, що вони не є 
гуцулами, в яких найбільше українськості, тому 
теоретично частині місцевої інтелігенції, при по-
тужній роботі товариства рутенів, можна нав’я-
зати думку про їхню належність до окремого ру-
синського етносу, як це спостерігається на Пря-
шівщині. Отже, виникає питання: чи не буде тут 
використано досвід словаків при формуванні 
нової народності із кодифікованою мовою? У той 
же час на сторінках україномовних та румуно-
мовних видань СУРу (останні місцеве українство 

читає більше) упродовж останніх років точилася 
дискусія і про окрему «гуцульську етноідентич-
ність», що поки не знаходить значного відгуку в 
середовищі українців. Однак при форсуванні по-
дій та сприянні влади це може призвести в май-
бутньому і до такого небаженого розвитку по-
дій. Таким чином, творячи нові товариства, вла-
да «поділяє і контролює» громадсько-політичне 
життя української спільноти Румунії.

Як відомо, мова, культура та релігія є чинника-
ми, що забезпечують підтримання етнічної іден-
тичності. Однак в умовах румунської національ-
ної державності традиційна українська культу-
ра поступово перестає відігравати вирішальну 
роль. Через вплив маскультури, моди, тощо укра-
їнець Мараморощини у мовному плані зазвичай 
інтегрується в румунський соціум. Це допомагає 
в магазині, в примарії (сільраді).

Цікаво, що у найвіддаленішому гірському 
с. Поляни, де найбільше українців, румунська 
мова практикується частіше, ніж у низинних Ре-
метах. Пробуючи з’ясувати причину в самих жи-
телів, ми почули пояснення: «Вони (полянці) со-
ромляться, що розмовляють не чистою україн-
ською мовою» або «румунською легше пояснити 
щось, бо не знають термінів, понять». Справді, 
певна сором’язливість відчутна. Під час спілку-
вання з місцевими українцями, останні наперед 
вибачалися за вживання слів, які мають румун-
ське походження коріння (пріза (розетка), стра-
да (вулиця), гредініца (дитячий садок), реджі-
струвати (записувати) тощо).

Прикметно, що найбільше тих, хто соромиться 
серед молоді. Тому відразу, не вміючи пояснити 
якесь слово, переходять на румунську мову. Май-
же повсюдно в гірських Полянах спостерігалася 
така картина: діти граються на вулиці, розмов-
ляючи румунською мовою, батьки між собою – 
українською. При спілкуванні з нами, довіда-
вшись, що ми з України, діти збентежено відво-
дять погляд і уникають розмови.

Мовна асиміляція каталізується ще й через 
значні міграційні процеси, які охопили україн-
ство повіту Марамуреш. Значна частина переїж-
джає до низинного повіту Сату Маре, де є мож-
ливість працювати на землі і жити заможніше. 
У випадку переселення до інших повітів україн-
ці повністю інтегруються в румунське суспіль-
ство, виховують дітей державною (румунською) 
мовою. У такій ситуації типовими є зафіксовані 
випадки спілкування внуків із дідом і бабою в 
селах Ботіз (Botiz) і Паулян (Păulian) повіту Сату 
Маре румунською мовою. Хоча діти розуміють 
українську мову, все-таки розмовляти нею не на-
важуються. Фактично, на наших очах відбува-
ється мовний асиміляційний процес. Крім цього, 
останнім часом популярним і модним є звичай 
давати традиційні імена дітям в їх румунському 
звучанні (Іон, Дімітріу, Маріус, Маріора тощо).
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Відкритою є тема дослідження міжетнічних 
шлюбів серед українців. І якщо в селах Марамо-
рощини зберігається шлюбна ендогамія, у ру-
мунських етнічних селах українці одружуються 
переважно з представниками титульного етно-
су. Втім, уже зрозуміло, який висновок зробить 
майбутній дослідник: через міжетнічні шлюби 
місцеве населення асимілюється мовно, культур-
но і безповоротно. Майбутній перепис тільки за-
свідчить зменшення кількості осіб, які іменува-
тимуть себе українцями.

Важливу роль у мовному питанні відіграє осві-
та. З приходом до влади в Румунії на початку 19-
60-х років Н. Чаушеску, українські школи були 
закриті, не відновили вони своєї діяльності і до-
нині. Слід відзначити, що у Словаччині законо-
давчо гарантовано право організовувати школи 
нацменшинам, якщо її представники становлять 
понад 20 % населення певної місцевості. У Руму-
нії, навіть у повністю українських селах Мара-
морощини, діти навчаються в школах, де україн-
ською викладається тільки один предмет «укра-
їнська мова». У країні є лише один український 
навчальний заклад – ліцей ім. Т. Г. Шевченка в 
м. Сігеті, що випускає спеціалістів на рівні бака-
лаврів. Однак навіть у ньому більшість предме-
тів викладається румунською мовою, оскільки 
бракує відповідних спеціалістів. Молодь змуше-
на опановувати освіту румунською, тому на мі-
кросоціальному рівні, в умовах відсутності офі-
ційного україномовного діловодства, фактичної 
відсутності українських ЗМІ, мова перестає бути 
диференціювальним чинником. Під час відвід-
ин бібліотеки у жовтні 2006 р. в с. Верхня Рівна 
ми спостерігали, як дівчата шкільного віку, виби-
раючи літературу, навіть не цікавились україно-
мовними виданнями, що є в бібліотеці у досить 
великій кількості.

Населення Ремет, Кричунова, Луга над Тисою, 
що розташовані уздовж кордону з Україною, здій-
снює прийом українського телебачення («1+1», 
«Інтер», «УТ-1»), радіо «Закарпаття», однак див-
ляться його не дуже часто. Жителі гірських сіл 
(Поляни, Вишня Рівна, Коштіль) відмежовані 
від україномовних теле- та радіопрограм, через 
гірську місцевості приймають лише 1-й румун-
ський телеканал, хоч і мають бажання дивитися 
українські. Газети СУР поширюють представни-
ки сільської інтелігенції, є великий інтерес до га-
зет «Український вісник», «Наш голос», «Вільне 
слово», «Курієрул українян».

Релігійна ідентичність у Румунії також не має 
вирішального впливу, оскільки румуни підтри-
мують православ’я. Тому зазвичай, щоб добре 
розуміти Біблію та іншу священну літературу, 
використовують поряд із старослов’янськими 
текстами румунські відповідники. «Так легше» 
для місцевого українця. Останнім часом спосте-
рігаємо іншу тенденцію – зростає кількість при-

хильників неопротестантських конфесій (Свід-
ки Єгови, баптисти, євангелісти, «суботники»). 
У своїх богослужіннях вони використовують 
виключно румунську мову. Про деструктивну 
роль неорелігій на Закарпатті вже починають го-
ворити дослідники 21. Отже, на румунському ет-
нокультурному ґрунті ця проблема також існує 
і потребує детального вивчення в контексті ви-
світлення асиміляційних процесів серед україн-
ців. Новонавернені не цікавляться українською 
традицією, не святкують українських свят, не 
співають народних пісень, не бажають розмов-
ляти українською мовою, з підозрою ставляться 
до всіх чужих (не своєї віри). Було досить при-
кро, що українці-єговісти відмовлялися взагалі з 
нами спілкуватися.

Отже, традиційна українська культура серед 
українців Мараморощини внаслідок добровіль-
но-примусової асиміляції зазнає значних де-
формацій. Українці Мараморощини поставлені 
в такі умови, що не залишається нічого іншого, 
крім поступової асиміляції. Як казала нам одна 
одинадцятирічна дівчинка: «Я вже не українка, 
то батьки українці, а я румунка, бо сама вже та-
кою стала». Через слабкі мовні контакти з Укра-
їною, відсутність рідномовної освіти, брак педа-
гогічних кадрів молоде покоління просто не за-
цікавлене у збереженні української етноідентич-
ності. У майбутньому, якщо не вжити якихось 
заходів активістами та за відсутності підтримки 
з боку України, вистачить й життя й одного поко-
ління, щоб асиміляція завершилася.

Висновки
Таким чином, через відсутність (за рідкісни-

ми винятками) підтримки румунських та сло-
вацьких українців з боку України, існує вели-
ка можливість того, що протягом життя одного 
(Словаччина) чи двох (Румунія) поколінь укра-
їнська меншина в цих країнах зникне. Причина-
ми є природні (змішані шлюби, відірваність від 
материнського етносу та тривале життя в іншій 
державі) та штучні (мовна, культурна, освітня та 
інша політика держави) чинники процесу аси-
міляції. Однак є підстави сподіватися, що вступ 
Словаччини та Румунії до Євросоюзу, де політи-
ка мультикультурності має велику популярність, 
приведе до позитивного вирішення питання на-
цменшин, що сприятиме партнерським відноси-
нам України з Румунією та Словаччиною.
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ЛИСОГОРОВА Наталія
Рига (Латвія)

ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДИ 
УКРАЇНСЬКОГО І БАЛТІЙСЬКИХ 
НАРОДІВ

Весільний обряд своїми витоками сягає в пра-
давні, доісторичні часи, в ті часи, коли тільки по-
чиналося формування примітивних форм шлю-
бу, первинних шлюбних відносин, коли на зміну 
суспільній, родовій власності прийшла приватна 
власність та з’явилася зацікавленість у переда-
ванні майна в спадок. У часи, коли ще не було ні 
країн, ні держав, стародавні племена створювали 
історію, освоювали нові території, будували нові 
суспільні відносини.

Уламки минулої історії розкидані в усіх народ-
них усних літературних джерелах. Велика кіль-
кість решток прадавньої історії знаходиться в 
народній балтійсько-слов’янській традиції та 
особливо багато їх у народній літературі Укра-
їни, Латвії та Литви. З погляду етносоціології та 
етнографії вони і в наш час являють собою певну 
цілісність.

До теми, яку ми розглядаємо, безпосереднє від-
ношення мають звичаї та народні традиції. Це 
звичаї балтійсько-слов’янських народів, які, збе-
рігаючи консервативний дух, властивий ритміч-
ній літературі та пісні (українські обрядові пісні, 
латвійські та литовські дайни), переходили від 
однієї релігії до іншої, від одного суспільства до 
іншого, залишаючи в собі відбиток усіх етапів 
свого розвитку.

Спостерігаючи та вивчаючи ці звичаї в поряд-
ку їх історичного виникнення на прикладі ве-
сільних обрядів, ми переконуємося в тому, що 
сім’я в сучасному її вигляді не з’явилась як ін-
ституція абсолютно організована, споконвічно 
властива людській суті. Завдяки цьому шлюбні 
відносини розвинулись із примітивних, прадав-
ніх форм відповідно до економічних, політичних 
та релігійних умов, до яких, за необхідності, вда-
валось у своєму розвитку людське суспільство.
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Вивченню весільних обрядів присвячено чи-
мало праць – як наших сучасників та співвіт-
чизників, так і науковців інших країн і часів. 
У нашому дослідженні ми використали роботи 
видатного українського етнографа Ф. К. Вовка, 
праці М. Зібера, М. Ковалевського, А. Непокуп-
ного, П. Чубинського, М. Максимовича, Тере-
щенка, Тайлора, Г.-Л. де Боплана, Моргана, Лебо-
ка, Лам’єра, Криш’яніса Барона, Балджіюса, Юло 
Тедре та ін. Вивчалася також творчість худож-
ників-етнографів Ю. Глоговського, Де ля Фліза, 
Й.-К. Бротце. З метою глибшого проникнення в 
тему дослідження ми послуговувались також ба-
гатою спадщиною литовських і латиських дайн 
та українських обрядових пісень.

У нашому дослідженні ми спиняємось тільки 
на найбільш значущих моментах весільного об-
ряду, тому що абсолютно значущими є всі його 
складники. Ми спробували опрацювати та кла-
сифікувати наявні в літературних та народних 
джерелах знання що стосуються теми нашої роз-
відки, висвітлюючи їх скорше з погляду соціоло-
гії та користуючись методами порівняльної ет-
нографії.

Перші згадки про шлюбні традиції містили лі-
тописи стародавніх слов’ян. «Поляни (предки су-
часних українців) по звичаю своїх пращурів, – 
читаємо у «Повісті минулих літ» – мали лагідні й 
прості звичаї своїх предків: вони дуже шанували 
своїх невісток, сестер, матерів, своїх батьків, тещ 
та шваґерів. Ось як вони женилися: жених зовсім 
не ходив шукати собі молоду, але йому приводи-
ли її увечері, а другого дня приносили те, що за 
неї дають. Що до древлян, то вони жили грубо, як 
хижі звірі: вони вбивали одні одних, їли всякі не-
чисті речі. Вони зовсім не знали шлюбу і викра-
дали молодих дівчат, що ходили по воду. «Древ-
ляне умиківаху у води дівиця…» Радимичі, вя-
тичі та сіверяни мали такий самий звичай: вони 
жили в лісах, як хижі звірі, годувались нечисти-
ми речами і вживали безсоромних виразів перед 
своїми батьками та своїми невістками. Шлюбу 
в них зовсім не було, були тільки ігри поміж се-
лами. Вони ходили на ці ігрища, танцювали там, 
грали в чортівські ігри , і кожен звідти викрадав 
собі жінку, з якою він уже був в згоді щодо цього. 
Вони мали до двох і трьох жінок» [1, 253].

Якщо зважити, що Нестор-літописець трохи 
перебільшує моральні якості своїх земляків по-
лян, то все-таки з очевидністю випливає, що і у 
древлян і в інших слов’янських племен на почат-
ку ІХ ст. і ще задовго до цього міцно утримував-
ся звичай викрадання, умикання жінок. Їх під-
стерігали для цього на березі річки, коли вони 
йшли туди по воду. Є також підстави вважати, 
що у древлян практикувалася поліандрія, тобто 
право свекра на невістку і навіть сексуальне змі-
шання між родичами, – речі цілком натуральні 
для епохи звичаю умикання [1, 254].

Той самий звичай умикання жінок ми знаходи-
мо і у древніх литовців і в латишів. Про це свід-
чать старовинні литовські та латиські дайни. Ось 
литовська дайна, записана етнографом Балджі-
юсом в м. Каунас у 1940 р.:

«Ой дівчинонько, ти вийди
На Дунай, ще й на водицю.
Я з ватагою приїду
Й заберу тебе, дівицю»[2, 32].
Дунай у Литві, як відомо, не протікає, але на ко-

ристь того, що ця пісня справді старовинна, свід-
чить назва річки, що містить корінь «д…н», який 
являє собою давнє найменування води і міс-
титься в багатьох назвах сучасних річок: Дніпро, 
Дністер, Дон, Двіна тощо.

Те саме і в латиських дайнах. Тільки тут етно-
графічного матеріалу на тему умикання жінок 
набагато більше. Ось, наприклад, дві дайни за но-
мерами 13341 та 13643 із збірки дайн видатного 
латиського етнографа й філолога Криш’яніса Ба-
ронcа у нашому перекладі:

Дайна № 13341 
«Тікай скоріше, донечко,
Рятуй вінок дівочий,
Не зможеш врятуватися –
То краще – утопися».
Дайна № 13643 
«Ще й сонечко не встало, злодії налетіли
Украли мою сестроньку на річці, на світаночку
Сідлай же коня, братику,
Рятуй скоріш сестрицю.
Знайшов свою сестрицю я
На ліжку на чужому
У білому очіпку вже
Тримає кварту пива.
Вставай скоріше, сестронько,
Поїдемо додому
А от і не поїду я, мені тут до вподоби:
Добра багато всякого, плугатар мій вродливий,
Плугатар мій вродливий і плуг хороший 
має» [3, 30].
Умикання біля води – дуже поширений ста-

родавній звичай, корені якого заховані в шлюб-
них традиціях усіх індоєвропейських народів, у 
тому числі і в українців, і в латишів та литовців. 
Це пояснюється насамперед ритуальним значен-
ням води, біля якої, очевидно, за давніх часів, як 
і нині в Індії, відбувалися шлюбні церемонії. Ри-
туальне значення води зберігають до нашої пори 
більшість звичаїв, обрядів та традицій, спільних 
також для цих народів. Це, крім шлюбних, і цере-
монії хрестин, що передають традицію першо-
го ритуального омовіння дитини, і окроплення 
святою водою і останнє омовіння померлих. Усі 
ці традиції дійшли до наших днів у вигляді обря-
дів.

Весільні обряди посідають особливе місце се-
ред збережених до наших днів тому, що крім 
факту своєї наявності вони зберігають певну по-
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слідовність дій, даючи змогу аналізувати та по-
рівнювати їх. Так, наступним етапом шлюбного 
обряду після умикання є зазвичай обряд купів-
лі нареченої. Викупляли наречених як прадав-
ні українці, так і балтійські народи. Але якщо в 
українців «звичай купівлі дівчат з давніх-да-
вен занехаяно de fakto, він практикується ще й 
досі в багатьох місцевостях Великоросії в фор-
мі так званої кладки, виплати певної суми, напе-
ред умовленої, що її батьки жениха виплачують 
батькам молодої. Можливо, однак, що тут маємо 
до діла ще вплив угро-фінських племен, які домі-
шались до слов’янського елементу великорусь-
кого народу» [1, 258].

Балтійські народи і серед них певною мірою ла-
тиші зберігали звичай купівлі жінок значно до-
вше, можливо, також під впливом угро-фінських 
народів, таких як, наприклад, ліви, що й досі про-
живають на території Латвії у районі Курземе та 
являють собою історичну національну меншину 
Латвії – одну з народностей, що свого часу ста-
ла складовою частиною сформованої на початку 
ХVІІ ст. латиської народності. Приклад цьому – 
латиська дайна за № 13677 із збірки дайн К. Баро-
нcа:

«Відраховує сват гроші
За сестрицю мою любу.
Ви ж дивіться, щоб пройдисвіт
Олов’яних не підсунув» [3, 18].
На користь зазначеної вище тези свідчить та-

кож лінгвістичний аналіз деяких латиських та 
литовських слів і виразів, пов’язаних із шлюб-
ними обрядами. Латиська мова передає значен-
ня виразів «женитися» та «виходити заміж» од-
ним словом – precēties. Цікавий екскурс до слов-
ника латиської мови зробив на початку 70-х років 
минулого століття український філолог, доктор 
філологічних наук А. Непокупний. У своїй праці 
«Балтійські родичі слов’ян» він пише :»… із сло-
вом precēties пов’язана ціла низка словоутворень: 
precējies – «жонатий», precējusies – «заміжня», 
precēšanās – «одруження, заміжжя» тощо, які для 
носія латиської мови звучать не менш урочисто, 
ніж для українця. Проте, коли українець поди-
виться, яке слово в латиському словнику передує 
цьому лексичному супроводу відомого мендель-
сонівського маршу, то може збентежитися, адже 
там стоїть слово prece – «товар» [2, 16–19].

Але ж у традиційному українському сватанні 
нареченої свати (купці) пояснюють свій прихід 
до батьків дівчини тим, що вони шукають товар: 
«У вас товар, у нас – купець». Те саме знаходимо 
і в шлюбних обрядах литовців, естонців та лівів. 
І хоч українські весільні обряди майже всюди за-
губили традицію викупу нареченої за гроші, до 
сьогодні ще збережено таке поняття, як «віно».

У деяких місцевостях України, наприклад на 
Житомирщині, віно означає «те, що дають за ді-
вчиною», тобто її придане. Хоча його первісне, 

прадавнє значення зовсім протилежне й озна-
чає «те, що дають за дівчину» або «те, що дають 
дівчині». «Віном» у минулому називали те май-
но, яке чоловік записував на ім’я своєї дружи-
ни, щоб забезпечити її право на наслідування в 
разі розлучення з нею або його смерті. У балтій-
ських народів також збережено звичай даруван-
ня нареченим подарунку нареченій, kriens – «те, 
що дарується нареченій». Але походження цьо-
го слова, як і поняття, що за ним приховується, 
сягає своїми витоками стародавніх часів, коли в 
ужитку було давньоруське слово укриенъ – «ку-
плений», кренути – «купити». Як зазначає А. Не-
покупний, – це не запозичене, а спільне індоєв-
ропейське набуття, де слов’янські та балтійські 
мови доповнюють одна одну [2, 21].

У цьому контексті виразно звучить литовське 
krienas – «плата, яку давали на заручинах за на-
речену». Це слово у слов’янських пам’ятках час-
то записували як хрен. А. Непокупний наво-
дить давньоруський запис з Жемайтії від 159-
2 р.: «У Великом Князестве Литовском деется, же 
кожды велдомы, отдаючи за когож колвек дев-
ку свою, не повинен пану, одно хрен або куницу 
отъдать» [2, 22], «тобто нічого не повинен дава-
ти панові». Що стосується куниці, то в Стародав-
ній Русі це була форма виплати за наречену (в ті 
часи хутром куниці розплачувались як грошо-
вою одиницею).

Спільною традицією для українського та бал-
тійських народів є оглядини, молодіжні вечір-
ки, де проходили оглядини і молодь могла виби-
рати собі пару. На жаль, ми не знайшли свідчень 
із старовинних літературних джерел про вік тих, 
хто мав право в давнину вступати в шлюб. Є лише 
інформація про те, що за старих часів усі молоді 
люди підлягали релігійним обрядам ініціації, тоб-
то посвячення в доросле життя. Після ініціації мо-
лоді люди вважалися повнолітніми та мали право 
брати участь у всіх соціальних інституціях.

Згодом обряд ініціації було замінено церков-
ним причастям, у більшості балтійських наро-
дів – католиків і протестантів – конфірмацією. 
Те саме властиве і для українців, що населяють 
західні території України. Для більшості україн-
ців, які сповідують переважно православне хрис-
тиянство, повнолітніми могли вважатися молоді 
люди від 15–16 років, але при цьому вік тих, хто 
вступав у шлюб. Усе-таки регулювався церквою.

Звичайно, прихід умовного повноліття давав 
молодим людям право відвідувати молодіжні 
вечірки, «вечірні зорі» – в естонців та латишів, 
«вечорниці» та «досвітки» – в українців. Естон-
ський етнограф Юло Тедре зазначає, що звичай 
«вечірніх зорей» був відомий багатьом народам 
Північної Європи, але був чужим для православ-
них [4, с. 65]. Він полягав у тому, що з 25 березня, 
з так званого «Мар’їного пісного дня», до 29 ве-
ресня, «Міхкелевого або Михайлового дня», ді-
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вчата (дочки хазяїв та наймички) не спали в хаті 
, а переходили ночувати до комори, хижі чи гори-
ща. На той же час дозволялося хлопцям по чет-
вергах, суботах та неділях приходити до дівчат і 
вести з ними бесіди. Бесіди зазвичай закінчува-
лися спільним проведенням ночі, але сексуальні 
стосунки при цьому не схвалювалися. Опис того 
самого звичаю знаходимо в старовинних латись-
ких дайнах із збірки К. Баронса:

Дайна № 9269 
«Квіткою сіяє в небі
Зоренька вечірняя.
То моє дівоче щастя
Розквітає пишним цвітом».
Дайна № 12506 
«Пий , дівчино, та співай,
Тільки поруч не лягай:
Парубоцьке моє серце
Може всяко повернутись».
Дайна № 6565 
«Хлопець звав – пішла дурепа,
Навіть поруч спать лягла.
Слава Богу, зберегла
Свій вінок дівочий» [3, 99–115].
В українців вечорниці і досвітки проходили 

взимку, як правило, у хаті якої-небудь удови, у 
тісній компанії юнаків та дівчат, що були, у свою 
чергу, об’єднані в дівочі та парубоцькі громади. 
«На зимових святах, на Свят-вечір та в перший 
день Різдва, вони колядували на вулицях села, 
а зібрані колядуванням гроші та почастування 
приносили до хати, де проводили вечорниці. На 
гроші купували свічки та гас для лампи. Парубки 
приносили також свою здобич та трохи вина. По-
чиналося гуляння. Всі співали, танцювали, весе-
лилися. Нарешті, вже вдосвіта стелили на підлозі 
солому, свічки майже всі догоріли, всі лягали на 
імпровізовану постіль та серед сміху і жартів за-
сипали невинним дитячим сном» – так описував 
вечорниці історик М. Чернишов [1, 325]

Втрата дівочої цноти на українських вечорни-
цях могла тяжкою карою лягти як на саму дівчи-
ну, так і на всю її родину. У балтійських народів 
до втрати дівочої цноти на вечірніх зорях стави-
лися не так суворо і, зазвичай, намагалися влад-
нати таке непорозуміння якнайшвидшим шлю-
бом. Усі ці звичаї – не що інше, як пережиток 
прадавніх форм шлюбних відносин. Збереглися 
вони тільки тому, що таким чином могло відбу-
ватися знайомство майбутнього подружжя, мо-
гли зав’язуватися стосунки.

Варто також зазначити, що в українців, на від-
міну від інших народів, право вибирати собі чо-
ловіка повністю визнане за дівчиною. В усякому 
разі обов’язковим вважається формально запи-
тувати наречену, чи згодна вона на цей шлюб. 
Мабуть тому українська наречена, коли проща-
ється зі своїми батьками та своєю сім’єю, сумує, 
тужить, але її прощальні пісні, що збереглися в 

народних весільних обрядах, не мають назви 
«прощального плачу» або навіть «виття», як у 
великоруського народу.

Після традиційних оглядин і знайомств насту-
пає черга сватання. Тут також дуже багато схо-
жих традицій у слов’янських та балтійських на-
родів і, зокрема, в українців та латишів. Хоча за 
зовнішньої схожості існують також звичаї, що 
виходять за рамки спільних традицій.

Сватання – перший акт шлюбного церемоніа-
лу у всіх народів. Він здійснюється відповідно до 
прадавніх ритуалів, стоїть першим у ланцюгу по-
слідовних ритуалів шлюбного обряду, і через це 
найкраще зберігся. Український парубок, який 
вирішив оженитися, разом із своїми батьками 
вибирає серед членів своєї родини головного 
свата, так званого дядька або старосту. У латишів 
групу сватів, яка має назву «поїжджани», очолює 
хрещений батько нареченої або якийсь близький 
родич, в естонців – посажений батько. В усяко-
му разі, як в українців, так і в балтійських наро-
дів головним сватом не може виступати батько 
жениха або сам наречений. Це також прадавній 
відголосок тієї релігійної шлюбної церемонії, яку 
колись проводив жрець.

Сватання проходить за традиційним сцена-
рієм, якого зазвичай строго дотримуються всі 
народи. Цей сценарій також майже однаковий 
для всіх шлюбних обрядів. Він полягає в тому, 
що спочатку свати стукають у двері будинку, де 
живе дівчина, яку вони бажають посватати. Коли 
їх впускають до хати, вони здалеку починають 
свою розмову з того, що, мовляв, шукають свою 
ягничку чи теличку, що заблукала. В українців 
також може йти мова про куницю (красну діви-
цю), що вони на неї полювали, а вона, немов би, 
в цей двір забігла, та й заховалася. Хазяї, батьки 
дівчини, яку мають посватати, приєднуються до 
цієї гри і в тон сватам відповідають. Це ціла ви-
става зі своїм сценарієм та неодмінним дотри-
манням усіх правил, пристойностей, урочистос-
тей та обрядності.

Як правило, при цьому наречений та нарече-
на або зовсім не присутні (у латишів), або ж, як 
в українців, парубок скромно стоїть коло порога, 
опустивши очі долу, а дівчина, вдаючи ніяковість 
та збентеження, мовчки «колупає піч». Якщо сва-
ти прийняті, якщо їм не відмовлено, вони обмі-
нюються з батьками засватаної дівчини хлібом, 
що вони принесли його з собою, та ставлять на 
стіл принесену також горілку. В українців, якщо 
дівчина згодна на цей шлюб, вона виносить дав-
но припасені для такого випадку вишиті рушни-
ки – її батько говорить їй перед тим: «А винеси-
но рушники, щоб пов’язати оцих чужинців, що 
прийшли нас пограбувати» – і пов’язує їх навскіс 
через плече сватів. Жениху вона дарує також ви-
шиту хустку, рушник або вишиту сорочку. Але в 
українській традиції, на відміну від усталеного в 
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інших народів, дівчина може на свій розсуд змі-
нити завершення сценарію сватання. І замість 
вишитих нею рушників винести для жениха ве-
ликого гарбуза, що означає відмову і навіть га-
небну відмову. При цьому, якщо навіть її батьки 
згодні на цей шлюб, примусити дівчину до нього 
вони вже не можуть і після цього батьки змушені 
повернути сватам хліб та горілку.

Після обміну хлібом та пов’язування рушни-
ками українське сватання вважається здійсне-
ним. У давні часи після сватання наречений уже 
мав право залишатися ночувати в хаті нареченої 
і спати поруч з нею. Цей звичай – також пережи-
ток стародавніх народів, який у німців мав назву 
Probenächte – «пробної ночі». У північноєвро-
пейських народів, зокрема у фінів, існував звичай 
спати з нареченою цілий тиждень, не скидаючи з 
себе більшої частини одягу, так званий «тиждень 
штанів» [1, 328]. Усі ці назви свідчать про те, що 
майже всі народи мають в історії весільних об-
рядів архаїчний звичай пробної ночі та що це – 
не шлюбна ніч, і наречені залишаються після неї 
нареченими, а не подружжям. У давніх народів 
Кавказу, зокрема у мінгрелів, які також дотриму-
валися цього звичаю, поміж юнаком та дівчиною 
символічно клали на ніч меча.

У латишів і литовців сватання здійснюється за 
тим самим сценарієм. Відмінність тільки в тому, 
що дівчина ховається, а парубок іде її шукати на 
всьому подвір’ї. При цьому свати вимагають, 
щоб їм показали те, за чим вони прийшли (яг-
ничку, телицю, молоду дівицю). Батьки дівчини і 
вся її родина, включаючись у цю гру, виводять їм 
то стареньку бабусю, то маленьку сестричку, то 
наймичку. Все закінчується тим, що парубок зна-
ходить і приводить до хати дівчину. Якщо сватан-
ня приймається, дівчина дарує сватам та нарече-
ному подарунки: вив’язані нею з овечої вовни та 
оздоблені традиційним народним орнаментом 
рукавички та шкарпетки. Нареченому, зазвичай, 
дарується витканий орнаментований національ-
ний традиційний пояс «Lielvardes josta». Якщо 
батьки дівчини згодні віддати її, вони поверта-
ють сватам порожню пляшку з-під горілки, що її 
принесли свати, з прив’язаними до неї орнамен-
тованими вив’язаними рукавичками. У разі від-
мови сватам повертають принесену ними повну 
пляшку горілки.

Такі спільні риси та незначні відмінності обря-
ду сватання в українців та балтійських народів. 
Але українці мають, крім цього, деякі особливі 
форми шлюбу та традиції сватання. Гійом Левас-
сер де Боплан описував ще одну дуже своєрідну 
форму сватання та шлюбу в українців. Про неї 
ми не знайшли згадок в інших джерелах україн-
ської історії та етнографії, і навіть в існуванні та-
кої традиції можна було б сумніватися, якби не 
було подібної форми шлюбу в Болгарії, яку сво-
го часу описав Ф. Вовк. В Україні це виглядає, за 

описом Боплана, так: «Закохана дівчина іде до 
хати батька того хлопця, якого вона любить, ви-
бираючи для того такий час, коли сподівається 
застати там разом батька, мати та парубка, і звер-
тається до парубка із проханням взяти її за жінку, 
а до батьків – погодитись на цей шлюб». Дівчина 
наполягає на своєму доти, доки не досягне того, 
чого прагне. Через кілька тижнів такого домаган-
ня батько й мати змушені на це погодитись і дати 
свій дозвіл на шлюб, бо викинути дівчину з хати – 
це значило б образити весь її рід, й до того ж вони 
підпали б… гніву та карі з боку церкви» [1, 328].

Ми намагалися не заглиблюватись у деталь-
ний опис весільних обрядів українського та бал-
тійських народів і спинялися тільки на деяких 
головних положеннях для того, щоб висвітлити 
спільність походження цих традицій, а також, 
що найважливіше, – спільність культурних, мо-
ральних та етичних чинників, які формують сві-
тогляд народів, що проживають нині на теренах 
Латвії. Ми підкреслювали також деякі відміннос-
ті в весільних традиціях та обрядах для того, щоб 
виділити особливо цікаві, на нашу думку, прита-
манні кожному народові риси національної іден-
тичності.

Спільним для весільних обрядів є строго по-
слідовний порядок дотримування шлюбних це-
ремоній як в українців, так і в латишів, і в інших 
балтійських народів. Спільними є також праіс-
торичні корені, що підтверджується наявністю 
одних і тих самих пережитків стародавніх форм 
шлюбу, таких як умикання жінок, викуп нарече-
них, право всіх чоловіків роду на молоду, прихо-
вані у традиціях українських вечорниць і в ла-
тиських та естонських «вечірніх зорях» відголо-
ски групового шлюбу. Спільними є притаман-
ні весільним обрядам традиції, що пов’язані із 
стародавнім культом сонця: колові танці, вінки, 
священне деревце, обряди перед вогнем, жерт-
ви курками, голубами, ритуальне проливання 
вина, священний хліб-коровай тощо. Культ сон-
ця у латишів притаманний народним обрядам і 
традиціям більшою мірою. Вони доповнюють і 
прикрашають цілу низку шлюбних обрядів, але 
здебільшого вшановуються окремо. Тому мож-
на припустити, що всіма улюблене у Латвії свято 
літнього сонцестояння «Ліго», звичайно, не є по-
рою святкування весіль.

Українські весільні обряди також мають свої 
відмінності . Це насамперед відсутність грошо-
вого викупу нареченої у її батьків під час сватан-
ня, заміна його викупом кожному члену роду, що 
приховується за весільними подарунками від 
молодого. Це й особливі форми пережитку гете-
ризму, що виявляються у переймах, у подарун-
ках священику та панові, а також у публічному 
демонструванні доказів дівочої чистоти молодої. 
Особливою відмінністю українських весільних 
обрядів є наявність таких традицій, як «сватання 
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дівчатами парубків» та право української дівчи-
ни самій вибирати собі нареченого.

1 Вовк Хв. Студії з української етнографії та антрополо-
гії. – К., 1995.

2 Непокупний А. Балтійські родичі слов’ян. – К., 1979.
3 Krišjānis Barons. Latviešu daina. – Rīga, 1996.
4 Тедре Ю. Эстонские обычаи и традиции. – Таллинн, 

1979.

Наталія ЛИТВИНЧУК
(Київ)

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛІВ 
ТА РЕМЕСЕЛ СУМЩИНИ 
ХVІІ  ПОЧ. ХХІ СТ.
(за матеріалами с. Вирівки 
Конотопського району 
Сумської області)

У сучасній етнології активізується вивчення 
історико-етнографічних регіонів України в ас-
пекті динаміки розвитку місцевих народних тра-
дицій упродовж модерної і постмодерної епох. 
Одним із таких регіонів є Східне Полісся. Ви-
вчення етнокультурних особливостей, представ-
лених цим субрегіоном, передбачає знання на-
родних культурно-побутових традицій, які фор-
мувалися історично в тих чи інших місцевостях 
Сумщини, у тому числі і в окремих селах, зокрема 
в с. Вирівці Конотопського району.

Протягом тривалого часу існування та істо-
ричного розвитку с. Вирівки, змінювалися його 
природне середовище, національний склад, осо-
бливості народного будівництва, побуту, харчу-
вання тощо. Трансформувався народний світо-
гляд, уявлення, відбулася переоцінка цінностей, 
що по-своєму відбилося і на самій назві поселен-
ня, оскільки ойконіми є носієм і відображенням 
специфічно-етнічних ознак культури. М. Сумцов 
у праці «Малорусская географическая номен-
клатура« вказує на те, що українські назви насе-
лених пунктів нерозривно пов’язані з історією та 
побутом народу, його психологією. Без вивчення 
географічної номенклатури із філологічного по-
гляду й пов’язаних із нею народних переказів, 
археологічні та історико-побутові пояснення не 
можуть бути досить точними, навіть найменші 
деталі зі слів селян про причини найменування 
поселення є основою для вивчення [6, 1–3].

Так, назва села Вирівки в різні історичні пері-
оди мала кілька топонімічних варіантів. Місце-

ві легенди про її походження розповідають, що 
«село називається так тому, що колись у ньому 
робили вирьовки з конопель, яких дуже бага-
то росло понад Сеймом, а також туди – в сторо-
ну Селища, Красного...« 1. За іншим переказом, 
«село називається Вировкою, бо був тут посеред 
села колись великий вир. Через то так і назва-
ли село« 2. Місцевий історик М. Панченко, який 
упродовж усього свого життя досліджував істо-
рію с. Вирівки і його мешканців, писав: «Виров-
ка розташована на берегах невеличкої річки Ку-
колки, яка впадає в Сейм. В далеку давнину серед 
села був вир. Його утворювали весняні й дощові 
потоки, що збігали в річку. Звідси, як розповіда-
ють старожили, і походить назва села« 3. М. Пан-
ченко був глибоко переконаний, що похідним да-
ного ойконіма 4 є слово вир , а не вірьовка. У його 
записах читаємо: «Цей листок має значення для 
того, яка назва села правильна Веревка чи Ви-
ровка. У церковних документах писалося так, а у 
Лазаревського «Веревка«: «Верёвка около боло-
тъ, составляющихъ следы одного изъ притоко-
въ Сейма – речки Куколки. Еще въ описаніи 17-
81 г. Веревская речка называется Куколкою, хотя 
она и тогда уже имела видъ болота, на которо-
мъ плотина задерживала «ставъ«, вода котора-
го двигала существовавшую здесь изстари водя-
ную мельницу« 5. У церковних документах кінця 
ХІХ ст., на яких наголошував місцевий історик, 
вживається ойконім Выровка: «Окончил Выров-
скую второкл. учит. школу, званіе учит. имеетъ«; 
«Священникъ села Выровки Конотопскаго уезда 
Николай Прокоповичъ 7 сего марта утвержденъ 
депутатом...«. Ця ж назва вживається і в свідо-
цтві, яке видавали випускникам сільської школи: 
«Черниговскій Епахіальный Училищный Советъ 
симъ удостоверяетъ, что сынъ мещанина с. Вы-
ровки, Конотопскаго уезда Черниговской губер-
ніи, Васілій Петровъ Школяренко, родившійся 
Апреля 25 дня 1866 года, православнаго вероис-
поведанія, успешно окончилъ курсъ ученія въ 
образцовой при Выровской второклассной, цер-
ковно-прих. школе, Конотоп. у...« 6.

Отже, цілком імовірно, що першою назвою села 
був ойконім російського походження, в осно-
ву якого покладено назву вірьовочного ремес-
ла, яке було основою життєзабезпечення селян. 
А сучасна офіційна назва села виникла внаслі-
док зникнення ремесла і переосмислення попе-
редньої назви. Таким чином, ойконім, що похо-
див від вірьовочного ремесла, змінився на ойко-
нім оронімічного (в основі якого лежить рельєф) 
походження.

Перша писемна згадка про село з’явилася лише 
у ХVІІІ ст. село Вирівка дуже давнє, його терито-
рія зберігає сліди доби неоліту, слов’янських пле-
мен і козаків. Дослідження археологів та істори-
ків свідчать про давнє заселення цієї території, 
зокрема біля с. Вирівки були виявлені городища. 
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Ученими із Санкт-Петербурга було встановле-
но, що слов’янські поселення часів Київської Русі 
з’явилися на території Конотопщини приблизно 
в ІХ ст. Слов’яни прийшли сюди з верхів’їв Дні-
пра й Десни і, як виявили вчені, Конотопщина 
була межею їх поселень. Так, на думку археолога 
І. Русанової, кургани у Вирівці належать до по-
лян, які були засновниками староруської держа-
ви – Київської Русі. Про те, що нинішня Конотоп-
щина була заселена 5-7 тис. років тому, свідчать 
і знахідки епохи неоліту, виявлені селянами під 
час розорення землі у 2-й пол. ХХ ст. [5].

У 1873 р. російський археолог Д. Самоквасов 
досліджував могили біля села. При розкопуван-
ні курганів ним було виявлено урни-прахівниці з 
перепаленими людськими кістками, а токож кіст-
ками тварин, птахів. Крім урн із прахом покійни-
ків, зустрічалися урни-стравниці, в яких ставили 
їжу та воду для померлих, що свідчить про віру-
вання у потойбічне життя. Також у курганах ви-
явлено багато різних речей, що дають можливість 
вивчати заняття й побут першопоселенців, зокре-
ма різноманітний гончарний посуд, залізні серпи 
й сокири, бронзові ґудзики, залишки дерев’яних 
відер із залізними обручами, срібні та бронзові 
сережки, залишки шкіряного взуття, в глечиках 
зотліле зерно жита, ячменю, проса тощо. Знайде-
ні речі свідчать, що наші предки займалися різ-
ними ремеслами – гончарством, плавленням за-
ліза з болотних руд, добре знали ковальську, кра-
вецьку, шевську, бондарську справи. З привізної 
бронзи, срібла й золота виготовляли різні ювелір-
ні прикраси. Займалися вони й землеробством, 
скотарством, рибальством.

Заселення с. Вирівки почалося з 1-ї п. ХVІІ ст., 
саме в той час, коли з’явилися сприятливі умови 
для розвитку землеробства, після возз’єднання 
України з Росією, оскільки зменшилась небезпе-
ка розбійницьких нападів на українську землю 
з боку турецьких і татарських загарбників. Цим 
і скористалися в той час козацькі старшини Ли-
согуби, Милородовичі, Кочубеї, Галагани, Полу-
ботки, Апостоли. Населена Вирівка, як це вказа-
но в історико–статистичних зведеннях О. Лаза-
ревського, не пізніше першої половини ХVІІ ст. 
Першими поселенцями були козаки, які жили на 
вулицях Салимонівці (нині вулиці 1-го Травня) 
та Сливенській. Інші вулиці села виникли значно 
пізніше. За описом 1654 року у Вирівці було 17-
0 дворів. Спершу село належало Тихону Курахів-
ському. Пізніше Скоропадський віддав його кня-
зю Гагаріну. Згодом воно перейшло у власність 
конотопського сотника Костенецького [1].

Як відзначено у тогочасних джерелах, жили 
вирівчани в жахливих побутових умовах. Хати 
були однокімнатні, з підсліпуватими вікнами. 
Спали на нарах покотом. Взимку до хати брали 
телят, ягнят, поросят, а то й корову. Кури цілий 
рік неслись і водились у хаті. У хаті висиджува-

лися гуси. Тут сушилася кінська збруя, пряли, 
ткали, робили вози, сани, товкли ступами. Жите-
лі у великій кількості виробляли полотно, сукно, 
дерев’яний посуд. З часом у селі з’явилися вітря-
ки, водяний млин, валуші для валяння сукна. За-
можні селяни почали чумакувати, вони возили 
в Причорномор’я діжки, ночви, ковші, совки та 
інший дерев’яний дріб’язок, а звідти привозили 
сіль і рибу. Взимку мешканці с. Вирівки чухрали 
лозу, рубали хмиз на дрова. Потім сіяли ярину. 
Після весняної посівної і до косовиці сіна кож-
на сім’я в селі займалася впорядкуванням свого 
житла і домашнього господарства. Люди прагну-
ли справитися з усіма роботами до початку гаря-
чої пори – збору урожаю. Чоловіки ремонтували 
хати, печі, плели лозяні хліви, клуні, огорожі, ла-
годили солом’яні стріхи, копали погреби, колодя-
зі, возили гній на толоку (переліг), стригли ове-
чок, крутили перевесла на ячмінь, гречку, просо, 
плели постоли на сінокіс та жнива. Жінки золили 
білизну, білили полотно, шили, вишивали, мочи-
ли і тіпали коноплі (матірку), пололи городину.

Історія показує, що основним заняттям вирів-
чан, як і першопоселенців-слов’ян, було земле-
робство. Серед культур, що їх найбільше сіяли 
селяни, –жито, ячмінь, просо, гречка, овес, рижій, 
коноплі. Усе сільське господарство трималося на 
ручній праці селянина та волах. Урожаї збирали 
дуже низькі. Обробляли землю дерев’яним ко-
лісним плугом-сабаном, запрягаючи в нього дві 
пари волів, ралом, дерев’яними боронами, серпа-
ми, ціпами.

Поряд із землеробством розвивалось і скотар-
ство: вирощували волів, корів, овець, свиней, ко-
ней. Первісні знаряддя праці поступово удоско-
налювалися, з’являлись та розвивались різно-
манітні ремесла й промисли, зокрема виробляли 
багато полотна, сукна, дерев’яного посуду. Зго-
дом основою сільської економіки стали млинар-
ство (у Вирівці було понад 10 водяних та вітря-
них млинів), чумацтво, бондарство, ковальство, 
а також вірьовочний промисел (з конопель се-
ляни плели мотузки – вірьовки) та віжки). Усі ці 
види заняття селян були так чи інакше пов’язані 
між собою, залежали один від одного і взаємодо-
повнювались.

Найдавнішим промислом у селі можна вва-
жати млинарство, адже, як зазначав О. Лазарев-
ський «поселеніе Веревки может быть отнесено 
къ нач. ХVІІ в. и, конечно, село здесь образова-
лось изъ около-мельничнаго поселка« 7.

На р. Куколка було колись багато водяних мли-
нів [3, 4]. Через швидку течію млини традицій-
но будували з нижнім колесом, яке наполовину 
ховалося у воду і рухалося силою річкової течії. 
Однак такі млини були малопродуктивними. 
Тому згодом, у кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. по-
чали з’являтися великі млини з верхнім колесом 
(сила води спрямовувалася на колесо зверху), од-
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нак для них потрібні були греблі із заставками. 
Ці млини були продуктивнішими: водяне колесо 
крутило не тільки жорна для розмелювання зер-
на, а й рухало ступи, що товкли конопляне сім’я 
на олію, просо – на пшоно та рухали валуші, що 
валяли (ворсили) саморобне селянське сукно. 
На той час млини такого типу вважалися чима-
лими підприємствами. Побудувати приміщення 
самого млина було нескладно, однак узяти біля 
річки займище, насипати греблю, зробити міс-
ток із заставками, викопати став було клопітно. 
Для цього необхідно отримати дозвіл у місцевих 
старшин на будівництво – читаємо про це в листі 
Химки, жительки села Попівки до чернігівського 
полковника Полуботка в 1723 р.: «тому летъ есть 
изъ 80, якъ палъ (дубовые столбы) забита на по-
речію Попувце (т. е. Куколке), верхъ села Верев-
ки, для занятія гребле и построенія млиновъ…
« 8. Власне про це йдеться і в листі жителя с. Ви-
рівки Решетиленка до гетьмана в Батурин 172-
4 р: «Яким Слива, житель Озарицький, і Олекса 
Грищенко, житель Веревський, хотели займати 
млинове займище на р. Куколке, на грунте моего 
отца, берегами достаючи к оной речке« 9.

На млинах такого типу працювало лише двоє 
чоловіків – мельник і мірошник. Вони ремонту-
вали млин і пильно слідкували за рівнем води у 
ставку, регулювали її витікання на млинове ко-
лесо. Плату за роботу – мірчук – маленьку де-
рев’яну мірочку, як чашка, з кожного мішка мли-
ва брав мірошник. Млини приносили користь не 
лише господарям, з цього мала зиск і козацька 
старшина: «...С [...] млинов до разорения Бату-
рина ко двору бившего гетьмана собиралась по-
ловинная часть. У списках упомянутих млинов 
били мельници с. Подлипного, Сарнавщини, Ве-
ревки, Озарич и х. Стара« 10.

Місцевий дослідник М. Панченко зазначав, що 
водяні млини штука сезонна. Вдарять морози, 
закують ставок, і завмирає млин до весни. У цю 
пору людей виручали вітряки, а їх у Вирівці було 
близько десяти. Осінні й зимові вітри давали їм 
енергію. І водяні, і вітрові млини зупинились, 
коли у Конотопі з’явилися кращі млини – парові. 
Жителі с. Вирівки згадують, що в урочищі Сли-
вена у Вирівці був колись великий млин з двома 
поставцями (два ковші зерна), ступами і валуша-
ми. Однак коли його не стало – невідомо. Інший 
великий млин поміщика Білозерського, який був 
у центрі села, розібрали 1912 року. Залишились 
тільки гребля та сухе ставище в 22 гектари пло-
щею. Так у селі занепало млинарство, а разом із 
тим зникли ставки з рибою [3, 4].

В Україні самими селянами була виведена вели-
ка сіра рогата худоба – воли. Їх використовували 
в сільському господарстві як допоміжну робочу 
силу, адже пара волів легко везла у возі 60 пудів 
вантажу, виносливу в далекій дорозі. Вирощу-
вання волів стало своєрідним промислом. Най-

більше постачали волів на ринок магнати. Широ-
ким курним шляхом волів приганяли в Конотоп 
на ярмарки. Багатій, що не задовольнився тутеш-
німи цінами, гнав волів аж за кордон у Шльонськ 
(Сілезія), Прусію, в інші місця. На Конотопщині 
найбільше торгували волами Костенецькі, через 
що вони й отримали прізвисько Воловаті. За по-
слуги Петру І вони держали с. Фесівку, а згодом і 
с. Вирівку. Костенецькі-Воловаті доручали гнати 
худобу за кордон досвідченим погоничам. Таких 
людей називали „гайдаями«. Вони знали добре 
дорогу, пасовища, водопої, берегли худобу від па-
дежу тощо. Волам у дорогу не брали ніякого кор-
му. Віл – невибаглива тварина і для нього досить 
попастись уночі. Ось чому чумаки їздили тільки 
волами і тільки влітку [2, 3]. У селі й зараз люди 
пам’ятають приказку: «Як збереш сіно в лугу до 
Петра (свято 29 червня за ст. стилем), то вони два 
рази сходять в Крим, а збереш пізніше, то тільки 
раз«.

На волах тримався торгово-візницький тран-
спорт – чумацтво [4]. З давніх-давен, ще за Ки-
ївської Русі, сіль привозили на Конотопщину із 
Прикарпаття (Волощини, Перемишля), Коломиї, 
за що візники отримали прізвисько – коломійці. 
У Прикарпатті сіль була дуже дорогою, оскільки 
галичани добували її із спеціальних шахт – кри-
ниць, – глибина яких сягала 90 метрів, потім ви-
варювали її на великих сковородах – чернах, – 
розмір яких був до п’яти квадратних метрів. 
На півдні України, біля Перекопу та Сиваша, 
було дуже багато дешевої солі, яку добували в 
мілководних лиманах і затоках. Крім солі та риби 
вони привозили ще й східний крам: прянощі (пе-
рець, корицю, гвоздику), пахощі (ладан, оливу 
для лампад), дорогу тканину (парчу, шовк, окса-
мит, бархат). На початку ХVІ ст. чумаки, їдучи в 
Крим по сіль, доставляли в південні порти, осо-
бливо в Одесу, хліб, смолу, дьоготь, коноплі, а та-
кож згодом – продукцію салотопних та цукрових 
заводів, а то навіть і кам’яне вугілля. Чумакам не-
вигідно було їхати з дому з пустими возами, „вез-
ти торохтія«, як тоді казали, тому вони набира-
ли дерев’яних виробів: діжки, жлукта, вулики-
дуплянки, цебра, ночви, бодні, боклаги, барила, 
мірки, коробки, ковші, совки, ковганки, коряки, 
ночви, а головне – набирали багато конопляних 
вірьовок, віжок, різних мотузків, які дорого ціну-
валися на півдні. Хто не брав цього, їдучи через 
Ромни, набирав тут роменської махорки, оскіль-
ки з Конотопщини чумаки їздили саме через 
Ромни на Ромодан. Ті з них, які їхали по рибу на 
Дон, тримали напрямок на м. Краматорськ, а ті, 
що їхали по сіль до Криму, – на П’ятихатки (тут 
було п’ять хат і корчма, де чумаки могли піджи-
витись). Чумаки їхали битими шляхами, бічни-
ми дорогами (у дощові літа ширше розходились 
від відомих доріг), де було більше паші для волів 
та водопоїв, орієнтуючись по сонцю, зірках, об-
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минаючи міста та інші валки, боячись ворожих 
нападів, чуми й інших хвороб.

У дорогу чумаки готувалися ще взимку. Лаго-
дили вози, готували запасні частини до них, ла-
штували мазниці, заготовляли дьоготь, губку 
для огнива, кресало, барило для води; запасалися 
мішками, плели віжки, вірьовки і всякі мотузки 
для ув’язування товару; шили шкіряні покрива-
ла на вози або рихтували шатро на хуру, яке ви-
готовляли з міцного конопляного полотна, про-
моченого в дьогті та смолі, крім того місцеві чу-
маки заготовляли дерев’яний посуд і полотно, 
які можна було виміняти на сіль або дати хабара 
тамтешнім наглядачам. Особливо старанно чу-
маки доглядали тих волів, які мали йти в дале-
ку дорогу. Шлях був дуже довгий та складний – 
влітку безводдя, а восени дощ псував дорогу так, 
що вози тонули в багнюці. Усе це призводило до 
того, що сіль відволожувалась, ставала важкою. 
Чумак повинен був добре пильнувати, щоб вона 
не витекла ропою з воза.

Майже на всю дорогу чумак набирав собі їжі: 
сухарі, сало, солонину (солона й в’ялена на сонці 
свинина), цибулю, часник, гречку, локшину, бо-
рошно, пшоно. Пшоняний куліш був у чумаків 
повсякденною стравою. Незамінними в дорозі 
були тютюн та огниво (губка, кресало, кремінь – 
за браком паперу всі курили люльки-череп’ян-
ки або саморобні дерев’яні довбані –довбешки). 
Воду чумаки возили на возі в барилі.

Чумаки до виїзду організовувались у валки, 
одна така налічувала не менше як сто чоловік. 
Чумаки з Конотопа і навколишніх сіл були в од-
ній валці, якою керував виборний отаман, що до-
бре знав дорогу і чумацькі звичаї. В отамана і в 
заможних чумаків волові ярма, лушні і ще деякі 
деталі возів були мережані, оздоблені різьбою, 
яка на той час була єдиною прикрасою. Перед 
тим, як рушати в дорогу, візники наймали свя-
щеника, на збірному пункті (надворі) він правив 
молебень, кропив свяченою водою людей і худо-
бу, просив у бога удачі чумакам і благополучно-
го повернення їх додому. Ще з дому чумаки до-
мовлялися, як розмістити запасні частини до во-
зів, скільки взяти в дорогу запасних волів, зброї, 
щоб оборонятися в дорозі. Для безпеки в дорозі 
на ніч вози ставили чотирикутником, як оборон-
ний табір, і коли треба було, захищалися киями, 
списами, шаблями, луками, а часом – вогнепаль-
ною зброєю. За чумацькою валкою завжди бігло 
кілька собак, а зверху на возах було прив’язано 
кілька півнів. Півні співали вночі в таборі і спові-
щали візникам, коли північ, коли досвіток. Дозо-
рці, які пасли волів, орієнтувались по їх співу, де 
стоять вози і чи далеко вони відійшли від табору 
з волами. Найчастіше чумаки їздили возами, за-
пряженими парою волів. Великі вози – мажі (ма-
жари), запряжені двома парами волів, признача-
лись для сухої риби.

Як правило, один візник управляв одним во-
зом, двома – лише в тому випадку, якщо помирав 
товариш. Кожен чумак завжди брав пару білизни 
на випадок смерті. Померлого товариша хорони-
ли біля дороги. Дно ями вистилали травою, труп 
прикривали свиткою, засипали землею, і стави-
ли хрест. Ідучи тут удруге, візники робили зу-
пинку й поминали товариша. Отаман або хтось 
із родичів покійника могилу посипав землею, що 
вони привезли з рідного дому, яка була оплака-
на дружиною, дітьми, батьками й освячена свя-
щеником.

Чумаки підстригали волосся на голові, голи-
лись, залишаючи вуса. Брились уламками коси, 
дивлячись у воду. Тому й говорять тепер: «Вода 
чиста, хоч виглянься«. Візники були брудні від 
риби, поту, дорожньої куряви, дьогтю. Ще й досі 
у селі говорять: «Чумазий, замурзаний, як чу-
мак«. Чумаки одягали на тіло пару полотняної бі-
лизни, промоченої в дьогті, щоб захистити себе 
від чуми. Ще таку пару брали про запас. Таким 
чином, одягаючи сорочку й штани, промочені в 
дьогті, вони захищали себе вночі від змій, кома-
рів та мошки. На ноги взували юхтові чоботи, але 
брали й постоли (личаки), в яких легко було іти 
за возом в суху погоду та спати. На головах но-
сили яломки – шапки циліндричної форми без 
полів. У холодну погоду одягали свитку чи кирею 
(сіряк).

Чумакували в основному заможні козаки, се-
ляни й міщани. Як і скрізь, серед чумацтва була 
диференціація – розшарування, нерівність. Одні 
багатіли, а інші розорялися. Починаючи з кінця 
XVIII ст. умови для чумакування погіршувались. 
Почастішали випадки епізоотій, до яких призве-
ло збільшення і скупчення чумаків на дорогах, а 
особливо біля водопоїв. І все ж, хоч які труднощі 
були в цьому промислі, він був вигідним. Чума-
цтво, як промисел і як вид транспорту, перестало 
існувати тільки з розвитком водного й залізнич-
ного транспорту в другій половині XIX ст. Нові, 
прогресивні види транспорту зовсім витіснили 
чумацтво. Чумацький промисел возити сіль та 
рибу в ХVІІ ст. перетворився на промисел торго-
во-візницький. Чумаки перевозили все і скрізь. 
Невсипуща й смілива робота чумаків збагачува-
ла наш край і всю Україну, сприяла її економічно-
му розвитку, розвитку культури.

Ще одним особливим видом заняття вирівчан 
був вірьовочний промисел, від якого, імовірно, і 
пішла назва самого села. Факт іменування насе-
леного пункту від ремесла чи промислу вказує 
на те, що дане заняття мало для селян особливе 
значення. Вірьовки (мотузки), або, як його ще 
називають, конопляне плетиво, виготовляли з 
конопель, що їх селяни сіяли вдосталь з давніх-
давен для вироблення у великій кількості полот-
на, сукна, а також конопляних вірьовок. Даний 
промисел забезпечував життєдіяльність усьо-
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го села, адже вірьовки виготовляли не лише для 
господарства, а й для продажу. Чумаки, їдучи до 
Криму, запасалися в дорогу власноруч плетени-
ми віжками, вірьовками і всякими мотузками 
для ув’язування товару, брали з собою вірьов-
ки та віжки разом з діжками, ложками, ковша-
ми та іншими речами і для того, щоб продати все 
це дорогою. Старожили згадують, що в ХХ ст. ві-
рьовочне ремесло ще існувало, «був у Вирівці дід 
Оврам, що мав спеціальний великий станок для 
виготовлення конопляних вірьовок. Люди носи-
ли йому коноплі, а він робив їм вірьовки. Були 
вони довгі, для господарства, чи то сіно ув’язати 
на возі при перевезенні, чи ще для чогось« 11. Зга-
дують також, що були такі станки і в інших селах 
Конотопського району. Коли плели вірьовки, то 
витягували їх на всю вулицю з краю в край, і в 
цьому дійстві брало участь багато людей. Таким 
чином, вірьовочне ремесло, що було складовою 
частиною економіки села, згодом перетворилося 
в допоміжне господарське заняття окремих лю-
дей. Цей промисел був поширений і в інших жи-
телів українського Полісся. В. Бойченко у стат-
ті «Короткі етнографічні відомості про с. Поли-
ці Камінь-Каширського району Вінницької обл. 
к. ХІХ – п. ХХ ст.« зазначає, що ще ХХ ст. поліщу-
ки виготовляли різні за призначенням мотуз-
ки: волоки для постолів, товсті вірьовки на сіно, 
зв’язувати та вести худобу (вжище) тощо. Си-
ровиною служило клоччя льону, з клоччя пряли 
пряжу, а потім у три шнурки клоччями вили во-
локи 12.

Оцінюючи сучасний соціально-економічний 
розвиток села, виявляємо відповідно трансфор-
мацію основних занять селян, ремесел, промис-
лів. У наші дні, як і багато століть тому, основним 
заняттям вирівчан є землеробство. Найчастіше 
землю обробляють лопатою, сапою (сапкою), 
дехто навесні використовує борону для розпу-
шування верхньої поверхні ґрунту. Спахують 
землю механізовано – тракторами, іноді кінним 
плугом. В основному це роблять навесні, на зиму 
землю спахують лише тоді, коли сіють озиму 
пшеницю. На початку ХХІ ст. селяни почали ак-
тивно використовувати ручні рала для саджан-
ня, обгортання (окучування), викопування кар-
топлі, а також для посіву буряків, моркви, цибулі 
(чорнушки), пастернаку тощо. Полють сапкою, 
останні п’ять років використовують ще й такий 
пристрій, як драчка, що дуже добре збиває бур’ян 
на міжряддях, а також між кущами, якщо вони 
невисокі. Основа сільського господарства трима-
ється на ручній, фізичній праці селянина. Техніч-
них культур, таких як просо, рижій, гречка на до-
машніх земельних ділянках майже не сіють, ко-
ноплі, які були колись основною культурою села, 
не вирощують зовсім. Просо вирощують лише 
деякі селяни для виготовлення віників.

Як і багато років тому, скотарство є невід’єм-

ним від землеробства. Селяни вирощують сви-
ней, як для себе, так і на продаж, зрідка овечок, 
у 90-і роки багато селян заводило коней як до-
поміжну і незамінну тяглову силу у великому 
сільському господарстві. Серед худоби в остан-
ні роки найбільше займаються коровами. Три-
мають найменше одну, а подекуди і трьох дійних 
корів. Молоко, сир, сметану, сметану-паруху, си-
роватку виготовляють для продажу. Це заняття 
в останні роки приносить селянам найбільший 
прибуток. Займається ним молоде (від 20 років) 
і старе (до 80 років) покоління селян. Найголо-
внішим кормом для корів є сіно. Тому сінокіс для 
місцевих мешканців є досить важливою і кло-
піткою справою. Сіно селяни косять вручну, ко-
сами на лугах, болотах. Починають косити з кін-
ця травня на початку липня, залежно від того, 
чи розливався Сейм. Косити зазвичай виходять 
о 5-6 годині ранку сім’ями (батько, сини), а іно-
ді і ввечері як «випаде роса«, бо косити «всуху« 
справа непроста. Проте останні п’ять років усе 
частіше почали косити тракторами. Гребуть сіно 
всією родиною – від малого до великого. Сушать 
сіно, перевертаючи з боку на бік,«відриваючи від 
землі, а потім збирають у валки, копички. Після 
того як копички злежаться, їх перевозять кінь-
ми, тракторами, машинами до двору і склада-
ють усе в один великий стіг, або «сінник« (спе-
ціальна споруда для зберігання сіна), іноді скла-
дають сіно на горище сараю (хліва). Обов’язково 
сіно має бути перетрушене сіллю, щоб не точили 
миші.

Волів у селі, де колись вирощували на продаж, 
немає зовсім, як і немає про це згадок, куди і за 
яких обставин вони зникли. Людська пам’ять не 
зберегла нам імен тих людей нашого краю, що 
чумакували. Писані документи свідчать, що чу-
макували Терещенки, Харитоненки, Яхненки, 
які потім стали першими українськими промис-
ловцями. Чумацтво кінчилось, але воно лиши-
ло глибокий і незгладимий слід в історії нашого 
народу. На Україні є ще й досі сіра порода корів. 
Це – м’ясна худоба. Тисячі назв міст, сіл, урочищ, 
річок, джерел, балок, ярів походить від чумаків. 
Наші люди й досі ще звуть сузір’я по-чумацьки: 
Волосожар, Волопас, Віз (Ківш), Чумацький шлях 
(«Млечный путь«). Багато пісень, легенд, прика-
зок зберіг наш народ про тих сміливих і витри-
валих візників, якими люди користуються в сво-
їй мові і в наш час. Разом з чумацтвом зникло 
бондарство й ковальство. Вітряні та водяні мли-
ни замінили парові. Про вірьовочний промисел 
зі старшого та середнього покоління мало хто й 
згадує, а молодь і зовсім про це нічого не знає.

Що стосується інших давніх промислів і реме-
сел, то полотно, сукно, посуд, діжки вже не виго-
товляють, дуже рідко хто вишиває. Зазначимо, 
що в середині ХХ ст. особливо популярною була 
вишивка картин на відомі літературні сюжети, 
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ці картини й зараз прикрашають сільські оселі. 
Дехто із старожилів і досі чухрає лозу, з якої по-
тім плетуть корзини для господарства та верші 
для риболовлі (особливо взимку для ловлі в’ю-
нів). На болотах рубають узимку вербу та вер-
боліз для опалення хат. Однак в останні роки 
село повністю газифікували, і в цьому майже 
немає потреби, хіба що для економії. Також для 
утеплення клунь, погребів, сараїв заготовляють 
очерет, який також використовують для смалін-
ня свиней, щоб сало пахло, а шкірка мала гарний 
жовто-коричневий колір.

Таким чином, протягом століть багато із тра-
диційних сільських промислів та ремесел, зокре-
ма гончарство, ковальство, бондарство, млинар-
ство, чумацтво, вірьовочне ремесло, вирощуван-
ня волів та ін. загубилося в часі. Проте елементи 
певних традицій трансформувалися, зберегли-
ся в побуті села (вишиті картини, косовиця, ло-
зоплетіння). Історична пам’ять про чумацтво та 
чумаків зберігається в народних висловах, при-
казках. Таким чином, з поступом часу і внаслідок 
соціально-економічних перетворень явища тра-
диційної матеріальної культури села, стали фак-
том історії, проте елементи традиції, трансфор-
мувавшись, збереглися у прийомах обробітку 
ґрунту, посіву, випасання худоби, заготівлі сіна, 
тваринництва, лозоплетіння тощо.
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Михайло МАТІЙЧУК
(Київ)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
АРХІТЕКТОНІКИ 
ТА ХУДОЖНЬОЕСТЕТИЧНОГО 
ОБРАЗУ У ТРАДИЦІЙНОМУ 
НАРОДНОМУ БУДІВНИЦТВІ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

В основі народної архітектури лежить розви-
нута гармонійна система пропорційних залеж-
ностей. Визначальними для неї є основні видимі 
маси споруди – дах і стіни. Поділені на дві час-
тини горизонтальною лінією стріхи дві нерівно-
значні по висоті й масі, вони гармоніюють між 
собою, утворюючи цілісну конструкцію.

Високі дахи та широкі стріхи, під якими хова-
ються вікна і двері, а також незначна висота при-
міщень, роблять стіни будівлі майже непомітни-
ми для ока, й загальний вигляд будівлі визнача-
ється формою даху, що складається з комбінації 
схилів та їхніх заломів. У пропорційному відно-
шенні до стін дах завжди переважав, тож його 
конфігурація відігравала важливу роль у форму-
ванні цілісності будівлі. Конфігурацію даху ви-
значали не тільки його зовнішня форма (схили, 
заломи, пристішки і піддашки), а й матеріал для 
покриття. Відповідний матеріал диктував свою 
покрівельну технологію.

Покрівельні технології мали прямий вплив на 
формування архітектоніки будівлі та її худож-
ньо-естетичного образу. Співвідношення розмі-
рів даху і конструкції стін визначали пропорції, 
від яких залежали загальний образ будівлі та 
його естетика.

За конструктивно-технічним вирішенням дахи 
поділяються на солом’яні та дерев’яні, пізніше – 
черепичні. Залежно від покрівельного матеріалу 
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змінювалася конфігурація даху. Від 4-схилого до 
2-схилого з пристішками і піддашками. Від лег-
кого дерев’яного «каркасу-скелету» до більш ма-
сивного і важкого.

Солом’яні дахи найбільш характерні для ви-
соких, стрімких бойківських будівель. Зовніш-
ній вигляд типового бойківського будівництва – 
простий і лаконічний. Мала висота стін ховаєть-
ся під великим виносом даху. В об’ємах хати го-
ловну роль відіграє високий дах, що у 2,5–3 рази 
перевищує видиму висоту стін. Покрівля «жупа-
ми» надає дахові ступінчатої конфігурації й на-
гадує форму високої розлогої приземистої сме-
реки. Дах, покритий технікою «внатрус», яка пе-
редбачає гладке покриття, створює враження 
великої смушкової шапки, що низько сидить на 
«очах» – вікнах хати1.

Покриття у комбінації «внатрус» з «жупами» 
має свої особливості. При такій покрівельній 
технології основна маса поздовжніх фасадів по-
крита «внатрус», і по низу має ступінчаті смуги, 
утворені «жупами». Причілкові сторони даху 
повністю покриті «жупами». Трикутної форми, 
майже вертикальні ступінчасті причілки нага-
дують стрімкі карпатські смереки й органічно 
поєднуються з видовженими сторонами даху 2.

Поєднання великих гладких рівних мас з час-
тим горизонтальним членуванням ступінчатих 
смуг створює своєрідну цільну пластичну фор-
му, яка милує око глядача. Комбінована техніка 
чудово сприймається візуально і всередині хати. 
У сінях, які, зазвичай, не мають стелі, можна спо-
стерігати за ритмом членувань уздовж лат «жуп» 
і перевесел, які разом утворюють вигадливий 
плетений орнамент.

Інакше сприймається дах, де поєднані солом’я-
не і дерев’яне покриття 3. Основну золотисто-сіру 
масу солом’яного покриття «внатрус» і «в жупи» 
підкреслює темна, майже чорна смуга з двох ря-
дів колотих драниць, яка проходить по низу даху.

На Івано-Франківській Бойківщині є прикла-
ди поєднання гладких дахів, покритих «плеска-
чами», «пласкурями» з драницею. В експозиції 
МНАП НАНУ експонується бойківська садиба, 
до якої входить хата, стайня із стодолою і шопа. 
Тут драницею покритий нижній ряд даху над 
входом до стодоли і гребені будівель.

На Лемківщині траплялися випадки, коли жит-
лову частину хати покривали дошкою, а госпо-
дарську – соломою, або навпаки 4.

У бойків поєднання дерев’яних і солом’яних 
технологій несло в собі яскраво виражений сис-
темний характер. Будівлі з таким дахом були 
композиційно завершеними,вони відповідали як 
утилітарним, так і естетичним потребам. У лем-
ків поєднання цих технологій було дещо сумбур-
ним. Інколи вкраплення дерев’яних покрівель-
них фрагментів у основну солом’яну масу даху, 
або навпаки, мало вигляд випадкових, тимчасо-

вих заплат-латок, і тому виникає сумнів щодо їх-
ніх глибоких традиційних витоків. Нерідко поді-
бні комбінації порушували цілісність будівлі й 
негативно впливали на її художньо-естетичний 
образ 5.

Поява на межі ХІХ–ХХ ст. черепиці зумовила 
зміну конфігурації 4-схилих дахів. Дахи, або при 
перекритті, або ж при заміні на нові, зазнавали 
конструктивних змін. У цей час при будівництві 
дах пристосовують під важчий матеріал – чере-
пицю. Його конструкція набуває 2-схилої форми 
з острішками, піддашками та великими фронто-
нами-заломами на причілках 6.

При солом’яному покритті таких дахів фронто-
ни зашивалися снопами, рідше – дошкою 7. При 
покритті даху драницею фронтони шалювали-
ся дошкою під кутом і мали різної конфігурації 
отвори, через які виходив дим. Форма шалюнку 
і отвори в ньому мали не тільки практичні функ-
ції, а й виконували роль декору і доповнювали 
загальну композицію будівлі.

Багато бойківських хат, згідно з дослідження-
ми Павла Жолтовського 8, за композиційними та 
естетичними особливостями належать до кла-
сичних зразків української народної архітекту-
ри. В їхній основі лежить розвинута гармонійна 
система, яка виражена у простих і ясних пропо-
рційних взаємовідношеннях, у тому числі й «зо-
лотого перетину».

Поширені у бойківському народному будів-
ництві пропорції «золотого перетину» в гуцуль-
ських будівлях застосовувалися значно рідше 9. 
Вони головним чином пов’язані у співвідношен-
ні між основними горизонталями цих будівель. 
Саме середня горизонталь, яка ділить будівлю на 
дві основні маси, і є визначальною для порівнян-
ня висоти та ширини стін і даху.

Гуцульська житлова будівля у плані має форму 
витягнутого прямокутника, зрубленого з товстих 
колотих смерекових плениць. Покрівля даху – 
4-схила, покрита дерев’яною колотою дошкою. 
Та частина даху, яка перекриває житлове примі-
щення, вирізняється крутим схилом, який плав-
но переходить на прибудови (притули, хліви) і 
згладжує гострий кут будівлі. На причілках біля 
гребеня даху – невеликі заломи, на яких виріза-
ні слухові вікна для освітлення горища (поду) і 
випуску диму. Через низькі звислі дахи, під яки-
ми ховаються прибудови, у зовнішній архітек-
турі майже непомітні, й загальний вигляд гу-
цульської будівлі визначається формою даху, що 
складається з комбінацій схилів різної величини 
та кутів ухилу. Найкраще це прослідковується на 
обох ґраждах, які експонуються у МНАП НАНУ. 
Ґражда з села Верховина має два двори (чистий 
і господарський) з хатою, коморами, стайнями і 
брамами, які покриті «румункою». Комбіноване 
покриття на ґражді з села Яворів надає закри-
тому комплексу будівель оригінального вигля-
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ду. Гонта на хаті й «румунка» на притулах чітко 
розподіляють будівлю на головну – житлову і на 
«менш важливу» – господарську. Різниця в до-
вжині між гонтом і «румункою» визначає кіль-
кісну рядність та їх розміри на дахах. Поєднання 
вузьких і частих рядів («щирів») на хаті й шир-
ших на притулах при певному освітленні утво-
рюють оригінальну фактуру даху, не руйнуючи 
при цьому цілісність будівлі.

Інший спосіб покриття має стая з села Герма-
нівка Верховинського району Івано-Франків-
ської області 10. Сезонна виробнича споруда з не-
великим 2-схилим дахом покрита двометровою 
колотою дошкою – посіжняком, який кріпиться 
до лат тиблями. Дах має чотири ряди посіжня-
ка і завершується ґарівницею. Дах покритий до-
вгим і широким посіжняком з тиблями, які ви-
ступають, та з яскраво вираженою чарівницею, 
що разом утворюють цільний масив і при неве-
ликих розмірах будівлі справляють враження 
монументальності. У цьому випадку монумен-
тальність визначається не масивними розміра-
ми споруди, а співвідношеннями пропорцій даху 
і стін будівлі.

При всіх спільних рисах гуцульського і бойків-
ського будівництва спостерігаються відмінності 
в їхньому архітектурному образі. Вони мають не-
однакові пропорції, зумовлені, насамперед, різ-
ницею у висоті даху. Стрімкий, динамічний дах 
бойківської хати у своєму художньому виражен-
ні відмінний від спокійного статичного даху гу-
цульської хати. Солом’яний дах бойківської хати 
у поєднанні з дерев’яним зрубом створює вра-
ження легкості, мякості й витонченості, а силу-
ет майже чорного даху, покритого драницею чи 
гонтом, і темні стіни гуцульської будівлі – більш 
приземисті і графічно чіткіше окреслені.

1  Зразком такого покриття може слугувати хата з села 
Теребля із Закарпатської області, яка експонується у 
МНАП НАНУ.

2  У МНАП НАНУ експонуються хати із сіл Рекіти та 
Розтоки.

3  У МНАП НАНУ експонується млин із села Пилипець 
Закарпатської області.

4  Саполига М. Народне житло українців Східної Сло-
ваччини. – Братіслава, 1983. – С. 115.

5  Це засвідчують ілюстрації, надруковані на стор. 117 у 
книзі М. Саполиги «Народне житло українців Східної 
Словаччини» (Братіслава, 1983).

6  Таку хату зафіксовано у вересні 2006 року в селі Ла-
вочне Сколівського району Львівської області. 

7  У Львівському Музеї народної архітектури та побуту 
експонується хата з села Боберка Львівської області.

8  Жолтовський П. Деякі особливості народного будів-
ництва Українських Карпат. Народна творчість та ет-
нографія. – К., 1978. – № 4. – С. 61-68.

9  Його ж. О пропорциях в народном зодчестве Украин-
ских Карпат. Советская этнография. – М., 1975, № 6. – 
С. 81.

10  Стая розміщена в експозиції «Карпати» МНАП НА-
НУ і є єдиним експонатом, який зберіг автентичний 
дах.

In this investigation was examined system of propor-
tional dependencies in national architecture and influ-
ence of traditional cut material and technology on form-
ing of architectonics and artistic – aesthetic form in na-
tional construction of Ukrainian Carpathians.

Architectonics of national construction is in depen-
dence from correlation of basic visible masses of build-
ing – walls and roof. Roof like a dominating report has a 
main role in forming aesthetics of building. Traditional 
materials of covering (straw and chopped Board) dictat-
ed suitable technologies of configuration of roof, that in 
its turn, influenced on proportion, which was very impo-
tent for entirety and artistic-aesthetic form of building.

МУСІЄНКО Ірина
(Харків)

ЕТНІЧНИЙ СКЛАД 
РЕПРЕСОВАНИХ
НА ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ
В 4050Х рр. ХХ ст.

Одна з історичних особливостей Буковини – 
це неймовірне, унікальне за своїм характером ет-
нічне, мовне, релігійне та культурне розмаїття. 
Полікультурне середовище мальовничої Букови-
ни та її столиці Чернівців стали тим субстратом, 
на якому з’явився особливий менталітет буко-
винців, особливий дух Чернівців як «всесвітньо-
го міста», «маленького Відня». Видатний німець-
кий письменник Ґрегор фон Реццорі, який по-
ходив із Буковини, щиро зізнавався в любові до 
буковинців: «Я люблю народ, що там жив – різ-
номанітний народ не тільки однієї, а півдюжи-
ни націй, не тільки одного, а півдюжини вірос-
повідань, не тільки однієї, а півдюжини мов, але 
це був народ цілком визначеного й особливого 
спільного гарту» [46, 42].

У ХХ ст. Буковина пережила чотирикратну змі-
ну влади й опинилася під владою тоталітарних 
режимів – спочатку румунського, потім радян-
ського. Політика радянського режиму в етнічній 
сфері – примусова русифікація, масові репресії, 
що були одним із засобів радянізації Буковини, 
позбавили край його унікальності й особливого 
духу. Відомий англійський учений Н. Девіс зазна-
чив, що «після 50 років радянського вирівнюван-
ня Чернівці перетворилися на сіре провінційне 
місто на задвірках України» [25, 751].
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Огляд історіографії проблем історії політичних 
репресій за етнічною ознакою на території Пів-
нічної Буковини показує, що ця тема є маловідо-
мою і малодослідженою. Матеріали статті ґрун-
туються переважно на архівних джерелах – до-
кументах Державних архівів Чернівецького об-
ласного Управління СБУ та МВС України, Черні-
вецького обласного державного архіву, які впер-
ше вводяться до наукового обігу.

Керівна верхівка СРСР пильно стежила за всі-
ма етнічними процесами в новоприєднаному 
краї, намагаючись вчасно помітити й знищити 
паростки національної свідомості його грома-
дян. З одного боку, ідеологія комуністичної пар-
тії містила так звані принципи марксистського 
інтернаціоналізму, з другого, здійснюваний на 
практиці терор проти націй був явним відсту-
пом від цих принципів. У краї під гаслом інтерна-
ціоналізму насаджувався великодержавний шо-
вінізм. Радянський режим установив чіткі межі 
щодо форм вияву національної ідентичності, усе 
робилося для того, щоб самосвідомість буковин-
ських українців та представників інших етносів 
лишалася на рівні вшанування національного 
одягу, страв і танців.

У сфері культури нова влада краю провела 
ряд заходів, що мали позитивний вплив – понад 
29 тис. осіб стали письменними [37, 103]; була 
розпочата українізація системи освіти [37, 42, 
101, 138, 179]; відкривалися нові заклади освіти 
та культури, в тому числі й Учительський інсти-
тут [37, 150–151]. В області було створено 406 
шкіл з українською мовою навчання, 114 з мол-
давською, 10 з російською, 8 з єврейською та 1 
школа з польською мовою навчання, забезпече-
но всіх дітей рідною мовою [37, 101]. Були про-
ведені деякі кроки із залучення до органів влади 
місцеві кадри – так, у січні 1941 р. в складі сіль-
рад з 2410 членів було 1677 українців, 199 молда-
ван, 88 євреїв, 14 поляків, 218 росіян та 214 руму-
нів [37, 114–115].

Радянізація області в галузі національної і 
культурної політики проводилася за загальнора-
дянським сценарієм. На першому етапі справді 
запроваджувались елементи українізації та ко-
ренізаціі, однак вони мали дуже суперечливий 
характер, ішли плече в плече з процесом русифі-
кації. Більшість керівників районної й обласної 
ланок, провідних спеціалістів, викладачів, були 
приїжджими й російськомовними [1, арк. 39].

У регіоні проводилася планова руйнація куль-
турної інфраструктури, що створювалася поко-
ліннями місцевої інтелігенції, культурні надбан-
ня Буковини всіляко нівелювалися й замовчу-
валися. Натомість насаджувалися комуністична 
ідеологія, контроль за всіма сферами духовного 
життя, утверджувалася система пропаганди, іде-
ологічного виховання населення, яка диктувала 
визначені норми поведінки та мислення. Голо-

вним засобом контролю свідомості і поведінки 
громадян стали масові репресії та переслідуван-
ня інакодумства.

До Другої світової війни, на думку американ-
ського вченого Т. Мартина, кампанії терору в 
СРСР були спрямовані проти так званих діаспор-
них націй – етносів, більша частина представни-
ків яких перебувала за кордонами СРСР, як пра-
вило, у власних національних державах [30, 34]. 
У цьому – був вияв радянської ксенофобії, воро-
жості щодо іноземців – страх перед впливом за-
ходу через етнічні зв’язки із закордоном. Однак 
не можна погодитися з думкою цього дослідни-
ка, що терор на приєднаних територіях, у тому 
числі й на Буковині, був спрямований «не проти 
окремих осіб через їхню національність, а проти 
представників «ворожих класів» і «колишніх» [-
30, 35]. Вважаємо, що в 1940–1941 рр. масовий 
терор застосовувався як проти соціальних груп, 
так і проти представників окремих етносів – про 
це свідчать численні факти.

У досліджуваний період політичних переслі-
дувань зазнали всі національно-культурні то-
вариства, національна преса. У Чернівцях був 
закритий Український народний дім, представ-
ництва етнічних меншин [42, 203], багато акти-
вістів національних товариств засуджені. Так, 
у 1940 р. каральні органи «розкрили» групу з 10 
громадян польської національності, котрих зви-
нуватили в належності до польської націоналіс-
тичної організації «Wolna Polska» з центром у Бу-
харесті та шпигунстві на користь Румунії. Двох 
поляків – Я. Ковальського та З.-Р. Хащинського 
21 квітня 1941 р. розстріляли, інших засудили до 
різних термінів ув’язнення у виправно-трудових 
таборах НКВС [2]. Один із них, В. Березовський, 
помер у таборі [47, 26, 30, 40]. Однак, як з’ясува-
лося пізніше, насправді цю польську організацію 
створили восени 1939 р. для допомоги полякам, 
що тікали від німецької окупації [47, 19, 22]. Нія-
ких доказів шпигунської діяльності засуджених 
проти СРСР у документах не виявили, тому всі 
вони 3 березня 1993 р. були реабілітовані.

У листопаді 1940 р. у Чернівцях угорський вій-
ськовий аташе генерал-майор Фараго органі-
зував з метою збору коштів і надання допомоги 
угорцям буковинську філію «Червоного Хреста 
Угорщини». Її очолював З. О. Оєс, угорець, робіт-
ник лікарні. Працівників організації звинувати-
ли у шпигунській діяльності проти СРСР і «ви-
хованні осіб угорської національності в нацист-
ському дусі». 22 червня 1941 р. Оєс опинився у 
в’язниці, звідки його етапували до Севураллагу, 
де він помер 17 березня 1942 р. [3].

Найцивілізованiше (і лише завдяки втручанню 
Німеччини) у цей період було вирішено питання 
з німецькою етнічною меншиною. Відповідно до 
радянсько-німецької угоди від 5 вересня 1940 р. 
«Про евакуацію осіб німецької національності з 
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території Бессарабії і Північної Буковини на те-
риторію Німеччини» в області почала працюва-
ти німецька репатріаційна комісія [41, 157–167]. 
Усього були евакуйовані 44577 осіб [4, арк. 25]. 
Багато українців і румунів намагалися записати-
ся німцями й виїхати з країни. Таким способом 
виїхало, за різними підрахунками, 2 тис. родин, 
або 4 тис. осіб, – в основному представників бу-
ковинської інтелігенції [28, 399]. По суті, це була 
замаскована депортація, тому що в умовах ві-
йни, що насувалась, буковинські німці не мали 
вибору.

У 1940–1941 рр. переслідування зазнали та-
кож і багато свідомих українців, передусім члени 
ОУН – на території області під варту було взято 
близько 270 членів ОУН [40, 62]. Серед них – кра-
йовий провідник ОУН В. Кулишір [5], дружина 
провідника ОУН О. Зибачинського (він перебу-
вав на той час у Бухаресті) Марта Зибачинська-
Мойсюк [6]; один із провідників ОУН, котрого 
прислали з Галичини на Північну Буковину для 
організації тут оунівського підпілля, П. І. Запа-
тичний («Бурий») [7]. У березні-травні 1941 р. 
УНКДБ по Чернівецькій обл. було розкрито й лік-
відовано кілька груп членів ОУН (80 осіб) у За-
ставнівському районі [33, 479]. Однак у цей пері-
од ОУН займала вичікувальну позицію, була гли-
боко законспірована і діяла в підпіллі, тому осно-
вна маса оунівців уціліла й продовжила свою бо-
ротьбу в наступні роки.

У березні 1941 р. уповноважений для роботи з 
місцевими літераторами Спілки письменників 
України український поет Іван Вергун за кри-
тичний вислів на адресу «вождя всіх народів» 
був засуджений до 10 років позбавлення волі [-
27, 99–100]. Переслідувалися всі, хто мав відно-
шення до прогресивної української національної 
преси, особливо до газети «Час», що вважалася 
«націоналістичною». 15 липня 1940 р. під вартою 
опинився один з авторів «Часу» П. В. Наутов. Те, 
що він ще у 30-і рр. писав статті для цієї газети, 
нова влада розцінила як кримінальний злочин, 
спокутувати який Наутов мусив протягом 8 ро-
ків у Сєвпечлазі [8].

Після оголошення ноти CРСР і прийняття ру-
мунським урядом рішення про погодження з ви-
могами радянського керівництва, в Румунії був 
виданий наказ, згідно з яким усі румунські уста-
нови та заклади разом зі штатом працівників по-
винні були покинути територію, що переходила 
до СРСР. Виконуючи наказ, багато румунів усти-
гли виїхати з Північної Буковини ще до вступу 
сюди частин Червоної армії, хоч і втратили при 
цьому нерухомість. На червень 1941 р. в Румунії 
перебувало понад 7 тис. біженців із Чернівецької 
області [43, 170].

Буковинці, які не встигли виїхати, мусили або 
пристосовуватися до нового життя, або намага-
лися на свій страх і ризик перетинати кордон не-

легально. В інформації начальника УНКДБ в Чер-
нівецькій обл. капітана ДБ Трубникова наркому 
ДБ УРСР ст. майору ДБ Мешику повідомлялося, 
що в Чернівецькій області мешкало 926 румун-
ських роз’єднаних сімей (1971 особа) [9, арк. 13].

Чимало тих, хто випробовував свою долю на 
кордоні, загинули, втопилися або були поранені. 
Осіб, яких затримували на кордоні, оголошували 
«зрадниками батьківщини» і відправляли від-
бувати покарання у ВТТ, а їхні сім’ї виселялися. 
Якщо в 1940 р. на дільниці 97 Чернівецького при-
кордонного загону фіксувалися спроби перети-
ну кордону, скоєні головним чином одинаками, 
родинами або невеликими групами в 5–10 осіб, 
то 1941 р. характеризується вже низкою масових 
проривів кордону.

1 квітня 1941 р. понад 2 тис. мешканців кількох 
румунських сіл організували колективний по-
хід до Глибокої, щоб висунути колективне про-
хання про надання їм дозволу на виїзд до Руму-
нії. Районне керівництво відповіло, що вирішен-
ня цього питання виходить за межі його компе-
тенції і запропонувало селянам розходитись по 
домівках. Однак натовп людей із криками «Хай 
живе велика Румунія!», «Нам не дозволяють, так 
ми самі підемо до Румунії!», «Всі румуни в Руму-
нію!», попрямував до кордону. Їх тричі намага-
лися зупинити, останній раз у лісі біля Білої Кри-
ниці, однак усі спроби виявилися марними, і тоді 
прикордонники відкрили вогонь.

Питання про кількість загиблих поблизу ра-
дянсько-румунського кордону 1 квітня 1941 р. 
у зв’язку з відсутністю документів остаточно не 
з’ясоване. Небажання обнародувати правдиві 
дані призвело до того, що ця трагедія викорис-
товується для різного роду політичних спекуля-
цій. Якщо офіційні радянські органи оголосили 
явно занижену цифру вбитих – 24 особи, то в ру-
мунських виданнях кількість убитих оцінюється 
від 3 до 50 тис. осіб, і Біла Криниця в них названа 
«румунською Катинню». М. Рубанець, котрий до-
сліджував історію Білокриницької трагедії, оці-
нює кіількість убитих у 200 осіб [38, 4].

За інформацією начальника УНКДБ по Черні-
вецькій обл. капітана ДБ Трубникова, з території 
області з моменту закриття кордону по 7 грудня 
1940 р. до Румунії нелегально перебрались 1005 
осіб, а з 7 грудня 1940 р. по 6 червня 1941 р. – 187 
осіб [9, арк. 13]. Точну кількість убитих румунів 
при спробі нелегального переходу радянсько-ру-
мунського кордону встановити через відсутність 
документів неможливо. Вважаємо, що вона ста-
новить близько 500 осіб. Отже, у 1940–1941 рр. 
за нелегальний перехід радянсько-румунського 
кордону на території Чернівецької обл. було за-
суджено 534 особи румунської національності й 
виселено 3015 членів їхніх родин.

Одним із видів репресій проти населення ре-
гіону й одночасно найтяжчим злочином режи-
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му стали виселення й депортації населення, що 
були організовані 23 травня й 13 червня 194-
1 р. У травні органами НКДБ проводилась акція 
чистки області від сімей «нелегалів» – колишніх 
членів румунських «контрреволюційних партій» 
та членів ОУН. Депортації підлягала 181 роди-
на (у тому числі дорослих 306 осіб і неповноліт-
ніх – 210) [10, арк. 18–19]. У 36 вагонах вони на-
правлялися в Комі АРСР, Красноярський край та 
Кіровську обл.

Депортація 13 червня 1941 р. проводилася за 
директивою про виселення соціально чужого 
елемента з республік Прибалтики, Західної Укра-
їни, Західної Білорусії та Молдавії, прийнятою 
на підставі постанов ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 
14 травня 1941 р. за № 1299-526сс [22, 18]. Резуль-
тати червневої акції вражаючі – постраждало 
7720 осіб – виселено 2279 сімей (7116 осіб), а 604 
особи заарештовані. З них, за визначенням ор-
ганів НКДБ: 2340 осіб – це активні члени румун-
ських, українських та єврейських «контрреволю-
ційних партій та організацій» та їхні сім’ї, 2766 – 
члени сімей «зрадників Батьківщини» – тобто 
етнічних румунів, які нелегально перейшли ра-
дянсько-румунський кордон, 1518 – колишні ве-
ликі поміщики, фабриканти, торговці, румунські 
чиновники й члени їхніх сімей, решта – це ко-
лишні поліцейські, офіцери румунської та поль-
ської армій із родинами [9, арк. 12]. Документи 
свідчать, що до списків виселених потрапили 
представники всіх етносів, соціальних груп, які 
проживали на території області. Тому ми не мо-
жемо погодитися із твердженням польського до-
слідника Е. Тирчинського, що в 1941 р. виселяли-
ся тільки заможні єврейські родини [48, 233].

Другий етап репресій радянської тоталітарної 
системи на території області розпочався після 
звільнення області у 1944 р. На думку істориків, 
основний удар сталінської репресивної системи 
у повоєнні роки був спрямований проти націо-
нальної інтелігенції [20, 81], тому що саме в її се-
редовищі могла народитися суспільна сила, яка 
мала можливість реально протистояти тоталі-
тарному режиму [26, 74].

Місцева буковинська інтелігенція протистав-
лялася чиселенній армії спеціалістів, присла-
них із східних областей України та з Росії (понад 
90 тис. осіб [21, 43]), як така, що не може корис-
туватися довірою влади і потребує ідеологічного 
виховання й суворого контролю [23]. Ці функ-
ції виховання й контролю покладалися на ра-
дянську номенклатуру, яка була провідником 
політики русифікації. Лише 3 % номенклатури 
Чернівецького обкому партії становили місцеві 
працівники [44, 44]. Спеціалістів із місцевої ін-
телігенції звільняли через недовіру і з політич-
них міркувань, хоча більшість із них були сер-
йозним професіоналам з європейським рівнем 
освіти. Так, у 1948 р., після перевірки викладаць-

кого складу Чернівецького університету, з’ясува-
ли, що 39 викладачів під час війни проживали на 
окупованій території. Було заплановано звільни-
ти 18 із них [31, 134].

У понад 12 повоєнних постановах ЦК КП(б)У з 
питань ідеології та культури основний наголос 
робився на боротьбі з «українським буржуазним 
націоналізмом» [29, 16]. Ці документи поклали 
початок широкомасштабній кампанії боротьби 
проти «націоналізму» і шаленого морально-по-
літичного тиску на українську інтелігенцію.

У 1944–1953 рр. на території Чернівецької об-
ласті за «український націоналізм» було засудже-
но 77 студентів та учнів шкіл. Перші арешти се-
ред національно свідомих українських студентів 
на території Чернівецької обл. розпочалися вже 
в січні-лютому 1945 р. Тоді УНКДБ по Чернівець-
кій обл. завело велику групову справу на 18 сту-
дентів, яких звинуватили в належності до ОУН. 
Серед інших заарештованих у справі проходили 
К. Король, О. Кухта, О. Каплун (його батько, Леон-
тій Михайлович, колишній декан філологічного 
факультету, був заарештований раніше – в груд-
ні 1944 р., а мати Рахіль Василівна вислана в Мо-
лотовську обл.) та В. Термена. 12–13 квітня від-
булося засідання Військового трибуналу військ 
НКВС Чернівецької обл., який прийняв рішен-
ня за ст. 54-1 «А» КК УРСР засудити Короля до 
15 років каторжних робіт, а його товаришів – до 
10 років позбавлення волі у виправно-трудових 
таборах із конфіскацією майна [14].

У кінці 1948 р. – на початку 1949 р. органи 
НКДБ «розкрили» групу студентів Чернівецько-
го учительського інституту, яких звинуватили у 
тому, що вони нібито належали до ОУН [15]. Чет-
веро студентів – Кривко, Федоров, Іванків і Кле-
банович, були засуджені за цією сфальсифікова-
ною справою до 25 років позбавлення волі у ВТТ. 
Головною провиною Федорова, наприклад, стали 
його відверті висловлювання у студентському 
середовищі – так, він зауважив, що в навчальних 
закладах «повинні викладати дисципліни укра-
їнською, нашою рідною мовою, але ми цього не 
маємо, нам читають лекції російською. Усе це ро-
биться для того, щоб позбавити нас усієї укра-
їнської культури, виробленої героїчним україн-
ським народом… Росіяни хочуть нас омоскови-
ти і підкорити своїй політиці й культурі. От чому 
всі підручники друкуються російською мовою… 
Крім того, ви ж бачите, що викладачі в основному 
в інституті є росіянами і місцеву інтелігенцію – 
викладачів у інститут не беруть» [15, арк. 109]. 
Федоров також нібито розповідав студентам, 
що радянські підручники перекручують історію 
України, видатного українського історика М. Гру-
шевського не вважають навіть ученим, усі його 
праці викинули з навчальних посібників.

Поряд із репресіями серед студентської молоді 
в області не припинялося переслідування укра-
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їнської інтелігенції старшого покоління. Аре-
шти в її середовищі не набули широких масш-
табів лише тому, що більша частина «старої ін-
телігенції» виїхала. 25 липня 1944 р. працівники 
УНКДБ взяли під варту як активного члена ОУН 
та за обвинуваченням у «антирадянській націо-
налістичній діяльності» О. Тимінську-Василаш-
ко – відому в краї піаністку, музикознавця, фоль-
клористку, чию багатогранну громадську, науко-
ву і педагогічну діяльність високо оцінили О. Ко-
билянська й Олег Ольжич [18]. 28 серпня 1945 р. 
Особлива нарада при НКВС СРСР прийняла рі-
шення – ув’язнити її за ст. 54-1»А» КК УРСР на 5 
років у ВТТ як «соціально-небезпечного елемен-
та». Під час перебування в таборах Мордовії пе-
режила ще одну трагедію – її чоловіка, І. Васи-
лашка, викладача латинської мови ЧДУ, змусили 
зректися власної дружини [45].

8 січня 1945 р. начальник Чернівецького управ-
ління НКДБ полковник Решетов затвердив по-
станову на арешт Іларія Карбулицького, шано-
ваного на Буковині педагога, письменника і гро-
мадського діяча, члена Української Національної 
партії. 27 березня 1945 р. його засудили до 8 років 
позбавлення волі у ВТТ за звинуваченням за ст. 
ст. 54-1 «А», 54-11 КК УРСР у тому, що він є «учас-
ником організації українських націоналістів (на-
справді він не належав до ОУН. – І. М.), проводив 
активну націоналістичну агітацію за створен-
ня так званої «Самостійної України» [19]. Карбу-
лицького звільнили лише 16 березня 1954 р. у віці 
74 років, поламаного фізично й духовно.

Після війни переслідувань зазнавали не лише 
представники української інтелігенції, а й інте-
лігенція національних меншин, особливо поль-
ської та єврейської. 11 січня 1947 р. за звинува-
ченням у належності до польського націоналіс-
тичного підпілля, керівництві «Комітетом до-
помоги польським біженцям» був засуджений 
В. Куморович, генеральний вікарій костьолу 
римо-католицької церкви Буковини й Бессара-
бії [12, арк. 2].

Згідно з радянсько-польською угодою від 6 
липня 1945 р., з 18 травня 1945 р. в області здій-
снювалася евакуація в Польщу польських гро-
мадян польської і єврейської національності [3-
6, 424]. На 1 вересня 1946 р. з території області 
було вивезено до Польщі 10578 осіб, чисельність 
буковинської полонії значно скоротилась [39, 20; 
47, 59–63]. 10 серпня 1944 р. ПВР СРСР прийняла 
Указ «Про надання амністії польським громадя-
нам, засудженим за злочини, вчинені на терито-
рії СРСР», згідно з яким поляки, у тому числі й 
вихідці з Буковини, звільнялися зі спецпоселень, 
тюрем і таборів (крім засуджених за контррево-
люційні злочини) і відправлялися до Польщі [3-
6, 114–121].

У 1949 р. Сталіним та його оточенням була роз-
горнута антисемітська по суті кампанія бороть-

би з космополітизмом, що особливо великих 
обертів набрала саме в Україні. Арешти в середо-
вищі буковинської єврейської інтелігенції прово-
дилися протягом усього повоєнного періоду. Так, 
30 серпня 1944 р. був узятий під варту доктор іс-
торичних наук, професор університету, археолог 
А. Г. Прайс. Проти нього висунули брехливе об-
винувачення в «пособництві німцям». 48-річний 
Прайс витримав у в’язниці лише 3 місяці і 4 груд-
ня 1944 р. помер від висипного тифу [13].

Через обвинувачення у постановках спекта-
клів «націоналістичного характеру» в Чернів-
цях був закритий єврейський театр ім. Ш. Алей-
хема, очолюваний М. Гольдблатом. У 1947 р. на 
території Чернівецької обл. проживали і займа-
лися літературною творчістю п’ять єврейських 
письменників і поетів – Г. Блоштейн, Х. Меламуд, 
Н. Серф-Кон, члени Спілки радянських письмен-
ників України, М. Пінчевський, М. Альтман [3-
2, 159]. За кожним із них було встановлено сте-
ження й активно проводився збір «компромету-
ючих матеріалів». Їх збвинувачували в тому, що 
вони популяризували єврейський театр і школу, 
виступали з лекціями про єврейську культуру, 
закликали євреїв зберігати власну мову, співро-
бітничали з Єврейським антифашистським ко-
мітетом. М. Альтмана в 1949 р. заарештували і 
засудили до 10 років позбавлення волі у ВТТ [2-
7, 39-40]. 14 серпня 1950 р. у зв’язку зі справою 
Єврейського антифашистського комітету [35] до 
25 років ув’язнення у ВТТ був засуджений єврей-
ський письменник Я. Серф-Кон [16, арк. 292].

Повоєнний період історії Буковини став добою 
запеклої боротьби тоталітарного режиму з укра-
їнським національно-визвольним рухом. Про-
тягом 1944–1950 рр. радянським каральним ор-
ганам вдалося ліквідувати збройний опір членів 
ОУН–УПА. У повоєнних визвольних змаганнях 
загинуло 1613 членів ОУН. За нашими підрахун-
ками, у Чернівецькій області за звинуваченням у 
належності до ОУН було засуджено 1472 особи, 
за обвинуваченням у «пособництві» ОУН – 175-
4 особи.

Одним із методів боротьби комуністичного ре-
жиму з ОУН–УПА стали репресії щодо членів ро-
дин українських націоналістів та їхніх «пособни-
ків» – головних постачальників одягу, продуктів 
харчування, ліків, інформації для підпільної ме-
режі. 31 березня 1944 р. нарком внутрішніх справ 
СРСР, генеральний комісар ДБ Л. Берія підписав 
наказ № 122 НКВС СРСР про виселення членів 
сімей засуджених, арештованих і вбитих учасни-
ків ОУН–УПА. Найбільша акція з виселення сі-
мей українських націоналістів припала на жов-
тень 1947 р., коли планувалося виселити 25 тис. 
західноукраїнських родин (75000 осіб) [24, 69]. 
21 і 25 жовтня з Буковини в Пермську (Молотов-
ську) обл. вивезли 636 родин із кількістю членів 
1706 осіб, у тому числі 656 дітей. За наявними до-
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кументальними свідченнями, 147 осіб, або 8,6 % 
із виселених у 1947 р., померли на спецпоселенні.

Усього, за підрахунками авторки на підставі 
документів ЧОУ МВС, у 1944–1950 рр. з терито-
рії Чернівецької обл. було виселено 1333 роди-
ни членів сімей учасників та «пособників» ОУН 
із кількістю членів 3773 особи. 37,7 % (1408 осіб) 
виселених становили діти. За неповними дани-
ми 10 % виселених (385 осіб) на спецпоселенні 
померло. За даними І. Винниченка, за цей же пе-
ріод з усієї Західної України депортували 1819-
10 «оунівців» [24, 82]. Тобто виселені з території 
Чернівецької обл. становлять 2 % від загальної 
кількості виселених членів сімей учасників і «по-
собників» ОУН. Аналіз політики комуністичного 
режиму щодо українського національного руху 
доводить, що, незважаючи на задеклароване ви-
знання права націй на самовизначення, про-
паганду «пролетарського інтернаціоналізму», 
основою внутрішньої політики було придушен-
ня національно-визвольного руху, перетворення 
українців з народу в «населення».

Отже, у 1940–1953 рр. на території Буковини 
було засуджено з політичних мотивів та виселе-
но 21826 осіб. З них українців – 12905 осіб (висе-
лено – 6111, засуджено 6794); румунів – 6146 (ви-
селено – 4595, засуджено – 1551); євреїв – 1889 
(виселено – 1324, засуджено – 565); росіян – 405 
(виселено – 145, засуджено – 260); представників 
інших національностей – 481 (виселено – 170, за-
суджено – 311). Серед українців 1472 особи засу-
джені за належність до ОУН і виселено 3065 чле-
нів їхніх родин; за обвинуваченням у пособни-
цтві ОУН засуджено 1754 особи, виселено 708 о-
сіб. За звинуваченням у належності до польських 
націоналістичних організацій засуджено 19 осіб, 
німецьких організацій – засуджено 55, виселено 
30 осіб; угорських – засуджено одну особу; єв-
рейських – засуджено 45 і вислано 74 особи. Та-
ким чином, на Буковині внаслідок репресивної 
політики постраждали представники всіх етно-
сів – і українці, і етнічні меншини, так звані діа-
спорні нації. Найбільший відсоток серед репре-
сованих українців пояснюється не лише тим, що 
вони кількісно переважали в регіоні як представ-
ники титульної нації, а й їхньою активною учас-
тю у національно-визвольному русі. Протягом 
першого періоду – 1940–1941 рр. репресії мали 
комбінований характер, тобто проводилися як 
за соціальною, так і за національною ознакою, у 
другому періоді переважав етнічний складник 
репресивної політики.

Наслідком сталінської етнічної політики, пише 
Н. Девіс, стало зникнення старої Буковини: «…
буковинське змішання національностей зни-
кло… всі розстріляні або репатрійовані… буйна, 
вбивча строкатість… тепер змінилася на сталін-
ську одноманітність Чернівців» [25, 751].

Репресії й масові депортації населення мали 

жахливі наслідки для краю, призвели до погір-
шення основних демографічних показників об-
ласті. Іншою стала етнічна структура населення 
Буковини. Зменшилася чисельність основних ет-
нічних груп. Велика кількість українців була або 
репресована, або виїхала, німці були репатрійо-
вані, багато румунів, євреїв емігрували за кор-
дон чи теж були репресовані. Водночас збільши-
лася кількість росіян і представників інших на-
ціональностей СРСР. Масові політичні репресії 
1940-1953 рр. стали одним із найбільших злочи-
нів сталінського комуністичного режиму проти 
населення краю, вони привели до росту націо-
нально-визвольної боротьби цих і наступних ро-
ків.
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У статті на підставі нових унікальних архів-
них документів проведений аналіз національної 
політики радянського тоталітарного режиму на 
території Північної Буковини у 1940–1953 рр. та 
досліджено етнічний склад репресованих.

In article on the basis of the new unique archival docu-
ments is lead the analysis of national politics of the Sovi-
et totalitarian regime on the territory of Northern Buko-
vina in 1940–1953 and researched the ethnic structure 
of the repressed persons.

ПЕТРОВА О.
(Одеса)

МІЖ ТРАДИЦІЙНІСТЮ 
ТА МОДЕРНІСТЮ: РИТУАЛЬНІ 
АСПЕКТИ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
(за матеріалами Одещини)

Святкування дня народження – унікальний 
складний соціокультурний феномен, цікавою 
особливістю якого є паралельне побутування 
декількох форм його вираження. Найбільш ар-
хаїчними за своїм змістом та формою є розпо-
всюджені, насамперед в сільській місцевості, так 
звані «іменні свята». У міському середовищі пе-
реважає сучасний варіант цього свята – день на-
родження. Відсутність ряду істотних моментів 
надає йому нового змісту.

Доцільно розглянути традицію відзначати осо-
бисті свята в контексті обрядів, що маркують 
вузлові моменти життєвого шляху людини. А то-
му є сенс почати від моменту народження.

Особливий статус новонародженого виявля-
ється в тому, що протягом певного терміну (до 
хрещення або впродовж першого року) він ніби 
не існує, не наділений атрибутами, обов’язкови-
ми для кожної людини. Традиційний механізм 
«культурного будівництва» особи включав ба-
гато ініціаційних актів. Деякі з них продовжують 
своє існування і дотепер, у них протягом довго-
го часу зберігається ряд пережитків, забобонів, 
охоронних обрядодій, відчувається вплив релі-
гійного обряду.

Відзначимо найбільш суттєві моменти почат-
кового етапу ритуального сценарію життя, до-
сить поширені в сучасному світі. Перш за все, це 
обряди ім’янаречення, хрестин та святкування 
першого року життя дитини. Стратегія дій у за-
значених ритуалах полягає в прагненні включи-
ти дитину в світ людей, наділити її культурними 
властивостями та ознаками.

Одержання імені є найбільш важливим меха-
нізмом включення новонародженого в соціум. 
Досі в українському середовищі існує звичай на-
зивати дитину до хрестин «лялькою» і лише по-
вертаючись із церкви хрещені батьки, передаючи 
через поріг дитину, оголошують: «Ляльку взяли, 
Наталю привезли» [7]. Аналогічний звичай зу-
стрічаємо і серед болгарського населення Бесса-
рабії – «Взех ти гу еврейчи, даваш ти гу хрис-
тиенчи» [20] «Взяли єврейчика, даємо христи-
янина» (болгарські тексти даються у діалектній 
транскрипції).
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Сталою є жива до сих пір традиція давати лю-
дині в момент хрещення друге, таємне ім’я. Згід-
но з польовим матеріалом, воно відоме лише 
його носію та дуже близькому колу родичів [3]. 
Перше служить для повсякденного спілкуван-
ня, а друге – вживається лише у виняткових ви-
падках. Така подвійність імен носить, перш за 
все, охоронний характер [23, 99]. Про це свідчить 
народне уявлення, що будь-яке замовляння має 
силу лише при виголошенні імені того, на кого 
воно спрямоване.

Серед багатьох слав’янських народів продо-
вжує існувати традиція обирати ім’я по святцях, 
тобто називати дитину ім’ям святого, день пам’я-
ті якого був найближчим. У росіян-старообряд-
ців Одещини зафіксовано, що хлопчиків слід на-
зивати іменем святого, день святкування якого 
випадає після дня народження, а дівчинку – до 
дня народження або в день народження [19].

Інший принцип вибору імені – за померлими 
чи живими родичами. Останній досі застосову-
ється серед болгарського населення Бессарабії. 
Традиційно ім’я новонародженому давала хре-
щена мати за православними святцями (якщо 
день народження збігається з днем вшанування 
святого) або за іменем предка по батьківській лі-
нії [14, 457]. Таким чином, вибір імені був надто 
обмежений традицією, в цілому, відіграючи важ-
ливу регламентувальну роль у житті людини від 
народження до смерті.

Встановлений порядок зберігається і в сучас-
ному болгарському середовищі, хоча існує дово-
лі багато винятків із цих правил. Часто дитину 
називають сучасним ім’ям, не характерним для 
традиційного болгарського іменника, але, доби-
раючи ім’я так, щоб його перша літера збігалася з 
ім’ям предка чи святого, тим самим віддаючи на-
лежне старій традиції і одночасно не відстаючи 
від моди [3].

Досі побутує думка про те, що коли дати дити-
ні ім’я якоїсь видатної талановитої людини чи 
успішного родича, то до неї перейдуть усі якос-
ті, притаманні цій людині. І навпаки, ім’я родича 
з нещасливою долею могло негативно вплинути 
на долю новонародженого [18].

Таким чином, за допомогою імені новонаро-
джений включається в ту чи іншу послідовність 
(святих або людей) і ототожнюється з усіма ко-
лишніми носіями даного імені [4, 24]. Такі святі 
чи предки сприймаються в народі як персоніфі-
ковані заступники людей, названих на їх честь і 
в календарі відзначаються особливими обрядо-
діями.

Наступний етап – хрещення – характеризуєть-
ся народно-релігійними рисами і в сучасній сві-
домості залишається основним, життєво важли-
вим обрядом. Слід зазначити, що ця ритуальна 
(«перехідна») ситуація залишається актуальною 
не лише для новонародженого, але й для близь-

ких у зв’язку з переорганізацією статусно-кому-
нікативної системи [10, 172].

Найбільш показовим і насиченим традицій-
ними ритуальними дійствами на сучасному ета-
пі розвитку родинної обрядовості залишається 
перший день народження дитини (укр. – «по-
стрижини», «стрижки», «застрижини»; рос. – 
«постриги», «именины»; болг. – «гудина», «име-
нинка»;), який обов’язково святкується як сіль-
ськими мешканцями, так і міськими. Виповне-
ння року дитині вважається урочистою сімей-
ною подією і відзначається зі збереженням тра-
диційних елементів.

Запрошуються названі батьки дитини, близькі 
родичі та знайомі. У сім’ях, які за походженням 
ще тісно пов’язані з селом, відбуваються і тради-
ційні «пострижини» дитини. У давнину основни-
ми елементами пострижин були посадка дитини 
на об’єкт або поруч з об’єктом, який символізує 
чоловічу чи жіночу сферу життєдіяльності [12, 
118]. Сьогодні ця схема трансформувалася в су-
часний варіант – малюка садять на стілець, ку-
плений хрещеними батьками і проводиться об-
ряд застрижин: дівчинку стриже хрещена мати, 
а хлопчика – батько. За християнським обрядом 
хрещені спочатку вистригають копну волосся 
хрест навхрест (на чолі, потилиці та над скроня-
ми), а потім перший раз стрижуть повністю. Дій-
ство супроводжується замовляннями, формула-
ми-побажаннями здоров’я, росту, багатства [3].

Досі зберігається табу на викидання першого 
стриженого дитячого волосся. Як правило, його 
зберігають, а потім показують вже дорослим ді-
тям. У болгарських селах Бессарабії ще фіксу-
ються більш архаїчні варіанти. Наприклад, в с. 
Нагорне Ренійського р-ну при стрижці мати ди-
тини стоїть поряд і тримає в руках свічку. Стри-
жене волосся вона змішує з воском і кладе на-
верх дверної коробки з такими словами: «Дай 
Бог дэ пураеш висок, кэкту айта вратата» [-
20] («Дай Бог, щоб був на зріст, як ці двері»).

Модифікованим відголоском ритуалів, направ-
лених на отримання долі, виступає поширений у 
сучасній культурі варіант ворожіння, який здій-
снюється в процесі обрядової стрижки. Перед 
дитиною розкладаються предмети, які символі-
зують ту чи іншу сферу діяльності, і дають дити-
ні право вибору. Вважається: до якого предмета 
торкнеться дитина, такими властивостями вона 
буде наділена в дорослому віці. Найчастіше кла-
дуть гроші, які символізують достаток, книжки 
або ручки – знак розуму, освіченості, іноді став-
лять стакан, що означає в майбутньому прихиль-
ність до пияцтва [26].

Безпосередній зв’язок з майбутньою долею ди-
тини простежується у звичаї зберігати, крім во-
лосся, пуповину новонародженого. Архаїчний за 
своїм змістом звичай було зафіксовано в с. Вила 
Вінницької області, за яким на пуповині зав’я-
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зують велику кількість вузлів, а потім на кожен 
день народження дитині дають розв’язати один 
такий вузол. За народними уявленнями цей ри-
туал допомагав «розв’язати» розумові здібності 
дитини, зробити її мудрою. З останнім розв’яза-
ним вузлом пуповину необхідно було спалити, 
так як при новому зав’язуванні вузлів людина 
могла померти. У зв’язку з цим навіть попіл пус-
кали на вітер [9].

Взагалі народні уявлення про долю демонстру-
ють її як певну частину спільного блага, яким на-
діляється людина. Доречно згадати, що для всієї 
східнослов’янської культури характерно порів-
няння долі зі шматком, який кожний отримує від 
спільного пирога. Цю тезу доводять і похідні від 
слова «доля» – «судьба», «участь», «удел» (від 
дієсл. «делить») [15, 374].

Отримання долі пов’язується з актом наро-
дження, а також з причетністю до певного роду. 
Донині у деяких народів зберігається вірування 
в міфічних персонажів, які визначають долю но-
вонароджених. Яскравим прикладом сказаного 
виступають болгарські урисници – три антропо-
морфні істоти, які з’являються в помешканні по-
роділлі у першу ніч після пологів. Зазвичай вони 
являються уві сні будь-якій дорослій людині, що 
перебуває поруч з породіллею, і сперечаються 
між собою: спочатку перша нарікає долю, потім 
друга змінює все сказане першою і лише третя, 
як правило, виносить остаточне рішення [28]. 
Аналогами болгарських «урісниць» виступають 
давньогрецькі «мойри», скандинавські «норни», 
римські «парки» та ін. [8, 482].

Отже, момент отримання долі може вважатися 
одним з кульмінаційних моментів у циклі обря-
дів першого року життя. Попри видиму простоту 
свого функціонування, цей акт сповнений гли-
боким міфологічним змістом.

Ритуальне перетворення «новонароджений – 
людина» завершується святкуванням першої 
річниці дитини, за допомогою низки дій вона 
відповідає тим традиційним маркерам, які при-
йняті в даній культурі. Цей перехідний момент 
вважається відправною ситуацією в людському 
житті, котра пов’язана з уявленням про вік як 
строк життя, впродовж якого витрачається від-
ведена кожній людині життєва енергія. Відпо-
відно, смерть людини є результатом виснаження 
життєвої сили [6, 124].

Слід відзначити, що кожний віковий період 
життя повторює загалом увесь життєвий шлях. 
Свою частку життєвих сил людина отримує при 
народженні, але разом з тим в наступних ритуа-
лах колишня доля визнається витраченою і ви-
никає необхідність в отриманні нової, тобто до-
даткової, необхідної для нового етапу.

Універсальним засобом та механізмом симво-
лізації нового стану є ритуал. Традиційно в до-
слідженнях східнослов’янської обрядовості ви-

діляють три основних перехідних ритуали, які 
маркують початок життєвого шляху, середину 
(весілля) та кінець (похорон). Але насправді така 
схема покриває не всі значущі переходи. Доціль-
но згадати про місце рекрутського обряду, який 
отримав на східнослов’янському ґрунті характер 
юнацької ініціації [4, 63].

Не менш вагомим, глибоко пронизаним тра-
дицією є обряд щорічного святкування дня на-
родження, в якому поєднується календарна ци-
клічність часу та її зв’язок з людським віком.

Про те, що ця традиція виникла досить дав-
но свідчать літературні джерела XVII ст., де нео-
дноразово згадується про іменні обіди з великою 
кількістю гостей у царів, вельмож, офіцерів на 
честь членів їхніх родин. Обов’язковим атрибу-
том такого свята були іменинні калачі, які пекли 
не лише в домі, де був іменинник. Наприклад, іс-
нував такий звичай, коли рідні, знайомі, сусіди 
посилали іменинникові величезні пироги, що 
теж називалися «іменинники». Всі, хто прислав 
пироги, ввечері приходив у гості. Існувала і про-
тилежна традиція, за якою різноманітні калачі 
пекли в домі іменинника і ще напередодні свя-
та розносили родичам та знайомим (залежно від 
поваги до нього, обдарований отримував пиріг з 
кашею, капустою, куркою, рибою), запрошуючи 
ввечері до столу [24, 77].

Часто святкування іменин розтягувалося на 
декілька днів. У перший день уся сім’я йшла до 
церкви на обідню, а також додатково замовляли 
молебень. Потім рідня ненадовго поверталася в 
дім іменинника, щоб поздоровити його з особис-
тим святом. У другій половині дня влаштовував-
ся іменинний обід [27, 149].

У зазначений період іменини членів сімей були 
найбільш стабільним і повторюваним сімейним 
святом. Іменини відзначалися кожен рік у день 
того святого, на честь якого була названа люди-
на, а не день народження. Якщо спочатку різниця 
була невеликою – 7–8 днів, то згодом, коли старе 
правило стало застосовуватися не завжди і дити-
на могла отримати за бажанням батьків будь-яке 
ім’я, аби воно значилося в святцях, іменини зовсім 
втратили зв’язок з днем народження [22, 261]. Уже 
в XIX ст. іменини називають «днем ангела».

В середині XX ст. в середовищі мешканців міс-
та, особливо в багатих сім’ях, виникає нова тра-
диція святкування іменин у день народження 
членів сім’ї. Характерно, що вона швидко поши-
рилася й на села, де не було звичаю святкувати 
день народження, окрім року дитині. Таким чи-
ном, сьогодні можна спостерігати паралельне по-
бутування двох форм цього свята: традиційної, у 
вигляді святкування іменних днів та сучасної – у 
вигляді дня народження.

Щорічне святкування дня народження – зви-
чайне явище в сімейному побуті сучасних грома-
дян, яке виконує різні соціальні функції. У кож-
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ній місцевості в обряд включається щось своє, 
місцеве, але існує ряд знакових атрибутів, які ви-
значають цілісну структуру цього свята.

Першим обов’язковим атрибутом залишаєть-
ся кулінарний символ [4, 123] – святковий пиріг, 
а частіше торт. Іменинний торт, якщо розглядати 
день народження з точки зору ритуалу, втілює в 
собі ту частку життєвої енергії, яка була витраче-
на в попередній віковий період. Обряд дня наро-
дження переконує у тому, що на кожному ново-
му (відзначеному ритуалом) етапі життя людина 
наділяється новою долею. Це пов’язано з тим, що 
вік (життя від народження до смерті) застосову-
ється для позначення не тільки всього життя, але 
й окремих його етапів [5, 40].

Виніс та розподіл торту між всіма присутніми 
гостями – кульмінаційний момент всього свята, 
в результаті чого не тільки головний герой ри-
туалу (іменинник), але й кожний окремий член 
соціальної групи отримує частину спільної долі 
після чергового перерозподілу.

Наступним знаковим елементом дня наро-
дження виступає обрядова трапеза, що символі-
зує цілісність сім’ї. На день народження когось із 
членів родини всі близькі родичі намагаються зі-
братися за одним столом. Головна характеристи-
ка обрядової трапези – її підкреслена надлишко-
вість та різноманітність, що символізує весь світ, 
поєднану долю, яка призначена для розподілу 
між всіма учасниками ритуалу [1, 37].

Якщо розглядати день народження крізь при-
зму моделі переходу, то слід зазначити, що сам 
іменинник виступає частково в ролі ліміналь-
ної особи, а найбільш наближеним до нього ро-
льовим та родовим персонажам також частково 
передаються його властивості. Таких осіб, що в 
силу родових чи рольових зв’язків гранично на-
ближені до лімінальних персонажів, іноді нази-
вають сублімінарними персонажами [16, 19].

Перш за все, лімінальний код виступає при 
розташуванні гостей за столом. У термінах, ха-
рактерних для обрядів переходу, можна сказати, 
що гості, як правило, розміщені в порядку посла-
блення міри лімінальності.

Інший код базується на певному мовленнєво-
му табу іменинника. Протягом усього свята іме-
нинник мовчить, отримуючи поздоровлення і 
лише в кінці ритуалу це табу частково знімаєть-
ся, коли він вимовляє слова подяки усім гостям, 
що прийшли його привітати.

Взагалі сучасний день народження, особливо 
в міському середовищі, за останній час зазнав 
глибоких модернізаційних змін. Це пов’язано з 
надзвичайно суттєвою різницею у соціальному 
становищі сільських і міських жителів. До нових 
явищ слід віднести надзвичайну пишність цього 
свята, святкування за межами домашнього про-
стору (в ресторанах, за містом), а також грошова 
форма подарунків.

Окреме місце в сучасній свідомості посідають 
особливі дати, які в культурі демонструють віко-
вий символізм. Кросс-культурні дослідження до-
водять, що існує ряд загальнокультурних вікових 
стереотипів при виокремленні стадій життєвого 
шляху індивіда. Аналіз імперичного матеріалу 
розкриває ряд універсальних моментів аскрип-
тивного характеру в уявленнях про ім’я як сим-
вол соціально-вікового статусу, а також про кор-
дони повноліття.

Традиційно ім’я давалося дитині при хрещен-
ні, але користуватись ним починали зазвичай 
із підліткового віку в формі напівімені (Дарка, 
Ванько). Ближче до межі повноліття з’являється 
право на ім’я (Іван, Одарка). Отримання по-бать-
кові є важливим критерієм переходу до дорос-
лості, змужніння.

Цікавий звичай, який демонструє межу повно-
ліття, було зафіксовано в с. Білолісся Одеської 
області. Традиційно на святий вечір хрещеник 
несе вечерю хрещеним батькам у вигляді двох 
калачів. По завершенні вечері хрещений батько 
проводить ритуал обміну калачами – один калач 
зі свого столу міняє на калач з торби вечірника. 
Після досягнення хрещеником певного віку – 16 
або 18 років (зазвичай це пов’язано з закінчен-
ням школи), він несе останню вечерю хрещеним 
батькам з подякою та подарунками. З цим візи-
том вечірник залишає обидва калачі у хрещених 
і більше не приносить вечерю взагалі.

Дуже поширеним є святкування так званих 
«круглих» дат, які відзначає здебільшого старше 
покоління. Ювілеї святкуються більш широко, 
запрошуються співробітники по роботі, друзі, 
сусіди. У трудових колективах стало традицією 
вітати співробітника з днем народження через 
телебачення, радіо, газету.

Щодо сільського середовища, то тут дотепер 
поруч із сучасним днем народження продовжує 
своє існування і більш архаїчна форма цього свя-
та, яке в народі має назву день Ангела.

Деякі найбільш цікаві аспекти цього комплек-
су ритуальних практик на сучасному етапі пере-
ходу від традиції до модерності розглянемо на 
матеріалах балканських народів Південної Укра-
їни (греки, болгари, гагаузи).

Польові дослідження в місцях локального про-
живання зазначених етносів доводять, що осо-
бисті святкування складають одну з характер-
них особливостей календарного циклу. Етно-
графічний аналіз іменного циклу свят розкри-
ває три основні моменти, пов’язані між собою 
певною закономірністю. По-перше, це елементи, 
пов’язані з відвідуванням церкви іменинником 
та його родичами; по-друге, оказіональний ети-
кет як центральний момент усіх особистих свят; 
по-третє, приготування кулінарного атрибута у 
вигляді національної страви. Таким чином, поді-
бні свята проходили за усталеною схемою, в якій 
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присутнє архаїчне інваріантне ядро: молитва, 
жертвоприношення та спільна трапеза.

Релігійну сторону обрядовості таких свят скла-
дає обов’язкове відвідування іменинником та 
його родиною церкви. До храму слід принести 
щось із продуктів харчування (хліб, вино, калач, 
солодощі) [17], а також речі особистого та до-
машнього вжитку – хустку, рушник, відріз по-
лотна, гроші [25]. Після освячування харчі роз-
даються парафіянам, а речі складаються біля 
образу святого, що розцінюється як символічна 
форма жертвоприношення за здоров’я іменин-
ника. Біля ікони святого також запалюється свіч-
ка і читається молитва з проханням про особис-
ту долю іменинника.

У межах домашнього простору святкування 
іменин розпочинається з прийому гостей. Се-
ред болгар Бессарабії було зафіксовано звичай, 
за яким кожен гість намагався прийти першим, 
оскільки він мав право здійснити ритуал обря-
дового умивання і отримати за це подарунок. Ін-
форманти згадують, що в давнину збиралася мо-
лодь однієї махали (квартал села) і опівночі об-
ходила усіх іменинників, які проживали поблизу. 
Перший гість приносив із собою глечик з водою 
і поливав на руки імениннику, якою той симво-
лічно мив обличчя [21]. Перший гість також на-
магався потягнути іменинника за вуха («за здра-
ве»). Якщо той був худорлявий, то тягнули в 
боки, щоб повнішав, а якщо був низьким на зріст, 
то тягнули наверх, щоб виріс високим [2].

У ролі подарунків на іменинні свята зазвичай 
виступали елементи одягу – сорочки, рушни-
ки, хустки, носки, капці, а також приносили ка-
лач, солодощі, спиртні напої. Виразний спосіб 
вручення подарунків зафіксовано в болгаро-га-
гаузьких селах – подарунок-річ імениннику да-
вали не в руки, а клали на плече. Якщо дарували 
гроші, то вкладали в руку імениннику в момент 
рукостискання [13].

Іменинні свята обов’язково супроводжували-
ся жертвоприношенням на ім’я святого та при-
готуванням обрядової страви – курбана, який 
повинен був готувати сам іменинник. У деяких 
гагаузьких селах фіксувалися випадки, коли лю-
дина виявляла бажання віддати тварину (півень, 
баран) живою за своє здоров’я. У таких випадках 
її намагалися подарувати маленькій дитині, ко-
тра носила ім’я іменинника [11].

Виразна основа архетипу жертвоприношення 
не тільки стала головним змістом для іменинних 
дат, але й визначила категорію свята загалом. 
Дуже часто у бессарабських болгар старшого по-
коління поняття «править курбан» і «празд-
ник» виступають у розмові в якості синонімів. 
Інші балканські народи Південної України ана-
логічно сприймають курбан у якості головно-
го атрибута святкування. Показово, що саме цей 
елемент увійшов у практику відзначання сіль-

ських храмів (Собор, Панаир, Храм, Сбор та ін.)
Отже, традиція святкування іменинних свят є 

одним з унікальних явищ в календарній та сімей-
ній обрядовості. Виникнувши на основі христи-
янської традиції, цей обряд, попри деякі історич-
ні трансформації, до теперішнього часу зберіг 
стійкість структури. У наш час деякі елементи 
цього свята поступово зникають, певним чином 
модифікуються, набувають ігрового розважаль-
ного характеру. У переважній більшості сімей ре-
лігійне значення цього ритуалу втрачено, але сам 
він усвідомлюється як традиційне сімейне свято, 
яке супроводжується загальноприйнятими тра-
диційними нормами.

Поряд зі святкуванням іменинних дат протягом 
календарного року, з 1960–1970-х рр. з’являються 
міські форми індивідуальних днів народження. 
Цей особистий компонент сучасного календар-
ного циклу, безумовно можна вважати проявом 
модерності в культурі. З одного боку, емансипа-
ція особистості призводить до зміни традиційної 
системи ім’янаречення. Все частіше при виборі 
імені користуються не традиційними нормами, 
а модою на нові, престижні імена. З другого боку, 
урбаністична культура відриває окрему людину 
від сімейно-родинних зв’язків. Вони все більше 
стають номінально-формальними.

У результаті в ужиток входить інновація свят-
кування не іменин, а дня народження. Якщо для 
народжених у 1910–1930 роках фіксується еле-
ментарна відсутність знань про свою дату на-
родження, то юридично-формальні зміни за ра-
дянської влади разом зі зміною світосприйняття 
призводять до чіткого усвідомлення календарно-
го розташування свого походження. Отже, див-
ним чином співіснують традиційні іменні дні та 
особисті дні народження, утворюючи своєрідну 
систему подвійного обряду.
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Анотація:
Стаття присвячена ритуальним аспектам 

особистих святкувань в традиційній та сучасній 
практиці, їх трансформації та етнокультурній 
варіативності.

ПИЛИПАК М.

ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ 
У ЇЇ СУЧАСНИХ ФОРМАХ 
ПОБУТУВАННЯ
(за матеріалами с. Брідок 
Вінницької обл.)

Активізація регіональних досліджень в ет-
нології передбачає вивчення етнокультурної 
специфіки різних етнографічних зон. У цьому 

зв’язку великий інтерес становить дослідження 
регіональної специфіки весільної обрядовості 
Поділля. Впродовж ХХ ст. весільна обрядовість 
зазнає трансформації: втрачаються складові, 
з’являються інновації. Соціальні перетворення, 
глобалізація суспільства, відбиваються на тра-
диційній обрядовості, традиційному світогляді. 
Тому для сучасних дослідників є актуальним до-
слідження стійкості та змін у різних явищах на-
родної культури, і зокрема, у сфері сімейної об-
рядовості. У нашій роботі, присвяченій весільній 
обрядовості південно-східних районів Поділля 
на матеріалі весілля у селі Брідок, записаному ав-
тором у 2003 році [1], поставлено завдання про-
стежити зміни у структурі традиційного весіл-
ля, проаналізувати стійкі традиції та інноваційні 
тенденції.

Питанням трансформації весільної обрядо-
вості, зокрема, радянських часів, присвячена 
монографія В. К. Борисенко «Нова весільна об-
рядовість в сучасному селі (На матеріалах пів-
денно-східних районів України» [2], Н. Здорове-
ги «Нариси народної весільної обрядовості на 
Україні» [3]. Зокрема, у цих працях розглядають-
ся питання поєднання традиційного і нового у 
весільній обрядовості, впливу соціально-еконо-
мічних чинників на зміни традицій. У аспекті на-
шого дослідження особливий інтерес становить 
праця В. К. Борисенко «Весільні звичаї та обряди 
на Україні (Історико-етнографічне дослідження-
)» [4]. На узагальненні широкого матеріалу з ве-
сільної обрядовості українців автор зробила ви-
сновок, що незважаючи на трансформацію, ско-
рочення обрядів в кінці XIX – початку ХХ ст., 
структура весілля лишилась традиційною.

Весільні обряди та звичаї українців дають ши-
роке уявлення про етичні та естетичні погляди 
народу, різноманітні аспекти його життєдіяль-
ності. Весільний ритуал позначений у часі дина-
мікою. Нові історичні та соціальні реалії зміню-
вали одяг, святкові страви. Однак все це до 30-х – 
40-х років не зачіпало традиційної структури об-
ряду. Найбільші зміни в цьому напрямку стали-
ся у другій половині XX ст., коли відбулося руй-
нування його архаїчних складових. Проте на сьо-
годні весілля зазнало значних змін і разюче від-
різняється від традиційного. Багато його складо-
вих втратили значення або й зовсім «випали» з 
цілого обряду. З іншого боку, до нього прижили-
ся нові, не менш цікаві звичаї.

Порівняймо 40–70-і роки XX ст. та період від 
кінця 90-х років XX ст. до початку XXI ст. (За при-
клад ми взяли ці роки тому, що інформатори до-
бре пам’ятають ці часи. Особливо багато вдало-
ся записати від нашої бабусі Мельник Марії Ва-
силівни 1924 р. н.). В обох випадках йдеться про 
однаковий проміжок часу – приблизно 30 років, 
протягом яких весільний обряд зазнав значних 
змін.
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Весільний обряд 1940-х років тяжіє до тради-
ційного. Наречені в святковому національному 
одязі: вишита сорочка, широка спідниця, весіль-
ний пояс, вінок зі стрічками в нареченої; вишита 
сорочка, штани, головний убір (шапка або каш-
кет, обов’язково з квіткою), весільний пояс у на-
реченого. В 1970-х роках з традиційного весіль-
ного одягу зберігається лише один елемент – ве-
сільний пояс у нареченого, який, проте, пов’язу-
ють уже не всі, оскільки він не особливо гармо-
нує з костюмом. В нареченої ж – звичайна нині 
біла сукня з купованим вінком і серпанком.

У 1940-х роках ще зберігається переважна 
більшість складових обряду: змовини, сватання, 
випікання короваю, дівич-вечір, власне весілля, 
понеділкування, або циганщина, та «свати». В 1-
970-х змовини зводяться до того, що в день сва-
тання хтось від нареченого (як правило, сват) 
приходив до нареченої і повідомляв, що ввечері 
о такій-то порі до неї завітають свати. Нині ж не-
має навіть цього. Хлопець приходив з боярами 
розплітати косу дівчині у неділю вранці й отри-
мавши батьківське благословення, рушав до 
сільського клубу на урочисту реєстрацію шлюбу, 
лише інколи – до церкви вінчатися.

Нині взагалі важко виділити якусь закономір-
ність чи сталість у проведенні весільного обряду. 
Пов’язано це з тим, що в Брідку весілля вже кілька 
років справляють в обрядодій залі, тому заходячи 
до зали, запрошені одразу обдаровують молодих, 
а не при розподілі короваю. Як результат – зник 
цілий ряд дотепних примовок. Ще приблизно 5 
років тому старший боярин підносив коровай 
кожному гостю, взамін той мав висловити поба-
жання молодим. Наприклад: «Дарую гроші, щоб 
молодий і молода були хороші», «Дарую ложку, 
миску і лозину на колиску», або «Дарую короб-
ку глини, щоб до року прийти на родини.(За-
пис автора від Мельник Марії Василівни 19-
24 р. н. мешканки с Брідок). Тривалість весілля 
залежить від бажання і статків родин молодих, 
незважаючи на витрати, справлятимуть його 
і в молодого, і в молодої: «Весілля буває раз на 
віку» – сказала респондент [1]. «Трансформація 
весільного обряду – слушно зауважує американ-
ський дослідник Вільям Нолл – почалась ще у 20–
30 роки XX ст. Збідніння села в процесі колекти-
візації призвело до скорочення і, навіть до зник-
нення деяких ритуалів… Особливо це торкнуло-
ся весільної послідовності, яка до колективізації 
відзначалася ретельно розробленими ритуалами, 
звичаями і тривала 4–7 днів [5, 399]. У першу чер-
гу, збідніння та скорочення весілля відбувало-
ся через зниження добробуту селян. Розмір і рі-
вень весілля вимірювався частково кількістю за-
прошених людей, а це, в свою чергу, визначалося 
кількістю запрошених хат» [5, 400].

На інші структурні елементи сучасний весіль-
ний ритуал значно скоротився. Так, «випав» об-

ряд випікання короваю – коровай вже замовля-
ють у пекарні. Немає понеділкування, або циган-
щини, хоча це було ще в 1970-х роках. Не йдуть у 
вівторок найближчі родичі до сватів, а в середу 
не сходяться на борщ.

Після сватання, ближче до весілля, моло-
ді йдуть запрошувати гостей. Робили це з кала-
чами, які випікали вдома. Заходили до господи, 
клали калач на стіл і промовляли: «Добрий день! 
Просили мама й тато і я вас прошу на хліб, на сіль, 
до мене на весілля». Нині запрошують звичайно 
листівкою, але промова збереглася та сама.

Зміни в самих складових обряду теж помітні. 
Так, в 70-х роках XX ст. зафіксовано цікавий зви-
чай, учасниками якого були батьки автора. Перед 
розписом свахи обох родин співали:

Ой, ти голово, батьку наш,
Вийди з книжкою протів нас,
Будеш книжечку читати,
Протів нашого дитяти

Звичай справляти весілля для батьків, які одру-
жують найменшу дитину, з вівторка перенесений 
на неділю після того, як покриють молоду.

Але найголовніше, напевне, те, що сьогодні ве-
сільний обряд уже не супроводжується тією си-
лою-силенною пісень, як колись. Дотепер дійшло 
їх небагато – в переважній більшості ті, що співа-
ють на початку та в кінці весілля: «Ой в городі зі-
лля, починається весілля...», «Зробили ми діло...»

Як наречений іде до дівчини, співають:
Срібнеє зеренце
В стіну б’є,
А зять до тещі
В гості йде.
Не до тої тещі гордої,
Як до тої Галі молодої!..
Коли розплітають молоду:
Дай, матінко, масла,
Бо я тобі коровицю пасла.
Русу-косу помастити,
Віночок примостити.

Декілька пісень ще співають, як ідуть з церк-
ви, і потім здебільшого вони звучать уже ввечері, 
коли покривають молоду.

Власне покриваючи, приспівують:
Я ж тебе, сестрице (братику), покриваю
Щастям-здоров’ям наділяю,
Щоб ти була (був) здорова (здоровий), як 

вода,
Щоб ти була (був) багата (багатий),як зем-

ля,
Щоб ти була (був) весела (веселий), як весна.
І вже коли покрили, співають:
Зробили ми діло,
Аж нам чоло впріло:
З хліба – півхліба,
Із Івана – діда.
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Зробили ми діло,
Аж нам чоло впріло:
З хліба – паляницю,
Із Галі – молодицю.
Сучасний весільний обряд у селі Брідок на Ві-

нниччині зазнав значних змін в порівнянні із 
традиційним. До 40-х років XX ст. ритуальна 
композиція весілля села Брідок складалась у на-
ступну схему: «запити», – «сватання» – «заручи-
ни», – «оглядини» – «запросини» – «коровай» – 
«гільце» – «викуп молодої» – «зустріч зятя» – 
«вінчання» – «обід у молодого» – «обід у моло-
дої» – «покривання» – «виїзд до свекрухи» – 
«скриня» – «розвішування приданого». Вивчен-
ня весільної обрядовості показало: традиційна 
структура весілля зберігалась до 30-х – 40-х ро-
ків XX ст.; окремі зміни відбувалися з 40-х – до 
кінця 80-х років (злиття змовин із сватанням; 
зникнення обрядів понеділкування або «циган-
щини», змовин); з 90-х років відбулося помітне 
скорочення структурно-функціональних ком-
понентів у весільній обрядовості (напр., сватан-
ня, обдаровування молодих при розподілі коро-
ваю), з поч. XXI ст. – перенесення весілля батьків 
з вівторка на неділю, зміна атрибутики – заміна 
калача на листівку при запросинах тощо; окре-
мі частини обрядів зараз вважаються необов’яз-
ковими, а інколи виконуються більше як розва-
ги. У сучасній весільній обрядовості до сьогодні 
збережені найважливіші атрибути шлюбно-пра-
вової санкції: весільне дерево-гільце, коровай, 
кожух, хліб, калачі. До 70-х р. XX ст. у весільному 
ритуалі села, під час обрядових дій, пов’язаних 
із символічним доланням перешкод, неодмін-
но функціонували предмети хатнього просто-
ру – поріг, покуть, стіл. До сьогодні використову-
ються на весіллі ритуальні предмети, що викону-
ють ізолюючу та маркувальну функції: рушники, 
хустка (в обрядодіях ведення молодого та моло-
дої, пов’язування сватів та боярина).

Вивчення трансформації весільної обрядовос-
ті як частини народної культури дозволить про-
никнути у духовну спадщину минулого, світо-
гляд наших пращурів, які надавали весільному 
обрядові глибокого символічного значення, щоб 
захистити майбутнє своїх нащадків.

1  Запис автора від Мельник Марії Василівни 1924 р. н. 
мешканки с. Брідок (12.03.2003 р.).

2  Там само.
3  Там само.
4  Запис автора від Кравець Катерини Ананіївни 1936 

р.н. мешканки с. Брідок (15.03.2003 р.).
5  Запис автора від Мельник Галини Іванівни 1938 р.н. 

мешканки с. Брідок (16.03.2003 р.).
6  Там само.
7  Там само.
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Н. ПРИТУЛИК

ЕТНОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ
В БУКОВИНСЬКИХ 
ПАРЕМІЧНИХ ВИСЛОВАХ

Стаття присвячена етнолінгвістичному пи-
танню відображення етноуявлень українців Буко-
вини в їхньому мовленні. Зокрема розглядаються 
паремії, складовими яких є етноніми, що сьогодні 
побутують у с. Погорілівка Застанівського р-ну 
Чернівецької обл. Це дає можливість простежити 
ставлення буковинських українців до інших етно-
сів, зумовлене міжетнічними стосунками і різні іс-
торичні періоди.

Кожна етнокультура по-своєму віддзеркалює 
світосприйняття, світорозуміння, спільне для її 
носіїв та сформоване на ґрунті давніх світогляд-
них уявлень. Те, яким етнос бачить і усвідомлює 
себе у світі, видається можливим пізнати через 
призму сприйняття ним інших етносів, оскіль-
ки в цьому контексті сам виступає вихідним мі-
рилом. Ці етноуявлення закарбовуються в мові, 
унаслідок чого утворюються і починають актив-
но побутувати сталі словосполучення – відетно-
німні фразеологізми й інші паремійні вислови, 
компонентом яких є етноніми. Це цікавий мате-
ріал для дослідження етнос прийняття представ-
никами різних народів один одного. Значний на-
уковий інтерес, що становлять собою пласти ві-
детнонімних паремій, зумовив підвищення ува-
ги до них. В останні роки в українській (Б. Аж-
нюк, А. Івченко, Г. Доброльожа, О. Рогач) і росій-
ські (В. Мокієнко, О. Бєлова) лінгвістиці роблять-
ся певні кроки в напрямку їх дослідження.

Фразеологізми, компонентами яких є етноні-
ми, поширеній по всій Україні. Так, українцям 
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відоме порівняння «крутить, як циган сонцем» 
(хитрує, непослідовне у поглядах) або фразе-
ра «китайська грамота» (щось незрозуміле). На 
основі аналізу цілого пласту середньо польських 
фразеологізмів, складовими яких є етноніми, до-
слідницею Г. Доброльожею [2] було визначено, 
що росіяни («москалів») українці цього регіону 
бачать хитрими, сварливими, дурними; циган – 
удачливим, брехливими, веселими, ледачими, 
набридливими; євреї – заможними, скупими, 
неохайними; німців – невродливими, боязкими 
тощо. Подібні асоціації з представниками згада-
них вище народів виникають майже в усіх укра-
їнців.

Однак регіонально специфічною є частотність 
вживання того чи іншого етноніма у складі па-
ремій, що зумовлено впливом таких факторів, як 
етносусідство та міжетнічні зв’язки. Очевидно, 
на території Східної України етнонім «москаль» у 
складі фразеологізмів буде побутувати частіше, 
ніж на Західній, а «татарин» – вживаються пере-
важно в мовленні українців і росіян Криму.

У побутовому мовленні українців Буковини 
(територія, яка була в складі інших держав і сьо-
годні має неоднорідний національний склад) фі-
гурують євреї, поляки, румуни, молдавани, турки 
«таке мале, а вже турок.., та ще й чорне», ци-
гани «змерз, як циган на морозі» та ін.

У цьому регіоні досить часто вживається у 
складі паремій етнонім «жид», що, очевидно, зу-
мовлено проживання великої кількості євреїв 
у Буковинському краї. Варто зазначити, що лек-
сема «жид» тут не несе негативного емоційного 
забарвлення, напротивагу територіям регіонів 
Східної України, де етнонім побутує як лайли-
вий, відносно представників відповідного етно-
су. Навпаки, жителі сіл Чернівецької обл. Зазна-
чають, що жиди – це хороші, добрі люди, які під 
час війни, у скрутні часи надавали відчутну допо-
могу українцям. Саме тому на цій території побу-
тує фразера «у жида можна зайтúси» (на звер-
нення по допомогу не відмовлять, з порожніми 
руками не відпустять) [5]. Як не парадоксально, 
поряд із цим фігурують у мовленні жителів регі-
ону й антонімічні до наведених фраземи, в яких 
простежується натяк на скупість, певну дріб’яз-
ковіть євреїв, пов’язану з характерною для них 
діяльнісною сферою – торгівлею: «живу [т] – 
як брати, рахую [це] – як жиди»; «скупий, як 
жид»; «торгую [це], як жид» [5]. Спостережли-
вість українця не оминула увагою і терплячість 
євреїв – «Це вже б і жида заїло» [5]. Якщо хтось 
бере зі собою в дорогу багато зайвих речей, про 
нього на Буковині говорять так: «збирає[си], як 
жид на вóйну» [5] маючи на увазі таку рису вда-
чі євреїв, як передбачливість.

Буковинські українці часто згадують у мовлен-
ні й своїх сусідів-молдаван (Буковина перебува-
ла у складі Молдавського князівства в період XV–

XVIII ст.), яких, судячи зі сталих словосполучень, 
вони наділяють «тупістю». До того ж інтонація, 
з якою промовляються вислів «...це – молдав-
ський варіант» [5] (мається на увазі щось низь-
копробне, позбавлене смаку), близька до спів-
чутливої. Вживається і більш експресивна фра-
зера: «молдавани – теж люди» [5]. І вже надто 
глузливими є слова дитячої пісеньки-дражнил-
ки: «Молдавани чі-чі-чі продавали к[о]лачі. К[-
о]лачі засохли – молдавани здохли» [5].

Оскільки Буковина перебували і під вла-
дою Австо-Угорщини (кінець XV ст. – початок 
XX ст.), утворилися фраземи й жарти діалогіч-
ного характеру з етнонімом «мадяри» (те саме, 
що й угорці): «гнилий, як вош мадярська» [5]. 
Або: – Як мадяра сфотографувати по пояс? – 
«Посадити у яму і сфотографувати» [5]. У на-
ведених висловах звучить неприхована неґація, 
якою позначали сусіди своїх сусідів.

Проте найгірше ставлення українців Буковини 
доводиться констатувати відносно етносів, які 
не лише панували на їхній землі, а й насильниць-
ким шляхом насаджали свою культуру, попира-
ючи українську. Старожили буковинських сіл і 
сьогодні згадують із болем ті часи, коли під час 
навчання в школі їх суворо карали та били різка-
ми вчителі-румуни, примушуючи таким чином 
учити румунську мову, якою викладали в тодіш-
ніх буковинських школах (1918–1927 роки – пе-
ріод румунізації Буковини).

Саме цим зумовлена відверта ненависть буко-
винських українців до представників румунсько-
го, а також польського етносів, що простежують-
ся в їхньому мовленні. Відтак у фраземах вико-
ристовується навіть груба лайлива лексика: кур-
ка – «гаїна», мука – «фаїна», корова – «вака», а 
румуни – «с..»; «всі мазури до дзури» (до заду), а 
поляки – до «с...» [5]. Були зафіксовані й жарти 
глузливого характеру: – Чого поляк не їсть ма-
ринованих огірків? – «Бо голова в банку не влі-
зе» [5].

Так чи інакше, фактом є те, що для українсько-
го мовлення нехарактерні фразеологізми, у скла-
ді яких був би етнонім «українці». Водночас за-
фіксовано відносно небагато фразем, які несуть 
нейтральне етносемантичне навантаження щодо 
інших етносів, і зовсім обмаль – позитивне.

На думку О. Бєлової [1], це явище закономір-
не і властиве не лише для українців, які нібито, 
як може здатися на перший погляд, вивищують 
себе над іншими. Воно пов’язане, за переконан-
ням дослідниці, з давньослов’янськими локутив-
ними уявленнями про два світи «цей» – «той», 
«нав» – «яв», «свій» – «чужий» тощо). Представ-
ники іншого етносу здавна сприймалися як жи-
телі іншого, чужого (ворожого) світу. Цей факт 
певною мірою зумовлює заздалегідь упереджене 
ставлення до них. Паремічні одиниці, що мають у 
своєму складі етноніми, є надзвичайно цінними, 

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 118

оскільки відбивають окремі історичні періоди, 
фіксуючи міжетнічні стосунки, колективне став-
лення одних народів до інших, хоча й іноді дещо 
гіперболізовано виявлене в мовленні. Крім того, , 
це колоритні й самобутні національно-культурні 
зразки словесної народної творчості. Цікавим на 
нашу думку, видається також дослідження етно-
німічних паремій інших народів стосовно укра-
їнців. Зазначені аргументи вимагають особливої 
уваги до таких фразем і їхніх регіональних осо-
бливостей з боку збирачів і дослідників фоль-
клору та етнографії, розробки методичних шля-
хів їх виявлення в процесі роботи етнографічних 
і фольклористичних експедицій.
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СВИРИДА Раїса 
(Київ)

ДО ІСТОРИКОЕТНОГРАФІЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛІВОБЕРЕЖНОЇ КИЇВЩИНИ
(за матеріалами досліджень 
Баришівщини до Наукових 
обґрунтувань ТЕПу хати із с. Бзів)

У минулому село Бзів входило до Переяс-
лавського повіту в складі Полтавської губернії. 
На карті України Боплана 1631 року Баришів-
ка позначена як невеличке містечко. На той час 
в центрі містечка жили найзаможніші ремісни-
ки: швець, кравець, столяр, торговці та шинкарі, 
у дальших вулицях – міщани і окремо власники 
«халуп» [1]. У першій половині ХІХ ст. Баришів-
ка стала волосним центром Переяславського по-
віту Полтавської губернії, зберігаючи за собою 
роль значного для навколишніх сіл торговельно-
ремісничого центру Лівобережжя.

Баришівський район розташований на При-

дніпровській низовині. Місцеві ґрунти не скрізь 
сприятливі для землеробства, крім чорнозему 
поширені дерново-підзолисті, болотні, торфові 
і солончакові [2]. Проте наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ століть традиційними заняттями на-
селення цього краю залишалися землеробство 
й тваринництво. Польові земельні наділи пере-
важно складали 3–5 десятин, а в декого 8–10 
або й одну десятину [3], були й городники і зо-
всім безземельні, яким доводилося будувати хату 
на орендованій землі або йти в підсусідки [4]. 
Вирощували, як розповідають старожили, осно-
вні традиційні зернові культури: озиме жито, 
яру пшеницю, ячмінь, овес, гречку, просо, озиму 
пшеницю, олійні культури, сіяли також коноплі, 
рідше льон. Щороку частину землі, стерню рали-
ли на пар. На городах вирощували овочеві куль-
тури: картоплю, буряки, моркву, капусту, огірки, 
цибулю, часник, а в кого не вистачало поля, то сі-
яли при городах трохи конопель. За даними по-
двірного перепису 1900 року селяни ще трима-
ли як тяглову силу воли. Так, у с. Бзів на той час 
у селян був 261 віл, пізніше замість них заводили 
коней. Обробляли землю плугами, більшість гос-
подарів мали одну конячку, тому спрягалися. На 
поширених супіщаних ґрунтах успішно застосо-
вували для обробітку однозубе дерев‘яне й заліз-
не рало, ще й на початку ХХ ст. воно залишалося 
основним орним знаряддям, оскільки вимагало 
значно меншої тяглової сили. У деяких господар-
ствах було й двозубе рало. Сіяли вручну із короб-
ки, плетеної з пучків соломи і лози. Посіви боро-
нували дерев‘яними і залізними боронами [5]. 
За статистчними даними на 1900 рік у селах, що 
належать до сучасного Баришівського району, 
працювало два десятки ковалів, які виготовля-
ли плуги і борони у сільських кузнях [6]. На по-
чатку ХХ ст. у заможніших хліборобів почали 
з‘являтися фабричні плужки (поширенішим був 
«рачок»), але в більшості дрібних господарств, за 
статистикою, переважали традиційні знаряддя. 
Так, у Баришівській волості у 1900-х роках нара-
ховувалося 108 дерев‘яних плугів і 3 однолеміш-
ні залізні, у Бзові – відповідно 50 і 61, однозубних 
рал у сусідній Селичівці – 220, у Бзові – 180 рал 
і 2 сохи [7]. Урожай зернових збирали косами, 
жали серпами, в‘язали перевеслами в снопи і 
складали в полукіпки і в копи (по 30 і 60 снопів), 
після того їх звозили до клуні. Традиційне давнє 
знаряддя обмолоту – ціп, бідніші молотили ним 
у клунях на току цілу зиму, з ціпом наймалися в 
молотники за хліб, за гроші. Заможніші купува-
ли молотарку, впрягали шестеро коней, молоти-
ли самі, позичали іншим господарям за відробі-
ток чи за плату. Хто вирощував багато зерна, ку-
пував віялку, інші господарі віяли вручну з мір-
ки, на решетах.

Навколо села були великі випаси для худоби. 
«Люди держали багато скотини, розводили 
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свиней, овець, домашню птицю» [8]. Крім орної 
землі були левади й гаї, по селах збереглися на-
віть назви кутків – Гаї і відповідні прізвища – Га-
йовий. У гаях росли дуби, березняк, в кінці ле-
вад – верби. Місцевість Лівобережжя має неви-
сокий рельєф, помережаний водоймами озер, рі-
чечок із луками та заплавами. Навіть у найсухіше 
літо не пересихали озерця і різні мочарі без ви-
значених берегів [9]. Завдяки сприятливим умо-
вам було розвинене рибальство. З Дніпра захо-
дило багато риби, у болотах і заплавах водилися 
в‘юни, карасі. «Риба не вибувала, у повінь вода 
піднімалась до будівель, щука підпливала під 
саму клуню, і дід ловив її. За ту рибу люди голод 
пережили» [10]. Зимою ловили плетеною з лози 
кобзою, літом, коли біжить вода, ставили «в‘яте-
рі», верші. Ловили рибу плетеними сітками, во-
локами, саками, під осінь – підсаками, «караща-
та, в‘юнчики підсушували, товкли в ступі і 
просіювали в горщик, додавали до страв» [11].

Домашні ремесла
Майже в кожній селянській хаті пряли коноплі, 

рідше льон, овечу вовну. Довгими осінніми вечо-
рами гурти дівчат, молодиць збиралися по хатах 
зі своїми прядками, гребенями з мичками на до-
світки, до них приєднувалися хлопці, чоловіки, 
хто зі своїм ділом, хто допомагав, а більшість із 
них – розважалися. З конопляних очосів, що ли-
шалися на гребені, пряли на великі веретена тов-
сте прядиво – «валили вал», з якого ткали міш-
ковину, товсті кодрі. Дуже бідні селянки найма-
лися прясти, це були виснажливі заробітки, від 
яких за довгі роки стиралися й пучки. Після різд-
вяних свят починали ткати. Були ткачі, чоловіки 
й жінки, що спеціалізувалися на виготовленні 
полотна, рушників, скатертей, ряден, килимів у 
Баришівській, Березанській, Войтівській волості. 
Крім того, у Баришівській волості виготовляли 
плахти, працювало 6 плахітниць [12]. Традиція 
виготовлення «красних» рушників з часом по-
ширилася по багатьох селах, ткали такі рушники 
і в с. Бзів. У Скопцях (Веселинівці) графиня Се-
миградова заснувала ткацьку артіль, де діяв ві-
домий осередок килимарства і вишивання. Були 
в селах свої теслі, покрівельники солом‘яних да-
хів, ковалі (робили плуги, борони, рогачі, кочерги 
тощо), колісники, стельмахи (виробляли дерев‘я-
ні плуги, сани, вози), бондарі, столярі, гребінщи-
ки, лимарі, овчинники, шерстобити, пічники, іко-
нописці і малярі, останніх у Баришівській волос-
ті заявлено 15 [13]. Сільські кравці шили керсет-
ки, юпки, свитки та інший селянський одяг, шев-
ським ремеслом особливо займалися жителі Ба-
ришівки. Сама назва містечка за легендою похо-
дить від хутора Великого Князя Бориса, в якому 
жили шевці-чоботарі. За великі бариші почали 
називати цей хутір Бариш-шевський [14]. Були 
свої шапошники, смушки закуповували у Полта-
ві і Бердичеві [15], «шили все, - як казали стар-

ші люди, - з ніг до голови». Майстри працювали 
самі, або з допомогою родини, рідко хто набирав 
учнів. Виготовляли речі для себе і на замовлен-
ня, ткачі продавали свої вироби на місцевих і на-
вколишніх ярмарках. Кустарі працювали цілий 
рік і продавали свій товар скупщикам. Гончар-
ний посуд привозили із-за Дніпра – з Київщини, 
а з Чернігівщини доставляли гончарні і дерев‘яні 
вироби, зокрема і обичайки, з яких майстри з Ба-
ришівської волості виготовляли сита.

Планування села, садиби
У плануванні сіл переважає традиційна для 

всієї Наддніпрянщини вулично-садибна забудо-
ва місцевості залежно від рельєфу з виділенням 
центральної частини, де ставилися громадські 
будівлі. На підвищених ділянках розміщували 
хати з подвір‘ям, до низин спускалися городи, за 
ними тяглися левади. У центрі села традиційно 
розміщувалась церква.

Орієнтація хати на садибі, як і майже всюди в 
Україні, визначалася за сонцем, хата ставилась 
вікнами на південь. Перед хатою або на причілку 
загороджували ліскою городець для квітів. Тут 
росли канупер, шовкова трава, пижма, любисток, 
півонія, безсмертник (мороз), ласкавці, чорно-
бривці. Поблизу хати садили півники, кущі буз-
ку, калини. В городі сіяли васильки, цириглядки 
(айстри), нагідки.

Навпроти хати перед вікнами, як правило, ста-
вили рублену комору на зерно із засіками, куди 
засипали жито, ячмінь, овес, пшеницю. У бідні-
ших зерно поміщалося в солом‘яниках і діжках. 
Для худоби ставили хліви рублені і сошні (корів-
ник, конюшню), овешник (лісяні стіни з присіш-
ками), хліви для свиней і рублені сажі (останні 
не збереглися, тому до музейної садиби підібра-
ні подібні будівлі з сусідніх Переяславського та 
Бориспільського районів). У заможних господа-
рів був сінник на 2-х сохах, а в городі, подалі від 
двору, стояла клуня на дубових сохах, стіни з ліси 
або дощаті, двері високі на довгій стіні, щоб заїж-
джав віз зі снопами. Перед клунею вигороджува-
ли задворок. Для зберігання картоплі, овочів ро-
били погреби з погрібником, або копали тільки 
яму і накривали лядою. Для вироблення ободів 
до коліс, санних полозів в кінці города майстри 
робили парню в ямі [16].

Щоб молоти зерно, ставили вітряки. Так, у 
с. Бзові раніше було 6 вітряків, у 1963 році стояли 
ще 3 вітряки.

Будівельні традиції
На Лівобережній Київщині наприкінці 19 ст. 

побутують традиції і сошного, і зрубного будів-
ництва. У селах Згурівського і Яготинського ра-
йонів переважали сошні будівлі, а в Баришів-
ському і Переяслав-Хмельницькому районах 
будували у зруб із не дуже товстих протесаних 
плах. «Старі хати будували в замки, «у ву-
гла». Основний будівельний матеріал – сосна, на 
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підвалини брали дуб, на сволоки – вербу, сосну. 
Музейна хата, перевезена з с. Бзів, рублена із со-
снових плах, в‘язаних у замки з короткими, рів-
но відрізаними випусками, на дубових підвали-
нах. Довкола стін власне хати заплетена лісою 
глиняна призьба. Зруб хатньої комори піднятий 
над землею на дубових стоянах. Дах чотирисхи-
лий, на кроквах, ушитий по латах парками з жит-
нього околоту. Гребінь солом‘яний, невисокий, 
укладений сніпками (у цій місцевості його нази-
вають «спина»), придавлений півзинами. Освіт-
люється хата п‘ятьма великими вікнами на шість 
шибок: по два з чола і причілка та одне напільне. 
«Раніше у багатших були на вікнах ставні, а 
у бідних глеєм обводили навколо вікон завшир-
ки до 6 см, було хто й обводив червоним. Скло 
закладали у гару» [17]. Сіни у давніх хатах були 
без стелі, з двома дверима. У хаті стеля укладена 
з дощок по поперечних сволочках, поверх поздо-
вжнього митого сволока з вирізьбленим хрес-
том, «у старинних хатах був поздовжній сво-
лок і поперечні сволочки» [18]. Стіни хати зовні 
та всередині мащені й білені, внизу на стінах і на 
призьбі робили підводки червоною глиною за-
вширки до 3 см. Сіни й комору не мастили.

Хатнє обладнання
Внутрішнє обладнання житла відповідає за-

гальноукраїнським традиціям сталого розмі-
щення печі, полу, лав, стола. В облаштуванні по-
кутя побутує архаїчна, подібна до поліської, тра-
диція розміщення ікон по обох стінах на довгих 
полицях, що сходяться на покуті без «вуглової» 
ікони. Але на відміну від Правобережного Поліс-
ся, на Київському Лівобережжі на місці такої іко-
ни у покутньому вуглі сходяться довгі орнамен-
товані кінці рушників. Як і на Правобережній 
Київщині, тут поширені варіанти розміщення 
жердки над полом і упоперек, і поздовж. У кон-
струкції печі побутує лівобережний тип, поши-
рений і на Чернігівщині, а саме: прямостінний 
комин з коминком, який на Чернігівщині нази-
вають «пеколок», на ньому ставили каганець. Ко-
мин викладали з цегли, підпіччя – глинобитне. 
Зверху на комин ставили горщик із салом для за-
товкування борщу. На припічку – місце для гор-
щиків, макітерки, миски з ложками, друшляка, 
ковганки та іншого необхідного посуду. Піч, під-
піччя завжди білили, а черінь і припічок масти-
ли червоною глиною, челюсті й припічок підво-
дили на два пальці червоною глиною, «припічок 
змащували кожного тижня, його держали у 
великій чистоті» [19]. На привалку, застелено-
му рядниною, біля печі стояли одна-дві скринь-
ки чи сундучки, в яких складали святкові хуст-
ки, жіночі та дівочі прикраси: намиста, стрічки 
тощо. Стаючи на скриньку, діти вилазили на піч. 
Якщо не було скриньки, то ставили якийсь клу-
мак – із збіжжям чи ще з чимось. На черіні спали 
малі діти, баба, дід. Як велика піч, то 5 душ ляга-

ло. Застеляли черінь ряднами. Перед піччю під-
вішували жердку на мотузках для рушника, а 
на печі, близько до напільної стіни висіла жерд-
ка для цибулі, підсушування одягу, тканини, при 
стіні робили і поличку, на якій складали вузли-
ки з насінням. У кутку біля печі ставили рогачі, 
кочергу, хлібну лопату. Від печі вздовж стіни вла-
штовували піл для спання: на ослонах укладали 
дошки від привалка до причілкової стіни. Ці до-
шки, як і лави та інші дерев‘яні меблі, мили і чис-
тили піском, польовим хвощем або корінням пи-
рію так, що згодом дошки виблискували. На полу 
попід стіною для підвищення лежав дерев‘яний 
підголовок. Піл застеляли ряднами, товстими ко-
дрями, у кутку складали постіль і накривали ряд-
ниною, на празники накривали ліжниками, роз-
стеляли килим. На полу лежали рубель і качалка. 
Над полом підвішували велику жердку. Для крі-
плення жердки до сволока прибивалось «вухо» – 
дощечка з отвором, оздоблена традиційним різь-
бленням з антропоморфними ознаками, другий 
кінець жердки закладався у накладку, прибиту 
до стіни. На жердку вішали одяг, у свято – килим. 
До сволока над полом підвішували колиску. Це 
дерев‘яна рама, або скручена дугою лоза, обтяг-
нута рядниною з чотирма вервечками для під-
вішування. На вервечки прив‘язували яскраву 
крайку. Угорі при стіні над полом робили поли-
цю, на якій складали сорочки, полотно тощо.

Уздовж стін, причілкової і передньої, стояли 
довгі лави (соснові, дубові), завширки 50–60 см, 
на круглих стовпчиках. На свято лави застеляли 
білими ряднинами, тканими «в кружку», «сосон-
ку» [20]. На покуті, де сходяться лави, виставля-
лися обрядово-ритуальні предмети на родинні 
й календарні свята (свячена верба, маковійний 
букет, різдвяна кутя й узвар та інші). На причіл-
ковій лаві під сволоком, «де сволок кінчається, 
або на полу на покуті стояла хлібна діжа» [-
21]. Перед лавами на покуті стоїть стіл, довжи-
ною 2 – 2,5 метри. Стіл застеляли в будень домот-
каними скатертями, у свято – килимом у хрес-
ти, у квіти, поверху – білу скатертину. На сто-
лі завжди лежала хлібина, накрита рушником. 
У будні їли за малим обіднім столиком, взимку 
на полу, а теплої пори – посеред хати, у сінях чи 
надворі. У ряду із столом стояла скриня, як до-
зволяла хата, то й дві, а в бідних вона була і за-
мість стола, на скриню також стелили скатерть. 
У заможних великих сім‘ях скрині стояли і в ко-
морі, і в сінях: купували дочкам на посаг і кожна 
невістка привозила свою скриню. В одній скла-
дали кожухи, в іншій – юпки, керсетки, окремо 
лежали сорочки, полотна тощо. Купували скрині 
на базарі у Баришівці.

На причілковій стіні над застільним вікном ла-
штували на кілочках поличку – різьблену зубця-
ми божницю для образів. Від покутнього вугла 
до сволока ставили парами благословенні ікони, 
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до них додавали «образ Миколая, Пантелімо-
на, Варвари, Катерини» та інші, «бувало п‘ять 
пар ікон на причілку, безпарні ікони збоку [22]. 
Скільки в хаті жило одружених пар, стільки й 
благословенних ікон. Над таким рядом ікон на-
кладався на двох кілочках один довгий рушник 
(до 8–10 метрів), перетканий червоними паска-
ми і ширшими рядами червоних орнаментів із 
вкрапленням синього або чорного кольору. По-
середині рушник складався в три складки, а довгі 
орнаментовані кінці розпиналися очеретиною, 
один біля сволока, а другий у покутньому вуглі. 
«На великий празник – великий рушник» [23]. 
Під божницею, над вікном і на пари ікон вішали 
менші рушники, а обабіч вікна – невеличкі іко-
ни. На чільній (передній) стіні над вікном також 
були образи на полиці або на цвяхах. Над обра-
зами від вугла до передпічного вікна на кілках 
висів такий самий довгий червоний рушник. За 
рушник над образами закладали квіти: василь-
ки, ласкавці, повняки, крокіс, на Покрову – без-
смертник (мороз). Між вікнами передньої стіни 
вішали дзеркало з рушником або робили круг 
із квітів – ласкавців, васильків, крокісу, теж під 
спільним довгим рушником. «Як празник – Роз-
дво, Паска – у хаті, умри, щоб рушнички були. 
По-давньому більшіть рушників були красні. 
Як прибиру, то, видимо, що празник. Спокон-
віку заквітчують хату гвоздиками й чорно-
бривцями» [24]. Долівку на свята встеляли со-
ломою з околоту, літом – травою. Перед покутем 
висіла скляна лампадка. Дехто згадує, що робили 
до Різдва павуки, на жнива плели із соломи лан-
цюжки.

На сінешній стіні, проти печі підвішували мис-
ник (судник) на три-чотири полиці, де виставля-
ли найкращі мальовані миски, кухлики та інший 
посуд. Як і на Лубенщині, тут побутували і куто-
ві мисники полицею або шафою. Ложки тримали 
в череп‘яній мисці на полиці чи на припічку або 
в плетеному з лози кошику, який підвішували до 
сволока біля печі, чи до мисника. Була полиця до-
вга над дверима, на ній ставили глечики, пере-
вернуті горщики, складали випечений хліб, на-
критий рушником. На лаві стояло відро з водою, 
біля нього коряк, або велика дерев‘яна чи череп‘-
яна миска для миття та інший похватний посуд. 
Біля мисника підвішували сито, макогін, на кілку 
висів утиральний рушник.

За сволочки закладали гребінь, гребінку, на 
сволок клали книжки, квіти, викладали випече-
ний хліб, накритий рушником. «Сволок прикра-
шає хату...(на нього) накладаються запашні 
квіти. У отвори між сволоком і стелею закла-
дають квіти, зберігають цінні предмети: на-
мисто, стрічки, сережки тощо» [25].

Сіни. У сінях білилася тільки хатня стіна, 
а бовдур мастили рудою глиною. Під стіною 
стояла скриня з плоским віком, поряд – нож-

на ступа, в якій щодня товкли на кашу про-
со, гречку, на кутю – ячмінь: « у другої мате-
рі було восьмеро дітей і нас троє, то я із 
ступи не злазила» [26]. У сінях стояли ослін, 
жлукто, ночви, жорна. У кутку було коромис-
ло, діжка з водою, відра. Коромислом носили 
не лише воду, з ним ходили й прати до річки. 
Сіни були без стелі. На гору ховали ткацьке 
начиння, різний посуд. У сінях стояла кич-
ка – товста колодка, на ній рубали солому, 
був ушак – діжка з ушками носити на палиці 
корм для худоби.

Хатня комора мала підлогу, тут зберігалися 
харчові припаси і всяке «хазяйське добро». У со-
лом‘яники, діжки насипали зерновий хліб, стоя-
ли липівки для меду. У діжках держали сало або 
підвішували його у мішку на хрестовині на горі. 
На широкій лаві, або ослоні стояли тикви, глеки 
з олією, мірки дерев‘яні з ручкою, плетені з соло-
ми коробки, менші й великі для просіювання бо-
рошна, ночівки, лежав праник. У плетені лозою з 
соломи горлашки (шияни) засипали гречку, ква-
солю та інші продукти. По стінах на кілках висіли 
решета, підрешіток, серпи, дерев‘яне барильце з 
ручкою (брали на поле з водою в жнива), корзи-
на, кошівка, прядиво, клубки тощо. На жердці ви-
сіли мішки, свити, кожухи. У коморі зберігалися 
різні інструменти: столярські, бондарські, соки-
ри та інше.

Доморобна тканина (хатня тканина)
У селах Лівобережної Київщини здавна було 

дуже розвинене ткацтво. Різного ґатунку полот-
но розрізняли за номерами берда: 12 – 14-е, тон-
ше плоскінне, йшло на сорочки, найтонше, 15–
18-е – на хустини, заможніші шили з нього свят-
кові сорочки. Грубше полотно, 9–10-е з матірки, 
йшло на чоловічі штани, бідним на спідниці, а то 
й на сорочки.

У цьому краю склалася традиція виготовлен-
ня тканих в орнаментальні ряди довгих рушни-
ків, які широко побутували і в сусідніх районах 
Київщини й Чернігівщини. Такі рушники прода-
валися на ярмарках, виготовлялися на замовлен-
ня, їхні орнаменти взаємозапозичувалися. Ткали 
їх із самопрядних ниток, додаючи у піткання ку-
повану бавовняну червону, чорну, синю заполоч, 
або самі фарбували свої нитки. Тут також ткали 
«орлові» рушники, в яких переосмислювалися 
гербові орли царської корони і традиційні пари 
пташок.

Рушники святкові ткані у широкі ряди гео-
метризованих квітів, дубового листя, які роз-
межовувалися вужчими суцільними червоними 
пасками із вкрапленням білих і чорних, або си-
ніх смужок. Середина цих, дуже довгих рушників 
перетикалася по всьому полю вузенькими смуж-
ками синіми, червоними, іноді подвійними. Бу-
денні рушники перетикалися на кінцях прости-
ми смужками в кілька рядів.
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Рушники шиті. Для них брали лляне або плос-
кінне полотно, «шили» червоною і чорною запо-
лоччю хрестиком рослинним орнаментом (кали-
на, виноград, лілеї, січений мак, дубове листя та 
інше). Давніші рушники шили старовинним ки-
ївським рушниковим швом, в яких збереглися 
надзвичайно давні орнаменти з квітами-хреста-
ми, про що свідчать колекції М. Біляшівського і 
Д. Щербаківського. Рушники шили і мережками, 
іноді з «червоним обводом», настилом з вирізу-
ванням. Для цього тонко пряли нитки з плоскіні, 
льону, потім їх відбілювали. Шиті рушники були 
не такі довгі, їх вішали окремо на кожен образ, 
або на пару, на свято у хаті було багато «красних 
шитих київських» рушників – 10–15.

Скатерті ткали з конопляного прядива на чо-
тири поножі у складні перебірні орнаменти: «в 
гречку», «в кружку», «в сосонку», «у зубці», «у 
ряди». На кінцях перетикалися червоними, сині-
ми вузькими й ширшими смужками, в два – три 
ряди. Скатерть стелили на стіл, на скриню.

Рядна ткали з конопляної пряжі «у кружку», 
«у сосонку», зшивали з двох ряднин. Були рядна 
однотонні і «писані»: переткані по всьому полю 
або на кінцях вузькими смугами – коричневими, 
темносиніми, темнозеленими. Ряднами застеля-
ли піч, піл, ними укривалися.

Кодрі подібні до ряден, зшиті з двох половин, 
але значно товщі, їх ткали з товстого валу. Кодрі 
стелили для спання і ними вкривалися.

Ліжники вовняні темнокоричневі і сірі, на 
конопляній основі перетикалися самопрядною 
вовною у «білі, сиві паски на два пальці» [27].

Килими ткали з пряденої овечої вовни, яку 
фарбували, основу навивали конопляну. Орна-
менти: різнокольорові яскраві квіти, хрести на 
темному тлі, ромби, обрамлені по краю зубчатою 
каймою. У Веселинівці діяла фабрика, а пізніше 
артіль, заснована на народних традиціях, де збе-
рігались і поширювалися давні й новіші зразки 
місцевого килимарства. Килимами застеляли на 
свято столи, скрині, вішали на жердку, як з‘яви-
лися ліжка, то – на стіну, використовували в ро-
динних обрядах – весіллях, родинах, похоронах.

Народне вбрання
Традиційне жіноче й чоловіче вбрання має за-

гальноукраїнські складники: натільна сорочка 
і поясний одяг, до яких додається взуття, верх-
ній одяг, головні убори, до жіночого – прикраси. 
«У старину як бідні, так і багаті, носили одяг май-
же всуціль із домашніх матеріалів, виготовлених 
домашніми способами» [28]. На початку ХХ ст. 
поширюється мануфактурне виробництво, ви-
тісняються старовинні матерії і крої «у багатих 
від надлишку, у бідних від недостачі» [29]. Через 
практичність не виходив з ужитку кобеняк або 
керея з товстого домотканого сукна з кобкою, 
його вдягали на мокру погоду на кожух, брали в 
поле. Старше покоління трималося старовини, 

носили свити, кожухи, юпки. Побільше справ-
ляли вбрання молодим до одруження: «у мами 
було дві кожушанки, три ватянки, три крам-
ні легкі юпки (чорні, сиві) до вусів, вісім карсе-
тів, спідниці у вісім пілок, багато сорочок [30]. 
Ще майже до Другої світової війни існував зви-
чай, щоб молода шила молодому до весілля со-
рочку: мати вишила батькові сорочку, як ішла 
заміж, це було в 19 чи 20-у році.» [31].
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2  Географічна енциклопедія України. – К., 1989. – Т. 1. – 
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8  Записано у с. Бзів у 2000 році від Кулик Ольги Панте-
леймонівни, 1927 р. н.
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10  Записано у с. Бзів у 2000 року від Кулик О.
11  Записано там само.
12  Кустари и ремесленики Полт. Губ. – С. 127, 128, 131.
13  Там само. – С. 127.
14  Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии. – 

Полтава, 1852. – Т. 3. – С. 430.
15  Арандаренко Н. Названа праця. – С. 430.
16  Записано у с. Гостролуччя у 2000 року від Коваль Ка-

терини Антонівни, 1913 р. н.
17  Записано у с. Бзів від Кулик О.
18  Записано у с. Борщів Баришівського р-ну у 2002 році 

від Гайдай Олександри Максимівни, 1916 р. н.
19  Записано у с. Бзів від Кулик О.
20  Записано там само.
21  Записано там само.
22  Записано у с. Паришків Баришківського р-ну.
23  Записано у с. Паришків від Булих Марії, 1908 р. н.
24  Записано у с. Райківщина Яготинського р-ну у 20-

04 році від Пінчук Ганни Миколаївни, 1926 р. н.
25  Падалка П. Что сказало население Полтавской губер-

нии о своем старом быте. – Полтава, 1905. – С. 28.
26  Записано у с. Борщів у 2002 році від Кирди Марії мак-

симівни, 1916 р. н.
27  Записано там само.
28  Падалка П. Названа праця. – С. 30.
29  Там само. – С. 31.
30  Записано у с. Сулимівка Яготинського р-ну у 2002 ро-

ці від Погибенко Любові Дмитрівни, 1916 р. н.
31  Записано у с. Безуглівка Згурівського р-ну у 2003 році 

від Іваницької Катерини Іванівни, 1925 р. н.

За польовими дослідженнями та науковими дже-
релами характеризуються природні умови краю, 
особливості господарства та занять, планування 
садиб і будівельні традиції, облаштування житла, 
традиції ткацтва і народного вбрання.
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Ірина МАЛЮТІНА 

ГРОМАДСЬКІ САНКЦІЇ 
ТА ПОКАРАННЯ ПОКРИТКИ. 

Народна громада на основі традиційних 
форм співжиття суворо регламентувала всю 
структуру взаємин. Сільське віче забороняло по-
рушникам народної моралі жити в межах грома-
ди. Таких виганяли геть і позбавляли права по-
вертатися до гурту. Це стосувалося й інших про-
вин. В такий спосіб народне звичаєве право регу-
лювало суспільну мораль, оскільки характерною 
рисою звичаю була його публічність. Публічність 
випливала з усності права, коли будь-яку юри-
дичну акцію повинна була санкціонувати гро-
мадськість.

Особливо жорсткими були громадські санкції 
щодо «покриток», про що існує велика кількість 
свідчень. Фактів покарання спокусників наба-
гато менше. Народна приказка з цього приводу 
каже: «На козаку нема знаку». Сучасні культу-
рологи й соціологи вбачають у цьому дискримі-
націю жінок у традиційному суспільстві, етно-
графи ж – той самий інстинкт колективного са-
мозбереження, де функція продовження та збе-
реження роду і формально і фактично залежала 
більшою мірою від жінок, аніж чоловіків [1].

«Покритка» («скритка», «накритка») – так у на-
роді називали жінку, яка втратила дівочість поза 
шлюбом і якій, як заміжній жінці, покривали го-
лову хусткою. Обряд «покривання» мав на меті 
виховний та застережний ефект, спрямований 
на молодь, на саму покритку, оскільки осуд гро-
мади випереджав можливе народження дитини. 
Покритка перебувала під пильною увагою своїх 
односельців, а це унеможливлювало здійснення 
більшого злочину (приховування факту наро-
дження дитини, вбивство дитини). 

Важливою деталлю вікового та соціального ви-
окремлення була намітка, якою пов’язували го-
лову, що відрізняло заміжню жінку від незаміж-
ніх. «Дівки» вбиралися подібно до жінок [2].

Цікаво, що наміткою на Слобожанщині цього 
часу, за цим же описом 1785 р., слугував «серпа-
нок» – атрибут, який досить часто трапляв в опи-
сах жіночих речей. Г. Калиновський, описуючи 
обряд весілля в «Малой России» та Слобожан-
щині 70-х рр. XVIII ст., відзначив, що «кібалку», 
намітку, «чепец» на молоду надягаю: після пер-
шої шлюбної ночі; до цього вона має лише стріч-
ки та заплетені коси [3].

Намітка, хустка, пов’язана голова – символ за-
міжньої жінки. Збиття цієї намітки, хустки чи 
очіпка – тяжка образа. Ганна Башкатова скаржи-
лася на регістратора Максима Васильєва (1790 р. 
Богодухівська округа), що той «ударшть меня по 
лЬвомь плечЬ такь силно, что... потомь сбить сь 
моей голови весь уборь сь платкомь чемь причи-
нить мне обиду безчестье и увечье» [4].

Слово «покритка», чи «накритка» стосувалося 
жінки, котра мала чи чекала на нешлюбну дити-
ну [5].

Давні звичаєві структури мали чіткий регла-
мент контролю, який здійснювала громада; її рі-
шення не підлягало оскарженню, а тим паче не-
виконанню.

Покривання зазвичай відбувалося двома-трьо-
ма поважними жінками похилого віку, які при-
ходили у дім до такої особи. Вони оголошували 
їй вину, а потім «скривали» її, як заміжню жінку. 
Покритка просила прощення у присутніх: «Про-
стіть мене, люди добрі!» та кланялася на чотири 
сторони [6].

Відомі випадки, коли винувата у втраті дівочої 
цноти самостійно здійснювала над собою обряд. 
Подальше її життя було сповнене принижень та 
затавроване людським осудом: хлопці вимазува-
ли ворота дьогтем, могли силоміць зрізати косу – 
ознаку дівочої гордості. Батьків дівчини висмію-
вали, «що не могли вільно пройти селом». Це ча-
сом змушувало їх відмовлятися від власної до-
чки. На Чернігівщині був звичай, за яким батько 
покритки віддавав на ярмарковій площі весіль-
ний посаг дочки чесним дівчатам. 

У Литовському Статуті із співвідношенням до 
звичаєвого права є артикул , де йдеться про умо-
ви за яких батько може відректися від синів чи 
дочок. Батько може відректися від доньки, якщо 
вона веде розпусне життя. Як бачимо, в цьому ар-
тикулі відчувається потужний морально-етич-
ний струмінь, який наближає ці норми до народ-
но-звичаєвих уявлень [7].

Однак слід зауважити, що в ньому більше ви-
являються патріархальні устої загальнолюдсько-
го, а не конкретно етнічного характеру. Народна 
традиція не була такою безжальною до невдяч-
них дітей. Як свідчить український фольклор, на-
род вважав, що Бог карає дітей за погане став-
лення до батьків.

Молодіжна громада, яка засуджувала «блуд» і 
викривала аморальну поведінку своїх членів, мо-
гла влаштувати «весілля», тобто його імітацію, 
дівчині запідозреній у нестатечній поведінці. У її 
присутності співалися сороміцькі пісні, роби-
ли з коров’яку весільне «гільце», яке обвішували 
ганчір’ям. Інколи брали попід руки матір і донь-
ку і вели їх селом, примушуючи бити поклони 
на кожному кроці, у їхньому дворі влаштовува-
ли танці з музикою, хату обкидали нечистотами, 
розбивали піч [8].
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Покритка втрачала право відвідувати місця 
молодіжного дозвілля, смиренно мала терпіти 
докори на свою адресу. 

Безчестя для української дівчини – гірше смер-
ті, життя після ганьби застигало, зупинялось. 
Проте «вагітна жінка користується в народі по-
вагою, що змішана з релігійним острахом» [9].

Відтак, існували звичаї захисту прав дівчини, 
яку ошукав парубок, відмовившись від одружен-
ня. Якщо вона була вагітною, то могла прийти в 
дім парубка «на піч», просячи таким чином за-
хисту своїх прав у домашньої берегині – печі. 
Тоді сім’я хлопця не могла її вигнати і мусила по-
годитися на шлюб [10].

Близьким за змістом був звичай «на піч», по-
ширений у давніші часи на Наддністрянщині. За-
вагітніла дівчина непомітно пробиралася до осе-
лі свого спокусника, влазила на піч і перебувала 
там доти, поки не народить дитини (за традиці-
єю, її не могли ні вигнати, ні якось скривдити). 
Після цього вона ставала повноправною дружи-
ною свого обранця [11].

Траплялися випадки, коли дівчина зазнавала 
насильства. Ці випадки не залишались поза ува-
гою громади. Навіть у книзі «Зерцалъ Саксоно-
въ» читаємо: «Панна іли невъста егда би с рос-
пущеними власи прійшла до уряду, скаржачи на 
кого о гвалтъ себъ учиненномъ , обовязуясь того 
довесть свъ детелми, кои крики ей слихали» [12].

Цікавим є і оцінювання вбрання жіноцтва 
щодо проблеми випадків зґвалтування і втра-
ти цноти. Наприклад, дружина реєстратора Іва-
на Сильченка 1788 р., що побилася з поміщиком 
Миколою Дукою, вибігла з хати в самій «спо-
дницЬ», «а вь рубахи вороть разорванной до са-
мого поясу» підкреслюючи напевне наругу над 
собою [13].

Оглядаючи скаржницю щодо зґвалтування, 
господарка квартири, де та мешкала, Параскева 
Білозор у тому ж Богодухові 1793 р. веліла ски-
нути зґвалтованій запаску і оглянула сорочку 
на предмет виявлення там слідів втрати цноти 
(растлЬнія дЬвства) [14].

У славнозвісній пам’ятці «Права, по котрым 
судится малороссийский народ» читаємо у 12 ар-
тикулі: «О насиліи дівици или жени

Казнь насилнику и поморникам его.
О насиловаиной нечестного состоянія жениі.
Ежели на крикь насилованой люде 
    не прибудуть.
О сумнитєльствахь в насиліи.
О насилованной в бєзлюдномь місті.
Кто би дівицу, вдову или жену мужнюю чест-

ную какова-нибудь званія знасилничаль и оно-
му насилнику в безчиніи его каким то-нибудь 
же образомь совітомь или діломь кто другій по-
мощєствоваль, а тая дівица, вдова или жєна в 
насиліи томь кричала и на тогь би крикь збіжа-
лись люде пред которими би насилованая наси-

ліл своего знаки обявила и послі позвавь оного 
насилника и помощииковь его в суді, того жь на-
силія вышєпоказанными свідитєлми доказала к 
тому жь и присягою своєю и свідетелей ежели бы 
насилникь и помощники в томь сами не повини-
лись тоє подтвєрдила, то таковаго насилника и 
помощииковь его смертїю казнить, награжденіе 
же за безчесті по званїю насиловаиной изь имі-
ній его ж насилника и помощниковь его іметь 
бить уплачено.

Таким і, же образомь судить насилника за на-
силіе насиловаиной, хотя іі нечестного состоянія 
жени, єсли би в томь случаи били достовірниє 
свідители и знаки насилія явныє, знаки же и при-
міти такова насилія могуть бить именно такіе, 
напримірь, когда бь у жєнщини или у насилника 
платє подрано или синіє либо кривавїє у кого бы 
из нихь на тілі явились знаки или за учиненымь 
насиліємь того жь часа прибігла бь изнасило-
ванная в судь с жалобою на насилника, при чємь 
надлєжить в суді кріпкоє и зрілоє йміть разсмо-
трєніе по єя річамь и другимь обстоятелетвамь.

А буди би какая дівица вдова или замужня 
жена во время насилованія голосно кричала, а з 
людей хотя и слишащихь тоть крикь никто бь к 
нєй не прибіжаль или хотя бь за какимь от того 
жь насиловатєля воспящєнїємь и кричать нє 
могла, тогда она освободясь в скорости, людямь 
знаки насилля обявит и в суді того подлинными 
знаки доказивать, а свєрхь того и присягою под-
твердить иметь, а по такому доказательству на-
силника казнить смертїю по вишеписанному; 
буди же свободная насилствованная похощеть 
оного

А ести би в такомь місті насиліе какой діви-
ци, вдові или жени мужнєй сталось, гді мощно 
крикь людямь слишать, а она бь не чинила ника-
кова препятствія, не кричала, но послі уже в нєс-
коромь врємєни людямь обявила, то сєго насилїє 
нє вмінять и опорочєнний в такомь случаи какь 
за прямое насиліе наказивань бить нє іметь.

Буди какой дівици, вдові или замужней жені 
насиліе зділаеться в полі, в лісі или другомь ка-
комь уєдинєномь и безлюдном місті, то когда 
она о такомь насиліи обявить прежде тому кого 
встрічь попасть можєть и потомь скоро пришедь 
в домь родителямь или родствєнньїмь, либо к 
ближайшому городку или селу, тамошным лю-
демь явку о томь же учишь и в суді при свідитє-
летві тіхь же людей и показати насилствія зна-
ковь, присягнеть, таковий насилникь, хотя би 
она, пасилованная, нє токмо чєстнал, но явно 
подозритєлная либо с прєлюбодіянія рождєії-
ная била, смєртїю казнєнь бить иміеть. Буди же 
би кто, начавь какую жєнщину либо дівицу на-
силовать, того бєззаконія нє совєршиль, то оно-
го хотя смертїю не казнить, но жестоко по разс-
мотрінїю суда на тілі наказать надлєжить» [15].

Звичай мав яскраво виражене морально-етич-
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не спрямування. Закон же був індиферентним до 
моралі. Якщо брат убивав звабника своєї сестри, 
то це або ж не вважалося злочином, або ж вва-
жалося злочином вибачливим. За законом же він 
мав бути покараним за вбивство. Перед законом 
усі рівні: і ті, що вчинили злочин із меркантиль-
них цілей, і ті, що виконували свій моральний 
обов’язок. Рішення громадського суду керувало-
ся передусім принципом справедливості, базова-
ним на народних уявленнях про «правду і крив-
ду», «правду і неправду», «гріх». Закон апелював 
до розуму, звичай – до совісті. 

У народній судовій практиці використовува-
лися такі народно-юридичні оціночні терміни, 
як «по-людськи – не по-людськи», «по-божому – 
не по-божому», «по правді – не по правді» тощо.

Проте в народно-звичаєвій традицій норма-
тивність усе-таки існувала. Щоправда, обрамле-
на вона була у звичаєву форму. З іншого боку, ба-
гато рис звичаєвої культури перейшло до права, 
хоча тут вони мали другорядний характер. Серед 
них можна виділити такий формальний елемент 
судового процесу, як складання присяги; мо-
ральні причини скоєння злочину могли кваліфі-
куватися як такі, що пом’якшують вирок [16].

«Чи розрізняє народ велику вину від малої, 
тяжкий злочин від незначного, чи він порушен-
ня якої-небудь обрядовості, якого-небудь зви-
чаю, якщо не з дійсності, то щонайменше в своїх 
віруваннях і своїх оповіданнях карає такими ж 
тяжкими карами, як і найбільші злочини» [17].

В народі існує зовсім інша, аніж в офіційному 
праві шкала цінностей. Зокрема, якщо самосуд 
буде вчинений за народними уявленнями про 
справедливість, то він не вважатиметься злочи-
ном, про що свідчить величезний матеріал укра-
їнської народної балади. З іншого боку, розпуста 
карається набагато жорстокіше, хоча, з погляду 
офіційного права, вона не є злочином, оскільки 
належить не до парафії права, а до парафії мо-
ралі. О. Ф. Кістяківський, прекрасний аналітик, 
якраз відносив останні випадки саме до галузі 
звичаєвого права, виходячи при цьому з народ-
них уявлень про злочин і кару. Так, він окремим 
розділом виділяє «Позашлюбні відносини і зло-
чини проти плоті» [18].

За повір’ям, незаконнонароджені успадкову-
вали від батьків аморальні риси. У збірці «Права, 
по которым судится малороссийский народ, зна-
ходимо у 21 артикулі: «О бєнкартахь, то єсть ви-
бладкахь и нєзаконнорожденныхъ.

Которые діти за бенкарти разуміються, и ника-
кого наслідія не получають.

Бенкарти, прежде брака рождєныє, с законно 
спложенными от одного отца дітми, в какихь его 
имінїяхь могуть наслідїє получить.

Бенкарти прижитые от подложниці прежде и 
после брака с одним мужемь спложенные, наслі-
дїй не получають.

Когда по матерамь наслідствують бенкарти и 
от кого воспитованы быть иміють.

Кого бы отець за сина непризнаваль и которо-
го сина ізректись можєть.

Бенкартами и виблядками ті діти називають-
ся и суть, кой от мужа и жены законним бракомь 
несочетавшхь, родяться и таковыє по родителехь 
и родственникахь своихь никакого насліднія не 
получають. Разві бы указомь государєвымъ за 
какую службу свою в число честныхь людей при-
няти были или бы отець ихь изь собственныхь 
собою нажітшхь иміній что имь записаль.

Да прижитіе жь блудно от безьбрачного мужа 
с женою бєзбрачною жь діти, хотя прямо за ви-
блядковь почитаються, однако жь и таковые по 
матері надлєжащіє ей имения могуть наслідо-
вать, ежели би матерь ихь инныхь дітей чест-
ного ложа по сєбі не оставила, ибо виблядки по 
отцу свойствєнных не иміють, но иміють токмо 
по матері. Когда же бы и мати ихь иміла инныхь 
честного ложа дітей, тогда виблядки и по ничего 
не наслеідствують…, а кой изь прелюбодіянія от 
женатого зв. мужа или холостого, но от замужє-
нєй жены спложены бывають виблядки, таковые 
и в матернемь иміній, за ея противо закона су-
пружеского преступление ничего не наслідству-
ють, хотя бь никакихь дітей честного ложа по ней 
не осталось» [19].

Проте діти за народним звичаєм вважалися 
окрасою родини. Зведення маленьких душ зі сві-
ту в українському селі нещадно переслідувало-
ся. У поемі Тараса Шевченка «Титарівна» розпо-
відається, як «ще за Гетьманщини святої», згідно 
з традиціями копного суду, карали нещасну жін-
ку-покритку, що наважилася згубити своє дитя:

Ой узяли безталанну, 
Закували у кайдани,
Сповідали, причащали,
Батька, матір нарікали,
Громадою осудили
І живую положили 
В домовину!..й сина з нею! 
…Щоб навчалися дівчата,
Коли не вчить батько, мати [20].
У цьому творі відповідальність за душогубство 

з матір’ю розділяє і позашлюбний батько дити-
ни, який, власне, і скоїв злочин. Але в реально-
му житті вся відповідальність і ганьба лягала на 
плечі жінки.

В народі існували міцні традиції карного зви-
чаєвого права, частина з них була запозичена і 
правом офіційним. Винесення вироків у кримі-
нальному судочинстві також залежало від скла-
ду суду, було довільним, оскільки не кожний 
склад злочину мав фіксовану в письмовій формі 
міру покарання.

За законом кара на горло передбачалась: «без-
чиннымъ женамъ, которые дътей своихъ или чу-
жихъ умершвляютъ» [21].

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 126

До категорії вбивств усі законодавства зарахо-
вували страту новонароджених дітей, за що пе-
редбачалося суворе покарання, особливо для не-
одружених дівчат. Якщо суд не виносив смертно-
го вироку, то покарання відбувалося за звичаєм: 
громада збиралася у повному складі (особливо 
наголошувалось на присутності молодих дівчат), 
винну роздягали до пояса, кожен мав бити її па-
лицею і гнати від центру до краю села, приказу-
ючи, щоб ніколи в село не поверталася. Ніхто не 
мав права переховувати засуджену. Край села 
коси її переплітали соломою і підпалювали. 

Приховування факту народження неживих 
дітей та поховання їх без ритуалу засуджувало-
ся громадою і передбачалися різні фізичні по-
карання винної: «Після розкуття її з кайданів у 
брамі міста вибити 50 палками і відправити у 
село. У селі в першу середу має висповідатись, 
після цього на початку, в центрі та край села має 
отримати по 50 палок. При виконанні покарань у 
руках має тримати зелений сніп» [22].

У книзі «Права…» 1743 року є відповідні арти-
кули за номерами 10 та 11: «О казни жєнска пола 
за убійство дітей, блудно прижитих.

Ежели какая блудница дитя своє сама 
                 или чрєзь кого другаго умертвить.
О блудници, которая дитя своє тайно 
     погребеть.
О блудници, плодь в себі живий умєртвившєй.
О блудници, плодь в себі живий поврєдившєй.
Когда би каковая жена замужная или вдова, 

либо дівка беззаконно обходясь прижила дитя, 
и оноє стида ради или боясь наказанія, сама или 
чрєзь кого другаго нарочно умертвила и на томь 
ділі тоть, кто по єя волі или сама она будуть по-
ймани, или в томь подлиннимь явнымь доказа-
тєлствомь и другими примітами по слідствїю 
изобличени будуть, таковие, какь сама оная жен-
щина, которая умертвить плодь свой дерзнула 
или кому на умерщвлєнїє дала, такь и тоть чрєзь 
кого тое зділалось, иміють бить казнени отсічє-
нїємь голови. То жь разуміть и о блуднику с та-
кою блудницею дита прижившемь на которого 
бь впрям довелось, что оное дита погредь учи-
нєнному общому сговору и согласію с нею, блуд-
ницею, умерщвлено, хотя бь при томь онь и не 
быль, смєртной казни какь и она подлєжить.

Если би которая жєна или дівка, либо вдова 
беззаконно прижитеє дита родивь тайно, тай-
но жь и похоронила, в суді же извиняясь ска-
зивала бь,что оное от нея родилось мєртвоє, то 
судь без подлинннхь доказатєлствь не иміеть в 
томь ей вірить, паче же когда явиться, что оная 
видя себе бить непраздную укривалася и тайно, 
не призвавь к себі никого, родила бь и чрезь то 
подала бь себе в подозрінїе в томь, что нарочно 
дита ради укрития своєго бєзчиния умертвить 
наміривала, того ради таковую подозритєлную 
надобно розискивать и когда повиниться в томь, 

что дитя свое живое умертвила, то подлежить 
смєртной казни по вишєписанному, буди же изь 
розиску в томь не повиниться таковую если бєз-
мужная от смєртной казни свободивь наказать, 
какь блудницу, а ежели замужная – поступать 
какь с прєлюбодійцєю по артікуламь сея глави.

Потому жь которая женщина или дівка безза-
конно приживь плодь умишленно какимь-ни-
будь образомь еще нєрождєнний в сєбі умерт-
вить, таковая по прямимь доказатєлствамь 
иметь казнєна бить.

А коториє женщини, не жєлая себі йміть пло-
да, нарочито би какимь прєдварителннмь обра-
зомь тоть плодь портали зелїємь и другими об-
рази, хотя они прежде того уже иміли плодь и 
родили или хотя бь ещє не иміли, таковиє за по-
длиннимь доказатєлствомь по разсмотрінїю и 
состоянїю діла иміють бить публично наказами 
или штрафовани» [23].

У фольклорі часто зустрічається образ мате-
рі – зозулі, яка з тих чи інших причин полиша-
ла власних дітей напризволяще. Таких дітей ви-
ховували названі батьки. Здебільшого це були 
бездітні сім’ї, які прагнули мати спадкоємця і до-
жити віку не на самоті. Іноді змалечку такі діти 
потрапляли у найми, або ж ставали поводирями 
сліпих кобзарів. Часто функції виховання бай-
стрюків і сиріт брала на себе громада.

В офіційному праві, а саме у «Правах…» де-
тально і виважено були прописані покарання за 
покинутих дітей. В артикулі за номером 11 зна-
ходимо: «О наказаній или казни блудниць, ко-
торыє дітей своихь подкидивають, но нє умєрщ-
вляють

1. Какому наказанїю подлежить блудница, ко-
торая дитя бросаеть для соблюдения живо.

2. О блудници, которая живорожденноє дита 
бросила нарочно или не нарочно, для умертвія.

Которая би блудница, поднесь под чїй домь или 
в другомь какомь жиломь місті дита своє прижи-
тоє бросила на бєзопасномь от умєрщвлєния місті 
живое, намірєвая тімь образомь стидь толко свой 
укрить, послі же оноє дитя било бь кимт взято и 
кормлено, а по врємені на ея тое довелося бь, она 
блудница подлежить наказанію. Буди же би какая 
блудница дитину приживь, бросила оную на пус-
томь какомь місті нарочно, гді би ей смерть при-
ключитис могла и тая жь дитина о; домашньхь, 
либо от какихь звірєй снідєна или инимь какимь 
случаємь била умєрщвлєнна, таковая блудница по 
явнымь доказатєлствамь о томь ея злонамірєнном 
и во исполнєнїє произшєдшємь прєступлєнии и 
по ея жь того на себе признаній, иміеть бьть смер-
тію казнена, а когда бы тая дитина жива была най-
дена, тогда бросившая тако оную блудница хотя 
смертной казни не подлежить, однакь за самое то 
злонамірение удвое противь того какь бы не с на-
мірєнїємь умєрщвленія бросила, наказана быть 
иміеть» [24].

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 127

Жінка, яка не реалізувала себе в шлюбі, по-
критка – вже автоматично ставала позастатус-
ною. Таких жінок не кликали у хресні матері, у 
коровайниці, у весільні свахи, оскільки вважало-
ся, що вони своєю участю в сакральних дійствах 
(весілля, народження) можуть «запрограмува-
ти» подібну долю дитині чи подружжю. З ними 
також неохоче кумилися, родичалися, вступали 
у майнові стосунки [25].

Іноді доля була поблажливою для покритки, 
вона могла створити власну родину. Існувало ба-
гато регіональних різновидів звичаю жити «на 
віру». На Волинсько-Подільському порубіжжі 
такі шлюби називалися «на совість» і укладалися 
найчастіше з покритками – жінками, котрі мали 
позашлюбну дитину. Цим покритка ніби знімала 
з себе провину і осуд оточуючих. 

Якщо одружувалася покритка, то запросини 
відрізнялися певним, чином від звичайних. По-
критка та її дружка пришпилювали барвінкові 
листки на намітку, що покривала голову [26].

О. Левицький розглядає унікальний випадок 
можливого укладання шлюбної угоди, коли ді-
вчина мала право визволяти засудженого на 
смерть злочинця від виконання вироку, але з од-
нією умовою, що злочинець повинен з нею одру-
житися [27].

Прохання з боку дівчини чи вдови приймало-
ся як умова негайного одруження. Знаком згоди 
була хустка, якою пов’язувала дівчина чи жін-
ка голову або шию злочинця. Не тільки невинна 
(«учтива») дівчина, але й покритка, навіть повія 
визволяла чоловіків від смертної кари. Про цей 
звичай свідчать і українські народні перекази 
[28].

Життя сімейної пари стосувалося усієї роди-
ни (як з боку дружини, так і з боку чоловіка), ку-
мів сусідів. Сімейний ґандж (наприклад, покрит-
ка, п’яниця) автоматично понижував статус усі-
єї сім’ї та роду. Таких сімей і родів цуралися, до 
дочок рідше засилали сватів, синам частіше від-
мовляли (не «подавали рушників», «носили гар-
буза») тощо.

Ми можемо вбачати в цьому жорстокість, дис-
кримінацію, однак варто зрозуміти, що для ма-
лих соціальних організмів, якими є сільські гро-
мади, найважливішою умовою виживання є 
стабільність. Будь-які дестабілізуючі елементи 
руйнували громаду як спільноту, вносячи хаос, 
конфліктність, психологічне напруження в жит-
тя людей, агресивність, тож громада піклувала-
ся про дотримання усталених звичаїв. Уявлен-
ня про порядок передбачало суворе дотримання 
всіх норм звичаєвого права, ритуалу і народно-
го етикету. Вчинки, що ігнорували котрусь із цих 
норм, вважалися аморальними, деструктивни-
ми, тож засуджувалися громадою [29].

У своєму дослідженні О. Левицький висловив 
думку про моральний стан тогочасного суспіль-

ства. «В суспільстві – зазначав вчений – існувало 
таке загальне припущення, що тільки той бай-
дуже ставився до своєї честі, у кого вона була не 
бездоганна …Тому українські суди часто увіль-
няли злочинців від смертельної кари, калічення 
і інших жорстоких кар, бо помилуваний все одно 
не залишався безкарним і до смерті мав на собі 
тавро безчестя, терпів обмеження в горожан-
ських правах, та ще й дітям передавав цю сумну 
спадщину, бо Маґдебурзьке право навчало, що 
«соромота батьків переходить і на дітей до тре-
тього коліна» [30].
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Ганна СОКІЛ

ЕТНОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ НТШ 
І ВУАН: ПАРАЛЕЛІ ДОСВІДУ

В історії української народознавчої науки 
за майже двохсотлітній період її розвитку були 
значні злети, піднесення. Вони пов’язуються з 
діяльністю наукових осередків, які діяли в різ-
них часових зрізах, в різних умовах, проте з од-
наковим прагненням, єдиною метою – піднести 
рідну культуру на вищий щабель, поєднатися зі 
світовою. Серед них насамперед варто назвати 
Південно-Західний відділ РГТ, що діяв у 70-х ро-
ках ХІХ ст. в Києві, Наукове товариство ім. Шев-
ченка, активна діяльність якого розгорнулася в 
90-х роках ХІХ та початку ХХ ст. у Львові та Істо-
рико-філологічний відділ ВУАН у Києві, в скла-
ді якого функціонувала Етнографічна комісія в 
20-х роках ХХ ст.

Усі ті наукові осередки діяли в умовах бездер-
жавності. Тому й склалося так, що літературне 
Товариство ім. Т. Шевченка, яке виникло 1873 р., 
було відповідною реакцією-спротивом щодо за-
борони розвитку всього українського після Ва-
луєвського указу. Центр української культур-
ної, а згодом наукової праці з Наддніпрянщини 
перенесено в Галичину. До того ж у цей час роз-
гортається активний загальнослов’янський рух 
у Європі. Національне пробудження охопило 
Польщу, Чехію, Сербію, Хорватію. Виникає ціла 

низка національних академій: Югославська Ака-
демія наук і мистецтв (1866), Польська Академія 
наук замість Краківського наукового товариства 
(1871), Сербська Академія на місці Сербсько-
го наукового товариства, у Празі створено Чесь-
ку Академію наук і мистецтв (1889). Натомість 
в Україні оголошено російським царем ще стро-
гіший Емський указ (1876). Прямим притулком 
українства, стає Галичина, «тут, за словами С. Єф-
ремова, змогло сховатися бідолашне українське 
письменство від утиску російського централіз-
му» [1, 129]. Тоді й перепрофільовано літератур-
не товариство на наукове, що стало консолідую-
чим осередком інтелектуальних сил усієї Украї-
ни. Головним завданням товариства, як свідчить 
Статут, було «плекати та розвивати науку в укра-
їнсько-руській мові, зберігати та збирати всякі 
пам’ятки старинности і предмети наукові Укра-
їни-Руси» [2]. За словами М. Грушевського, На-
укове товариство ім. Т. Шевченка стало «неначе 
трампліном, з котрого українське національне 
життя мало піднятися на висоти повної культур-
ної незалежности» [3, V]. І хоча за час свого існу-
вання воно так і не одержало від австрійського 
уряду титулу Академії наук, за розмахом науко-
вої діяльності фактично прирівнювалося цій 
структурі. НТШ у Львові було по суті першою 
неофіційною Академією наук (М. Рильський). До 
того ж дійсними членами НТШ обиралися вче-
ні з інших країн, які мали певні заслуги в галу-
зі українознавства (Ватрослав Ягич, Олександр 
Пипін, Альфред Єнсен, Ян Бодуен-де-Куртене, 
Оляф Брок, Олександр Брюкнер, Олексій Шахма-
тов, Томаш Масарик, Любор Нідерле, Їржі Горак, 
Ченєк Зібрт, Альберт Ейнштейн та ін.), що було 
визнанням самого факту існування української 
культури європейськими діячами наук.

Фольклористично-етнографічна робота зо-
середилась в Етнографічній комісії НТШ, ство-
реній 1898 р., першими членами якої були: 
Іван Франко, Володимир Гнатюк, Філарет Колес-
са, Воло димир Шухевич, Осип Роздоль ський, Бо-
рис Грінченко. Вона по суті стала попередницею 
Етнографічної комісії ВУАН (1921–1933). Мабуть, 
не випадково через два десятиліття, коли, наре-
шті була утворена Українська Академія наук, у 
структурі Історико-філологічного відділу вини-
кає комісія з такою ж назвою. А це свідчить, що, 
як і Львівська фольклористична школа, так і Ки-
ївська на означення науки про народну творчість 
користувалися кількома термінами: етнографія, 
фольклор, народна творчість, усна словесність, 
усна література [4, [XIII]. Звичайно, паралелі 
можна провести не лише за номінацією комісій, 
а, що значно важливіше, за їх діяльністю.

Виходячи зі специфіки предмета дослідження, 
організація наукової роботи Етнографічних ко-
місій відбувалася за трьома основними напрям-
ками: збирацькому, едиційному й теоретично-
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дослідницькому. Особливу увагу звернено на 
збирання джерельного матеріалу. Члени комісй 
насамперед розробляли, складали та обговорю-
вали питальники, публікували їх у пресі, спеці-
альних виданнях. Оскільки ЕК налагодила робо-
ту з кореспондентами, котрі доставляли в комісії 
відповідні фольклорно-етнографічні матеріали, 
то для них надсилали спеціальні порадники, від-
повідні запитальники. Цьому було приділено ба-
гато уваги, адже від якості самих підходів до фік-
сування залежить методологія фольклористич-
них студій, як і від урахування інших критеріїв 
(текст, контекст, умови запису, автентичність, ха-
рактер і манера виконання, ставлення самих ін-
форматорів до того чи іншого твору, репертуар, 
склад, вік, респондентів і т. ін). Щорічно члени Ет-
нографічної комісії брали участь у фольклорно-
етнографічних експедиціях. Наприклад, улітку 
1900 р. відбули такі «екскурсії» В. Гнатюк, О. Ко-
лесса, М. Павлик, О. Роздольський, І. Франко, 
маршрути яких охоплювали Лемківщину, окре-
мі терени Стрийського повіту (тепер Львівської 
обл.), Коломийського (тепер Івано-Франківської 
обл.), Збаража (Тернопільська обл.), Львова та 
ін. [5, 18–19]. Члени ЕК ВУАН, скажімо, лише за 
1924 р. здійснили п’ять виїздів для записів усної 
словесності (зокрема на Поділля, Північний Кав-
каз, Курщину, Чернігівщину) [6, 78].

На початок ХХ ст. вже достатньо викристалі-
зувалася методика польових досліджень, прой-
шовши столітній шлях свого розвитку. І хоча 
ставлення до неї різних збирачів упродовж три-
валого часу було різним, все ж від початків за-
цікавлення фольклором простежується істотна 
увага до визначення і дотримання певних засад 
щодо збирання, опрацювання та публікації ма-
теріалів.

Усвідомлення необхідності збору усних на-
роднопоетичних джерел з’явилося ще на почат-
ку ХІХ ст. Націлювали на потребу запису Д. Зу-
брицький, М. Цертелєв, З. Доленга-Ходаков-
ський, М. Максимович, П. Куліш та ін. Цілу на-
родознавчу програму «йти в народ» висунули 
члени «Руської трійці». Крім закликів, з’явля-
лись і певні рекомендації з методики фіксування 
фольклорних матеріалів. Уже в збірнику А. Мет-
линського «Народные южнорусские песни’’ [7, 
II–IV] поміщені «Правила для записування на-
родних дум, пісень, казок, переказів і т. ін.», які 
склав М. Білозерський. У них висунуто такі осно-
вні вимоги до фіксації фольклору, які й сьогод-
ні не втратили своєї актуальності – точність за-
пису, акцентуація, паспортизація. Цей науковий 
принцип був застосований в едиційній практиці 
журналу «Основа» (1861–1862 рр).

За спеціально розробленими питальниками 
проводилися народознавчі експедиції П. Чубин-
ського у 70-х роках ХІХ ст., коли в Києві активно 
діяв Південно-Західний відділ Російського Гео-

графічного товариства, членами якого були Во-
лодимир Антонович, Михайло Драгоманов, Пав-
ло Чубинський, Іван Рудченко, Микола Лисенко.

Зрозуміло, що у збирацькій та видавничій 
практиці упродовж ХІХ ст. допускалися пев-
ні методичні хиби (неточна вказівка місця за-
пису, безсистемність у виданнях), на що згодом 
неодноразово звертали увагу М. Драгоманов, 
І. Франко, Ф. Колесса та ін. Недотримання тих чи 
інших вимог у записах і публікаціях на той час 
було доволі поширеним явищем. У часи активної 
діяльності НТШ українські вчені, врахувавши 
кращі надбання своїх попередників, виробили й 
утвердили чітку систему збирацько-дослідниць-
кої роботи, намагаючись на практиці послідовно 
дотримуватись її.

На той час посилилась увага до поєднання різ-
них наукових методів і підходів, осягнення ма-
теріалу, зокрема прослідковується тенденція до 
комплексного студіювання народної культури та 
її носіїв за окремими місцевостями й регіонами. 
Цілісне дослідження фольклору здійснювалося 
внаслідок польової роботи (на основі спеціаль-
них програм і питальників, поєднання спостере-
жень безпосереднього процесу виконання фоль-
клорних творів з їх синхронною фіксацією). Це 
передбачало тісну співпрацю науковців різних 
спеціальностей – філологів, зокрема діалектоло-
гів, музикознавців, етнологів, істориків, антропо-
логів і т. д. Така тенденція простежується, до речі 
й на сучасному етапі розвитку науки і має назву 
«інтердисциплінарних» досліджень, проте мало 
хто згадує, що питання комплексного вивчення 
цікавило і наших попередників.

Українська фольклористика початку ХХ ст. 
стояла вже на міцному науковому ґрунті. Мож-
на констатувати, що завершився час принагід-
ного записування, а розпочався період постій-
ного, систематичного (як експедиційного, так і 
стаціонарного) збору матеріалу за виробленими 
науковими підходами до збирання, системати-
зації та осмислення уснопоетичного матеріалу. 
Розгорнуто величезну роботу з розробки жан-
рово-тематичних питальників, розширено сітки 
кореспондентів-записувачів, втілено цілу систе-
му фахових наукових вимог як до записування, 
так і до класифікації матеріалу й підготовки його 
до друку. Так, 1899 р. у «Літературно-науковому 
віснику» надруковано програму «В справі зби-
рання народних легенд», за тематичними цикла-
ми якої скласифіковано згодом розділи збірника 
«Галиицько-руські народні легенди» (1902). Вар-
то згадати також, що на сторінках періодичних 
видань НТШ опубліковано низку питальників у 
справі записування обрядового фольклору (ко-
лядок, щедрівок, гаївок, голосінь) демонологіч-
них оповідань, оповідань про історичні особи, 
топонімічних переказів, загадок [8]. В періоди-
ці ЕК ВУАН також друкувались питальники для 
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збирання й вивчення обрядового фольклору, на-
родних повір’їв, легенд, казок, прислів’їв, прика-
зок, повір’їв про веселку, про кота [9] тощо.

Комісії розгорнули активну діяльність у спра-
ві організації кореспондентської мережі в різних 
областях України. На 1930 р. кількість постійних 
кореспондентів, як зазначив С. Музиченко, сяга-
ла 4000, а дописувачів, які надсилали матеріали 
не систематично – 11000 [10, 74].

На усіх рівнях – збирацькому й едиційному 
ставилась вимога не порушувати автентичності 
текстів. Великою хибою, підкреслював В. Гнатюк 
у рецензії на видання Б. Грінченка «Этнографи-
ческие материалы, собранные в Черниговской и 
соседних с ней губерниях», є те, що багато фоль-
клористів, фіксуючи чи то казки, чи перекази, не 
записують їх просто з уст оповідача слово в сло-
во, лиш списують їх зміст і відтак виправляють 
його, як їм подобається [4, 211]. Учений критику-
вав довільне поводження з текстом, гостро засу-
джував як таке, що не лише знецінювало резуль-
тати праці, а й значно шкодило, не маючи науко-
вої вартості.

У згаданій рецензії В. Гнатюк писав: «Ні один з 
українських етнографів не звернув досі уваги на 
те, що дуже важна річ у прозових оповіданнях – 
подавати на кождім слові наголос. У нас про на-
голос нема жодної ширшої студії, та й як же її 
зладити, коли ми не знаємо докладно народного 
наголосу, а се ж річ першорядного значення!» [-
11, 212]. Тому вчений закликав звертати увагу на 
вказане питання. У цьому аспекті вирізняють-
ся записи самого В. Гнатюка та О. Роздольського 
(уже в першому томі «Етнографічного збірника» 
(Галицькі народні казки, 1895 р.) в усіх казках, 
які зафіксував О. Роздольський, проставлено на-
голос). Акцентуації дотримувався він і в інших 
прозових жанрах. З приводу цього у передмові 
до «Галицько-руських народних легенд» В. Гна-
тюк «ручається» щодо «вірности записів за свої 
власні і тексти О. Роздольського, які «дуже до-
кладно позаписувані» [12, X].

В. Білий, характеризуючи В. Гнатюка як збира-
ча, також акцентував на точності записів фоль-
клориста: «Перше, що різнить виразно записи 
В. Гнатюка від старих записів, – це суворе додер-
жання фонетики. Уживаючи такого способу за-
писувати фольклорний матеріал, Гнатюк точно 
передавав і діалектологічні особливості, що нада-
ло його праці велику вагу для діалектологів» [13, 
236]. Із записувачів кінця ХІХ – поч. ХХ ст., тако-
го принципу дотримувалась більшість а головно 
О. Роздольський, Л. Гарматій, П. Шекерик-Дони-
ків (хоча не всі з них акцентували прозові твори).

Проте не у всіх публікаціях, що виходили під 
егідою ЕК ВУАН дотримано текстологічних прин-
ципів. Маємо на увазі збірник «Казки та оповіда-
ння з Поділля» (1928) в упорядкуванні М. Лев-
ченка. Наукову вартість текстів знижує оліте-

ратурнення текстів. У порівнянні з виданнями 
періоду НТШ, наприклад, з «Галицькими народ-
ними казками» у записах О. Роздольського (упо-
рядник І. Франко), на нашу думку, «Казки та опо-
відання з Поділля» значно програють.

Велика увага зверталася на інформаторів. 
«Треба, отже, вибирати все доброго оповідача з 
гарним стилем і навчити його диктувати опові-
дання… При диктаті належить записувати кож-
де слово, не пропускаючи нічого, хоч би було, на-
пр[иклад], сороміцьке. Треба держатися припо-
відки, що слова з пісні не викидають» [14, 53–54]. 
Від доброго оповідача чи співака належить запи-
сати увесь його репертуар, бажано вказати, звід-
ки інформатор навчився оповідання чи пісні, 
як давно вони відомі в цій місцевості, як до них 
ставляться старші й молодші, чи є для них спеці-
альні назви тощо.

Важлива роль відводилася варіантам, паспор-
тизації творів (хто, коли, де, від кого записав), 
при обрядових піснях вимагалося подавати до-
кладний опис обрядів. Фольклористи намага-
лися знаходити серед народу найкращі художні 
варіанти, дошукуватися цікавого оповідача чи 
співака і вже тоді записувати річ у найкращому 
вигляді. При тому ніколи не «чепурили» запису, 
тобто не редагували його.

Усе це дало підстави І. Франкові виділити зби-
рачів нового типу, в котрих простежується на-
уковий підхід до фіксацій фольклорно-етногра-
фічного матеріалу: записи передаються стено-
графічно правильно, матеріал записується від 
найліпших оповідачів; про найцікавіші подають-
ся докладні відомості; при описах реалій пода-
ються замальовки,, фотографії. До таких І. Фран-
ко зарахував В. Гнатюка, В. Шухевича, Ф. Колессу, 
О. Роздольського. Такі фольклористи, на думку 
вченого, обіймаючи широкі наукові горизонти, 
рівночасно старалися вичерпати запас етногра-
фічних фактів у певній околиці, подати весь ре-
пертуар пісень, оповідань і т. ін. якогось незви-
чайного оповідача чи співака, вичерпати запас 
пісень, казок, обрядів даної околиці і, з іншого 
боку, охопити запас доступного однорідного ма-
теріалу в цілім краю [15, 240–241].

До групи таких збирачів варто зачислити і са-
мого І. Франкка, який на той час, незважаючи на 
велику зайнятість і літературною, й громадською 
діяльністю, все ж займався збирацькою роботою. 
У 1900-х роках І. Франко побував у кількох екс-
курсіях, пошукуючи матеріал для збірки галиць-
ких народних приповідок, яка готувалася до дру-
ку як том десятий «Етнографічного збірника», а 
також для збірки колядок і щедрівок. Найважли-
віша з тих екскурсій була до села Довгого Стрий-
ського повіту, де він одержав багату і гарну руко-
писну збірку щедрівок, які записав ще у 60-х рр. 
О. Кобринський. Під час цієї експедиції найбіль-
ше зібрав приповідок у с. Завадові і Голобутові 
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Стрийського повіту, а також у Коломиї, Тернопо-
лі, Збаражі і Львові [5, 18–19].

Для членів НТШ характерне запровадження 
звітності після кожної експедиції. Чи не впер-
ше в історії української науки вимагалося чітке 
звітування: скільки матеріалу зібрано, загальна 
жанрово-тематична характеристика зафіксова-
них творів усної словеності, демонстрування ці-
кавих фольклорних зразків, опублікування зві-
тів у «Хроніці НТШ» тощо. Так, скажімо, на за-
сіданні Етнографічної комісії 17 вересня 1900 р. 
О. Роздольський демонстрував пісні, які він зі-
брав на фонограф «між лемками і в кількох пові-
тах східної Галичини» [5, 10]. Оскільки виявило-
ся, що пісні «виходять з фонографу досить добре, 
ухвалено звернутися до виділу (керівництва) з 
проханням закупити фонограф для подальшого 
збирання пісень» [5, 10].

Важливим джерелом для вивчення стану 
фольклористичної роботи є публікації в «Хро-
ніці НТШ», особливо це стосується рубрики 
«Справоздання». За ними можна простежити 
наскільки злагоджено, поетапно і систематично 
проводилась робота в НТШ, зокрема в Етногра-
фічній комісії. Майже в кожній ухвалі засідання 
Етнографічної комісії, де йшлося про експеди-
цію, зазначалося: «жадати від учасників експе-
диції докладного справоздання». Найголовніше 
те, що зібрані матеріали не залишалися без ува-
ги, чи відкладалися в «довгу скриню». Щодо пі-
сенного матеріалу, то зразу ж після експедицій 
та звітувань він розшифровувався з валочків 
(фонографом користувалися О. Роздольський, 
Ф. Колесса). Наприклад, до фольклорних запи-
сів О. Роздольського, зібраних у східній Галичи-
ні впродовж 1900–1902 рр., мелодії дешифрував 
С. Людкевич. Він же виступив з доповіддю з при-
воду цих мелодій перед членами Етнографічної 
коміії, яка ухвалила її (доповідь) як передмову до 
майбутнього збірника «Галицько-руські народні 
мелодії».

Отже фольклористична робота, зокрема зби-
рацька, на кінець ХІХ – поч. ХХ ст. була досить 
злагоджена, організована, проводилась послідов-
но, активно. Вона піднесена на високий науко-
вий рівень в організаційному аспекті – за попе-
редньо визначеними планами, програмами, що 
обговорювались і затверджувались на засіданні 
Етнографічної комісії. До того ж ключовими пи-
таннями стали нові не досліджувані досі або ма-
ловивчені проблеми, явища фольклору: фіксації 
з одного села (Берлин, Бродівщина – О. Роздоль-
ський; Ходовичі, Стрийщина – Ф. Колесса), ре-
гіону (Угорська Русь – В. Гнатюк; Гуцульщина – 
В. Шухевич; Галицька Лемківщина – Ф. Колес-
са); репертуар одного респондента (оповідання 
Р. Чмихала – В. Лесевич) тощо. Щодо методоло-
гії, то фольклористи того часу виступають при-
хильниками інтегрованих комплексних підходів 

до дослідження явищ народної культури, зверта-
ється значна увага на мелодії пісень, простежу-
ється тісний міждисциплінарний зв’язок з ан-
тропологією, етнологією, лінгвістикою, історією, 
етномузикологією. Простежуються нові підходи 
у вимогах до звітувань.

Наслідки такої діяльності своїм діапазоном 
вийшли далеко за межі не лише Галичини, а всі-
єї України. Результати мали важливе значення 
для вироблення й утвердження наукових засад 
фольклористичної праці. Вони й лягли в основу 
діяльності Етнографічної комісії ВУАН.

Фактично, Етнографічна комісія ВУАН, до скла-
ду якої входили Андрій Лобода, Антін Онищук, 
Віктор Петров, Климент Квітка, Віра Білецька, 
Віктор Білий, Павло Петров в основному продо-
вжувала кращі традиції своїх попередників, зо-
крема ЕК НТШ. До того ж сюди належали такі ві-
домі західноукраїнські фольклористи, як Ф. Ко-
лесса, В. Гнатюк, О. Роздольський. Завдяки діяль-
ності цього осередку розгорталася активна зби-
рацька робота по всій Україні, нагромаджувався 
фактичний матеріал. Навіть за короткий час її іс-
нування (понад 10 років) навколо неї згуртувався 
великий актив збирачів та дослідників фолькло-
ру, видано ґрунтовні праці з усної словесності.

Не можна не згадати активної діяльності у га-
лузі фольклористики інших структур Історико-
філологічного відділу, що діяли паралельно з ЕК. 
Насамперед маємо на увазі Історичну секцію під 
головуванням М. Грушевського, Кабінет примі-
тивної культури та її пережитків у побуті й фоль-
клорі України, де розгорнула свою працю К. Гру-
шевська, ґрунтовні дослідження яких збагатили 
нашу народознавчу науку і до сьогодні залиша-
ються неперевершеними («Історія української 
літератури» М. Грушевського, перший і четвер-
тий томи якої присвячені усній словесності та 
двотомний корпус українських народних дум в 
упорядкуванні К. Грушевської).

Прислужилися українській науці й періодич-
ні видання ЕК. У 10 номерах «Етнографічного ві-
сника» (1927–1932) вміщено низку цікавих ста-
тей А. Лободи («Сучасний стан і чергові завдан-
ня української етнографії»), В. Петрова («Місце 
фольклору у краєзнавстві»), П. Попова («До пи-
тання про способи збирати фольклорні матеріа-
ли») та ін.

«Бюлетень ЕК ВУАН» (1926–1930) мав інфор-
мативний характер, у ньому публікувались про-
грами та інструкції щодо записування фоль-
клорно-етнографічного матеріалу, надавалась 
інформація про діяльність комісії, повідомлення 
про віднайдені рукописи фольклорно-етногра-
фічних записів, які зберігалися в архівах, друку-
валися рецензії, анотації, бібліографічні покаж-
чики фольклористичної літератури, вміщува-
лись огляди зарубіжної періодики тощо. За сво-
єю структурою він нагадував «Хроніку НТШ».
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Комісії налагодили творчу співпрацю з міжна-
родними науковими центрами Росії, Білорусії, 
Австрії, Франції, Німеччини Польщі та ін. Це осо-
бливо позначилося на розширенні листування, 
обміні науковою літературою, рецензуванням 
наукових статей, періодичних видань [10; 16].

Таким чином, Етнографічна комісія Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка і Етнографічна комі-
сія Всеукраїнської Академії наук у своїй діяль-
ності мали багато спільного, особливо в питан-
нях організації фольклористичної роботи, роз-
робці методичних питальників, налагодженні 
мережі кореспондентів, зміцненні міжнародних 
зв’язків.
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Проведено аналогії в діяльності Етнографічних 
комісій НТШ і ВУАН, показано їх внесок в україн-
ську фольклористику.

Вячеслав СТЕПАНОВ

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНСТИТУТОВ И ВЕДОМСТВ
МОЛДОВЫ В СОХРАНЕНИИ 
И РАЗВИТИИ ЭТНИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ УКРАИНЦЕВ 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА

С обретением Республикой Молдова неза-
висимости стал актуальным вопрос об углубле-
нии изучения проблем прошлого и настоящего 
национальных меньшинств республики. Сегод-
ня реализацией этой проблемы занимается ряд 
научно-исследовательских учреждений, высших 
учебных заведений и общественных центров 
РМ. Не останавливаясь подробно на освещении 
деятельности всех институционных образова-
ний, которые были созданы за годы трансформа-
ции, обратим внимание на основные ведомства 
и организации Республики Молдова, способ-
ствующие сохранению и развитию украинской 
культуры.

В феврале 1991 г. в составе АНМ был создан 
Отдел по изучению национальных меньшинств, 
с 1 января 1993 г. преобразованный в Институт 
национальных меньшинств. В начале 1999 г. он 
получил новое название – Институт межэтни-
ческих исследований.

С учетом основного состава немолдавского на-
селения были сформированы пять структурных 
подразделений, которые представляют наибо-
лее многочисленные национальные образова-
ния Молдовы: отдел истории, языка и культуры 
украинского населения Молдовы, отдел истории, 
языка и культуры русского населения Молдовы, 
отдел гагаузоведения, отдел болгаристики, отдел 
истории и культуры еврейского населения Мол-
довы. Позже были открыты отдел комплексных 
проблем и сектор изучения истории и культуры 
цыган Молдовы.
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К началу 2000 г. Институт, несмотря на труд-
ности и проблемы современной жизни, провел 
большую научно-исследовательскую и поиско-
вую работу. К 2000 г. было опубликовано свыше 
40 книг по различным аспектам истории, языка 
и культуры этносов, населяющих современную 
Молдову. Этой же тематике посвящено множе-
ство научных статей. Общий объем трудов Ин-
ститута в тот период составлял более 300 автор-
ских листов (1).

Ситуация, в которой происходило формиро-
вание Института, была не простой. Первые шаги 
самостоятельного отдела, а затем нового Инсти-
тута начинались в сложные и противоречивые 
годы этнических чисток. Многие русскоязыч-
ные научные кадры были вынуждены тогда по-
кинуть землю, которую привыкли называть сво-
ей родиной. Те, кто остался, были объединены в 
отдел национальных меньшинств. Специалисты 
были самые разные. Основу его составляли рус-
скоязычные историки из Института истории. 
Среди них достаточно назвать имена И. А. Ан-
цупова, И. И. Левита, Я. М. Копанского, Л. Е. Ре-
пиды, Н. Н. Червенкова. Сильным было также 
и филологическое направление, представлен-
ное К. Ф. Поповичем, К. Б. Шишканом, Г. А. Гай-
даржи. Известные искусствоведы П. Ф. Стоянов, 
З. Л. Столяр и др. разрабатывали проблематику, 
связанную с музыковедением, и т. д.

Попытка собрать специалистов разных наук 
под крышей одного научного учреждения не 
всегда приносит желаемые плоды. Но в данном 
случае «эксперимент» удался. Многое объяс-
няется тем, что этот институт объединил в себе 
людей, которые уже сформировали собственное 
имя в науке.

Несколько слов необходимо сказать о деятель-
ности отдела истории, языка и культуры украин-
ского населения Молдовы. Как и другие отделы 
Института, он был представлен специалистами 
разных направлений: историками, филологами, 
фольклористами. К сожалению, не все направ-
ления, по которым была начата работа, со време-
ни создания структуры развивались столь дина-
мично, как того хотелось бы. Сказалась, прежде 
всего, экономическая проблема, которая повлия-
ла на текучесть кадров и привела к тому, что мно-
гие перспективные направления (история укра-
инцев Молдовы в средние века, в новое время, 
этнодемографические процессы среди украин-
ского населения в XIX–ХХ вв.) оставались слабо 
изученными. Что касается проблем филологии и 
этнографии, то они, в силу наличия специалис-
тов, развивались на всем протяжении истории 
института.

Работу в Академии наук Молдовы первого де-
сятилетия периода трансформации можно по 
праву сравнить с проверкой людей на выжива-
ние. Но, несмотря на низкую зарплату, длитель-

ные отпуска за свой счет, по данным заведую-
щего отделом украинистики, доктора истории 
В. Г. Кожухаря, шестью сотрудниками отдела за 
10 лет было подготовлено к печати 14 книг, из 
которых к 2001 г. было издано лишь 9. Было опу-
бликовано более 200 научных, научно-популяр-
ных и методических статей, докладов и т. п. (2). 
Сотрудники отдела часто выступали на радио и 
телевидении, прочитали доклады на 50 между-
народных и республиканских конференциях (3).

Большой вклад в дело сохранения и приумно-
жения сведений об украинском литературном 
наследии в Молдове, неисчерпаемом фолькло-
ре внес один из основателей отдела межэтничес-
ких исследований, а затем долгие годы (с осно-
вания института по 2001) его директор – акаде-
мик Константин Федорович Попович�. Научные 
интересы его чрезвычайно обширны, он один из 
признанных авторитетов в области эминескове-
дения (4), проблем истории и теории молдавско-
го, украинского и русского литературоведени-
я (5). Это далеко не полный список интересов К. 
Поповича, известного также в качестве талант-
ливого писателя.

С первых лет своего существования сотрудни-
ки отдела занимались сбором и анализом фоль-
клорного наследия украинцев Молдовы. В 1994 г. 
была снаряжена экспедиция в северные районы 
Республики Молдова с целью комплексного изу-
чения культуры и быта украинцев края. Резуль-
тат активной собирательской работы не заставил 
себя ждать. Собранные материалы легли в осно-
ву сборника «Над садами пiсня лине», к сожале-
нию, он до сих пор не издан, хотя работа по его 
подготовке к печати давно завершена. Другим 
книгам повезло больше. Уже в 1995 г. выходят в 
свет две монографии, посвященные украинско-
му фольклору, – «Співає Стурзовка» и «Satul Pe-
trunea la cîntec şi la joc». Обеспечить финансиро-
вание в те трудные годы было делом не простым. 
Помогли руководители акционерных сельхозп-
редприятий сел, благодаря которым книги уви-
дели свет. Такой метод сегодня широко известен 
и активно используется, тогда же, в первые годы 
независимости, подобным коммерческим нов-
шествам ученым приходилось учиться впервые, 
буквально на ходу. Это очень важный аспект, 
ведь это были не просто деньги, вложенные в то-
вар. Производился духовный продукт, необходи-
мость которого в период национального возрож-
дения понимали как ученые, так и многие руко-
водители на местах (но, к сожалению, не везде).

Фольклор способен запечатлеть динамику эт-
нических ценностей. И действительно, первые 
жители с. Петруня Глоденского р-на, выходцы 
из с. Каленкоуцы Грозинской волости Хотинско-
го уезда, оказавшись в окружении иноэтничес-
кого молдавского населения, с течением време-
ни испытали на себе ассимиляционное влияние. 
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Как отметил доктор-хабилитат Я. Мироненко, 
«несмотря на то, что в селе поются как молдав-
ские, так и украинские песни, все-таки веду-
щей, определяющей традицией следует считать 
молдавскую» (6). В работе над сборником при-
няли участие практически все сотрудники от-
дела украинистики К. Ф. Попович (гл. редак-
тор), Ю. П. Датий, Е. С. Чернега, Я. П. Мироненко, 
В. Д. Панько и др. Активную помощь в подготов-
ке книги оказал молдавский фольклорист Г. Г. Бо-
тезату.

Сборник «Співає Стурзовка», вышедший в 
том же году, знакомил читателя с украинским и 
молдавским фольклором другого села Глоден-
ского р-на – Стурзовкой. Его авторами и соста-
вителями выступили К. Ф. Попович (гл. редак-
тор), Ю. П. Датий, Е. С. Чернега, Я. П. Миронен-
ко, В. Д. Панько. Эта книга вышла на украинском 
языке. В предисловии к ней К. Ф. Попович обра-
тил внимание на сохранение в селе песенного бо-
гатства украинцев, молдаван и русских. Сборник 
свидетельствует о многожанровости украинских 
песен, сохранившихся и с удовольствием испол-
няемых в селе. Причем наряду с традиционными 
казачьими, лирическими, шуточными песнями 
здесь получили распространение песни послед-
них десятилетий из украинской эстрады (7). Пе-
сенный репертуар жителей украинского села в 
Молдове Стурзовки позволяет проследить дина-
мику развития песенного фольклора, влияние на 
него межэтнических контактов, делая еще одним 
важным источником в деле сохранения этничес-
кой идентичности.

С точки зрения нашей темы данная работа ин-
тересна тем, что благодаря сотруднику отдела 
В. Д. Панько *, выходцу из украинского с. Дану, 
был собран ряд песен-парованок (8), исполняв-
шихся на «вечорницах» для симпатизирующих 
друг другу молодых людей. В его неопубликован-
ной монографии «Записки фольклориста» под-
черкивается, что до данной публикации подо-
бного описания украинского фольклора встре-
чать не приходилось. Автор обратил внимание на 
сложную процедуру «парования», включавшую 
в себя ряд обязательных моментов: исполнение 
песни-парованки всеми присутствующими, а за-
тем – «подяка» (ответного благодарственного 
слова), в случае отказа исполнить «подяку» пе-
лись позорящие песни. Исследователь пришел к 
выводу, что эти песни имеют давнее происхожде-
ние и являются обрядовыми языческими песня-
ми (9). В продолжение можем предположить, что 
своей архаикой сохранившиеся песни-парован-
ки свидетельствуют о древности проживания на 
данной территории славянского населения.

Изучая творчество В. Д. Панько как фолькло-
риста, К. Ф. Попович обратил внимание на одно 
из высказываний исследователя, важное для на-
шей темы: «...речь идет уже о менталитете мест-

ных украинцев, который формировался на про-
тяжении длительного времени под влиянием 
определенных условий и обстоятельств, в кото-
рых складывались их убеждения, формирова-
лось самосознание и проявлялось самовыраже-
ние. Отталкиваясь от лингвистических посылок, 
Панько пишет: «Язык очень русифицированный. 
В связи с этим в сознании украинцев, прожива-
ющих в Дану, распространена мысль, что они не 
«украинцы», а «хохлы». Считается, будто украин-
цы иного уровня... Но, эти люди являются носи-
телями огромного богатства – разнообразных 
украинских фольклорных песен, которых здесь 
знают множество, причем многие из них старин-
ные, которые трудно найти в Украине, где совре-
менная культурная жизнь своим стремлением 
оттолкнула то, что сохранилось нетронутым в 
условиях культурной изоляции» (10).

Материалы следующей книги – «В земле наши 
корни» посвящены истории комплекса украин-
ских сел Дану, Каменкуца и Николаевка Глоден-
ского р-на.

Она получилась более объемной и охватила не 
только народный фольклор, но и страницы исто-
рии сел, этнографический очерк, диалектологию. 
В работе над книгой приняли участие К. Ф. По-
пович (гл. редактор), Я. П. Мироненко, Ю. П. Да-
тий, Е. С. Чернега, В. Д. Панько. Из собранных в 
основном в с. Дану свыше 500 вокальных про-
изведений в сборник вошли 151 украинская и 
13 молдавских песен. Впервые был опубликован 
«вечорницький» цикл, заговоры и плачи (11). 
Обращает на себя внимание широкая жанровая 
окраска представленных в книге песен: кален-
дарно-обрядовая народная поэзия, произведе-
ния, исполняемые на «вечорницях», лирическо-
бытовые, шуточные, казацкие, рекрутские, сол-
датские песни – вот далеко не полный список, 
свидетельствующий о высокой песенной культу-
ре, сохранившейся в среде украинского населе-
ния вплоть до настоящего времени.

Проделанная сотрудниками Отдела истории, 
языка и культуры украинского населения Мол-
довы работа по сбору материалов и подготов-
ке к изданию целого ряда книг, затрагивающих 
проблемы фольклористики и этнографии, без-
условно, способствовала как распространению 
знаний о самом украинском населении в респу-
блике, так и этнической мобилизации внутри са-
мих украинцев. На последнее повлияла и специ-
фическая форма, которую взяли на вооружение 
сотрудники отдела и многих институтов гума-
нитарного направления АНМ – написание кол-
лективных работ по отдельно взятым населен-
ным пунктам. Подобного рода исследования лег-
че оплатить, потому что есть заинтересованное 
лицо – хозяйство или лидер. В результате оказы-
ваются ответственными обе стороны – заказчик 
и исполнитель, а жители села с удовольствием 
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листают книгу о своем селе, близких, самих себе. 
Естественно, это оказывает сильное этномоби-
лизующее влияние, отличающееся локальным 
характером. Подобный подход, конечно, не заме-
няет серьезной разработки научных направле-
ний, а скорее дополняет классическую науку.

В рамках последней написан ряд книг, выпу-
щенных сотрудниками отдела по различным на-
учным направлениям. Появление подобных ра-
бот можно назвать следующим шагом в разви-
тии украинистики в республике.

В 1998 г. выходит монография К. Ф. Поповича 
на украинском языке «Український театр на ки-
шинівській сцені». В данном исследовании на 
основе периодических изданий конца XIX – на-
чала XX вв. и архивных данных автор обрисо-
вал распространение украинского театрального 
искусства в крае, отметил высокий уровень во-
сприятия молдавской публикой украинских те-
атральных трупп, показал прогрессивное влия-
ние украинского театра на формирование обще-
ственной мысли бессарабцев.

Произведения украинских писателей – И. Кот-
ляревского, Т. Шевченко, Г. Квитки-Основья-
ненко и др. (12), – демонстрировавшиеся на теа-
тральных подмостках края, знакомили публику 
с традиционно-бытовой культурой украинско-
го народа, тем самым, в определенной степени, 
сохраняя ее. Так, влияние новатора украинской 
драматургии И. Котляревского сказалось на 
судьбе «этнографическо-бытового театра по-
зднего времени» (13). Естественно, театральная 
сцена выступала еще одним рычагом в трансля-
ции украинских ценностей, оказывая влияние на 
укрепление украинской идентичности, прежде 
всего в среде украинского населения края.

Очерковый характер носит еще одна работа 
академика – «Сторінки літопису», увидевшая 
свет в 1998 г. В ней автор анализирует творче-
ство ярких украинских и молдавских писателей: 
М. М. Коцюбинского, Т. Г. Шевченко, И. Крянгэ, 
останавливается на произведениях современ-
ных авторов, пишущих на украинском языке и 
об украинцах, о богатом фольклорном наследии 
украинцев края.

В 2001 г. выходит в свет монография В. П. Сте-
панова* «Труды по этнографии населения Бес-
сарабии XIX – начала XX вв. Очерки истории 
этнографического изучения бессарабских укра-
инцев». В книге рассматривается становление и. 
развитие этнографического изучения бессараб-
ских украинцев XIX – начала XX вв. Представ-
лена деятельность украинских, русских и мол-
давских ученых и журналистов, занимавших-
ся изучением традиционно-бытовой культуры 
украинского населения Бессарабии. Уделяет-
ся внимание историческим взаимосвязям, сло-
жившимся в этнографической науке XIX – нача-
ла XX вв.

За время работы в отделе автор выпустил ряд 
публикаций, посвященных проблемам изучения 
украинцев в источниках и литературе XIX – на-
чала XX вв. (14), их этнической истории (15).

В связи с экономическими трудностями, пере-
живаемыми странами бывшего Союза после его 
распада, в Институте межэтнических исследова-
ний (как, собственно, во всей Академии наук), 
как уже отмечалось, наблюдалась большая теку-
честь кадров. Люди элементарно должны были 
выживать. К сожалению, остались не закончен-
ными многие исследовательские темы. Первые 
шаги в изучении «Истории украинцев Молдовы» 
осуществила Т. П. Савенко (16). Темой «Украин-
ское население Молдовы ХХ в.: этнодемографи-
ческий аспект» занимался первый заведующий 
отделом украинистики (1991–1997) – Ю. П. Да-
тий **, подготовивший первый рукописный ва-
риант монографии (17), которая, следует заме-
тить, нуждается в значительных доработках и 
дополнениях.

Проблемам материальной культуры украин-
ского населения республики посвящено иссле-
дование (с 1991 г. – по наст. время) заведующего 
отделом истории, языка и культуры украинско-
го населения Молдовы В. Г. Кожухаря *, над кото-
рым он продолжает трудиться и сейчас.

Сейчас сотрудники отдела В. Г. Кожухарь и 
Е. С. Кожухарь ведут работу по подготовке в пе-
чать сборника научных публикаций, связанных с 
актуальными проблемами украинистики, вклю-
чающими историю и современность (18).

В качестве очень важной деятельности, на-
правленной на укрепление и поддержание укра-
инской этнической идентичности, следует на-
звать тесное взаимодействие сотрудников отде-
ла с Министерством просвещения, учебными за-
ведениями республики. Давно и плодотворно в 
этом направлении работает Е. С. Кожухарь **. Со-
трудники отдела проводят большую научно-ме-
тодическую работу, принимают участие в орга-
низации и проведении республиканских олим-
пиад по. украинскому языку и литературе (19).

Институт межэтнических исследований, нема-
ло сделавший для изучения этнических процес-
сов, происходящих в республике, в силу слабого 
финансирования и осторожности руководства, 
избегающего исследования современной ситуа-
ции в стране, в конечном результате замкнулся 
на проблемах изучения прошлого и, к сожале-
нию, на четырнадцатом году своего существова-
ния, в ходе реформы АН Молдовы был закрыт, 
но его структурные подразделения, в том числе 
и отдел украинистики, сохранены в новом акаде-
мическом учреждении – Институте культурного 
наследия АНМ. Как будет развиваться научное 
украиноведение в Молдове – покажет время.

За десять лет независимости Республика Мол-
дова накопила собственный опыт урегулирова-
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ния межнациональных отношений. В немалой 
степени этому способствовали два созданных 
на рубеже 90-х гг. учреждения – Департамент 
(ныне Бюро) межэтнических отношений Респу-
блики Молдова и Институт национальных мень-
шинств, позже Институт межэтнических иссле-
дований Академии наук (ныне Институт куль-
турного наследия).

Между Департаментом и Институтом устано-
вились прочные отношения сотрудничества. Ди-
ректор Института культурного наследия АНМ 
является постоянным членом коллегии Департа-
мента межэтнических отношений. Сотрудники 
Департамента и Института участвовали и про-
должают участвовать в обсуждении актуальных 
вопросов национальной политики.

Институт принял деятельное участие в подго-
товке и проведении Департаментом международ-
ных научно-практических конференций «Этни-
ческая мобилизация и межэтническая интегра-
ция» (Кишинев, 1998); «Единство народа Респу-
блики Молдова и проблемы идентификации эт-
носов» (Кишинев, 1999); «Рамочная конвенция о 
защите национальных меньшинств: механизм ре-
ализации» (Кишинев, Бельцы, Комрат, 1999); «Ин-
теграционные процессы в Республике Молдова. 
Разработка национальной стратегии» (Кишинев, 
2000), а также в Первом конгрессе евреев, выход-
цев из Республики Молдова (Кишинев, 1999).

Проводимые Департаментом (при участии Ин-
ститута) научно-практические конференции, се-
минары, «круглые столы» играют важную роль в 
деле обмена научным опытом. Добиваясь повы-
шения эффективности этой работы, ведомство 
способствовало изданию материалов названных 
мероприятий.

В настоящее время специалисты Бюро и Ин-
ститута продолжают традицию совместного 
участия в научных конференциях и значимых 
международных форумах. Они выступали на 
II Конгрессе российских соотечественников в 
Москве, Третьем всемирном конгрессе украин-
цев в Киеве; в международных конференциях: 
«Проблемы еврорегиона Верхний Прут» в Чер-
новцах; «Литература в контексте Большого Вре-
мени, язык в контексте Большого Пространства» 
в Кишиневе; «Молдова между Востоком и Запа-
дом: национальная идентичность и европейская 
ориентация», также состоявшейся в столице 
Молдовы в 2001 году.

Традиционным стало сотрудничество двух 
учреждений в издательской деятельности. При 
финансовой поддержке Департамента увиде-
ли свет книги К. Ф. Поповича «Meditaţii şi confe-
siuni» (Chişinău, 2000); Л. Е. Репиды «Население 
Молдовы в интеграционных процессах» (Киши-
нев, 2000); И. В. Дрона «Словарь гагаузских гео-
графических терминов» (Кишинев, 2001) и др. 
Конференц-зал Департамента межэтнических 

отношений давно является местом презентации 
книг ученых.

Своей приоритетной задачей и Бюро межэт-
нических отношений, и Институт межэтничес-
ких исследований считают содействие гармони-
зации межэтнических отношений, укреплению 
гражданской солидарности, сохранению и раз-
витию этнической самобытности и языкового 
многообразия народов Молдовы. Планомерная 
и скрупулезная работа в этом направлении, осу-
ществляемая Бюро межэтнических отношений 
Республики Молдова, как правительственным 
органом, с одной стороны, и Институтом куль-
турного наследия АНМ, как научно-исследова-
тельским центром, – с другой, способствует ре-
шению многих назревших проблем в сфере меж-
национальных отношений и функционирования 
языков.

Бюро национальных отношений можно на-
звать барометром этнической политики государ-
ства на разных этапах (20). За пятнадцать лет не-
зависимости она была разной. Поэтому данный 
исполнительный орган, вынужден был высту-
пать в качестве реализатора принятых указов и 
постановлений вышестоящих структур. За ана-
лизируемый период было осуществлено немало 
преобразований в этом ведомстве. Неоднократ-
но, при сохранении основных направлений ра-
боты, менялось его название, что позволяло пре-
жде всего производить кадровые замены, вво-
дить в название новые, приоритетные для при-
шедшего к власти кабинета ориентиры в нацио-
нальной политике (21).

За годы своего существования ведомство уде-
ляло немалое внимание подготовке документов 
и проектов законов, касающихся прав нацио-
нальных меньшинств. Здесь следует назвать «За-
кон о функционировании языков на территории 
Республики Молдова», «Закон о правах лиц при-
надлежащих к национальным меньшинствам, 
и правовом статусе их организаций», «Концеп-
цию национальной политики». Непосредственно 
украинцев республики касается Указ Президента 
«О мерах по обеспечению развития украинской 
национальной культуры в республике» под № 64 
от 22 февраля 1991 г. Бюро межэтнических отно-
шений осуществляет постоянный мониторинг 
за исполнением международных актов, направ-
ленных на защиту национальных меньшинств.

При ведомстве в качестве совещательного ор-
гана действует Координационный Совет обще-
ственных этнокультурных организаций, в кото-
рый входят и 8 украинских этнокультурных ор-
ганизаций с республиканским статусом.

Работа по изучению родных языков народов, 
проживающих в Республике Молдова, была нача-
та практически с нуля, в начале 1990-х гг. В дан-
ном направлении сделано немало, много пред-
стоит еще сделать. По официальным данным 

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 137

Министерства просвещения молодежи и спорта, 
в 2004–2005 гг. изучение украинского языка осу-
ществлялось в 54 школах и лицеях, охватывая 
7091 учащихся. Для сравнения: гагаузский изу-
чался в 52 учебных заведениях (25087 учащих-
ся); болгарский – в 35 школах и лицеях (6953 у-
чащихся); польский – в 1 школе (118 учащихся); 
еврейский – в 2-х школах (563 учащихся); немец-
кий – в 1 школе (189 учащихся) (22).

В 21 классе 362 учащихся обучаются на укра-
инском языке, в 7 классах 114 учащихся – на бол-
гарском языке (23).

В информации, полученной от Министерства 
просвещения непризнанной ПМР, было подчер-
кнуто, что в начале 90-х гг. украинских школ в 
Приднестровье не было вообще. К концу деся-
тилетия ситуация изменилась, в регионе функ-
ционировали уже 2 украинских образователь-
ных учреждения, в которых обучалось 611 чел., 
и одно русско-украинское учебное заведение с 
контингентом 39 человек. В 2005 г. там уже на-
считывалось 3 украинских учебных учрежде-
ния, количество учащихся в которых составля-
ло 838 чел., и 4 русско-украинских образователь-
ных учреждения – 159 чел. (24).

По данным на 2005 г., всего в Приднестровье в 
государственных и негосударственных учреж-
дениях обучалось 68 141 учащихся, из них 99-
7 получали образование на украинском языке и 
11 664 учащихся изучали украинский язык в ка-
честве отдельной дисциплины. В школах с укра-
инским языком обучения работают 114 педаго-
гов, 132 преподавателя читают украинский язык 
в приднестровских учебных заведениях (25).

Длительное время в составе Министерства 
образования и молодежи функционировало 
Управление образования на языках националь-
ных меньшинств. Совсем недавно, в результате 
внутренней реорганизации ведомства данное 
управление было закрыто.

С 1992 г. по настоящее время в Бельцком госу-
ниверситете «А. Russo» начата подготовка сту-
дентов по специальности «украинский язык и 
литература», обучающихся на украинском язы-
ке. Благодаря существованию кафедры украин-
ского языка в этом вузе и ежегодной подготов-
ке кадров в республике имеется достаточное ко-
личество специалистов для охвата практически 
всех сел с компактным проживанием украин-
ского населения преподавателями украинско-
го языка и литературы, но процесс открытия и 
функционирования украинских школ до сих пор 
порождает многочисленные дискуссии. В том 
числе и это послужило одной из причин введе-
ния в вузе спаренной специальности – «учитель 
украинского языка и литературы и румынского 
языка и литературы». Благодаря этому набор в 
данные группы стал более стабильным, а выпус-
кники получали возможность трудоустроиться 

учителями или украинского, или государствен-
ного языка (26).

Вышеперечисленные ведомства и их предста-
вители в немалой степени способствуют обеспе-
чению развития национальных культур в поли-
этническом сообществе, в том числе и украин-
ской культуры. Развитие и поддержка со стороны 
государства национальных культур служит од-
ним из показателей уровня интегрированности 
сообщества, развития государства в демократи-
ческом русле, что приобретает особую актуаль-
ность в современных условиях глобализации.
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Молдови // Попович К. Ф. (гол. ред.). – Кишинів, 
1995. – С. 10.

8.  Там же. – С. 30–32.
9.  Панько В. Записки фольклориста. Устное народное 

творчество украинцев Севера Молдовы. Статьи. Ис-
следования. Размышления. Материалы. Т. 1. А–М 
(рукопись). Л. 89–90. Ксерокопия рукописи хранится 
у В. Д. Панько в с. Дану Глодянского р-на. Автор вы-
ражает свою признательность В. Д. Панько за пред-
оставленную возможность работать с рукописью.

10.  Попович К. Сторінки літопису. – С. 50–51.
11.  В земле наши корни: история, традиции и фольклор 

сел Дану, Каменкуца и Николаевка Глодянского райо-
на: Исслед. и материалы. – Кишинев, 1997.

12.  Попович К. Український театр на кишинівській сце-
ні. – Кишинів, 1995. – С. 7.

13.  Енциклопедія українознавства. – Л., 1994. – Т. 3. – 
С. 1151.
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14.  Наряду с вышеназванной монографией в период ра-
боты в отделе В. Степановым были опубликованы 
следующие статьи по проблеме: Традиційно-побу-
това культура українців Бессарабії на сторінках Ки-
шинівських Епархіальних відомостей (на укр. яз.) // 
2-й міжнародний конгрес україністів. Доклади и по-
відомлення. Історіографія українознавства етноло-
гія, культура. – Л., 1994. – С. 249–252; Культура и быт 
украинцев Бессарабии в рукописях «Одесского обще-
ства истории и древностей» // Материалы междуна-
родной научно-практической конференции «Славян-
ские культуры в инонациональной среде». – Киши-
нев, 1995. – С. 107–109; Культурные взаимовлияния 
в среде украинского населения Молдовы: история и 
перспективы // «Этническая мобилизация и межэт-
ническая интеграция: истоки, факторы, горизонты. 
Кишинев. Докл. и сообщения междунар. научно-
практ. конф. 29 сентября 1999, 1999. – С. 38–39.

15.  К вопросу о происхождении украинского населения 
Бессарабии // Мысль. Теория, практика, публицисти-
ка. – Кишинев – № 2, 1998. – С. 38–48.

16.  Кожухарь В. Указ. соч. – С. 21.
17.  Там же.
18.  Кожухарь В. Украинцы Молдовы: прошлое и совре-

менность // Мысль – Кишинев. – 1999. – № 7. – С. ; 
Украинцы Молдовы: этнокультурная характерис-
тика // Unitatea poporului Republicii Moldova si pro-
blemele identitatii etnice. – Chisinau, 2000. – P. 70–72; 
Кожухарь В. Українська мова в Молдові // Пла-
кат. – Кишинів, 2002; Кожухарь В. Украиноведческие 
исследования в Молдове // Ежегодник Института 
межєтнических исследований Академии наук РМ, 
Кишинев, 2002. – Т. 2.; Кожухарь В. Украинцы Мол-
довы и процессы этнической интеграции // Нацио-
нальные образы мира. – Кишинев, 2003; Cojuhari E., 
etc. Українська мова і література: Підручник для 6-го 
класу. – Chişinău, 2001; Cojuhari E., Tuniţcaia M., Cior-
novalova A. Українська мова і література: Підручник 
для 7-го класу. – Chişinău, 2002.; Cojuhari E., Suftina T., 
Cerevcenco O. Веселка: Підручник для 1-го класу. – 
Chişinău, 2002; Cojuhari E., Suftina T. Калинка: Підруч-
ник для 2-го класу. – Chişinău, 2002; Cojuhari E., etc. 
Українська мова i література: Підручник для 8-го кла-
су. – Chişinău, 2003; Cojuhari E., Nichitcenco A. Рідна 
мова. Читанка для 3-го класу. – Chişinău, 2004; Cojuh-
ari E., Nichitcenco A. Рідна мова. Читанка для 4-го кла-
су. – Chişinău, 2004; Кожухар В., Кожухар К. Господар-
ська діяльність українців села Воронково Рибниць-
кого району // Ежегодник Института межэтнических 
исследований. – Кишинэу, 2005. – Т. 4. – С. 96–103; 
Кожухарь Е. Формирование личности в полиэтничес-
ком обществе и вопросы этносохранности // Мульти-
культурное образование как средство менеджмента 
разнообразия и интеграции в полиэтническом об-
ществе. Материалы международной конференции 
16–17 декабря 2004 года. Кишинэу, 2005. – С. 115–119; 
Cojuhari E., Nikitcenco A. (coautori) Узнаем лучше друг 
друга: Учебное пособие для лицеев и гуманитарных 
факультетов педуниверситетов. – Chişinău, 2005.

19.  Кожухарь В. Г. Украиноведческие исследования в 
Молдове (1991–2001). – С. 22.

20.  Годы развала Союза и трансформации общественных 
приоритетов, когда этнические ценности требовали 
реакции со стороны провозгласивших независимость 
государств в построении национальной политики, в 
новых условиях в правительственных структурах мно-
гих из них стали возникать аналогичные ведомства: в 
России – Министерство по делам национальностей, 
в Республике Беларусь – Комитет по делам религий и 
национальностей при Совете Министров, в Украине – 

Государственный Комитет по делам национальностей 
и миграций.

21.  В разные годы ведомство носило различные названия. 
В 1990–1994 гг. – Департамент по национальным во-
просам. В 1994 г. с приходом аграриев к власти выхо-
дит постановление № 554 «Об утверждении Положе-
ния о Департаменте национальных отношений и его 
структуры», принято 27.07.94 // Monitorul Oficial, nr. 
000 din 30.07.94; в 1998 г. утверждается новая структу-
ра, положения и штатная численность Департамента 
национальных отношений и функционирования язы-
ков, постановление № 998 «Об утверждении структу-
ры, Положения и штатной численности Департамента 
национальных отношений и функционирования язы-
ков». Принято 28.09.98 // Monitorul Oficial, nr. 092 din 
08.10.98. В 2001 г. выходит постановление № 594 «Об 
утверждении структуры и штатного расписания Де-
партамента межэтнических отношений», принято 
06.07.2001 // Monitorul Oficial, nr. 078 din 12.07.2001 a-
rticolul 3. Позже, в 2005 г., в связи с очередной реор-
ганизацией Департамент был переименован в Бюро – 
постановление № 553 «Об утверждении структуры и 
предельной штатной численности Бюро межэтничес-
ких отношений», принято 08.06.2005 // Monitorul Ofi-
cial, nr. 083 din 17.06.2005.

22.  Данные Министерства просвещения, молодежи и 
спорта республики Молдова № 15-13-502 от 27.05.05.

23.  Там же.
24.  Материалы из личного архива автора.
25.  Там же.
26.  В молдавском сообществе в течение всего периода 

независимости идут дискуссии о названии государ-
ственного языка молдавским или румынским. Факт 
названия вышеуказанной смежной специальности – 
лишнее тому подтверждение

*  Константин Федорович Попович родился в 1924 г. в 
с. Романковцы Черновицкой области. Вернувшись с 
войны, закончил филологический факультет и аспи-
рантуру при кафедре зарубежной литературы Черно-
вицкого пединститута. Преподавал в вузе. С 1955 г. 
работает в молдавской Академии наук. К. Ф. Попо-
вич – академик АН Молдовы, почетный академик 
Высшей Школы Украины, член Союза писателей Мол-
довы и Украины. Творческая деятельность ученого и 
писателя отмечена многочисленными государствен-
ными наградами в Республике Молдова и за рубежом. 
Его перу принадлежит свыше 500 публикаций, вклю-
чая 40 книг.

*  Виктор Дмитриевич Панько родился 15 сентября 19-
44 г. в с. Дану Бельцкого уезда Республики Молдова в 
семье крестьянина. В 1973 г. закончил филологичес-
кий факультет Бельцкого госуниверситета им. А. Рус-
со. С 1969 года по настоящее время Виктор Дмитри-
евич собирает фольклор. Собрано более 700 украин-
ских, более 400 молдавских и 65 цыганских песен у 
жителей сел сектора Глодень Бельцкого уезда. Часть 
этих материалов нашла отражение в названных выше 
книгах, вышедших в свет в 1995–1997 гг., и еще двух 
не напечатанных. Попытки осмыслить весь этот ма-
териал предприняты в нескольких томах неопубли-
кованных «Записок фольклориста» и подготовленной 
В. Д. Панько диссертации «Песенный фольклор укра-
инцев севера Молдавии».

*  Вячеслав Петрович Степанов родился в 1969 г. в Ки-
шиневе. Закончил исторический факультет Киши-
невского государственного педагогического универ-
ситета им. И. Крянгэ, аспирантуру при Институте 
искусствоведения, фольклористики и этнологии 
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им. М. Рыльского НАН Украины, доктор истории. 
Трудовая и научная деятельность В. П. Степанова 
связана с Институтом межэтнических исследований 
АНМ и Департаментом межэтнических отношений 
РМ. Автор монографии, трех книг в соавторстве, дру-
гих научных публикаций.

**  Юрий Петрович Датий, 1954 г. рождения. Закончил 
исторический факультет Кишиневского государ-
ственного университета, в 1984 г. получил степень 
доктора истории. Автор монографии и ряда научных 
публикаций.

*  Виктор Григорьевич Кожухарь родился в 1960 г. в 
с. Воронково Рыбницкого района Молдовы. Закончил 
исторический факультет Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова, аспиранту-
ру при Кишиневском госуниверситете, доктор исто-
рии. С 1998 г. – заведующий отделом украинистики 
Института межэтнических исследований АНМ. Ав-
тор более 30 научных работ.

**  Екатерина Сергеевна Кожухарь родилась в 1961 г. в 
г. Ульяновка Кировоградской области Украины. За-
кончила филологический факультет Кишиневского 
государственного университета и аспирантуру Рос-
сийской Академии педагогических наук (г. Москва). 
Доктор педагогики. С 1993 г. – старший научный со-
трудник отдела украинистики Института межэтни-
ческих исследований АНМ. Автор более 70 научных 
и учебно-методических работ, в том числе курри-
кулумов по украинскому языку и литературе для 1–
12 классов, учебников по украинскому языку и лите-
ратуре для 1–9 классов.

Надія СУПРУНЯРЕМКО 
(Рівне)

ОЗНАКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
КОНСТАНТИ В ЕТНОКУЛЬТУРІ 
УКРАЇНСЬКОГО 
СУБЕТНОСУ КУБАНІ

Проблема, пов’язана із сучасним функціону-
ванням українсько-кубанської етнокультурної 
традиції на Кубані, є однією з найактуальніших 
серед комплексу культурологічних проблем нау-
кового дослідження феномену культури україн-
ців зарубіжжя. До українського субетносу Куба-
ні відносимо компактно згруповане на території 
сучасного Краснодарського краю Російської фе-
дерації населення, суспільне життя якого через 
історичні, державні, адміністративні та еконо-
мічні причини проходить (починаючи з 1792 р.) 
за межами метрополії України. Історичною Чор-
номорією називаємо степову північно-західну 
територію краю, більша частина якої й досі збері-
гає українську топоніміку, а українською етнос-
пільнотою чорноморських поселень – ту групу 
мешканців цієї території, яка ідентифікує себе 
з нащадками українського походження. Остан-

нє підтверджується (або посилюється) етнічною 
належністю прізвищ представників цієї групи, 
знанням – повним, частковим або на рівні ку-
банського специфічного діалекту – української 
мови, виявленням деяких константних ознак 
національної самосвідомості й менталітету, а в 
найяскравіших випадках – активною участю в 
процесі функціонування української народної 
піснетворчості та діяльності в руслі кубанського 
українознавства.

Українська пісенність усної традиції історич-
ної Чорноморії функціонує більше 210 років як 
етноісторичне й художнє явище народної куль-
тури Кубанського регіону південної території Ро-
сії – іноетнічної країни, яка впродовж століть ви-
борювала право на оволодіння цим регіоном, за-
лучаючи військові сили переважно українського 
етносу. Усі періоди життєдіяльності українців на 
Кубані, що протікали за їх участю як представ-
ників української нації та творців регіональної, 
кубанської історії, були пов’язані з процесами 
не тільки творчими, а й руйнівними, об’єктив-
но зумовленими. Саме це дозволило сучасному 
українському історику Р. Ковалю назвати пер-
вісний факт переселення запорожців на Кубань 
«гріховним від самого початку», оскільки воно 
мало «не тільки характер втечі від обов’язку за-
хищати свій народ, а й усі ознаки хрестового по-
ходу... на народи, які вірили «не в того Бога» [1, 
258], і вважати це переселення першим актом 
«кубанської трагедії українського народу» [1, 
257]. «Першопровина» українського козацтва 
відкрила нескінченний список їхніх історичних 
провин, з яких достатньо виділити декілька гло-
бальних: 1) захист геополітичних інтересів чу-
жої держави; 2) знищення стародавніх кавказь-
ких народів, проти яких ця держава примусила 
колись волелюбних запорожців підняти зброю; 
3) участь у колонізації одвічних земель авто-
хтонного гірського населення, близько півміль-
йона якого після 70 років (1794–1864) боротьби 
переселилось і лише 70 тисяч підкорилося пере-
можцям; 4) братовбивчий конфлікт періоду гро-
мадянської війни на Кубані, коли після падіння 
в 1917 році Центральної Ради українські козаки-
кубанці підняли зброю проти українських іного-
родніх кубанців, унаслідок чого, за словами Р. Ко-
валя, «виявилися хоробрими малоросами у чер-
кесках і бешметах, які всю свою історію воювали 
за чужі інтереси» [1, 290].

Творчі процеси в життєдіяльності українців на 
Кубані, на противагу агресивно-мілітарним про-
явам мужності «в ім’я слави російської зброї», 
відбувалися в складних умовах дії адаптаційно-
впливових зовнішніх факторів під час форму-
вання української етногенетичної ніші. Головне 
місце в цій ніші, окрім релігії, зайняла традицій-
на етнічна культура – ця споконвічна духовна й 
творча сила українців, конкретизована такими 
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константними чинниками, як рідна мова, зви-
чаї, обряди, художня творчість усного функціо-
нування, національний одяг, ремесла, хато- і хра-
мобудування. Один із головних чинників тради-
ційної етнокультури – українська народна пісен-
ність – була і залишається найяскравішим засо-
бом національного самовираження українців 
Кубані. Упродовж усієї кубанської історії вона 
виконувала (і виконує нині) творчими силами 
носіїв кількох поколінь багато функцій, головни-
ми з яких є: охоронна (на рівні збереження кон-
стантних прикмет національної й родової окре-
мості), репродуктивна (спрямована на творче 
відтворення усього цінного, зафіксованого ко-
лективною пам’яттю, і на підтримку власного са-
моруху), регенераційна (зумовлена необхідніс-
тю відновлення того, що руйнується внаслідок 
регресивних факторів) та етична і комуніка-
тивно-виховна (конкретизована прагненням 
тримати на належній висоті національні почут-
тя, свідомість, мораль, людську гідність україн-
ців на «не своїй землі», здійснювати зв’язок між 
поколіннями). Ось чому формування наукового 
погляду на традиційну культуру кубанського ко-
зацтва повинно базуватися передусім на даних 
компаративного етномузикознавчого аналізу 
різножанрового пісенного матеріалу. Саме через 
пізнання музичної мови й музичного мислення 
носіїв народнопісенної традиції можна осмисли-
ти фольклор українців Кубані як складову части-
ну традиційної культури кубанського козацтва 
і сформувати неупереджений сучасний науко-
вий погляд на кубанського козака як на архетип 
української історії.

Із усього сказаного постає етномузикознавча 
проблема як базова при дослідженні музично-
поетичного матеріалу колишньої Чорноморії із 
принциповою настановою на залучення даних із 
наукових українських, російських, регіональних 
(кубанських) історичних, етнографічних, ното-
графічних та інших джерел з метою їх теоретич-
ного осмислення, визначення національної кон-
станти та закономірних процесів у становленні 
й реальному функціонуванні українсько-кубан-
ської піснетворчості як культурно-історичного 
явища. Через вивчення таких джерел нами було 
проведено дослідні процедури і зроблено відпо-
відні висновки, зокрема щодо традиційної етно-
культури українських переселенців як націо-
нальної константи, що виявилася найсильні-
шим механізмом пристосування до адаптацій-
но-впливових факторів, збереження генетичної 
пам’яті та національної свідомості.

В умовах існування двовекторних інтеграцій-
них зв’язків – з метропольною Україною й іно-
етнічною Росією – етнокультура українців у пер-
шому, мілітарному періоді кубанської військової 
історії (1792–1864) набула значення корінного, 
первинного національного субстрату як незмін-

ної, сталої ознаки нації. Усі етнокультурні яви-
ща – і реліктові (приміром, незабута мудрість 
предків, прабатьківські закони, елементи до-
християнські як прояви язичницько-християн-
ського дуалізму), і діахронні (материнська мова, 
музична культура усної традиції), і синхронні – 
складали величезний культурний фонд потуж-
ної художньо-енергетичної сили, який упродовж 
цього періоду був домінантним покажчиком дво-
векторної системи інтеграційних зв’язків. Але в 
другому періоді (1864–1905), в умовах мирного 
соціально-економічного й духовно-культурного 
улаштування кубанського козацтва, національ-
на константа почала втрачати свої домінантні 
ознаки через посилення (унаслідок демографіч-
ної політики російського уряду) дії вторинного 
вектора. Демографічна ситуація почала усклад-
нюватися з 60-х років ХІХ ст. через наплив іно-
городніх – жителів південноросійських та укра-
їнських губерній. Так, у 1895 р. було зафіксовано 
значне поповнення кубанської столиці Катери-
нодара «різноплемінним« населенням: вірмена-
ми, грузинами, греками, турками, персами, єв-
реями, німцями та поляками [2, 206]. Активіза-
ція дії вторинного вектора сприяла посиленню 
значення регіонального чинника, унаслідок чого 
почалися неминучі процеси руйнування укра-
їнського політичного реноме й національного 
стародавнього усвідомлення, які замінювалися 
новою, локальною (кубанською) свідомістю, а 
це спричинялося до утворення кризи самоіден-
тифікації національно дезорієнтованої частини 
українців. На базі локальної свідомості, що фор-
мувалася в руслі російських державних орієнти-
рів, утворилася регіональна система нормативів 
у вигляді культурних і місцевих мовних стерео-
типів. Наявність у цій системі корінного етніч-
ного субстрату культури (з домінантними озна-
ками історичної, генетичної та мовної спорідне-
ності з вихідним українським чинником) позна-
чилася на творенні загального абрису культури 
кубанців і особливо на народнопісенній твор-
чості українців Кубані (перш за все на території 
історичної Чорноморії, де і понині мешкає най-
більша частина українців).

Коли в кубанській культурі, зокрема в літера-
турі (аж до репресивних 30-х років ХХ ст.) і на-
роднопісенній творчості, переважає означений 
корінний етнічний субстарат, то в усвідомленні 
українцями Кубані власної культурно-історичної 
ідентичності засадничими є локальна свідомість і 
відповідні їй чинники регіональної системи нор-
мативів. Так, до якого б етносу – українського чи 
російського – не належали мешканці чорномор-
ських станиць, вони себе вважають кубанцями, 
кубанськими козаками, а дехто «перевертнями», 
інтуїтивно відчуваючи свою провину за втрату 
коріння свого родоводу. Але при цьому більшість 
цих мешканців у побуті користується кубансько-
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українською говіркою («балакає»), цією ж говір-
кою (діалектною мовою) співає «свої» давні й су-
часні пісні, дотримується (а зараз найактивніше) 
деяких традиційних обрядових і культових свят. 
Ось чому таким актуальним і необхідним постає 
питання щодо створення умов для утвердження 
(й державної підтримки з боку і Росії, і України) 
в Краснодарському краї різнорівневого україн-
ського руху – науково-дослідного, мистецького, 
просвітницького, шкільницького, масово-інфор-
маційного, – який започаткує природний і здоро-
вий процес заглиблення українців Кубані в піз-
нання своїх коренів і етнокультурних традицій. 
А це відкриє їм шлях до історично правильної 
орієнтації і самоідентифікації щодо належнос-
ті не до самостійного козацького етносу або су-
бетносу російського етносу (як про це твердять 
деякі кубанські історики), а до етнічних україн-
ців і, відповідно, чорноморсько-кубанського ко-
зацтва – до української нації. Коли вважати, що 
довгоочікуваний процес «відродження» україн-
ської національної свідомості на Кубані почав-
ся і, хоча й повільно, але все ж рухається (про що 
свідчить діяльність Товариства українців Кубані 
та його наукового лідера В. К. Чумаченка, видан-
ня ним посібника-хрестоматії «Козак Мамай» з 
української «словесності» для кубанських шко-
лярів [3, 139]), то можна сподіватися на новий, 
значно вищий відсотковий показник чисельності 
українського населення в північно-західній час-
тині Краснодарського краю, який у 1929 р. дося-
гав до відмітки 80–90 %, у 1959 р. впав до 4 %, а на 
початку 90-х років становив 3,9 % [4, 96].

Народна пісня української етноспільноти на 
Кубані, яка ще за часів планових заселень (у 
ХІХ ст.) стала надійним, поряд з мовою, констант-
ним «оберегом» козацьких традицій, у наші дні 
продовжує функціонувати як живий і органіч-
ний чинник народної музичної культури не лише 
Кубані, а й України. Цю думку підтвердили 10 літ-
ньо-зимових фольклорних експедицій, здійсне-
них авторкою статті впродовж 1990–1996 років 
разом з українським етноорганологом Б. І. Ярем-
ком у 62-х поселеннях 20-и районів Краснодар-
ського краю. Від фольклорних гуртів, козачих хо-
рів та одноосібних виконавців (загальною кіль-
кістю понад 500 осіб) було записано 1012 різно-
жанрових українських пісень. Транскрибовані, 
систематизовані за жанрами та досліджені нами 
на рівні усіх етномузикознавчих позицій, вони 
уможливили створення цілісної картини історії 
й динаміки формування народнопісенного фон-
ду запорозько-чорноморсько-кубанського коза-
цтва, який існував – в активній або пасивній (в 
пам’яті окремих виконавців) формах – в умовах 
перебудовних економічних, політичних та куль-
турологічних процесів 90-х років ХХ ст. Вони до-
стойно презентують духовну культуру нащадків 
запорожців, які протягом двох століть зберігали, 

творили й усно передавали її на землях, що осво-
ювались, утверджуючи глибинність генетичних 
коренів і волелюбний дух нації.

За час свого побутування на кубанських зем-
лях пісенний фольклор українців зазнав проце-
сів консервації, трансформації та новоутворен-
ня, сформувавши три художньо вартісні пласти: 
прадавній старокозацький (запорозький), тра-
диційний селянський і кубанський. Маючи різ-
ні регіональні джерела і час виникнення, ці плас-
ти по-різному вбирали в себе результати дифуз-
них процесів і нашаровувались один на одного у 
складному русі й взаємодії різночасових і багато-
стильових локальних традицій. За класифікацій-
ною жанрово-тематичною систематикою зафік-
совані пісні поділяються на епічні (94 історич-
них, 40 станових, 33 ліро-епічних пісень балад-
ного стилю, а також пісні кобзарського репер-
туару в контексті ретроспективного погляду на 
кубанське кобзарство-бандурництво як на фе-
номен української культури), обрядові (120 пі-
сень зимово-новорічного календаря і 268 весіль-
них пісень), ліричні (421 пісня усіх жанрово-те-
матичних груп українсько-кубанської народної 
рефлексійної лірики).

Сталі ознаки національної константи визна-
чаються й у збережених українських топонімах 
старокозацьких чорноморських станиць і міст 
(колишніх куренів), сіл та хуторів, а також в ан-
тропонімах, носіями яких є виконавці записаних 
пісень. Почавши заселяти територію нової бать-
ківщини, запорозькі козаки, хоча й пізнали тра-
гедію знищення свого останнього коша (1775) і 
через 17 років після цього вступили на мілітар-
ний шлях служіння Росії і вростання в її історію, 
ще не втратили ідею відтворення Запорозької 
козацької держави в умовах специфічної при-
родно-географічної кубанської ніші. Ось чому 
перші 38 куренів, які вони побудували, одержа-
ли історичні назви запорозьких куренів. Пере-
живши багатовікову «автохтонну» історію і за-
кріпившись на землях кубанської Чорноморії, 
старокозацькі куренні назви з деякими змінами 
дожили до наших днів. Вони зберегли не втраче-
ний архетип української національної історії й 
етномовної культури, ставши благодатним грун-
том для мовознавчих досліджень.

Джерела утворення українських топонімів тих 
чорноморських поселень, у яких були записані 
пісні, згруповано й рубриковано у вигляді 11 се-
мантичних розрядів:

1. Від назв українських міст, містечок, сіл: 
станиці Батуринська, Вищестебліївська, Старо-
нижчестебліївська, Іркліївська, Калниболоцька, 
Каневська, Крилівська, Переяславська, Полтав-
ська, Старовеличківська, Старокорсунська, Ста-
роминська, Уманська.

2. Від назв, пов’язаних з історією запорозько-
го козацтва: станиці Запорозька, Отаманська.

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 142

3. Від власних імен людей: станиці Іванівська, 
Павлівська, Сергіївська, Новосергіївська, село 
Катеринівка, місто Тимошівськ.

4. Від прізвищ або прізвиськ людей: станиці 
Брюховецька, Васюринська, Голубицька, Старо-
дерев’янківська, Рогівська, Шкуринська.

5. Від назв роду козацької військової служ-
би або зброї козака: селище Батарейка, станиця 
Пластунівська, село Шабельське.

6. Від назв церковної посади або церковної 
атрибутики: станиці Новотитарівська, Старо-
титарівська, Платнирівська.

7. Від назв тварин: станиці Коніловська, Мед-
ведівська, Старомишастівська.

8. Від назв рослин або їхніх частин: місто Ко-
ренівськ, станиці Кугоєйська і Кущівська.

9. Гідронімічні назви: станиці Дінська, Старо-
джереліївська.

10. Від визначення рельєфу або характеру по-
верхні: станиці Должанська і Незамаївська, хутір 
Жовті Копани, селище Кучугури.

11. «Кулінарні» назви: станиці Кисляківська, 
Старощербинівська.

Розгляд чорноморського антропонімного ма-
теріалу, який містить 663 прізвища записаних 
виконавців (включаючи й дівочі прізвища співа-
чок), допоміг утворити цілісну картину україн-
ського, російського та іншого прізвищетворен-
ня з лексичної сторони і дав можливість конста-
тувати, що переважна їхня більшість має укра-
їнське походження. Останнє підтверджується 
такими статистичними показниками: прізвищ 
українських – 452 (68,17 %), російських (у тому 
числі зросійщених українських) – 157 (23,7 %), 
польських (або полонізованих) – 36 (5,43 %), ін-
ших субетносів – 18 (2,7 %). Перегляд 452-х укра-
їнських прізвищ показав, що 218 (48,23 %) закін-
чуються класичною національною морфемою 
«ко» (Бойко, Обабко, Петренко), 78 – морфемами 
«а», «я» (Безворотня, Шкапа), також морфемами 
«ик» (Волик, Кулик), «як», «ак» (Решетняк, Са-
гайдак), «ан» (Кохан, Таран), «ич» (Бабич, Бич), 
«ець» (Горобець, Таранець), «ар» (Бондар), «ай» 
(Грицай), «яр» (Котляр). 76 українських прізвищ 
мають різні закінчення (приміром, Кирпун, Гав-
риш, Палій, Пінчук, Яцюк, Білозуб, М’яло, Євтух, 
Антосів, Медведів).

Коли розглядати українські прізвища за семан-
тичними ознаками, то слід виділити з них старо-
козацькі запорозькі: Біловус, Горбоніс, Гречкосій, 
Кочубей, Кривоніс, Перебийніс, Посипай, Сто-
ноженко. У цих давніх прізвищах, носіями яких 
є сучасні мешканці колишньої Чорноморії, ві-
дображений козацький лексикон як сукупність 
лексем усної української мови. У ньому через об-
разні й дотепні слова-типи набули високого сту-
пеня індивідуалізації особові прізвища конкрет-
них людей. Загальний перегляд решти україн-
ських прізвищ з боку семантики дозволив поді-

лити їх на дві групи з рубрикацією певних семан-
тичних розрядів.

І. Прізвища антропонімного значення.
1. Прізвища, утворені від власних жіночих 

та чоловічих імен: Аксюта, Богдан, Зінченко, 
Максименко, Петрусенко, Сергієнко, Тимошен-
ко, Хомич.

2. Прізвища, в яких відображаються діяль-
ність або професія людей: Боднар, Гонтар, Дуд-
ник, Коваль, Колесник, Кравець, Шаповал, Чумак 
та ін.

3. Прізвища з етнічними ознаками: Колмик, 
Лядська, Лях, Турчик.

4. Прізвища з етнографічними ознаками: 
Бойко, Волинко, Подоляк.

5. Прізвища з прикметами зовнішнього ви-
гляду людини: Головатий, Каприз, Кирпа, Корчина, 
Куделя, Рева, Рудь, Сіробаба, Толстик, Чорна та ін.

6. Прізвища з прикметами внутрішніх рис 
людини: Ганжа, Дика, Жадан.

7. Прізвища з анатомічними прикметами: 
Горбань, Тулуб, Черевко.

8. Прізвища з ознаками спорідненості або 
свояцтва: Братишенко, Діденко, Друженець, Не-
люба, Приймак, Христюк, Шостак (шоста дитина 
в сім’ї).

9. Прізвища з ознаками соціального положен-
ня людей: Безщасна, Господинько, Дідух, Козак, 
Панченко, Поповичева, Удовенко, Черниця та ін.

10. Прізвища з прикметами назв предметів і 
продуктів праці й побуту: Білокриницька, Бу-
блик, Коврига, Кочерга, Медовник, Мисак, Пече-
на, Пиріжок.

ІІ. Прізвища біогеоценозного значення.
1. Від назв тварин, птахів, комах та риб: 

Баран, Бобрик, Волик, Голубнича, Жук, Лисиця, 
Плітка (риба «плотва»), Рак, Сивокоз, Чайка, Че-
шуйко.

2. Від назв рослин: Березняна, Боровик, Гарбуз, 
Дерев’янко, Діброва, Древесняк, Дубина, Кисли-
ця, Ревенко, Редько та ін.

3. Від назв явищ природи: Завірюха, Зима, Зем-
ляна, Мороз.

4. Від назв природних речовин: Бузун, Золо-
тих, Кремень.

5. Від назв природного рельєфу: Гора, Горб, Гря-
да, Левада, Обрив, Рівна.

Характерним для усіх названих і багатьох не-
названих прізвищ є те, що їх творці, шукаючи 
рідкісні й найіндивідуалізованіші слова і мовні 
звороти для визначення власної особистої назви 
конкретних людей, користувалися сучасними та 
архаїчними лексемами як рідної мови, так й ін-
ших мов, діалектів, локальними діалектизмами 
тощо. При цьому кожна лексема, зазвичай, мала 
певне семантичне наповнення, що підтверджу-
ється даними етимологічних словників.

Стисло викладені в даній статті результати до-
слідження етнокультури українського субетно-
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су на Кубані торкаються визначення ролі націо-
нальної константи у збереженні зразків народ-
нопісенної культури, в топоніміці й антропонімі-
ці тощо. Вважаючи українсько-кубанську народ-
ну піснетворчість визначальною національною 
константою, ми прагнули не тільки дослідити її в 
ході польових, письмово-репродукційних та на-
уково-дослідних студій, а й розглянути як етно-
історичне і художнє явище [детальніше див.: 5; 
6; 7, 49–60; 8]. Поряд з народною пісенністю, як 
показали дослідження, вірогідним джерелом ви-
вчення етнокультурних традицій виявився то-
понімічний і антропонімічний родовід назв, що 
дав лінгвістичну й історичну інформацію щодо 
давнього і сучасного стану української мови і за-
фіксованих у ній константних ознак матеріаль-
ної і духовної культури українського субетносу 
на Кубані [детальніше див: 7, 60–69; 9].

1.  Коваль Р. Кубанська трагедія українського народу // 
Р. Польовий. Кубанська Україна. – К., 2002. – С. 257–
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гресу міжнародної асоціації україністів. Історія: Зб. 
наук. ст. / Чернівецький національний ун-т імені Юрія 
Федьковича. – Чернівці, 2003. – Ч. 1. – С. 319–324.

6.  Супрун-Яремко Н. Народна пісня українців істо-
ричної Чорноморії в контексті історії і сучасності // 
Пам’ятки України: історія та культура: Науковий ча-
сопис. – 2005. – № 3–4. – С. 60–73.

7.  Супрун-Яремко Н. Українці Кубані та їхні пісні: Моно-
графія. – К., 2005.

8.  Супрун-Яремко Н. Украинский субэтнос на Кубани // 
Культурная жизнь Юга России. – Краснодар. – 2003. – 
№ 3 (5). – С. 51–56.

9.  Супрун-Яремко Н. Топонимика и антропонимика ис-
торической Черномории // Культурная жизнь Юга 
России. – Краснодар. – 2002. – № 1 (1). – С. 42–47.

У пропонованій статті «Ознаки національної 
константи в етнокультурі українського субет-
носу Кубані» Н. Супрун-Яремко на базі збирацької, 
транскрипційної та студійної роботи визначає 
ознаки національної константи в українсько-ку-
банській традиційній народній пісенності, що від 
1792 року залишається найяскравішим засобом на-
ціонального самовираження, а також у збережених 
топонімах старокозацьких кубанських станиць і 
міст та в антропонімах, носіями яких є виконавці 
записаних пісень.

СНЕЖКОВА И.
(Москва)

ОБРАЗ РОССИИ И УКРАИНЫ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
РУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ *.

После распада СССР и появления новых мо-
лодых государств началось конструирование но-
вых национальных приоритетов. Для Украины, 
ориентирующейся на Запад, стали не столь зна-
чимыми такие понятия, как восточно-славян-
ское единство, общая с Россией государствен-
ность. С другой стороны, Россия, будучи пре-
емницей СССР, стремится сохранить свое влия-
ние на постсоветском пространстве. В условиях 
этих противоречий выросло новое поколение 
молодежи, для которого единая страна – непро-
стое прошлое. Все эти обстоятельства побудили 
нас проследить трансформацию национальной 
идентичности у молодежи двух стран, произо-
шедшую за последнее десятилетие.

Наше исследование проводилось в сентябре-
ноябре 2005 г. в городах Москве и Киеве, а так-
же в Крыму (г. Феодосия) и на Западной Украи-
не (г. Львов). Всего было опрошено около тысячи 
человек. В этой статье мы представляем резуль-
таты исследования, проведенного только в Мо-
скве и Киеве.

Объектом исследования были студенты веду-
щих вузов двух стран. Средний возраст опраши-
ваемых – 17–21 год. Были опрошены московские 
студенты Российского государственного гума-
нитарного университета, Государственного ин-
ститута управления и Института финансового 
менеджмента, Государственного университета 
гуманитарных наук, Социального института и 
дизайна, а также Киевские студенты Киево-Мо-
гилянской академии, Государственного универ-
ситета театра, кино и телевидения, Медицинско-
го института.

Основная цель исследования – изучение этни-
ческой идентичности, толерантности по отноше-
нию друг к другу, а также анализ представлений 
молодежи двух стран о сегодняшних межгосу-
дарственных отношениях. Кроме того, иссле-
довались проблемы, связанные с целостностью 
двух стран. Изучались доминирующие тенден-
ции в мировоззрении молодежи, направленные 
на сближение или разъединение двух народов. 
Исследовались представления учащихся о па-
триотизме, источники чувств гордости и стыда 
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за Россию и Украину. Блок вопросов анкеты ка-
сался выяснения влияния СМИ на формирова-
ние представлений российских и украинских 
студентов о двух странах.

Помимо традиционного этносоциологическо-
го опроса, в процессе исследования применялся 
модифицированный тест М. Куна и Т. Макпарт-
ленда «Кто я?». Респондентам предлагалось 5–6 
раз ответить на этот вопрос, в результате чего 
можно было выделить наличие и ранг этничнос-
ти в ответах опрашиваемых. Выявить степень 
социально-психологического восприятия рус-
скими и украинцами друг друга помогла шкала 
социальной дистанции Э. Богардуса. Этническая 
толерантность – интолерантность оценивалась с 
помощью измерения направленности (положи-
тельной – отрицательной) этнических авто- и ге-
теростереотипов по методике Д. Катца и К. Брели 
в модификации Н. М. Лебедевой.

Приписываемые качества подвергались коди-
рованию по 5-балльной шкале: 5 – максимум по-
ложительных, 1 – максимум отрицательных ка-
честв. Затем анализировалось содержательное 
наполнение стереотипов.

Этническая идентичность в представле-
ниях российских и украинских учащихся. 
Этническая идентичность – это не только осо-
знание своей тождественности с этнической об-
щностью, но и ее оценка, значимость членства в 
ней, разделяемые этнические чувства. Как спра-
ведливо замечает Г. У. Солдатова, «достоинство, 
гордость, обиды, страхи являются важнейши-
ми критериями межэтнического сравнения. Эти 
чувства опираются на глубокие эмоциональные 
связи с этнической общностью и моральные об-
язательства по отношению к ней, формирующи-
еся в процессе социализации индивида» 1. Как 
известно, наиболее оптимальна та этническая 
идентичность, которая позитивна по отношению 
к себе и к другим этическим группам. Отклоне-
ния от нормы могут происходить по типу гипе-
ридентичности (этноэгоизм, национализм) или 
по типу этнической индифферентности (этно-
нигилизм). Слишком актуализированная этни-
ческая или гражданская принадлежность сви-
детельствует о том, что процессы становления 
идентичности складываются в русле гиперэт-
ничности, ведущей к этноцентризму. Неопреде-
ленная этническая идентичность, напротив, яв-
ляется – показателем размытого чувства «мы» и 
тенденций этнонигилистического характера.

Для выявления места этнической идентич-
ности в структуре самосознания личности уча-
щимся задавался вопрос «Кто я?». Нас интересо-
вало, насколько часто российские и украинские 
учащиеся называют этническую («я русский», 
«я украинец») или гражданскую самоидентифи-
кацию («я гражданин России, Украины»), какое 
ранговое место этничности в ряду других форм 

самосознания, какие другие составляющие иден-
тичности присутствуют в ответах респодентов. 
По нашим данным, число указавших националь-
ную и гражданскую идентичность среди украин-
ских учащихся при ответе на вопрос «Кто я?» со-
ставляет 65%, среди российской молодежи – 53%. 
Наиболее встречающееся ранговое место этни-
ческой принадлежности как у российских, так и 
украинских учащихся – первое. В данном случае 
российские студенты продемонстрировали ме-
нее актуализированное национальное самосоз-
нание, чем представители молодого украинского 
государства, для которых этот вопрос более зна-
чим в настоящее время.

Также анализировался собирательный «Я – 
образ» этнических групп. Этническая идентич-
ность по-прежнему доминирует в сравнении с 
гражданской, но последняя встречается намного 
чаще, чем в с 90-е годы, когда на всем постсовет-
ском пространстве наблюдался дефицит полити-
ческого сознания, связанный с распадом СССР и 
несформировавшимися независимыми государ-
ствами 2.

Изучая с помощью контент-анализа ответы 
респондентов, мы выявили их объективные и су-
бъективные характеристики. В число объектив-
ных входили базовые характеристики, связан-
ные с социальным статусом, семейными ролями, 
полом, т. е. с группами, к которым нельзя не при-
надлежать, существуя в обществе. В число субъ-
ективных характеристик были включены само-
идентификации, которые свидетельствовали об 
увлечениях респондентов и о чертах характера. 
Как выяснилось, преобладающее место в само-
идентификации украинских и русских учащихся 
принадлежит объективным характеристикам, 
связанным с полом и возрастом, социальным 
статусом, семейными ролями. Среди базовых ха-
рактеристик доминируют семейные самоиден-
тификации (дочь, сын, сестра, брат), что есте-
ственно, поскольку семья является той опорой, 
на которую молодой человек всегда может расс-
читывать в жизни. Обращает на себя внимание 
большое количество субъективных характерис-
тик – черт характера, что связано с ростом инди-
видуализма молодого поколения.

В процессе исследования этнической само-
идентификации выяснялись чувства, испыты-
ваемые учащимися двух стран к своим этносам. 
Особенно для нас интересен этот вопрос в отно-
шении украинских учащихся, т. к. мы располага-
ли данными 2003 г. и могли посмотреть эту пози-
цию в динамике 3 (см. табл. 1).

Данные этой таблицы показывают рост по-
ложительной этнической идентичности укра-
инских учащихся в 2005 г. в сравнении с 2003 г., 
что, естественно, связано с проявлением граж-
данской активности широких масс населения во 
время президентских выборов и оранжевой ре-
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волюции. У русских этническая идентичность 
более позитивна, чем у украинцев в 2003 г. и ме-
нее позитивна чем на Украине в 2005 г.

При ответе на вопрос о важности националь-
ной идентичности для русских и украинцев бо-
лее актуальной она оказалась для украинцев. 
«Очень значима» ответили 57 % украинцев и 
27 %россиян.

Как известно, национальная идентичность во 
многом связана с языком. В Украине этот вопрос 
очень актуален весь постперестроечный пери-
од. В настоящее время в Украине наблюдаются 
два полюса – с одной стороны, украиноязычные 
украинцы с чисто национальным менталите-
том, с другой – русскоязычные русские с русской 
идентичностью. Большая группа находится по-
середине – украинцы с хорошим русским язы-
ком, русские, знающие украинский, тяготеющие 
к русской, украинской, советской идентичнос-
тям 4. В связи с этой проблемой студентам был 
задан вопрос «На каком языке Вы разговарива-
ете дома, в школе, смотрите ТВ и читаете книги и 
газеты?» (см. табл. 2).

Использование русского языка во всех сферах 
жизни неуклонно сокращается, об этом свиде-
тельствует и наше собственное исследование, 
проводившееся два года назад. Позиции русско-
го языка остаются довольно сильными в кни-
гоиздательстве и при просмотре телевидения и 
прочтении прессы. На вопрос о предпочтитель-
ности государственного языка в Украине 86 % 
украинских учащихся г. Киева однозначно отве-
тили в пользу украинского языка; 70 % россий-
ской молодежи считают, что лучше бы в Украине 
было два государственных языка – украинский и 
русский в связи с большим количеством русско-
язычного населения в масштабах всей страны. 
Комментируя этот вопрос, российская молодежь 
часто отвечала, что эту проблему должен решить 
украинский народ, не ущемляя какую-либо часть 
населения. Также было интересно узнать, какой 
язык молодежь г. Киева считает своим родным. 
Украинский назвали 68 % опрошенных, рус-
ский – 13 %, оба языка – 18 % и др. – 1 %.

Как видим, большинство молодежи родным 
языком считает украинский.

Чувства, вызываемые 
принадлежностью к своему народу:

Россияне
2005г.

Украинцы
2003г.

Украинцы
2005г.

положительные(гордость,
спокойная уверенность) 68 61 81

никаких чувств 14 18 6

обида 3 15 3

ущемленность, униженность 13 4 4

Другое 2 2 6

Валентность чувств, связанных с этнической принадлежностью
(в % к числу опрашиваемых)

Таблица 1

Таблица 2

Использование языка: Украинский  Русский Два языка (укр. и русск.)

разговариваю дома 45 27 28

разговариваю в школе 53 13 34

смотрю телевидение 24 8 68

читаю книги и газеты 13 13 74

Мнения украинских учащихся о языковой ситуации в Украине
( в % к числу опрошенных)

Исследования, проводившиеся в 2003, году по-
казали рост этого показателя.

Толерантность и этнические стереотипы. 
Результаты эмпирических исследований показы-
вают, что негативная характеристика этнической 

группы может совпадать с осознанием ситуации 
как конфликтной. В этом случае особое внима-
ние следует уделить изучению межэтнических 
установок (стереотипов, убеждений, предрассуд-
ков). Межэтнические установки содержат эмо-
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ционально-оценочное отношение к различным 
этническим группам. Этнические образы выпол-
няют ведущую роль в интерпретации межэтни-
ческого взаимодействия. То, что реальные меж-
этнические отношения оказывают влияние на 
стереотипы, не требует особых доказательств. 
Именно от характера отношений – сотрудни-
чества или соперничества, доминирования или 
подчинения зависят основные «измерения» сте-
реотипов – содержание, направленность, сте-
пень благоприятности и, в конечном итоге, сте-
пень их истинности. В случае конфликта между 
группами строятся их полярные образы, когда 
себе приписываются только позитивные каче-
ства, а противоположной стороне –негативные. 
В этом случае об истинности стереотипа гово-
рить сложно, его источники надо искать скорее 
всего в сфере политического взаимодействия, 
обусловленного сиюминутными причинами. На-
иболее истинный этнический стереотип прояв-
ляется в том случае, когда автостереотип (харак-
теристика своей группы) совпадает с гетеросте-
реотипом (характеристикой иной группы) 5.

Исследование этнической толерантности про-
исходило с помощью методов изучения этничес-
ких стереотипов. Преобладание положительной 
групповой оценки говорит о развитом чувстве 
«мы» и устойчивой идентичности. Резкое преоб-
ладание позитивных автостереотипов при почти 

полном отсутствии негативных говорит об акти-
визации механизмов социально-психологичес-
кой защиты. Преобладание негативного оценоч-
ного компонента служит показателем наруше-
ния позитивной идентичности членов группы, 
размывания чувства «мы». Автостереотипы но-
сят этноконсолидирующий характер, в то время 
как гетеростереотипы – этнодифференцирую-
щий. Исследование показало, что автостереоти-
пы русских и украинцев преимущественно пози-
тивные, с малой долей негативных показателей, 
что является нормой и говорит в целом о поло-
жительной идентичности опрашиваемых. Тем не 
менее среди ответов русских присутствует отно-
шение к самим себе с долей небольшого крити-
цизма. Украинские учащиеся продемонстриро-
вали, напротив, элементы гиперэтничности «мы 
самые лучшие», «мы самые добрые». Что каса-
ется гетеростереотипов, их природа такова, что 
они по большей части имеют негативные харак-
теристики. Поэтому мы обращали внимание на 
соотношение положительных и отрицательных 
показателей. Российские студенты более поло-
жительно характеризовали украинцев, чем укра-
инцы русских.

Содержательный характер авто- и гетеросте-
реотипов осуществлялся на

основании наиболее часто встречающихся ха-
рактеристик респондентов (см. табл. 3).

Автостереотипы
русских ( русские о себе)

Автостериотипы
украинцев (украинцы о себе)

Гетеростериотипы русских
(русские об украинцах)

Гетеростереотипы украинцев
(украинцы о русских)

широта души щедрость
гордые непобедимые
гостеприимніе
изобретательные
уверенные в себе
безалаберные
ленивые
инертные

доброжелательные
добрые
гостеприимные
трудолюбивые
мирные 
терпеливые
гордые
веселые
искренние
жадные

гордые
жадные
хитрые
вредные
злые
ущемленные
веселые
трудолюбивые
гостеприимные
общительные

гордые,
высокомерные
агрессивные
нахальные
пьяницы
циничные
самодостаточные
пьющие
открытые
добрые

Таблица 3

Авто- и гетеростереотипы русских и украинцев

Известно, что толерантность измеряется час-
тотой совпадений авто и гетеростереотипов. 
На основании сравнительного анализа эмпири-
ческих данных, нами был обнаружена довольно 
большая дистанция между авто и гетеростерео-
типами, что свидетельствует о недостаточно то-
лерантном отношении респондентов друг к другу, 
которое инициируется не столько личными кон-
тактами, сколько не вполне доброжелательными 
отношениями двух стран на политической арене.

Кроме исследования стереотипов представи-
телей двух стран, мы рассмотрели как русские и 

украинцы характеризуют жителей Центральной, 
Западной, Южной и Восточной Украины. Извест-
ные события, связанные с выборами президен-
та и «оранжевой революцией» сформировали 
определенные клише по отношению к выходцам 
из этих регионов.

Так, русские респонденты характеризуют пред-
ставителей Центральной и Западной Украины 
как «националистов, тяготеющих к Западной Ев-
ропе, хитрых и высокомерных».

Восточная и Южная Украина, по мнению рос-
сийских учащихся, –«добрые, веселые люди, тя-
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готеющие к России, открытые, бедные и ущем-
ленные».

В свою очередь украинские респонденты г.Ки-
ева жителей Центральной и Западной Украины 
видят как «доброжелательных, гордых, защит-
ников всего украинского, уверенных в себе па-
триотов».

В Восточной и Южной Украине, с точки зре-
ния украинских респондентов, живут «жадные, 
хитрые, агрессивные, второсортные русофилы». 
В данном случае мы наблюдаем эффект зеркаль-
ных характеристик, который свидетельствует 
о недостоверности стереотипов, которые будут 
меняться по мере изменения внутриполитичес-
кого статуса регионов Украины.

Несмотря на разность мнений о единстве стра-
ны этот вопрос очень актуализирован в созна-
нии молодежи Украины. Они всей душой жела-
ют единства страны: в своих комментариях на 
этот вопрос они постоянно писали: «все регионы 
должны быть едины», «должно быть общее са-
мосознание украинцев из всех уголков страны», 
«надо сделать так, чтобы Донбасс и Львов не за-
хотели отделяться».

Вопрос территориальной целостности, как по-
казал опрос, актуален для обеих стран. С редким 
единодушием 67 % русских и 67 % украинских 
учащихся ответили, что они видят угрозу для це-

лостности их стран. Для Украины она заключает-
ся во «вмешательстве во внутренние дела Укра-
ины других стран – России и Америки». С точки 
зрения Центра и Запада Украины, – єто вмеша-
тельство России, с точки зрения респондентов из 
Крыма, – вмешательство Евросоюза и Америки, 
поделивших страну на два лагеря. Угроза потери 
целостности для России, по мнению российских 
студентов, исходит «от безграмотности власти, 
коррумпированности чиновников, сепаратизма 
Северного Кавказа, угрозы терроризма».

Межгосударственные отношения. Украина 
в настоящее время испытывает влияние и Запа-
да и России, пусть разновекторное. Сама же она 
также оказывает влияние на отношения между 
Западом и Россией. Москва еще долго будет рев-
ностно относиться к движению Украины в ЕС 
и НАТО. В свою очередь Запад будет постепен-
но расширять возможности для более широко-
го вовлечения Украины в зону своего влияния. 
Украина постепенно превращается из субъекта 
истории в объект, за расположение которого бо-
рются ведущие силы мира.

Направленность геополитических интере-
сов, которые сформировались у молодежи двух 
стран, мы исследовали с помощью вопроса о на-
иболее целесообразной государственной форме 
для России и Украины (см. табл. 4).

Таблица 4

Государственная форма, наиболее 
целесообразная для России и Украины (%)

Россия по мнению
россиян (%)

Украина по мнению 
украинцев (%)

1. Независимое государство 25 52

2. Быть в составе Евросоюза 25 30

3. Россия, Украина, Белоруссия и др. вместе 50 8

4. другое – 10

По результатам опроса мы видим несовпаде-
ние в представлениях о будущем России и Укра-
ины российских и украинских студентов. Боль-
шинство россиян выступает за единое государ-
ство в содружестве России, Украины и Белорус-
сии и возможно еще каких-либо бывших респу-
блик Советского Союза – 50 %. По мнению укра-
инских студентов, Украина должна быть прежде 
всего независимым государством (52 %) или в 
составе ЕС (30 %). Любопытные комментарии 
мы встречали при ответе на этот вопрос со сто-
роны украинских учащихся – «наилучшая го-
сударственная форма для Украины – Евросоюз 
или Россия в составе Украины». Налицо факты 
проявления гиперэтничности, связанной с энер-
гией становления молодого государства и успе-
хами народного движения.

В контексте геополитических устремлений 
важно было проследить как молодежь двух 

стран оценивает двухсторонние отношения 
(см. табл. 5).

Из таблицы видно, что отношение русских 
учащихся к Украине расценивается преимуще-
ственно как хорошее – 56 %. В тоже время отно-
шение украинцев к России российские учащиеся 
рассматривают как плохое. Украинские студен-
ты в этом отношении считают, что их отношение 
к России и России к ним преимущественное пло-
хое.

Направленность политики Евросоюза и США 
россияне и украинцы также расценивают по-
разному. Россия видит, что Запад и США стре-
мятся убрать Россию как основного игрока с 
постсоветского пространства, изолировать ее 
от влияния на бывшие республики Советского 
Союза. Украина, напротив, привлекает страны 
Запада как страна, отход которой от России вы-
годен для европейцев, т. к. это ослабит Россию и 
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укрепит Евросоюз. Эту позицию наиболее прямо 
озвучил бывший президент Польши Квасьнев-
ский: «Для каждой великой страны Россия без 

Украины является лучшим решением, чем нао-
борот» 6.

Таблица 6

Хотели бы Вы жить в какой либо стране кроме России и Украины? 
(в % к числу опрошенных)

Ответ: Российские учащиеся Украинские учащиеся

да 51 39

нет 35 40

не знаю 14 19

Мнение
Русские относятся 

к Украине 
с точки зрения россиян

Украинцы относятся 
к России 

с точки зрения россиян

Украинцы относятся 
к России 

с точки зрения украинцев

хорошо 56 24 20

плохо 19 63 49

безразлично 22 11 30

другое 3 2 1

Таблица 4

 Результаты ответов показывают, что россияне 
ощущают в большей мере, чем украинцы недру-
жественную политику со стороны США (60 %) 
и ЕС(24 %).Украинские респонденты в боль-
шинстве своем склонны рассматривать полити-
ку США (57 %) и ЕС(59 %) как нейтральную по 
отношению к их стране.

Социально психологическую близость мы ис-
следовали с помощью вопроса «Какие народы 
русские и украинцы считают наиболее близкими 
по отношению к себе?» Как показывают данные, 
русские наиболее близкими народами счита-
ют белорусов, затем украинцев. В свою очередь 
украинцы чаще всего называют поляков, после 
них – русских и белорусов.

Кроме того, была исследована степень соци-
ально-психологической близости с помощью 
шкалы Э. Богардуса. Суть этого исследования 
заключалась в выявлении готовности русских и 
украинцев принимать друг друга в качестве жи-
телей одной страны, города, соученика, соседа по 

дому и члена семьи. В этом отношении украин-
цы проявили большую готовность к взаимодей-
ствию, коэффициент близости по отношению к 
русским равен 4,8; у россиян коэффициент бли-
зости по отношению к украинцам равен 3,8.

Вопросы, направленные на изучение потенци-
альной миграции, показали, что молодежь остро 
реагирует на изменения, происходящие в обще-
ственной жизни. Решение, о миграции в реаль-
ности не всегда оказывается по силам молодым 
людям, еще не имеющим твердой жизненной 
опоры, но с другой стороны, именно молодежи, 
не отягощенной семейными узами, инерцией по-
коя и привычки, свойственно задумываться о 
перспективах своей жизни. Миграционные на-
строения – это своеобразная проверка на каче-
ственность проводимых страной социальных, 
политических и экономических программ. Ка-
ковы же миграционные настроения русской и 
украинской молодежи? В каких странах они же-
лали бы жить? (см. табл. 6).

Россия Украина

Евросоюз США Евросоюз США

Дружественная 12 10 28 26

Нейтральная 62 26 59 57

Недружественная 24 60 12 16

Другое 2 4 1 1
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Готовность к миграции в России проявили 
51 % молодежи, на Украине – 39 %. На вопрос о 
выборе страны в случае эмиграции предпочте-
ния учащихся были следующие: гражданином 
США хотели бы стать 8 % россиян и 9 % украин-
цев, Европейский союз предпочли 52 % россиян 
и 54 % украинцев, гражданином России хотели 
бы стать 5 % украинцев. Вопрос об отношении 
и степени доверия к власти, наличия обратной 
связи чрезвычайно актуален в настоящее время.

В нашем исследовании нам было интересно 
узнать мнение молодежи о президенте, прави-
тельстве и городских властях.

Так, Президент России В. В. Путин российской 
молодежи нравится тем, что «он создал верти-
каль власти», «разогнал олигархов», «он умен, 
имеет свое мнение, не пьет», «дружит со всеми 
государствами». В. В. Путин не нравится тем, 
«что ничего реального не делает в экономике», 
«проводит плохую социальную политику», «не 
решает проблемы на Северном Кавказе».

Российским студентам в украинском прези-
денте В. А. Ющенко нравится «честность», «поря-
дочность», «стремление к демократии». В. А. Ю-
щенко не нравится российским студентам пото-
му, что «ориентируется на Запад», «привел к рас-
колу население своей страны», «враждебно отно-
сится к России».

Украинская молодежь, характеризуя собствен-
ного президента, отмечала, что им нравится в 
В. А. Ющенко – «порядочность», «желание вес-
ти Украину демократическим путем», «улучше-
ние имиджа страны на международном уровне», 
«патриотическая политика», «желание войти в 
Евросоюз». Не нравится им в собственном пре-
зиденте «недостаточная решительность», «непо-
следовательность», «демагогия», «равнодушие к 
экономическим проблемам», «раскол в стране».

В деятельности президента В. В. Путина укра-
инским учащимся нравится, то, что он «объеди-
няет нацию», «навел порядок», «сильная рука», 
«отстаивает интересы России», «мощная власть 
и личный авторитет».

Украинским учащимся не нравится в политике 
В. В. Путина «вмешательство в жизнь Украины», 
«неограниченная власть», «авторитарность», 
«жестокость», «мало озабочен жизнью собствен-
ных граждан».

В целом можно говорить о том, что властью 
президентов довольны в России 23 %, в Украи-
не 30 % учащихся. В этом вопросе доминирует 
средний уровень удовлетворенности деятель-
ностью глав стран: в России 58 % оценивает де-
ятельность В. В. Путина как среднюю по эффек-
тивности, в Украине 50 % респондентов оценива-
ет как среднюю деятельность В. А. Ющенко.

Российские студенты советуют своему прези-
денту:

1) поднять экономику, из сырьевого придатка 

перейти к реальному экономическому сектору; 
2) бороться с коррупцией; 3) Укрепить социаль-
ную сферу; 4) повысить статус страны на миро-
вой арене; 5) решить Чеченский вопрос и про-
блему терроризма.

Украинские студенты президенту Украины со-
ветуют: 1) способствовать экономическому раз-
витию наукоемких отраслей; 2) навести порядок 
внутри страны; 3) не делить население на своих 
и чужих;

4) не слушать Запад и Россию; 5) поднять жиз-
ненный уровень населения.

К деятельности правительства больше доверия 
в Украине, чем в России, к городским властям, ко-
торые являются в Роcсии своеобразной альтер-
нативой федеральному правительству, больше 
доверия в России.

Представления о патриотизме. Для того, 
кто жил в советское время, патриотические уста-
новки вызывали чувство надоевшей оскомины и 
формализма. Перестроечное время дискредити-
ровало все понятия, связанные с этим чувством. 
Сегодня общество нуждается в чувстве разум-
ного патриотизма. К сожалению, нынешняя 
жизнь оставляет мало места для патриотических 
чувств. По большей части формируются патрио-
тические симуляторы-символы без содержания, 
чье назначение сводится лишь к сиюминутной 
мобилизации, например, во время выборов. Па-
триотические установки сейчас очень уязвимы, 
потому что нарушена взаимная ответственность 
между человеком, обществом и властью. И в 
этом случае появляется либо нигилизм, либо ин-
дифферентность патриотических установок.

Отвечая на вопрос «Что такое патриотизм?» 
российские и украинские учащиеся говорили 
прежде всего о «любви к своей родине», «гордос-
ти за нее, преданности стране», «вере в государ-
ство», «приятии страны, как матери».

Довольно интересными были ответы россий-
ских и украинских учащихся на вопрос «Увели-
чилось ли последнее время количество патриоти-
чески настроенных людей в стране» (см. табл. 7).

Как видим, события последнего года повлияли 
на рост патриотизма молодежи в Украине. У рос-
сиян, наоборот, ослабело чувство патриотизма по 
причине экономической, политической и соци-
альной стагнации. Украинцы источник усиления 
патриотических настроений видели в «оранже-
вой революции», «в том, что народ показал свою 
силу», «в надежде на лучшие перемены». Росси-
яне комментировали этот вопрос двояко: «уве-
личилось чувство патриотизма из-за престижа 
страны в мире», «улучшения жизненного уров-
ня»; «уменьшилось из-за развала СССР», «из-за 
антисоциальной политики правительства».

В какие же моменты представители двух стран 
острее всего чувствуют себя патриотами, граж-
данами своей страны? Обычно это связано, по 
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мнению учащихся, с успехами страны в облас-
ти спорта, культуры, единством в политической 
борьбе. В России чувство единства и сплочения 
нации связывалось также с испытаниями во 
время террористических актов: «нападение тер-
рористов на Норд-Ост», «События в Беслане».

Учащимся двух стран был задан вопрос о том, 
чем их страны могли бы гордиться перед другими 
государствами, и за что им может быть стыдно».

Российские учащиеся отмечали, что они гор-
дятся тем, что «имеют богатую историю», «гор-
дятся статусом и делами страны», «независимой 
политикой», «победой в Великой Отечественной 
войне», «спортсменами», «балетом», «природны-
ми ресурсами», «народом». России неловко пе-
ред другими странами «за то, что власть все де-
лает для себя, а не для людей», «из-за слабого ре-
шения социальных вопросов», «за бедную жизнь 
своих граждан», «за поклонение вождям».

Украинские учащиеся гордятся своей «истори-
ей и культурой», «народом», «плодородной зем-
лей», «природными богатствами», но с их точки 
зрения Украине должно быть неловко перед дру-
гими странами «за коррупцию олигархов», «за 
убийство журналистов», «за действия неумных 
политиков», «за неиспользованные возможнос-
ти» и «желание присоединиться к какой-либо 
стране».

Самыми патриотичными россияне и украин-
цы считают американцев, потом сами себя. На 
вопрос о чувствах, которые возникают, когда они 
слушают гимн своей страны, 59 % украинцев и 
42 % россиян ответили, что ощущают гордость и 
радость.

На вопрос о том, способна ли молодежь по-
влиять на судьбу своей страны, 48 % украинцев 
и 35 % россиян ответили – «да». Готовность тер-
петь неудобства и лишения, если это послужит 
на благо страны, продемонстрировало 28 % рос-
сиян и 52 % украинцев.

Влияние средств массовой информации 
на представления россиян и украинцев 
друг о друге. Источники формирования обра-
за России и Украины – это прежде всего средства 
массовой информации – телевидение и пресса. 
Именно они определяют то, какими молодежь 
двух стран видит друг друга. Этническая инфор-
мация передается по широкому кругу проблем: 

1) социально-культурное развитие этнических 
групп, 2) межэтнические отношения на уров-
не государств и регионов внутри одной страны, 
3) межрелигиозные проблемы, 4) проблемы эт-
нического криминала, 5) обсуждение национал-
экстремизма, 6) проблемы терроризма и межэт-
нических конфликтов. Исследователи СМИ да и 
простые потребители прекрасно понимают, что 
распространение медиапродукции через СМИ 
осуществляется не только в целях информиро-
вания людей, но и с целью утверждения в обще-
стве определенных идеологических взглядов. 
Направляя информационные потоки, СМИ фор-
мируют у людей взгляды, нужные коммуника-
тору, формирующему этот процесс. Коммуника-
торами могут быть политические элиты – соб-
ственные и зарубежные, спонсоры теле-каналов 
и прессы, отдельные партии и др. В теории ком-
муникаций известны виды манипуляций, кото-
рые используют убеждающую коммуникацию, 
основанную на фактах и аргументах и внушаю-
щую информацию, воздействующую на эмоции 
и сферу бессознательного. В настоящее время в 
СМИ России и Украины присутствует большая 
доля деструктивной информации в передаче об-
щечеловеческих ценностей и этнических обра-
зов. Самый простой способ дискредитации эт-
нической группы – акцентировать внимание 
исключительно на негативе, замалчивая и игно-
рируя позитивную информацию. В массовом со-
знании закрепляются представления о симпати-
ях и антипатиях, выстраивается рейтинг этни-
ческих групп, народов и стран. Портрет России 
и Украины в прессе и на телевидении преимуще-
ственно носит негативный характер.

Надо сказать, что молодые респонденты обе-
их стран довольно критически относятся к СМИ, 
доля респондентов, ответивших, что они не дове-
ряют никаким средствам информации, состави-
ла почти 50 %, однако информационное воздей-
ствие идет очень интенсивно.

На вопрос о том, какую роль играет телевиде-
ние в создании образа Украины и России, 43 % 
российских учащихся ответили, что российское 
телевидение преподносит для своих же граждан 
отрицательный образ России; только 34 % видят 
в телевизионной информации положительный 
образ России. Относительно Украины 54 % рос-

Таблиця 7

Увеличилось ли за последнее время количество патриотов?

ответ: Россияне Украинцы

увеличилось 29 67

уменьшилось 42 19

не знаю 29 14
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сиян отметили, что Украина подается в россий-
ских СМИ в негативном ключе и только 18 % со-
гласились с ее положительным образом.

В свою очередь на Украине только 38 % рес-
пондентов согласились с репрезентацией поло-
жительного образа Украины на собственном те-
левидении, и такое же количество считает, что 
на украинском ТВ преобладает негативный об-
раз Украины. Россия же видится 37 % украин-
ских респондентов в положительном ключе, и 
30 % молодежи отметили преобладание негатив-
ной информации о России. В данном случае надо 
иметь в виду тот факт, что на Украине существу-
ет больший доступ к российскому телевидению, 
чем в России к украинскому.

По мнению российских учащихся в новостных 
программах российского телевидения чаще все-
го звучат: «Темы коррупции, упадка экономики, 
информация о президенте В. В. Путине, Чечня, 
терроризм, отсутствие политической свободы и 
«немного о культуре».

Об Украине российские зрители слышат пре-
имущественно следующую информацию: «Пе-
редел собственности, не лучшие последствия 
«оранжевой революции, неуплата России денег 
за энергоносители, раскол страны, стремление 
Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО».

С точки зрения украинских респондентов, об-
раз Украины на украинском ТВ преподносится 
двояко: с одной стороны, «Украина – позитивная 
цветущая страна», с другой – «Украина – единая, 
отсталая страна с нестабильной ситуацией».

Украинское ТВ, по мнению украинских студен-
тов, Россию преподносит, с одной стороны, как 
«оккупанта и агрессора, воюющего с Чечней», 
«оплот тоталитаризма», с другой – «как богатую, 
сильную державу».

Таким образом, наше исследование показало, 
что чувство этнической идентичности является 
более выраженным у украинских учащихся, что 
характерно для молодой и динамичной государ-
ственности. У российской молодежи оно менее 
актуализировано. Изучение толерантности –ин-
толерантности засвидетельствовало со стороны 
российской молодежи более толерантное отно-
шение к украинцам, чем наоборот. Несовпаде-
ние авто и гетеростереотипов показало, что уча-
щиеся следуют не столько собственному мнению 
и опыту, сколько сиюминутной политической 
информации, которая оказывает массирован-
ное влияние на умы молодежи. Вопрос террито-
риальной целостности одинаково волнует рос-
сийскую и украинскую молодежь, только причи-
ны угрозы единству страны у них разные. В Рос-
сии – это коррумпированность власти, низкий 
уровень жизни, в Украине – разделение страны 
на регионы, вмешательство в дела страны Рос-
сии, Евросоюза и США. Геополитический вектор 
разный в представлениях россиян и украинцев. 

Россияне считают, что для их будущего был бы 
наилучшим вариант альянса России, Украины и 
Белоруссии как единого федеративного государ-
ства. Украинская молодежь предпочитает движе-
ние в сторону Евросоюза. Молодежь обеих стран 
испытывает чувство гордости и патриотизма за 
свои страны. Особенно усилилось чувство па-
триотизма в Украине после выборов президента 
и после «оранжевой революции». В Украине на 
период проведения исследования доверие к влас-
ти и дистанция с ней были меньше, чем в России. 
Однако студенты двух стран оценили деятель-
ность своих президентов и правительства как 
среднюю по успешности. Миграционные настро-
ения среди молодежи России выше, чем среди 
молодежи Украины. В этом плане молодежь двух 
стран предпочтение отдает Евросоюзу. Телевиде-
ние России и Украины носит по большей части 
деструктивный характер в формировании обра-
за собственной страны и страны соседа. Наибо-
лее распространенные темы, которые освещают 
СМИ двух стран о России и Украине, имеют нега-
тивный характер.

В целом можно говорить, что молодежь двух 
стран прошла непростой путь становления го-
сударств в новом формате. Российская молодежь 
грустит по былому единству и целостности стра-
ны, украинская молодежь осознает Украину как 
молодое независимое государство, ищущее свое 
место в мире.

*  Работа выполнена при поддержке Российского гумани-
тарного фонда (проект № 05-01-91105а).
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В рамках спільного українсько-російського проек-
ту «Образ України та Росії в уявленнях української 
та російської молоді» в 2005 році проведено соціо-
логічне опитування студентів обох країн. Дослі-
дження присвячено проблемам формування націо-
нальної ідентифікації та культурної самобутнос-
ті двох країн в умовах глобалізації.

Our investigation is devoted to identity and tolerance 
of Russian and Ukrainian young people. We also inve-
stigated national stereotypes of Russian and Ukrainian 
people. Besides we analyzed geopolitical predilections of 
the youth both in Ukraine and Russia.
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Олена ТАРАН

НАРОДОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КАБІНЕТУ АНТРОПОЛОГІЇ 
ТА ЕТНОЛОГІЇ ім. ХВ. ВОВКА 
ВУАН 19211934 рр.

Період «українізації» в українській історії – 
час нетривалого розквіту української гумані-
тарної науки загалом та етнології зокрема. Саме 
в 20-ті роки ХХ ст. плідно працювали науко-
ві центри та осередни на місцях з проблем ви-
вчення традиційної української культури та по-
буту: Етнографічна комісія ВУАН, Кабінет при-
мітивної культури кафедри історії України, Ка-
бінет музичної етнографії, Краєзнавча комісія, 
Всеукраїнське етнографічне товариство. Одне з 
провідних місць у цьому контексті займав Кабі-
нет Антропології та Етнології ім. Хв. Вовка.

Музей (Кабінет) Антропології та Етнології 
ім. Хв. Вовка було засновано 29 березня 1921 
року на Спільному зібранні Української АН. 
Так, у протоколі говориться: «Постановлено 
заснувати при УАН у безпосередньому віданні 
Спільного зібрання «Музей антропології та ет-
нології ім. Хв. Вовка» 1. Керівником новоство-
реної інституції став Олександр Алешо (учень 
Ф. Вовка по С.-Петербурзькому університету), 
а його першими співробітниками Анатоль Но-
сов (також учень Ф. Вовка), Антін Онищук 2, Лі-
дія Шульгіна, Євген Дзбановський, Юрій Павло-
вич, Дмитро Демуцький, Іван Чикаленко, зго-
дом – Максим Ткач. Музей розміщувався в бу-
динку ВУАН на бульварі Шевченка (колишня 
1-а гімназія), пізніше Музеєві було відведе-
не приміщення на території Києво-Печерської 
лаври, яка 1926 року була оголошена Держав-
ним Культурно-історичним заповідником.

За статутом Академії наук керівник Музею як 
академічної установи мав право дорадчого го-
лосу на засіданнях Президії ВУАН.

Нова структурна одиниця Академії наук була 
поділена на три відділи: антропології, етнології 
та передісторії (археології), одночасно було ор-
ганізовано наукову бібліотеку, архів та фотола-
бораторію, що мала стати ілюстрованим фон-
дом як для безпосередньої наукової роботи, так 
і для підготовки та публікації етнологічної літе-
ратури. На думку фундаторів, Кабінет мав стати 
першою інституцією в Україні, що мала б статус 
та рівень таких закладів, як L’Йcole d’Anthrop-
ologie (Антропологічна школа) в Парижі, Royal 

Anthropological Institute (Королівський антро-
пологічний інститут) у Лондоні, Bureau of Eth-
nology (Етнологічне бюро) у Вашингтоні, Peabo-
dy Museum of Archaeology and Ethnology (Музей 
археології та етнології Пібоді) в Кембриджі 3.

Основу Музею Антропології та Етнології скла-
ли наукова спадщина Ф. Вовка 4 (архів, а також 
домашня бібліотека, що містила книги з антро-
пології, археології, історії, етнографії, фолькло-
ру та колекції доісторичних (археологічних) ар-
тефактів та амулетів). Комісія з вироблення ста-
туту Академії вживала заходів для перевезення 
цього коштовного майна з Петрограда до Киє-
ва, але військово-політична ситуація, що скла-
лася на україно-більшовицькому фронті, стала 
тому на перешкоді. 1920 року Олександрові Але-
ші вдалося перевезти наукову спадщину свого 
вчителя на батьківщину до Києва.

31 березня 1922 р. з технічних причин було 
скорочено штат співробітників до чотирьох осіб 
та змінено назву закладу на Кабінет Антрополо-
гії та Етнології ім. Хв. Вовка. Керівником Кабі-
нету став А. З. Носов 5.

Кабінет мав на меті видання трьох серій: 
1) матеріалів до антропології України; 2) що-
квартального бюлетеня Кабінету; 3) методич-
них програм для збирання етнографічних мате-
ріалів.

Після реорганізації Кабінет Антропології та 
Етнології складався з таких структурних оди-
ниць: спеціальної антропології, передісторії 
(палеоетнології), етнології та пам’яткового від-
ділу.

1923 року антропологічний відділ готував 
підручник з фізичної антропології: «Основи 
анатомічної антропології», що мав вийти дру-
ком 1924 року, але так і не побачив світ 6.

З 1926 р. відділ антропології Кабінету Антро-
пології та Етнології було виділено в окремий 
Кабінет Антропології, завданням якого стали 
дослідження фізичних (анатомічних) варіацій 
населення України різного віку, статі, професій, 
популяризація антропологічних знань, науко-
во-педагогічна праця, пов’язана з керуванням 
гуртком молоді при Кабінеті з метою набуття 
слухачами практичних знань з антропологіч-
них дисциплін (керівник – А. Носов).

Центральним друкованим органом відділу 
антропології став науковий збірник Кабінету 
ім. Ф. Вовка «Антропологія. Річник Кабінету», 
який виходив протягом 1927–1932 років у Ки-
єві. Щорічник мав шість томів та вміщував ан-
тропологічні та археологічні роботи та розвід-
ки працівників Кабінету. Головним редактором 
цього наукового часопису був учень Ф. Вовка 
антрополог Анатолій Носов (Анатоль Носів). 
Видання й розсилка щорічника дали змогу ки-
ївським антропологам підтримувати науко-
вий зв`язок не лише з аналогічними закладами 
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УРСР та СРСР, але й закордону, що привело до 
обміну науковими виданнями з університетами 
та дослідними центрами й інститутами Німеч-
чини, Франції, Іспанії, Чехії, Польщі, Болгарії, 
Югославії, Португалії, Швеції, Данії, Норвегії, 
США. Ситуація різко змінилася через політичні 
утиски у 30-х рр.: спроба НТШ зав’язати у 193-
8 р. офіційні наукові відносини з українськими 
наддніпрянськими антропологами через керів-
ників української АН, насамперед, О. Богомоль-
ця, залишилася без відповіді 7.

Тут варто наголосити, що з двох пріоритет-
них напрямків, зазначених метою наукової ді-
яльності Кабінету Антропології та Етнології, 
антропологічні досліди велися досить мляво. 
Основний наголос через ряд обставин, пов’яза-
них з асигнуванням, ставився на етнографічне 
вивчення населення України, про що свідчать 
монографії 8, а також листи кореспондентів, 
вміщені в «Антропології» та «Бюлетені Кабіне-
ту Антропології та Етнології».

За час існування Кабінету Антропології та Ет-
нології його працівники проводили антропо-
метричні дослідження не лише у польових умо-
вах Дніпропетровщини, Поділля, Криму, а й на 
практичних заняттях із студентами археоло-
гічного інституту м. Києва 9,а також червоно-
армійців однієї з дивізій, розташованої побли-
зу Києва. Поміри проводились за допомогою 
устаткування власне Кабінету та приладів Ін-
ституту Фізичного культу 10.

За мету перед відділом Антропології було по-
ставлено декілька завдань: антропометричні 
досліди населення України (вікові, статеві, про-
фесійні варіації), а також «популяризація ан-
тропологічного знання» 11. В зв’язку з нестачею 
лабораторного обладнання (деякі інструменти 
були роздобуті 1922 року А. Носовим), матері-
альних засобів для придбання потрібного об-
ладнання, відділ не міг розгорнути свої науко-
ві дослідження у всій повноті поставлених за-
вдань. Ширша діяльність відкладалась на май-
бутнє.

Відділ систематизував велику кількість ан-
тропометричних карток, зібраних під час по-
льових експедиційних досліджень Ф. Вовком, 
С. Руденком, О. Алешою, Л. Чикаленком, Е. Ар-
тюхом, М. Кондрашенком. У цьому допоміг Ан-
тропологічний кабінет Ленінградського універ-
ситету, що дав змогу скопіювати з оригіналів 
анкет відомості вимірів 1200 українців, зібра-
них свого часу на початку століття Ф. Вовком та 
його учнями.

Негативно на науковій діяльності Кабінету 
Антропології позначалась нестача коштів. До 
1928 року на Кабінет була виділена лише одна 
штатна одиниця керівника (А. З.Носов), до 
всього зменшились асигнування – фінансуван-
ня на науково-операційні потреби та наукове 

устаткування. Якщо загальна сума на всі потре-
би Кабінету 1926/27 . була 2853,77 крб., то 1927/
28 – вже 2235,42 крб. 12.З чотирьох працівників 
Кабінету троє працювало без оплати (керівник 
отримував 136 крб.; науковий співробітник, 
коли б він був, мав отримувати 110 крб., лабо-
рант відповідно 100 крб.

Незважаючи на матеріальні ускладнення, 
працівники Відділу Антропології проводили 
польові роботи – відбулись експедиції до Криму 
(Сімферополь – Феодосія – Коктебель – Старий 
Крим – Болгарщина – Кишлав – Кобурчак – Ка-
расубазар – Сімферополь), на Маріупольщину 
до грецьких колоній (Маріуполь – Мангуш – 
Гурзуф – Маріуполь).

В результаті опрацювання польових антро-
пометричних досліджень керівником Відділу 
А. Носовим став вихід «Матеріалів до антропо-
логії України. Українці Кубані», «Матеріалів до 
антропології України. Українці Поділля», «До 
антропології кримських татар», «До антрополо-
гії болгарів» 13.

А. Носів здійснював свої дослідження за ме-
тодикою, здобутою на лекціях Ф. Вовка під час 
студіювання в Петербурзькому університеті. 
Оскільки дуже мало було публікацій щодо ан-
тропологічного вивчення українців, які дава-
ли б більш-менш вичерпний матеріал, не кажу-
чи вже про все українське населення, керівник 
Кабінету Антропології поставив за мету собі та 
своїм співробітникам по відділу збір матеріалу 
для з’ясування антропологічного типу україн-
ського народу в цілому та в його складових еле-
ментах (антропологічне дослідження територі-
альних груп). Тому у вищеперерахованих робо-
тах А. Носова не порівнювались антропологічні 
ознаки українців з ознаками інших народів і не 
розглядалось питання етногенезу українців. Ця 
мета відкладалась на майбутнє. На жаль, через 
внутрішньополітичні процеси в державі, пов’я-
зані з політичним терором, не вдалося здійсни-
ти своїх намірів співробітникам Кабінету.

Скрупульозно дослідивши подолян, А. Носів 
дійшов висновку, що ця група українців у своє-
му загальному антропологічному типі незначно 
відрізняється від загального типу (за Ф. Вов-
ком), проте А. Носів зазначає, що «однорід-
ність» українців, яку фіксує Ф. Вовк, не дає по-
вного підтвердження в групі подільських укра-
їнців, які не належать до однорідного типу. Тому 
відхилення, які припускає Ф. Вовк від загально-
го типу українців (в основному в прикордонних 
районах) для «нечисленних кількістю осіб» у 
дослідженнях А. Носова відзначаються досить 
яскраво. Так, вищевказана група українців ха-
рактеризується (за Носовим) високим зростом 
з домішкою низькорослих елементів («вище се-
реднього» зросту) темною пігментацією волос-
ся та очей з досить значною домішкою білявих 
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та яснооких 14 («мішаним» кольором очей), бра-
хікефалією з виразною домішкою субрахіке-
фальних елементів 15, носовий показник схиля-
ється більш до мезоринії (пересічний покажчик 
носа 71,26), але зі значним ухилом до лептори-
нії (47,0 %) 16 з прямим або увігнутим профілем 
носа.

Аналогічних висновків дійшов А. Носов, до-
сліджуючи антропометричні ознаки україн-
ців Кубані, зібрані свого часу учнем Ф. Вов-
ка М. Пахловим, який не встиг опрацювати та 
систематизувати отримані власноруч матеріа-
ли через передчасну смерть. А. Носов зазначив, 
що його колега проводив дослідження за при-
йнятою міжнародною антропометричною сис-
темою, але «в деяких випадках автор дослідів 
припускався відхилення» 17. На підставі обсте-
жень 256 мешканців Єйського та Кавказького 
відділів були отримані результати щодо темної 
пігментації волосся та очей (причому, за спо-
стереженнями А. Носова, М. Пахлов не зафіксу-
вав жодного випадку носіїв білявого волосся чи 
світлого кольору очей, що, на думку керівника 
Кабінету є помилкою), вищого за середній зріст 
з великими відсотком високорослих суб’єктів 
(пересічний – 1686 мм), притаманної україн-
цям Кубані субрахікефалії (головний показник 
82,39), лицевий показник 105,7 (кубанські укра-
їнці є за цим показником середньолицими з по-
мітним ухилом до широколицих), вузьким но-
сом – лепторини (66,0–66,5).

Дослідивши 1929 р. в антропологічному від-
ношенні 150 українців Дніпропетровщини, 
А. Носов відмітив здебільшого темну пігмента-
цію волосся (60,7 % темного та 32,4 % мішаного 
кольору) та мішаного (50,3 % мішаного, 34,5 % 
темного) типу очей, вищесередній зріст (1690 
мм) (дані зросту менші, ніж у Ф. Вовка – 1716 
мм), субрахікефалію (82,4), що різниться від ви-
сновків Ф. Вовка щодо переважання у цій міс-
цевості виразних брахікефалів 18. А. Носов від-
мічає також властиву українцям Дніпропетров-
щини мезопрозопію (середньошироке лице) та 
мезоринію (носовий показник 75,5).

Антропометричними дослідженнями в меж-
ах Кабінету Антропології та Етнології займався 
і учень А. Носова, практикант Кабінету М. Ткач, 
який вивчав в антропологічному відношен-
ні українців Шевченківщини 19. Окрім того, він 
склав бібліографію з антропологічного дослі-
дження українців в Україні та за її межами, яка 
полегшувала роботу антропологів з метою по-
рівнянь антропометричних даних, а також да-
вала можливість орієнтуватися в бібліографії 
проблеми 20.

На роботі Відділу Антропології Кабінету не-
гативним чином позначався брак фахівців та 
проблеми з їх фінансуванням. На 1929 рік Кабі-
нет налічував трьох (!) співробітників (А. Носів, 

М. Рудинський, М. Мушкет, останні двоє – архе-
ологи за фахом) і одного позаштатного практи-
канта (М. Ткач, антрополог).

Працівники Кабінету Антропології брали 
участь у багатьох наукових фахових конфе-
ренціях, зокрема, у Краєзнавчій конференції в 
Москві (1924 р.), З’їзді для вивчення продуктив-
них сил та народного господарства у Харкові 
(1924–25 рр.), Підготовчій нараді для скликан-
ня Археологічної конференції в Одесі (1925), 
Археологічній конференції в Керчі (1926 р.), 
З’їзді анатомів, зоологів та гістологів у Ленін-
граді (1927 р.).

Визначною подією в слов’янському науковому 
антропологічному середовищі 20-х років став 
вихід 1927 року в Празі посмертного збірника 
Ф. Вовка «Студії з української етнографії та ан-
тропології» 21. До цього видання увійшли пере-
кладні роботи вченого: «Антропологічні особли-
вості українського народу», «Етнографічні осо-
бливості українського народу» – з російської, 
«Шлюбний ритуал та обряди на Україні», «Сани 
в похоронному ритуалі на Україні» – французь-
кої мов. Українські антропологи з теренів радян-
ської України відгукнулися схвальною рецензі-
єю українського етнолога Н. Заглади.

Восени 1928 року під егідою Всеукраїнсько-
го етнографічного товариства (ВУЕТ) при за-
лученні його гуртків на місцях по всій Украї-
ні проводили заходи по вшануванню пам’яті 
Ф. Вовка 22. Відділ Етнології та Пам’ятковий від-
діл Кабінету влаштували низку доповідей, при-
свячених науковій та громадській діяльності 
Ф. Вовка; виставку його друкованих праць та 
музейних речей зі спадщини вченого.

Відділ Етнології вже 1921 року отримав від-
критий лист на проведення новими методами 
стаціонарного дослідження українського села, 
заснувавши за допомогою місцевого вчителя 
Якима Шевченка першу науково-дослідну ет-
нографічну станцію в с. Старосіллі на Чернігів-
щині. Польові роботи розпочали А. І.Онищук та 
Н. Заглада. 1924 року дослідну працю пошире-
но на суміжні села Сварміє, Дабешня, Новосіл-
ки, Хатянівка. Того ж року відкрито стаціонарну 
станцію в с. Жукині на Чернігівщині та наміче-
но розпочати систематичну працю в с. Ялинець 
на Поділлі. Зібрані дослідницькі матеріали (ста-
ціонарні записи, предмети матеріальної культу-
ри, фотографії, малюнки) дали «повну картину 
одного села», наочно проілюструвавши методи 
стаціонарного його дослідження. У грудні 192-
2 р. відбулася виставка етнографічних матеріа-
лів із с. Старосілля, яка лягла в основу першого 
на Україні етнографічного музею або Музею на-
родознавства. Результатом кількарічних спосте-
режень науковців стала монографія Н. Заглади.

У травні 1923 р. був відкритий Музей наро-
дознавства (етнографічний) при Кабінеті, де у 
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доступній формі «для широких кіл громадян-
ства» 23 була розгорнута етнографічна експози-
ція в чотирьох залах.

1926 р. в колективі Кабінету виник конфлікт 
через пріоритети наукових досліджень. Голова 
відділу антропології (А. Носов) та співробітник 
відділу етнології (Л. Шульгина) започаткували 
дискусію, яку могла вирішити лише Президія 
ВУАН, якій безпосередньо був підпорядкова-
ний Кабінет за статутом ВУАН. При обговорен-
ні проекту нового статуту виникла ситуація, 
коли можливий розподіл Кабінету на дві час-
тини та належність їх до різних Відділів ВУАН 
(етнології до І-го гуманітарного та антрополо-
гії – до ІІ-го фізико-математичного) ставило під 
загрозу першопочаткову ідею Ф. Вовка про не-
роздільність та взаємозв’язок трьох наукових 
галузей – антропології, етнології та археоло-
гії. Результатом стало призначення Президією 
ВУАН Комітету академіків для керівництва Ка-
бінетом у складі Л. М. Яснопольського, М. Ф. Бі-
ляшівського (після його смерті – О. А. Мали-
новського) та А. М. Лободи, а також А. З. Носова 
та А. І. Онищука. Згодом Президія призначила 
нового керівника – С. Рудницького, який коор-
динував свою установу з Харкова, що теж нега-
тивно впливало на роботу Кабінету.

Зміна економічної політики наприкінці 
20-х рр. в СРСР позначилась і на культурно-по-
літичному житті країни, що торкнулись різних 
наукових установ усіх республік без винятку: 
почали проводитися масові переміщення ка-
дрів та тотальна реорганізація наукового про-
цесу. Так, установи, що раніше підлягали Спіль-
ному зібранню ВУАН (Раді ВУАН), серед яких – 
Кабінет Антропології та Етнології ім. Хв. Вовка, 
за резолюцією листопадової сесії ВУАН (1929 р.) 
були передані до ІІ Відділу Академії Наук.

1933 року до новоствореної Секції історії ма-
теріальної культури Академії Наук України 
ввійшли шість установ ВУАН, які мали вже зна-
чний науковий стаж, наукове обличчя, серед 
них – Кабінет Антропології та Етнології 24. Сек-
ція існувала не довше року, в лютому 1934 року 
її було ліквідовано.

Одним з наслідків згортання «українізації» 
в республіці стало закриття багатьох наукових 
установ ВУАН, а також тотальне переслідуван-
ня вчених. В Академії Наук розпочалася широ-
комасштабна «чистка» з метою позбавлення її 
установ «від націоналістичних і великодержав-
ницьких буржуазних елементів» 25. Головними 
центрами, що несли загрозу тоталітарному ре-
жимові, були Археологічний комітет, Етногра-
фічна комісія, Кабінет Антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка, Кафедра передісторії державного 
університету, Культурно-Історична комісія, «де 
впродовж довгих років культивувалися найріз-
номанітніші «теорії», «школи» й напрямки. Всю 

зовнішню різноманітність роботи цих ультра-
буржуазних, націонал-шовіністичних органі-
зацій об`єднувала одна провідна лінія – орієн-
тація на культурну Західну Європу» 26. У зв’язку 
з цим 1933 року починається ліквідація «воро-
жих» буржуазних археологів, етнологів, антро-
пологів. Цей процес набирає обертів особли-
во, коли розпочалася «чистка» парторганізації 
ВУАН, так зване викриття «контрреволюційно-
го кубла», яке нібито звили собі в стінах Ака-
демії контрреволюційні агенти. «Комісія по 
чистці» апарату ВУАН, очолена Населовським, 
тривала два місяці, після чого відбулося чоти-
ри «прилюдних засіданням комісії». Через цю 
комісію пройшли майже всі співробітники Ка-
бінету Антропології та Етнології. За однаковим 
сценарієм НКВС пройшли усі вчені у їх «іспиті» 
на благонадійність до влади. Результат – лікві-
дація 1934 року Кабінету антропології та етно-
логії ім. Хв. Вовка; всі співробітники якого були 
репресовані як вороги народу – розстріляні або 
заслані 27.

Попри те, що Кабінет Антропології та Етноло-
гії ім. Хв. Вовка проіснував лише трохи більше 
десятиліття, діяльність його була такою плід-
ною, що майбутні радянські вчені залюбки ви-
користовували результати наукових розробок 
співробітників Кабінету. Щоправда, при цьому 
вони чомусь не посилалися на авторство.
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Нелли МОСКАЛЕНКО, (Москва)
ЧЕБАНЮК Елена, (Киев)

ОБРАЗ РОССИИ И УКРАИНЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
И УКРАИНСКОЙ ПРЕССЕ

Предлагаемая статья написана на основе со-
вместного русско-украинского исследователь-
ского проекта «Образ России и Украины в пред-
ставлениях российской и украинской молоде-
жи», проведенного Институтом этнологии и ан-
тропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Рос-
сии и Институтом искусствоведения, фолькло-
ристики и этнологии им. М. Ф. Рыльского НАН 
Украины в 2005–2006 гг. 1 Интерес к данной теме 
обусловлен остротой сложившихся в последние 
годы взаимоотношений между Россией и Украи-
ной. Разным аспектам данной проблемы посвя-
щены многочисленные публикации в прессе, в 

научных изданиях, в комментариях российских 
и украинских политиков и общественных деяте-
лей 2.

Авторы в данной статье ставили задачу иссле-
довать образы России и Украины в социальных 
представлениях, отраженные в средствах массо-
вой информации; выяснить, насколько эти об-
разы актуальны; в какой мере они позитивные 
или негативные, а также существуют ли опреде-
ленные стереотипы и предубеждения в русско-
украинских отношениях, политико-культурной 
ориентации, психологических универсалиях. 
Для решения поставленной задачи были проа-
нализированы достаточно популярные и массо-
вые русские и украинские газеты, выходившие 
с января по октябрь 2006 г. В качестве источни-
ков с российской стороны были рассмотрены 
две ежедневных газеты – «Московский комсомо-
лец» (далее, МК), «Комсомольская правда» (КП) 
и еженедельная газета «Московские новости» 
(МН). С украинской – «Україна молода», «День», 
«Вечерние вести» и еженедельная газета «Зер-
кало недели». Все представленные газеты имеют 
свои сайты в Интернете  (www.mk.ru, www.mn.ru, 
www.kp.ru, www.day.kiev.ua.ua, www.vv.com.ua, 
www.zerkalo-nedeli.com.ua).

Прежде чем перейти к непосредственному 
анализу материала, хотелось бы отметить, что, 
как известно, средства массовой информации 
не только отражают определенные социальные, 
идеологические установки издателя, редакции, 
авторов, читателей, но и активно формируют об-
щественное мнение и в определенной степени 
создают свои образы.

Рассматривая основные проблемы украинско-
русских отношений, отраженные в украинской 
прессе, можем выделить отдельные темы, из ко-
торых постепенно формируются образы России 
в общественных представлениях Украины. Одна 
и з них – вопрос об отношении к НАТО в обще-
ственном мнении Украины.

Следует отметить, что тема перспектив вхож-
дения Украины в НАТО является одной из самых 
обсуждаемых и остро дискутируемых в украин-
ской прессе. В ней представлены различные точ-
ки зрения на эту проблему. Так, журналист «ЗН» 
Владимир Кравченко в статье «Россия – НАТО: 
брак не по любви, а по расчету» пишет, что в от-
личие от Киева, который только проводит кон-
сультации с Брюсселем в двустороннем форуме 
«26+ 1», Москва в качестве равного партнера уча-
ствует в выработке некоторых решений альянса 
в сфере безопасности. «Сотрудничество России и 
НАТО – яркий пример того, как государство реа-
лизовывает свои национальные интересы. Но для 
Украины вопрос интеграции в НАТО не означает 
только сотрудничество в военной сфере и в борь-
бе с терроризмом. Для нас вопрос стоит шире – в 
приобщении к тем ценностям, которые являют-
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ся для стран трансатлантического сообщества, в 
способности проводить экономические и демо-
кратические реформы» («ЗН». 23.09.06).

Другая острая тема – статус Крыма. В мате-
риале «Феодосийские события уже отразились 
на имидже Украины» публикуется интервью се-
кретаря СНБО Украины Владимира Горбулина, в 
котором он дает оценку решению местных орга-
нов власти о создании зоны, свободной от НАТО: 
«Они не имеют права принимать такие реше-
ния, – заметил секретарь, – ведь так мы придем 
к тому, что каждый сельский совет будет опреде-
лять, в каком внешнеполитическом измерении 
им надо «плыть». В таком случае, зачем государ-
ство?» («День». 2006, 6 июня). В этой же газете 
дан анализ итогов феодосийской антинатовской 
акции в начале июня 2006 года. В редакционном 
комментарии «Чьи интересы защищаются?» 
отмечается, что против участников протест-
ных выступлений в Феодосии украинская ми-
лиция возбудила около 30 административных 
и несколько уголовных дел. В то же время газе-
та «День», ссылаясь на российские средства мас-
сой информации, отмечает, что Госдума России 
наградила политиков, объявленных персонами 
нон-грата в Украине. Приводится высказыва-
ние научного сотрудника российского Институ-
та СНГ, занимающегося Украиной, Кирилла Фро-
лова: «Это (факт награждения) свидетельствует 
о том, что защита национальных интересов при-
знана Российским государством, что свидетель-
ствует о глубоких позитивных изменениях. Рос-
сийское государство возрождается, нравится это 
кому-то или нет» («День». 20.06.06).

Третья тема – статус русского языка. В газе-
те «День» (2.06.06) публикуется выступление из-
вестных представителей украинской интелли-
генции, осуждающих «парад суверенитетов» – 
послевыборной волны решений местных сове-
тов о предоставлении русскому языку статуса ре-
гионального. Приводятся слова директора Бюро 
информации Совета Европы в Украине А. Пав-
личенко, который считает, что упомянутые ре-
шения относительно русского языка появились 
только как следствие внутриполитической борь-
бы. В решениях местных советов юга и востока 
Украины просматривается также и «злополуч-
ный российский след». «Однако стоит ли в этом 
случае упрекать в коварстве соседей, – отмеча-
ется в редакционном комментарии, – не спро-
сив вначале с себя? Что было сделано в Украине 
за 15 лет ее независимости, чтобы защитить свой 
язык и культуру, сделать ее востребованной и в 
своей стране, и за ее пределами». К сожалению, 
отмечает автор статьи, идет системная деграда-
ция национальной украинской культуры. И как 
бы в борьбе украинского с русским не победила 
«феня» («День». 02.06.06). Эту же тему продолжа-
ет старший научный сотрудник Института исто-

рии НАН Украины Сергей Кот «Языковая Хар-
тия: на запад или на восток». Ученый отмеча-
ет, что обретение Украиной независимости по-
родило вполне закономерный процесс всеобщей 
украинизации, осуществлявшейся не только на 
официальном, но и на бытовом уровне. Он под-
черкивает, что, несмотря на все дискуссии, ха-
рактерной особенностью начала 90-х годов про-
шлого века стало массовое внедрение украин-
ского языка в детских садах, средних и высших 
учебных заведениях, государственных учреж-
дениях. Активными участниками этого процес-
са помимо сознательных украиноязычных были 
русскоязычные украинцы и представители дру-
гих национальностей Украины («ЗН». 2.09.06).

В следующем номере этой газеты Сергей Кот 
прямо отвечает на вопрос «почему второй госу-
дарственный – русский»? По его мнению, речь 
идет не об отрицании русского языка как тако-
вого, а о стратегии развития современной укра-
инской политической нации, ее национальном 
самосознании. «Собственно будет она украин-
ской или какой то еще? Важное условие консо-
лидации нации – создание единого информаци-
онного пространства, в котором язык является 
ключевым элементом, объединяющим нацию в 
один организм» («ЗН». 23.09 06).

В своем интервью директор Института фило-
софии Киевского национального университета 
им. Т. Г. Шевченко Г. Семенюк заявил, что в язы-
ковом вопросе нужна принципиальная государ-
ственная позиция в отношении тех, кто провоз-
гласил русский язык региональным языком. По 
его мнению, такие действия ведут к сепаратизму 
и расколу страны. В этой сфере должны присут-
ствовать не только толерантность, но и принци-
пиальная государственная позиция («Україна 
молода». 27.06.06).

В начале июля 2006 г. в Украине прошла 
ХV Международная конференция «Язык и куль-
тура». Многие газеты откликнулись на итоги 
этой конференции. Так, аспирант Европейского 
института (Флоренция) Олеся Андрийчук в ста-
тье «Бремя толерантности: о статусе языка 
и демократических стандартах» характери-
зует языковую ситуацию в Украине как крайне 
уязвимую («ЗН». 21.07.06). По ее мнению, языко-
вой консенсус может быть с легкостю нарушен 
из-за заявления ряда местных советов о статусе 
русского языка в отдельных регионах. «Как обна-
глевшие подростки на парижских окраинах кру-
шат частную собственность, а тем самым прин-
ципы государственной политики в целой нации, 
так и сепаратистские действия отдельных бор-
цов за русскоязычную идею являются вызовом, 
который еще надлежит концептуально осмыс-
лить всей Европе» («ЗН». 21.07.06).

Известный политик, депутат Верховной Рады 
А. Фельдман, продолжая полемику по вопросу 
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функционирования русского языка в Украине, 
считает, что выступающие за региональный ста-
тус русского языка объективно заинтересованы 
не только в том, чтобы больше украинцев читали 
Пушкина, Толстого, Достоевского, а в том, чтобы 
неизменно усиливалось культурно-символиче-
ское влияние России на Украину. Он также пола-
гает, что обострившаяся в последнее время язы-
ковая проблема в Украине была инициирова-
на политическими противниками для решения 
своих конкретных внутриполитических задач. 
А. Фельдман признает, что «русский язык хотя 
и не второй государственный, но все-таки боль-
ше, чем просто региональный язык, и уж тем бо-
лее – не вымирающий язык национальных мень-
шинств». Он глубоко убежден, что статус русско-
го языка – один из фундаментальных вопросов 
современной культурной политики в Украине. 
«Это больше чем, язык делопроизводства, это 
определенный культурный и ментальный образ 
общества» («ЗН». 07.07.2006).

Четвертая тема – внутренняя политика 
Украины и роль в ней России. Время упущенных 
возможностей. Как улучшить отношения меж-
ду Киевом и Москвой? Ответ на поставленные 
вопросы пытались найти участники консуль-
тативной встречи «Украина – Россия: к ново-
му качеству партнерства» («День». 31.05.06). 
Директор Международного института гумани-
тарных и политических исследований России 
В. Игрунов откровенно признался, что нынеш-
ние украинско-русские отношения оставляют 
жалкое впечатление. Украинский политический 
эксперт В. Чалый считает, что для налаживания 
межгосударственного диалога Украины с Рос-
сией в российской политической элите необхо-
димо снять устойчивый стереотип, что Украина 
рано или поздно будет интегрирована в единое 
государство. С другой стороны, украинская по-
литическая элита также должна избавиться от 
негативного стереотипа, что сотрудничество с 
Россией может привести к поглощению Украины 
(«День». 31.05.06).

Анализируя современную политическую ситу-
ацию в Украине известный российский полито-
лог Лидия Шевцова дала большое интервью га-
зете «День» под названием «Украина опечалила 
российских либералов» («День» 12.07.06). Харак-
теризуя важное событие в украинском парла-
менте – выдвижение кандидатуры лидера Пар-
тии регионов на ведущие позиции, она заметила, 
что если Виктор Янукович действительно станет 
премьером, то на первых порах Москва будет до-
вольна этим выбором, но когда начнется кон-
кретная политика, она очень быстро сможет убе-
диться в его жесткой линии. Она заметила, что 
в целом каким бы то ни было новое украинское 
правительство, оно будет прежде всего проукра-
инским: «не важно, какой будет власть, оранже-

вой или псевдооранжевой, она будет функцио-
нировать в посторанжевом климате». По ее мне-
нию, некоторые российские наблюдатели пыта-
ются представить Украину как расколотую стра-
ну, которая неизбежно будет распадаться, одна-
ко до сих пор этого не происходит. Л. Шевцова не 
видит большой трагедии и в том, что Украина мо-
жет войти в НАТО. «Ну и что если Украина всту-
пит в НАТО как вступили туда Польша и страны 
Балтии? Все равно мы никуда не денемся, будем 
жить в одной географической плоскости, и у нас 
будут нормальные цивилизованные отношения» 
(«День» 12.07.06).

Известный украинский политолог, директор 
Института глобальных стратегий В. Карасев в 
интервью «Россия снова будет усматривать 
«американский сценарий» («День». 6.10.06) 
комментирует последние события в украинской 
политической жизни и заявление первого вице-
премьера Госдумы России Л. Слизки, считаю-
щей, что «переход «Нашей Украины» в оппози-
цию может привести к обострению политиче-
ской ситуации. В частности, он заметил, что Рос-
сия обеспокоилась не напрасно, ибо не вхожде-
ние «Нашей Украины» в парламентскую коали-
цию имеет большое значение не только для вну-
триполитического, но и внешнеполитического 
курса Украины. Политолог подчеркнул, что уси-
лившиеся в последнее время позиции премьер-
министра Виктора Януковича позволили ему 
озвучить в Брюсселе и в Москве свои внешнепо-
литические ориентиры. Вообще, считает В. Кара-
сев, Россия и в этом может усматривать особый 
сценарий, рассчитанный «на повышение граду-
са политической напряженности на постсовет-
ском пространстве для того, чтобы довести до 
конца «цветные» проекты в Грузии и в Украине» 
(«День». 6.10.06).

Пятая тема, активно дискутируемая в укра-
инской прессе, – экономические взаимоотно-
шения с Россией. Этой теме уделено достаточно 
большое внимание. Один из главных вопросов – 
проблема транзита газа через Украину и его це-
новая политика. Насколько данная тема актуаль-
на и остра для украинского общества дает пред-
ставление статья А. Борковского «Российский 
энергетический «райх». Ее автор размышляет о 
«сердечном согласии кремлевских и германских 
политических элит за спиной Украины по вопро-
сам транзита российского газа через Украину». 
По его словам, Россия проводит против Украи-
ны политику, которую можно назвать не только 
недружественной, но и откровенно враждебной. 
Само сотрудничество против стран-транзитеров 
напоминает ему пакт Молотова-Рибентропа от 
энергетики. Не случайно эта статья была опубли-
кована в день начала осуществления гитлеров-
ским рейхом плана «Барбаросса» («Україна мо-
лода». 22.06.06).
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Украина доказала, что является надежным 
партнером в транзите российского газа, заявил в 
своем первом интервью новый посол ФРГ в Укра-
ине Райнгард Шеферо («ЗН». 29.07–4.08.06). Га-
зовую тему продолжает известный украинский 
бизнесмен и политик Виталий Гайдук. В сво-
ем интервью он заявил, что не Россия виновата 
в газовых проблемах в Украине, а скорее она са-
мА. По его мнению, если в советское время Укра-
ина, находясь «в составе огромной империи с не-
ограниченными ресурсами, не нуждалась в раз-
работке собственных месторождений, то после 
развала налаженной системы она осталось один 
на один с энергетической проблемой». Виталий 
Гайдук признает, что в настоящее время насе-
ление Украины потребляет всего 20 % энерге-
тики, а остальные 80 % приходятся на промыш-
ленность. В своем интервью он подчеркнул, что 
в настоящее время украинскому правительству 
нужно думать не о том, как бороться с Россией, а 
что необходимо ему предпринять для уменьше-
ния энергетического потребления предприятий 
(«День». 6.10).

Помимо газовых тем, в украинской прессе мно-
го вопросов поднималось по поводу запрета вво-
за в Россию мясомолочных продуктов с Украины. 
Эта тема также достаточно болезненно воспри-
нималась украинской общественностью, поэто-
му налаживание двустороннего экономического 
сотрудничества главами правительств сразу же 
позитивно было озвучено журналистами, в част-
ности Анной Рутой в статье «Котлеты по-ки-
евски для Кремля»: «Украинское мясо и молоко 
снова вернется на российский рынок», – заявил 
российский министр сельского хозяйства после 
переговоров с украинской делегацией в Москве 
(«Україна молода». 8.09.06).

Шестая тема – образ украинца на российском 
телевидении и в СМИ. Российский политолог 
в Украине Андрей Окара в статье под названи-
ем «О российских титанах и недочеловеках» 
размышляет о недавно прошедшем на россий-
ском телеканале НТВ сериале «Автономка». Ав-
тор убежден, что в настоящее время на россий-
ском телевидении образ врага олицетворяют 
украинцы. Он замечает, что едва ли не впервые 
в этом «народном романе» (авторское определе-
ние жанра) последовательно и целенаправленно 
украинцы изображены не просто как смешные 
и забавные самоеды, а как «недочеловеки», т. е. 
как враги. Политолог признает, что, если раньше 
в русской литературе и советском кино образы 
украинцев были разными, но, как правило, по-
зитивными, то в настоящее время они резко от-
рицательны. Пытаясь раскрыть причину этого 
явления, автор считает, что в современной Рос-
сии русское большинство дискриминируется по 
разным причинам, в том числе и по этническому 
вопросу. «Во всех столкновениях на националь-

ной почве для русских реально существует пре-
зумпция виновности. Люди с Северного Кавказа, 
из Средней Азии – жертвы того самого «русского 
фашизма», придуманного политическими тех-
нологами нынешнего государства. Но общество 
нуждается в реванше, и ему бросают информа-
ционную кость в виде телесериала о доблест-
ных русских подводниках и не очень доблестных 
украинцах». Автор резюмирует, что современная 
Россия находится в мучительных поисках новой 
национальной идентичности и факторов, спо-
собных консолидировать нацию вокруг высокой 
идеи. Вот только если раньше советское «мы» – 
это было универсальное братство народов, в ко-
тором много русских, два украинца, один грузин, 
один казах, то теперь новое российское «мы» – 
это только те, кто считают себя «русскими». Сей-
час в России модно, вслед за князем Горчаковым, 
призывать нацию к сосредоточению. «Однако 
вместо сосредоточения чаще всего получается 
погружение – примерно как у подводной лодки 
в сериале «Автономка», – заканчивает свою ста-
тью журналист.

Тема национального самоопределения акту-
альна и чрезвычайна остра в украинском обще-
ственном мнении. Данной проблеме посвящено 
достаточно много статей и редакционных ком-
ментариев в прессе. Зачем нужна общенацио-
нальная идея Украине – задают вопрос вице-пре-
зидент Украинской лиги по связям с обществен-
ностью Андрей Ротовский и вице-президент 
Юрий Штека в статье «Украинская националь-
ная идея: от палача к конституционному ди-
алогу» («ЗН». 9.09.06). Авторы констатируют, что 
в настоящее время национальная идея в Украи-
не отождествляется с идеей украинского наро-
да, причем в понятие «украинский народ» вкла-
дываются не люди, живущие в Украине, а только 
украинцы. Однако может ли национальная идея 
в Украине основываться на интересах одного эт-
носа? Сами же авторы отвечают на поставлен-
ный вопрос: что национальная идея станет объ-
единяющей и созидающей, если будет одинаково 
привлекательной для большинства населения 
страны, невзирая на национальный и социаль-
ный статус. По их мнению, национальная идея 
должна базироваться на системе национальных 
ценностей и приоритетов. Одной из таких наци-
ональных ценностей должен стать позитивный 
исторический опыт побед, а не поражений. Наци-
ональная идея необходима не только для страте-
гии развития государства, но, прежде всего, для 
самоидентификации ее граждан. «Кто я, гражда-
нин Украины XXI века: славянин, православный, 
европеец, украинец, представитель процветаю-
щей страны, гастербайтер, бедный родственник 
благополучной Европы, младший брат или стар-
ший сын? В чем мой национальный интерес? 
Что для меня представляет национальную цен-
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ность? Чем я готов пожертвовать»? Националь-
ная идея общества, основанного на демократи-
ческих ценностях, учитывает основные атрибу-
ты личного выбора: язык общения, образ жизни, 
выбор профессии. В связи с этим для многона-
циональной Украины положение о наличии двух 
государственных языков требует внимательно-
го рассмотрения. Ведь в этом случае два языка 
признаются главными, а все остальные – второ-
степенными. Сейчас Украина решает, какую си-
стему государства строить. Как отмечают авто-
ры пишут, что большой соблазн воспользовать-
ся опытом ближайшего соседа – России, кото-
рая выстроившей пирамиду власти, на вершине 
которой – непогрешимый правитель, а основой 
стабильности является широкая база поддержки 
наименее обеспеченных слоев населения. Глав-
ной ценностью России являются ее природные 
ресурсы. Украинское государство не имеет бо-
гатых природных ресурсов, поэтому ее главным 
капиталом является украинский нароД. Это со-
ответствует исторически сложившемуся психо-
логическому типу украинца, определенному еще 
Михаилом Грушевским, как «созерцательный 
индивидуализм, подчиняющий общественный 
интерес личному». Известное выражение «моя 
хата с краю» авторы определяют, как «мой мир 
и мои интересы являются главной ценностью». 
Авторы статьи подчеркивают, что европейские 
ценности близки ценностям украинского госу-
дарствА. «Европейская демократия – вот вектор, 
на который Украина должна ориентироваться в 
своем политическом будущем» («ЗН» 9.09.06).

Седьмая тема – деятели российской куль-
туры в Украине. Следует отметить, что русская 
культура достаточно широко представлена на 
страницах всех перечисленных газет. Большое 
внимание уделено деятелям российской куль-
туры, особенно тем, которые имеют украинские 
корни, или так или иначе связаны с Украиной. 
Украинские корни российской культуры – это 
важный компонент в структуре формирующей-
ся самоидентификации нации. Они определя-
ют чувство не только чувство гордости за свой 
народ, свои национальные корни, но и на пози-
тивное восприятие окружающими. Так, в ста-
тье «Фаина Раневская: Киевские мизансцены» 
(«ЗН». 26.09.06). Олег Вергелис рассказывает о 
том, что в Киеве живет женщина, которая в тече-
ние полувека была ангелом-хранителем Фаины 
Георгиевны, ее ближайшим другом – это Тамара 
Калустян. В газете приводится большое интер-
вью о незабываемых киевских встречах героини 
с великой русской актрисой.

В Жовтневом дворце культуры в Киеве извест-
ный российский актер Александр Филиппенко 
представил моноспектакль по мотивам пове-
сти А. Солженицына «Один день Ивана Денисо-
вича». Мастер отметил, что место для киевской 

премьеры выбрано не случайно: именно здесь в 
1930-е годы НКВД совершались страшные злоде-
яния. Свой спектакль актер посвятил трагедии в 
Бабьем Яру («День». 9.10.06).

Восьмая тема – историческое прошлое Укра-
ины и России. В украинской прессе достаточно 
часто поднимается вопрос исторического на-
следия. Новый исторический дискурс делает ак-
цент на длительной борьбе украинского народа 
за свою национальную независимость. Главное 
акцент, вокруг чего строится образ России – это 
образ империи в ее негативном значении. В у-
краинской прессе поднимаются те темы, кото-
рые долгие годы в советской исторической науке 
либо искажались, либо целенаправленно замал-
чивались: голод, постигший Украину в 1932–193-
3 гг., политические репрессии 1930-х годов, ини-
циированные сталинским режимом. Для многих 
украинцев Голодомор 1932-1933 гг. – это не толь-
ко страшная историческая трагедия ХХ столе-
тия, унесшая жизни более четырех миллионов 
человек, но и фон личной этнической биографии. 
В настоящее время политические и обществен-
ные деятели Украины активно обсуждают тему 
законодательного признания Голодомора 1932–
1933 гг. как акта геноцида против украинского 
народа. Ежегодно 25 ноября отмечается на госу-
дарственном уровне – как день памяти жертв Го-
лодомора в Украине. Недавно созданный Инсти-
тут национальной памяти Украины призван за-
ниматься непростыми вопросами историческо-
го наследия ХХ столетия. Его главной научной 
задачей является «актуализация исторической 
памяти, содействующая построению структуры 
гражданского общества и являющаяся его важ-
ным инструментом» («ЗН». 27.08.06).

При анализе российской прессы можно так-
же выделить отдельные «болевые точки» рус-
ско-украинских отношений, из которых можно 
сформировать образ Украины в общественных 
представлениях российского читателя.

Первая тема – проблема Черноморского фло-
та в Крыму. Разным аспектам проблемы посвя-
щено много публикаций в прессе. Так, Николай 
Варсегов, комментируя январские действия мо-
лодежного движения «Прорыв», написал ста-
тью под названием «Полуостров Крым едва ли 
отрезали от Украины» («КП». 24.01.06). Этот 
же журналист публикует интервью анонимного 
русского штабного офицера, который заявил, что 
«если российский флот уйдет из Крыма, то Крым 
отправится за ним» («КП».25.01.06). «Черномор-
ский флот выводить из Крыма нельзя, – заявил 
офицер, – так как он по существу единственная 
защита всего русского населения на полуостро-
ве». Анонимный офицер признается, что «в це-
лом Украина не виновата, что ей дали такую не-
посильную ношу в виде Крымского полуострова, 
скорее виноваты российские политики. Украина, 
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как известно, страна культурная, европейская, 
не имперская, для нее масштабность просто гу-
бительна», – резюмировал свои выводы россий-
ский офицер.

В статье московской журналистки Марии 
Мартовой под названием «Украинцы хотят 
сделать Севастополь самой дорогой базой в 
мире» приводится заявление Секретаря Совета 
безопасности и обороны Украины Анатолия Ки-
наха о том, что «Россия должна платить Украи-
не в 18 раз больше, чем платит она в настоящее 
время, т. к. 97 миллионов долларов, которые она 
платит по договору, – это слишком мало» («МК». 
14.02.06).

Много статей посвящено высадке натовских 
военных в Феодосии летом 2006 г. В статье Алек-
сандра Коца «НАТО в Крыму вне закона» при-
водятся слова министра обороны Анатолия Гри-
ценко, произнесенные им в Баку на Совете глав 
военных ведомств СНГ («КП». 1.06.06). «НАТО 
строит базу в Крыму на месте съемок 9-
роты», – под таким названием вышла статья 
этого же журналиста, считающего, что из этой 
части Крыма можно контролировать весь юг 
России («КП». 8.06.06).

Сергей Киселев и Олег Володин в статье 
«Крымская войнА. Холодная». рассказывают 
о массовых акциях протеста по поводу захода 
27 мая в Феодосийский торговый порт амери-
канского военно-транспортного корабля «Adv-
entage». Приводится интервью бывшего коман-
дующего Черноморским флотом РФ адмирала 
Эдуарда Балтина, считающего, что размещение 
на полуострове контингента НАТО может при-
вести к тому, что прервутся всякие отношения с 
Россией. «Нынешнее руководство Украины ни за 
что не изменит курс на сближение с НАТО и про-
должит выдавливание российского военно-мор-
ского флота из Крыма», – подчеркнул адмирал.

Вторая тема – экономические взаимоот-
ношения России и Украины. Под заголовком 
«Украина ворует, Европа коченеет. Несанк-
ционированный отбор газа Киевом заморозил 
европейцев» вышла статья московского жур-
налиста Владимира Волошина («КП». 25.01.06). 
Под редакционным заголовком «Котлета без 
киевских. Украинское сало попало под эмбар-
го» публикуется большое интервью руководи-
теля Национальной мясной ассоциации России 
Сергея Юшина, комментирующего запрет ввоза 
мясомолочных продуктов из Украины в Россию 
(«МК». 20.01.06).

Евгений Анисимов прямо назвал свою статью 
«Российско-украинские войны: открыт но-
вый фронт – мясной» («КП». 24.01.06). Журна-
лист пишет, что в последнее время «что-то силь-
но разладилось в отношениях России и Украины, 
только-только вроде бы утихла «газовая война», 
как появилась новая война – мясная. Россия с 20 

января 2006 г. запретила ввозить мясомолочные 
продукты из Украины, мотивируя свое решение 
тем, что украинская сторона пренебрегает необ-
ходимым санитарными нормами». Он признает, 
что это решение скорее не санитарно-гигиениче-
ское, а политическое. Автор полагает, что это не 
только реакция за недружественную политику 
Украины, но и еще один из элементов протекци-
онистской политики российского правительства 
по отношению к отечественному производите-
лю.

Журналист «Комсомольской правды» Алек-
сандр Зюзяев опубликовал статью под названи-
ем «Сало и горилка объявлены в Москве вне за-
кона» («КП». 26.01.06). В ней автор рисует «карту 
боевых действий», выделяя несколько направле-
ний. Первый фронт – водочный, с 1 января 2006 г. 
в России вступил в силу новый алкогольный за-
кон. По этому закону Украина не сможет прода-
вать для российского потребителя свой алкоголь, 
который составлял 10 % алкогольного рынка 
России. Второй фронт – конфетный, украинские 
конфеты занимали 30 % на российском рынке. 
Третий фронт – сырный, на него приходилось 
12 % российского рынка. Четвертый фронт – га-
зовый, цены на газ с января 2006 г. поднялись с 
50 долларов за тысячу кубометров до 230 дол-
ларов. Пятый фронт – мясной, украинская говя-
дина занимала 10 % российского рынка. Шестой 
фронт – трубный. С 29 декабря 2005 г. Россия вве-
ла ограничение на ввоз труб малого и среднего 
диаметра. Автор в статье приводит конкретные 
финансовые потери с обеих сторон от таких до-
вольно значительных «боевых действий».

Хотелось бы отметить, что статьи об экономике 
в российской прессе больше напоминают сводки 
с фронта. В них по законам военного жанра есть 
карта боевых действий, направления фронтов и, 
конечно же, конкретный противник. В целом же 
в экономической сфере Украина представлена не 
в бразі как достойного конкурента, а скорее как 
враг. Причем враг не в лице конкретного полити-
ка, отдельного крестьянина, а скорее собиратель-
ный – в виде всего внешнеполитического курса, 
выбранного Украиной.

Третья тема – внутриполитическая ситуа-
ция в Украине. На страницах российских газет 
внутриполитической ситуации в Украине уде-
лено большое место. И это не случайно: в ушед-
шем 2006 году в Украине происходили большие 
политические события – выборы в Верховную 
Раду и главы правительства. Все центральные 
российские газеты пристально следили за этими 
событиями, давая свои политические прогнозы 
и рисуя образы современной политической эли-
ты Украины. Хотелось бы отметить, что бесспор-
ным политическим лидером Украины по числу 
публикаций, комментариев, интервью явилась 
Юлия Владимировна Тимошенко.
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В статье собственного корреспондента «Мо-
сковского комсомольца» в Украине Олега База-
ка «Месть газовой королевы. Кто помог Юлии 
Тимошенко?» выссказывается мысль, что «дири-
жера» отставки правительства Еханурова в Укра-
ине не пришлось долго вычислять. Все украин-
ские политики и политологи уже окрестили это 
знаковое событие «местью газовой королевы» 
Юлии Тимошенко. По мнению журналистов, ее 
интересы совпадают с интересами русскоязыч-
ного востока Украины и промышленных олигар-
хов («МК». 12.01.06).

В статье российского политолога Алексея Се-
верова «Украина: оранжевый фланг против зо-
лотой середины» отмечается, что приближаю-
щиеся в Украине парламентские выборы во мно-
гом напоминают ситуацию годовой давности. 
России приходится решать с кем ей дружить. Ав-
тор считает, что «вновь делать ставку только на 
Партию регионов и В. Януковича, значит насту-
пить на те же грабли». Возможно единственным, 
устраивающим Россию партнером может стать 
коалиция, образованная из партий и движений 
политического центра. Политолог подчеркивает, 
что только «поддерживая создание в Верховной 
Раде большинства на основе коалиции здравых 
сил, Россия может рассчитывать на определен-
ную внутриполитическую стабилизацию укра-
инской жизни» («МК». 26.02.06).

В «Московских новостях» было опубликовано 
большое интервью директора Центра Кербера по 
программам в России и СНГ Немецкого общества 
внешней политики Александра Рара под назва-
нием «Майдан – не Веймар» («МН». 10-16.02.06). 
Немецкий политолог твердо убежден, что совре-
менная Украина не вполне стабильна, потому что 
слишком демократичнА. «На Украине нет, как ког-
да-то в Веймарской республике, волнений, грозя-
щих перерасти в гражданскую войну. Нет даже 
явных признаков раскола на Запад и Восток. Если 
Украина производит впечатление не слишком ста-
бильного государства, то только по одной причи-
не, – «Украина – слишком демократическое госу-
дарство», – завершает свое интервью политолог.

Собственный корреспондент «Комсомольской 
правды» в Украине Николай Варсегов, коммен-
тируя итоги выборов в Верховную Раду Украины, 
написал статью под названием «Между двумя 
Викторами. Юлия Тимошенко теперь может 
загадывать желание: снова стать премьером» 
(«КП». 28.03.06). В другой его статье «Встре-
ча трех украинских «друзей» не превратит 
ли Раду в Колизей?» сказано, что «новый парла-
мент готовится к настоящим гладиаторским бит-
вам непримиримых соперников» («КП».29.03.06). 
«С политического фронта Украины», по определе-
нию этого же журналиста, выходит его новая ста-
тья под названием «Тимошенко с возу или на воз, 
а Украине не легче» («КП». 30.03.06).

Известный российский политолог, главный ре-
дактор еженедельной газеты «Московские но-
вости» Виталий Третьяков, дает оценку мартов-
ским выборам в Верховную Раду Украины, в ста-
тье «Янукович победил арифметически, Юлия 
Тимошенко – политически». По его мнению, 
именно Юлия Тимошенко – настоящий победи-
тель парламентских выборов в Украине, и, скорее 
всего, она станет главой нового правительства 
Украины, а затем и президентом этой страны, не 
дав Виктору Ющенко проработать на этом посту 
больше одного срока. И именно на Тимошенко 
как на ключевую политическую фигуру нужно 
ориентироваться России («МН». 31.3 – 06.04.06).

По мнению Игоря Рябова, автора статьи «По-
лупрезидентско – беспарламентская респу-
блика», затянувшийся кризис в Украине не ре-
шить путем переговоров двух запутавшихся по-
литиков. Журналист делает вывод, что выбор, «с 
кем нынешней Украине быть – с Востоком, Рос-
сией, или с Западом – европейскими странами, – 
явно надуманный». Перед современной Украи-
ной никогда не стояла проблема столь радикаль-
ного самоопределения. Республика оказалась в 
политическом кризисе лишь тогда, когда хруп-
кий состав «ингредиентов» ее независимости 
был нарушен. Автор полагает, что причина поли-
тической нестабильности в Украине – не в «руке 
Москвы, она обожглась на Майдане, а во внутри-
политической ситуации» («МК». 1.08.06).

Виталий Третьяков, оценивая выборы пре-
мьер-министра Украины В. Януковича, в статье 
«Ющенко победил?» пишет, что Виктор Януко-
вил согласился почти на все условия президента 
и, возможно, станет премьер-министром Укра-
ины. Автор полагает, что политический кризис 
в Украине завершился, хотя, возможно, времен-
ной, но полной победой Виктора Ющенко. «Надо 
отдать должное нынешнему президенту Укра-
ины, которого многие считали, в том числе и я, 
уже на втором году своих президентства «хро-
мой уткой», но он сумел встать на обе ноги, одер-
жав победу на всех основных направлениях». 
Виктор Янукович в обмен на пост премьер-ми-
нистра публично, путем подписания «Универса-
ла национального единства», отказался от боль-
шинства его предвыборных лозунгов, тем самым 
от значительной части своих избирателей», – за-
канчивает свой комментарий журналист («МН» 
4–10.08.06). Виталий Третьяков, анализируя в 
рубрике «Стратагемы», подписанный всеми 
ведущими украинскими политиками «Универ-
сал национального единства», следствием кото-
рого стало назначение Виктора Януковича гла-
вой правительства Украины, пишет, что именно 
президент Виктор Ющенко одержал стратегиче-
скую победу, ибо он будет определять дальней-
шую внешнюю и внутреннюю политику страны. 
Далее он подчеркивает, что если соотношение 

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 163

политических сил в Украине в результате мар-
товских выборов и последующих событий изме-
нились в пользу сторонников Януковича, то ав-
густовское соотношение, несмотря на обретение 
Януковичем поста премьер-министра, по-преж-
нему в пользу Ющенко. Однако признает журна-
лист, сложившиеся соотношения очень зыбкие, 
т.к. внутриполитическая ситуация в Украине 
крайне нестабильна («МН». 11–17.08.06).

Четвертая тема образ Юлии Тимошенко. Сле-
дует подчеркнуть, что на страницах российских 
газет в украинской тематике образ Юлии Тимо-
шенко один из самых популярных. Даже те рос-
сияне, которые вовсе не интересуются полити-
ческой и культурной жизнью Украины, с боль-
шим любопытством относятся к этой неорди-
нарной женщине. Ее оценивают не только как 
незаурядную личность, но и как красивую жен-
щину. Разумеется, красота – это ресурс, кото-
рый позволяет женщине успешнее использовать 
все свои немногочисленные в патриархальных 
условиях возможности для успешной жизнен-
ной стратегии. Этим ресурсом прекрасно владе-
ет и пользуется Юлия Тимошенко, о чем свидель-
ствует ее интервью «Главная мама Украины и 
ее дочь дают читателям рецепты семейного 
счастья» («МК». 20.02.06) в «Московском ком-
сомольце«, а также статья Нелли Щербашиной 
«Юлия Тимошенко стала «знаменем» Givenc-
hy» (КП 14–21.09.06 г.).

Корреспондент «Комсомольской правды» 
Ярослав Артюшенко в статье «В украинском 
парламенте случился ювелирный скандал. Тимо-
шенко кидала в Раду жемчугом» («КП». 7.10.06) 
рассаказывает о скандале, возникшем из-за дей-
ствий депутата Верховной Рады от Партии реги-
онов Евгения Кушнарева, трибуны парламента 
заявившего, что одного жемчужного ожерелья 
Юлии Владимировны хватит на жизнь средне-
статистической украинской семьи на 5 лет!» На 
это заявление Тимошенко мгновенно реагувала: 
«Забирайте! Это бижутерия, она копейки стоит. 
Тут нет ни одной подлинной жемчужины!».

Отметить, что на страницах российской прес-
сы обрисовывается и образ россиянина в Укра-
ине. В образе россиянина в Украине выступает 
«русский гастербайтер Савик Шустер». В ин-
тервью «Комсомольской правде» («КП». 21.02.06) 
В частности, известный российский тележурна-
лист, работающий в Украине, Савик Шустер де-
лится своими личными и профессиональными 
впечатлениями об Украине. Тележурналист от-
мечает, что он часто задает вопрос украинским 
коллегам, что имел в виду А. И. Солженицын, 
когда писал, что украинцы лучшие сержанты в 
Советской армии. «Многое думают, что это ин-
стинкт собственника, благодаря которому сер-
жант-украинец никогда не растранжирит госу-
дарственное имущество. На самом деле, полагает 

Шустер, он просто не хочет быть офицером. Ну 
не лидеры они, эти украинцы, поэтому Тимошен-
ко здесь вне конкуренции. Она даже на выборах 
выкрутится с любым результатом». Завершая 
свое интервью, журналист признался, что он без-
надежный оптимист, т. к. считает, «что рано или 
поздно Украина и Россия объединятся – язык и 
культура возьмут свое» (КП». 21.02.06).

Еще одна важная тема затрагивается в россий-
ской прессе – украинская культура в России. 
«Гоголь может наказать» – под таким заго-
ловком опубликовано большое интервью корре-
спондента «МН» с профессором В. Казариным, 
известным специалистом по творчеству Н. В. Го-
голя («МН». 8.08.06). Ученый высказал тревогу 
по поводу того, что до сих пор не создан украин-
ско-русский комитет по празднованию большо-
го культурного события – 200-летия со дня рож-
дения Николая Васильевича Гоголя. Он отметил, 
что сама история заставляет снова вспомнить 
об общем прошлом, ибо Гоголь принадлежит не 
только Украине, но и всему миру, и лучшего по-
вода для всемирной пропаганды украинской и 
русской культуры, чем гоголевский юбилей, про-
сто быть не может.

Таким образом, анализ материалов российских 
и украинских СМИ позволят нам сделать вывод, 
что современная российская и украинская прес-
са отражает весь спектр взглядов, обусловлен-
ных политико-культурными идеологическими 
представлениями их авторов. В настоящее вре-
мя роль прессы в обострении отношений Укра-
ины и России достаточна велика. С обеих сторон 
существуют устойчивые негативные стереотипы 
и предубеждения в отношении друг друга.

В современной украинской прессе проблема 
отношений с Россией выступает как одна из цен-
тральных для общественного сознания в процес-
се формирования новой национально-государ-
ственной идентичности. И, к сожалению, в новой 
идентичности Россия воспринимается как глав-
ный источник потенциальной угрозы для суще-
ствования молодой украинской государственно-
сти. Выстраивание национальной идентичности 
включает многие компоненты, одним из самых 
важных из них является историческое прошлое. 
После смены советской идеологической пара-
дигмы «дружбы народов» идет формирование 
новой национальной парадигмы – независимо-
го государства Украины.

В российской же прессе совместное историче-
ское прошлое, как правило, не затрагивается, а 
преобладают критические оценки современной 
политической ситуации в Украине в отношении 
России. В целом можно говорить, что российская 
пресса не сыграла существенной позитивной 
роли в подготовке российского общественного 
мнения к пониманию мотивации и эмоций сто-
ронников украинской независимости. Эта вина 
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лежит на обеих сторонах – неумение найти вер-
ный тон для диалога двух когда-то «братских» 
славянских народов, имеющих общую многове-
ковую историю сосуществования, давших пре-
красные образцы в науке, литературе, живописи, 
музыке, и в богословии.

В целом хотелось бы подчеркнуть, что дальней-
шее развитие двусторонних отношений опреде-
ляется все же не ролью СМИ. В основе этих от-
ношений лежат более глубокие факторы. Это 
прежде всего общее позитивное историческое 
прошлое, уходящее своими корнями в Киевскую 
Русь. Оно является составной частью коллектив-
ной исторической памяти как украинского, так 
и русского народов. Общность исторических су-
деб позволит вспомнить не только негативные, 
но и позитивные моменты «жития» двух близ-
ких славянских народов. Важным фактор в углу-
блении и улучшении отношений является эконо-
мическая взаимозависимость. И самый главный 
фактор – взаимосвязь культур. По мере улучше-
ния отношений между Украиной и Россией в ре-
зультате перечисленных факторов обязательно 
изменится и характер публикаций, а взаимные 
обвинения и обиды постепенно исчезнут с пе-
чатных страниц. Их заменят продуктивные под-
ходы к осмыслению прошлого, настоящего и бу-
дущего наших народов.

1  Грант РГНФ № 05-01-9105 а / У «Образ России и Укра-
ины в представлениях российской и украинской 
молодежи». Руководитель проекта И. А. Снежкова, 
к. и. н., с. н. с. ИЭА РАН.

2  Миллер А. Образ Украины и украинцев в российской 
прессе после распада СССР // Полис. – 1992. – №2. – 
С. 130–135; Миллер А. Образ России и русских в за-
падноукраинской прессе // Там же. – 1995. – № 3. – 
С. 124–132.

Михайло ЧУЧКО
(Чернівці)

ФЕНОМЕН БУКОВИНСЬКОЇ 
ТОЛЕРАНТНОСТІ У КОНТЕКТІ 
ВЗАЄМИН ПРАВОСЛАВНИХ 
З ІНОВІРЦЯМИ 
в кінці XIV  на початку ХХ ст.

В умовах глобалізації особливої актуальності 
набувають питання історико-етнологічного ана-
лізу різноманітних моделей міжкультурної взає-
модії в зонах етнічних контактів. Однією із таких 

контактних зон є Буковина, де кількісно доміну-
ючі українська та східнороманська спільноти, 
об’єднані в культурному відношенні спільною 
православною вірою, мали досвід давньої уста-
леної взаємодії та співпраці з представниками 
інших етнічних груп і віросповідань. Створена 
завдяки зусиллям австрійської адміністрації ця 
особлива буковинська модель міжетнічного та 
міжконфесійного співжиття і порозуміння нео-
дноразово розглядалася в історіографії [26; 28; 
30; 37]. Більше того, піднесена окремими пись-
менниками та істориками до рангу своєрідної 
політичної міфологеми, вона й нині культивуєть-
ся деякими дослідниками як праобраз «єдиної 
полікультурної Європи» [4; 27; 33; 34]. Насправ-
ді існування такої ідеальної міфологізованої «бу-
ковинської моделі» в реальній практиці ХІХ – на 
початку ХХ ст. є дискусійним, хоч австрійській 
імперській владі до певної міри все-таки вдалося 
утримувати серед своїх буковинських підданих 
атмосферу відносної міжетнічної та конфесійної 
толерантності. Найбільш промовистим явищем у 
цьому контексті є зміна загального ставлення до 
іновірців та чужинців у середовищі православ-
них жителів Буковини, що в молдавський період 
історії краю не було однозначним.

Будучи з другої половини ХIV ст. органічною 
складовою частиною щойно посталого Молдав-
ського воєводства, буковинський край, населе-
ний переважно православними русинами й мол-
даванами, подібно до всієї держави, знав у своїй 
історії як періоди відносної релігійної толерант-
ності, так і часи періодичних спалахів нетерпи-
мості на релігійному та етнічному ґрунті. Кінець 
ХIV – початок ХV ст. позначився в Землі Молдав-
ській толерантним ставленням до представників 
усіх релігій. Крім православних, тут утворюють-
ся релігійні громади римо-католиків та вірмен-
григоріан. Зокрема, в 1371 р., за сприяння воєво-
ди Лацку, в тодішній молдавській столиці Сіре-
ті було засновано католицьке єпископство, яке 
прямо підпорядковувалося папському престолу 
в Римі. Очолив його Андрій Краківський – про-
теже господаря. Невдовзі воєвода й сам прийняв 
католицтво, досягнувши в такий спосіб легітим-
ності своєї держави з боку Риму, оскільки споді-
вався таким чином виключити Молдову з пере-
ліку народів «схизматиків». Один із його наступ-
ників – господарь Олександр Добрий – будучи 
православним, надав притулок при своєму дворі 
в Сучаві чеським утікачам-гуситам. У 1431 р. він 
навіть дозволив диспут щодо питань віри і до-
гматів між гуситським проповідником, студен-
том празького університету Яковом та католиць-
ким єпископом з Сірету Ризою. А інший гусит, 
Петер Пайнеус, між 1443 і 1448 рр. навіть приїз-
див до Молдавії вивчати православ’я.

Укладення у Флоренції унії між грецькою та 
латинською церквами, справило негативне вра-
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ження в молдавському суспільстві. Жителі воє-
водства стали вбачати в римо-католиках загрозу 
православ’ю. А католики в свою чергу посилили 
місіонерську діяльність у Молдові, щоб схилити 
тамтешніх мешканців до латинського обряду [-
39, 151–152].

Тим часом, на півдні з’явився новий ворог 
православ’я – османи-мусульмани, які прагну-
ли підкорити Молдавське воєводство. Молдав-
ські джерела того часу називають їх не інакше як 
«бусурмани» і «агаряни», що загрожують усьо-
му Християнському світові. Перехід в іслам роз-
глядався в середовищі православних як великий 
гріх. Зокрема, молдавський літописець Євфимій 
зі зневагою пише про такий учинок сина воєво-
ди Петру Рареша – Ільяша. Посівши після смерті 
батька в 1546 р. престол у Сучаві, він, за словами 
літописця, «съкръвенъ писаниа посилааше къ 
великому царю перскому съ великыми и страш-
ними клятвами и объщанми, яко желаеть и по-
читаеть и лобзаеть закон Махуметовь», а при-
йнявши його «погуби съ царством и самая своя 
душя, съгарая въ неимящой угасняти геенъ» [10, 
95–99].

На відміну від свого брата, воєвода Штефан Ра-
реш твердо дотримувався православ’я. Водночас 
він розпочав наступ на іновірців. У 1552 р. гос-
подарь видав закон, який вимагав від представ-
ників інославних конфесій добровільного або 
примусового хрещення за православним обря-
дом або покинути межі Молдови. Цей закон був 
спрямований насамперед проти багатих вірмен-
ських купців, які мешкали в Сучаві та й загалом 
у Молдові, але його дія поширювалася також на 
«всіх єретиків» цієї землі [39, 152].

У 1561 р. на престол у Сучаві зійшов грецький 
авантюрист Якоб Гераклід Деспот, якому сприя-
ли Габсбурги. Під виглядом віротерпимості він 
створив у Молдавії сприятливі умови для про-
тестантів, яких переслідували в сусідніх держа-
вах. Підвищенням податків, конфіскацією цер-
ковних і монастирських цінностей, а також ви-
разним нехтуванням офіційної релігії землі цей 
воєвода викликав до себе загальну ненависть, 
був скинений і вбитий повсталими боярами, за-
лишившись у народній пам’яті як господарь, що 
«побажав оновити закон» та «зруйнувати краї-
ну» [25, 275].

Надалі, як свідчить венеціанець Джорджіо То-
масі, жителі Молдавського воєводства залиша-
лися «настільки стабільними в релігії, що ніколи 
не допускали, щоб до неї могла потрапити якась 
єресь і не дозволяли, щоб не православні були 
їхніми воєводами, незважаючи на те, що султан 
багато разів пробував встановлювати свого па-
шу» [15, 674].

Тому брат Бернардіно Кюріні в 1599 р. повідо-
мляв у реляції до Риму, що в Молдові «право-
славні священики хрестять ще заново всіх тих 

католиків, які одружуються з православними 
жінками, або які хочуть жити за їхніми обряда-
ми» [16, 43].

У XVII – XVIII ст. в Молдавському воєводстві 
католикам заборонялося перетягувати до своїх 
лав православних віруючих, схиляти їх до єресі. 
До речі, «Румунська книга настанов» або «Уло-
ження» В. Лупу (1646) погрожувала за підмову 
ченця зректися постригу відтинанням голови 
(розд. 67, п. 8), а єресь шлюбного партнера давала 
підстави для розриву шлюбу (розд. 20, п. 1–4) [-
20, 179, 115–116].

Католицький єпископ, італієць П. Д. Бакшич, 
який 1641 р. відвідав Молдову з апостольським 
візитом, описуючи тогочасну релігійну ситуацію 
в країні та ставлення місцевих жителів до іно-
вірців, зазначав: «Воєвода та бояри є всі право-
славними. Їхні священики просочені грецькою 
отрутою проти римської церкви і примату папи» 
[17, 225].

І хоча суперечки про віру з православними 
католикам заборонялися, їм надавалося право 
вільно сповідувати свій культ. Так, місіонер дель 
Монте Санта Марія Джовані Батіста писав у 167-
1 р. про стан католицької меншини в князівстві: 
«У всій Молдові, дозволяється вільне відправ-
лення служби для наших католиків, але дискуту-
вати щодо віри з православними у них не дуже 
дозволено» [18, 222]. Віто Пелуджі, який того ж 
року відвідав з місією Молдову, так само повідо-
мляє, що «в усій провінції дозволено католиць-
кий культ», а «в Сучаві є 16 душ католиків» [18, 
90–91].

Неприязнь у ставленні православних до ка-
толиків у Молдові екс-воєвода Д. Кантемір по-
яснював дволикістю латинян, які «приховують 
свій вовчий норов під овечою шкурою і нази-
вають прибічників грецької церкви то братами, 
то схизматиками, то такими що не мають глави, 
бо молдавани не визнають папу главою церкви, 
а іноді й єретиками, унаслідок чого відбувається 
те, що простий народ майже не здатен відрізнити 
істину від брехні і вберегтися від цих отруйних 
учень» [6, 171–172].

Натомість мандрівників різних етносів та кон-
фесій у Молдавії приймали досить гостинно, 
особливо в численних монастирських обителях. 
«Який би гість туди не прийшов, православний 
чи іудей, турок чи вірменин, – пише Д. Канте-
мір, – його не тільки гарно приймуть, але й по-
винні будуть годувати та утримувати за мож-
ливостями монастиря, навіть якщо він захоче 
залишитися там упродовж року з усіма своїми 
супутниками і волами, скільки б їх не було» [6, 
183]. Про таке прихильне ставлення до мандрів-
ників повідомляють і самі чужинці. Зокрема, єзу-
їт Й. Боскович, описуючи відвідини Чернівців у 
1762 р. англійським послом Портером, якого він 
супроводжував, особливо відзначає гостинність 
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місцевого молдавського старости Мілло, що як-
найкраще турбувався про амбасадора та його 
супутників протягом їхнього перебування в міс-
ті, а також сприяв у подальшій подорожі, подару-
вавши на дорогу 4 пляшки вина. Разом з тим, це 
не завадило Й. Боcковичу називати у своєму по-
дорожньому «Журналі» православних жителів 
міста над Прутом схизматичними греками і за-
підозрити чернівецького старосту в тому, що він 
хотів якнайшвидше спровадити своїх гостей до 
Польщі [22, 299–308].

Шведський офіцер, німець Е. Г. Шнайдер фон 
Вайсмантель, у 1714 р., описуючи віру жите-
лів Молдавського воєводства та їх ставлення 
до іновірців, повідомляв, що в церковних таїн-
ствах вони «дотримуються лише росіян, а нас не 
вважають за християн, бо їмо м’ясо в дні їхньо-
го посту, не хрестимося перед їхніми іконами, і 
не слідуємо їхнім єресям […]. Вони не дозволя-
ють, щоб наших мертвих ховали біля їхніх» [19, 
354–355]. Така заборона, до речі, поширювалася 
в давній Молдові й на циган, які хоча формально 
і були православними, але в своїй більшості на-
лежали до категорії рабів, а отже, соціально зне-
важалися [31, 330].

Характерно, що подібне ставлення до іновір-
ців, особливо до католиків, збереглося в північ-
ній частині історичної Молдови – Буковині й піс-
ля її інкорпорації імперією Габсбургів. Так, ав-
стрійський генерал Г. фон Сплені в 1775 р. писав, 
що православні буковинці, а особливо їхні свя-
щеники, «настільки фанатичні, що до всіх інших 
християн, особливо до католиків, ставляться не 
набагато краще, ніж до іудеїв або до язичників» 
[11, 27].

Автор опису «Буковина на початку 1801 р. за 
алфавітним порядком» також зазначав, що міс-
цеві православні клірики «мають про відмін-
ність релігій мало понять і тому зазвичай три-
мають» семигородських та німецьких католиків 
«не за таких добрих християн, як вони самі» [-
36, 55]. Навіть на початку ХІХ ст. вони прийма-
ли іновірних у своїх храмах з побоюванням. Цей 
факт, зокрема, відзначив у щоденнику своєї по-
дорожі Буковиною в 1817 р. австрійський цісар 
Франц І [38, 451].

Професор Й. Коль, який відвідав край у 1841 р., 
зауважує, що подальшому поліпшенню стосун-
ків різних етнічних і конфесійних груп на Буко-
вині сприяли енергійні заходи австрійського уря-
ду. Він стверджує, що «під крилом австрійського 
плекання справедливості в цьому напрямку по-
мітні разючі зміни» [23, 5]. Таких змін у ставлен-
ні потребували насамперед німецькі колоністи, 
яким австрійська адміністрація намагалася за-
безпечити спокійне життя в іншому етнокуль-
турному середовищі. Саме тому Й. Коль пише, 
що «взаємини маленького німецького спадкоєм-
ного ядра австрійської монархії з чужими націо-

нальностями є одними з найдивніших у Європі, 
й чогось подібного не зустріти в жодній держа-
ві. Тільки щодо Буковини й Галичини можна лег-
ко прийняти багато тисяч австрійсько-німець-
ких родин, які поселені завдяки цим стосункам і 
ґрунтуються на цьому у своєму існуванні й щас-
ті» [23, 16].

Отже, уже в 1845 р. ректор православної духо-
вної семінарії в Чернівцях Теофіл Бенделла зму-
шений був відзначити, що «Буковина заселена 
різними етносами, які не зливаються воєдино, а 
чітко вирізняються релігією, мовою, звичаями, 
характером та живуть поруч один з одним у не-
затьмареній згоді» [29, 12].

Поступово Буковина, а особливо її столиця – 
Чернівці, завдяки німецькому елементові та його 
активній культурній експансії, почала зміню-
вати своє напівсхідне обличчя на західне. Цей 
мультикультурний поступ на Буковині із само-
го свого початку був помічений мандрівниками, 
які відвідували край та його столицю. Зокрема, 
угорський граф В. Баттяні, відвідавши м. Чернів-
ці в 1805 р., записав про своє враження від нього: 
«Місто – одна вулиця на пагорбі. Навколо пагор-
ба бідні будівлі. Під турками дуже злиденно ви-
глядало. Лише за Йосифа ІІ були збудовані гар-
ні будинки для солдат. Населення – 6000 чоловік: 
німці, молдавани, євреї, вірмени, руснаки, угор-
ці» [24, 163]. Приємні спогади залишив про своє 
перебування в Чернівцях наприкінці 60–х рр. 
ХІХ ст. російський письменник В. Кельсієв. Най-
більше його вразили «круті вулиці Чернівців, 
ряси православних священиків – франтуватих, з 
підстриженими бородами; суміш церков право-
славних, уніатських, латинських, і чудовий вид на 
Прут та останні відроги Карпат» [7, 284]. Австрі-
єць А. Бьом, відвідавши Чернівці в 1897 р., описує 
місто як полікультурний центр на сході імперії: 
«На високому правому березі виблискують купо-
ли архієпископської резиденції і проглядаються 
всі вежі міста. Ми на сході. Про це нам говорить 
не годинник і вечірній час, а саме місто з його до-
вгими культовими спорудами в різних стилях, 
які зі смаком поєднані. Костюм, який вулицями 
міста носять народи краю, жінки, дівчата, одяг 
православних священиків та каптани правовір-
них іудеїв на все життя складає враження, що в 
цьому нестарому австрійському місті всі релігії і 
нації мирно співпрацюють на благо рідного краю 
та спільної батьківщини» [14, 6].

Таким чином, під скіпетром Габсбургів буко-
винці різних етнічних груп і віросповідань по-
чали вчитися жити поряд, толеруючи один одно-
му. В середовищі православних жителів краю ко-
лишня неприязнь до іновірців та чужинців мала 
вже вигляд анахронізму, забутиго і чужого. На-
приклад, митрополит Буковини й Далмації Те-
октист Блажевич у посланні до пастви від 1(13-
) січня 1878 р. засуджує національну та релігійну 
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нетерпимість як шкідливу «для загального миру, 
благоговіння приватного межи людьми». Він на-
голошує, що «в Буковині при всьому тому, що від 
з’єднання краю з державами Австрії умножили-
ся і поселилися жителі багатьох віросповідань 
та народностей, фанатизм релігійний або націо-
нальний був дивним і невідомим», але задля зла-
годи кожному потрібно триматися своєї батьків-
ської віри та мови» [21, 15]. Православний пара-
фіяльний священик у Плоскій В. Козарищук 18-
94 р. також відзначав, що «ставлення нашої церк-
ви та народності мирні до іноплемінників, але 
трудитися не перестанемо і діяти на користь сво-
єї церкви та власного народу» [8, 634]. Цікаво, що 
у некролозі, опублікованому в часописі «Наука» 
за 1902 р., цей публіцист поряд з іншим ставить 
у заслугу щойно почившому в Бозі митрополиту 
Буковини й Далмації Аркадію Чуперковичу його 
терпимість, справедливість та безпартійність. 
«Ось відмінні риси душі людини справжнього 
християнського духу, яким дихав блаженніший 
о. Аркадій», – зазначає він [9, 34].

Особливого змісту набувала міжконфесійна 
толерантність буковинців у хвилини нещасть та 
важких випробувань. Показовим у цьому плані 
є приклад урятування римо-католицьким пасти-
рем у Вижниці святих дарів з охопленої полум’ям 
православної церкви. Русофільська газета «Пра-
вославная Русь» у числі за 31 липня 1909 р., пові-
домляючи про подробиці цього вчинку, писала: 
«Во вторник до света вибух знов страшний огонь 
в нашой громаде. Жертвою пала і наша право-
славна приходска церков. Она сгорела до тла. 
Церковну утварь и важнейши предмети вирято-
вано. Церков була асекурована на 20 000 корон. 
С особливою признательностью следует поднес-
ти факт, що месцевий латинський парох Енцин-
гер подчас пожару войшов в церкву, виратував 
св. тайни – наш парох тепер больной и лечится 
в Карлсбаде – и занес до костела» [5, 4]. Чернів-
чанин Ісіу Гроніх натомість засвідчує факти за-
ступництва православного владики Буковини 
Володимира Репти за представників інших кон-
фесій під час першої російської окупації Чернів-
ців у 1914 р. «Він не питав, якої віри людина, якої 
вона нації, – зазначає І. Гроніх, – усякий, хто був у 
небезпеці, усякий кого утискали, поспішав до па-
лацу резиденції та знаходив там надійний захист. 
Як батько своїх дітей, так архієпископ піклувався 
про населення міста, і багато подій могли б отри-
мати більш загрозливий розвиток, якби вчасно 
цей князь церкви не подав свого голосу» [32, 18-
19]. Зокрема, митрополит заховав тоді також у 
своїй резиденції 63 сувої «Тори», щоб уберегти їх 
від російських погромів [26, 121].

Отже, загалом, як згадував пізніше письмен-
ник Г. Дроздовський, характер стосунків між бу-
ковинцями різних етнічних груп та конфесій за 
австрійської доби був мирним і ґрунтувався на 

взаємній співпраці. «Кілька національних груп 
туди чи сюди, – зазначав він, – це не відіграє тут 
особливої ролі. Велике число національностей, 
які проживали у цій привабливій місцевості, до-
пускало таке порівняння: ми були розмаїттям у 
єдності і чудово лагодили між собою. Жити і да-
вати жити іншим – ми дотримувалися цього 
принципу, і принагідні незначні суперечки про 
прикордонний камінь або й серйозніші супереч-
ки навколо питання, де колись проживали руму-
ни, а де мешкали українці, мали радше науковий 
характер […]. Тільки твердження, що Штефан 
Великий розмовляв українською наштовхува-
лося на схвильований опір – такого румуни все-
таки не могли сприйняти» [4, 28].

Але ідеальний образ Буковини як краю з па-
нуючою атмосферою миру і взаємної згоди, зма-
льований у 1875 р. австрійським письменником 
К. Е. Францьозом, був ще надто далеким від ре-
альності [26, 119]. Оскільки і в ту добу Буковина 
знала масу прикладів міжетнічних та міжконфе-
сійних непорозумінь, які, правда, не виливалися 
в такі гострі протистояння, як, скажімо, у сусід-
ній Галичині, де неподільно панувала польська 
шляхта. Адміністративне прилучення Буковини 
до королівства Галичини і Володимерії в 1786 р. 
гостро поставило перед православними жителя-
ми краю проблему католицького місіонерства, 
яке провадили тут за сприяння польських чи-
новників єзуїти та василіани.

За словами Г. Купчанка, «польська шляхта пра-
вила Буковиною з 1786 по 1848 р., ставши під час 
цього свого «правління» господинею найкращих 
маєтків на Буковині […]. Усе це є ще свіжим спо-
гадом русинів на Буковині, і сьогодні русинські 
селяни описують там це панування польських 
поміщиків і мандаторів як жахливе, а період з 
1786 до 1848 р. – як більш страхітливий, ніж та-
тарсько-турецьке володарювання на Буковині». 
І хоча з 1849 р. Буковина вже не належала до Га-
личини, поляки виявляли «такий могутній вплив 
на національні і релігійні справи краю, що іншим 
національностям краю стає страшно і боязко від 
влади поляків та їх спільників єзуїтів, хоча їх є 
сотні тисяч, а поляків у краї є заледве 20 000 осі-
б» [35, 176]. Через це, зазначає Г. Купчанко, «не-
щодавно і греко-східне населення Буковини, яке 
складається з 250 000 русинів та 190 000 румунів, 
в особі князя церкви, Чернівецького греко-схід-
ного архієрея і митрополита др. Сильвестра Мо-
рара-Андрієвича, висловило енергійний протест 
проти згубної діяльності поляків і єзуїтів проти 
русинсько-румунського населення краю у трак-
таті під назвою «Апологія православної греко-
східної церкви Буковини». У цій апології серед 
іншого йдеться про те, що «довший час на Буко-
вині знаходиться значне число священиків-місіо-
нерів єзуїтського ордену, які, як поляки за націо-
нальністю, володіють і русинською мовою; цими 
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обома мовами проводять місіонерські відправи 
не лише у містах, а й на рівнині та у горах – у дусі 
і на користь римсько-католицької церкви».

Дослідник перелічує наведені в «Апології» до-
кази щодо місіонерської діяльності польських 
єзуїтів на Буковині, серед яких: створення Кон-
грегацією сестер урсулянок Інституту з вихо-
вання дівчат, до якого приймали також дівча-
ток православної конфесії; прагнення колиш-
нього Варшавського римо-католицького архіє-
пископа Фелінського влаштувати собі в Чернів-
цях постійну резиденцію. «Крім того, – повідо-
мляє Г. Купчанко, – ходять певні чутки, що є на-
міри спорудити у багатьох населених пунктах 
краю монастирські поселення, а в Сучаві незаба-
ром повинен бути заснований великий конвент 
римо-католицького ордену сестер, здається, для 
догляду за хворими. Хоча ці факти, які привер-
тають до себе увагу всіх кіл православно-схід-
ного населення, повинні пробудити пильність 
митрополита і до певної міри стурбованість за 
збереження православної християнської пастви 
у не зменшеній кількості, але спочатку ці фак-
ти сприймали м’яко, в дусі євангельської любо-
ві і не надавали їм ваги. Але після того як згада-
ні факти стали предметом детальних дискусій не 
лише місцевих, але особливо центральних газет 
у Відні, і почали розглядатися не як невинні яви-
ща, їм було надано значення, яке може негативно 
позначитися як на культурному розвитку місце-
вого населення Буковини, так і на мирному стані 
православно-східної церкви і на міжконфесійно-
му мирі у краї. За роз’яснення, що дані факти при 
прийнятті взаємного сприяння польсько-націо-
нальних і римо-католицьких конфесійних інтер-
есів можуть діяти лише на шкоду культурних та 
конфесійних інтересів православно-східного на-
селення, у місцевих колах виникли спогади про ті 
конфесійні інтервенції й узурпації з боку римо-
католицької та греко-католицької пропаганди з 
Галичини, на які раніше скаржилися православ-
но-східні громади Буковини».

Г. Купчанко зауважує, що сама побудова цер-
ков і створення парафій та капеланств для забез-
печення духовних потреб переселенських родин 
римо- і греко-католицьких конфесій не виклика-
ли закидів та гніву з боку православних буковин-
ців. «Лише у наступні десятиріччя, – повідомляє 
він, – стало, на жаль, зрозумілим, що згадані ду-
ховні установи римо-католицького та греко-ка-
толицького культу були конфесійними вербу-
вальними інстанціями для населення право-
славно-східної віри краю». За словами дослідни-
ка, в умовах відокремлення Буковини від Гали-
чини в 1849 р. та набуття нею статусу автономної 
провінції, а також після знищення пільг, якими 
раніше користувалися римо- та греко-католиць-
кі церкви на противагу православній, «припини-
лася безпосередня духовна ловля душ західними 

священиками, але їхню конфесійну пропаганду 
замінила національна: особливо ті русини греко-
католицької конфесії з Галичини, які потрапили 
сюди з родинами як цивільні урядовці і вчителі, 
а також як приватні службовці, прагнуть пробу-
дити національну русинську ідею у русиномов-
ної частини населення, граючи на їх належнос-
ті й родинних зв’язках з галицькими русинами. 
Але при цьому апостольстві на користь русин-
ських національних інтересів ні в якому разі не 
можна зашкодити конфесійному інтересові, а на-
впаки, сприяти йому. Тому що, як аргументують 
русинські словесні вожді, після розриву генетич-
ної роздільної стіни між Буковиною і Галичиною 
самі по собі зникнуть конфесійні наріжні каме-
ні. Самого припущення таких тенденцій уже до-
сить, щоб викликати і поширити в колах право-
славно-східного населення Буковини, особливо 
румунської національності, незадоволення й об-
рази» [35, 176, 180-184].

Самі польські ксьондзи з Галичини не надто пе-
реймалися питаннями толерантності, несучи на 
Буковину, як вони вважали, справжню цивілі-
зацію. Зокрема, ксьондз Ян Бадені 1892 р. прямо 
зазначав: «Взагалі не ширяться щодо цього тіль-
ки похвальні вісті про Буковину. Майже від кож-
ного, хто протягом певного часу перебував тут, 
особливо в деяких її південних повітах, і мав на-
году до її мешканців придивитися, можна почути 
дивні речі про їхні звичаї і обичаї, подробиці, які 
кудись в глиб Азії переносять. Ані уявити собі, 
ані повірити важко, що діється на схизматичних 
похоронах, на ярмарках, в самих церквах навіть: 
яке пияцтво, без жодної перешкоди, іноді з чин-
ною співучастю попів; зростаюча забобонність! 
З однієї сторони – східне варварство, а з другої – 
єврейсько-німецька індиферентність, а в кінце-
вому рахунку обидві ці крайні течії ціляться до 
католицької, щиро й істинно християнської ре-
лігії, християнської моралі. Спільно завдають їй 
ударів і наражають на велику небезпеку. Була б 
вже катастрофа, неминуча згуба, якщо б за кож-
ною атакою слід у слід йшла перемога. Так, на 
щастя, не є – і в цьому нем ала заслуга буковин-
ських католиків, в першу чергу поляків, що при-
знають, в різних виразах і з різного кута зору, і 
друзі, і недруги; тому не вмирає надія на майбут-
нє, на швидкий і більш успішний розвиток. В по-
вному значенні цього слова, християнської мо-
ралі, а тим самим на розвиток справжньої циві-
лізації […].

Православним румунам, ліберальним євре-
ям просто коле в очі, що у нас католицьке почут-
тя зміцнюється, католицьке життя розвиваєть-
ся […]. Звідси давніша злість на урсулянок і єзуї-
тів, теперішня – коли урсулянки мусіли піти – на 
єзуїтів, на архієпископа Фелінського […]. Але що 
робити, важко вимагати, аби ми через чиїсь над-
то чутливі нерви не повинні виконувати своїх 
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обов’язків; щоб для втіхи коханих наших компа-
тріотів ми спали спокійно, ні про що не турбую-
чись і щасливі, що нам дозволено спати. Тоді ми 
б одержували похвали як люди розумні, толе-
рантні, митрополит запрошував би нас на обіди і 
прийоми, а то би виявив честь своїм візитом; по-
вернулися б такі любі і хвалені часи взаємної то-
лерації, якою Чернівці колись були так відомі… 
Борони нас Боже, від такої честі і такої толеран-
ції, купленої такою ціною!» [1, 62–75].

Не кращий вигляд мали справи з релігійною 
толерантністю стосовно православних буковин-
ців і в греко-католиків. Зокрема, русофільська га-
зета «Православная Русь» у 1909 р. повідомляла 
про спроби уніатського місіонерства через шко-
лу: «Коло Чернівців в селі Луківцях служить вчи-
телем один з найбільших україноманських агіта-
торів на ім’я Дм. Макогон. Школою сей Макогон 
займається мало, більше займається політикою 
та й пропагандою унії так межи шкільною молод-
дю, як также в громаді. Одного дня коло Різдвя-
них празників учитель Макогон говорив в 5 кла-
сі місцевої школи про православ’я і унію, ганив 
православ’я та вихваляв унію і закликав напри-
кінці цієї богословської лекції шкільну молодь, 
аби вона покинула православну віру та заявила 
про свій переступ до унії. Це можуть всі ті зро-
бити – навчав далі Макогон – котрі вже закінчи-
ли 14 років життя. Всі буков.-руські люди – вчив 
Макогон, – повинні пристати до унії, оскільки 
лише одна унія може бути вірою руського наро-
ду, а православ’я – то віра волоська. Запропону-
вав власноруч написати кожному відступнику 
до унії відповідну заяву до староства. Діти роз-
повіли про це батькам, ті вдалися до пароха. Свя-
щеник, який знав свій обов’язок, списав з людей 
протокол і повідомив про уніатську пропаган-
ду Макогона політичні і церковні власті» [13, 1]. 
Описуючи докладно цю подію в листі до Чер-
нівецької православної консисторії від 12 (26) 
грудня 1908 р., луковецький парох Адріан Ан-
дронік наголошував, що родина Д. Макогона пе-
ребувала у тісних зв’язках з греко-католицьким 
священиком у Чернівцях та римо-католицьким 
ксьондзом у Молодії [2, 7].

Та ж газета в числі за 9 червня 1909 р. писала, 
що «єпископ уніатський Григорій Хомишин в 
Станіславі заборонив в посланні уніатам ходити 
на прощу до Сучави в день Різдва Іоанна Хрести-
теля. Те саме заказав духовенству, бо вони зано-
сять «шизматицький» дух в його богоспасенну 
єпархію» [12, 1-2]. А часопис буковинських соці-
ал-демократів «Борба» за 1 серпня 1911 р. опи-
сує інцидент, що виник між греко-католицьким 
священиком та його парафіянином в Радівцях 
на ґрунті спілкування того зі своїм православ-
ним товаришем: «Дня 9 липня с. р. приніс робіт-
ник Онищук дитину до Христу до попа, за свід-
ка (кума) взяв собі свого приятеля Ш. Титовича. 

Боклащук спитав чи кум не є припадково право-
славний, а коли почув, що православний, то не 
хотів хрестити, лишень посилав батька дитини, 
щоб собі шукав когось іншого. Тогди Онищук – 
котрому се робило велику трудність – заявив, що 
коли так, то они йдуть до православного попа. То 
вправило попа Боклащука в таку лють, що по-
чав в церкві викрикувати, «до православного?», 
«до дітьків?»; «до чортів?», «до соціалістів» і т. п.» 
[3, 9].

У цілому слід наголосити, що в той час як між 
представниками різних мов та релігій в інте-
лектуальних колах краю відбувався культур-
ний обмін, для менш освічених верств населення 
на Буковині залишалося характерним розділь-
не сусідство з усіма його забобонами у ставлен-
ні до представників не їхньої віри та чужинців 
[26, 136].

Отже, протягом кінця ХIV – XVIII ст. в історії 
буковинського краю були періоди відносної то-
лерантності та моменти досить нетерпимих сто-
сунків між православними та іновірцями. Більш-
менш стабільні толерантні відносини склалися 
на Буковині в період її перебування у складі ім-
перії Габсбургів. Причому австрійська адміні-
страція докладала чимало зусиль для їх створен-
ня та подальшого підтримання. Особливо добро-
зичливими міжконфесійні відносини були в міс-
тах, що були мультикультурними центрами. Для 
менш освіченого сільського населення характер-
не роздільне сусідство з притаманними народу 
забобонами у ставленні до іновірців, які часто пі-
дігрівалися недоброзичливою поведінкою като-
лицьких місіонерів з Галичини. Таким чином, за 
австрійської доби буковинці різних націй і кон-
фесій жили у більш-менш стабільній згоді, але 
ідеальної моделі співжиття, яка може слугувати 
праобразом «єдиної полікультурної Європи», у 
них не було.
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Михайло ЧУЧКО
(Чернівці)
ФЕНОМЕН БУКОВИНСЬКОЇ ТОЛЕРАНТНОС-

ТІ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМИН ПРАВОСЛАВНИХ 
З ІНОВІРЦЯМИ

В КІНЦІ XIV – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті висвітлюються питання толерант-

ного та нетерпимого ставлення православних жи-
телів Буковини до представників інших конфесій у 
період входження краю до складу Молдови. Аналізу-
ються причини позитивних змін щодо сприйнят-
тя іновірних православними Габсбурзької Букови-
ни під впливом заходів цісарської адміністрації.

Mykhaylo CHUCHKO
(Chernivtsi)
THE PHENOMENON OF BUKOVINIAN TOLER-

ANCE IN CONTEXT OF MUTUAL RELATIONS OF 
ORTHODOX WITH REPRESENTATIVES OF OTH-
ER CONFESSION AT THE END XIV – AT THE BE-
GINNING OF THE ХХ CENT.

The article deals with the questions of tolerant and in-
tolerant attitude of orthodox habitants of Bukovina to 
the representatives of other confessions in the Moldavian 
period. The reasons of positive changes are analyzed in 
relation to perception of heterodox by bukovinian ortho-
dox connecting to an influence of Habsburg administra-
tion.

П. ФЕДАКА 
(Ужгород)

ВНУТРІШНЄ ПЛАНУВАННЯ 
ТА ІНТЕР’ЄР НАРОДНОГО ЖИТЛА 
ЗАКАРПАТТЯ

Як зазначалося вище, найпоширенішим ти-
пом народного житла Україн ських Карпат у дру-
гій половині XIX – на початку XX століття була 
тридільна хата, яка складалась з житлового при-
міщення, сіней і комори. Рідше зустрі чався дво-
камерний тип житла хата+сіни (у найбіднішої 
частини селян). На півдні Хустського і Тячів-
ського районів у цей час побутував відмінний 
від двох вказаних тип житла, де хата складалася 
з житлового приміщення і комори, в кожну з ка-
мер вели окремі двері з галереї, а між собою вхо-
дом зв’язані вони не були.

Більшу частину життя сім’я проводила в опа-
люваному житловому приміщенні («хата», 
«хижа», «хыжа»), де готували їжу, відпочивали, 
приймали гостей працювали. Помешкання, пло-
ща якого в основному не перевищувала 25 м2, 
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було тісним. Тому кожен кут, кожна частина хати 
використовувались дуже раціонально. Тільки 
таким чином в ній могла розміститися багаточи-
сельна сім’я, а взимку й окремі домашні тварини 
та птиця.

Житлове приміщення умовно розділялось 
на такі частини: кухонна (місце приготування 
їжі) – піч, мисник, ложечник; спальна (ліжко, ди-
тяча колиска); їдальня і репрезентативна части-
на (стіл, лавки, стільці). За функціональним при-
значенням усе, що знаходилося в житлі, ділилося 
на три великі групи: меблі, посуд, предмети деко-
ративного і релігійно-культового характеру. До 
першої належали ліжко, стіл, лавиці, стільці, ко-
лиска, скриня, грядка для одягу і рушників, мис-
ник, ложечник; до другої – миски, горшки, лож-
ки, солянки, дійниці, коновки, бербениці тощо; 
до третьої – настінні миски, тарілки, ікони.

Таке використання житлового приміщення 
характерне для всіх етнографічних груп Україн-
ських Карпат (гуцулів, бойків, лемків), населен-
ня прилеглих до них районів (передгірні та ни-
зовинні) райони Закарпаття, Львівщини, Івано-
Франківщини, Чернівеччини та й для інших ре-
гіонів України.

Внутрішнє планування житлового простору є 
однією з найпосутніших етнографічних ознак і 
зумовлюється насамперед місцем розташування 
печі та поворотом її челюстей.

У другій половині XIX – на початку XX ст. в се-
лянському житлі Закарпаття, як і на всій терито-
рії Українських Карпат, побутували різні типи пе-
чей – курна, напівкурна і з опаленням по чисто-
му (дим відводився на горище). Піч розміщалася 
в одному з кутів біля вхідних дверей (справа або 
зліва). У гуцулів і бойків челюсті печі повертали 
до чільної (поздовжньої фасадної), а у лемків – 
до причілкової стіни. Перший варіант відповідає 
загальноукраїнському, другий аналогічний до 
сердньоросійського, а також чесько-моравського 
й словацького. На півдні Хустського і Тячівсько-
го районів піч знаходилась у протилежному від 
дверей куті й була звернена до них челюстями. 
Таке розташування печі зустрічалось виключно 
у двокамерному житлі типу хата+кліть (до кож-
ної камери вели окремі входи з галереї).

Розташування печі у житлі, так само, як і її 
форми, мало велике значення для внутрішнього 
планування, характеру інтер’єру, розмежування 
функцій окремих приміщень і організації спосо-
бу проживання в хаті взагалі.

Найдавнішою у всьому регіоні була курна піч 
(«курянка», «димнянка»), яка проіснувала у най-
віддаленіших гірських районах як реліктове яви-
ще до середини 40-х років XX ст. Це піч без дима-
ря, тобто дим виходив безпосередньо в помеш-
кання.

Духова піч, широко відома як «руська» (укра-
їнці називають її ще «вариста») складає харак-

терну особливість українського і слов’янського 
житла взагалі.

Руська піч на території Східної Європи – дуже 
давній винахід: вже в трипільських житлах, да-
тованих III тисячоліттям до н. е., виявлені гли-
нобитні печі, які були прототип найпростіших з 
відомих варіантів руської печі. Подібні печі по-
бутували і на Закарпатті. Починаючи з вказаного 
часу, при всіх розкопках жител наступних епох, 
в Східній Свропі незмінно знаходили печі цього 
типу.

Аналогічні печі були поширені і на захід від 
східнослов’янської етнічної території: вони відо-
мі в поляків, словаків, чехів, а на південному за-
ході – у хорватів і словенців, нагадували руську 
піч і за конструкцією і за окремими деталями.

Відкрите вогнище в постійних житлах на тери-
торії Закарпаття не виявлене. Побутувало воно 
тільки в сезонних полонинських будівлях (коли-
бах, стаях).

Збережені зразки курних печей являли со-
бою глинобитні споруди у вигляді квадрата або 
прямокутника (1,5 × 1,5 м; 1,8 × 2 м; 2 × 2 м), на 
якому влаштовано склепіння печі. Висота печі 
(разом з припічком) становила 0,5–1,2 м. Гли-
нобитну площадку встановлювали або безпосе-
редньо на землі, або на спеціально виготовленій 
дерев’яній рамі, внутрішню частину якої засипа-
ли землею. Склепіння робили з глини: на основі 
печі («поді») встановлювали дерев’яний куполо-
подібний каркас. Останній обмазували товстим 
шаром глини. Зовні куполу надавали форму ква-
драта або прямокутника, іноді з закругленими 
кутами, набиваючи у відповідні місця необхідну 
кількість глини. Коли піч просихала, її випалю-
вали. Дерев’яний каркас вигорав, глина набувала 
відповідної твердості й міцності. В окремих селах 
Міжгірщини замість деревяного каркасу клали 
товсту, стесану з одного боку колоду, обмащува-
ли її глиною, яку щільно утрамбовували. Після 
утрамбовування глини і надання печі зовні по-
трібної форми, колоду або виймали, або запалю-
вали, і вона поступово згорала. Глина обпалюва-
лась до червоного, ставала твердою. Іноді замість 
дерев’яного каркасу клали мішок, набитий соло-
мою (його після набивки глини спалювали) або 
половою (останню після утрамбовування глини 
вигрібали). У стіні над піччю, як правило, прору-
бували невеликий квадратний отвір («димник»), 
через який дим виходив у сіни. Аналогічні дим-
ники часто прорубували і в стелі.

Наступним етапом у розвиткові печі була на-
півкурна піч, тобто коли до курної печі встанов-
лювався плетений з пруття широкий пристрі-
шок («кіш», «кош», «куш»), з’єднаний з трубою-
«цівкою», через них дим відводився до сіней.

При зведенні напівкурної печі, спочатку з до-
щок або обтесаних колод встановлювали форму 
основи – ладу. У форму довбнями набивали чер-
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вону глину. Далі, на підготовлену таким чином 
основу печі, клали товсту, обтесану з одного боку 
колоду («кимак»), яку обмащували і поступово 
оббивали глиною, залишаючи необмащеним кі-
нець з фасаду для отвору-челюстей («челюсті», 
«челюстяник») і верхню передню частину (для 
коша). Кіш виплітали з лози і обмащували тов-
стим шаром глини. Після цього протягом двох-
трьох днів випалювали колоду. На четвертий-
п’ятий день вже можна було пекти перший хліб. 
З двох боків печі, на рівні нижньої частини отво-
ру-челюстей, з смерекових дощок робили «при-
пічок» і «запічок», які підтримували фігурними 
підпорами-стовпцями. Для гуцульських печей 
характерним було те, що їх конструкція спира-
лась на дерев’яні балки, врубані у стіни хати, зни-
зу балки підкладали відрізок колоди або каменю.

Іноді кіш і цівку виготовляли з паличок («копа-
чів», «ціпків»), які обмазували глиною, а зрідка – 
з дощок, які теж обмазували глиною.

У пізніший період печі вимуровували з валь-
ків.

Напівкурні печі у кінці XIX – на початку XX ст. 
ще переважали навіть у низовинних районах і 
широких міжгірних долинах.

Челюсті курних, а іноді й напівкурних печей, 
мали заокруглений верх, хоча побутували й печі 
з прямокутними, близькими до квадрата, челюс-
тями. Дослідники зафіксували у слов’ян й дуже 
архаїчну форму челюстей – п’ятикутну.

Припічок і запічок закріплювали широкими 
дошками, з’єднаними на кутах за допомогою де-
рев’яної вставки, яка заокруглювала кут і в яку 
запускали дошки у вигляді риб’ячих хвостів.

Наступним етапом у розвитку печі була прибу-
дова до неї плити («спора», «спаргета», «шпарге-
та»). Цей процес на низині і в підгір’ї розпочався 
у кінці XIX ст., а в гірській частині – після Першої 
світової війни. Труба («цівка») шпаргета або спо-
лучалася з кошем печі, або виходила на горище. 
У 20-х роках XX ст. з’являються муровані з валь-
ків або цегли комини, якими виводили дим спо-
чатку на горище, а потім – назовні хати.

І курні, і напівкурні печі були великих розмірів 
(вони займали близько 1/4 площі помешкання). 
У зв’язку з багатофункціональною печі (обігрі-
вання приміщення, приготування їжі, кормів та 
ін.), поліфункціональним було і використання 
житлового простору (для сну й для відпочинку, 
спільного обіду чи вечері, прийому гостей, від-
значення сімейних свят тощо). Форми курної і 
напівкурної печей зумовлювали і загальний ви-
гляд інтер’єру житла. Характерною його осо-
бливістю були нерухомі, конструктивно зв’язані 
зі зрубом меблі, форма яких творилася віками і 
відзначалася дивовижною раціональністю, про-
стотою і зручністю.

У кухонній частині (бабин кут, кут) найваж-
ливіше місце відводили саме печі. На ній суши-

ли зерно, фрукти, гриби, одяг, тут же спали і зі-
грівались діти, хворі, старі. На центральній пло-
щині кута печі клали плаский камінь, а на ньо-
го – скіпу для освітлення хати. На печі та біля неї 
знаходились предмети, пов’язані з випіканням 
хліба (лопата, кочерга), окремий посуд для при-
готування кормів і підігріву води домашнім тва-
ринам, птиці та інше.

Між піччю і дверима на висоті 1,5–1,7 м від 
підлоги висів ложечник («ло-жичник», «лжич-
ник», «залыжник», «лыжник»). Найпростіші за 
конструкцією ложечники побутували у вигляді 
планки чи дощечки з отворами для ложок. До до-
шки з отворами прикріпляли спинку, яка відзна-
чалася різноманітністю форм. У безпосередній 
близькості від ложечника (збоку або знизу) висі-
ла дерев’яна солянка. Орнаментація ложечників і 
солянок, їх форми надзвичайно розмаїті, бо, крім 
традиційних мотивів, кожен майстер приносив у 
декор щось своє. В орнаментиці ложечників і со-
лянок переважають геометричні візерунки, що 
повторюються, значно рідше зустрічаються сти-
лізовані рослинні мотиви.

У цьому ж куті, біля печі, висів рушник («руч-
ник», «рушник», «втераник») – шматок домотка-
ного конопляного полотна.

Часто біля печі, ближче до дверей, розміщалась 
невелика лавка на чотирьох ніжках, на якій, як 
правило, сиділи під час прядіння, а у вільний від 
роботи час на ній знаходився різноманітний по-
суд (дійниці, барилки, коновки тощо).

З другого боку дверей (між ними і лавою) зна-
ходився мисник («мисник», «полиця», «талож», 
«подишур»). Його кріпили на високих підстав-
ках або підвішували на стіну. У своєму розвитку 
полиця для посуду пройшла кілька етапів. Най-
древніші зразки мисників зафіксовані в курних 
хатах на Бойківщині. Відзначаються вони мо-
нументальністю і простотою виконання та вда-
ло вписуються в інтер’єр житла. Конструктивно 
такі мисники складаються з двох вертикальних, 
грубо обтесаних масивних стояків, в які вправ-
лено власне полиці – 2–4 товсті дошки.

У кінці XIX ст. еволюція мисника відбувалася у 
двох напрямках. У першому – мисник, зберігши 
основні конструктивні риси, втратив свою мону-
ментальність. Його виготовляли із значно полег-
шених і старанніше оброблених деталей. У дру-
гому – його конструкція ускладнюється за раху-
нок появи дверцят і висувних шухляд. Такий вид 
мисника (власне це вже невелика шафа), який 
поширився у низинних і передгірних районах 
Українських Карпат (на Закарпатті він назива-
ється «касня», «креденц») у 20–30-і роки XX ст., 
зустрічається в окремих селах ще й сьогодні.

Передню частину мисників часто орнамен-
тували. Особливою вишуканістю відзначались 
гуцульські мисники, які прикрашали плоскою 
різьбою (геометричним орнаментом) і наповну-
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вали різьбленими барилками, розписними кера-
мічними мисками і тарілями.

Біля мисника, або під ним, на невисокій де-
рев’яній підставці, тримали дерев’яне відро з во-
дою. Часто його ставили за мисником, на запуще-
ній у зруб лавиці.

Уздовж глухої стіни, за піччю, знаходилась ле-
жанка («лежанка», «піл», «пріча») або ліжко. Ле-
жанка конструктивно з’єднювалася зі зрубом і, 
таким чином, була непорушною. Робили її з теса-
них дощок, які настеляли поверх жердин, що спи-
ралися з одного боку на вкопані в землю стовпці, 
з другого – запускались у стіну зрубу. Зовнішній 
кінець лежанки обрамлювали, як правило, по-
кладеною на ребро дошкою, щоб не падали малі 
діти.

Всі складові частини лежанки кріпились між 
собою без єдиного гвіздка. Поверх дощок насте-
ляли солому, зрідка сіно або пір’я з кукурудзяних 
качанів, і прикривали домотканими простирад-
лами («верета», «вериня»). На верету стелили 
тканий з овечої шерсті ліжник («ліжник», «джер-
га»). Двічі в рік (перед Пасхою і Різдвом) міняли 
солому, при цьому старанно промивали всі час-
тини лежанки гарячою водою.

З часом нерухому лежанку замінило ліжко, яке 
складалося з прямокутного дерев’яного ящика 
на чотирьох високих ніжках. Всі деталі старовин-
них ліжок з’єднувались між собою шипами-вріз-
ками або дерев’яними кілочками («тиблями», 
«чопиками»). Чим старовинніше ліжко, тим воно 
вище. Зафіксовані дуже високі ліжка у гуцулів 
(до 1 метра).

До нерухомих меблів належали і жердини 
(«жердь», «грядка») для одягу та рушників, кінці 
яких запускалися у протилежні стіни житлового 
приміщення; таким чином, вони тягнулися над 
ліжком, уздовж усієї глухої стіни. Жердини для 
одягу і вишиваних рушників влаштовувались у 
хатах з напівкурною піччю або з опаленням по 
чистому. Особливо мальовничі такі жердини у 
гуцулів, мешканців долин рік Тересви, Тереблі, 
Боржави, на півдні Хустського району. У кур-
них хатах з двох (іноді й трьох) боків помешкан-
ня влаштовували по одній-дві «гряди», які кон-
структивно з’єднувалися зі зрубом. Це кругляки 
(більш давні) або бруси 20–25 см у розрізі, вста-
новлені на відстані 50–60 см од стелі і стін. На 
грядах сушили дрова, коноплі, льон, зберігали 
посуд тощо.

Над ліжком у курних і напівкурних хатах висі-
ла колиска. Вона кріпилась до стелі, а іноді й до 
спинок ліжка. Колиску виготовляли напівкруг-
лої або трапецієподібної форми з дощечок чи 
планок, а також виплітали з ліщинового і вер-
бового пруття або видовбували з шматка дере-
ва. За колиску часто використовували домоткане 
простирадло, яке підвішували до стелі. З 20-х ро-
ків XX ст. у побут селян увійшли стоячі колиски 

(«колиска», «більчів», «більчув») двох конструк-
цій – на дугоподібних рухомих ніжках і на не-
рухомих підставках. В останньому випадку три-
малася підвішена колиска на нерухомих ніжках. 
Ці колиски ставили звичайно біля ліжка. Іно-
ді бильця розписували. В основному на них на-
носили зображення популярних у народі квітів і 
птахів.

Важливе місце в хаті належало столу («стіл», 
«стул», «стів»). У традиційному житлі він завжди 
знаходився у протилежному по діагоналі від печі 
кутові, між лавами. Народні вірування припису-
вали йому ряд охоронних функцій: відлякування 
вогню, злих духів тощо. Ці уявлення є пережит-
ками ще дохристиянських часів. Сідати на стіл, 
на який клали хліб та їжу чи лежав покійник, у 
народі вважалося важким гріхом. По закінченні 
будівництва житла стіл першим вносили в хату 
і клали на нього хліб. На Святвечір на стіл натру-
шували сіно, застеляли скатертю, клали хліб-сіль 
і часник, який мав охороняти від усього злого, та 
дванадцять пісних страв. Кут, де стояв стіл, вва-
жався найпочеснішим, найрепрезентативнішим. 
За столом садовили найпочесніших гостей, тут 
збиралася під час свят уся родина. Чимало обря-
дів і ритуалів, пов’язаних зі столом, виконували і 
під час весілля.

Найдревнішим його типом, що дійшов до на-
ших днів і широко побутував у минулому, був 
стіл-скриня. За формою окремих частин і різь-
бою не завжди можливо встановити час виготов-
лення таких столів. Безсумнівний лише зв’язок 
форми, техніки, різьби і мотивів орнаментики з 
конструктивно-декоративними елементами зо-
внішнього і внутрішнього оформлення давнього 
карпатського житла і обладнання.

Як правило, стіл-скриню виготовляли з твер-
дих порід дерева (бука, клена). Характерною осо-
бливістю такого стола було порівняно вузьке, 
хоча і масивне, підстілля (ящик-скриня, обши-
тий дошками, і чотири ніжки) та велика криш-
ка-покривка («столовина»). Останню витісували 
з суцільного шматка твердої породи дерева. До-
вжина її досягала 140–200 см, ширина – 70–90 см, 
товщина 4–8 см. Часто в одному з кутів столови-
ни утворювалось заглиблення, як наслідок нарі-
зання капусти, хліба і т. д. Всі деталі стола-скрині 
з’єднувались між собою без гвіздків, за допомо-
гою дерев’яних кілочків і пазів.

За повідомленнями інформаторів (села Лазе-
щина, Стебний, Яблуниця – на Гуцульщині; Рекі-
ти, Прислоп на Бойківщині) ще в кінці XIX – на 
початку XX ст. зрідка зустрічались столи з загли-
бленнями у столовинах, т. зв. столи з довбанками. 
Видовбані ямки (довбанки) правили за миски. 
Для кращого їх промивання, знизу просвердлю-
вали дірки, які затикали знизу затичками. Таких 
заглиблень могло бути одне (велике, посередині) 
або кілька менших.
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Під час свят столовина накривалась вишива-
ною скатертю («скатерть», «столувка», «обрус»).

Підстілля, зокрема передню частину, часто де-
корували плоскою контурною різьбою, переваж-
но розетками, хрестами і геометричним орна-
ментом у вигляді рисок та ялинок.

Особливо щедро оздоблювалися столи-скри-
ні в Боржавській долині. Принцип конструктив-
ної побудови залишається тим же, що й у бой-
ківських столах-скринях, але розміри столови-
ни зменшилися, підстілля набрало певної струн-
кості, з’явилися фігурні ніжки. Шестипелюсткові 
розети, півкола й інші елементи декору, ритмічно 
повторюючись, заповнили всю передню частину 
підстілля-скрині. Пелюсткові орнаментальні мо-
тиви, що заповнюють коло всередині, дають під-
ставу зробити висновок, що у населення Україн-
ських Карпат круг-розетка є основною формою 
сонця. На Закарпатті ці розети називаються ру-
жами («ружа»). В орнаментиці стола-скрині зу-
стрічаються й інші символічні мотиви: стилізо-
вана ялина, колос пшениці, олень і т. д.

Самобутністю відзначалися столи гуцулів. 
Складалися вони з двох плоских навхрест скла-
дених ніжок, які на місці перехрещення з’єдну-
вались дерев’яними клинами. У нижній частині 
ніжки об’єднані підніжжям (рамою з чотирьох 
дощок), яке зв’язує їх і не дозволяє розсувати-
ся. На ніжках лежить масивна широка покриш-
ка («стільниця») з м’якої породи дерева, під 
якою знаходяться один або два висувних ящики 
(«шуфляди»). Такі столи завжди гарно орнамен-
товані плоскою різьбою, випалюванням або роз-
писані в червоний колір. Стіл накривався тка-
ною, рідше вишитою скатертю («скатерть»).

З 20-х років XX ст. стіл-скриня починає втрача-
ти свою монументальність: ящик-скриня посту-
пово замінюється висувним ящиком для збері-
гання ложок, виделок, ножів, стільниця робиться 
більш легкою, тоншими стають і ніжки. Для з’єд-
нання окремих частин замість дерев’яних кілоч-
ків використовуються гвіздки.

Лавиці були одним з обов’язкових атрибутів 
народного житла Українських Карпат. Влаштову-
вались вони вздовж причілкової і чільної стін на 
висоті близько півметра від землі. Старі зразки 
лавиць – це нерухомі, масивні (шириною до 50–
60 см і товщиною до 10 см), тесані з дерева, до-
шки, які запускалися кінцями у зруб. Часто опо-
рою для них були закопані у землю колоди («ков-
бани», «ковбиці»). Нерідко у лавицях просверд-
лювали круглі отвори, у які вставляли прядку 
(«куделю»). Лавиці використовувались не тільки 
для сидіння, але і спання, на них тримали окремі 
види дерев’яного посуду. На свята лавиці накри-
вали домотканими доріжками («покрівці»).

З кінця XIX – початку XX ст. розвиток лавиць 
проходив у двох напрямах. По-перше, їх почина-
ють виготовляти з різаних і гладко обструганих 

дощок, до яких прилаштовують спинку. По-дру-
ге, простір між ніжками-опорами зашивається 
дошками і служить для зберігання одягу й посу-
ду. Такий вид лавиць-скринь побутував під на-
звою «лада», «шафарня». Окремі їх зразки відо-
мі вже з кінця 50-х років XIX ст. Верхня дошка 
лади, тобто власне лава, одночасно виконує роль 
кришки. Передні площини ящика і спинок лади 
розписувались різноманітними зображеннями 
квітів і птахів. Відомі й лади без спинок – вони 
древнішого походження.

Крім лавиць, у хаті були і короткі лавички на 
чотирьох ніжках, а також стільці («стілець», «сто-
лець») у вигляді різноманітних сидінь з ніжками. 
Вони могли бути із спинкою, без спинки, скла-
дені з однієї широкої або кількох нешироких до-
щок, видовбані, низькі й вищі, залежно від функ-
ціонального використання (сидіння за столом, 
доїння корів, шевські стільці тощо).

Обов’язковою належністю традиційного житла 
були декоративні тарілки й ікони. У курних хатах 
їх на стіни не вішали, робили це тільки в напів-
курних житлах. Ікони знаходились щільно одна 
біля одної, на чільній, іноді і причілковій, стінах, 
під ними в ряд розвішували декоративні тарілки 
і миски.

У зимовий час, майже у центрі житлової кімна-
ти, розкладали ткацький верстат («кросна»).

Важливу роль у житлі відігравав централь-
ний сволок («ґеренда», «гряда», «мештерниця», 
«мештерґеренда», «траґар») – масивний чоти-
ригранний брус, на якому трималася вся стеля. 
Ґеренда часто орнаментувалась, на ній вирізали 
дату спорудження житла, а іноді й прізвище май-
стра. Вона також служила місцем складання різ-
номанітних речей, переважно дрібних знарядь 
праці; на дерев’яні кілки, вбиті у сволок, віша-
ли глеки, горнята, шапки та ін. Біля дверей іноді 
прибивали вішалки (дошку із вбитими у неї де-
рев’яними кілками або козячими ніжками), де 
вішали повсякденний одяг. Крім того, для одягу 
використовували і торцеву дошку мисника або 
зруб біля дверей, над лавицею з боку фасадної 
стіни та інші місця, набиваючи додаткові цвяхи.

Долівка у традиційному селянському житлі 
була земляною, і лише в кінці XIX – на початку 
XX ст. у заможних селян з’являється дерев’яна 
підлога з тесаних або різаних на водяній пилора-
мі дощок. Глиняну долівку («землю») напередод-
ні свят або неділі змащували («мастили») рідким 
розчином глини, змішаної з половою.

Щодо внутрішньої обробки стін, то тут все за-
лежало від форми опалення. У курних хатах, як 
правило, чистили й мили (двічі-тричі на рік) час-
тину стін від верху вікон до рівня нерухомих ла-
виць, тобто добре видимі і вільні від кіптяви міс-
ця. В напівкурних оселях без побілки стіни жит-
лового приміщення мили повністю – зверху й 
донизу.
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У передгірних і низовинних районах внутріш-
ня (як і зовнішня) побілка проводилась перед 
Великодними святами.

Другим приміщенням дво- або трикамерно-
го житла були сіни («сіни», «пітвор», «хороми», 
«прикліть», «приклад»). Сіни як допоміжне при-
міщення упродовж XIX ст. були холодними. 
У кінці XIX – на початку XX ст. у житлі низовин-
них і передгірних районів їх часто перетворюють 
на кухню, тобто з хати сюди виносять піч, і при-
міщення поєднує функцію сіней та кухні. У 20–
30-і роки XX ст. процес трансформації сіней ак-
тивізується, і їх з часом повсюдно перетворюють 
на кухню. Вікон у сінях не було. При перетворен-
ні їх у кухню, прорізували один або два отвори.

Стелі у сінях у житлах кінця XVIII – початку XI-
X ст. не було. У хатах другої половини XIX – по-
чатку XX ст. вже зустрічається майже повсюдно, 
крім гуцульських хат, зокрема, ґражд, де вона в 
цей час здебільшого була відсутня. У більшості 
районів у стелі в сінях залишали невеликий отвір 
для виходу диму. У західній частині Закарпаття 
(Перечинський, Ужгородський райони) над ви-
тяжним отвором надбудовували пірамідоподіб-
ний, обмазаний глиною димар (т. зв. «сліпий ко-
мин»). Це був своєрідний іскрогасник, оскільки 
вся його верхня частина, за винятком невелико-
го отвору, закривалася і була обмазана глиною. 
Часто отвір у стелі робили у передній частині сі-
ней, до нього ставили драбину («лазиво») для 
входу на горище («під»). Найдавніші, відомі за 
етнографічними матеріалами драбини виготов-
лялись із суцільного стовбура дерева і відзначи-
лись характерною для речей селянського побуту 
монументальністю і міцністю.

У сінях тримали жорна («жорна», «млинок», 
«млинець»), бочку на ропу (перенасичений роз-
чин солі), ступу («ступа», «товчка») для подріб-
нення зерна (ніжна або ручна), кошики, роби-
ли засіки («сусіки») для зерна та ін. Іноді в сінях, 
особливо взимку, тримали курей, прилаштовую-
чи дошки вгорі.

Комора («комора», «кліть»), як і сіни, була хо-
лодним, неопалюваним темним приміщенням, 
призначеним для зберігання продуктів, деяких 
кормів, посуду, одягу, а в особливих випадках – 
і спання. Комору, як і сіни, у напівкурних і кур-
них хатах гуцулів, бойків і лемків не білили. Але 
вона, на відміну від сіней, завжди була чистішим 
приміщенням. Особливо характерні для комор 
«грядки» для одягу – круглі жердини невелико-
го (10–12 см) діаметру, конструктивно з’єднані зі 
стінами зрубу. На грядках зберігали більшу час-
тину одягу. З кінця XIX ст. у коморах з’являються 
невеликі світлові отвори, які з часом (з 20-х років 
XX ст., коли розпочався інтенсивний процес пе-
ретворення комори у друге житлове приміщен-
ня) стають вікнами. Тоді у коморі встановлюва-
лася чавунна грубка, як правило, місцевого ви-

робництва (Фрідішевського, Довжанського, Ко-
билецькополянського, Тур’я-Реметівського залі-
зоробних заводів), а також стіл, ліжко, лавиця зі 
спинкою та ін.

З перетворенням сіней на кухню, а комори – на 
друге житлове приміщення відбуваються змі-
ни в розташуванні окремих частин і елементів 
внутрішньої організації хати, їх функціональ-
ній специфікації. Кухонна і столова частини пе-
реносяться в кухню, випікання хліба – за межі 
хати (у двір або шопу, де роблять велику піч). Для 
спання більше використовується друге житлове 
приміщення (утворене з комори) і кухня. Велика 
кімната перетворюється на святкову – для при-
йому гостей та сімейних урочистостей. У ній же, 
якщо сім’я була велика, ночувала одна шлюбна 
пара, як правило, молодята.

Таким чином, внутрішнє планування, інтер’єр, 
використання житлового простору мають в 
основному спільний для українців Закарпаття, 
регіону Українських Карпат та й усієї України ха-
рактер. Деякі відмінності, зокрема у розташуван-
ні печі й спрямуванні її челюстей, зустрічалися 
лише в окремих районах краю. Селянин завжди 
виходив з принципу раціонального, найбільш 
повного і зручного використання внутрішнього 
простору хати, внаслідок чого склалася чітка й 
дуже стійка традиція його планування та вико-
ристання.

ЩЕРБАК Інна

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ 
ТА ПРАКТИКИ НАСЕЛЕННЯ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Релігія повернулася в життя сучасної Украї-
ни, але чи насправді українське суспільство мож-
на назвати релігійним соціумом, де релігійність є 
тією з визначальних рис? Як відомо, «релігійність 
характеризує якісну та кількісну визначеність 
(ступінь, рівень, характер) суб’єктивного засво-
єння релігійних ідей, цінностей, норм та їхній 
вплив на поведінку, життєдіяльність вірян, релі-
гійних спільнот» (Релігієзнавчий словник, 1996, 
277). Отже, визначаючи міру релігійності насе-
лення, ми можемо зробити припущення щодо іс-
нування релігійних ідентичностей в українсько-
му суспільстві.

На сьогодні спостерігається майже відсутність 
загальновизнаних релігійних цінностей та норм, 
якими можуть керуватися більшість членів сус-
пільства. Це є свідченням розколу інституціо-
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нальної релігійної структури, що призводить 
не тільки до певних релігійних протиріч, але їх 
до розколу суспільства загалом. Сучасне життя 
України – це складна система стосунків, імплан-
тована в загальну соціальну структуру, що розви-
вається під впливом соціально-економічних і по-
літичних процесів, наявних в Україні. Природно, 
що релігійне життя як складова соціуму, з одного 
боку, є сукупністю універсальних, загальноукра-
їнських, а з другого, – специфічних регіональних 
ознак і особливостей. Таке поєднання є діалектич-
ним: загальнодержавні й регіональні компонен-
ти, взаємодіючи між собою, в одних випадках фор-
мують систему гар монійного, взаємозбагаченого 
існування, а в інших – вступають у протиріччя, 
призводять до відчуження й розмежування в релі-
гійному середовищі.

На перший погляд, зараз відбувається виток 
вгору по «спіралі релігійності» в українському сус-
пільстві. Втім, її осердя* залишається незмінним 
вже досить тривалий період і становить приблиз-
но 12 % населення України.

Водночас з кожним роком, починаючи з 1991-о, 
кількість людей, які ототожнювали себе з релігій-
ними угрупуваннями, невпинно зростала. У 199-
1 р. ідентифікували себе з релігійною частиною на-
селення України 48 % опитаних, у 1994 р. – 60 %, у 
1997 р. – 61 %, у 2000 р. – 80 %*. Можна зробити ви-
сновок, що релігійний простір суспільства наси-
чений великою кількістю віруючих**. Починаючи 
з 1991 р., питома вага цих людей підвищилася на 
32 %.

Отже, з одного боку, у відсотковому відношенні 
динаміка проце су релігійної самоідентифікації не-
впинно набирає обертів. З другого – респондентів, 
які думають, що релігія здатна принести користь 
«мені особисто», виявилося вдвічі більше від тих, 
хто вважає релігію корисною для всієї країни. Тоб-
то розвивається певного типу масова релігійність, 
прихильники якої сподіваються за допомогою ре-
лігії вирішити проблеми, з якими вони зіткнули-
ся останнім часом. І лише менша частина насе-
лення усвідомлює, що релігія впливає на світ і со-
ціальне оточення завдяки просвітленню та пере-
творенню кожної людської душі. Спостерігаючи, 
як люди у своєму соціальному житті «викорис-
товують» релігію, можна говорити про дві, сто-
совно релігії, позиції – зовнішню і внутрішню, 
які в цілому становлять перший етап на шляху 
окреслення основних релігійних ідентичностей. 
Внутрішня релігійність (або як її ще називають 
«позацерковна» чи «інтерналізована») – це під-
сумок власних шукань індивіда, його релігійного 
самовизначення, засвоєння релігійних ціннос-
тей; зовнішня релігійність (церковна чи інститу-
ціональна) постає як результат інституційно орі-
єнтованих приписів релігійної соціалізації. Для 
одних людей релігія виступає самодостатньою і 
всеосяжною цінністю, а для інших – знаряддям 

досягнення цілей, які перебувають поза релігією. 
Людина з внутрішньою релігійністю може й не 
бути пов’язана формально з релігійною організа-
цією; вона постійно охоплена протиріччями і на-
пружено шукає відповіді на запитання про сенс 
життя. Людина ж зовнішньої релігійності ігно-
рує суб’єктивні релігійні переживання і розгля-
дає релігію як сукупність поведінкових навичок, 
кліше. Можна припустити, що показником вну-
трішньої релігійності людей є їхня довіра Богу, 
а зовнішньої – довіра церкві й духовенству. За 
даними фірми «Соціс», упродовж 1994–2000 рр. 
ці показники змінювалися таким чином, (%):

Рік Довіра Богу Довіра церкві 
та духовенству

1994 21,4 18,9

1995 16,2 20,2

1996 17,9 17,6

1997 15,5 19,4

1998 18,7 19,3

1999 17,8 17,7

2000 18,8 20,6

Втім, важко визначити, що є основним поштов-
хом до процесу ідентифікації – внутрішнє чи зо-
внішнє навантаження релігії; чи основним ви-
робником цінностей і догматів виступає церк-
ва як ретранслятор релігійних догматів, чи Божі 
догмати, написані в Біблії або інших релігійних 
письменах. Ця невизначеність щодо релігійних 
ідентитетів серед населення України спричиняє 
ситуацію «коливання маятника» в релігійній 
сфері – релігійна ситуація на Україні сприйма-
ється як нестійка.

Відсоток людей, які вважають, що Бог існує, 
підвищився з 45 % у 1993 р. до 51 % у 1998 р., а 
61 % людей схильні вважати, «що релігія вихо-
вує моральність». Можна зробити припущення, 
що багато людей не співвідносять свою поведін-
ку з вірою в Бога, обмежуючись моральною сто-
роною релігійних цінностей і традицій. Проте, 
треба зазначити, що це лише припущення, і на-
справді все може бути зовсім по-іншому – віра у 
Бога і розмови про моральну сторону релігії – це 
лише данина моді.

Припустимо, що віра в Бога й декларування 
себе релігійною лю диною – данина моді. То чи 
можемо ми говорити про секуляризацію нашого 
суспільства (секуляризація – процес звільнення 
від релігій ного, сакрального, це «обмирщання» 
релігії)? З погляду П. Бергера, секуляризація – 
процес звільнення людини, різних сфер життя 
суспільства і культури від влади церкви і органі-
зованої релігії (Бергер, 1996, 54). Ідеться про такі 
явища, як відокремлення церкви від держави, 
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створення системи світської освіти, втрата інтер-
есу до релігійних сюжетів у мистецтві, відокрем-
лення науки від теології тощо. Дійсно, у нашому 
суспільстві є система світської освіти, релігій-
них сюжетів у мистецтві не так вже й багато, на-
ука відок ремлена від теології, але, водночас, вза-
ємодія поміж державою і церквою стає все більш 
тісною, держава змагається із церквою за перше 
місце у рейтингах народної довіри, політичні ді-
ячі приділяють увагу релігійним питанням під 
час виборчої кампанії; конфесійне розшаруван-
ня нашого суспільства велике, а це свідчить, що 
церква і релігія посідають не останнє місце у сус-
пільному житті населення України.

Згідно з Т. Парсонсом, релігія, у результаті се-
куляризації суспільства, втрати ним сакрально-
го характеру, виокремлюється в одну зі сфер со-
ціального життя і стає з часом більш приватною 
справою кожного (Гараджа, 1996, 189). Ця тен-
денція, мабуть, притаманна й українському со-
ціуму, але головне тут полягає в тому, що релі-
гійні цінності стають прагматичнішими, тлума-
чаться людьми все інструментальніше. Сучасне 
українське суспільство орієнтоване, у першу чер-
гу, на відчутний матеріальний результат будь-
якого зусилля й будь-якої діяльності. Мало того, 
суспільство орієнтоване на ефективність, у ньо-
му все більше виявляється намагання викорис-
товувати релігію як «дзеркало порядності й су-
часності», а соціальний статус прив’язується до 
релігійної віри. Звідси соціорелігійний простір 
українського суспільства не секуляризується, а 
модернізується: змінюється саме ставлення до 
релігії, що продиктоване намаганням поверну-
ти церкву «обличчям до світу», крокувати в ногу 
з часом. Ця модернізація проходить під гаслом 
«ресекуляризації»: рівень декларативності віри 
в Бога невпинно зростає. Якщо 1993 р. він стано-
вив приблизно 43–44 %, то наприкінці 90-х ро-
ків – 65–68 %.

Наймолодші декларують релігійність частіше, 
ніж старші вікові групи молоді. Також у віці від 
16 до 29 років найбільше тих, хто вагається з від-
повіддю на запитання про ставлення до релігії 
(майже 12 %). Але атеїстів серед них – найменше. 
Для порівняння: тільки 3 % юнаків і дівчат за-
рахували себе до цієї когорти, у віковій же гру-
пі від 30 до 49 років таких було вже 5 %; від 50–
59 років – 4 %, а поміж тих, кому 60 і старші, ате-
їстів – 5 %. Однак і вірян серед старших найбіль-
ше (70 %); це дуже стала тенденція, яка фіксуєть-
ся майже в усьому світі. А та обставина, що атеїс-
тів серед них виявилося більше, ніж серед інших 
вікових груп, є, поза сумнівом, особливістю на-
шої історії й соціалізації даної генерації, яка від-
бувалася в роки нищівної боротьби з релігією. 
Загалом найменш релігійна група – особи від 30 
до 49 років. Не виключено, що для молоді постко-
муністичних країн релігія – це своєрідний засіб 

поколіннєвої ідентифікації, відокремлення її від 
попередніх поколінь. Американський дослідник 
релігії Р. Вітноу (Соціологія релігії, 1994, 265) ви-
сунув ідею, згідно з якою зміни в релігійних тен-
денціях можуть стати наслідком спроб одного 
чи декількох поколінь відрізнити себе від інших 
шляхом вторгнення або, навпаки, ствердження 
релігійних символів.

Щодо соціального статусу релігійної лю-
дини, то у 1995 р. матеріальне становище таких 
людей (за самооцінками) – радше погіршилося 
(64 %), аніж покращилося (30 %). Тоді спостері-
галася наочна залежність між матеріальним ста-
новищем і вірою у Бога – більш знедолені вер-
стви населення почали звертатися до релі-
гійних цінностей і до церкви, вважаючи себе 
вірянами. У 1997 році такої залежності не спо-
стерігалося, тому що до релігії стали залучатися і 
заможні люди. У 1999 році серед вірян було при-
близно три чверті людей, які вважали, що їхнє 
матеріальне становище покращилося.

Рівень освіти серед вірян підвищився при-
близно на 16 %. Так, якщо у 1995 р. найбільше 
серед вірян було людей з початковою освітою – 
48 %, у 1997 році – із середньою спеціальною – 
41 %, то у 1999 р. з вищою освітою – 43 % вірую-
чих.

Професійний статус вірян населення Укра-
їни теж підвищився: якщо у 1995 році це були 
переважно робітники (57 %) і пенсіонери (75 %), 
у 1997 – фахівці (69 %) і службовці (59 %), то у 
1999–2000 рр. з’являється прошарок підприєм-
ців і спеціалістів з вищою освітою. Виявилося, 
що інтелігенція релігійніша, ніж робітники, які 
зайняті у промисловості, а підприємці-власники 
релігійніші за керівників, які розпоряджаються 
державною власністю. Отже, соціальний статус 
віруюих України сьогодні підвищився, що спро-
щує поширений стереотип – «до релігії зверта-
ються лише тоді, коли погано та знедолені вер-
стви населення з низьким рівнем освіти».

Різниця у рівнях декларації віри в Бога поміж 
регіонами України лишається дуже суттєвою. 
Найвищий рівень релігійності спостерігається 
на Галичині (тут останнім часом віруючих не бу-
ває менше 90 %), на Буковині й Закарпатті, тро-
хи менше віруючих – на Волині. Найнижчим він 
є на Сході й Півдні країни – від 50 до 59 %. Тут 
же найбільша питома вага тих, хто вірить, але не 
ідентифікує себе з жодною конфесією.

Церква, у дослідженнях 1999–2000 рр., лиша-
ється лідером у рейтингах народної довіри. Прак-
тично в кожному дослідженні питома вага тих, 
хто довіряє Церкві, не падає нижче 50 %. Якщо 
ж додати до цього показника категорію осіб, яка 
«Швидше довіряє, ніж не довіряє», то рівень до-
віри сягне 75–80 %. Щоправда, коли питання сто-
сується довіри конкретній релігійній інституції, 
то він виявляється істотно нижчим.
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Але чи насправді всі люди, які ідентифікують 
себе як віряни, є свідомими вірянами, тобто та-
кими, що поєднують світоглядні переконання із 
соціальними цілями, а їхня віра не існує окремо 
від соціального вчинку? Справді, частка вірян у 
суспільстві значно збільшилася насамперед за 
рахунок тих, хто в умовах незалежної України 
зміг вільно визначитися у своєму ставленні до 
релігії. Ще залишається занадто багато людей, 
які внаслідок соціальної мімікрії, конформізму 
або інших причин відкрито дотримуються релі-
гійних традицій, краще сказати, церковних тра-
дицій, проте глибоко не сприйняли християн-
ських цінностей. Саме ця левова частка неофі-
тів переважає в загальній світоглядно-релігійній 
структурі населення.

Тобто зараз з’являється прошарок релігійних лю-
дей, яких можна назвати «номінальними віряна-
ми», бо вони довіряють своїй релігії здебільшо-
го номінально. На запитання: «Чи дає релігія 
кращі відповіді?» – відповіли «так» – 22 %, хоча 
вірян в Україні зараз понад 50 %. «Номінальні ві-
ряни» – це люди, які ще не усвідомили усієї гли-
бини релігії, ще не навчилися користуватися ре-
лігійними цінностями і нормами при вирішен-
ні своїх соціальних та особистих проблем. Саме 
відносно «номінальних вірян» можна говорити 
про ресентимент релігійних цінностей, їхнє зо-
внішнє використання, яке, до того ж, трактується 
кожною конфесією по-різному та й сприймаєть-
ся кожною людиною по-своєму, що й призводить 
до ресентиментальних (Шелер, 1999, 12) нахи-
лів у релігійності населення України. Отже, зараз в 
Україні відбувається, мабуть, подвійний процес се-
куляризації-ресекуляризації, який, з одного боку, 
проголошує релігію як цінність суспільства, а з дру-
гого – прагматизує, інструменталізує релігійні цін-
ності, що в цілому породжує зниження їхньої духо-
вності, духовного потенціалу.

Джерела релігійних шукань, завдяки глобалі-
заційним процесам та інформатизації культури, 
досягли межі усього людського досвіду; релігій-
на сфера включає в себе різні релігійні традиції і 
практики, з’являються нові форми релігійних упо-
добань – нетрадиційні релігії. Релігійні ідентич-
ності утворюються на ґрунті появи в релігії тен-
денцій нігілізму, плюралізму й націоналізму, які пе-
реплітаються між собою. Які ж релігійні ідентич-
ності існують в різнобарвному і структуровано-
му соціорелігійному просторі?

Краще зрозуміти автентичне ядро тієї чи іншої 
релігійної ідентичності можна під час розгляду 
конфесійної структури українського суспільства. 
Подібно до того, як скелет тварини підтримує тіло, 
а каркас будівлі дозволяє їй зберегти стійкість, кон-
фесійна структура пронизує та організує будову ре-
лігійності населення і надає їй цілісності.

Кожна конфесія – це традиція, яка існує в часі, 
і не є чимось назавжди застиглим. Приналежність 

до конфесії означає процес ідентифікації особис-
тості з цінностями і нормами релігійної поведінки 
певної людської групи; це рівновага між традиці-
єю (збереженням старого) та інновацією (сприй-
няттям нового). Структура віддзеркалює внутріш-
ню єдність цього процесу (ідентифікації), який 
дозволяє їй здійснюватися у часі (розвиватися) і 
зберігати самототожність. За конфесійною прина-
лежністю можна виокремити два основні типи ре-
лігійних ідентичностей – традиційний (право-
слав’я (УПЦ КП, УПЦ МП, РПЦ, УАПЦ), з яким 
ідентифікують себе 90 % вірян України) і нетра-
диційний (протестантизм – 2,5 %, буддизм та 
інші східні віровизнання – 0,4 %, секти – 1 %, іс-
лам – 1,5 %) релігії.

Процес ідентифікації у православ’ї відбуваєть-
ся переважно на засадах колективної ідентифі-
кації. Православ’я – це схильність до традицій-
ного догматичного базису і культу, суворе дотри-
мування соціальної ієрархії (патріарх, священик, 
віруючий). Ідентифікація людей до традицій-
ного типу релігійної ідентичності відбуваєть-
ся завдяки символам приналежності, а саме: 
Біблія, Священне Писання, ікони, графічне зо-
браження Ісуса Христа тощо. Чимале значення 
має в православ’ї обрядність, центральним еле-
ментом якої є сім християнських таїнств. Об-
ряди і звичаї традиційного православ’я в Украї-
ні є суворо регламентованими і виконуваними. 
У православ’ї простежується жорстка доктри-
нальність з елементами обрядовості на осно-
ві догматів Церкви. Важлива роль відводиться 
культу святих, шануванню ікон, церковним свя-
там, постам. Православні монастирі виступають 
«автентичним ядром» догматів традиційної ре-
лігійної ідентичності, саме монастирі є системою 
контролю за догматами сучасного православ’я, 
орієнтиром консерватизму для православної 
спільноти. Самоідентифікація тих, хто ототож-
нює себе з православ’ям, проходить, насамперед, 
спираючись на інститут Церкви, сама ж релігій-
на віра, релігійні цінності залишаються начебто 
осторонь.

На ґрунті традиційної релігійної ідентичності 
розвивається храмове християнство, яке мож-
на виокремити як різновид релігійних ідентич-
ностей: ціннісним зразком для ідентифікації ви-
ступає образ Христа, якому немає місця у реаль-
ному житті. Усе християнство міститься у стінах 
храму і перетворюється в обряд і молитвослов’я, 
а діяльне життя залишається суцільно нехристи-
янським. Така зовнішня церковність має у собі 
деякі ознаки істинної віри, але ця «віра» настіль-
ки слабка, що стає помітною лише під час свят.

Існує інший вид релігійної ідентифікації щодо 
християнства (тип традиційної релігійної іден-
тичності) – це діяльне керування життям віря-
нина, коли християнство виходить з храму і «по-
чинає життя» родині. Його справа – внутрішнє 
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індивідуальне життя, тобто це родинне хрис-
тиянство. Тут Христос стає вищим моральним 
ідеалом, релігія зосереджується в особистій мо-
ральності людини й ідентифікується зі спасін-
ням окремої людини. Процес ідентифікації за-
вдяки вірі проходить лише в родинному колі та є 
первинною ідентичністю індивіда, здобутою ним у 
процесі первинної соціалізації. Отже, ця ідентифі-
кація проходить на основі соціального інституту 
сім’ї.

Ще одним різновидом традиційного типу релі-
гійної ідентичності є «общинне християнство». 
Цей тип відрізняється від інших поєднанням двох 
перших видів релігійних ідентичностей, а її автен-
тичним ядром виступають стереотипи поведінки 
і моделі для наслідування православної громади. 
Але зараз через міжправославний конфлікт спо-
стерігається послаблення чи навіть втрата групо-
вої релігійної ідентичності. Нині до православ-
них себе зараховує близько 65 % населення, коли 
ж починаєш запитувати, до якої церкви чи гро-
мади вони себе відносять – більшість відповідає: 
«Важко сказати». Мабуть, цей різновид релігій-
ної ідентичності втрачається внаслідок розколу в 
православ’ї та неспроможності вибрати серед на-
прямів православ’я і православних громад свої ре-
лігійні й життєві домінанти, які співвідносяться з 
їхньою вірою – близько 15 % ідентифікують себе 
як просто православні. З цього приводу в україн-
ському соціорелігійному просторі намітилася тен-
денція до віднесення себе до статусу вірянина, 
хоча більшість не визначає себе приналежним до 
якоїсь групової релігійної ідентичності (відсутня 
декларація своїх стереотипів поведінки, ціннісних 
зразків, моделей наслідування). Ця тенденція ви-
пливає з процесу уніфікації релігійного простору 
та його спрощення, але для більш ретельного ана-
лізу необхідні комплексні дослідження, присвя-
чені релігійній тематиці (які, на жаль, в Україні не 
проводяться у повному обсязі, адже дослідницькі 
центри здебільшого обмежуються стандартним 
набором запитань щодо «віри – невіри» і «прина-
лежності до тої чи іншої конфесії»).

У сучасному суспільстві релігійні ідентичності, 
навіть якщо вони є традиційними, рідко обмежу-
ється абсолютною стабільністю. Процес ідентифі-
кації традиційного типу проходить на рівні щоден-
ного спілкування, а не на рівні трансцендентного 
«спілкування з Богом». Може саме тому зараз спо-
стерігається тенденція до побудови стандарти-
зованої релігійної ідентичності – «віряни», а які 
це віряни – декларовані або духовні – залежить 
від зовнішньої (ідентифікація на основі церкви) і 
внутрішньої релігійності (ідентифікація на осно-
ві інтерналізованих релігійних вірувань). Церква 
і релігійні вірування – це два процеси, які взаємо-
діють між собою, утворюючи різновиди тради-
ційного типу релігійних ідентифікацій населен-
ня нашої країни. Вони є нібито передумовою й 

наслідком один одного водночас. Перехід на ви-
щий щабель віри тягне за собою й інший вид ре-
лігійної ідентичності, це завжди ситуація вибо-
ру. І тому ідентичність не є щось назавжди дане. 
Поглиблюючи свої знання у сфері релігії, людина 
тим самим посилює рівень адаптованості до тієї 
чи іншої релігії. Вона починає не лише виконува-
ти, але ще й розуміти основні релігійні цінності 
й норми, стає повноправним учасником проце-
су створення релігійної ідентичності. Релігійна 
ідентифікація – це завжди процес переходу від 
одних релігійних позицій до інших.

Релігійний плюралізм, який виникає у нашо-
му суспільстві, дає можливість людині подиви-
тися на себе не лише з боку традиційної релігії, 
а з огляду на інші релігійно-ціннісні напрями. 
Тим самим виникає процес вибору не всереди-
ні традиційного типу релігійної ідентичності, а 
між традиційною і нетрадиційною релігійністю. 
Можна погодитися з тим, що традиційна релігій-
ність втрачає своє значення і міру впливу в дея-
ких аспектах. Останнім часом кількість вірую-
чих у Бога в його традиційному вигляді – «Бога-
Отця» – скоротилася серед населення України. 
Як показують соціологічні дослідження, значна 
кількість вірян сьогодні вірять у Бога, як вони 
самі його розуміють, і це розуміння часто не збі-
гається з тим, чому вчить їх церква. Бог уявляєть-
ся їм як втілення добра, як деякий абстрактний 
початок. Тобто консервативне православ’я в умо-
вах модернізації не може дати відповіді на всі за-
питання-виклики сьогоденності, що породжує 
появу нетрадиційного типу релігійних іден-
тичностей. Процес ідентифікації цього типу 
відбу вається передовсім на індивідуальному рів-
ні. При цьому вплив нетра диційної релігійної 
громади має суттєве значення.

Представники нетрадиційних релігій здебіль-
шого є «індивідуалами», тобто приділяють ува-
гу більше своїм найближчим «братам і сестрам». 
Інший бік нетрадиційних релігій – це простота 
викладення матеріалу, певне пристосування до 
сучасних технологій, пояснення трансцендент-
ного на основі науки, як це є у нетрадиційному 
православ’ї. Такі теорії – не замкнуті у собі утво-
рення; вони дозволяють пізнавати світ, але у де-
яких випадках – лише під контролем неорелігій-
ної громади, що створює проблеми між батьками 
і дітьми, якщо вони належать до різних конфесій 
і напрямів релігійності. Біблія є для них єдиним 
джерелом одкровення, необхідність Священних 
переказів вони спростовують.

Для протестантів церква – це місце спілку-
вання з братами і сестрами по вірі, це розуміння 
догматів релігії шляхом спілкування із собі поді-
бними. Ось чому протестантизм ближче до релігії 
New Age (несприйняття всеобов’язкового аспекту 
православ’я, знаходження втіхи в окультних нау-
ках екзотичних релігій Сходу, де догмати співісну-
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ють зі спокусами дозвілля, заперечення інституту 
чернецтва).

Людина нетрадиційної моделі формування 
ідентичності бере лише загальну ідею релігії та 
спрощує її до більш легкого розуміння для себе і 
для якоїсь соціальної групи чи суспільства зага-
лом. Тут немає ієрархій понять, як у православ-
ній догматиці; має значення кількісний аспект 
релігійності, а не його якісне значення, що веде 
до створення релігійних неогромад, де головним є 
входження до громади і спілкування з «братами 
і сестрами». Тут немає причин і наслідків, тут є 
лише дії у сфері громади. Головне для них власне 
середовище, в якому спілкуються на основі догма-
тів своєї віри (Біблії). Більша частина служби – це 
проповіді для розуміння внутрішнього стрижня 
релігії.

Якщо розглядати нетрадиційну модель появи ре-
лігійних ідентич ностей з позицій буддизму, то про-
цес ідентифікації проходить тут на ґрунті власного 
споглядання свого внутрішнього світу. Головним 
для цієї течії є психологічне розуміння свого влас-
ного ставлення до світу. Буддизм якнайкраще, ма-
буть, підходить до пояснення кризо вих ситуацій у 
суспільстві, основний догмат буддизму – «нестій-
кість є властивістю людського буття, через яку 
можна пізнати істину...» (Религиозные традщии 
мира, 1996, 267–345). Є й такі течії, які взагалі від-
кидають ідею Бога і називаються сатанинськими 
сектами. Тут спостерігається процес, де традицій-
ні релігійні ідентифікації, традиційні релігійні 
цінності протилежні цінностям цих сект.

Нетрадиційний тип релігійної ідентичності 
приваблює людей своїм інсценуванням, життєра-
дісністю, відкритістю і розкутістю. У суспільстві, 
де все заборонялося, розкутість має неабиякий 
вплив. Тобто люди сприймають цей тип як театра-
лізовану виставу, яка наближена до «театралізації» 
суспільства. Таким чином, здійснюється стилізація 
та диференціація життєвих і культурних стилів.

Процес ідентифікації на рівні нетрадиційної ре-
лігійності не починається з формування інтересу, 
а ним завершується. Водночас він не завершуєть-
ся предметною й поведінковою презентацією, а по-
чинається з неї. На відміну від засвоєння релігії як 
культурної форми, цей процес можна назвати куль-
турним  інсценуванням (Іонін, 1998, 216).

До зовнішніх свідоцтв ідентифікації, яка пре-
валює на початковому етапі культурного інсце-
нування, належать поведінкові коди і символи (у 
деяких випадках одяг – як у буддистів, чи Біблія 
як символ віри у протестантів), відпрацювання 
лінгвістичної компетенції (специфічні молит-
ви); засвоєння простору (місце, де збирають-
ся представники цього релігійного напряму), у 
яких здійснюється презентація вибраної куль-
турної форми.

Поява нетрадиційного типу релігійної іден-
тичності в Україні спо чатку мала зовнішній, 

ігровий характер; у тому сенсі, що правила гри, 
які є у тієї чи іншої культурної форми, хоча й 
сприймаються індивідом як деяка цілісність, але 
не ототожнюються ним з правилами самого жит-
тя у суспільстві. Лише потім спостерігається за-
своєння деякого теоретичного ядра і вироблен-
ня відповідного морально-емоційного настрою і 
стилю поведінки. Із засвоєнням догматів нетра-
диційної релігійної ідентичності індивід набуває 
нового розуміння свого місця у світі, обґрунто-
вує свій знов у знайдений інтерес, стає адептом 
нової нетрадиційної релігійності. Відбувається 
стабілізація неорелігійного руху, входження ба-
гатьох неорелігійних громад у русло нормально-
го функціонування (кришнаїти, буддисти, мор-
мони тощо).

Які ж види нетрадиційної релігійної ідентич-
ності можна виокремити? Один з них – це про-
по-відний вид нетрадиційного типу релігійної 
ідентичності, який будується на основі пропові-
дей, що сприймається не як механізм трансляції 
основних догматів релігійного напряму, а як за-
сіб спілкування з «братами і сестрами». Інший 
вид – це публічна чи місіонерська релігійна 
ідентичність. Головним завданням віруючі да-
ної ідентичності вважають донесення своїх цін-
нісних зразків і стереотипів поведінки населен-
ню України, «ходіння в народ» є стереотипною 
формою спілкування прихильників цієї релігій-
ної ідентичності.

Ще один вид релігійної ідентичцості – це еку-
меністи, які намагаються встановити взаємо-
розуміння між християнами і нехристиянами, 
між лідерами церков різних конфесій, прагнуть 
зближення, об’єднання і створення на їхній базі 
Всесвітніх універсальних релігій і церков. Голов-
ною цінністю екуменістів є космополітизм, тобто 
сприйняття Бога та його існування без розмеж-
ування церков. Це модель космічного початку в 
кожній релігії. Толерантність по відношенню до 
інших конфесій виступає ключовим елементом 
процесу ідентифікації людей з екуменічним сві-
тоглядом.

Виокремлювати ідентичності у релігійному про-
сторі україн ського суспільства можна по-різно-
му, залежно від одиниці аналізу. Одиницею ана-
лізу може виступати певна конфесія (приналеж-
ність до будь-якої церкви, релігійної організації, 
яка має своє віровчення, культову практику і ор-
ганізаційну структуру); за вірою (віра у Бога або 
сакральне – внутрішня, і віра у церкву – зовніш-
ня). Зараз українське суспільство переживає со-
ціокультурну кризу, що спричиняє значну цінніс-
ну невизначеність. Соціокультурна криза перено-
ситься на всі сегменти суспільства, у тому числі і 
на соціорелігійне поле. Релігійні ідентичності (як 
традиційні так і нетрадиційні) формуються на межі 
конфесійної приналежності й віри людей. Вони у 
своїй більшості ідентифікують себе з релігійним 
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або церковним життям (залежно від процесу 
ідентифікації – на основі віри чи театралізованої 
вистави – символічних цінностей церкви). Іде оці-
нювання на основі «Інші»- «Я»- «Ми», тобто лю-
дина ще не сприймає себе релігійною, а розглядає 
свої дії під кутом зору своєї групи чи суспільства, 
цінності яких більш чи менш придатні для неї. Ро-
бить це вона не завжди усвідомлено. Нерідко лю-
дина залучається до якоїсь релігійної спільноти на 
основі дії механізму «соціального наслідування».

Через несвідоме «залучення» до певного типу ре-
лігійної ідентичності виокремлюються деякі види 
релігійних практик, у межах яких релігійне жит-
гя пов’язується більше з виконанням церковних 
обрядів, відвідуванням церкви у свята, публічним 
декларуванням релігійних цінностей, які часті-
ше пропагуються державними інституціями, а 
не самою церквою, тобто на якомусь етапі ті чи ті 
ідентифікаційні практики допомагають вироби-
ти ідентичності, але водночас вони можуть супер-
ечити процесу ідентифікації через неадекватне 
тлумачення цінностей різних релігійних спільнот. 
Ідентифікаційні практики є обрядовою сутністю 
релігійних ідентичностей, а у деяких випадках про-
цес самоідентифікації здійснюється саме шляхом 
відпо відних практик, наприклад, релігійно-не-
традиційних.

Залежно від практики можна виокремити деякі 
стереотипні моделі поведінки населення України у 
соціорелігійному просторі: 1) людина, яка глибо-
ко вірує (поштовхом до дії є внутрішня віра, яка 
«матеріалізується» у виконанні церковних догма-
тів, соціальна поведінка збігається із стереотипною 
поведінкою релігійної ідентичності, це кістяк віру-
ючих – 12,5 % населення України, носії внутріш-
ньої релігійності); 2) людина, яка вірує (людина 
яка намагається дотримуватися зразків своєї ре-
лігійної спільноти, виконувати усі церковні при-
писи, але релігійні вірування складають лише 
один з ідентитетів, який постійно змагається з 
іншими, нерелігійними ідентитетами (професій-
ний статус, соціальна роль, стиль життя тощо) 
за «керування» поведінкою особи, поєднання 
внутрішньої і зовнішньої релігійності); 3) цер-
ковний вірянин (для цього типу поведінки важ-
ливо дотримуватися обрядової частини обов’яз-
ків релігійної спільноти, саме ці люди скоріше 
ідентифікують себе з церквою, а не з вірою, вони 
є носіями зовнішньої релігійності, їхня віра не-
стійка і коливається залежно від визнання цер-
ковних цінностей іншими верствами населення 
і соціальними інституціями, наприклад, держа-
вою); 4) вірянин відповідно до родинних ціннос-
тей (процес ідентифікації з релігійною ідентич-
ністю проходить під час первинної соціалізації, 
релігійні цінності засвоюються під час спілку-
вання у родинному колі, це модель поступового 
наслідування, яке часто не припускає свідомого 
дотримування доктрин і догм релігійної ідентич-

ності); 5) вірянин – тому що вірять усі (це лю-
дина, яка пливе за течією стереотипної поведін-
ки даного часу, вона не усвідомлює релігійні цін-
ності і норми, вона захоплюється «модною релі-
гійною поведінкою», її релігійні цінності і моде-
лі поведінки є мозаїчними і уривчастими, вона є 
вірянином лише за власним декларуванням себе 
такою, найчастіше представники цієї моделі сте-
реотипної поведінки захоплюються окультними 
науками і входять до складу сект); 6) байдужий 
до релігії (превалюють ідентитети не релігійної 
спільноти, а професійні, класові, гендерні тощо, 
ця людина «перебуває поруч з релігійними іден-
тичностями», але ніколи не цікавиться релігій-
ним життям, її релігійна свідомість ще «спить», 
вона не порівнює свою поведінку з релігійни-
ми доктринами і догмами); 7) атеїст (людина 
може бути обізнана з деякими канонами релігій-
ного життя, але вона є прагматичним матеріаліс-
том за своєю суттю, тобто не вірить в існування 
Бога чи якогось іншого сакрального начала). Усі 
ці моделі стереотипної поведінки є лише теоре-
тичними конструктами, моделями, які виокрем-
люються за допомогою типів і видів релігійних 
ідентичностей і відповідних релігійних практик. 
Ці моделі можуть виступати одиницею аналізу 
під час проведення досліджень соціорелігійного 
простору українського суспільства, його різно-
манітних релігійних ідентичностей та ідентифі-
кацій.

Але все ж таки неможливо раз і назавжди роз-
вести типи релігійних ідентичностей. Знаходя-
чись у соціорелігійному просторі вони постійно 
взаємодіють, змінюються і перетворюються, тим 
самим процес самоідентифікації та ідентифікації 
з будь-яким релігійним ідентитетом чи моделлю 
стереотипної поведінки відбувається упродовж 
людського життя, вона завжди обирає той чи ін-
ший спосіб свого релігійного життя, а тому по-
стійно перебуває в процесі змін і перетворень.
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**  Віруючий [вірянин] – особа, яка є суб’єктом релігійної 
віри та діяльності, носієм релігійного світогляду, досвіду, 
учасником церковно-релігійного життя, вірить у надпри-
родне, Бога, справляє релігійні культи, активно виявляє 
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Григорій ЩЕРБІЙ

СУЧАСНЕ КОЗАЦТВО: 
СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ 
ТА ІЛЮЗІЇ

Здобуття Україною незалежності збіглося в 
часі з інтенсифікацією глобалізаційних процесів. 
Відтак нове державне утворення у своєму роз-
витку наштовхнулось на нівелюючий прес сві-
тових стандартів, здатних суттєво впливати на-
віть на країну з усталеними традиціями держа-
вотворення та розвинутим громадянським сус-
пільством. На ситуації в Україні помітно позна-
чається також негативна спадщина соціальних 
та культурних експериментів радянського часу: 
спроби формування нової історичної спільноти, 
панування єдиної ідеології, спотворення суті та 
функцій народовладдя і т. ін. За таких обставин 
загалом чітка орієнтація українського суспіль-

ства на пошук певних векторів розвитку в істо-
рико-культурному досвіді власного народу не 
завжди досягала бажаної мети. Отож маємо не-
мало випадків, коли невідповідним виявлявся як 
власне результат, так і – що набагато гірше – дис-
кредитувались пов’язані з ним суспільні очіку-
вання.

Зазвичай вказані вище наслідки спостеріга-
лись там, де ініціатори певних соціокультурних 
проектів свідомо керувались кон’юнктурними 
і головним чином політично забарвленими мо-
тиваціями. Відповідно науково виважені оцінки 
історико-культурної спадщини підмінювались 
вельми суб’єктивними трактуваннями, а то й 
викривленими уявленнями про особливості по-
бутування та функції етнокультури у традицій-
ному суспільстві. Часто-густо такі уявлення до-
волі близькі до стереотипів масової свідомості, а 
окремі з них пов’язані з міфологічними шарами 
останньої. Між тим описаний підхід залишаєть-
ся фактором, покликаним забезпечити масовість 
та інтенсивність просування проекту під вигля-
дом використання культурного набутку попере-
дніх поколінь. Показові тому приклади демон-
струє утворення та діяльність сучасного україн-
ського козацтва.

Прикметно, що очільники козацтва, або, як 
вони неодноразово стверджували, «багатоти-
сячних козацьких лав», зазвичай уникають го-
ворити про виникнення/формування стосовно 
козацтва в Україні наприкінці ХХ ст. Натомість 
козацькі зверхники воліють послуговуватись 
терміном «відродження», який, на моє переко-
нання, є лише модною формулою, невдало запо-
зиченою з характеристик процесів у інших сфе-
рах. Стосовно козацтва він видається взагалі не-
коректним. Загальновідомо, що козацтво було 
зліквідоване ще в часи перебування України у 
складі Російської імперії. У радянській Україні 
козацтво, його культура та традиції жодним чи-
ном не належали до реально побутуючих («ак-
тивних» за термінологією К. В. Чистова) явищ. 
Також лише з великою долею умовності можна 
говорити про «пасивне» – на рівні знань та уяв-
лень – побутування цієї сфери етнокультурної 
спадщини у суспільній свідомості. Таким чином, 
наприкінці ХХ ст. стараннями певного кола осіб 
відбувалось повернення до життя (рекультура-
ція) стереотипів поведінки, світоглядних, мен-
тальних норм та деяких інших культурних явищ, 
витворених поколіннями українців XIV–XVIст. 
«Відроджена» матеріальна і духовна культура 
має деякі спільні риси з автентичною, що, однак, 
не змінює її сутності – вона виникла і залиша-
ється «вторинною» формою останньої.

Некоректність терміна відродження не обмеж-
ується площиною теорії, але також має чіткі про-
яви на рівні практичної діяльності козацтва. Так, 
дослідникам, які відслідковують соціокультурні 
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процеси і навіть неупередженим спостерігачам 
дедалі важче розуміти, чому й нині зовнішній 
вигляд козацтва залишається близьким до опе-
реткового. Адже з часу, коли політпрацівник ви-
сокого рангу радянської армії одним із перших 
пхав саморобну булаву за офіцерський ремінь з 
п’ятикутною зіркою можливості козацтва у сфе-
рі самоідентифікації докорінно змінились. Однак 
складається враження, що сучасне «лицерствіє» 
передусім керівні структури та вищі «верстви» 
і не збираються відмовлятися від військових та 
міліцейських одностроїв, серед яких зразки ра-
дянського часу є швидше правилом, аніж винят-
ком. Ситуація з використанням бутафорських 
булав, пірначів, муляжів холодної і вогнепальної 
зброї, як видається, взагалі набуває культових 
ознак. Застосування знаків розрізнення вкупі з 
правилами їх присвоєння остаточно створюють 
враження маскараду.

Козачий рух помітно вичерпав запас оптиміс-
тичних очікувань і дає чимало підстав для песи-
містичних оцінок і прогнозів. Про це переконли-
во свідчать вкрай низькі рейтинги козацьких ор-
ганізацій, зокрема, практично повна відсутність 
їх серед тих структур, яким довіряє хоча б скіль-
ки-небудь помітна частка населення. Побічним, 
однак вельми промовистим фактом можна вва-
жати відсутність інтересу до козаків серед засо-
бів масової інформації, якщо не брати до уваги 
дні перед Покровою. Власне це є чіткою відповід-
дю суспільства на відсутність реальної діяльнос-
ті козацтва в інтересах усього суспільства. Чека-
ти іншого в ситуації, коли весь потенціал коза-
цтва спрямовується на здобуття і відстоювання 
власних преференцій так само марно як форму-
вати громадську думку проведеними вряди-годи 
акціями культурно-мистецького спрямування.

Свого часу найбільше авансів було висловлено 
щодо державо- і націотворчого потенціалу коза-
цтва. Суспільству вперто прищеплювалась дум-
ка про здатність козацтва якщо не самостійно за-
безпечити формування модерної української на-
ції, то принаймні виступити рушійною силою до-
сягнення цієї мети. Прикро, але неупереджений 
аналіз ситуації засвідчує практичну відсутність 
скільки-небудь помітних результатів реалізації 
державницьких гасел, регулярно виголошуваних 
козацькими гетьманами та отаманами. Ба, навіть 
більше: не можна відмовити в аргументації тим, 
хто стверджує, що нині козацтво значною мірою 
навіть втратило ті позиції, на яких воно перебу-
вало ще 10–15 років тому.

Зазначена ситуація не склалась усупереч логі-
ці подій або за збігом певних обставин поза ко-
зацьким середовищем. Серед сучасного козацтва 
дивним чином чи не найпершою «відродилась» 
традиційна ментальна норма, ставлення до якої 
висловлене доволі однозначно навіть у найбільш 
нейтральних фольклорних формулах на кшталт 

«Що село, то й сотник». Відтак реальна ситуація 
за короткий відрізок часу залишила позаду ста-
дію організаційного розпорошення. Тепер понад 
два десятки тільки всеукраїнських і міжнародних 
структур та нікому невідома кількість місцевих 
та регіональних осередків не становлять навіть 
аморфного утворення на зразок конфедерації.

Поштовхом для цього «броунівського руху» 
був поділ «Українського козацтва» Муляви-Чор-
новола; справжнє клонування викликав Указ 
Президента України Л. Кучми «Про відроджен-
ня історико-культурних і господарських тради-
цій українського козацтва» від 4 січня 1995 року. 
Після цього козацькі структури стають цікавити 
не лише націонал-демократичних політиків, па-
тріотично налаштованих військовиків, науков-
ців-романтиків, але й прагматиків від політики і 
бізнесу. Чи лобіювали їх представники цей указ, 
судити важко, але, поза сумнівом, чимало з них 
сповна скористались наданими козацтву серйоз-
ними преференціями. Адже згаданим докумен-
том, окрім права на носіння форменного одягу 
військового зразка, присвоєння козацьких звань 
і т. ін. надавав бажаючим можливість отримува-
ти й реальні економічні дивіденди, насамперед 
земельні ресурси через створення козацьких се-
лянських (фермерських) господарств і колектив-
них сільськогосподарських підприємств, садів-
ницьких товариств, традиційних промислів. І це 
лише на підставі членства у громадській органі-
зації, поза державним втручанням у встановлен-
ня критеріїв та вимог стосовно статусу її членів 
та фактичного контролю за діяльністю первин-
них осередків.

З часом виявилось, що навіть ті очільники ко-
зацтва, які сповна використали економічні нор-
ми згаданого указу, не думали «опускатись» без-
посередньо до праці на землі. Передусім їх при-
ваблювала можливість цілком легально діяти на 
засадах «козацької вольниці» та звичаєвої куль-
тури практично у всіх сферах життя козацьких 
організацій, включаючи внутрішнє самовря-
дування, і навіть переносити їх на взаємодію з 
державними структурами. Усвідомлюючи це, до 
козацтва потяглись політико-бізнесові кола. Ха-
рактерно, що для частини з них інтерес до коза-
цтва також лежав не стільки в економічній сфері, 
скільки у бажанні таким чином маніфестувати 
свою причетність до новостворюваної суспіль-
ної еліти. Відтак зростання чисельності козацтва 
певним чином має завдячувати, окрім інших, 
фактору престижності. Отож, «козакування» 
вельми часто є елементом модної поведінки.

«Комерціалізація» козацтва та своєрідне розу-
міння його престижності означали, що у масово-
му русі, народженому на хвилі національно-де-
мократичних перетворень, з’явились тенденції 
до дрейфу в сторону елітарних клубів. Розвиток 
таких тенденцій спонукав подальше дроблення 
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козацьких організацій, що не лише неприродно 
ускладнювало структуру козацтва, але й помітно 
утруднювало співпрацю між окремими його скла-
довими. Підтверджень цьому аж надто багато.

«Козацьке військо запорізьке України» (з 20-
03 року – «Козацтво Запорозьке») отамана Дми-
тра Сагайдака за кількістю членів і реально іс-
нуючих місцевих осередків змогло швидко обі-
йти всі інші козачі організації. Але, головне, що 
завдяки відпрацьованій тактиці залучення «по-
трібних» людей «Козацтво Запорозьке» пере-
важає їх за мірою впливу. Сагайдак проголосив 
себе маршалом козацтва, а погони генералів і 
полковників припасували собі чимало відомих 
фінансистів, політичних діячів тощо. Утворено 
лобістське об’єднання козаків-депутатів, яким 
командує екс-кандидат у президенти України Во-
лодимир Нечипорук. Останній не зупинився на 
«відродженні» козацтва, а заодно «впроваджує» 
і князівські титули. Себе він скромно іменує «Ве-
ликим князем Київським і Всея Русі-України»…

Державницькі потуги отамана Сагайдака, віро-
гідно, мають підтримати «покозачені» іноземці, 
серед яких, зокрема, колишній віце-прем’єр Сло-
ваччини Любомир Дюрчо, керівник італійсько-
російського бізнес-центру Федеріко д’Еріко. Осо-
бливого колориту «Козацтву Запорозькому» до-
дає присутність у його рядах посла РФ в Україні 
Віктора Черномирдіна.

За подібною схемою відбувається розвиток 
«Українського реєстрового козацтва» під геть-
манською булавою Анатолія Шевченка, «Війська 
Запорозького низового», де отаманом Олександр 
Панченко. Розуміючи, що рівень привілеїв і пільг 
прямо пропорційний близькості до влади та її 
структур, вони запопадливо виконували будь-
які розпорядження не лише начальників «з Ки-
єва», але і місцевих. При цьому Панченко не гре-
бував навіть зв’язками з лідерами кримінальних 
структур. «Реєстровик» Шевченко поставив на 
кращу карту: його зв’язки з Віктором Янукови-
чем ще під час першої прем’єрської каденції да-
вали підстави сподіватись не лише на моральну 
підтримку Кабміну. Відтак «Українське реєстро-
ве козацтво» змогло вибудувати найкращу орга-
нізаційну структуру і має підстави вважати себе 
частиною держави. Принаймні сам гетьман за-
лишається старшим офіцером діючого резерву 
Служби безпеки України. Гетьман реєстровиків 
дозволяє собі вчинки, які навіть у порівнянні з 
діями соратників (чи, мабуть, вірніше – супер-
ників) можна вважати епатажними. Таким, на-
приклад, є зарахування почесним козаком Папи 
Римського Івана Павла ІІ.

Серед «вільних» козаків найбільш відомими є 
дві структури: «Козацтво України» і «Об’єднане 
козацтво України». У обох, як не дивно, гетьма-
нує одна особа – Анатолій Попович. Не обійшло-
ся, зазвичай, і без власної політичної сили, Ко-

зацької партії, покликаної забезпечувати співп-
рацю з іншими політичними структурами. Од-
нак, незважаючи на все це, у реєстрі «Об’єднано-
го козацтва України» повну перевагу мають чле-
ни Федерації бойових мистецтв України, очіль-
ником якої, мабуть за збігом обставин є той же 
Анатолій Попович. Отож, і запам’яталось це ко-
зацьке об’єднання шароварами як спортивною 
формою бійців-каратистів.

Нейтральним терміном «Звичаєве козацтво» 
прикриваються усілякі «характерники» та при-
хильники язичництва. Серед них часом нагадує 
про себе і колишній головний отаман «Україн-
ського козацтва» Євген Петренко. Загалом «Зви-
чаєва громада українського козацтва», «Харак-
терне козацтво» перебуває на маргінальних по-
зиціях не лише в суспільно-політичному русі, 
але навіть серед козацьких осередків. Кількісно 
практично непомітні, вони мають свої «заслуги» 
у дискредитації і так не вельми високого статусу 
сучасного козацтва в контексті творення єдиної 
української політичної нації. В цьому вони по-
ступаються лише «Азово-Чорноморському ко-
зацтву», яке, незважаючи на таку свою назву діє 
на території Донбасу. Власне досі активні «дії» ця 
організація здійснювала лише у минулій прези-
дентській кампанії, коли її представники масово 
виступали як «незалежні захисники» виборчих 
дільниць.

Роздрібненість козацтва моделює вкрай нега-
тивний розвиток подій на місцевому рівні. У ни-
зових козацьких організаціях не поодинокими є 
ситуації, близькі до гумористичних. Приміром, у 
селищі Велика Багачка (Полтавщина), де мешкає 
кілька тисяч осіб, місцеве козацтво мало не з часу 
свого утворення розділилось на два гурти. Кожен 
із них, дарма що нараховує у своїх лавах заледве 
кілька десятків «шабель» у руках здебільшого 
літніх чоловіків, гордо поіменував себе «сотнею». 
Однак місцевим отаманам цього видалось зама-
ло, і вони не лише «вписались» до різних полків, 
але й обрали полки, які перебувають у різних 
козацьких об’єднаннях. Проте стверджувати, 
що структура великобагачанського козацтва є 
саме така, вкрай ризиковано, оскільки реєстра-
ція як власне сотень, так і фактів їх входження 
до вищих за ієрархією структур однозначно не 
підтверджується. Як наслідок, існує неоголоше-
ний, але чітко визначений стан «холодної війни 
масштабу районного центру». Єдине, що об’єд-
нує обидві сотні – визнання протилежної сторо-
ни самозванцями. Відтак примирення виглядає 
малоймовірним; що ж до перспектив об’єднання 
козаків Великої Багачки в одну сотню (як, між ін-
шим було в давнину), то вони взагалі примарні. 
Характерно й інше: розкол поглиблюється на тлі 
дискусій про недоцільність такої ситуації, інколи 
навіть усвідомлення її абсурдності. Набув розго-
лосу приїзд кореспондента обласного радіо, який 
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на зустрічі з козаками свята Покрови не скупив-
ся на високі оцінки присутньої при цьому сотні. 
Чи були вони об’єктивними не так уже й важли-
во, оскільки у радіопрограмі, що прозвучала че-
рез кілька днів висловлені прилюдно судження 
були повністю перенесені… на козаків іншої со-
тні.

Тенденція до звуження патріотично-державот-
ворчого компонента в козацькому русі відбува-
ється на тлі поглиблення суперечностей у три-
кутнику «держава – козацтво – суспільство». 
Під час президентської кампанії 2004 року коза-
ки практично цілковито підтримували провлад-
ного кандидата. Трагікомічним моментом цієї 
підтримки було виключення Віктора Ющенка з 
рядів козацтва з мотивуванням, цілковито – за 
змістом і суттю – запозиченим із статутів садо-
во-дачних кооперативів чи товариства рибалок-
любителів радянської доби – «за несплату член-
ських внесків».

Своє цілковите вірнопідданство діючій владі 
козацьке лицарство за гетьманування Івана Бі-
ласа демонструвало відверто й послідовно. В то-
му, що це не була політична позиція, суспільство 
переконалось досить швидко. Надто промовис-
тим було запровадження звання Гетьмана коза-
ків України та присвоєння його Віктору Ющен-
ку ще до офіційного вступу того на посаду Пре-
зидента України, але вже після оголошення ре-
зультатів виборів. Поспішність цих дій за своєю 
неординарністю може зрівнятись лише з риту-
алом на Софійській площі, під час якого новому 
гетьману запопадливо присягали ті, хто за день 
до повторних виборів робив усе можливе для пе-
ремоги його конкурента. Навряд чи хто-небудь із 
присутніх (до честі абсолютної більшості «пома-
ранчевої» команди слід зарахувати ігнорування 
цього «державницького акту») переймався тим, 
чи була вручена Віктору Ющенку булава тією са-
мою, що її ще кілька днів до того піднімав Іван Бі-
лас, і вже певно ніяких асоціацій з Мулявою, Чор-
новолом вона не викликала. Адже про урочисте 
обрання гетьманів у сучасній Україні громад-
ськість здебільшого інформують, чого не можна 
сказати про позбавлення булави. Отож, вірогід-
но і вручати новому гетьманові доводиться що-
раз нову булаву.

Ті гетьмани та отамани, які не встигли на тер-
міново зібрані київські урочистості з нагоди 
проголошення нового Гетьмана України, ініцію-
вали козацьку раду на Хортиці. Часу виявилось 
достатньо для того, щоб обидві сторони належ-
ним чином підготувались. Відтак кожен задаро-
вував президента-гетьмана як умів: конем, була-
вою, універсалом. Відповіддю був Указ про ство-
рення Ради Українського Козацтва за участю ке-
рівників усіх міжнародних і всеукраїнських ор-
ганізацій та особистим керівництвом Президен-
та України.

Незважаючи на формально високий статус 
Ради, чого-небудь принципово нового у діяль-
ність козацтва на рівні держави вона не винесла. 
Проте у місцевих та регіональних отаманів від-
крились додаткові можливісті вирішувати свої, 
«отаманські» проблеми.

Соціальна аморфність козацьких мас, помно-
жена на виняткове «прагнення до булави» їх 
очільників стають на заваді реальної участі цієї 
потенційно вагомої сили у відстоюванні загаль-
нонаціональних інтересів. Ця негативна тенден-
ція здебільшого присутня у ситуаціях кризового 
характеру. Проте особливо наглядно проявля-
лась вона тоді, коли суспільні виклики перемі-
щувались у сферу міждержавних взаємин. Укра-
їнське козацтво у таких ситуаціях зазвичай не 
демонструвало чіткого ставлення до тих чи ін-
ших подій, очікувало, і далеко не вряди-годи за-
ймало позицію, близьку до капітулянтської щодо 
сторони, з вини якої розпочинався конфлікт чи 
недружня акція.

Принципово інакшу точку зору сповідує при-
міром, російське козацтво. Козацький рух у Росії 
також вельми строкатий; отаманів там не менше, 
якщо не більше, ніж в Україні. Однак у відстою-
ванні російських інтересів спостерігається гідна 
наслідування єдність, навіть у тих випадках, коли 
ці інтереси були дуже далекі від поняття про ко-
зацьку честь. Згадаю лише події довкола острова 
Тузли, хоча подібних прикладів можна назвати 
значно більше.

Можливо, віддаленість від місць, де здебіль-
шого проводять свої маневри та підвищують ви-
шкіл українські козацькі полки і сотні, можливо, 
завершувався період масових відпусток, можли-
во, були невідомі громадськості інші вагомі при-
чини відсутності реакції численних отаманів і 
гетьманів на «меліоративні роботи» стратегіч-
ного партнера Української держави, що здійсню-
вались – хочу на цьому наголосити – при най-
активнішій участі козацтва Краснодарського 
краю. Завдячуючи йому, ТБ Росії демонструвало 
всьому світові (насамперед, найскоріше власній 
країні) всенародну підтримку ганебної «політи-
ки бульдозерів». Жодна структура українського 
козацтва подібної спроби втрутитись у ситуацію 
не здійснила, а тому вітчизняним телевізійникам 
доводилось обмежуватись показом карт з нане-
сеними кордонами, у кращому випадку «ганяти» 
кадри військових навчань спецназу на піщаних 
берегах острова Тузли. Відтак Росія, поза сумні-
вом, вигравала «інформаційну війну»…

Жодним чином не закликаю наше козацтво до 
силової протидії подібним недружнім акціям – 
врешті-решт ситуацію мають розв’язувати ті, хто 
має це робити, зокрема, охоронці кордону. Проте 
чомусь не було запропоновано жодної ініціативи 
хоча б по лінії популярної нині «народної дипло-
матії» тією силою, яка не раз проголошувала од-
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ним із найважливіших пріоритетів своєї діяль-
ності захист незалежності України. Знаючи, що 
в Росії козацтво декларує відданість традицій-
ним ідеалам товариства, варто було закликати 
їх до перемовин, відкласти не лише шаблі, але й 
нагайки, навіть за звичаєм випити по чарці-дру-
гій задля пошуку шляхів впливу на владні струк-
тури, якщо ті не чули або не хотіли слухати одна 
одну. У випадку з Тузлою такі перспективи були, 
як ніколи, вельми реальними. Адже історія засе-
лення Краснодарського краю, його сучасний на-
ціональний склад дають підстави вважати, що 
серед тих, хто тирлувався на дамбі з російської 
сторони були не лише земляки, а, вірогідно, й ро-
дичі українських козаків. Веду про це мову не для 
того, щоб помахати кулаками після бійки, а маю-
чи підстави вважати, що подібні до тузлинської 
ситуації можливі у майбутньому.

2006 року козацтво черговий раз «засвітилось» 
у діях, далеких від захисту державних інтересів 
чи прав і свобод громадян. Під час репортажів з 
Феодосії, де під прапорами та за участі політич-
них діячів сусідньої держави відбувалась галас-
лива акція проти військових навчань збройних 
сил України та країн НАТО телекамери вихоплю-
вали постаті чоловіків міцної статури у одно-
строях. Здебільшого вони уникали потрапляти 
на передній план і явно вважали за краще пере-
бувати за спинами людей літнього віку. А ще ці ж 
хвацькі «вояки» «тягли лямку» в охороні табору 
протестувальників, хоча яких-небудь загроз для 
нього в камеру назвати не могли. Натомість до-
речно чи ні, але розмова зводилась до своєрідно 
трактованої теми слов’янської єдності.

Водночас через декілька днів після початку фе-
одосійської акції козацтво стало відверто вияв-
ляти прагнення радикалізувати ситуацію, спро-
вокувати силове протистояння. Самопроголо-
шені «рятівники Росії» дозволяли собі вимахува-
ти нагайками перед обличчям українських вій-
ськовослужбовців, єдиним завданням яких було 
недопущення переростання протестних акцій у 
протиправні дії з непрогнозованими наслідка-
ми.

Цинізм ситуації полягає в тому, що ці події від-
бувались під стінами стародавньої Кафи. Крас-
номовнішого способу паплюження імен Голова-
того, Дорошенка, Сірка тими, хто зараховує себе 
до їх послідовників годі й шукати.

Іншою сферою ймовірного практичного засто-
сування ментальності та традицій козацтва вва-
жається освітньо-виховна. Незважаючи на три-
ваюче досі певне захоплення, слід визнати, що на 
практиці лицарське виховання лише небагато в 
чому відрізняється від тієї бутафорії, яка панує у 
«дорослому» козацтві.

Аналізуючи реальну ситуацію у згаданій ца-
рині, мало вести мову лише про Донецький дер-
жавний інститут проблем штучного інтелекту та 

його ректора Анатолія Шевченка, вже згадувано-
го як гетьмана «Українського реєстрового коза-
цтва». Проблема вийшла за рамки «покозачен-
ня» окремого навчального закладу, оскільки не 
байдужими до ігор «у козаки» виявились також 
інші вузи. Так, Міжрегіональна академія управ-
ління персоналом активно просуває нещодавно 
утворений у її структурі військово-козацький ін-
ститут. При цьому ті, хто можливо бажав вивча-
ти у цьому закладі історію козацького війська, 
його стратегію і тактику та ін. подібну пробле-
матику мають бути вельми розчаровані. Керів-
ництво Академії добре прорахувало ситуацію, 
отож згідно з віяннями часу тут будуть навчати 
менеджменту, банківській справі – до того ж пе-
реважно за позабюджетні кошти. Говорити про 
те, що подібні заняття серед козаків були, м’яко 
кажучи, непрестижними, ніби й незручно, а тих, 
хто спробує, завжди можна припечатати відсут-
ністю патріотизму.

Розпочинали справу здебільшого ентузіасти, 
якими без огляду на наукову аргументацію були 
винайдені вельми розмиті терміни «козацька пе-
дагогіка», «лицарське виховання». Задля більшої 
переконливості і так туманні витоки цих явищ 
відсувались у глибину століть, а в якості дже-
рельної бази беззастережно залучалась зокре-
ма і «Велесова книга». Потім ці уявні конструкти 
так само безапеляційно були визнані за основи 
української етнопедагогіки, національної мен-
тальності, спроможні – як вважають їх апологе-
ти – здійснити переворот у системі національ-
ної освіти. Відсутність, а вірніше недопущення 
до цієї справи професійних етнологів та істори-
ків спричиняє появу посібників та методичних 
видань, які трактують козацтво «феноменом», 
«дивовижним явищем» винятково української 
культури. Як наслідок, козацтво та всі його цін-
ності опиняються поза конкретним часом і про-
стором, історичними чинниками, що їх породи-
ли. Врешті впровадження у освітню практику 
суб’єктивних оцінок козацької спадщини енту-
зіастами за результатами принципово не відріз-
няється від дій відвертих прагматиків: і ті, й інші 
лише спекулюють нею.

Тривалий час за приклад ставилась одна із ки-
ївських шкіл, власне утворений у ній козацький 
шкільний курінь. Однак нове утворення в осно-
вних своїх проявах – окрім назви – повторювало 
добре знайомі принципи піонерських організа-
цій радянських часів. По-перше, надто громізд-
кою, як для дитячої організації, структурою: на-
казний отаман, бунчужний, хорунжий, скарб-
ник, писар. По-друге, керівництво здійснювали 
все-таки дорослі: головним отаманом признача-
ли вчителя. По-третє, первинні осередки, гурти, 
як і піонерські загони об’єднували лише учнів 
одного класу. Нарешті, навіть гурт третьоклас-
ників обирав отамана, хорунжого, писаря та… 
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скарбника. Відтак за рівнем дитячого самоуправ-
ління і можливостями самореалізації шкільний 
курінь помітно поступається об’єднанням скау-
тів чи пластунів.

Декларуючи головними завданнями лицарське 
виховання керівництво куреня (реально – вчи-
телі та дирекція школи) на перше місце поста-
вили рівень успішності, тим самим обмежуючи 
коло «козачат» лише кращими учнями, залиша-
ючи інших традиційно «вулиці» та її уявленням 
про честь, справедливість і т. ін.

Недалеко відійшли від статутів радянської 
школи автори правил козацького побратимства 
і лицарської честі – «Козак-лицар – мужній і умі-
лий воїн, справжній господар, мудрий держав-
ний діяч», «Козак-лицар – миротворець, естетич-
но і етично вихована людина», «Козак усім наро-
дам друг, бо лицарський у нього дух». Інколи у ці 
стовідсотково правильні норми вносили щось 
нове, невідоме радянській педагогіці, а форму-
лювали його так: «Козак – це той, хто за освіту, 
хто прагне волі і блакиту». За задумом організа-
торів, завершувати формування лицарських чес-

нот мають «гопак» і «спас», безапеляційно зара-
ховані до козацьких єдиноборств та, зважаючи 
на сучасне життя, слідування принципам валео-
логії та екології.

Змальована картина, окрім того, що не є ви-
черпною, комусь видається надто песимістич-
ною. Останнім запропоную познайомитись хоча 
б з діяльністю «Міжнародного союзу козацтва» 
Хорофейка або «Козацької територіальної само-
оборони» Сєдих. Однак і без урахування дій цих 
маргінальних утворень виголошені козацькими 
гетьманами і отаманами гучні заяви про «від-
родження національного лицарства» досі спра-
ви далі створення не пов’язаних між собою ор-
ганізаційно та ідейно етнографічно-культуроло-
гічних клубів не пішли. Від Покрови до Покрови 
козацтво живе у вибудованому ним паралельно-
му світі. Відтак українською громадою чимдалі 
важче сприймається ідея становлення духовно-
лицарського ордену чи формування особливо-
го військово-соціального стану у центрі постін-
дустріальної Європи. То, можливо, не варто й за-
прягати..?
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Олеся БРІЦИНА 
(Київ)

ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ 
ПРО ОПТИМАЛЬНУ 
ТЕКСТОЛОГІЧНУ МОДЕЛЬ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ 

Ключовими словами, що визначають головні 
напрямки пошуку адекватної специфіці фоль-
клору текстологічної моделі, є повнота, точ-
ність та автентичність фіксацій. Саме з огля-
ду на ці основні вимоги до запису й вестиметься 
подальший розгляд текстологічних пропозицій 
попередників. 

Зародження фольклористики відбувалося в 
романтичний період, тому відповідно до панів-
ної естетичної концепції перші зібрані українські 
матеріали відбивали переважно змістовий бік 
творів. Часто це навіть були переклади чи фікса-
ції українських творів латинкою, а часом і дово-
лі вільні перекази або ж навіть стилізації, звер-
нення до яких зумовлювалося нерозробленістю 
методів фіксації усних явищ. Трактування фоль-
клору як «усної словесності» визначило орієнта-
цію на «літературну» форму запису, коли риси, 
зумовлені усним побутуванням тексту в тради-
ції, усувалися. Відповідно така текстологічна мо-
дель в міжнародній фольклористиці отримала 
визначення літературної (Е. Файн 1). Саме її ре-
алізували в своїх визначних колекціях І. Рудчен-
ко, П. Куліш, М. Драгоманов, П. Чубинський та ін. 

Фольклористика пройшла складний шлях удо-
сконалення уявлень про точність відворення 
усного тексту записом. В цьому сенсі показовою 
була дискусія між І. Рудченком та П. Кулішем, 
який вдавався до скорочення текстів записів за 
рахунок усунення окремих його частин, що вида-
валися випадковими. З цього приводу І. Рудчен-
ко відзначав: «На нашу думку д. Куліш зовсім ви-
нен яко етнограф. Чоловік, що зве себе етногра-
фом, ні слова не повинен викинути: з пісні слова 
не викидають – і з казки ж <…> не викидають. 
Може, у тих «бесцветных и утомительных небы-
лицах» (тут і далі І. Рудченко цитує висловлюван-
ня П. Куліша – О. Б.) у тім «мусоре, засыпающем 
обломки некогда полных и гармонических про-
изведений народной фантазии», виметене й що-
небудь дороге <…>. Хто знає: може одлетіло з по-
ловою й зерно, як сонце миле? <…> Так д. Куліш 
зробив не по-вченому, – та й годі! Правда, його 
казки вийшли як перемиті, – але чи можна ж ска-
зать, що ось, мов, самий щирець народний! Ось, 
мов, народ! Ні, сказати цього, далебі, не можна» 2.

Наведені міркування доволі промовисті й, зда-
валося б, не вимагають коментарів, проте упро-
довж тривалого часу фольклористика практич-
но керувалася тими принципами, що їх запере-
чував І. Рудченко. Причиною того, що теоретич-
не формулювання вимог нерідко не збігалося в 
часі зі втіленням їх у реальній збирацькій та еди-
ційній практиці, а цей процес розтягався на роки 
й десятиліття, ставало механічне застосування 
фольклористикою естетичних критеріїв, запози-
чених від літературознавства. Створені за літера-
турною текстологічною моделлю записи могли 
відтворити мистецьку принадність фольклорно-
го твору лише через слово. Натомість естетичні 
чинники, що мали несловесний характер, зокре-
ма міміка, жестикуляція, зміни голосу оповіда-
ча, його рухи й пози, завдяки яким він розігру-
вав перед слухачами живі побутові сценки, ли-
шалися не відтвореними записом. Зрозуміло, що 
це значною мірою збіднювало естетичний ефект 
його сприйняття. Іншим істотним чинником є 
комунікативний контекст, обставини виконання 
твору, його слухачі, до яких безпосередньо звер-
тається оповідач, а також увесь перебіг розмови, 
частиною якого був той чи інший текст. Адже не 
потребує доведення, що в живому спілкуванні з 
аудиторією залежно від міри обізнаності слуха-
чів текст може відтворюватися розлого чи скоро-
чено 3, і саме у відповідності тексту комунікатив-
ним очікуванням аудиторії значною мірою поля-
гає його естетична принадність для тих, кому він 
безпосередньо оповідається.

У межах літературної моделі розуміння того, 
що форма зафіксованих текстів часом не відпові-
дає літературним уявленням про художню доско-
налість твору, спонукало до пошуку таких спо-
собів відтворення, які б «компенсували» втра-
ти, що супроводжували запис. На цьому шляху 
створювалися не тільки літературні обробки, а 
й зведені тексти, автентичність та точність яких 
була більш ніж сумнівною. Такі спроби зазвичай 
не отримували статусу наукових джерел. 

На міру точності відтворення усного тексту за-
писом накладали обмеження й тогочасні техніч-
ні можливості фіксації. Збирачі ХІХ ст., озбро-
єні тільки пером і папером, фактично могли 
лише відносно точно фіксувати швидкоплинний 
усний текст чи створювали своєрідний «зведе-
ний» текст у процесі багаторазових прослухо-
вувань різних усних відтворень з метою якомо-
га точнішого запису. Доки переказ почутого з на-
родних вуст не викликав заперечень, прийнят-
ним вважався й запис через тривалий проміжок 
часу, за спогадами, а не в процесі безпосередньо-
го спілкування із носієм традиції. З цього при-
воду І. Рудченко критично зазначав: «<…> ду-
малось прочитати казки з народних уст, аж тут 
приходиться читати тільки ті, що чоловік дити-
ною чув, а під старість списав» 4. Практика від-
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творення змісту, а не самого вербального тексту, 
так само, як і його досить довільне редагування, 
ще тривалий час застосовувалася фольклорис-
тами, тому ці самі застереження наприкінці сто-
ліття повторив В. Гнатюк, відзначаючи хибність 
такої позиції: «Многі <…> не записують їх про-
сто з вуст оповідача слово в слово, лиш списують 
їх зміст і відтак виправляють його, як їм подоба-
ється» 5.

Спробою удосконалення точності фіксації була 
сформульована М. Білозерським вимога запису 
не лише «під диктовку» оповідача, а й у процесі 
живого виконання. Йдеться також і про перевір-
ку точності фіксації шляхом внесення правок до 
запису під час повторного перечитування запису 
збирачем виконавцеві 6. На ту пору це було над-
звичайно прогресивною вимогою, що забезпечу-
вала точність відтворення. Практично її втілив 
І. Рудченко, до такої методики вдавалися збирачі 
впродовж усього ХІХ ст. (у подальшому аналогіч-
ні способи роботи з оповідачем застосовував, на-
приклад, Д. Яворницький). Можна, однак, заува-
жити, що в цьому разі практично створювалися 
своєрідні «зведені» тексти, адже запис вcотував 
риси кількох різних виконань 7.

Таким чином увага збирачів була сконцентро-
вана передовсім на словесному тексті, а контекст 
та особливості виконавського втілення відбива-
лися хіба що етнографічними замальовками, які 
часом супроводжували публікацію записів. Усе 
це мимоволі сприяло створенню в надрах літера-
турної текстологічної моделі фольклористично-
го міфу про «золотий вік» фольклористики, по-
рівняно з яким реальні вияви живої традиції ча-
сом видавалися результатом деградації. 

Крім орієнтації на відтворення змісту цій мо-
делі властиве панування естетичних критеріїв 
при доборі текстів для фіксації, виборі оповідачів 
та форм втілення тексту записом. Таким чином 
ті вияви традиції, що видавалися «малохудож-
німи», практично не мали шансів бути зафіксо-
ваними. За умов, коли лише частина виявів тра-
диції визнавалася естетично довершеною, годі 
було й говорити про повноту фіксації життя тра-
диції, адже значна частина явищ опинялася поза 
увагою фольклористів як недосконала. Точність 
фіксації також не могла бути високою, бо твір 
піддавався свідомому й несвідомому редагуван-
ню вже в момент відбору, а також при фіксації та 
едиції, оскільки «підтягувався» до літературних 
«взірців». Автентичність не могла бути високою, 
коли контекст виконання нівелювався записом. 

Усвідомлення специфіки фольклорного мов-
лення вже при самих початках викликало диску-
сії щодо точності запису, методів фіксації усних 
текстів. Однак проблема точності відтворення 
друком усного тексту набула в українській фоль-
клористиці своєрідної тяглості. Тривале пану-
вання засад літературної моделі, підтримуваної 

в тому числі й ідеологічними чинниками, не спо-
нукало до появи та утвердження нових пропози-
цій. 

Своєрідним поверненням до вже перейде-
них етапів стала практика окремих збирачів та 
навіть цілих осередків за радянських часів. За-
гальновідомими стали факти провокування по-
яви новотворів, що «відбивали успіхи соціаліс-
тичного будівництва». Публікація таких зразків 
була лише вершиною айсберга, в той час як архі-
ви засвідчують, як відбувалася підготовча робо-
та фольклористів, що спонукала їх появу. У одно-
му з експедиційних звітів (вірогідно, 1940 року) 
зазначалося: «Кілька днів ми з Чалим (прізвище 
оповідача – О. Б.) працювали над створенням 
нової пожовтневої казки (я читала йому кращі 
зразки нових записів і розповідала йому про по-
дії у Західній Україні). Таким чином тема казки у 
Чалого вже намічається, але до зльоту вона, каз-
ка, очевидно, ще не буде одшліфована. Робота ця 
надзвичайно складна і вимагає багато часу» 8. 

Надзвичайно показовою була й дискусія, що 
розгорнулася наприкінці 50-х років ХХ ст. у 
зв’язку із виданням збірника «Українські народ-
ні казки, легенди, анекдоти», упорядкованого 
Г. Сухобрус та В. Юзвенко 1957 року. Його публі-
кація викликала відгуки Л. Горового (псевдонім 
Л. Новиченка) 9 та відповіді упорядників і того-
часного директора Інституту мистецтвознав-
ства, фольклору та етнографії АН УРСР М. Риль-
ського 10. Позиція критика, на яку пристала й ре-
дакція газети, полягала у боротьбі з «антихудож-
німи» явищами, відтвореними збіркою. Зокрема, 
йшлося про засилля суржику в мові публікації. 
Це видалася рецензентові підставою, аби ого-
лосити, що окремі варіанти не мають «жодного 
права на появу в друкові» 11.

У репліці виразно вчувається вже знайома по-
зиція винятково «естетичної» оцінки текстів. 
Хоча рецензент і визнає недоторканість тексту 
запису, втім, саме з такої точки зору текст визна-
ється йому неприйнятним для видання. Водно-
час саме записи Г. Сухобрус, попри те, що вони 
здійснювалися «від руки», можна вважати чудо-
вим відтворенням живого усного тексту в усій 
його своєрідності. 

Наявність у розпорядженні дослідників польо-
вого запису 12, вибіленого тексту 13, власноручної 
редакції тексту 14, зробленої Галиною Сухобрус, 
та опублікованого тексту 15 дає змогу не лише до-
кладно розглянути текстологічні принципи, а й 
побачити закономірності, властиві цілому періо-
ду розвитку текстології фольклору та едиційної 
практики. 

Аналіз свідчить, що в процесі підготовки до 
друку польовий рукопис, який був максимально 
спрямований на втілення рис усного тексту, ви-
дозмінювався переважно з огляду на естетичні 
критерії його оцінки.
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Специфікою функціонування літературної мо-
делі в українській фольклористиці є те, що вона 
тривалий час зберігала свою принадність для 
частини збирачів (Б. Грінченко, Г. Сухобрус) і ви-
користовується донині (С. Пушик, І. Хланта). 
Причини цього явища нерідко мали позанауко-
вий характер. Зближення методів фольклорис-
тики та літературознавства і явищ фольклору та 
літератури, як свого часу показав Б. Путилов 16, 
виявилося в радянські часи не просто прерога-
тивою однієї із наукових шкіл, а своєрідним ім-
перативом, що дозволяв застосовувати методи 
ідеологічного керівництва до такого спонтанно-
го за своєю природою явища, як фольклор. У то-
талітарному суспільстві, де в гуманітарній цари-
ні все спрямовувалося на «обслуговування» па-
нівної ідеології, література була одним із засобів 
впливу на суспільну думку. Її розвиток у радян-
ський період визначався ленінськими настано-
вами статті «Партійна організація та партійна 
література». «Некерованість», спонтанність, що 
властиві явищам фольклору, за цих умов видава-
лися неприпустимими. Тому ототожнення двох 
сфер стало неминучим, воно обґрунтовувалося 
ідеологічною доцільністю. Ці, здавалося б, ціл-
ком зовнішні причини наклали відбиток і на ме-
тодологію фольклористичних досліджень, і на їх 
результати, і на практику збирацтва та едиції. 

Поряд із літературною текстологічною модел-
лю зароджувалася, формувалася та утверджу-
валася етнолінгвістична, що більш чи менш 
послідовно й повно була реалізована у практи-
ці О. Роздольского, І. Верхратського, В. Гнатю-
ка, В. Кравченка, В. Шухевича, Д. Яворницько-
го, П. Мартиновича та ін. Як свідчить сама її на-
зва 17, прихильники цієї моделі вже не розгля-
дали фольклор виключно як художнє явище, а 
почали цікавитися й іншими його функціями у 
житті етносу. Фольклорний твір став для них не 
лише наслідком художньої творчості народу, а й 
свідченням його ментальності, яку можна зрозу-
міти лише спостерігаючи живе життя традиції в 
усій повноті її функцій та виявів. Саме особли-
вості функціонування привертають більшу ува-
гу збирачів, їх інтерпретаційна роль стає дедалі 
істотнішою для збирачів, які тепер вже не кон-
центрують свою увагу передусім на лексичному 
боці тексту чи його художній образності в інтер-
претаційних пошуках. Фіксації, здійснені в меж-
ах вимог цієї моделі, відрізнялися більшою ува-
гою до форми побутування фольклорних творів, 
до виконавської манери оповідача, комунікатив-
ного контексту, слухацької аудиторії, а відтак і 
до діалектної специфіки фольклорного мовлен-
ня, фонетичних особливостей текстів, характеру 
акцентування та ряду інших рис. Застосування 
моделі сприяло й удосконаленню паспортизації 
текстів, що давала змогу зіставити тексти різних 
оповідачів, оцінити характер їх виконавського 

втілення тощо. Одночасно відбувалося й збага-
чення технічних можливостей збирацтва. 

Колекції, створені прихильниками етнолінг-
вістичної моделі, безумовно, повніше відби-
вали фольклорну дійсність, оскільки вони не 
лише відтворювали тексти з урахуванням окре-
мих елементів контексту, а й спонукали до пере-
осмислення засад збирацтва. Саме в надрах цієї 
моделі народилася методика суцільного запису. 
Вона відкидала штучні обмеження та протистав-
лення «художньо довершених» і недосконалих 
текстів за суто естетичними критеріями, що були 
запозичені від літературознавства, проте засто-
совувалися до явищ усної творчості, що має свої 
закони й засоби створення художнього ефекту. 
Зазначимо, однак, що й на цьому шляху поступ 
ішов дуже суперечливо й важко. Так, наприклад, 
навіть такий вдумливий та плідний збирач, як 
В. Гнатюк, неодноразово декларував неcприй-
няття тих текстів записів, що не відповідали ви-
могам художньої досконалості, вимагав запи-
су лише від кращих оповідачів, відкидав важли-
вість запису «відомих» сюжетів та наполягав на 
необхідності пошуку «нових» тощо. Це відбило-
ся, зокрема, в його численних рецензіях та оцін-
ках діяльності колег 18.

Загалом прихильникам етнолігвістичної моде-
лі властиве прагнення осмислити явища народ-
ної культури не з «зовнішньої», а з «внутрішно-
ї» 19 точки зору, наблизитися до народного погля-
ду на явища, використовуючи при цьому фак-
ти самої усної культури в якості інтерпретантів. 
Цим зумовлена плідна для текстології увага до 
форми побутування усних явищ та спроби від-
творити її специфіку, зокрема, особливості ак-
центування, фонетики, синтаксису, які надава-
ли текстам не лише особливих формальних, а й 
змістових характеристик. Надзвичайна чутли-
вість збирачів до звучання усного слова є показо-
вою для такого типу текстологічної роботи. Пері-
одичні видання й листування збирачів рясніють 
розмірковуваннями про складність адекватного 
відтворення особливостей вимови носіїв. Наве-
демо лише деякі з них: «Збираючи фольклорний 
матеріал, надто від кобзарів та лірників, я дбав не 
тільки за те, щоб записати всі проказувані слова, 
ба й за те, щоб занотувати їх яко мога точно, так, 
як їх вимовляли співці <...> . Надто важко було 
занотувати звук «и» після гортанних та инколи 
після шиплячих (козацький, очі), бо він тут ви-
мовляється не так твердо, як от у слові «води», 
але й не так м’яко, як, напр.., у слові «дід», «ліс»; 
і тому, хоч як уважливо прислухавсь я до прока-
зувачевої вимови, все ж міг зробити тут помил-
ку» – зазначав О. Малинка 20. Ця ж тривога вчу-
вається в листі О. Русова, написаного 4 січня 1879 
року: «<...> хоч зарежте, я Вам не могу написать 
слово милій, как его говорять в Алешне, Шапова-
ловке и Ровчаке. Я ввел для ясности три буквы: 
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ы, и, і. А оказывается, что звуков в народных го-
ворах больше, чем этих начертаний <...>» 21. Ха-
рактер та обставини виконання за цих умов та-
кож привертали увагу збирачів, оскільки безпо-
середньо відбивалися на особливостях відтво-
рюваного тексту.

Інтерес до контексту побутування та специфі-
ки втілення тексту створював передумови для 
формування виконавської текстологічної моде-
лі. Перші плідні кроки в цьому напрямі україн-
ські фольклористи здійснили ще в ХІХ сторіччі, 
тобто задовго до того, як були осмислені теоре-
тичні засади цього текстологічного підходу. 

Зупинимося на показових прикладах зі зби-
рацької практики видатних українських збира-
чів П. Мартиновича 22 та В. Кравченка, що свід-
чать про пошуки нових підходів до відтворення 
усних текстів. 

Зіставлення чернеток записів народної прози та 
власноручних білових рукописів збирача, що збе-
рігаються в архіві, з прижиттєвими публікаціями, 
здійсненими самим збирачем, засвідчує спряму-
вання збирацької та едиційної роботи П. Марти-
новича. Звернімося до порівняння текстів казки 
«Подарунчf» (двох рукописних 23 та опублікова-
ного 24). Сегмент чернетки має такий вигляд:

«Молоді сидять княжіють за столом. А Йвасе-
ва Жінка звила два голуби навербі тай послала 
в хату. Улетіли в хату голуби, та й літають поверх 
голов, то на шахві, то нагрубі сядуть. Тавсе бурко-
тять – «Ка-за-в-не за-бу-ду, тай за-був-ка-зав-не 
заб-у-ду-тай-забув-» – А Йвась сидів сидів тай за-
думавсь. «Що це я роблю? У мене ж жінка не така 
як це.» Як здумав свою жену (прийшлось по мис-
лі) Як скочив через стіл – та з хати. Вибіг за двір – 
Там уже жінка его піймала, та й в молочаці й Ота-
кувала» 25.

Здійснюючи вибілювання тексту (вочевидь 
для його публікації, що засвідчує спрямуван-
ня внесених правок) П. Мартинович зробив ряд 
змін. Впадає в око їх неоднорідність. 

Частина правок викликана тогочасними полі-
тичними чинниками, зокрема, забороною засто-
сування та друку текстів українською мовою, зу-
мовленою Валуєвським циркуляром та Емським 
указом. Йдеться про метаграфію тексту – заміну 
української графіки на російську (и замінено на 
ы, а і – на и, уведено ъ у кінці слів). 

Проте решта мають відмінне спрямування. 
З першого погляду може видатися, що, як і його 
попередники, збирач прагнув надати тексту до-
сконалішої художньої форми, зокрема, коли 
йдеться про специфічне розташування та роз-
бивку тексту на рядки, що надає йому схожості 
з речитативними епічними наративами. Згідно з 
вимогами, що почали дедалі більше усвідомлю-
ватися прихильниками етнолінгвістичної моде-
лі, збирач здійснив розстановку наголосів (вони 
були відсутні у чернетці). 

Аналіз внесених змін увиразнює специфіку 
роботи збирача порівняно з практикою багатьох 
його попередників. Зокрема, відбиваючи наго-
лоси (щоправда, не в процесі запису, а згодом), 
П. Мартинович намагався відтворити й логічні 
акценти, що їх робив виконавець. Саме тому, на 
наш погляд, наголоси поставлено і на односкла-
дових словах, що засвідчує їх смислове акценту-
вання: «Що це я роблю!?»; «Там уже жинка ёго 
піймала». Зазначимо, що в інших текстах збірки 
також наявні такі акцентовані слова. 

Порівняння текстів засвідчує, що це не єдина 
спроба відтворити особливості тексту, зумовлені 
характером його виконання. Зокрема, в чернет-
ці збирач вдався до втілення гри голосом вико-
навця в репліках персонажів у такий спосіб: «Ка-
за-в-не за-бу-ду, тай за-був-ка-зав-не заб-у-ду-
тай-забув». У біловому варіанті він намагається 
удосконалити відтворення виконавської манери 
оповідача й змінює текст: 

«Кказзавъ не ззаббудду,
Ттай ззаббувъ!..
Кказзав нне ззаббудду
Ттай ззабувъ!.. 26.
У спеціальній примітці він зазначає, як зву-

чав текст: «Эти слова разсказчикъ выговаривалъ 
отрывисто, глухимъ и тихимъ голосом и на рас-
певъ, наподобіе того, как голуби гудутъ» 27.

Ці особливості тексту, однак, не зберігаються 
при публікації. У ній знято наголоси, в тому чис-
лі й логічні, хоча в інших текстах їх подекуди збе-
режено, проте відтворено дещо змінену приміт-
ку 28.

Порівняння рукописних текстів та друковано-
го виразно засвідчує обмежувальну роль едицій-
них установок. П. Матинович був свідомий цьо-
го, тому 27 грудня 1904 року він надсилає до ре-
дакції «Киевской старины», де вперше 1904 року 
було оприлюднено записи (тобто перед тим, як 
вони вийшли друком книжкою 1906 року), лис-
та на 37-ми великих аркушах 29, в якому перелі-
чив усі неточності, яких було припущено при пу-
блікації. Зазначимо, однак, що ці правки не було 
внесено до видання 1906 року, що також показо-
во. Які ж принципи обстоював П. Мартинович, 
наполягаючи на відновленні особливостей запи-
су? 

Необхідність переважної більшості правок 
була зумовлена не простими недоглядами при 
публікації, а засвідчувала різне розуміння її за-
вдань видавцями та збирачем. Зміни стосува-
лися саме тих аспектів, що визначали етнолінг-
вітичний характер запису. П. Мартинович нама-
гався якомога точніше відтворити фонетичний 
бік тексту, тому просив відновити написання 
хоть замість хочъ (відповідно й научу – навчу; 
мини – мені; зажурывсь – зажурывся ; ввесь – 
весь; тилько – тилко; дзвинныцю – дзвины-
цю; бижять – бижать), його лексичні (твого 
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мужа – твого чоловіка; срибла – срибра) мор-
фологічні (царствивъ – царствъ; в ямочку – в 
ямку) особливості, а також пропущені фрази чи 
їх частини. Проте найбільш істотними для ана-
лізованого нами аспекту є систематичні нама-
гання П. Мартиновича відтворити особливос-
ті виконання. Тому він наполягає на специфіч-
ному написанні ряду слів, які оповідач, напри-
клад, своєрідно розтягував, надаючи емоційнос-
ті оповіді: Э-эй – Эй; про-о-пало – пропало; Не-
е бери – Не бери 30. До цього ж типу належать і 
особливості відтворення мови персонажів у ци-
тованому на початку сегменті. Показово, що в ін-
ших текстах, наприклад, у казці «Два з торбою» 
П. Мартинович не лише робить примітку про те, 
як виконавець імітує мову чоловіка, що змерз, 
але й наполягає на тому, щоб при відтворенні ви-
гуків та звуконаслідувань було точно дотримано 
кількості повторів (дз – дз – дз – дз – дз... замість 
дз – дз – дз! та Охъ!.. Охъ!.. Охъ!.. Охъ!.. замість 
Охъ!. Охъ!. Охъ!. 31).

Враховуючи таке спрямування правок, можна 
висловити міркування, що здійснена П. Марти-
новичем зміна розташування тексту рядками та-
кож була спрямована на втілення особливостей 
виконання, оскільки в інших прозових записах 
від цього виконавця також наявні ритмізовані 
вставки. 

Робота збирача з текстом засвідчує інше розу-
міння естетичної якості фольклорних записів, 
що для П. Мартиновича значною мірою поляга-
ла в особливостях виконання, а не лише в худож-
ній образності, що втілена вербальними засоба-
ми тексту. 

Інтерес до носія виявляється істотним для тек-
стології передусім тому, що усний текст не просто 
«озвучується», а виконується оповідачем, своє-
рідно розігрується перед слухачами. Саме особли-
вості виконання надають усному тексту додатко-
вих змістових відтінків, можуть істотно вплину-
ти на його інтерпретацію та надають мистецької 
принадності майстерно виконаному твору. 

Не лише в українській, а й у світовій фолькло-
ристиці врахування цих особливостей дедалі 
частіше починає безпосередньо впливати на ха-
рактер текстологічної практики: вдосконалюєть-
ся не лише запис вербального тексту (він збага-
чується спробами відображення інтонації, темпу 
мовлення, логічних наголосів тощо), записи по-
чинають відбивати й особливості поведінки но-
сія, його жести, міміку, а часом і реакції аудито-
рії, що допомагають краще збагнути значення 
оповіді для слухачів. Таким чином починає по-
глиблюватися розуміння ролі контексту для ро-
зуміння явищ фольклору. Число таких фіксацій 
досить обмежене, проте інтерес до них невпинно 
зростає. 

Хоча фіксація тексту з урахуванням умов його 
функціонування тривалий час була надто склад-

ним для практичного втілення завданням, у тео-
ретичній царині такі вимоги поступово ставали 
хрестоматійними 32. Серед фольклористів дедалі 
більше утверджувалася думка про важливість 
запису в природному комунікативному контек-
сті. Перші кроки на цьому шляху були зроблені 
ще публікацією П. Куліша («Сказки и сказочни-
ки») в «Записках о Южной Руси» 33, що мала не 
так наукове, як літературне спрямування. Про-
те вже В. Кравченко не лише усвідомлює важ-
ливість відтворення тексту разом із контекстом 
розмови, в якій його було відтворено, а й робить 
спробу публікації, в якій текст подано в природ-
ному плині розмови (в даному разі збирача з опо-
відачем) без спотворення, що супроводжує «ви-
ривання» тексту із контексту:

«– Олександре Йвановичу, ви б таки розсказа-
ли якусь казочку.

– Е, де там – я вже старий, дурний, нічого не 
знаю; зверніться до молодіх. Особливо, от, пове-
черявши, де небудь на казармі – один скаже одну, 
а другий – другу... А лементу, а реготу, так і Госпо-
ди!...

– Адже міні Іван Олексійович самі, наш упра-
витель, ка[з]али, що ви ніби то розсказували їм 
про теє, як чоловік хотів забрати у чортів просо, а 
далі – Мужик обдурив Чортів. 

– Е, то тоді так було: Іван Олексійович були 
дуже веселі, ну, вони й пристали так, як оце ви те-
пер... Оно-ж було до речи – вони міні росказали, 
я – їм.

– А ви чули, [–] питаю, [–] казку «про Щастя?»
– Не чув.
– Ну, то слухайте. – [І я] мусив своєму візнику 

розсказати казку «про Щастя», яке 
часом з однієї людини переходить на другу.
Олександер Іванович замислився і зачав: 
– Еге, так, це правда, це так воно завсіди бу-

ває... Щастя?!... 
Чоловік і не знає, де його Щастя... Еге, то, має-

те, два брати – єден Багатий, а другий – Бідний. 
<…>» 34.

Нерозмежовування тексту та комунікатив-
ного контексту і відображення його записом 
було властиве й рукописним фіксаціям збирачів 
ХІХ ст., зокрема, М. Білозерського 35. Видається, 
що така особливість записів не є результатом не-
спроможності збирача виокремити текст твору, 
відповідно до уявлень про жанрову специфіку 
фольклорних явищ. Більше того, коли фолькло-
ристика у класифікаційних пошуках вдалася до 
використання багатьох надбань літературознав-
ства, вона вимушена була відмовитися від ураху-
вання багатьох специфічних для функціонуван-
ня фольклору рис, в тому числі й від включення 
контексту побутування до числа факторів, що 
сприяють інтерпретації явищ. Детальне обгово-
рення цього питання не входить у коло завдань 
даної розвідки, проте доречно згадати, напри-
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клад, спробу визначати жанрову специфіку пі-
сень через визначення «чоловічі» та «жіночі», 
що цілком кореспондує з сучасними уявлення-
ми про «кондуїт» 36 традиції. В даному разі йдеть 
про те, що певні твори викликають інтерес слу-
хачів і стають надбанням їх власного репертуару, 
що, зрештою, сприяє їх збереженню та подаль-
шому поширенню; інші ж викликають несприй-
няття і, оскільки дана аудиторія виявляється для 
них «непроникною», це створює перешкоди на 
шляху їх усної трансмісії від носія до носія чи від 
одного покоління до іншого. Приклади цього по-
стачає щоденна польова практика: несприйнят-
тя ряду прозових сюжетів «вєрующими» на По-
ліссі, небажання відтворювати і навіть слухати 
сороміцькі твори тощо. Іншим наслідком ігно-
рування особливостей комунікативного кон-
тексту є те, що протягом тривалого часу фоль-
клористи не враховували такої особливості по-
бутування легенд, як їх поліфонічний характер, 
тобто не лише можливість, а часом і необхідність 
участі декількох виконавців у втіленні традицій-
них легендарних сюжетів, тобто постання тексту 
в процесі розмови носіїв, що володіють спільним 
традиційним знанням 37. Польові спостережен-
ня свідчать, що такі тексти дуже часто постають 
у живому побутуванні легенд та міфологічних 
меморатів і фабулатів, особливо ж у тому разі, 
коли фольклорний твір викликає інтерес ауди-
торії, що і є, зрештою, запорукою його подальшо-
го життя в традиції. Таким чином, вочевидь, слід 
визнати, що така особливість побутування цих 
творів є рисою їх фольклорної природи й відріз-
няє від аналогічних творів професійної літерату-
ри та писаної традиції. 

Таким чином ігнорування контексту відбилося 
не лише на характері текстологічних, але й класи-
фікаційних рішень. Тому відкидаючи контексту-
альні чинники, фольклористика, образно кажу-
чи, разом з водою вихлюпнула й дитя. Натомість 
уважний аналіз записів та публікацій ХІХ ст. за-
свідчує, що фольклористи, навіть попри сформо-
вані упередження, в ряді випадків не могли оми-
нути відтворення контекстуальної інформації 
записами. Саме тому в збірнику М. Номиса зро-
блено спробу відтворити не лише сам словесний 
текст, а й нагоди, за яких застосовуються при-
слів’я чи приказки. Зокрема, формульний вислів 
«На трапку» має таке пояснення: «Де ніж?» – «На 
трапку!» Як хто не зна сёго трапка и запита: «На 
якому трапку?» – «Де трапицця!» 38, а приказка: 
«Добридень на Великдень, будьте здорови з Но-
вим годом!» – «Як хто недоладу що скаже» 39. Що 
ж до прислів’я «Вродився не христився, и умру 
не буду» збирач зазначає: «Став я казати одному 
дорослому паламареві, чоу він не вчицця письму 
хоч тепер, так він мені и одказав циєю помовко-
ю» 40. Пояснення походження та нагод застосу-
вання жарту «Чи оце той, що обротьку вкрав?» 

дає вміщений анекдот: «У когось оброть украли, 
и як ні докопувались, не дійшли злодія. Всіх за-
дёр взяв, піп вмішався и звелів зібрацьця всім 
парахвіянам. Зійшлись. «А що ж», пита піп, «усі 
зібрались?» – «Усі!» – «А той тут, що обротьку 
вкрав?» – «Тут!», каже злодій... Як зберуцця оце 
чого люде и кажуть, що всі, то питають жартую-
чи: «А той тут и д.» 41.

Природність застосування жартів, прислів’їв 
та приказок «до слова» спонукає й сучасних ви-
конавців «компенсувати» втрачений контекст 
ситуації шляхом уточнень. Так, наприклад, опові-
дачка Євдокія Компанець, 1919 р. нар., з с. Плоске 
Носівського р-ну на Чернігівщині, згадуючи ві-
домі їй прислів’я, пояснює, за яких нагод їх вжи-
вали 42.

Часом нерозуміння сучасних видавців особли-
востей відтворення тексту в контексті призво-
дить до парадоксів, що здатні змінити характе-
ристику стилю оповідача. Так, зокрема, Д. Явор-
ницький відтворив розмову з оповідачем:

«<…> Сыла страшенна була!
– Прямо, що страшенна! А як вони воювались? 
– А от як. Стануть було отут, на Орловій бальці, 

а против них двадцять повків выйдуть. 
Так повки самі себе поріжуть, кров тектиме по 

черево коням, а запорожцям і байдуже: стоять та 
сміютця <…> 43.

Проте при повторній публікації було виокрем-
лено власне текст оповіді, та при цьому укладач 
увів до нього і запитання Д. Яворницького без 
відповідної вказівки на того, кому вони нале-
жать:

«… А як вони воювались? 
Стануть було отут, на Орловій балці, а против 

них двадцять повків вийдуть. Так повки самі 
себе поріжуть, кров тектиме по черево коням, а 
запорожцям і байдуже: стоять та сміються....» 44.

Таке текстологічне рішення цілком може бути 
підставою для того, аби вважати риторичні за-
питання рисою виконавської майстерності опо-
відача, в той час як ця особливість вербального 
тексту є наслідком змішування явищ тексту та 
контексту. 

У ХХ ст. не лише фольклористика, а й інші на-
уки почали виявляти інтерес до взаємин тексту 
й контексту. Пошуки та знахідки фольклористів 
у контекстуальній царині дістали потужну тео-
ретичну підтримку з боку антропології (функці-
ональна теорія) та лінгвістики (теорія дискурсу, 
прагматика тексту), що, зрештою, пришвидшило 
становлення принципів контекстуального ана-
лізу й детального осмислення типів контексту 
та їхньої ролі в процесі змістової інтерпретації 
явищ. 

Робота з оповідачами, а не лише із зафіксова-
ними від них вербальними текстами, увираз-
нювала роль виконавця у формуваннi змістової 
специфіки тексту, спрямованої до конкретної ау-
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диторії за конкретних комунікативних обставин. 
Упевненість у тому, що зміст утілюється не лише 
лексичними та синтаксичними засобами (тоб-
то вербальним текстом), а й самим виконанням 
(тобто усним текстом, що крім вербальної має 
й невербальну складову), дозволила розглядати 
виконання як важливий інтерпретаційний фак-
тор, поза яким неможливо адекватно зрозуміти 
зміст і відтворити його записом. 

Поява цієї текстологічної моделі в українській 
фольклористиці, попри численні плідні здогад-
ки збирачів минулого, припадає на досить піз-
ній час – рубіж ХХ та ХХI сторіч 45, проте робота 
в цьому напрямку є не лише продовженням гені-
альних здогадок вітчизняних фольклористів ще 
на порубіжжі ХIХ та ХХ сторіч. Вона цілком су-
голосна з викликами сучасної світової фолькло-
ристики, що дедалі більше відчуває нагальність 
створення зібрань нового типу, що відбива-
ють особливості функціонування фольклорних 
явищ у реальному контексті. Л. Гонко образно 
визначив їх як багаті (thick – дослівно «товсті»), 
на противагу бідним (thin – дослівно «тонкі»), 
позбавленим контекстної інформації 46.

Наявність у розпорядженні сучасної фолькло-
ристики записів, що реалізують різні текстоло-
гічні моделі, зумовлює необхідність осмислення 
питання про те, якою є міра наукової інформа-
тивності текстів для дослідника. Іншими слова-
ми, на які питання можуть відповісти ті чи інші 
архівні колекції та видання, недоліки й переваги 
яких вже визначені в результаті верифікації дже-
рел та аналізу специфіки різних текстологічних 
моделей, що їх втілювали у своїй практиці збира-
чі та видавці? 

З огляду на повноту, точність та автентич-
ність фіксацій, безумовно, найбільш доскона-
лими видаються записи, здійснені за принципа-
ми виконавської текстологічної моделі. Оскільки 
такі колекції містять і значну кількість повтор-
них записів, що відтворюють виконання за різ-
них комунікативних умов, вони можуть дещо 
видозмінювати уявлення про частотність побу-
тування тих чи інших творів чи сюжетів. Тому 
дуже важливо враховувати, які з текстів фіксува-
лися в живому побутуванні, а які – на прохання 
збирачів, що в такий спосіб певним чином «ін-
тенсифікували» їх функціонування. Ці колекції 
також можуть містити «неповні» та недосконалі 
з художнього боку записи, наприклад, здійснені 
в процесі пригадування тощо.

Фіксації етнолінгвістичного типу також мають 
досить високу автентичність, повноту та точ-
ність відтворення вербальних і змістових осо-
бливостей текстів, однак, оскільки збирачів мен-
ше цікавили питання взаємодії виконавця та 
слухачів, особливості комунікативного контек-
сту часом не лише не відтворювалися, але й не 
враховувалися.

Найбільше застережень викликають фіксації, 
здійснені в межах літературної моделі. Як свід-
чить розгляд, таким колекціям може бути влас-
тиве ігнорування текстів з невиразною естетич-
ною функцією, а також тих, що не відповідають 
ідеологічним упередженням збирачів чи відби-
вають «відомі» (на противагу «новим») сюжети. 
Працюючи з такими фіксаціями, варто щоразу 
відрізняти записи живого виконання від перека-
зів та літературних обробок, а часом і від свідо-
мих містифікацій, в тому числі й тих, що створю-
ються не за столом дослідника, а безпосередньо 
«у полі» при роботі збирача й виконавця. З ура-
хуванням цих застережень такі колекції можуть 
давати досить інформативну картину щодо сю-
жетного та тематичного складу традиції. Що ж 
до точності фіксації, то вона завжди має віднос-
ний характер. Питання ж автентичності запису, 
в тому числі й у сенсі запису тексту в природно-
му контексті, у повному обсязі постали значно 
пізніше, тому в багатьох записах цієї моделі ав-
тентичність відносна. 

Міра наукової інформативності записів різних 
текстологічних моделей неоднакова. Це робить 
попередню оцінку залучених до аналізу матеріа-
лів з точки зору текстології неодмінною умовою 
успішного вирішення різноманітних дослідниць-
ких завдань. Створення ж нових колекцій нео-
дмінно має враховувати досвід попередників і 
скеровуватися в руслі забезпечення автентичнос-
ті та точності фіксації усного тексту з урахуван-
ням особливостей його виконавського втілення. 
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Марія ВЕНГРЕНІВСЬКА 
(Київ)

НАВСЬКА АТРИБУЦІЯ ФЕЙ

Предметом дослідження стали народні чарів-
ні казки французьких провінцій, зокрема зістав-
лення образів казкових персонажів (фей), обу-
мовлених в казках різних провінцій дещо іншого 
мовного картинного світу відповідного регіону 
Франції.

Свого часу в нашій кандидатській дисертації 
«Лінгвостилістичні питання перекладу фран-
цузькою мовою російської та української казки-
» [5, 116] ми зауважували невластиву для укра-
їнської, навіть чарівної казки феєрію кольорів 
казки французької, де, наприклад, за допомогою 
лише єдиного епітета кольору «blond», але з без-
ліччю відтінків, досягається ефект таємничос-
ті, невагомості, непритаманності світу «простих 
смертних»: оливково-жовті, золотисто-рожеві, 
золотисто-попелясті, золотисто-сріблясті, золо-
тисто-вогняні коси фей з «попереджаючими де-
талями» – надзвичайно довгі і такі, що ніколи не 
мокнуть у воді:

Les baigneuses avaient toutes des chevelures bl-
ondes, ce qui est rare en Gascogne, mais chacune 
d’un blond différent. Blond d’or ou blond d’argent, 
blond de cendre ou blond de feu, blond presque vert 
ou blond presque rose. C’étaient des cheveux long 
de plusieurs aunes et légers comme de vent qui sem-
blaient ne pas se mouiller [2, 98].

Чи, як в прозаїчному викладі історії короля 
Рено:

Quand il a relevé la tête, il a vu devant lui la fée.
Elle tient le peigne d’argent dont elle peignait ses 

blonds cheveux, ses cheveux qui trainent jusqu’au 
sable. Elle est plus belle que la lune des nuits de mai, 
plus éclatante que la lueur de l’eau qui tombe. Elle 
a seulement les cheveux un peu trop longs, les ong-
les un peu trop griffus, et il y a cette lueur, aussi, un 
peu trop verte au fond de son oeil vert [3, 118].

Тут очевидна інтенція приголомшити, засліпи-
ти усіма можливими засобами комунікативних 
стратегій (нагромадження кольорів, яскравих 
порівнянь), але водночас і попередити про пиль-
ність (докладно даний текст і тексти балади про 
короля Рено ми розглянули в нашому виступі і 
відповідній публікації матеріалів 35 конференції 
Міжнародної баладної комісії, К., 2005).

Не зайве згадати, що вибір казкових сюжетів 
(насмілимося сказати, і літературних, і кінемато-
графічних) вельми обмежений (якісь три сотні у 
переліку Афанасьєва), тож єдине, чим вони мо-
жуть вирізнитися в кожному окремому місці – 
набір мовленнєвих, таких стилістичних, кому-
нікативних засобів, які б запам’яталися надов-
го. Ми вирішили порівняти схожі образи регіо-
нів Франції зі схожими кліматом і ландшафтом. 
Тож до каверзних гасконських фей чи фей з Цен-
трального масиву долучили фей Савойї (виявля-
ється, і там є одноіменна казка «Rivale d’une fée»). 
Ось як описуються «будні» фей неподалік Монб-
лану:

... les fées circulaient librement, aimaient ou taq-
uinaient les hommes, jouaient entre elles, à la raqu-
ette, avec, pour volants, des plumes blanches des pi-
ssenlits, à la marelle avec des palets de cristal de ro-
che. Elles dansaient au clair de lune sur ces grandes 
pierres plates que l’on voit encore ça et là affleurer 
dans nos champs et que ne revêt jamais aucune he-
rbe ni mousse; elles se baignaient dans les rivières, 
dans le jaillissement des torrents, ou, simplement, 
pour celles de toute petite taille, au creux des volub-
ilis. Les mêmes voguaient doucement dans une na-
celle de jonquille. [Savoie 1974, 111]

Тобто ніби й люди, а волани-парашутики куль-
баб (ті ж самі «попереджувальні» деталі), та й 
харчуються оригінально «de purée de pétales de 
roses, de fleurs d’acacias enrobées d’un sucre de vi-
olettes et, pour dessert, d’une mousse de nuage au 
parfum d’oranger» (хоча, зважаючи на цілком ре-
альне французьке варення з пелюсток фіалок, 
яке в наш час продають в реальних київських ма-
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газинах, тут досить складно провести межу між 
реальними французькими кулінарними рецеп-
тами та вигадкою), зате цілком казкові напої:

Leur boisson, en des conques translucides, parut, 
au baron, n’être que de l’eau, pure et simple. Але ж 
ні! То не проста вода:

 ... il s’agissait de pluie ou de rosée, mais non pas 
n’importe quelle pluie ou quelle rosée. Il fallait que 
celle-ci ou celle-là fût, suivant le plat qu’elle accom-
pagnait, tombée sur une prairie verte ou sur un ch-
amp de maïs blond, sur un coteau de jacinthes ou 
de cyclamens, sur un buisson de printemps ou sur 
des arbres roux d’automne.

Як бачимо, окрім «упереджуючих деталей», на-
явні: зауважені свого часу нами в нашій дисерта-
ції характерні для такого типу казок лінійні по-
рівняння, знову ж з єдиною інтенцією – вразити, 
засліпити, не дати оговтатися (правильне з погля-
ду комунікативної стратегії рішення). На захисті 
нашої дисертації професор В. В. Коптілов висло-
вив сумнів щодо народного авторства багатющої 
кольорової палітри французьких народних ка-
зок, зумовленої специфічною мовною картиною 
світу французів. Звісно, він виходив з власного 
досвіду, з дуже стриманого набору прикметників 
на означення кольору в українських казках (чер-
воний, білий, чорний, синій-зелений: «Стоїть 
дід на воротях в червоних чоботях…»)  

Аби переконати його, що це не так, у нас ще 
бракувало фактів, тим більше що казки в будь-
якому випадку публікуються під іменем збирача. 
Хоча пізніше, перекладаючи з французької та ан-
глійської мов казки для нашої збірки «Казки на-
родів Африки, Австралії та Океанії» (передмова, 
упорядкування, переклад М. Венгренівської, ру-
копис перебуває з 1998 р. у видавництві «Весел-
ка»), ми переконалися у ще багатшій, просто не-
ймовірній кольоровій палітрі казок «примітив-
них» народів. Важко собі уявити, щоб до запи-
сування тих казок (і перекладу потім французь-
кою) залучалися лише люди видатних літера-
турних здібностей, які так яскраво сприймають 
кольори. Хоча й до кулінарних уподобань наших 
савойських фей можна було б причепитися, під 
тим приводом, що «простий люд» не споживає 
пелюстки фіалок… Так, якщо забути про равли-
ків у часниковому соусі і жаб’ячі стегенця, які й 
досі подають у вишуканих французьких ресто-
ранах і які «винайшли» явно не аристократи, а 
ті, кому споконвіку бракувало поживи. Ще років 
двадцять тому, за часів залізної завіси, коли до 
капіталістичних країн мандрували лише обрані, 
ніхто б з пересічних громадян не повірив у олію 
з «pépins de raisin»(виноградних кісточок), чи з 
«germes du blé»(паростків пшениці), чи просто 
в горіхову олію, які широко виробляють і вільно 
продають в усіх продуктових магазинах Франції. 
Щодо яскравості кольорів, то важить тут не лише 
позірна сліпучість комунікативних стратегій, на-

багато важливіша та тонка, хистка, непомітна 
грань, яка робить казковий дискурс казковим, 
адже казковість не повинна впадати в око, вона 
скромна, «затінена», прихована за цілком «буден-
ною» лексикою, з якої де-не-де «вигулькне» пев-
на деталь – орієнтир. Тут важать ще й глибинні 
конотації, які постають за зовнішньою красою 
зображуваного, адже феї білявки не лише тому, 
що мають відрізнятися від загалу темноволосого 
жіноцтва тих регіонів Франції. Тут задіяна ще й 
глибока символіка: білий, червоний, зелений ко-
льори – символи смерті. Чоловік з червоними зу-
бами нічого доброго не несе нареченій ні у фран-
цузькій, ні в африканській казці.

Білий в українській традиції Лунь-смерть, в 
румунських народних піснях традиційний за-
чин про «лист-зелений, лист кропиви» (яблу-
ні тощо) сигналізує про те, що пісні пов’язані зі 
смертю. Тож і феї з білявим (білим) волоссям, з 
зеленим відливом чи зеленим блиском  в очах – 
нави. Тому й не роблять добра смертним, які з 
ними зіштовхуються (порівняймо з зеленими ж 
феями зелених пагорбів Ірландії чи Шотландії). 
Порівняємо з українською казкою про Оха: «У О-
ха: хата зелена, і жінка зелена, і діти зелені, а за 
столом прислужують зелені мавки.« У першому 
французькому перекладі 1979 р. у видавництві 
«Дніпро» перекладачка замінила зелених мавок 
на «зелених мавп», вочевидь через погане знання 
української народної традиції. Зовнішньо зелені 
мавпи ніби й не порушують чарівності казки, але 
змінюють глибинні конотації – символи, атри-
буцію навського царства: мавки – нявки, зелені, 
бо з потойбічного світу. Хоча та тонка грань, що 
робить казковий дискурс казковим, ті тонкі але-
горії, складна система символіки напрочуд легко 
може бути відтворена в українських перекладах. 
У савойській казці фея, заклявши дівчину дові-
чно бути байбаком (зрештою, граматична кате-
горія чоловічого роду в цьому випадку суттєво-
го значення не має; тут можливе узагальнення), 
промовляє такі слова:

Tu le retrouvera, ai-je dit, mais lui ne te retrouve-
ra pas... la terre, le feu et l’onde, marmotte deviens-
tu, marmotte restera tu et la neige fleurira quand ta 
forme première reviendra. [Savoie 1974, 121]

Ця традиційна образна формула неможливос-
ті дивним чином перегукується з такою самою 
формулою неможливості з… українських дум 
(близьких до пісень-голосінь):

Не виглядай мене, сестро,
Ні з чистого поля,
Ні з буйної войли,
Ні з славного люду Запорожжя,
А візьми ти жовтого піску в жменю,
Посій його на білому камені;
Як буде жовтий пісок на білому камені схо-

дити,
Хрещатим барвінком у три ряди встеляти,
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Хрещатий барвінок буйним цвітом процві-
тати;

Будуть, сестро, о Петрі бистрі ріки замер-
зати,

А об різдві калина в лугах буйним цвітом 
процвітати,

То тоді вже я буду в ваш дом гостем пробу-
вати.

Бездоганний, на наш погляд, переклад Марії 
Шерер французькою органічно вписує цю фор-
мулу у французьку усну традицію:

Je reviendrai vous voir, ma soeur,
Quand sur la pierre blanche du sable jaune 

paraîtra,
Quand cette pierre blanche de fleurs bleues se co-

uvrira,
De quatre rangs de pervenches en croix;
Si à la Noël l’obier rouge se mettra à fleurir,
S’il portait ses fruits au Nouvel An, pour la Saint-

Basile,
Si à la Saint-Rierre les fleuves se couvraient de glace,
C’est alors, ma soeur, qu’il me foudrait attendre.
[1, 94]
Звісно, розшифрувати той месідж належить 

втаємниченому реципієнту. Наш здогад про на-
вську атрибуцію фей підтверджується описом 
іншої теж казкової істоти з казки «Полювання 
короля Артура»:

… la belle Isold, petite et mince, avait un visage 
si pur et si beau que l’on avait peine à en soutenir 
l’éclat. Ses cheveux d’un blond très doux, la recouv-
raient jusqu’à la ceinture comme une mantille d’or. 
Un voile tissé de fils de Vierge était fixé sur son front 
par une agrafe de diaments. Sa robe avait la coul-
eur des nuages à l’aurore, et ses pieds, minuscules, 
étaient posés sur un coussin en velours d’edelweiss. 
[Savoie 1974, 133]

Як бачимо, ніби й ті самі епітети, що й при опи-
сі фей, але оповідач одразу застерігає (страте-
гія застереження): « ses cheveux d’un blond très 
doux», – чим вже привносить конотацію м’якос-
ті й доброти. Добро, як янгол у французькій тра-
диції, а якщо янголом бути не може, то маємо ще 
один натяк на янгольську чистоту і доброту каз-
кового персонажа – натяк на Діву Марію («fil de 
Vierge» – павутинка бабиного літа), білотка-
едельвейс знову ж таки символізує не суху квіт-
ку, не її досить невиразний (мертвотний) білий 
колір, народна традиція дуже влучно підмітила і 
використала…пушок квітки для оксамитової по-
душечки. Треба сказати, що назви місцевих кві-
тів у казках Савойї відіграють особливу роль у 
створенні не лише місцевого, а й казкового коло-
риту:

Le parfum du cyclamen est l’haleine même d’Aix-
les-Bains. A notable distance des marchés aux fleu-
rs, où le cyclamen domine parmi les gentianes bleu-
es et les edelweiss, une brise subtile vous apporte ce 
souffle frais qui grise.

І тут таки стратегічно безпомилковий хід – 
примітка:

Le cyclamen de Savoie, menu, sensible, parfumé, 
ne doit pas être confondu avec ces grasses fleurs de 
même nom, inertes et inodores que nous propose-
nt les fleuristes parisiens (порівняємо з рожевими 
конваліями Центрального Масиву!)

[Savoie 1974, 244–245]
Надзвичайно характерний для казки прийом 

стилістичного контрасту! 
Хоча свої, любі савойські гірські цикламени 

ще далеко не казкові квіти, це лише звичайний 
«атрибут довкілля»:

… le grondement des torrents, le souple friselis 
des sources, la mélopée des pins sous le vent d’hiver, 
le froissement des gentians et des cyclamens, sous 
les brises d’été.

[Savoie 1974, 134] 
Або «les fées de la classe laborieuses« ... «broya-

ient les couleurs que d’autres, les artistes, iraient 
étendre, le lendemain, sur le calice des gentianes, 
des primevères, des coquelicots, des boutons d’or».

  [Savoie 1974, 191] 
Для опису справді казкових квітів слів завжди 

бракує:
Le jour meme, en effet, les gens de chez nous eu-

rent l’étonnement, la stupéfaction de découvrir, 
perçant la couche blanche et froide de la neige des 
fleurs d’une espèce jusque là inconnue.

[Savoie 1974, 127]
Кульмінаційний момент казки – диво, яке до-

зволило розчарувати перекинуту на байбака ді-
вчину, і раптом оповідачу забракло слів? Тоді, 
коли за інших обставин він не шкодує найтон-
ших нюансів барв, порівнянь, а тут така скупість 
лексики! Чи це табу? Люди, які живуть серед різ-
нобарв’я альпійських луків (навіть на Централь-
ному Масиві 95% квітів незнаних у нас), які спо-
стерігають, як переломлюється світло в криста-
лах снігу і льоду, моляться в церквах з різнобарв-
ними божественними вітражами, які, можливо, й 
розвивають вибагливість французької народної 
традиції у позначенні найрізноманітніших ко-
льорів, і раптом просто «небачені досі квіти» – 
найсильніша завершальна деталь, ніби опустили 
над яскраво освітленою барвистою сценою за-
вісу. Тут цікаво згадати приклад з французько-
го науково-популярного фільму «Наркотики і 
мозок» (серія п’ята? «Галюциногени та екста-
зі»), де згадують, як французького письменника 
Анрі Мішо попрохали допомогти (за власним до-
свідом) відтворити у фільмі кольори видінь, які 
виникають у мозку людини під дією галюциноге-
нів, і далеко не безталанний письменник не зна-
ходить слів, тільки каже, що вони, ті кольори, ма-
ють бути яскравіші, різкіші тощо…

«Небачені досі квіти» набагато стратегічно 
сильніші невизначеністю свого образу, ніж та ж 
«вогняна квітка папороті» з нашої традиції 
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чи окаста квітка папороті з ілюстрації до україн-
ського перекладу польської казки.

У казковому дискурсі ми спостерігаємо певну 
стратифікацію стратегій: відтворення зовніш-
нього, видимого, доступного будь-якому реци-
пієнту, і іноді надзвичайно глибоко прихованого 
внутрішнього зі складною структурою алегорій, 
алюзій, символів, зрозумілих лише втаємниче-
ним, що важливо вловити при відтворенні того 
дискурсу в перекладі.
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This article deals with the heros of the Ukrainian 
and French fairy tales to the world of Death.

Людмила ЄФРЕМОВА (Київ)

ОСОБЛИВОСТІ КАТАЛОГІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО 
ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ

Наша праця присвячена проблемі створення 
та опису частотного каталогу українського пісен-
ного фольклору, який містить у систематизова-
ному вигляді, по можливості, всі поширені твори 
народної пісенності України. КУПФ складається з 
десяти основних покажчиків. Опис КУПФ вклю-
чає основні підрозділи українського пісенного 
фольклору: дитячий, календарно-обрядовий та 
родинно-обрядовий, балади, побутову позаобря-
дову лірику.

Послідовність рубрик загального покажчика та 
опису КУПФ відповідає загальноприйнятій жан-
ровій класифікації українського пісенного фоль-
клору [Грица, Дей] та загальній логіці розвитку 
музичного мислення у фольклорі. Ранні етапи 
його еволюції найбільш достовірно представле-
ні в обрядовій піснетворчості, а його рудименти 
природно збереглися в дитячому фольклорі. Так, 
у посібнику А. Іваницького «Українська народна 
музична творчість» 1990 року видання підрозділ 
«Дитячий фольклор» відкриває розділ побуто-
вої лірики [Іваницький, 1990, 211], а в підручни-
ку «Український музичний фольклор» 2004 року 

видання підрозділ «Дитячий фольклор» відкри-
ває огляд музичних форм і жанрів українського 
фольклору [Іваницький, 2004, 16]. Небезпідстав-
но етномузикологи й історики музики неодно-
разово зверталися до музики первісних народів 
[Розеншильд, 7–42] або до дитячого фольклору 
[Іваницький, 2004, 16] та найстарших архаїчних 
наспівів, щоб з’ясувати те джерело, яке живило 
початки української народної лірики і живить 
сучасну народну пісню. Про це можуть дати уяв-
лення саме дитячі, обрядові та жартівливі пісні.

Українською фольклористикою протягом 
останніх двох сторіч накопичено величезний 
рукописний та друкований матеріал, який лише 
частково відображає чи не найбагатшу в Європі 
скарбницю усної народної творчості. Всі більш-
менш фундаментальні видання українських на-
родних пісень, регіональні збірники видавни-
цтва «Музична Україна», томи серії «Українська 
народна творчість» можуть претендувати на ста-
тус того чи іншого зводу (мінікаталогу) україн-
ського пісенного фольклору. У таких збірниках 
нормою стає публікація фольклорних творів у 
сукупності наявних варіантів.

На статус каталогу українського пісенного 
фольклору певною мірою може претендувати 
фундаментальне видання «Українські народні 
мелодії» у десяти томах, опубліковане 1967 року в 
Нью-Йорку Зіновієм Лиськом. Десятитомник міс-
тить 11 000 447 мелодій з усіх доступних упоряд-
никові друкованих видань фольклору. У цьому 
зводі З. Лисько намагається розв’язати проблему 
систематизації народних мелодій за музичними 
ознаками, зауважуючи, що «досі не знайдено та-
кого способу порядкування мелодій, який зводив 
би докупи всі музичні варіанти і давав можли-
вість легко розшукати потрібну пісню» 1. 

У корпусі «Українські народні мелодії» за осно-
ву порядкування покладено критерій музичного 
синтаксису: музичних форм, каденцій та інших 
складових частин. Послідовність розташування 
мелодичного матеріалу відбувається від наймен-
ших форм (мотив, фраза) через більші (речення, 
період) до найбільших (подвійний та потрійний 
період, ланцюг речень, речитативні форми). Та-
ким чином, увесь Корпус УНМ становить дета-
лізований покажчик мелодичних форм. До цьо-
го покажчика у першому, довідковому томі дода-
ються також: 

1) покажчик друкованих джерел; 
2) алфавітний покажчик початкових слів пі-

сенних текстів; 
3) територіальний покажчик; 
4) покажчик жанрів; 
5) покажчик багатоголосся та інструментів; 
6) покажчик ритмічний; 
7) покажчик мелодичний (ладово-звукоряд-

ний); 
8) покажчик форм.
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Детальному оглядові цього видання була при-
ділена особлива увага через його фундаменталь-
ність, наявність розвинутого наукового апарату, 
систему покажчиків, близьку до пропонованої 
в КУПФ. Схиляючи голову перед важкою, скру-
пульозною працею упорядника й дослідника 
З. Лиська, дозволимо собі висловити деякі мір-
кування. Цінність видання істотно збільшилась, 
якби тут були враховані не лише мелодії, але й 
тексти пісень, адже, за висловом Ф. Колесси, «у 
тексті, а не в мелодії лежить ціль і зміст пісні» 2. 
Надмірна деталізація покажчиків без перехрес-
них посилань ускладнює користування ними. 
Через недоліки методики поза увагою лишилася 
варіантна природа фольклору (варіанти пісень 
не були зведені докупи у пісенні парадигми – 
термін С. Грици). Характер покажчиків наводить 
на думку про використання обчислювальної тех-
ніки при їх укладанні, адже були враховані лише 
ті параметри, які легко алгоритмізуються або 
формально можуть бути зведені в певну систему. 
Натомість КУПФ покликаний, у першу чергу, ви-
рішити завдання створення інформаційно-по-
шукової системи шляхом зведення фольклорних 
записів у варіантні групи, формалізуючи вклю-
чення у каталожну систему все нових фольклор-
них творів.

Однією з ґрунтовних публікацій, що має фун-
даментальне значення для створення КУПФ, 
можна вважати доповідь С. Грици та О. Дея на 
VI Міжнародному з’їзді славістів (Прага, серпень 
1068 року). У ній зроблено детальний огляд між-
народного досвіду створення різних класифіка-
ційних та каталогізаційних систем (тому цю тру-
домістку ділянку дослідження тут свідомо оми-
наємо, відсилаючи читача до зазначеної праці), 
стисло викладені відомості про українську на-
родну творчість, висловлені численні ідеї щодо 
класифікації та каталогізації українського фоль-
клору. З огляду на надзвичайну цінність останніх 
для створення КУПФ, нагадаємо про деякі з них.

Автори доповіді виступають проти зайвої де-
талізації на користь розумної кількісної рівно-
мірності подачі матеріалу. У КУПФ пропонуємо 
також, незважаючи на унікальність та важли-
вість деяких пісенних жанрів (трудові, русальні, 
волочобні, юр’ївські та ін.), з огляду на нечислен-
ність їх фіксацій, приділити більшу увагу вели-
кому масиву ліричних необрядових пісень та ба-
лад (до речі, найменше дослідженим через свою 
численність) як таким, що складають основу 
української народної пісенності. Вчені вимушені 
констатувати диспропорцію між докладно дослі-
дженим менш численним обрядовим фолькло-
ром, порівняно з масштабними масивами пісень 
пізнішого часу.

Істотним недоліком багатьох пісенних класи-
фікаційних систем можна вважати їхню фахову 
обмеженість словесним або музичним компо-

нентом. Оглядаючи слов’янські та європейські 
класифікаційні системи, С. Грица та О. Дей не 
знаходять абсолютно задовільних. Дослідники 
перебувають у відвертому розпачі перед «гігант-
ським лабіринтом» нагромаджених записувача-
ми матеріалів. З одного боку, вони критикують 
різнобій у систематизації пісенного матеріалу, а 
з іншого – констатують неможливість і, навіть, 
шкідливість застосування універсальних крите-
ріїв для різнонаціональних, різнофункціональ-
них, різностадіальних тощо фольклорних творів 
(хоча часто легше «рішуче заперечувати», ніж 
«доводити можливість»). Невипадково у болгар-
ському тринадцятитомному виданні фольклору 
«всередині кожного жанрового тому система-
тизація пісень ведеться за найдоцільнішим для 
цього тому принципом і критерієм» 3. Для КУПФ 
також обирається критерій найбільшої доціль-
ності, хоча він може бути в кожному конкретно-
му випадку своїм.

Абсолютизація одного або кількох критеріїв 
аналізу пісні при укладанні каталогу може при-
звести до ігнорування інших, можливо, більш 
важливих. Водночас непослідовність у застосу-
ванні критеріїв призводить до руйнування кла-
сифікаційної системи. Тому найдоцільніше ви-
користовувати полікритеріальність 4 та бага-
томірність критеріального простору в розумних 
межах, що також бралося до уваги при створенні 
КУПФ. За бажанням дослідників набір критері-
їв може бути розширений у будь-якому напрямі. 
Необхідно обов’язково враховувати також різ-
ні рівні спорідненості фольклорних творів: те-
матичні, функціональні та генетичні. При цьому 
необхідно уникати надмірної деталізації систе-
ми, «аналізу заради аналізу», враховувати націо-
нальну специфіку фольклору. Однією з найваж-
чих, але найнеобхідніших вимог при створенні 
класифікаційних систем слід вважати прагнення 
уникнути диспропорції між чисто формальними 
та описовими художньо-естетичними методами 
аналізу фольклорних творів.

КУПФ вирішує мало розроблену проблему па-
ралельної класифікації тексту та мелодії за до-
помогою системи покажчиків. З комплексного 
розуміння пісні як музично-поетичного твору 
сформульовані основні вимоги до каталогу: 

1) подати в систематизованому вигляді най-
загальніше уявлення про кількісний та якісний 
склад українського пісенного фольклору; 

2) основною одиницею каталогу має бути піс-
ня як один фольклорний твір (текст разом із на-
співом) у сукупності всіх його наявних варіантів 
(такі вимоги не ставились у згаданих вище кла-
сифікаційних системах). 

Таким чином, з’ясовується національна специ-
фіка фольклору у двох її основних іпостасях: 

а) виявлення найтиповіших ознак національ-
ного фольклорного фонду, а вже після цього – 
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б) визначення відмінних рис національного 
фольклорного фонду від усіх інших.

Каталог має деякі обмеження, по-перше, укра-
їнським матеріалом у мовному та географічному 
аспектах (беруться до уваги записи традиційної 
народної піснетворчості лише з території Украї-
ни за сучасним територіально-адміністративним 
поділом 5 і лише україномовні); по-друге, лише 
пісенними жанрами (поза каталогом лишають-
ся епічні речитативні жанри – думи, голосіння, а 
також інструментальна музика). 

Основною метою створення КУПФ у його по-
чатковому варіанті було подання у системати-
зованому вигляді записів фольклорних творів 
з друкованих та рукописних джерел, які мають 
текст, мелодію та необхідну паспортизацію. Су-
цільне опрацювання матеріалу повинне дати ре-
альне уявлення про склад українського пісенно-
го фольклору в його найхарактерніших, типових 
проявах. Останнє передбачає кількісний (або 
частотний) підхід у підборі пісенного матеріа-
лу для каталогізації. Так, якщо за одиницю ката-
логу прийняти одне мистецько-художнє явище 
фольклору в сукупності всіх його наявних варі-
антів (пісню як словесно-музичний твір, окремо 
текст і наспів, тип віршування, ритмо-мелодичну 
модель тощо), внесенню до покажчиків підляга-
тимуть лише ті з них, які мають певне поширен-
ня (тобто групу варіантів від двох або, переваж-
но, трьох фіксацій). Отже уникаються нефоль-
клоризовані, деформовані, сучасні авторські або 
давно зниклі з побуту твори. Це становить як не-
долік, так і перевагу частотного каталогу, який, 
зрештою, може бути розширений з частотного 
до повного. Частотність тут служить виявленню 
найтиповіших для українського пісенного фоль-
клору творів із вказівкою не тільки на наявність 
частотності, але й на її ступінь, кількісний показ-
ник, присутній у всіх покажчиках.

Каталог (у перекладі з грецької – перелік) у да-
ному випадку розглядаємо як узагальнену до-
відково-інформативну систему. Аналітична кар-
та (АК) як одиниця створюваного пісенного ка-
талогу (в тому числі й комп’ютерного) має тим 
більшу цінність, чим більше параметрів вона 
враховує. Але надмірна ускладненість та пере-
вантаженість деяких розроблених універсаль-
них АК викликає заперечення через необхідність 
використання значних людських та матеріаль-
них ресурсів. Крім того, завжди може виникну-
ти дослідницька необхідність використання ще 
якогось, досі не врахованого параметра. Тому за 
найдоцільніше вважаємо створення каталогу на 
основі повних фольклорних текстів. При цьо-
му аналітичні параметри групуються у покажчи-
ки, кількість яких, залежно від дослідницької до-
мінанти, може бути необмеженою (у комп’ютер-
них базах даних такі покажчики програмуються 
і потім укладаються автоматично). 

Нотна фіксація пісні разом із текстом (порів-
няно з думою або казкою) за своїми масштаба-
ми здебільшого дозволяє укладання картотеки 
повних текстів (поетичний текст, мелодія, пас-
портні дані) на основі звичайної бібліографічної 
картки. З метою створення такої картотеки була 
розроблена каталожна картка пісенного фоль-
клорного твору. На розлінованому боці біблі-
ографічної картки в певній послідовності роз-
ташовуються паспортні дані: назва за першим 
рядком та усталена (якщо така є), місце запису 
за сучасним адміністративним поділом України, 
зазначаються виконавці, записувачі, розшиф-
ровщики, шифр рукописного фонду, вказуються 
наявні публікації пісні. До цього виконавцем, за-
писувачем або укладачем картки додається ви-
значення жанрової належності пісні, короткий 
зміст поетичного тексту, який часом компенсує 
відсутні повні тексти пісень та полегшує сюжет-
но-тематичну класифікацію творів. Картка роз-
рахована на стандартні паспортні дані. Розши-
рені паспорти з переліком значної кількості ви-
конавців та (або) записувачів, назви публікацій 
(літературні джерела) подаються за необхідніс-
тю у скороченому вигляді. При наявності вка-
зівки на першоджерело (архів, бібліографію) всі 
дані нескладно відновити в повному обсязі. Це ж 
стосується і незначної кількості нотних записів 
(включаючи нотації з виписаними варіаціями та 
розгалужені багатоголосні зразки), які не вміща-
ються на фрагменті нотного паперу, наклеєного 
з другого боку картки. Тут виписується переваж-
но, перша строфа пісні з мелодією у тональності 
«g» («соль») по-можливості з правильним розмі-
щенням мелострофи (одно-, дво-, три-, чотири-
рядкова мелодія відповідно на одній, двох, трьох, 
чотирьох нотних станах), що значно полегшує 
порівняльний мелотипологічний аналіз наспі-
вів. Нотний папір наклеюється П-подібним чи-
ном, утворюючи гаманець, у якому вміщується 
повний поетичний текст пісні, а при необхіднос-
ті й решта мелодії, варіанти, додаткові відомос-
ті про пісню, опис обряду або гри тощо). Зразок 
боку картки з паспортними даними. (Табл.1)

Картки з повними музично-поетичними тек-
стами пісень становлять структурні одини-
ці картотеки, яка складає основу каталогу. 
Основа картотеки створювалася протягом 15-и 
років переважно на основі записів із мелодія-
ми різних збирачів, що зберігаються в архіві ру-
кописних фондів Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Рильського 
НАН України, а також на основі друкованих дже-
рел. Картотека продовжує поповнюватися і за-
раз. На цьому етапі її формування та системати-
зації основні підрозділи налічують понад 30 ти-
сяч записів. 

Картотека КУПФ упорядкована за певною сис-
темою. Основні розділи наближені до класифіка-

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 203

ції української народної пісенності за жанрами, 
прийнятої для видання серії «Українська народ-
на творчість» 6. У межах кожного розділу пісні 
згруповані вже на основі різних принципів та 
критеріїв (за абеткою, сюжетами, ритмічними 
схемами та мелодичними типами), що виходять 
зі специфіки матеріалу і дозволяють найдоціль-
ніше їх систематизувати та описувати. О. Дей так 
писав про класифікацію «поетичних багатств» 
українського фольклору: «Як свідчить фолькло-
ристично-видавнича практика, їх поділ повинен 
вестися за типовими диференційними ознака-
ми, притаманними певним групам пісень. Для 
кожної групи повинна бути властивою своя ди-
ференційна ознака, яка, виступаючи провідною 
в органічному комплексі з іншими, й визначати-
ме жанрову природу творів. Виявлені в цій групі 
пісень вторинні ознаки можуть бути провідними 
в інших групах» 7. У картотеці каталогу УПФ на 
сьогоднішній день для обрядового та дитячого 
фольклору – це функціональна, ритмічна, мело-
типологічна та сюжетно-тематична ознаки; для 
пісенної позаобрядової лірики та епіки – сюжет-
но-тематична ознака, тип сюжетного конфлікту; 
для «малих» жанрів з моторною мелодикою (піс-
ні танцювальні та жартівливі) – ритмомелодич-
ні особливості.

Мікрорівень систематизації звужуємо до оди-
ниці каталогу, яка відповідає одному художньо-
мистецькому явищу пісенного фольклору, одній 
пісні, як словесно-музичному витвору народно-
го мистецтва в сукупності всіх її наявних варіан-
тів, у контексті її генетичних версій, що станов-
лять пісенну парадигму за термінологією С. Гри-
ци. Варіанти включають усі фольклорні записи, 
що сприймаються як одна пісня. Версія об’єднує 

Жанр Назва пісні 
за першим рядком
(Короткий зміст 
поетичного тексту пісні)

Дата
запису

Місце запису: село район
область

Фонд
рукопису

Виконавці: прізвище, ім’я, 
рік народження

Фонд
звукозап.

Записувачі та розшифров-
щики: прізвище, ініціали

1. Рік с. № Публікації: назва, вид-во

2.

3.

Таблиця 1 «сукупність фольклорних варіантів, що відрізня-
ються від іншої сукупності текстів цього ж твору 
рядом принципово вагомих, істотних ознак» 8. 
Тому основною при систематизації фольклор-
ного матеріалу картотеки КУПФ була важлива і 
складна робота по виявленню варіантних груп 
пісенних творів. С. Грица виділяє чотири основні 
рівні спорідненості варіантів 9, але другорядних, 
мабуть, існує на порядок більше. Ця робота, що 
вимагає оперування величезною кількістю ін-
формації, на початковому етапі велася нерідко 
на інтуїтивному рівні і лише останніми роками 
більш-менш формалізована і впритул підійшла 
до створення комп’ютерних баз даних на основі 
створеної системи покажчиків.

Створення КУПФ прокладає шляхи для фор-
малізації варіантної атрибуції фольклорних тво-
рів, принаймні їх основної маси, адже каталог 
враховує основні параметри виявлення варіант-
них груп. Це наявність сюжетно-текстових пара-
лелей, спільності віршового розміру, подібнос-
тей ритмо-мелодичної будови наспівів. У цілому 
ж ця проблема вимагає окремого дослідження.

Виявлення приналежності того чи іншого за-
пису народної пісні до певної варіантної групи 
значно полегшує система покажчиків КУПФ, 
яка складалася на основі картотеки і становить 
невід’ємну складову частину каталогу. Відкри-
тий тип каталогу дозволяє як розширення систе-
ми покажчиків, так і поповнення кожного з них.

Основна частина монографії присвячена сис-
тематизованому огляду пісень (варіантних груп) 
каталогу. Разом із системою покажчиків це на-
дає роботі довідкового характеру (можна діс-
тати відомості про будь-яку пісню каталогу) та 
полегшує порівняльні студії у різних напрямах 
дослідження – ритмічному, мелотипологічному, 
жанрово-стильовому тощо. Характер та повнота 
опису тієї чи іншої варіантної групи (пісні) дик-
тують її поширеність у пісенних традиціях Укра-
їни (кількість зафіксованих варіантів), стильові 
особливості, наявність регіональних різновидів 
тощо. Водночас існує також основна схема опису, 
в якій враховуються такі моменти: код катало-
гу, місце пісні в загально-жанровому контексті, 
опис сюжету, найбільш поширені початкові сло-
ва (інципіт), регіони побутування пісні, тип пі-
сенної строфи, віршовий розмір, ритмічна схема 
наспіву, будова мелострофи, інтонаційна схема 
наспіву, ладові особливості (ладові константи). 
Крім того, враховується ряд додаткових момен-
тів, наприклад, особливості фактури гуртового 
співу (унісон, гетерофонія, тип багатоголосся), 
регіональні та історичні типи пісенних стилів 
та ін., якщо цього вимагає опис певної пісні. Для 
опису передусім беруться до уваги параметри, 
які частотно переважають та характерні для ва-
ріантної групи, і які найбільш самодостатньо ха-
рактеризують саме цю пісню в сукупності її ва-
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ріантів та відрізняють її від інших творів. Пара-
метри без необхідної частотності (типовості) не 
враховуються і в описі не використовуються.

Коротко зупинимося на основних параметрах 
опису кожної пісні каталогу. Місце пісні в за-
гальножанровому контексті визначається її по-
зицією в каталозі, вираженою каталожним ко-
дом, у якому є вказівка на родову, жанрову, сю-
жетно-тематичну приналежність фольклорного 
твору та його порядковий номер, а також типо-
вий наспів.

Опис сюжету побудовано таким чином, щоб 
врахувати всі його основні моменти у такому ви-
гляді, щоб вони характеризували саме цю пісню, 
не допускаючи двозначності. З цією метою у сю-
жетно-паралельних творах відшукувалися та 
фіксувалися, по-можливості, легко вловимі від-
мінності сюжету, які б дозволяли чітко розрізня-
ти різні фольклорні твори.

Частотний принцип лежить також в основі від-
бору найпоширеніших початкових слів пісні, пе-
реважно в межах одного пісенного рядка. Це сто-
сувалося як повнозначних, так і допоміжних слів 
і часток. Найбільш поширений початок (інципіт) 
стає каталожним індексом пісні і фіксується у за-
гальному покажчику. Всі інші поширені початки 
зазначаються в описі варіантних груп пісень та 
покажчику інципітів.

Це саме стосується й регіонів поширення пі-
сень. У першу чергу називаються та вказуються у 
загальному покажчику області (за сучасним ад-
міністративно-територіальним поділом), у яких 
за картотекою каталогу зроблено найбільшу 
кількість записів певної пісні. У покажчику регі-
онів (областей) поширення фольклорних творів 
зазначається жирним шрифтом, у дужках вказу-
ються варіанти без мелодій. Регіони поширення 
пісень, а також їхні стильові та виконавські осо-
бливості іноді дають опосередковану вказівку на 
місце створення пісні. Звичайно, тут необхідно 
враховувати можливу поправку на більшу або 
меншу дослідженість записувачами того чи ін-
шого регіону.

Тип пісенної строфи визначаємо за її загаль-
ною будовою: однорядкова, однорядкова з між-
строфним зачином (ланцюгова), дворядкова, 
трирядкова, чотирирядкова, тирадна тощо. При 
цьому звертається увага на наявність повторів, 
рефренів тощо в поетичному тексті, наприклад, 
aab, abb, abr. При цьому рядки поетичного тексту 
зазначаються великими прописними літерами 
(АВ, АВА), а сегменти – малими (abcd, abcb).

Віршова будова пісенної строфи (або віршовий 
розмір, за К. Квіткою – V) визначається шляхом 
сегментації поетичного тексту пісенної строфи 
на найменші ритмічно-смислові сегменти, по-
вторювані у всіх строфах пісні без словорозриву 
(за Ф. Колессою – пісенні коліна), які збігаються 
з основними смисловими музично-інтонацій-

ними сегментами мелодії. Розрізняються ізорит-
мічні віршові розміри з однаковою сегментацією 
рядків поетичної строфи: (6+6)2, (4+4)3, та ге-
тероритмчні, з відмінною сегментацією рядків 
пісенної строфи: 4+4:6+4 (двокрапкою відділя-
ються рядки пісенної строфи) та ін. За нашими 
спостереженнями, одна варіантна група харак-
теризується переважно одним віршовим розмі-
ром, рідко – двома-трьома спорідненими. Скла-
дочисловий метод класифікації мелодій знайшов 
широке застосування у Б. Бартока, Ф. Колесси, 
К. Квітки, В. Гошовського, С. Грици, О. Баніна та 
інших етномузикологів. Для строфічної лірики 
та епіки цей метод має неперехідне значення.

У більшості варіантних груп простежуємо 
спільність ритмічної схеми наспіву, яка здебіль-
шого має повну відповідність із віршовим рит-
мом народної пісні, достатньо розроблена та 
удосконалена фольклористами, починаючи від 
К. Квітки. Методика ритмічного моделювання 
описана в працях А. Іваницького 10. О. Банін та-
кож розробив методику «моделювання формул 
складоритмічного інваріанта» 11. Втім, якщо мо-
делювання складового ритму в межах однієї пі-
сенної строфи, або й цілої пісні, переважно не 
викликає труднощів, то виведення інваріантної 
ритмічної схеми наспіву в межах сукупності ва-
ріантів однієї пісні нерідко стає проблематич-
ним. При цьому різні варіантні групи тут значно 
відрізняються між собою. В одній, навіть значно 
поширеній варіантній групі, ритмічна схема на-
співів цілком ідентична або характеризується 
невеликими розбіжностями, в іншій – ритміка 
досить істотно варіюється або змінюється таким 
чином, що важко відшукати більш-менш спіль-
ний знаменник при явній подібності наспівів. 
У такому випадку знов до уваги беремо частот-
ний покажник. Техніка виведення інваріантної 
ритмічної схеми наспіву вимагає більш деталь-
ного оговорення. Тут лише звернемо увагу на 
існування різномасштабних ритмоутворень в 
українській народній пісенності. Це:

а) ритміка моторного типу – ритмічний рух 
однаковими тривалостями eeee ... або чергуван-
ням однакових тривалостей eq eq eq ... (серіація 
за А. Іваницьким);

б) ритміка формульного типу – повторення 
протягом однієї пісні ритмоформули – з 3–7-и 
тривалостей (не більше пісенного такту), напри-
клад, колядкової ритмоформули (РФ) eeeeq, рит-
мічна будова ааа...;

в) ізоритмічна структура наспіву, в якій рит-
мосхема дорівнює пісенному рядку і повторю-
ється з кожним рядком пісні, будова АА..., з не-
значними відмінностями – АА1;

г) гетероритмічна структура наспіву, коли рит-
мічна схема дорівнює цілому наспіву, не має по-
вторень і не може бути зведена до кратної рит-
мосхеми, будова АВ або abcd та ін.
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Звичайно, певні складочислові групи мають 
певні типи їхнього розспівування, які частотно 
переважають над відмінними, але трапляються 
й інші, які не підлягають такій частотності й опи-
сувані окремо.

Будова мелострофи є одним з найсуттєвіших 
показників існування того чи іншого мелоти-
пу (МТ), яку виводимо за допомогою інтонацій-
ного аналізу наспіву і формалізуємо у літерній 
схемі: мікромасштабній, наприклад, аа:bc або aa:
bb, що у макромасштабі дорівнює АВ та ін. Дея-
кі наспіви не можуть бути дрібно сегментовані, 
тому вони мають тільки макроформу мелостро-
фи. Методика інтонаційного аналізу мелострофи 
виведена нами і детально описана у монографії 
«Наспіви українських весільних пісень» 12, тому 
не будемо тут на ній зупинятися. 

Ладові особливості мелодичного типу (МТ) 
або наспіву, що «обслуговує» певну варіантну 
групу, відзначаємо у вигляді ладового нахилу 
(мажор, мінор), який частотно переважає, стій-
ких альтерацій (наприклад, фрінійська секун-
да) та здебільшого – ладових констант (термін 
Я. Мироненка) в описі та відповідному покажчи-
ку. Останні фіксують стійкі закінчення фраз (мі-
кромасштаб), а також – півперіодів (макромасш-
таб). Ладові константи позначаємо римськими  
цифрами, наприклад, І–ІІ:І–І, що означає період, 
який складається з чотирьох фраз, де друга за-
кінчується на другому щаблі, а всі інші – на пер-
шому.

Звичайно, тут враховано лише основні аналі-
тичні параметри. Решта, особливо ті, що стосу-
ються поетичного тексту, можуть бути істотно 
доповнені. Картотека, яка послужила основою 
формування розглядуваних нижче варіантних 
груп, включає опубліковані зразки народних пі-
сень із збірників, зазначених у списку літерату-
ри, та паспортизовані зразки з рукописних фон-
дів ІМФЕ. 
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В статье рассмотрены особенности каталоги-
зации украинских народных песен. Дана краткая 
предыстория вопроса, рассмотрены новейшие по-
пытки каталогизации фольклора. На основе важ-
нейших характеристик украинской народной пес-
ни сформирован многоуровневый подход к созданию 
частотного каталога украинского песенного фоль-
клора как совокупности указателей с перекрёст-
ными ссылками.

Ірина КОВАЛЬФУЧИЛО
(Київ)

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ВИДАННЯ 
НТШ: ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК

У 1895 р. з ініціативи голови Товариства 
М. Грушевського НТШ почало видавати «Етно-
графічний збірник», а в 1898 р. на засіданні істо-
рико-філософської секції (голова – М. Грушев-
ський) створено Етнографічну комісію. На засі-
даннях комісії розроблялися плани щодо збору 
етнографічних та фольклорних матеріалів, при-
ймалися ухвали про оголошення відповідних ві-
дозв до сільської інтелігенції. В українських ча-
сописах часто з’являлися відозви Етнографічної 
комісії за підписами І. Франка і В. Гнатюка. Зраз-
ком для укладачів програм стала праця Ф. Вовка 
«Програма для збирання відомостей, дотичних 
народної побутової техніки». Вона скеровувала 
дослідника на широке бачення культури народу, 
коли кожен факт є важливим компонентом етно-
культурної структури.
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Широку «Програму для збирання відомостей 
про українсько-руський нарід» було укладено в 
1895 р. під керівництвом М. Грушевського. Про-
грама донині актуальна, оскільки йдеться про 
вивчення народного світосприйняття, світоро-
зуміння - питання ще й досі маловивчені.

Для виконання програми народознавчих сту-
дій Етнографічна комісія залучала до праці чи-
мало збирачів: інтелігенції, селян, учнів гімна-
зій. Записи до НТШ надходили практично з усіх 
реґіонів України: Харківщини, Київщини, Пол-
тавщини, Запоріжжя, Житомирщини, Курщини, 
Рівненщини, Чернігівщини, Галичини, Холмщи-
ни, Закарпаття. Листи записувачів етнографіч-
них матеріалів цінні не лише науково вартісни-
ми матеріалами, а й засвідчують почуття відпо-
відальності їх авторів за долю рідної культури й 
науки.

Етнографічна комісія підносить експедиційну 
діяльність на високий науковий рівень: а) екс-
педиції проводили за наперед визначеними за-
вданнями, укладеним планом, розробленою про-
грамою і маршрутом, які попередньо обговоре-
но на засіданнях комісії й затверджено істори-
ко-філософською і філологічною секціями НТШ; 
б) розширено географію досліджень; в) на новий 
якісний рівень піднято комплексне вивчення ет-
нографічних і локальних груп українців (гуцу-
лів, бойків, лемків, поліщуків, подолян, волинян) 
на всій території їх проживання; г) запровадже-
но звітність за проведену роботу.

У 1898 р. комісія почала видавати ще один збір-
ник: «Матеріали до українсько-руської етнології» 
(від 1909 р. це видання мало назву «Матеріали до 
української етнології», останній спарений том 
(21–22) вийшов у 1929 р. під назвою «Матеріали 
до етнології та антропології»). З метою фахового 
налагодження видань усі наукові праці обгово-
рювалися на засіданнях відповідних секцій НТШ 
(етнографічні - на історико-філософській секції, 
фольклористичні - на філологічній секції). 

Великого значення надавали вчені НТШ істо-
рико-порівняльному методу дослідження, вияв-
ленню історичного розвитку явища та поширен-
ня його на певній території. Важливо було систе-
матизувати весь зібраний польовий матеріал, що 
давало б змогу займатися порівняльними студі-
ями 1.

У цьому дослідженні зупинимось на аналізі 
фольклорних матеріалів «Етнографічного збір-
ника».

Етнографічний збірник (тт  1–40, 1895–1929)
У «Передмові» до першого тому ЕЗ Михайло 

Грушевський писав: «Сим томом Наукове товари-
ство ім. Т. Шевченка розпочинає нову серію пу-
блікацій, присвячену спеціально матеріалам до 
пізнання українсько-руського народу з погляду 
етнографічного, в ширшім значенні того слова». 
Укладачі прагнули показати широкому науково-

му загалу «багатство словесного матеріалу, що 
живе досі в устах українсько-руського народу».

Керманич НТШ, професор Грушевський на-
голошував: «Наставали часи, коли етнографіч-
ні матеріали не знаходили собі притулку, гину-
ли цілковито або фрагментами виходили на світ 
Божий в видавництвах чужих. Такого стану ре-
чей не міг поправити й новозаснований україн-
сько-руський «вісник літератури, історії й фоль-
клору» – «Житє і слово» д-ра Івана Франка, бо 
при всій охоті свого редактора міг лише невели-
ку частину для публікації матеріалів етнографіч-
них, і то найважніших, уділити, хоч і то, звісно, 
було чималою прислугою українсько-руській ет-
нографії» (с. VII).

Кожен том Етнографічного збірника містить 
передмову, де описано пропонований матеріал. 
Упорядники аналізували специфіку говірки того 
чи іншого регіону, зазначали існуючі паралелі 
до епічних і ліричних сюжетів у фольклорному 
спадку інших націй (найчастіше в російському, 
польському, білоруському, чеському, сербсько-
му, угорському, німецькому, англійському, фран-
цузькому фольклорі). Кожен фольклорний текст 
супроводжувався паспортизацією. Майже у всіх 
збірниках подано покажчик найважливіших мо-
тивів тому.

Принципи укладання тому, присвяченого пев-
ному жанру, відбору матеріалу загалом можна 
продемонструвати на прикладі впорядкування 
загадок, поданих у т. 5 (1898). У передньому сло-
ві до текстів загадок укладач І. Франко зазна-
чає: «Із присланої д. Миколаєвичем для Наук. 
тов. ім. Шевченка збірки народних загадок (усіх 
152) ми виключили ті, що вже в ідентичній формі 
були друковані в збірці Номиса. Тих ідентичних 
загадок було 42, а щоб дати поняття про комп-
лект збірки д. Миколаєвича, ми назвемо тут ті 
номери збірки Номиса, що відповідають загад-
кам, вичеркненим нами з отсеї збірки» Далі наве-
дено необхідні номери. «Решту збірки д. Микола-
євича ми впорядкували по темах (як у збірці Чу-
бинського) і додали до кожної загадки показ на 
варіанти, які є в збірниках загадок Номиса і Чу-
бинського» (ЕЗ, т. 5, с. 219). Ось таку ретельну ро-
боту проведено з кожним текстом, причому без 
зайвого дублювання вже опублікованих текстів.

В Етнографічних збірниках НТШ уміщено такі 
фольклорні жанри:

1. Анекдоти (тт. 2, 6, 9, 14, 30)
2. Байки (тт. 4, 9, 30, 37, 38)
3. Весільні пісні (т. 11)
4. Вірування (т. 5)
5. Голосіння (т. 31, 32)
6. Демонологічні легенди (тт. 15, 33, 34)
7. Дитячі пісні і примовляння (т. 5)
8. Загадки (т. 5)
9. Замовляння (примівки) (т. 5)
10. Історичні перекази (тт. 4, 9, 25, 30)
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11. Казки (тт. 1, 2, 4, 7, 9, 14, 25, 29, )
12. Коломийки (тт. 17, 18, 19, 20)
13. Колядки і щедрівки (тт. 35, 36)
14. Легенди (тт. 3, 5, 9, 12, 13, 14, 25, 30)
15. Лірницькі пісні (т. 2)
16. Новели (тт. 3, 8, 9, 14, 25, 30)
17. Оповідання (т. 14)
18. Пісні (тт. 9, 11, 39, 40)
19. Приповідки (тт. 5, 10, 16, 23, 24, 27, 28)
20. Тости (приказки при чарці) (т. 5)

Анекдоти 
До 2 т. ЕЗ (1896), крім матеріалу В. Гнатюка про 

лірників і «Заміток етнографічних з Угорської 
Руси» Ю. Жатковича, увійшов матеріал Митро-
фана Дикаріва «Чорноморські народні казки й 
анекдоти» (усього 23 номери). Анекдоту, жанру, 
який, за визначенням В. Гнатюка, найпопулярні-
ший у народній словесності, повністю присвяче-
но т. 6 «Галицько-руські анекдоти. Зібрав В. Гна-
тюк» (1899) – усього 700 номерів. У «Передньому 
слові» укладач описав специфіку жанру, особли-
вості побутування, інформаторів. До кожного 
номера подано паспортизацію. Паралелі до укра-
їнських анекдотів уклав І. Франко.

Народні анекдоти представлені в т. 9 «Етногра-
фічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гна-
тюк» (1900) 2. Дослідник умістив також 36 анек-
дотів у т. 30 «Етнографічні матеріали з Угорської 
Руси. Байки, легенди, історичні перекази, новели, 
анекдоти з Бачки» (1911). Шість анекдотів пода-
но в т. 14 «Оповідання Р. Ф. Чмихала. Зібрав В. Ле-
севич» (1903). Це матеріал, зібраний від надзви-
чайно талановитого оповідача з Полтавщини. 
Тогочасний анекдот суттєво відрізнявся від су-
часного, насамперед за розміром – він був зна-
чно довший. Нині фольклористи класифікують 
цей жанр як соціально-побутову казку.

Байки
Байки 19 ст. – це казки про тварин, найдавні-

ший казковий жанр. Байки вміщені в т. 4 «Ет-
нографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав 
В. Гнатюк» (1898) – 3 номери; у т. 30 «Етногра-
фічні матеріали з Угорської Руси. Байки, легенди, 
історичні перекази, новели, анекдоти з Бачки» 
(1911) – 8 номерів.

Повністю байці присвячено тт. 37–38 «Україн-
ські народні байки (звіриний епос). Зібрав В. Гна-
тюк» (1916). Тут уміщено 432 номери, зібрані чи 
не з усієї етнографічної території України. Най-
більше до видання увійшло матеріалів І. Воло-
шигського (Городенщина) - 133, П. Тарасевського 
(Курщина) – 98, А. Онищука (Снятинщина і Ко-
сівщина) – 46, В. Гнатюка (Бучаччина, Старосам-
бірщина) – 45. До збірника увійшло 39 передру-
ків із збірників І. Рудченка (11), Б. Грінченка (11), 
І. Верхратського (6), П. Чубинського (3), М. Дра-
гоманова (2), В. Шухевича (2) та ін. Це тексти, до 
яких «не знайшлося нових варіантів» серед ма-

теріалу В. Гнатюка. Тобто укладач якнайповні-
ше представив варіанти українського звіриного 
епосу.

До складу тому увійшла велика аналітична 
стаття В. Гнатюка «Деякі уваги над байкою», по-
дано до кожного номера паралелі й «літературні 
перерібки», а також покажчик мотивів німець-
кою мовою. Упорядник поділив матеріал на такі 
розділи: Ссавці (дикі, домашні). Птиці. Повзуни. 
Земноводні. Риби. Шкаралупники (рак). Паву-
ківці. Комахи. Голоси звірів.

Весільні пісні
Весільні пісні, а також опис обряду подано у 

т. 11 «Етнографічні матеріали з Угорської Руси. 
Зібрав В. Гнатюк» (1901). Усього 88 номерів.

Вірування
Том 5 ЕЗ (1898) вийшов під редакцією І. Фран-

ка. Тут уміщено різнорідний матеріал, зокрема 
«Людові вірування на Підгір’ю, в с. Ходовичах 
Стрийського пов.» у запису Філарета Колесси, а 
також «Людові вірування на Підгір’ю» у запису 
Івана Франка. 

Голосіння
Жанру голосіння повністю присвячений 31 том 

ЕЗ, за редакцією Іларіона Свєнціцького (1912). 
Тут подано 300 текстів, з них 139 текстів друку-
ються вперше. Ще 37 текстів уміщено в т. 32, який 
присвячений похоронним звичаям, за редакцією 
В. Гнатюка (ці томи вийшли однією книгою). До 
тому голосінь увійшли передруки текстів із та-
ких видань: Метлинский А. Народные южнорус-
ские песни (К., 1854); Брайловский С. Похорон-
ные причитания южного края (РФВ, ХII, 1884); 
із «Киевской старины», Булгаковский Д. Г. Пин-
чуки (С.Пб., 1890); Милорадович В. П. Сборник 
малорусских песен Лубенского уезда Полтавской 
губ. (Сборник Харьковского историко-филоло-
гического общества, Х, 1897); Малинка А. Н. Ма-
лорусские обряды, поверья и заплачки при похо-
ронах (ЭО, 1898, III); Шухевич В. Гуцульщина, III.

Демонологічні легенди 
Демонології українців повністю присвячено 

15, 33, 34 томи ЕЗ. 
У «Передньому слові» до т. 15 «Знадоби до га-

лицько-руської демонології. Зібрав В. Гнатюк» 
(1903) упорядник наголошує: «Звичайно запису-
вачі звертають найбільшу увагу на пісні та каз-
ки, а інші матеріали, між тим і такі, як обняті сим 
томом, записують лише припадково. Тим часом 
якраз такі матеріали мають спеціальну ціну для 
нас і то не лише тому, що їх зібрано відповідно 
дуже мало, але й з тої причини, що в них містить-
ся багато елементів, властивих лише нашому 
народові, а не перебраних із загально людської 
скарбниці фольклорної, як се є, приміром, із каз-
ками». 

33 і 34 томи ЕЗ «Знадоби до української демо-
нології. Зібрав В. Гнатюк» (1912) становлять дру-
гий том українських демонологічних легенд. Ще 
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в 15 томі укладач зазначив: «Різниця між обома 
томами буде лиш та, що коли в отсім подано не-
друковані ще ніде матеріали, то до другого тому 
війдуть і деякі передруки, хоч нечисленні зре-
штою». Унаслідок цього назву другого тому де-
монології змінено: «Знадоби до української де-
монології», оскільки сюди «увійшли записи з 
російської України» – матеріали М. Дикарева, 
П. Тарасевського, Д. Щербаківського. У т. 33 над-
руковано велику аналітичну статтю В. Гнатюка 
«Останки передхристиянського світогляду на-
ших предків». У ній автор подав перелік демонів, 
характерних для українського світогляду і порів-
няв їх із демонологічними персонажами інших 
слов’янських народів.

Дитячі пісні і примовляння
Дитячі жанри представлено в т. 5 ЕЗ (1898): 

«Діточі пісні, прозивання, передразнювання, на-
сміхи і т. і.» (усього 44 номери). Вони становлять 
п’ятий розділ «Фольклорних матеріалів із збірки 
проф. д-ра Раймунда Кайндля».

Загадки 
Загадки вміщено в т. 5 ЕЗ (1898): «Людові за-

гадки з Кам’янецького повіту, в с. Половім запи-
сав Яків Миколаєвич» (усього 110 номерів).

Замовляння (примівки) 
Замовляння вміщено в т. 5 ЕЗ (1898): «Гуцуль-

ські примівки» (усього 21 номер).
Історичні перекази, оповідання 
Історичні перекази уміщено в чотирьох томах 

«Етнографічних матеріалів з Угорської Руси»:
Казки 
Записуванню й публікуванню казок Етногра-

фічна комісія приділила щонайпильнішу увагу: 
їх уміщено у восьми томах Етнографічного збір-
ника - 1, 2, 4, 7, 9, 14, 25, 29 томи: 

Коломийки (тт. 17, 18, 19, 20)
Коломийкам присвячено три томи ЕЗ – 17–19 

(1905, 1906, 1907). Їх записувач і упорядник подав 
тексти за такими розділами:

Усього 8622 номерів. Записи зроблено в Угор-
щині, Буковині, Галичині.

Дуже мало інформації про 20 том ЕЗ. Існують 
свідчення, що він був запланований, але не вий-
шов. Нині в бібліотеках України цього тому ЕЗ 
немає.

2508 коломийок умішено в 11 томі ЕЗ «Галиць-
ко-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі 
Холодовичах д-р. І. Колесса» (1901).

Колядки і щедрівки (тт. 35, 36)
Колядкам і щедрівкам присвячено 35 і 36 томи 

ЕЗ: «Колядки і щедрівки. Зібрав В. Гнатюк», т. 1 
(1914), т. 2 (1914). Це матеріали, які «обіймають 
ціле століття, бо починаються записами З. Д. Хо-
даковського, початими зараз із початком друго-
го десятиліття ХІХ ст., а кінчаться записами ... 
1913 р.» Для укладання корпусу колядок і щедрі-
вок В. Гнатюк використав низку збірок, як пра-
вило, раніше не друкованих. Він зазначив: «Ма-

ючи таку силу записів, в яких назбирувалося не 
раз 40–60 варіантів одної колядки, я міг вибира-
ти з них для друку тільки найкращі і найповні-
ші... Для спеціалістів зробив я одначе їх доступ-
ними, зложивши недруковані рукописи у бібліо-
теці НТШ».

У томі представлені тексти з усієї України, але 
найбільше – з Гуцульщини, оскільки «в одній Гу-
цульщині заховалися вони ще в повній первісній 
архаїчності» (С. 4).

До першого тому, крім традиційного «Пере-
днього слова», увійшла розповідь берези Петра 
Шекерика-Дониківа «Як відбуваються коляди у 
гуцулів». Усього 607 номерів.

До багатьох колядок наведено паралелі із по-
передніх видань. У «Додатку» наведено парале-
лі до колядок із видання Коробка Н. «Колядки и 
щедровки, записанные в Волынском Полесье» // 
Живая старина, 1901.

Легенди 
Легенди, за Іваном Франком, – це «оповіда-

ння духовного змісту» (із передмови до видання 
(«Галицькі народні новели. Зібрав Осип Роздоль-
ський» (ЕЗ, т. 8, 1900). Це оповіді про біблійних 
героїв: про Ноя, Самсона, Соломона, Богороди-
цю, Хреста, св. ап. Петра тощо. Цей фольклорний 
жанр досить повно представлено в ЕЗ. 47 легенд 
уміщено в т. 3 (Етнографічні матеріали з Угор-
ської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. 1. Легенди і нове-
ли. – 1897). Тут маємо легенди із такими назва-
ми: «Про початок світу і перших людей», «Борба 
св. Михаїла з Люцифером», «Про Ноя», «Ангел на 
службі у попа» та інші.

У цьому ж томі подано оповіді про найкращих 
оповідачів, які дають змогу відтворити особли-
вості виконання і побутування жанру. Гнатюк 
наголошував: «Записуючи свої матеріали, я три-
мався тої засади, щоби записати все, слово в сло-
во, а не пропустити нічого» (с. 13). Він уклав бі-
бліографію збірників українського, російського, 
словацького, польського, чеського, білоруського, 
німецького прозового фольклору, «з яких черпав 
паралелі» (с. 16).

Легенди уміщено також в інших томах «Етно-
графічних матеріалів з Угорської Руси» В. Гнатю-
ка: т. ІІІ (ЕЗ, т. 9, 1900); т. IV (ЕЗ, т. 25, 1909) – 3 но-
мери; т. VI (ЕЗ, т. 30, 1911) – 66 номерів.

П’ять легенд подано в т. 5 ЕЗ (1898).
Повністю легендам присвячено 12 і 13 томи ЕЗ. 

У т. 12 «Галицько-руські народні легенди. Усього 
172 номери. Крім цього, у т. 13 є також додатки до 
т. 12, усього 63 номери, а також покажчик моти-
вів німецькою мовою.

17 легенд уміщено в т. 14 ЕЗ «Оповідання 
Р. Ф. Чмихала. Зібрав Володимир Лесевич» (1903). 
Ці тексти присвячені релігійним темам, а також 
це оповіді про давні історичні події («Про київ-
ську дзвіницю», «Доля і злидні» тощо).
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Лірницькі пісні 
Лірницькі пісні, а також інший матеріал, пов’я-

заний із життям і побутом лірників представле-
но в т. 2 ЕЗ: «Гнатюк В. Лірники, лірницькі пісні, 
молитви, слова і т. ін. з пов. Бучацького» (1896). 
Це запис повного репертуару галицького лірни-
ка 3. Мета публікації: «Представити репертуар 
галицького лірника». Усього 40 номерів.

Новели 
Новели – це невеликі оповідання на соціаль-

но-побутові теми (про попа, злодія, наймита, ба-
гача, царя, бідного тощо). 36 новел уміщено в т. 3 
(Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав 
В. Гнатюк. Т. 1. Легенди і новели. – 1897). Усього 36 
номерів.

Новели уміщено також в інших томах «Етно-
графічних матеріалів з Угорської Руси» В. Гнатю-
ка: т. ІІІ (ЕЗ, т. 9, 1900); т. IV (ЕЗ, т. 25, 1909) – 7 но-
мерів; т. VI (ЕЗ, т. 30, 1911) – 43 номери.

11 новел уміщено в т. 14 ЕЗ «Оповідання 
Р. Ф. Чмихала. Зібрав Володимир Лесевич» (1903). 

Повністю легендам присвячено т. 8 «Галиць-
кі народні новели. Зібрав Осип Роздольський» 
(1900). Покажчик паралелей з фольклору ін-
ших народів уклав Іван Франко. Останній звер-
тав увагу на мовну вартість текстів у записах 
О. Роздольського: «Подає нам тексти, схоплені, 
так сказати, in flagranti з народних уст, з усіма 
відзнаками, переривами, анаколютами, влас-
тивими невиробленому мисленню многих його 
оповідачів.

Ся кучерява язикова форма, певно, уймає тек-
стам д. Роздольського багато артистичної вартос-
ті, але додає їм своєрідного повабу, малюючи до-
бре душу і настрій його оповідачів, має крім вели-
кого язикового ще й психологічний інтерес». 

Усього том містить 81 новелу.
Оповідання 
Чотирнадцятий том ЕЗ названо «Оповідання 

Р. Ф. Чмихала. Зібрав В. Лесевич» (1903). Це запи-
си від одного оповідача – денисівського байкаря 
Родіона Федоровича Чмихала із с. Денисівка Лу-
бенського пов. Полтавської губ. 

Отже, укладач трактує оповідання досить широ-
ко – це народна проза. Цей том відрізняється від 
інших тим, що є, так би мовити, авторським: усе 
записано лише від однієї людини. Проте, за свід-
ченням В. Лесевича, це «репертуар паресічного 
доброго оповідача народного», із всіма ознаками 
фольклорного тексту. Укладач так писав про мову 
Р. Чмихала: «Уважаючи на його плавне, виразне й 
не монотонне оповідання, трудно й уявити, що пе-
ред вами неписьменний чоловік, мешканець глу-
шини, далекий від професійного світу, що ніколи 
в житті не чув ані крихітки доброго читання, ані 
хоч би так виголошеної проповіді» (с. 5).

У передмові подано інформацію про цього 
оповідача, а також характеристику пропонова-
ного фольклорного матеріалу.

Пісні 
Українські народні пісні досить численно пред-

ставлено в ЕЗ. Так, у т. 9 «Етнографічні матеріа-
ли з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк» т. ІІІ. [каз-
ки, легенди, новели, анекдоти, байки, історичні 
спомини і докладний опис весілля; пісні] (1900) 
розділ ІІ має назву «Бачванські пісні» (назва по-
ходить від географічної назви Бач-Бодроґського 
комітату). 

Том 11 «Галицько-руські народні пісні з мело-
діями. Зібрав у селі Холодовичах др. І. Колесса» 
(1901) містить 337 пісень (обрядових зокрема). 
Автори передмови – Олександр та Філарет Ко-
лесси. 

Вагомим здобутком української музичної 
фольклористики є спарений 39–40 том ЕЗ. Це 
«Народні пісні з Галицької Лемківщини. Тексти й 
мелодії. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Ф. Ко-
леса» (1929). Том містить ґрунтовні передмови. 
«Переднє слово» присвячене аналізу особливос-
тей народної музики українців. Далі подано ві-
домості про місце запису й інформаторів («спів-
ці-селяни, шо від них записано пісні»). Тут також 
надруковане дослідження «Порядкування й ха-
рактеристичні признаки лемківських пісенних 
мелодій». 

Важливо, що упорядник подав паралелі до тек-
стів, а також до мелодій лемківських пісень.

Приповідки 
Приповідки – прислів’я і приказки – найчис-

ленніший жанр серед представлених в ЕЗ. Три-
томний корпус у 6 книгах І. Франка (тт. 10, 16, 
23, 24, 27, 28) - це перше в українській фолькло-
ристиці пареміологічно-пареміографічне дослі-
дження узагальненого характеру. 

Іван Франко розробив чітку методологію фік-
сації, упорядкування та вивчення паремійного 
матеріалу, апробував цілісну систему принци-
пів 4.

У т. 10 ЕЗ (1901) подано бібліографію раніше 
виданих збірників паремій.

123 паремії представлено в т. 5 ЕЗ (1898): «При-
повідки буковинських Руснаків і Гуцулів». Вони 
становлять восьмий розділ «Фольклорних мате-
ріалів із збірки проф. д-ра Раймунда Кайндля».

Тости (приказки при чарці) 
Тости – «приказки при чарці» подано в т. 5 ЕЗ 

(1898): «Приказки при чарці у буковинських Під-
гір’ян» (усього 6 номерів). Вони становлять шос-
тий розділ «Фольклорних матеріалів із збірки 
проф. д-ра Раймунда Кайндля».

Перелік томів Етнографічного збірника
1. Крамаренко М. Різдвяні святки в станції 

Павлівській Єйського одділу на Чорноморії; Роз-
дольський О. Галицькі народні казки в Берлині 
пов. Бродського; Шимченко О. Українські люд-
ські вигадки; Програма до збирання… – 1895.

2. Гнатюк В. Лірники, лірницькі пісні, молитви, 
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слова і т. ін. з пов. Бучацького; Жаткович Ю. За-
мітки етнографічні з Угорської Руси; Дикарів 
Митрофан Чорноморські народні казки й анек-
доти. – 1896.

3. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зі-
брав В. Гнатюк. Т. 1. Легенди і новели. – 1897.

4. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зі-
брав В. Гнатюк. Т. 2. Казки, байки, оповідання про 
історичні особи, анекдоти. – 1898.

5. Т. 5. [різноманітний матеріал] Під. ред. 
І. Франка. – 1898.

6. Галицько-руські анекдоти. Зібрав В. Гна-
тюк. – 1899.

7. Галицькі народні казки. Зібрав О. Роздоль-
ський. – 1899.

8. Галицькі народні новели. Зібрав О. Роздоль-
ський. – 1900.

9. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зі-
брав В. Гнатюк. Т. 3. [казки, легенди, новели, анек-
доти, байки, історичні спомини і докладний опис 
весілля; пісні] – 1900.

10. Галицько-руські народні приповідки. Зі-
брав, упорядкував і пояснив др. І. Франко. Т. 1. 
Вип. 1. (А – Відати). – 1901.

11. Галицько-руські народні пісні з мелодіями. 
Зібрав у селі Холодовичах др. І. Колесса. – 1901.

12. Галицько-руські народні легенди. Зібрав 
В. Гнатюк. Т. 1. – 1902.

13. Галицько-руські народні легенди. Зібрав 
В. Гнатюк. Т. 2. – 1902.

14. Оповідання Р. Ф. Чмихала. Зібрав В. Лесе-
вич. – 1903.

15. Знадоби до галицько-руської демонології. 
Зібрав В. Гнатюк. – 1903.

16. Галицько-руські народні приповідки. Зі-
брав, упорядкував і пояснив др. І. Франко. Т. 1. 
Вип. 2. (Відати – Діти). – 1901.

17. Коломийки. Зібрав В. Гнатюк. Т. 1. – 1905.
18. Коломийки. Зібрав В. Гнатюк. Т. 2. – 1906.
19. Коломийки. Зібрав В. Гнатюк. Т. 3. – 1907.
20. Коломийки. Зібрав В. Гнатюк. Т. 4. (не вийшов).
21. Галицько-руські народні мелодії, зібрані на 

фонографі Й. Роздольським, списав і зредагував 
С. Людкевич. Ч. 1. – 1906.

22. Галицько-руські народні мелодії, зібрані на 
фонографі Й. Роздольським, списав і зредагував 
С. Людкевич. Ч. 2. – 1908.

23. Галицько-руські народні приповідки. Зі-
брав, упорядкував і пояснив др. І. Франко. Т. 2. 
Вип. 1. (Діти – Кпити). – 1907.

24. Галицько-руські народні приповідки. Зі-
брав, упорядкував і пояснив др. І. Франко. Т. 2. 
Вип. 2. (Кравець – П’ять). – 1908.

25. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зі-
брав В. Гнатюк. Т. 4. Казки, легенди, новели, істо-
ричні спомини з Банату. – 1909.

26. Народні оповідання про опришків. Зібрав 
В. Гнатюк. – 1910.

27. Галицько-руські народні приповідки. Зі-

брав, упорядкував і пояснив др. І. Франко. Т. 3. 
Вип. 1. (Рабунок – Час). – 1909.

28. Галицько-руські народні приповідки. Зі-
брав, упорядкував і пояснив др. І. Франко. Т. 3. 
Вип. 2. (Час – Ячмінь). – 1910.

29. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зі-
брав В. Гнатюк. Т. 5. Казки з Бачки. – 1910.

30. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зі-
брав В. Гнатюк. Т. 6. Байки, легенди, історичні пе-
рекази, новели, анекдоти з Бачки. – 1911.

31. Свєнціцький І. Похоронні голосіння. – 1912.
32. Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди. – 

1912.
33. Знадоби до української демонології. Зібрав 

В. Гнатюк. Т. 2. Вип. 1. – 1912.
34. Знадоби до української демонології. Зібрав 

В. Гнатюк. Т. 2. Вип. 2. – 1912.
35. Коляди і щедрівки. Зібрав В. Гнатюк. Т. 1. – 

1914.
36. Коляди і щедрівки. Зібрав В. Гнатюк. Т. 2. – 

1914.
37–38 Українські народні байки (звіриний 

епос). Зібрав В. Гнатюк. Т. 1–2. – 1916.
39-40. Народні пісні з Галицької Лемківщини. 

Тексти й мелодії. Зібрав, упорядкував і пояснив 
др. Ф. Колеса. – 1929.
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Лідія КОЗАР
(Київ)

ПОСТАТЬ ВАСИЛЯ ГОРЛЕНКА 
В ІСТОРИКОКУЛЬТУРНОМУ 
ЖИТТІ УКРАЇНИ 
кінця ХІХ  початку ХХ століть

Багатогранна творча спадщина В. Горленка – 
журналіста, письменника, фольклориста, етно-
графа, колекціонера-мистецтвознавця, громад-
ського діяча – помітне явище в історії національ-
ної культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Дослід-
ники характеризують його як «українського єв-
ропейця» 1, який посідав «окреме місце серед 
етнографів і фольклористів, мистецтвознавців і 

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 211

критиків, знавців історії України та її старожит-
ностей» 2, «духовно [...] ніколи не поривав відно-
син з Україною» 3. «Доля Василя Горленка як вче-
ного й критика була завжди примхливою: то його 
забували без достатніх на те причин, то навколо 
його постаті спалахували суперечки. Можливо, 
причиною цього було якесь особливе становище 
цієї людини в нашій культурі...», – робить припу-
щення дослідник В. Шевчук. Тому наше завдан-
ня вбачаємо у тому, щоб з’ясувати «це особливе 
становище» В. Горленка в історико-культурно-
му житті України, і, зокрема, в історії української 
фольклористики кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Витоків його народознавчих зацікавлень слід 
шукати в родинному оточенні на Полтавщині – 
село Ярошівка Прилуцького повіту Полтавської 
губернії (тепер с. Українське Талалаївського ра-
йону Чернігівської обл.), де 1 січня (за іншими 
даними – 1 березня) 4 1853 р. народився Василь 
Горленко. Так, І. Борщак у дослідженні «Украї-
нець-європеєць Василь Горленко» пише: «Роди-
на була заможна, але вже тоді Горленки недбало 
господарювали; в маєтку не було порядку, як зре-
штою й в садибі, завжди повній родичів, гостей, 
похлібників і похлібниць. Було то безжурне жит-
тя, типове життя тодішнього лівобережного пан-
ства з захопленням української традиції й вжи-
ванням української мови, як не в панському ото-
ченні, то у всякому разі в зносинах зі службою й 
селянами. Це там Василь Горленко придбав свій 
український акцент, що від нього вже ніколи не 
міг позбавитися в своїй російщині» 5.

Велику роль у формуванні українознавчих за-
цікавлень В. Горленка відіграли легенди і перека-
зи про його предків. Адже походив він із старо-
винного козацького роду Горленків, відомого в 
історії України – був праправнуком Дмитра Гор-
ленка, прилуцького полковника у 1692–1708 рр., 
близького сподвижника Івана Мазепи. Цей же рід 
дав Лазаря Горленка (помер у 1687 р.), прилуць-
кого полковника, добре знаного політичного ді-
яча України часів Руїни, і Якима Горленка (помер 
бл. 1758 р.), котрий був генеральним хорунжим 
і навіть наказним гетьманом під час успішного 
походу на Крим 1736 р., коли було взято Перекоп 
та кримську столицю – Бахчисарай, і навіть свя-
того Православної Церкви Йоасафата (1705–17-
54 рр.), що був єпископом Білгородським. Не ви-
падково впродовж усього життя в кімнаті В. Гор-
ленка в с. Ярошівка висіли портрети Мазепи, 
Дмитра Горленка, «святого Горленка» – преподо-
бного Йоасафата. «Таке гіперестетичне станови-
ще Горленка, – як писала К. Грушевська, – мусіло 
впливати й на його громадські погляди, зокрема 
на його відносини до рідної народности, її сучас-
ности й минувшини» 6.

Дитинство В. Горленка проходило в с. Ярошів-
ка Прилуцького повіту, де він народився, та на 
Миргородщині, звідки родом була його мати Ма-

рія Яківна Мамчич (1824–1894). Батько В. Горлен-
ка помер через три місяці після його народжен-
ня. Збереглися відомості про те, що в шестиріч-
ному віці В. Горленко зустрічався з Т. Шевченком 
у славнозвісній Качанівці, і в одному з листів до 
В. Тарновського від 28 вересня 1859 р. Кобзар 
просив передати «любому невеличкому Горле-
няткові» гравюри й прохання Т. Шевченка дотри-
мання його обіцянки 7. Виходячи з творчого до-
робку В. Горленка, можна стверджувати, що Коб-
зар не помилився у його мистецтвознавчій долі.

Першою школою В. Горленка була Полтав-
ська чоловіча гімназія, в якій свого часу навча-
лися такі видатні українські культурні діячі, як 
М. Драгоманов, М. Старицький, Л. Глібов, В. Са-
мійленко, і в якій «треба шукати коріння [його – 
Л. К.] високої духовності і патріотизму 8.

Потім було навчання у Ніжинській гімназії та 
ліцеї князя Безбородька, в Сорбонському уні-
верситеті у Парижі, де він пройшов школу фран-
цузького теоретика і мистецтвознавця І. Тена, 
французької класичної літератури, здобувши 
ім’я «європейського українця».

На початку 1880 р. В. Горленко приїздить до Пе-
тербурга, де проходить справжню журналістську 
школу, активно співпрацюючи в таких росій-
ських виданнях, як «Голос», «Молва», «Русское 
обозрение», «Отечественные записки» тощо. Із 
часу заснування українського журналу «Киев-
ская старина» (1882) В. Горленко стає його актив-
ним співробітником, опублікувавши на його сто-
рінках понад сотню праць з питань української 
літератури, мистецтва, історії, краєзнавства, 
фольклору та етнографії. Саме в цьому журналі 
він найкраще реалізувався як фольклорист у пу-
блікаціях «Бандурист Иван Крюковский» (1882), 
«Три псальмы» (1883), «Вариант песни о правде» 
(1883), «Кобзари и лирники» (1884), «Труды этно-
графическо-статистической экспедиции Чубин-
ского в сравнении с другими подобными» (1884), 
«Сто семь лет южно-русской этнографии» (1884), 
«Две поездки с Н. И. Костомаровым» (1886), 
«Украинские легенды в французском журнале» 
(1888); рецензіях на «Очерки истории украин-
ской литературы ХІХ столетия» Н. Петрова, К., 
1884» (1884), на «Угро-русския народныя песни, 
собранныя г. де-Волланом», СПб., 1885» (1886), на 
збірку М. Янчука «Малорусская свадьба в Кор-
ницком приходе...», М., 1886» (1886), на літера-
турні твори Панаса Мирного (1883), Я. Щоголєва 
(1884), М. Костомарова (1884), І. Франка (1885), 
Д. Мордовцева (1885), І. Карпенка-Карого (1887), 
І. Манжури (1889), Г. Квітки-Основ’яненка (1889), 
М. Кропивницького (1893) та ін.

Крім того В. Горленко писав передмови до 
фольклорних записів П. Мартиновича «Из на-
родных преданий о Гетьманщине, Запорожье и 
Черноморье» (1885, без підпису), Ісаєвича «Мало-
русские народные игры окрестностей Переясла-
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ва» (1886) та некрологи на пошану кобзарів Крю-
ковського (1885) та О. Вересая (1890), фолькло-
ристів П. Лукашевича (1889), О. Гаврилова (1889) 
та ін. Більшість праць було написано на осно-
ві матеріалів етнографічних експедицій В. Гор-
ленка, які він здійснював «по стопам П. Куліша», 
«збіраючи матеріял для своїх «Записок о Южной 
Руси» 9. «І саме Куліш із своїм артистичним арис-
тократизмом мусів бути його справжнім учите-
лем і проводником на українськім ґрунті – хоч 
знайомим з ним особисто він і не був», 10 – писа-
ла К. Грушевська.

Справжню школу українознавства В. Горлен-
ко пройшов у Петербурзі, познайомившись у 18-
81 р. з М. Костомаровим, з котрим згодом здій-
снив дві етнографічні подорожі по Україні, які 
описав у статті «Две поездки с Н. И. Костомаро-
вым» (1886). В. Горленко з великою пошаною і 
любов’ю описує ту українську обстановку, яка 
так приваблювала вихідців з України в помеш-
канні М. Костомарова, де по вівторках збиралася 
петербурзька українська громада: «В этом уют-
ном уголке, откуда безчисленные книги почти 
вытесняли хозяина, всё с перваго взгляда напо-
минало родину: и образ ахтырской Богоматери, 
посреди стены в кабинете, и портреты давних де-
ятелей Украйны, и родная речь, и интересы род-
ной народности […]. Там чудился как-бы уголок 
далекаго родного края» 11.

У статті В. Горленко спростовує думку вчених 
про те, що М.Костомаров був тільки дослідни-
ком фольклору – «На деле он был одним из са-
мых ранних и ревностных собирателей, и не мог 
им не быть, как человек слишком живой, котора-
го одни кабинетные занятия удовлетворить не 
могли, когда под рукой сама жизнь давала столь-
ко новых данных» 12. Тут же він наводить назви 
збірників, куди було вміщено не менше 2000 
фольклорних записів М. Костомарова, – «Тру-
ды…» П. Чубинського, «Саратовский сборник», 
«Летописи русской литературы».

Останні дві етнографічні поїздки уже хворого 
М. Костомарова (1883–1884 рр.), здійснені за рік 
до його смерті (1885), яскраво засвідчують його 
талант збирача народної творчості, який не міг 
не передатися його друзям, і зокрема В. Горленку. 
Як відзначає К. Грушевська, «думка Горленка про 
розшуки кобзарів могла бувати наслідком роз-
мов із старим корифеєм українознавства – авто-
ром стількох записів дум» 13. Не випадково свою 
першу працю, яку В. Горленко опублікував у «Ки-
евской старине» (1882, № 12), він присвятив саме 
постаті кобзаря Івана Крюковського, від якого 
записав 9 дум у Лохвиці Полтавської губернії і 
опублікував у статті в такому порядку: 1) Олек-
сій Попович, 2) Вітчим, 3) Соколи, 4) Про сестру 
і брата, 5) Про вдову та синів, 6) Про озовських 
братів, 7) Самійло Кішка, 8) Хведор Безрідний, 
9) Іван Коновченко. К. Грушевська, аналізуючи 

ці записи, відзначала цінність рідкісних записів 
дум – «Соколи» та «Самійло Кішка», а також ко-
ментарів до них, зокрема вказівок «про районове 
дослідження дум».

Уже в цій першій публікації російською мо-
вою відчутний глибокий патріотизм В. Горлен-
ка – зберегти від забуття народну історичну по-
езію, запалити інших на пошуки і збереження 
національних святинь, зібрати відомості про но-
сіїв цих святинь – кобзарів, лірників, бандурис-
тів. Це підтверджують і уривки з його листів до 
П. Мартиновича, який 28 квітня 1885 р. повідо-
мив В. Горленка про те, що він перший, ще в 18-
76 р., здійснив записування народного епосу від 
І. Крюковського, – «Я не думал ставить себе в за-
слугу запись дум от Крюковского и, отдав их в 
печать, желал сделать только пользу людям за-
нимающимся народной поэзией»; «[...] Уверяю 
Вас что я действовал только из любви к родной 
поэзии и науке. За свою статью, как и за все по-
следующия, я никогда не получал никакой пла-
ты [...]; «Мне казалось что исторические думы и 
песни имеют для науки такую важность что пе-
ред этим отходит на второй план вопрос о 
том кто их нашел» 14 (8 березня 1885 р.); «Кто 
бы не отыскал и не спас эти сокровища, каждый 
год исчезающие, – лишь бы они были спасены!-
» 15 (5 червня 1885 р.). Так, у 1883 р. на сторінках 
«Киевской старины» (№ 2, с. 467–476) він публі-
кує три псалми, записані від кобзаря І. Крюков-
ського («Ой горе, горе на сім світі жити»), лірни-
ків Гната Шмиголя («Ой хто в мирі являється») та 
Порфирія («Ой зійшли мої літа...»), наголошую-
чи в передмові на тому, що псалми «представля-
ют немалый интерес в вопросе взаимодействия 
старой школьной церковной науки и народнаго 
творчества» «в деле изучения форм народной 
поэзии» (с. 468).

У кінці передмови закликає збирачів звернути 
увагу на такий жанр народної творчості, як псал-
ми, – «Печатая, на первый раз, три псальмы не-
известные по сборникам, мы желали бы побу-
дить гг. собирателей к обнародованию и других 
неизвестных произведений этого рода и к запи-
сыванию их от лирников...» (с. 468).

Згодом у восьмому номері «Киевской старины» 
1883 р. публікує варіант пісні про правду, запи-
саний від лірника в Роменському повіті Полтав-
ської губернії (с. 769–770). У 1884 р. на сторінках 
«Киевской старины» (№ 1, 12) з’являється най-
більша етнографічна праця В. Горленка – «Коб-
зари и лирники» (с. 21–47; 639–657), в якій, за 
оцінкою К. Грушевської, «було зроблено дуже ба-
гато для дослідження еволюції сього своєрідного 
громадського феномену, яким являються думи 
на тлі своїх умов існування» 16.

На початку статті В. Горленко наголошує на 
важливості пошуків варіантів уже відомих дум: 
«Поиски за историческими песнями дадут, быть 
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может, немного новых открытий, зато многое 
уяснят, по свежим следам, для физиологии этого 
исчезающего явления […]. Процесс совершив-
шихся в этих песнях изменений, самые их облом-
ки помогут уяснить то, что исчезло» 17.

Зміст праці складають кілька оповідань про 
знайомство В. Горленка із кобзарями – Є. Перепе-
лицею, П. Братицею, Хв. Башею, про особливості 
опублікованих записів від них, а також згадки 
про недруковані його записи і знайомства з коб-
зарями та мужиками, роздуми з приводу побу-
тування історичного епосу та псалмів.

Крізь усю працю В. Горленка «Кобзари и лирни-
ки» проходить наскрізна думка-роздум про по-
вагу до кобзарів та лірників, про таємницю збе-
реження їхньої творчості впродовж кількох сто-
літь – «...эти нищие, убогие люди, могикане исчез-
нувшаго, стараго строя жизни, как-то инстинк-
тивно внушают почтение к себе в народе, который 
как-бы чует в них отблеск чего-то высшаго» 18.

Проте на цьому дослідження кобзарського 
епосу В. Горленка закінчуються, оскільки праця 
«Кобзари и лирники» була його останньою робо-
тою про кобзарство.

Далі з року в рік на сторінках «Киевской стари-
ны» знаходимо низку фольклористично-етно-
графічних праць, рецензій, нарисів, некрологів, 
спогадів про визначних культурних діячів Укра-
їни, зокрема фольклористів та кобзарів, які за-
свідчують багатогранність зацікавлень автора та 
його небайдужість до проблем українознавства. 
Так, у 1884 р. В. Горленко опублікував невелич-
кі дослідження «Труды этнографическо-статис-
тической экспедиции» Чубинского в сравнении 
с другими подобными (№ 2, с. 349–351) та «Сто 
семь лет южнорусской этнографии» (№ 3, с. 505–
507), в яких висловлює власні погляди стосов-
но таких фундаментальних праць, як «Труды» 
П. Чубинського та «Описание свадебных укра-
инских простонародных обрядов...» Г. Калинов-
ського. Він вважає, що «Труды...» П. Чубинського 
«по богатству данных могут быть поставлены в 
параллель только с двумя памятниками европей-
ской этнографической литературы: «Lud polski» 
Кольберга и «Bibliotheca della tradizioni popolari» 
Питрэ» 19. Особливої цінності працям П. Чубин-
ського, за словами В. Горленка, додає та обста-
вина, що у всіх томах видання, крім збірника пі-
сень, збирач виявився новатором, зокрема у тре-
тьому томі («Сказки», 296 N), куди увійшли ще 
ніде не опубліковані казки. В. Горленко відзначає 
велику чисельність весільних (1943 №) та побу-
тових (1884 №) пісень у зібранні П. Чубинського, 
чого не було в жодному українському пісенному 
збірнику, вказує на новизну зібраних матеріалів 
з народного, звичаєвого права, з української ет-
нографії та побуту.

У статті «Сто семь лет южнорусской этногра-
фии» (1884, № 3, с. 505–507) йдеться про працю 

Г. Калиновського «Описание свадебных украин-
ских простонародных обрядов…», що вийшла 
1777 р. у Петербурзі, яку В. Горленко зараховує до 
перших праць з української етнографії і також до 
перших літературних праць про Україну.

В. Горленко уважно спостерігав не тільки за 
розвитком української етнографії, а також за ви-
ходом літературознавчих та мистецтвознавчих 
праць. Так, на появу в друці «Очерков истории 
украинской литературы ХІХ ст.» (К., 1884) М. Пе-
трова В. Горленко одразу ж відгукнувся на сто-
рінках «Киевской старины» (1884, № 12, с. 664–
672), наголосивши на тому, що праця професора 
Петрова заслуговує на особливу увагу «как пер-
вое самостоятельное изследование, посвящен-
ное судьбам малорусской литературы» 20.

Разом з тим, В. Горленко висловив ряд слушних 
зауважень з приводу висвітлення концепції роз-
витку української літератури як національної, її 
зв’язків з народною творчістю, та її місця серед 
інших літератур, зокрема російсько-українські 
літературні взаємини. Він ставить кілька акту-
альних питань до книги Петрова, на які вона мала 
б дати відповіді, але не дає: «В какой же мере при-
менен составителем исторический метод к его 
труду? Исследованы-ли все факторы, влиявшие 
на образование и развитие письменной украин-
ской литературы, прослежена-ли ея двойствен-
ная роль: помощницы литературы общерусской 
и создательницы самостоятельнаго литератур-
но-национального типа?» 21. Сучасні літерату-
рознавці відзначили актуальність даних питань, 
вказуючи на те, що деякі з них на сьогодні пере-
росли вже у глобальні культурологічні проблеми, 
і справедливо вважають, що дана рецензія В. Гор-
ленка стане корисною для вивчення не лише істо-
рії проблеми, а й методики і методології 22.

Не пройшли повз увагу В. Горленка такі фоль-
клорні видання, як «Угро-русския народныя пес-
ни, собранныя г. де-Волланом» (СПб., 1885) та 
«Малорусская свадьба в Корницком приходе… 
Составил Н. Янчук» (М., 1886), на які він відгук-
нувся на сторінках «Киевской старины» (1886, 
№ 3, с. 168–172; № 10, с. 369–372). Він привітав 
видання М. Янчука, в якому етнограф зробив 
спробу детального фольклорно-етнографічного 
обстеження невеликої окремо взятої території. 
Порівнявши записи весільних обрядів у збірни-
ках М. Янчука і П. Чубинського, В. Горленко до-
ходить висновку, що колективне зібрання «Тру-
дов...» П. Чубинського «представляя в общем не-
сравненно большее богатство, не дает все таки 
такой законченной картины, которая рисует яв-
ление в данной местности во всей его полноте и 
«как на ладони» 23.

Значний внесок в історію української фоль-
клористики В. Горленко зробив своїми виступа-
ми про кобзарів та фольклористів І. Кравченка-
Крюковського 24, М. Костомарова 25, П. Лукашеви-
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ча 26, О. Гаврилова 27, О. Вересая 28, написаними на 
вшанування їхньої пам’яті, «чувству[я] себя об-
язанным занести в историческую и этнографи-
ческую южно-русскую хронику еще одну утрату 
в области отходящей в вечность старины» 29. Так, 
він один із перших опублікував автобіографічні 
відомості про кобзаря Крюковського та збирача 
народної творчості О. Гаврилова, відзначаючи, 
зокрема, що «варианты Крюковского […] вполне 
оригинальны и все хорошаго качества», 30 а в «за-
писях [Гаврилова – Л. К.] есть уники, т. е. такия 
песни, которыя никогда и никем не были записа-
ны» 31.

Основним у діяльності кожного із українських 
культурних діячів В. Горленко вважав збережен-
ня уснопоетичних народних зразків. Тому й ві-
рить він, що «слава [...] не вмре, не поляже!» про 
кобзаря І. Крюковського за те, що він «сберег 
среди горькой своей жизни, за часть исчезающа-
го сокровища народной поэзии!» 32. Про П. Лука-
шевича також наголошував, що «право на при-
знательную память дает ему подвиг его молодос-
ти, спасший от забвения несколько сокровищ на-
роднаго творчества» 33.

Крім розглянутих публікацій фольклористич-
но-етнографічного характеру, В. Горленко опу-
блікував на сторінках «Киевской старины» ще 
близько сотні праць з проблем українознавства, 
щоб «запалити [...] інших на пошуки і збереження 
національних святинь» 34. У полі зору В. Горленка 
були твори Панаса Мирного 35, І. Франка 36, М. Кро-
пивницького 37, І. Карпенка-Карого 38, І. Манжу-
ру 39 та багатьох інших письменників-сучасників. 
Він також опублікував нові матеріали про І. Кот-
ляревського 40, П. Куліша 41, робив постійні огля-
ди літератури 42, ознайомлював читачів із при-
ватними колекціями старовини В. Тарновсько-
го, К. Скаржинської 43, а його праця з приводу ав-
тора «Історії Русів» 44 посіла важливе місце серед 
визначних історичних досліджень. Не випадково 
П. Мартинович у листі до В. Горленка 2 вересня 
1886 р. писав: «Ваши статьи в Киевской старине я 
всегда читаю иногда по нескольку раз и нахожу в 
них очень много прекрасного» (ІМФЕ, ф 11-3/47).

Про особливе місце В. Горленка в культурно-
му житті України свідчить і його епістолярна 
спадщина, яку останнім часом ретельно дослі-
джує І. Забіяка 45, і котру ще К. Грушевська вва-
жала «дуже важливим документом в історії на-
шої етнографії» 46. На сьогодні встановлено, що 
В. Горленко листувався із 127 кореспондента-
ми 47. Серед них такі відомі культурні діячі, як 
В. Антонович, Д. Багалій, Ганна Барвінок, Б. Грін-
ченко, І. Житецький, Є. Ківлицький, М. Косто-
маров, П. Куліш, О. Лазаревський, О. Лашкевич, 
Ф. Лебединцев, О. Левицький, П. Мартинович, 
Панас Мирний, В. Науменко, М. Петров, О. Пи-
пін, Б. Познанський, І. Рудченко, Д. Яворниць-
кий, французький письменник Д. Рош. Найбіль-

ше листів було написано на ім’я О. Лазаревсько-
го (62 п. в.), О. Левицького (62 п. в.), П. Марти-
новича (126 п. в.), Панаса Мирного (85 п. в.) та 
Д. Роша (180 п. в.). Ці листи були вже в полі зору 
таких дослідників, як К. Грушевська 48, Є. Рудин-
ська 49, І. Борщак 50, І. Забіяка 51, які відзначали, 
що «публічна діяльність [В. Горленка – Л. К.] має 
фольклорно-етнографічний, історико-краєзнав-
чий зміст, для вираження якого він здійснював 
неодноразові експедиції (екскурсії) по Київській, 
Полтавській та Чернігівській губерніях» 52.

Проживаючи часто у Петербурзі, В. Горленко 
духовно не поривав з Україною, признаючись у 
листі до збирача народної творчості О. Гаврило-
ва, що «лише тут, на півночі, відчуваєш усю не-
обхідність напруження всіх наших інтелекту-
альних сил для врятування нашої народності-
» 53. «Общерусская жизнь» росте й росте в широ-
чінь, – наголошував В. Горленко, – усмоктуючи 
в себе багато дорогоцінного, що нам належить, 
і якщо ми не будемо жити для захисту духовно-
го капіталу нашої батьківщини, то про неї зали-
шаться тільки приємні спогади!» 54.

Працюючи у Петербурзькій бібліотеці, В. Гор-
ленко знаходить багато відомостей, що стосу-
ються української культури, про що він із захо-
пленням повідомляє О. Лазаревському в листі 
10 березня 1888 р.: «Тут на кожному кроці на-
штовхуєшся на невідкладність укладання і ви-
дання південноруської історичної та іншої біблі-
ографії. Поки не буде в нас такої – не буде й шко-
ли південноруських досліджень» 55. Як бачимо 
із іншого листа В. Горленка до О. Лазаревського, 
він мріяв «завоювати у свідомості російського 
суспільства визнання [...] самостійних творчих 
сил» української інтелігенції, щоб «з нами раху-
валися» 56. Тому з таким ентузіазмом і далі від-
шуковував зразки національної культури, попу-
ляризуючи їх у своїх статтях. Так, у січні 1888 р. 
В. Горленко їде до Березані, де відбувається роз-
продаж майна етнографа П. Лукашевича, і при-
возить звідти його етнографічні записи, які зго-
дом передає Б. Грінченку для публікації.

Він також турбується про збереження фоль-
клорних записів лікаря і етнографа О. Гаврилова, 
який помер у 1888 р., і за матеріалами, наданими 
йому П. Мартиновичем, вміщує некролог у «Ки-
евской старине» (1889, № 1, с. 246–247), підписав-
шись також його прізвищем. Відгукується на ви-
хід фольклорних видань М. Янчука, Б. Грінченка, 
підтримує порадами П. Мартиновича. «Большое 
спасибо Вам, многоуважаемый Борис Дмитрие-
вич, за «Литературу украинского фольклора», – 
писав В. Горленко Б. Грінченку в листі від 1 черв-
ня 1901 р. – Но удивительно как могли Вы соста-
вить этот указатель вдали от больших библио-
тек?» (ІР, ІІІ, 36111). Повідомляє П. Мартиновича 
про фольклорні збірники Б. Грінченка, зазначаю-
чи, що вони ніяк не перегукуються з його мате-
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ріалами: « Ваши все записи совершенно ориги-
нальны и подобных их в Черниговском сборнике 
нет» (ІМФЕ, ф. 11-3/176). Турбується про видан-
ня фольклорного доробку П. Мартиновича, за-
спокоює його стосовно втрати частини записів: 
«я потерял также 9/10 из того что мог получить 
от жизни. Конечно я об этом всем тоскую, но тос-
кой ничему не поможешь. Будем делать что еще 
можем, но не будем отчаиваться […]. Из запи-
сей Ваших пропало, собственно говоря, чрезвы-
чайно мало, а сохранились драгоценности, ка-
ких […] нет ни у кого. Все сохранившееся каса-
ется Вашей родины и народа, которые Вы горячо 
любите. Спася это сокровище, Вы не имеете пра-
ва зарывать его в землю и несмотря на малень-
кие потери и пропуски обязаны обнародовать» 
(ІМФЕ, ф. 11-3/176).

П. Мартинович завжди прислухався до порад 
побратима, довіряв йому і дякував за щирість 
і увагу, як видно з його листа 21 липня 1887 р.: 
«Спасибо Вам и за Ваше внимание и отношение 
ко мне. Я только знаю, что пока я и умру, то ни-
когда и ни от кого не получал и не получу таких 
писем, как от Вас получил. В моей жизни я не 
встречал никого, чьи бы мысли, высказанные по 
поводу чего нибудь в письмах или в статьях мне 
так нравились, такое производили на меня впе-
чатление и так своеобразно трогали меня как то, 
что я читал в Ваших статьях» (ІМФЕ, ф. 11-3/47).

Проживаючи останні роки в Петербурзі і дру-
куючись у російських періодичних виданнях, 
В. Горленко не переставав турбуватись про укра-
їнську культуру і поруч із оглядами творів ро-
сійських і зарубіжних письменників друкував 
матеріали, присвячені Т. Шевченку, М. Гоголю, 
І. Котляревському, Г. Квітці-Основ’яненку, ми-
нувшині України 57, брав активну участь у підго-
товці до видання повного зібрання творів П. Ку-
ліша 58, признаючись у листі до Панаса Мирного, 
що «не написав жодного слова, супротивного [в-
ласним – Л. К.] переконанням і нечесного» 59.

В. Горленко мав наміри написати нариси про 
гайдамаччину, зробити «велике розкішне ви-
дання про Малоросію в розумінні речових і ду-
ховних її пам’ятників» 60, мріяв про повернення 
в Україну. Проте – раптово помер 14 (27) квітня 
1907 р. в Петербурзі на 52 році життя. Поховано 
його в рідному селі Ярошівці (тепер Українське 
Талалаївського району Чернігівської області) 
поруч з могилами батька і матері на козацькому 
кладовищі.
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КОЗЛОВСЬКИЙ Віталій
(Львів)

ЕСТЕТИКА СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
БАЛАДИ: ПЕРСПЕКТИВИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Балада належить до тих жанрів української 
усної словесності, які на сучасному етапі розви-
тку суспільства є невід’ємною складовою народ-
ної культури. Ліро-епічна пісня перебувала й на-
далі перебуває в активному репертуарі виконав-
ців, що підтверджують польові обстеження прак-
тично усіх регіонів України. З іншого боку – це 
жанр, що має поважну історію свого вивчення та 
публікування. Але, незважаючи на такий стан ре-
чей, балада й надалі продовжує привертати увагу 
науковців. На це є кілька причин. По-перше, ба-
ладна пісня, як і усна словесність загалом, яви-
ще динамічне, що перебуває в постійному розви-
тку, взаємозв’язках з іншими видами фольклору. 
«Це, – як зазначає сучасний дослідник С. Миша-
нич, – складний організм, в якому одні клітини 
старіють і гинуть, а інші народжуються і сягають 
розквіту» [1, 5]. Такий рух зумовлює еволюцію 
жанру на всіх його рівнях і не може залишити-
ся поза увагою дослідників. Суттєвих або незна-
чних трансформацій зазнає архітектоніка тексту. 
Ідейно-тематична та художньо-стильова система 
балади тісно пов’язана з ментальністю її носіїв та 
виконавців, що здатна еволюціонувати під впли-

вом зовнішніх факторів, тому процес досліджен-
ня поетичних текстів повинен включати зістав-
лення з «різними формами й сторонами народно-
го життя, етносоціальних і етнокультурних про-
цесів, з рухом народної культури в цілому» [2, 13]. 
Історичний поступ ліро-епосу відбиває й динамі-
ку світогляду, філософії, етичних та естетичних 
смаків народу. «Балади з давніми міфологічни-
ми мотивами, історичні і балади на родинно-по-
бутову тематику, – наголосив М. Гайдай, – істот-
но відрізняються між собою в своєму розвитку і 
характеризуються різними параметрами зв’язків 
з сучасною естетикою жанру і естетичними по-
требами носіїв фольклору» [3, 17]. Власне від ста-
більності чи зміни цих факторів і залежить пое-
тична структура жанру. По-друге, постає потреба 
в дослідженнях значно ширшого плану, які дали 
б змогу глибше проникнути в саму суть уснопое-
тичних текстів, виявити в них основні закономір-
ності розвитку та побутування. Вивчення окре-
мих сюжетів, груп чи циклів лише частково вирі-
шують цю проблему. Значно більшого результату 
можна досягти, якщо фольклорний жанр розгля-
дати через призму загальнофілософських, етич-
них та естетичних категорій. Прикладом подібної 
роботи є монографія М. Гайдая «Народна етика у 
фольклорі східних і західних слов’ян» [4]. Дослі-
дження усної поетичної творчості з позиції етич-
них категорій добра і зла приносить позитивні 
результати в плані вивчення народної пісенності 
і виводить її з вузьких філолого-фольклористич-
них студій на значно ширші горизонти. Відповід-
но перспективною є проблема вивчення естетич-
ного аспекту фольклору загалом і балади зокре-
ма. Оминути його неможливо, оскільки «естетич-
не в художній творчості є природним підґрунтям 
формування і розвитку мистецтва – закономір-
ного творчого процесу» [5, 6]. По-третє, однією з 
причин інтересу до баладної пісні виступає іде-
ологічний бік проблеми. У своїй еволюції зазна-
чений жанр синтезував у собі динаміку як по-
етичних закономірностей, так і ідейних, які за-
знали впливу тих громадсько-політичних подій, 
що мали місце в історичному поступі українсько-
го народу. Йдеться насамперед про стрілецький 
фольклор та пісні періоду ОУН-УПА. Цей пласт 
усної словесності дав новий поштовх для розви-
тку балади, яка збагатилася не тільки на сюжет-
ному, образному рівні, а й у плані етичному, есте-
тичному. Щоправда, довгий час у силу політичних 
обставин цей важливий для суспільства історич-
ний період був забороненим і, ясна річ, викину-
тий з наукового контексту. Однак без врахування 
цих текстів не можна скласти повного уявлення 
про стан і перспективи розвитку баладної тради-
ції в Україні.

Одним з перспективних шляхів вивчення ліро-
епосу, на сучасному етапі розвитку фольклорис-
тики, є розробка його аспекту, що охоплює різно-
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манітний спектр проблем та методів досліджен-
ня, оскільки включає в себе вивчення поетичних 
особливостей, музикознавчий бік, реакцію слу-
хачів на виконання пісні, їх оціночні характерис-
тики, манеру виконання та й, зрештою, специфі-
ку виявлення у фольклорному тексті тих чи ін-
ших естетичних категорій. На останній проблемі 
й слід зосередити основну увагу дослідників.

Вивчення балади через призму естетичних ка-
тегорій в українській фольклористиці ще не про-
водилося. Щоправда, проблема тією чи іншою 
мірою порушувалася в наукових колах. Зокрема, 
зроблена спроба виявити особливі риси катего-
рії трагічного в народній баладі в статті М. Ка-
лениченка «Специфіка трагічного в народних 
українських баладах» [6]. Цю тему піднімав у 
комплексі з етичною проблематикою на VII з’їзді 
славістів і М. Гайдай [7]. Але, слід зауважити, що 
значно ширше дослідження, присвячене естети-
ці фольклору, з’являється в російській фолькло-
ристиці другої половини XX ст. [8], де усна сло-
весність розглядається через призму естетичних 
категорій прекрасного, величного, героїчного, 
трагічного і комічного. Не оминають своєю ува-
гою і народну баладу, яку вивчають в основному 
в контексті естетичної категорії трагічного. 

Саме вивчення народної балади через призму 
категорій драматичного, трагічного та героїчно-
го становить один із пріоритетних напрямків у 
сучасній фольклористиці. Драматизм ліро-епіч-
ної пісні всеохоплюючий, він її пронизує від пер-
шого до останнього куплету. Така особливість зу-
мовлює співіснування цієї категорії з іншими – 
трагічним, героїчним. Художній конфлікт, який 
завжди драматичний, відповідно до розв’язки 
може набирати трагічного або героїчного харак-
теру. Героїчна боротьба баладного персонажа за-
вжди супроводжується сильною напругою та пе-
реживаннями. На драматичному характері жан-
ру наголошували практично всі фольклористи, 
але проблема її природи та способів поетичного 
вираження й надалі залишається відкритою. 

Уже сама жанрова природа балади визначи-
ла дві основні форми трагічного бачення світу: 
ліричну та епічну. Хоча досить часто чітку межу 
між ними важко провести, оскільки ліро-епічна 
пісня в процесі своєї еволюції все більше ліризу-
ється «для балади основний шлях трансформа-
ції – це перехід в лірику у вигляді більш широ-
кого спектру ліро-епічних і ліричних форм» [9, 
7], схожі спостереження щодо сучасного стану 
баладної ліро-епіки знаходимо і в О. Дея [10, 37]. 
Та загалом такий поділ виглядає доцільним. Ви-
хідною точкою під час характеристики категорії 
трагічного виступає баладний герой у його став-
ленні до зовнішнього світу. Ліричний трагізм ха-
рактеризується незначним колом тем та деяки-
ми поетичними особливостями у зображенні ге-
роїв. Персонаж постає не активним учасником 

подій, а пасивним, він ніяким чином не впливає 
на ситуацію й виступає як безсила жертва обста-
вин. Трагічне в таких текстах передається не че-
рез дію, а переноситься у внутрішній світ персо-
нажа і виявляється через його почуття. «Трагізм 
становища й переживань полягає в основному у 
внутрішніх суперечностях і боротьбі, що вини-
кають у свідомості, в душі людей» [11, 124]. До-
мінування ліричного елементу в тексті допома-
гає краще пізнати естетичні смаки народу, адже 
в такому випадку виконавець більше ототожнює 
себе з головним героєм, з конфліктною ситуаці-
єю, яка йому може бути знайомою з власного до-
свіду, що додає таким творам більшої експресії 
та чуттєвості.

Природа трагедії тісно пов’язується з ідеалами, 
які панують у суспільстві та неможливість досяг-
нення або порушення яких призводить до від-
повідних почуттів і сприйняття реальності. Тра-
гічне виявляється як руйнація не тільки ідеалу, 
а й гармонійного, що виступає естетичною домі-
нантою народної словесності загалом. Трагічне 
в народному розумінні в порівнянні з тим трак-
туванням, яке зустрічається у наукових працях, 
представляється відносно спрощено. Це те, що 
здатне викликати сум, сльози, співчуття. Тому 
ліро-епічні твори насичені відповідною лекси-
кою. Наприклад, особливо це стосується опису 
головної героїні, яка завжди заплакана та зажу-
рена. Щоб підкреслити своє ставлення до героїні 
та підсилити глибину її горя, народ шукає якнай-
влучніших та стислих форм передачі таких мо-
ментів. Для цього народнопоетичний геній вда-
ється до метафоричного мовлення, що своєю не-
звичайністю привертає увагу аудиторії. Людські 
почуття настільки сильні, що здатні розворуши-
ти природу, яка в уяві завжди була наділена ан-
тропоморфними рисами. Так і цього разу річка, 
як жива істота, зачувши горе молодої дівчини, 
прокидається зі сну:

Та й побігла Маруся над річку,
Та й побігла над бистру воду,
І так довго над річком плакала,
Що річенька збудилася зо сну [12, 259].
Такі пісні переповнені емоційними словами: 

покидати, плакати, забувати, зажуритися, 
горе, сум, які характеризують не лише внутріш-
ній світ персонажа, а й ставлення самого народу 
до ситуації, що склалася. У баладі, з одного боку, 
все спрямоване на те, щоб викликати співчуття 
в аудиторії, а з іншого – це безпосередня есте-
тична оцінка конфлікту самим народом, де через 
накопичення своєрідної лексики та емоційних 
образів виявляється його трагічний світогляд. 
Крізь ліро-епічні твори такого типу проходить 
ідея всемогутності долі і неможливості їй проти-
стояти, звідси й пасивність характерів головних 
персонажів. Друга форма категорії трагічного в 
баладі – епічна. В українському баладному фон-
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ді значна частина сюжетів відповідає саме цьому 
типу. Одна з її особливостей полягає в тому, що 
герої пісень особисто визначають свою долю, на-
віть якщо їхні дії з самого початку приречені на 
поразку. У таких творах епічний елемент відіграє 
важливу роль. Увага акцентується на зовнішньо-
му боці конфлікту, на основних, з народного по-
гляду, його моментах. Щоправда, деякі дослід-
ники цьому типу й надавали перевагу, спрощу-
ючи тим самим трактування категорії. «Трагедія 
є там, де є активність характеру по відношенню 
до обставин» [13, 103]. Це твердження водночас 
і підтверджує, і спростовує баладний матеріал. 
На перший план виноситься не внутрішній, ду-
шевний стан героя, а зовнішні дії персонажів. 
Категорія трагічного набирає іншого характеру 
в плані свого вираження. Важливу роль тут віді-
грають елементи композиційної побудови тво-
ру, система дій головного персонажа. Традицій-
но значне естетичне навантаження отримують ті 
компоненти сюжету, в яких ідеться про причини 
вчинків персонажа. Інколи мотивація дій героя 
проглядається лише з контексту, який визначає 
не тільки естетичну сторону конфлікту, а й етич-
ну. Отже, відчувається сильний зв’язок естетич-
ного із певними морально-етичними ідеалами 
суспільства, порушення яких призводять до тра-
гедії.

Розглядаючи баладний ліро-епос через призму 
естетичних категорій, не можна оминути питан-
ня, присвячене специфіці поетичного виражен-
ня категорії героїчного, оскільки поряд із харак-
теристикою балади як «епосу нещасливих люд-
ських доль» [14, 21], говорять про сильні вольові 
натури, що притаманні пісенним героям. Тому в 
контексті вивчення естетичного аспекту народ-
ної балади є всі підстави виокремити питання 
про героїзм баладного фольклору. У науці три-
валий час побутувала думка про те, що героїч-
не в усній народній пісенності стосується майже 
виключно дум та історичних пісень. Але фоль-
клорний фонд значно розширює спектр жанрів, 
які можна розглядати через призму зазначеної 
категорії. Але те, що пласт фольклору, який на-
ділений героїчним пафосом, значно ширший, 
свідчить, зокрема, і збірник під відповідною на-
звою «Героїчний епос українського народу», де 
вміщено велику кількість різножанрового мате-
ріалу. Автор передмови до зазначеного видання 
О. Таланчук відзначає спорідненість героїчного 
і трагічного в усній поезії українців: «Героїчне – 
це не тільки історичні пісні, легенди чи думи про 
певні події, славні військові походи, що увінчува-
лися перемогами. Серед наших пісень є багато й 
сумних, у яких виливалися сльози втрат, безсил-
ля, розчарування, туга за втраченою свободою, 
покинутим рідним краєм…» [15, 3]. Піднімаючи 
питання про специфіку вираження досліджува-
ної естетичної категорії у цих текстах, авторка 

дійшла висновку, що «героїка притаманна бага-
тьом жанрам українського фольклору, котрі хоч 
і не в конкретних образах, подіях ситуаціях, а 
метафорично відображають картини минулого 
нашої землі, уявлення про подвиг, мораль – за-
галом ментальність українців» [16, 4]. Сказане 
стосується й народної балади, особливо там, де 
говориться про поєднання категорії трагічного з 
героїчним пафосом, що, зрештою, помітно впли-
ває на особливості поетичної структури тексту. 
Поняття героїчного тісно пов’язується з катего-
рією свободи, яка в баладній ліро-епіці реалізо-
вується двома шляхами – особистісним та сус-
пільно-політичним. Отож, відповідно до цього 
виділяємо два типи героїчного в народній бала-
ді – тип особистості та героїка тип суспільно-по-
літичної героїки.

У баладі вона (категорія героїчного) виража-
ється через протистояння двох сил. З одного 
боку, виступає особа з її прагненнями та вподо-
баннями, а з іншого – суспільство, яке намага-
ється придушити всі свободолюбні пориви осо-
би й спрямувати їх у потрібне йому русло. З цьо-
го протистояння й зароджується конфлікт. Що-
правда, героїчного характеру йому надає позиція 
головного персонажа, яка виражається в тому, 
наскільки далеко може зайти герой заради до-
сягнення своєї мети, у цьому випадку особистої 
свободи. Якщо в центрі історичного епосу стоять 
образи, що мають або мали суспільний резонанс, 
то в баладах, які можна розглядати через призму 
зазначеного типу, на перший план виходять пе-
ресічні люди щодо свого місця в суспільстві. В 
сюжетах порушують тему свободи особи в систе-
мі громадських відносин. Конфлікти, зображені 
в простежуваному типі, переносяться в побуто-
ву площину, що зумовлює певну специфіку кате-
горії героїчного, оскільки її переважно розгляда-
ють в контексті національно-визвольної бороть-
би. 

Хоча В. Пропп в одній зі своїх робіт зазначає, 
що героїчними текстами є такі, в яких точилася 
боротьба не за вузькі, дрібні цілі, не за особис-
ту долю, не за приватне благополуччя героя, а за 
найбільш високі ідеали народу в дану добу. На 
нашу думку, ці особисті мотиви не слід відкида-
ти під час розгляду категорії героїчного, особли-
во в народній баладі. Про категорію героїчного в 
цьому жанрі можна говорити розглядаючи сю-
жети як родинно-побутового циклу, так і про до-
шлюбні взаємини молоді. Героїчне, що постає у 
побутовому плані, реалізується у формі бороть-
би проти неприйнятних для людини застарілих 
норм моралі. Ця категорія характеризує ті тек-
сти, у яких відбито початки переходу суспіль-
ства на інший етап відносин і в родинній сфері, 
і в громадській. Але такий перехід відбувався ін-
коли досить болісно. Старі моральні норми мали 
ще сильні позиції, а нові лише починали наби-
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рати сили й подекуди поступалися першим. Ге-
роями балад, які характеризують цей тип, ви-
ступають, як правило, молоді люди, що прагнуть 
звільнитися від старих заборон та утвердитися 
в суспільстві як особистості зі своїми погляда-
ми на життя, власними прагненнями. Таким чи-
ном основою категорії героїчного є персонаж 
чи система персонажів та їх вчинки. Під героїч-
ним традиційно розуміють боротьбу двох сил і 
відповідними рисами наділяють ту сторону, яка 
відповідає та відображає ідеали тієї спільноти, в 
репертуарі якої побутує твір. Важливим поетич-
ним моментом є активний характер персонажів, 
які кидають виклик чисельнішим та сильнішим 
суперникам. У побутових ліро-епічних піснях 
таким суперником є загальноприйняті мораль-
ні норми та стереотипи. Поетичні моменти, що 
здатні героїзувати головного персонажа, про-
никають і в тексти з розбійницькою тематикою. 
Мотив, який певною мірою героїзує образ жінки, 
виданої за розбійника, міститься в одному з варі-
антів пісні про «кальвіна», що стинає голову дру-
жині за пісню – осторогу дитині не йти слідами 
батька. Необхідно зауважити, що цей мотив не 
характерний для цього сюжетного типу. Як пра-
вило, жінка виступає пасивною жертвою розбій-
ника і чекає на свою смерть. Це наклало відбиток 
і на розвиток цього мотиву. Свій протест жертва 
виголошує уже після того, коли над нею вчинено 
розправу:

Пішла мила в коморочку,
Стяв їй кальвін головочку. 
Головочка ся котила,
Ще три слова говорила:
– Ліпше мені в землі гнити,
Як з кальвіном в світі жити [17, 455].
Цей момент свого повнішого вираження на-

буде в наступних сюжетах, де герої більш актив-
ні в плані відстоювання особистої свободи. До 
них, наприклад, примикає сюжет балади з моти-
вом «самогубство закоханих, розлучених бать-
ками». Молода пара кидає виклик традиції укла-
дати шлюби без згоди молодих, хоча, як і в по-
передньому сюжеті, трагічна розв’язка свідчить 
про глибоке коріння такого звичаю. Формуван-
ня героїчного начала в народній баладі відбува-
ється через головних персонажів, через їхню ак-
тивність щодо свого самоствердження. Це при-
зводить до загибелі, яка виражається мотивом, 
пов’язаним із самогубством. Він досить пошире-
ний у баладах, але в даному разі набуває нових 
естетичних якостей. Якщо в першому випадку 
цей мотив нагнітав ситуацію, покликаний був 
висловити співчуття до героя, то в другому – він 
звеличує вчинок персонажа, героїзує його.

Категорія героїчного в українському фолькло-
рі, зважаючи на історію нашого народу, отримала 
благодатний ґрунт для свого розвитку, особливо 
якщо це стосується тематики національно-ви-

звольних змагань. І хоча значні історико-полі-
тичні катаклізми в жанрі балади проявляються 
через призму побутовізму, вона знайшла шляхи 
самореалізації, використовуючи традиційні за-
соби свого поетичного втілення. В основу дослі-
дження цього типу героїчного лягли твори істо-
ричної тематики. Поетичне вираження героїзму 
набуває нових, якісних рис. Сюжети розгорта-
ються на побутовому тлі, але акцент у них зміще-
ний до загальнонаціонального контексту. 

Українська балада відбирала найдраматичніші 
моменти визвольної боротьби, де на відважних 
воїнів чигала смертельна небезпека, яка іноді до-
сягала своєї цілі. Тому картини загибелі повстан-
ця, стрільця чи козака – необхідна складова ба-
ладної поетики. Персонажі, як правило, гинуть у 
нерівному бою або потрапивши в засідку. Відва-
га народних героїв підкреслюється за допомогою 
гіперболізації сили їхніх супротивників. Цього 
ефекту балада досягає через порівняння: «кулі 
летять, мов град», «кулемети торохкочуть, мов ті 
навіжені». Важливу роль відіграє епітет. Щоб зо-
бразити жорстокість та непримиренність сутич-
ки, використовуються відповідні поетичні тропи: 
«бій великий», «кривавий бій», «остра стріляни-
на», «гострії гармати». Трагічний момент, викли-
каний смертю героя, передається символікою ко-
льорів, що досягає свого ефекту частим викорис-
танням постійних епітетів таких, як «біле тіло» 
та «кров червона»:

А як він їх пораховав,
Поклали на сани,
І повезли біле тіло
В місто Бережани.
А як вони їх повезли,
Всі люди плакали,
Розливалась кров червона
Горами, долами [18].  
У цій баладі гіпербола підсилює трагічний 

ефект та акцентує на загальнонародному зна-
ченні подвигу повстанців. В останніх рядках піс-
ні наголошується в останніх її рядках, що «кров 
червона» семи українських вояків «заливає» 
гори і долини, а за ними плачуть «всі люди». В ін-
шому варіанті, записаному на Яворівщині, щоб 
підкреслити всю жорстокість боротьби, вико-
ристовується порівняння крові з річковою во-
дою:

А як везли біле тіло,
Всі люди плакали,
Кров червона з них ся ляла,
Як вода ріками [18].
Визвольна боротьба переосмислюється народ-

ними виконавцями через призму релігійності. 
Захист рідної землі оповитий ореолом святості, 
стрільці вирушають до бою в «Святу неділю», а 
це робить їх виступ певною мірою захищеним 
вищими силами. У повстанських та стрілець-
ких піснях відчувається особливе ставлення до 
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захисту Батьківщини. Дії, спрямовані на визво-
лення України з-під окупаційного ярма, завжди 
означені епітетами, які вказують на велику цін-
ність для українського народу таких вчинків:

Повстанці вкраїнські йшли в кривавий бій,
Визволять з неволі славний нарід свій.
Йшли стрільці до бою всі на ворога,
Бо їм українська справа дорога [18].
Те, що на свої вчинки українець завжди нама-

гався дістати Боже благословення, стверджує 
вся його усна словесність. Винятком не стала й 
поезія періоду національно-визвольних змагань. 
Практично в усіх жанрах звучать мотиви звер-
нення до Бога про допомогу у справі визволення 
України з неволі. У колядці, зафіксованій на Ско-
лівщини, міститься звертання допомогти УПА, 
оскільки саме з нею в українців пов’язувались 
надії про незалежну державу:

Нова радість стала, бо УПА повстала,
З нев постане й Українська Соборна Держава.
Поможи їй, Боже, просимо тя нині,
Вибороти волю й долю нашій Україні! 
[19, 243]
Зазначений шлях вивчення естетичного аспек-

ту баладної ліро-епіки розкриває й інші грані до-
слідження жанру. Вони зачіпають поетичну спе-
цифіку, окреслюють морально-етичну проблема-
тику, відображену в цьому фольклорному виді, а 
також відбивають світогляд та ментальність її 
носіїв. 
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The article presents one of the ways of researching the 
aesthetics of the folk ballad. Artistic and poetic peculiari-
ties of the genre are considered in the light of the categor-
ies of the dramatic, tragic and heroic.

Оксана ЛАБАЩУК 
(Тернопіль)

НАРАТИВИ МАТЕРИНСЬКОЇ 
СУБКУЛЬТУРИ: 
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

На початку ХХІ століття однією з найакту-
альніших проблем фольклористики стає доля 
традиційної народної культури. Науковцям усе 
частіше доводиться спостерігати, як тексти й об-
ряди, які можна було зафіксувати у наших селах 
ще десять років тому, сьогодні поступово зника-
ють. Закономірним видається припущення, що 
на зміну фольклорним текстам, які зникають, 
повинні прийти нові форми народної творчості. 
Саме тому для фольклористів важливо разом із 
фіксацією і вивченням усіх реліктових форм ду-
ховної культури, які збереглися до нашого часу, 
здійснювати пошук тих чинників, що сприяють 
виникненню і активному побутуванню нових 
фольклорних форм. 

У статті ми спробуємо показати, що сучасні 
форми духовної культури українців так само по-
вноправно виражаються у фольклорних текстах. 
Традиційні за структурою, ці тексти сьогодні на-
повнюються новим змістом, який відображає ре-
алії сучасної доби. Одне із актуальних завдань 
сучасної української фольклористики – перегля-
нути традиційні, усталені візії системи фолькло-
ру, залучити до наукового обігу корпус текстів, 
що досі не привертали належної уваги дослідни-
ків. Таким чином, проблема полягає передусім у 
розширенні поняття «поле дослідження» 1, яке, 
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на нашу думку, є актуальним не лише для етно-
логії, але й для фольклористики. 

Угорський міфолог К. Кереньї, який працював 
разом із К.-Г. Юнгом, слушно запитував: «Що таке 
музика? Що таке поезія? Що таке міфологія? Усе 
це проблеми, які неможливо усвідомити, якщо 
людина не має досвіду переживання цих реаль-
ностей» [13, 11]. Подібне твердження можемо по-
вною мірою застосувати і до фольклорної тради-
ції: у чому особлива привабливість фольклору? 
Кожному фольклористу відоме всеохоплене від-
чуття долучення до чогось надзвичайно цінного й 
естетично довершеного, яке виникає при спосте-
реженні за живим виконанням фольклорного тек-
сту. На жаль, фольклор, вміщений у збірнику, уже 
не має в собі тої дивовижної принадності живого 
виконання. На цю особливість свого часу звернув 
увагу О. Потебня. У праці «Із записок з теорії сло-
весності» вчений проводить думку про фольклор 
як поліваріантний мінливий матеріал, що вияв-
ляє свою справжню сутність лише в живому по-
бутуванні: «Народна поезія, як і мова, за В. Гум-
больдтом, не твір (έργον), а діяльність (ένέργέία), 
не пісня, а – nomen action, спів... Звідси нерідко ви-
дно те непоправне зло, якого не можна уникнути 
при закріпленні народнопоетичних творів писем-
ністю і виданні у світ, коли нам дається лише де-
кілька моментів руху, недостатніх для визначен-
ня проміжного шляху» [17, 397]. Як справедливо 
зазначає О. Бріцина, перекодування з усного мов-
лення на писемне має свої закони, відтворити на 
письмі усе багатство мімічно-жестового супро-
воду тексту, реакції аудиторії і виконавця прак-
тично неможливо [4]. Гадаємо, справа тут поля-
гає у специфіці функціонування фольклору: будь-
який фольклорний твір з’являється на потребу 
його виконавця, відповідає внутрішній інтенції 
носія фольклорної традиції. Ця важлива онтоло-
гічна риса фольклорної творчості ще раз привер-
тає увагу до необхідності вивчення не лише фоль-
клорного спадку, але живих явищ народної твор-
чості, що активно побутують і динамічно розви-
ваються в умовах сучасного суспільства. 

Теоретичні дослідження в галузі фольклорис-
тики (С. Неклюдов [16], К. Богданов [2]) відзна-
чають, що на зміну традиційному фольклору 
(землеробська сільська культура) приходить ур-
баністична міська культура. Спостереження за 
динамікою фольклорних процесів на теренах За-
хідної України примушує доволі обережно ста-
витися до твердження про однозначне доміну-
вання сучасних постфольклорних форм над тра-
диційним фольклором. Швидше ми маємо спра-
ву із складним і динамічним процесом часткової 
еволюції традиційного фольклору, який потре-
бує уважного і ґрунтовного вивчення. Зауважи-
мо лише, що зміна хронотопу призводить не тіль-
ки до зміщення фольклоротворчих імпульсів із 
села у місто, але й до іншого осмислення часу. Час 

для селянина-землероба мислився як цикліч-
ний, пов’язаний із календарним роком, а тому 
основний акцент в обрядовому житті припадав 
на календарні свята. Зараз можемо спостерігати 
перенесення акцентів із циклу народного кален-
даря на індивідуальний життєвий цикл окремої 
людини. З огляду на це, увагу дослідників мала б 
привернути родинно-побутова обрядовість, як 
одна із «гарячих точок» сучасного культурного 
життя, у якій сконцентровані фольклоротворчі 
імпульси.

У рамках родинно-побутової обрядовості до-
слідницьку увагу привертає обрядовий та фоль-
клорний комплекс, пов’язаний із народженням 
дитини. У силу багатьох обставин цей комплекс 
можна вважати найменш вивченим. Цієї сфери 
торкались у своїх дослідженнях передусім етно-
графи: Н. Гаврилюк, О. Боряк, С. Гвоздевич [3, 5]. 
У традиційних етнографічних описах культури 
та побуту українського народу дослідники фік-
сували родильний обряд як складову родинно-
побутової обрядовості [8, 9, 11, 12, 20]. Проте ці 
описи, за-звичай, торкаються лише зовнішньої 
сторони обрядового дійства, різноманітних при-
кмет, магічних дій, традицій, пов’язаних із прак-
тикою баби-повитухи. Фіксують етнографи і 
комплекс обрядодій, пов’язаний із соціалізацією 
новонародженого, причому особливо докладно 
описані хрестини. 

Фольклористами родильно-хрестильний обря-
довий комплекс та фольклор, пов’язаний із ним, 
вивчався лише принагідно. Фольклорні тексти, 
що репрезентують комунікацію матері і дити-
ни, традиційно потрапляли у рубрику дитячого 
фольклору і вивчались як фольклор дорослих для 
дітей. Саме тут фольклористика має найвагоміші 
здобутки. Особливо варто відзначити ґрунтовні 
роботи з дитячого фольклору Г. Довженок [6], а 
також праці молодої київської дослідниці О. Мар-
чун, присвячені колисковим пісням [15]. 

Традиційна класифікація фольклору «розри-
ває» цілісний за своєю природою об’єкт дослі-
дження, що повинен охоплювати усю сферу ма-
теринства в цілому. На нашу думку, доцільно 
було б запровадити у науковий обіг таке поняття 
як материнський фольклор. Це поняття повинно 
включати корпус текстів, що творяться доросли-
ми для комунікації із дитиною, систему магічних 
засобів, прикмет, повір’їв, пов’язаних із сферою 
материнства, а також власне розповіді матерів, 
що відображають їхній досвід очікування, наро-
дження, плекання дитини, той нерозривний зв’я-
зок, що існує між матір’ю та її дитиною протягом 
усього життя. Цінність саме такого підходу мож-
на повною мірою виявити, якщо пригадати деякі 
посутні риси родильного обряду.

Іще на початку ХХ століття усі обряди родинно-
побутового циклу були проаналізовані А. Ван Ген-
непом у класичній праці «Les rites de passage» [21]. 
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За концепцією ван Геннепа, ритуали родинно-
побутового циклу мають спільну структуру, яка 
складається з трьох частин: 

1. сепарація лімінальної особи;
2. Перехід;
3. Інтеграція у соціум.
Принциповим висновком із згаданої тричлен-

ної структури є те, що людина, яка здійснює ри-
туал переходу, є істотою лімінальною (від фран-
цузького слова limen – поріг), тобто вона набли-
жається до надзвичайно напруженої, як семан-
тично, так і емоційно, порогової ситуації, яка у 
традиційній культурі осмислюється як границя 
між життям і смертю, між тим і цим світом. Ви-
значальним ритуалом родинного циклу є наро-
дження дитини. Він позначений подвійною лімі-
нальністю, оскільки знаменує не лише прихід не-
мовляти на цей світ, але й отримання жінкою но-
вого статусу – статусу матері [1]. Лімінальність 
статусу жінки не обмежується лише самим пе-
ріодом народження дитини, її особливий статус 
може бути окреслений часовим проміжком що-
найменше від початку вагітності до року після 
пологів або ж закінченням грудного вигодову-
вання дитини. Особливий інтерес для дослідни-
ка представляє той факт, що народження дити-
ни, навіть у нашому, майже повністю деритуалі-
зованому і деміфологізованому суспільстві, досі 
сприймається як подія сакральна, яка за аксіоло-
гічною шкалою суспільства займає найвищі схо-
дини. Поява на світ тої «сакральної цінності» (за 
терміном, запропонованим Мірча Еліаде, – ієро-
фанії [8]) і є тим пусковим механізмом, що по-
роджує народну творчість, у тому числі у її сло-
весному, фольклорному варіанті. Оскільки демі-
фологізація, профанація народин у нашому сус-
пільстві, на щастя, ще не відбулася, тексти, поро-
джені цією перехідною ситуацією, повинні роз-
глядатися комплексно, у нерозривному зв’язку із 
тією подією, якою вони викликані.

У системі текстів материнського фольклору 
слід виділити розповідні тексти (наративи), у 
яких жінки оповідають про свій досвід материн-
ства: бажання мати дитину, очікування, наро-
дження дитини, про своїх дітей, про особливий 
зв’язок, що існує між матір’ю і дитиною все жит-
тя. Ці наративи, з огляду на їхню типовість, фор-
мульність, наявність спільних мотивів із тради-
ційною фольклорною прозою, можуть розгляда-
тися як сучасний різновид неказкової прози. 

Носіями і виконавцями материнського фоль-
клору та материнських наративів є переважно 
матері, проте подібні тексти можуть виконувати-
ся будь-ким, хто займається опікою та вихован-
ням дитини – батьком, бабусею, дідусем, нянею, 
тіткою тощо. Зрозуміло, що ядро, основний ма-
сив текстів, звучатиме з вуст матерів, проте тер-
мін «материнський» означає, радше, «такий, що 
виконує материнську функцію».

У нашому дослідженні пропонується вико-
ристати поняття «субкультура», що вживається 
у контексті антропологічних дисциплін, і є засо-
бом для маркування культурної неодноріднос-
ті сучасного суспільства (пор., зокрема, наяв-
ність молодіжної, підліткової, дитячої, студент-
ської субкультур). Кожна субкультура вступає у 
складні взаємозв’язки із домінуючою культурою 
суспільства [19]. Ми пропонуємо вживати по-
няття субкультура у вузькому та широкому зна-
ченні цього слова. У вузькому значенні поняття 
«материнська субкультура» охоплюватиме сти-
хійно створювані групи матерів, що переважно 
мають дітей одного віку, проживають поряд, сис-
тематично спілкуються між собою під час прогу-
лянок із дітьми, а отже, мають достатньо часу для 
обміну інформацією, у тому числі й фольклор-
ною. Група матерів – це та мінімальна одиниця 
соціуму зі своїми законами і традиціями, яка ви-
ступає носієм і виконавцем наративів материн-
ської субкультури. В широкому значенні до ма-
теринської субкультури може бути залучений 
кожен із членів соціуму, хто є носієм і транслято-
ром знань про материнство. 

Осмислення особистого материнського досві-
ду і розповідь про це від першої особи є сучасним 
явищем фольклорної творчості. Прикметно, що 
записи родильного обряду, здійснені наприкінці 
ХІХ – початку ХХ століття дослідниками-чолові-
ками [8, 9, 11, 12, 20], не позбавлені схематичнос-
ті, певної еліптичності, недомовленості. У порів-
няні із цими записами, матеріал, який вдалося 
зібрати Людмилі Шевченко у 20-х роках минуло-
го століття на Поліссі, є набагато повнішим, свід-
чить про значну відвертість інформаторів [3]. 
Саме тому цей матеріал викликає довіру як та-
кий, що відображає дійсний стан традиції. Звер-
тає на себе увагу той факт, що опис родильного 
обряду в записах Л. Шевченко ведеться здебіль-
шого від третьої особи – баби-повитухи, родич-
ки жінки, що народжує, але ніколи з точки зору 
самої породіллі. Найбільше, що дозволяють собі 
інформантки, згадуючи про власну вагітність, це 
розповісти про зміни смакових відчуттів, бажан-
ня з’їсти щось особливе як одну з ознак вагітнос-
ті. Знаходимо також свідчення про родимі плями 
у дітей опитуваних жінок як наслідок порушень 
ними традиційних регламентацій і заборон.

Основною причиною такої загальної мовчанки 
вважатимемо заборону вербальної активності в 
особи, яка проходить через ритуал переходу. На 
цю особливість ритуальної поведінки молодих 
на весіллі вказує М. Маєрчик [14, 23]. Цей звичай 
відображено у весільній пісні, записаній нами на 
Волині у 1988 році:

А в суботу раненько
Плаче Колюня рівненько.
Тай питається в свого батенька, 
Що в дівки говорити?
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– Ой, ти, мій синку, нічого, 
Маєш дружбоньку до того, 
То будеш знати, будеш відати, 
Що в дівки говорити... 
[АА, Грабоев – 1989, арк. 5] 2.
Вагітна жінка, рожениця, породілля у тради-

ційній культурі є безсловесною, вона не має пра-
ва на вербалізацію власного жіночого і материн-
ського досвіду 3, а отже, зафіксувати бачення по-
дій з точки зору жінки-матері дослідникам ми-
нулого не вдавалося. Сучасна культура частково 
знімає цю заборону: про це не будуть говорити з 
усіма і будь-коли, але близьким людям, подругам 
жінка розповість усе, що вона пережила і відчу-
вала. Отже, уважний і чуйний збирач фольклору 
має можливість отримати доволі повну і вичерп-
ну інформацію.

Часткове зняття табу на мовчання спостері-
гається у наш час і в традиційній культурі. Свід-
ченням цього є публікація О. Кондратович, при-
свячена родильним звичаям Західного Полісся. 
Зокрема, у книжці міститься матеріал, який до-
зволяє побачити, що розповідь про народження 
дитини може функціонувати як сімейний нара-
тив: «Наша мама розповідала, що шість днів хо-
дила з переймами в поле за 3 км огортати карто-
плю. «Нагнусь на копанку, перечекаю, коли про-
йдуть перейми: нема дитини – працюю далі», – 
розповідала вона. І лише шостого дня поверну-
лася з поля із сином» [10, 12] . Тут же натрапля-
ємо на розповіді від першої особи: «Я свою Галю, 
(Настуню, Марійку) з поля в приполі принесла» 
[Там само]. Аналіз характеру сучасного побуту-
вання подібних розповідей засвідчує, що пере-
важна більшість текстів розповідається від пер-
шої особи. Сучасним жінкам важливо вербалізу-
вати передусім свій особистий материнський до-
свід. Характерно, що подібна вербальна поведін-
ка властива навіть тим жінкам, які за характером 
своєї роботи причетні до народження дітей: ліка-
рів-гінекологів, акушерів тощо. Поряд із випадка-
ми, які мали місце у їхній медичній практиці, за-
вжди знайдеться місце для розповіді про власні 
переживання і відчуття. «Я як першу малу роди-
ла, була вже не юна дівчина, вже медінститут за-
кінчила, і на родах бувала… Але як принесли мені 
мою малу, то в мене було таке відчуття, що то час-
тина мене самої коло мене лежить: моя рука чи 
мій бік» [АА, 5]. 

Самими лише розповідями про пологи не ви-
черпується жанровий склад наративів материн-
ської субкультури. Спробуємо розглянути осно-
вні сюжетні блоки таких розповідей, а також про-
ілюструвати їх конкретними текстами.

Розповіді про вагітність. Для традиційної 
культури, як уже зазначалося, властиво сприй-
мати вагітну жінку як істоту, що надзвичайно 
близько підійшла до границі між життям і смер-
тю. А такий статус наділяв її здатністю бачити 

віщі сни, передбачати майбутнє. Доволі стійким 
і розповсюдженим у сучасній материнській суб-
культурі є повір’я про те, що бачити уві сні живу 
рибу або ж ловити її руками означає вагітність. 
Це повір’я зафіксовано нами у численних мате-
ринських наративах: «Особисто я знаю, що іно-
ді сниться сон, який віщує, що жінка вагітна. Я 
знаю, що я ловила руками рибу і таки піймала, 
це за першою дитиною, а за другою – це я про-
сто інтуїтивно відчувала» [АА, 31]. Серед нара-
тивів цієї групи зустрічаємо розповіді про різно-
манітні регламентації і заборони, яких повинна 
дотримуватися жінка в період вагітності, та про 
наслідки порушення цих табу: «Не можна диви-
тися на всяких убогих, потворних людей. Не дай 
боже, щоб дитина такою була. В мене [як була 
вагітна (О. Л.)], ми ходили на дачу повз інтернат 
цих слабоумних дітей. Свекруха: «Так! Ніна від-
вернулася в іншу сторону!» <…> Коли злякаєш-
ся, не можна хапати себе за щось, особливо за об-
личчя. В нас в команді був Коля Р., то він розказу-
вав, що в них в селі жінка вагітна злякалася миші 
і за руку себе схопила, то в дитини на руці така 
мишка, навіть хвостик є. Я б ніколи не повірила, 
але так є <...> Це свекруха мені теж говорила: «Ти 
дивись, себе за обличчя не вхопи!» [АА, 2].

Нового осмислення потребують тексти про 
специфіку спілкування матері зі своєю ще нена-
родженою дитиною, про зміну світовідчуття ва-
гітної жінки. 

Розповіді про пологи. Подібні тексти, на-
скільки нам відомо, не фіксувалися фольклорис-
тами і не досліджувалися. Цей жанр вперше виді-
лила російська дослідниця Є. Бєлоусова, яка вва-
жає його «високим жанром фольклору» [1], що 
описує героїчні і найбільш значимі події в жит-
ті сучасної жінки. Такі розповіді, на думку до-
слідниці, можна вважати одним із найцікавіших 
явищ міського фольклору, оскільки він відобра-
жає сферу культурних уявлень наших сучасни-
ків і «…є надзвичайно зручним об’єктом для ре-
конструкції міфологічних елементів, які існують 
у свідомості сучасного жителя міста…» [1].

Розповіді про свою дитину. Ця сюжетна 
група найяскравіше представлена текстами, які 
можна було б назвати «героїчне дитинство». Ди-
тина у таких розповідях зображена гіперболізо-
вано великою, здоровою, вона дуже багато їсть, 
п’є, голосно кричить, якщо таку дитину кладуть 
у поліклініці на вагу, то вагу обов’язково зашка-
лює, тобто ця дитина має типові риси такого 
собі «раблезіанського немовляти». Якщо ж жит-
тєва історія унеможливлює подібну типізацію, 
матимемо справу з історією про «героїчне мате-
ринство», про тяготи і випробовування, які до-
велося здолати матері, щоб довести своє дитя до 
пуття. 

Одним із сучасних материнських наративів, 
які широко представлені у традиційному фоль-
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клорі, є розповіді про долю новонародженого, 
про «чудесне зцілення». Мотив «чудесного зці-
лення» може реалізуватися у текстах, які роз-
повідають про одужання дитини, про чудесно-
го лікаря, про прощу по святих місцях, а також 
у наративах про вагітність та народження ди-
тини після довгих років безпліддя. Побутують 
у сучасному фольклорі і тексти, у яких розпові-
дається про зурочення жінки, після чого вона не 
може завагітніти чи виносити дитину: « Ми з чо-
ловіком жили в бараці, де, крім нас жили ще три 
сім’ї, всі вони були з Хорватії. І зовнішнім ви-
дом, і своїми повадками ці люди дуже подібні на 
циган, та це не було б таке страшне, коли б вони 
не були завидними і недоброзичливими. Одно-
го разу я посварилася з одною жінкою – хорват-
кою, зробила їй зауваження, що її діти (а їх в неї 
було шестеро) погано себе ведуть. «Народи сво-
їх, тоді і будеш їм вказувати, що робити, а що ні, – 
зі злістю відповіла жінка, – а моїх дітей не зачі-
пай, знайшлася вихователька». Я не стрималася 
і відповіла: «Будьте впевнені, що мої діти будуть 
більш виховані. Я про це подбаю». І тоді я почу-
ла: «Ти подумай спочатку про те, щоб хоча б одне 
родити, а потім хвалися. Розумна дуже, буде тобі 
горе від твого розуму, це я тобі гарантую». Ско-
ро я дізналася, що вагітна. Але на п’ятому міся-
ці плід завмер. Друга вагітність теж була невда-
лою – дитина прожила лише добу. Кожний раз, 
вертаючись з лікарні, я бачила посмішку хорват-
ки» [АА, 35].

Особливого драматизму сповнені нарати-
ви, у яких йдеться про важку хворобу чи навіть 
смерть дитини: «Я тільки дуже відчувала, от коли 
в мене дитина мала померти. <...> Я засипаю, 
мені сниться сон, що я перу лахи. Перу лахи. Перу 
і тут вдруг дивлюся в пральній машинці, в цен-
трифузі – моя дитина! Розумієш, що я, ніби я... Чи 
вона сама впала, чи я її кинула, чи я не знаю. І тут 
вдруг – і вона так швидко крутиться, і я не можу 
її вже звідти злапати. Я з ужасом так от, знаєш. 
От так. І в моменті я пробудилася. Я пробудила-
ся, за хвилини може три, чи п’ять чи може десять 
хвилин – дзвінок в двері. Я відкриваю двері – і 
поліцай стоїть. І каже: «Вас срочно викликають 
в лікарню». <...> Я кажу: «А що сталося?». А він 
каже: «Погані справи. Нам передали, що в вас ди-
тина померла».<…> Ну той сон! Я певно вмирати 
буду, я не забуду такого ніколи. Що іменно в той 
самий період, розумієш, мама відчуває» [АА, 4]. 

Таким чином, материнство як індивідуальна й 
унікальна подія в житті жінки набуває особливо-
го інтересу для дослідника. Предметом уваги по-
винні стати індивідуальні переживання і відчут-
тя жінки – учасниці ритуалу і носія сакральної 
інформації про материнство. Ракурс бачення по-
дій повинен змінитися – не з точки зору «об’єк-
тивного» дослідника, а з точки зору носіїв певно-
го типу культури. 

Звернення до фольклорних текстів активного 
побутування дасть можливість розглянути ряд 
теоретичних питань, пов’язаних із функціону-
ванням фольклору в реальному комунікативно-
му контексті. 
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The narratives of «maternal subculture» – the tales of 
mothers about their own experience of waiting, bearing 
and nursing of the child – must become the object of fol-
klore research, so far as these texts present modern forms 
of folklore creative work.

Ганна ЛЄСНІКОВА
(Одеса) 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
БАЛАД УКРАЇНЦІВ 
РУМУНСЬКОЇ ДОБРУДЖІ

Народні балади посідають одне з визначних 
місць серед жанрів пісенного фольклору. Ви-
вчення балад як окремого жанру в європейській 
науці розпочалося в кінці XVIII ст., в Україні – на 
початку XIX ст. Так, в  українську наукову тра-
дицію для позначення пісень окремого жанру 
М. Максимович, М. Маркевич та М. Костомаров 
ввели термін «балада» [7, 142]. У народі дані пісні 
визначалися як «сумні пісні», «довгі пісні», «піс-
ні про отруєння невістки» тощо. Одними з пер-
ших ґрунтовних розвідок у дослідженнях укра-
їнських балад є праці О. Потебні про найдавнішу 
записану баладу «Ой Дунаю, Дунаю, чому смутен 
течеш?» та «Пояснення малоруських і спорідне-
них народних пісень» [13, 320]. 

Дослідженням окремих баладних сюжетів за-
ймалися М. Драгоманов, М. Сумцов, Ц. Нейман, 
І. Франко, В. Доманицький, В. Гнатюк, Ф. Колеса, 
Ю. Яворський. Порівняльне вивчення баладних 
сюжетів продовжилося за радянських часів, ак-
тивізувавшись у 50-х роках [1, 73–102].

В українській науці в цей час було започаткова-
но декілька нових напрямків дослідження балад, 
а саме: розгляд на національному тлі історичних 
подій, соціально-побутових умов тощо; дослі-
дження джерел походження та міжетнічний рух 
сюжетів жанру; вивчення історії жанру; дослі-
дження балади в системі жанрів народнопісен-
ної творчості.

Узагальнюючою працею у вивченні пісень да-
ного жанру вважають монографічне досліджен-
ня О. Дея «Українська народна балада» [6, 1–163], 
де автор спробував зробити облік всього фонду 
баладної пісенності українського народу у вигля-
ді відповідно класифікованої системи сюжетно-
тематичних означень типів балад, проаналізував 
сюжетику й поетику жанру, розкрив роль народ-
них балад у сюжетному збагаченні художньої лі-
тератури. Ґрунтовними розвідками також є мо-
нографія Н. Нудьги «Українська балада» [17], де 
автор дослідив переважно літературну баладу, а 
також праця С. Грици «Мелос української народ-
ної епіки» [5], яка розкриває особливості історії 
та мелодики баладних пісень у контексті інших 
жанрів ліро-епічного фольклору.

Стосовно регіональних досліджень балад за-
значимо, що на сьогодні відомі лише збірки ба-
лад із Закарпаття [15; 9] та декілька фолькло-
ристичних розвідок [14, 121–156], зроблених на 
матеріалах цього регіону. Наше вивчення балад 
українців румунської Добруджі є спробою за-
початкувати новий напрямок дослідження пі-
сенного фольклору в цілому, який знаходиться 
в царині етнографічних, історичних, лінгвістич-
них та фольклористичних знань. Ми вивчаємо 
пісню певного регіону в контексті з його історі-
єю, культурно-побутовими та географічними 
особливостями і відстежуємо, яким чином його 
специфіка відображається у пісенному фоль-
клорі.

Регіональні особливості пісенного фольклору і 
баладних пісень зокрема, варто, на наш погляд, 
досліджувати на трьох рівнях, а саме: жанрово-
му, сюжетно-поетичному та лексичному. Перший 
рівень дослідження дозволяє нам з’ясувати осо-
бливості функціонування і умови розвитку пі-
сенного жанру в регіоні, актуальність виконання 
і причину зникнення тих чи інших тематичних 
груп всередині жанру. Другий рівень досліджен-
ня дає можливість вивчати регіональні варіан-
ти загальноукраїнських сюжетів та формування 
місцевих сюжетів, що відображають специфіку 
регіону, з’ясовувати, які герої і чому є характер-
ними для даного регіону, досліджувати особли-
вості регіональної поетики баладних пісень. Тре-
тій рівень передбачає виокремлення в пісенних 
текстах балад лексем, що безпосередньо пов’яза-
ні з культурно-побутовими та природно-геогра-
фічними особливостями регіону.

Джерельною базою нашого дослідження став 
пісенний фольклор, зібраний протягом 70–90-
х років XX ст. серед українців румунської Добру-
джі румунським фольклористом (українцем за 
походженням) Віргілієм Ріцком. Дані пісні були 
впорядковані й видані двома окремими збір-
ками в Бухаресті [18; 10]. Серед зібраних пісень 
окрему групу (понад 90) становлять балади, що й 
стали об’єктом нашого дослідження.
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Записані у Добруджі українські балади по-
сідають, на наш погляд, одне з головних місць у 
ліро-епічній поезії задунайців. Це підтверджує 
той факт, що, розглядаючи наявний матеріал, 
ми знаходимо тут варіанти балад із сюжетами як 
найдавнішого походження, так і більш пізнього. 
До першої групи належать балади, в яких відо-
бражено дохристиянські вірування праслов’ян і 
які побудовані на прийомі метаморфози – пере-
втіленні людини в дерево, пташку. До даної гру-
пи пісень можна віднести баладу про перетво-
рення ненависної невістки свекрухою у тополю 
[1, 104]. На теренах України існує чимало варіан-
тів даної пісні, але водночас серед задунайців по-
бутує майже не трансформований подільський 
варіант даної балади. Явище метаморфози також 
зустрічаємо у баладі про дівчину, яка була вида-
на заміж за нелюба і, не витримавши важкої долі, 
перетворилася у пташку й повернулася до рідної 
матері в садок. Загалом дана балада відповідає 
загальноукраїнській традиції, але поряд із цим 
ми спостерігаємо варіативність сюжету й відпо-
відну зміну в композиції твору. До найдавнішого 
«шару» відносяться також балада про кровозмі-
шення, найпоширеніший сюжет якої розповідає 
про дев’ять розбійників та їхню сестру. Показо-
во, що серед балад задунайців ми не зафіксували 
відповідного сталого сюжету і характерної для 
даної балади поетики. На наш погляд, у резуль-
таті контамінації, на теренах фольклорного про-
стору Добруджі відбулося злиття даної балади із 
сюжетом балади турецько-татарського періоду 
про обусурманену дочку, яка намовляє чоловіка-
турка вбити рідну матір, яка потрапила в полон 
і стала рабинею у дочки. Таким чином, ми має-
мо оригінальну баладу «Мала мати одну дочку» 
з новим сюжетом та відповідною поетикою, яку 
можна зарахувати до пісень, що є регіональним 
фольклорним явищем. 

Також серед балад задунайців виділяємо ті, що 
розкривають тему підмови дівчини на мандрів-
ку, яка завершується для неї трагічно. Найбільш 
відомою баладою на всій території України є ба-
лада про Галю та козаків-зводителів. Дану тему 
досліджував ще на початку XX ст. К. Квітка у пра-
ці «Українські пісні про дівчину, що помандрува-
ла з зводителем» [11]. Він вважає, що даний сю-
жет пов’язаний зі звичаєм викрадання дівчини 
з метою шлюбу, що був зафіксований на Україні 
ще Г. де Бопланом у XVII ст. [2, 89]. Мотив зпален-
ня дівчини разом із сосною, за спостереженнями 
дослідників, пов’язаний з язичницькими жерт-
воприношеннями, коли, прив’язавши дівчину до 
сосни, її приносили у жертву божку. Цей ритуал 
вважався шлюбом дівчини з божеством, тому ще 
й зараз у весільній ліриці зустрічається дівчина 
під палаючою сосною («Горіла сосна й палала»). 
Пізніше звичай спалювання отримав інше се-
мантичне навантаження і поширився як кара за 

жіночу невірність, втрату цноти до шлюбу [13-
, 311]. Очевидно, саме такий випадок описаний у 
баладі «Їхали козаки», яку ми зафіксували серед 
пісенного матеріалу задунайців. 

Деяких із баладних пісень, що характерні для 
загальноукраїнської традиції, ми не знаходимо 
в Добруджі. Можливо, вони були втрачені міс-
цевими українцями внаслідок інтенсивних відо-
бражень історичних реалій в межах поліетнічно-
го культурного середовища. До останніх відноси-
мо балади про інцест матері з її рідними синами; 
балади турецько-татарського періоду про прово-
ди козака на війну з магічним провіщенням його 
загибелі; власне історичні балади – про Бонда-
рівну й пана Каньовського, про Лимерівну та ін.

Найбільш поширеним сюжетотворчим чинни-
ком баладних пісень українців румунської До-
бруджі, за нашими спостереженнями, є чаклун-
ство в усіх його проявах з описом процесу самого 
чаклування і його наслідків. Як правило, мотив 
чарування характерний для балад на тему ко-
хання та дошлюбних стосунків. Не зважаючи на 
те, що ми не знаходимо в палітрі «сумних добру-
джанських пісень» жодної варіації на найбільш 
популярну серед українського фольклорного 
простору баладу про чарівне тройзілля, маємо 
палітру сюжетів із мотивом отруєння («На жов-
тім пісочку», «Чорна хмарка наступає» та ін.), а 
також зустрічаємо декілька варіантів відомої ба-
лади «Ой не ходи Грицю та й на вечорниці», при-
чому деякі з них є ліричними піснями. Проте 
внаслідок появи мотиву отруєння та розширен-
ня сюжету, вони на місцевому грунті трансфор-
мувалися у баладні пісні («Ой ти Грицю, Грицю» 
та ін.). Деякі з них, на наш погляд, сформували-
ся в даному регіоні, а інші – надбання загально-
українське, але збереглися лише в даній місце-
вості, набули регіонального звучання і на сьогод-
ні є фольклорною ознакою українців за Дунаєм. 
До останніх можна віднести балади «А в горо-
ді у Варшаві», «Летів орел через сад». Через мо-
тив чарування хлопця у пісні «А в городі у Вар-
шаві» розкривається протистояння і ворожнеча 
між поляками та українцями. За сюжетом даної 
балади, на перший погляд традиційним, голов-
ного героя, за походженням українця, який при-
був до Варшави, отруїла зіллям місцева дівчина. 
Знаковість даного сюжету, що допомагає зрозу-
міти його історичне звучання, розкривається че-
рез наступні символи, а саме: епітет «вража» сто-
совно героїні, що підкреслює її приналежність до 
українських ворогів; неукраїнський напій ром, 
в який було підмішане зілля; епітет «наш» щодо 
головного героя і відповідно «город Варшава» – 
всі ці елементи, нанизані на традиційний мотив, 
вдало розкривають одну зі сторінок української 
історії. 

Баладна пісня «Летів орел через сад» – най-
більш пізнішого походження, оскільки в ній зна-
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йшли відображення події Першої світової війни 
та участь у цій війні українського народу. При-
мітно, що дані історичні подій розкриваються че-
рез вищезгаданий мотив. Знаковими символами 
сюжету, що дають можливість саме таким чином 
інтерпретувати текст пісні, є наступні: місце, у 
якому бажає померти отруєний хлопець – «Там, 
де три якоря лежать. Один руський (Г. Л. – укра-
їнський), а другий французький, третій руского 
царя», є, на нашу думку, символом однієї з воро-
гуючих сторін – Антанти; «руський» якір у дано-
му контексті є символом українського народу, 
який у Першій світовій війні відстоював інтере-
си Англії, царської Росії та Франції; пиво – тра-
диційний напій німців, у який і було підмішано 
зілля, символізує одного з агресорів Троїстого со-
юзу – Німеччину. 

Аналогій на баладні українські пісні «А в го-
роді у Варшаві» та «Летів орел через сад» не фік-
суємо серед українського фонду балад, що дає 
нам можливість говорити про їхнє місцеве похо-
дження.

Чимало поширених у Добруджі балад присвя-
чені темі сімейного побуту, особливо драматич-
ним аспектам: вбивству чоловіком жінки через 
невдоволення або з намови матері («Ой піду я в 
поле», «Ой повій, вітрочку»); зраді жінкою чоло-
віка з полюбовником («Пішов Семен у поле ора-
ти»). Також знайшли місцеву реалізацію відо-
мі українські балади про чорноморця («Чорно-
морець») та про дівчину, яка помирає з туги за 
хлопцем («Ти ж дівчино говорила»).

Вирізняються баладні пісні Добруджі й ху-
дожнім оформленням, зокрема наявністю вели-
кої кількості тропів [6, 121], таких, як персоніфі-
кація, метонімія, метафора, синекдоха, майже у 
кожній пісні присутні паралелізми: «Став орел 
калиночку клювать, став парень дівчину поки-
дать», «Ворон кричить над водою, козак плаче 
на конику» та ін. Характерне порівняння для пі-
сень даного регіону – «дівчина, мов (як) рибчи-
на» – відображає, на нашу думку, його господар-
ську специфіку, адже в піснях з інших регіонів 
України даний троп зустрічається рідше. Наяв-
ність емоційно-зображальних засобів у пісен-
ному творі дає можливість краще змалювати по-
дії, відтворити образи героїв, обставини, в яких 
розгортається сюжет, чому допомагають і наявні 
в баладах кліше: «білі ручки», «білі боки», «діви-
ці краснолиці», «вдовиці білолиці», «коник воро-
ненький» тощо. Баладні пісні Добруджі побудо-
вані з використанням діалогу, рідше – монологу. 
Балада – це ліро-епічний твір, для неї характер-
ний повний сюжет (зачин, хід полій, кульміна-
ція, розв’язка) [13, 305], що переважно спостері-
гається і серед баладних пісень задунайців.

Окрім того, головні герої пісень даного жан-
ру є звичайними людьми; змальовані події сто-
суються життя лише окремої людини. Вагомим 

аргументом на користь того, що пісні є динаміч-
ною системою, що вони розвиваються і транс-
формуються, відображаючи реальну дійсність, 
слугує той факт, що у багатьох баладах головним 
героєм, а частіше другорядними героями, висту-
пають рибалки. Поряд із цим у піснях, зафіксо-
ваних серед задунайців («Козаче, козаче, чом ти 
зажурився?», «Ой піду я в поле», «Чом дуб не зе-
лений» та ін.), знаходимо сюжетні варіації з відо-
браженням основного виду господарської діяль-
ності – рибальства.

Результатом тривалого побутування баладних 
пісень у даній місцевості є діалектне забарвлен-
ня мови тексту і багатьма змістовими елемента-
ми, які змальовують реалії навколишнього при-
родно-географічного середовища («поуз моря», 
«їде від моря», «поховаєш біля моря», «піду до 
Дунаю», «перепливає бистру річку», «недалеко 
озеречко», «в річці глибокій втоплюся»). Подібні 
лексеми знаходимо майже в кожній баладі укра-
їнців за Дунаєм.

Таким чином, баладні пісні українців Добруджі 
знайшли своє збереження в іноетнічному серед-
овищі, набули при цьому регіонального забарв-
лення та досі активно побутують поміж україн-
ців румунської Добруджі.
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In this article we propose the methods of analysis of the 
regional peculiarity of the songfolklors (based on the bal-
lads of Ukrainian from Romanian Dobrudsha).

Галина ЛИТВИНЕНКО
(Київ)

ПАМ’ЯТЬ НОСІЯ ФОЛЬКЛОРУ 
У КОНТЕКСТІ 
ОБРАЗНОАРХЕТИПНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

Проблема співвідношення пам’яті носія 
фольклору і пам’яттєвого фонду етносу надто 
актуальна. Мовиться про ті конкретні джерела, 
без яких фольклорна пам’ять не існує. Свідомості 
інтерпретатора фольклору (носія пам’яті на пев-
ному відрізку буття етносу) і свідомості етносу 
(загальний фольклорний фонд) у різні часи при-
свячено багато наукових праць. Фольклористи-
ка у своєму розвитку дедалі більше відходила від 
фіксації фольклорних джерел, зосереджуючись 
на проблемі фольклорної пам’яті як системі на-
родної творчої свідомості, і зокрема на проблемі 
інтерпретатора фольклору. Про конкретного но-
сія мовилося більше в описовому, бібліографіч-
ному плані. Теоретичне осмислення проблеми 
пам’яті інтерпретатора, її місткості, принципів 
варіативності, синхронізації з основним пісен-
ним фондом на рівні системи припадає на другу 
половину ХХ століття.

Вітчизняні вчені здавна цікавилися проблемою 
генезису фольклорної пам’яті. Видатний україн-
ський фольклорист В. Гнатюк досліджував зна-
чення народної пам’яті в контексті етногенезу. 
Зокрема, він акцентував на безперервному про-
цесі функціонування народної пам’яті. Йдеться 
про існування системи зникання й оновлення 
фольклорних текстів як інформаційного бази-
су свідомості. В. Гнатюк наголошував на базовій 
міфологічності фольклорної свідомості, на своє-
рідній «поетичній логіці» або свідомості умовної 
реальності. У перших спробах визначення міфо-
генезису вчений точно відчуває пам’яттєву етап-
ність і свідомісно-концептуальні «перетворен-
ня» архетипів несвідомого, які передаються з по-
коління в покоління: «міфологія одної епохи пе-
ремінюється в поезію дальшої епохи, а поезія – в 
казки ще дальшої» [1, с. 207]. Тобто, мовиться 
про розподіл міфологічного рівня свідомості на 

художній та логічний (фольклорний та науко-
вий), про зникнення чуттєвої однозначності при 
сприйнятті колишньої міфологічної інформації 
й посилення логічного, раціонального начала, а 
отже, про виділення свідомості людини як іден-
тифікованої моделі, відстороненого, суб’єктиві-
зованого погляду на світ. У даному випадку фік-
сується виразна лірична свідомість сприйняття і 
обробки інформації.

У передмові до видання «Історичні пісні мало-
російського народу» В. Антонович і М. Драгома-
нов наголошували на наявності історично-по-
етичного аспекту свідомості народу-творця: «Іс-
торичні пісні малоросійського народу» – усі піс-
ні, в яких відтворилися зміни суспільного ладу 
цього народу, – як інші пісні відтворили в собі 
історію його релігійно-обрядового, інші – сімей-
ного, економічного життя. Відібравши в друкова-
них і рукописних збірниках пісні, в цьому смислі 
слова, історичні, ми одержали поетичну історію 
суспільних явищ у Південній Русі, в крайньому 
разі, від ІХ ст. до таких сучасних подій як припи-
нення панщини» [ 3, с. 111]. М. Драгоманов у пра-
ці «Псованнє українських народних пісень» го-
ворить про зв»язок соціального оточення і фоль-
клорної свідомості: «Така річ як поезія простона-
родня, та й писана, не живе сама по собі без пси-
хологічного грунту. Коли поезія вмирає чи псу-
ється, то значить є щось у душі народу або сус-
пільності, що вмирає чи псується...» [5, с. 198]. 

Пізніше вітчизняні й зарубіжні вчені дедалі 
глибше опрацьовуватимуть теорію народнопое-
тичного пізнання світу. Вималюється чітка сис-
тема генезису та еволюції фольклорного мислен-
ня, у якій буде чітко окреслене місце поетичного 
горизонту народної пам’яті. 

Еволюція художньої свідомості народу в епо-
ху феодалізму – це еволюція від епічного до іс-
торичного мислення. Епічне мислення чимдалі 
звільняється від історичних реалій, тяжіє до по-
буту, до вираження настроїв звичайних людей.

Лірична форма передачі інформації, як зазна-
чає О. Дей, – це духовне явище, «яке охоплює різ-
номанітні з генетичного, семантичного і функці-
онального поглядів твори, що диференціюють-
ся ще й за емоційною тональністю зображення 
дійсності» [2, с. 4]. Вчений акцентує на тому, що 
саме ця емоційність ламає стереотипні форми 
вираження. Тому народна пісня не вписується 
у звичні архітектоніки народного тексту. «Кон-
цепція народнопісенних творів, – зазначає вче-
ний, – її специфіка, принципи і засоби обумов-
люються й визначаються світоглядом колектив-
ного творця, його концепцією дійсності, колек-
тивною формою художнього пізнання останньої 
в процесі трудового досвіду, з одного боку, і полі-
функціональної природи пісенності та умовами 
її суспільного існування й збагачення з другого. 
Функція композиції – своєрідно відтворити – у 
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художньому творі узагальнені зв’язки, існуючі 
в дійсності, в основних рисах моделювати саме 
життя [2, с. 4].

Емоційне відображення дійсності – це спроба 
відійти від життєвої фактури настільки, щоб за-
фіксувати особистісне відчуття від факту, влас-
тиве цілому колективу. А. Лазарев зазначає, що 
самі носії фольклору, «що шанують старовинні 
традиції, добре знають, що казка і пісня не по-
винні бути «мужицькими», тобто образи у них 
не повинні іти безпосередньо із звичного жит-
тя, інакше за їх уявою мистецтво позбавляється 
смислу» [4, c. 29]. Тобто, існує своєрідний «кор-
дон відбору інформації» або система-трафарет, 
яка не дозволяє виходити за межі умовної сис-
теми (умовних знаків) зображуваного на рівні 
форми і змісту. 

Звернемося до унікального досвіду відомого 
українського фольклориста Гната Танцюри, який 
записав впродовж дванадцяти років понад тися-
чу текстів від одного носія фольклору – Явдохи 
Зуїхи (Демидихи).

Тривалість роботи з носієм свідчить сама за 
себе, бо це підтвердження надійності системи 
пам’яті носія, а отже, системи поетичного народ-
ного сприйняття завдяки інформаційній сис-
темі, яка називається пісня. Тобто пісенна твор-
чість народу тут виступає як своєрідний поетич-
ний літопис-матриця. Цікаво й те, що це пам’ять 
не лише носія конкретного, а й водночас узагаль-
нена пам’ять, яка ретранслює (висвітлює) супер-
пам’ять народу, починаючи з найдавнішої інфор-
мації про його світобачення. З іншого боку, піс-
ня у контексті конкретного життя Явдохи Зуїхи 
була «вирівнювальним» (психологічно) момен-
том. («Я весь вік провела в біді, у злиднях та піс-
нях. Коли б не пісні, то десь-то лопнула б із доса-
ди і горя…» [6, c. 14 ]. Отже, пісня функціонально 
важлива для психології сприйняття світу у стре-
совій ситуації. Мовиться не лише про психоло-
гічне врівноваження душі у час горя, а скоріше 
про «входження» в часову пам’яттєву поетичну 
матрицю народу, де співвідношення часу, про-
стору, психологічних домінант (горя, радості), 
багатоликість досвіду виводять конкретну інди-
відуальність у «надконкретний» світ. Це своєрід-
ний узагальнений поетичний досвід сприйнят-
тя світу, який підтверджується індивідуальними 
оцінками (переживаннями).

Щодо особистісних якостей (характеристи-
ка пам’яті) Явдохи Зуїхи, то тут уважно прислу-
хаємось до слів Гната Танцюри: «Найбільше всіх 
дивували в ній її феноменальна пам’ять, вели-
ке фольклорне багатство, красномовність і при-
родний гумор» [6, с. 15]. Тобто, характеризують-
ся психологічно-комунікативні дані виконав-
ця – добра пам’ять, відповідно, глибинний фоль-
клорний масив текстів, природна комунікатив-
ність (красномовність) та гумор, як тип свідо-

мості, здатний до іронічного дистанціонування 
від об’єкта, суб’єкта. Перед нами – тривкий тип 
пам’яті інтерпретатора, здатного не лише фор-
мально запам’ятовувати, а й «регулювати» тек-
стовим, усним дискурсом з позицій усталеної 
структури-матриці народної свідомості. Зна-
ння системи поетичних стереотипів гарантува-
ло транслятору високий відсоток відновлюваль-
ності текстів при втрачених фрагментах.

Звичайно, якщо вести мову лише про образ-
ну структуру народної пісні, то тут перед дослід-
ником постає велетенський теоретичний досвід 
осмислення народних текстів. У нашому випад-
ку долучення образно-архетипного пласту (час-
то і відчування архетипного, несвідомого) ви-
являє недостатньо опрацьоване поле знань. По-
перше, чи може одна фольклорна пам’ять (но-
сій фольклору) бути системним джерелом для 
осмислення образно-архетипних процесів на-
родної пам’яті? По-друге, як можна на прикладі 
фонду одного носія побачити трансформацію ге-
нетичних інформаційних кодів (поетичних сим-
волів) з несвідомого архетипного рівня через об-
разно-архетипний, образний аж до реального 
(життєвого) факту? Якщо носій фольклору на-
справді зосереджує цілісну систему інформації у 
її часовому, жанровому розмаїтті, то ми обов’яз-
ково зафіксуємо системне джерело (фольклорна 
пам’ять конкретного носія фольклору), здатне 
представляти переважно весь часово-інформа-
ційний комплекс у системі пісня як літописання 
(виклад подій у часово-хронологічному генези-
сі). Трансформацію генетичних образів-кодів ми 
також фіксуємо, бо часова дистанція формуван-
ня образних знаків етносу сягає не лише століть, 
а й тисячоліть. І тому уважне прочитання «ін-
формаційно-часових циклів», відрізків народ-
ної свідомості і дає шифр розуміння поетичних 
образно-архетипних кодів. А це – міфологічний 
горизонт (архетипно-образний), фольклорний 
(частково міфологізований), образний (худож-
ній), документальний (реальний, що базується 
на конкретному факті).

Цікаво, наскільки точно відтворила Явдоха Зу-
їха архетипно-образну динаміку народної пісні? 
На прикладі колядки «Ой у полі плужок оре-бро-
дить» ми фіксуємо такі рівні образної архетипі-
зації: 

1. Наявність неусвідомленої архетипної струк-
тури (сугестивного поля) – на рівні міфофоль-
клорного тексту фіксуємо низьку сугестивність. 
Тобто рівень навіювання, магічного впливу при-
сутній як історично-психологічне кліше.

2. Образно-архетипна система – присутність 
пантеону богів як система вірування на рівні 
традиції персоналій (Бог, Божа мати, Святий Пе-
тро) і безперечне концептуальне уявлення сис-
теми вірування: Бог може зробити так, щоб уро-
дило жито-пшениця, отже, Бог – сила, що вико-
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нує бажання людей, що дає рух живому, а отже, 
Світові. 

3. Система прояву індивідуальної свідомос-
ті – індивідуальна свідомість героїв виявляється 
на середньому рівні: Божа мати, святий Петро – 
чуйні, турбуються про добробут господаря. Кон-
цепція доброти, відповідно, властива і людям як 
створінням Господа. Щодо виокремлення індиві-
дуально-авторської свідомості, то цей план у тек-
сті відсутній (і цілком логічно, бо текст умовно 
реального плану). Нашарування історичних ко-
лективних свідомісних варіацій свідчить про ба-
гату авторську інтерпретацію.

4. Система світобудови. Про загальну систе-
му вже наголошувалося. Щодо комунікативної 
сфери: типова міфоконструкція-сюжет «Бог – 
люди», забезпечує гармонійність руху буття.

5. Образна система колядки – низька, з еле-
ментами середнього рівня. Наявна перевага епі-
тетного горизонту (святий, божа, гарний, новий, 
здоровенькі, приємні, добрі, милі). Фіксуємо на-
явність сюжетної персоніфікованої метафори: 
вписування у дію богів, «оживлення» плужка, 
що оре-бродить; інші деталі – льон по коліна. 

Отже, дослідження образних архетипів народ-
ної творчої свідомості у зимово-обрядовій поезії 
свідчить про те, що архетипні пласти виявляють-
ся і на рівні несвідомого сприйняття світу (влас-
не архетипного), на рівні архетипно-образному 
(міфологічному), де знак, інформація сприйма-
ється як беззаперечна неусвідомлена даність, і 
на рівні образному, де несвідоме, сугестивне ви-
являється вже лише як асоціативна образна мо-
дель, що має дистанціонований свідомісний ха-
рактер відображення світу. Образ тут є самодос-
татньою структурою з більшим чи меншим ви-
явом окремішності. Це вже початковий рівень 
художнього відображення – фольклорний. Ще 
одна деталь: наявність, так би мовити, «чисто-
го» архетипного пласту може фіксуватися лише 
у творчій свідомості, що синхронізується із сві-
домісним продуктом епохи (сприймач тексту 
функціонує в контексті сугестивної інформації). 
В цілому образно-архетипна основа лишається 
у фольклорних пісенних текстах усіх епох, від-
повідно, вона посилена в обрядовій пісенності і 
притлумлена у пісенній ліриці, де помітне силь-
не авторське суб’єктизування (дистанціонуван-
ня), що свідчить про фондовість архетипно-об-
разного пласта, тобто інтерпретатор фолькло-
ру точно передає образно-архетипну структуру 
народного мислення саме у часово найвіддале-
нішій частині. Явдоха Зуїха чітко транслює і не 
менш складний за рівнем образної архетипізації 
календарно-обрядовий цикл пісень, зокрема хо-
роводні пісні. Аналізуючи її тексти фіксуємо:

1. Архетипний рівень – на видимому (усвідом-
леному) плані не виявляється, але за магічною 
дією, безперечно, лежить в основі всього дійства.

2. Образно-архетипний рівень (міфологічне 
мислення) – фіксуємо наявність міфологеми за-
мовляння врожаю через сюжет-синхронізацію з 
природою й сприйняття цього сюжету як даність 
буття. Це свідчить про наявність у тексті міфо-
пласту свідомості. Відповідний і персоніфікова-
ний аспект мислення, й бачення структури при-
роди (її світобудови).

3. Система вияву індивідуальної свідомості 
(ступінь присутності авторського, індивідуаль-
но-авторського мислення – текст колективно-
авторської стилістики без ознак індивідуально-
авторських елементів, що відповідає умовно ре-
альному відображенню інформації (міфологічне 
мислення).

4. Система світобудови – визначення ієрархії 
структури: сонце, вітер, дощ. Їх функції. Синхро-
нізація цих елементів як живих істот.

5. Рівень образної системи (образно дистанцій-
ного, художнього відображення). При всій магіч-
ності тексту – це твір фольклорний (початковий 
рівень художнього мислення), де наявне потуж-
не образне дистанціювання. Образи-кліше: сон-
це, вітер, дощ (природний ряд); береза, дубочок, 
терночок, корінь, хвиля, листя (етноекстер’єр); 
дівчина, парубок, личко, коса до пояса, брівки, як 
шнурочок – узагальнені портретні характерис-
тики. Тобто образна система, відповідно пред-
ставлена першим рівнем та елементами другого 
(початкова психологізація, узагальнена етнічно 
типова психологізація). Епітети: біла, широчень-
ке, високе, зелений, прекраснеє, буйний, дрібний, 
яснеє. Присутня палітра кольорів, міри, об’єму, 
висоти, естетичні, психологічні характеристики, 
також вписуються у ментальний стереотип укра-
їнців. Цікаве образно-порівняльне мислення: як 
біль біла, коса до пояса, личко, як яблучко, очі як 
тереночок, брівки як шнурочок. Тобто асоціатив-
не мислення хоч і на низькому виражально-зо-
бражальному рівні, але моделює точний етнічний 
портрет героїв. Персоніфікована сюжетність (діа-
лог елементів природи, з одного боку, й елементів 
світобудови з людьми, з іншого) надають тексту 
філософської спрямованості саме у синхронізації 
гармонійності буття в обох сторін і між ними.

І все ж, за смисловою й змістовою конструкці-
єю (функцією тексту у хороводі, який має магічну 
дію), текст, як тип мислення, має синкретичний 
характер. Фольклорний за образною структурою 
(первинно образно дистанціонований) у магічній 
функції умовно реального мислення, він втрачає 
цю предметну дистанціонованість і в цілому є 
архетипно-образним (міфологічним), бо функ-
ція міфологічного мислення, як зазначалося, – це 
сприйняття світу, його явищ як беззаперечної да-
ності, а фольклорного (первинно образного дис-
танціонованого) – це сприйняття, базоване на 
створенні первинної образної аналогії. А це вже 
функція раціонального (логічного) відображен-
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ня явищ світу. Тобто ми акцентуємо на тому, що 
обрядова поезія несе в собі подвійну функцію – 
умовно реальну (міфологічну) і фольклорну (ху-
дожню – сприйняття світу за образною аналогі-
єю). Текст, вихоплений з міфологічного часового 
контексту, скажімо, для людини ХХ-го століття, 
звісно, сприйматиметься як фольклорний (образ-
но дистанціонований), оскільки при його сприй-
нятті буде відсутня безапеляційність сприйняття 
того, про що мовиться у ньому.

Отже, проблема функціонування образно-ар-
хетипного горизонту у контексті пам’яті кон-
кретного носія фольклору має надзвичайно важ-
ливе значення. Це насамперед проблема спів-
відношення конкретного фонду інтерпретато-
ра з пам’яттєвим фондом етносу. Чим міцніша 
система пам’яті носія, тим потужніші загальні 
джерела народної поетичної скарбниці. Потуж-
на конкретна пам’ять (фонд) несе всі ознаки сис-
теми народна пісня, що свідчить про глибинні 
архетипно-образні процеси народної поетичної 
пам’яті. 
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У статті досліджується проблема співвідно-
шення пам’яті носія фольклору і пам’яттєво-
го фонду народу. Виявляються чинники, при яких 
функціонує пам’ять інтерпретатора фольклорної 
інформації. 

Марина НАБОК
(Київ)

СОЦІАЛЬНОПОБУТОВИЙ 
ТИП ЕПІЧНОГО ГЕРОЯ 
УКРАЇНСЬКИХНАРОДНИХ ДУМ 
І ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДУХОВНОСТІ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОСТІ

Питання типології епічного героя у фолькло-
ристиці, на відміну від літературознавства, мало-
досліджене і тому вимагає ґрунтовного вивчен-
ня особливостей типового, враховуючи жанрову 
своєрідність українських народних дум. Тип (гр. 
typos – відбиток, форма, зразок) – яскравий ху-
дожній образ-персонаж, у якому багатство інди-
відуальних рис і властивостей природно поєдна-
не з відтворенням характерних рис людей певної 
групи. Сутність типізації полягає своїм відтво-
ренні в мистецтві й літературі певних життєвих 
явищ за допомогою яскравих картин і образів, 
у яких одиничне є виразом загального. Звідси й 
такі поняття, як «типологія», «типологічне ви-
вчення» (від гр. typos – відбиток і logos – слово), 
тобто вивчення найістотніших загальних осо-
бливостей подібних явищ 1. Дослідженням про-
блем типового в народному характері займа-
лися М. Костомаров, П. Куліш, М. Драгоманов, 
І. Франко, В. Плісецький, Л. Дунаєвська, С. Грица, 
М. Шульга та ін. Зокрема М. Костомаров говорив, 
що власне природа є чинником формування вда-
чі українського народу. Виходячи із цього та ряду 
інших особливостей суспільного життя, учений 
виділив два основних типи українського харак-
теру – козака і поселянина-землероба. В україн-
ських народних думах цей тип епічного героя ві-
дображає світоглядні поняття, ідеї, що заснова-
ні на «добрій первісності», зумовленій образом 
неньки Природи 2, на основі релігійності, емо-
ційності, заглибленні у свій внутрішній світ, со-
ціальному гуманізмі, нехтуванні матеріальним, 
перевагою власного «я» над суспільними інтер-
есами, волі, незалежності, заявлених в обрядах, 
звичаях та соціально-побутовому укладі життя 
нашого народу.

У «Думі про козацьке життя», записаній від 
лірника Ф. Баші з Полтавської губернії, ставлен-
ня епічного героя до рідної землі виражено через 
спільність уявлень, що надає реаліям оточуючої 
дійсності відповідних значень. Смисл цих погля-
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дів полягає у служінні високим ідеалам свого на-
роду. Відтак народні провідники мають постави-
ти завдання гарантувати спокій як із середини, 
так і ззовні. Тому козак залишає свій дім, дружи-
ну, дітей заради високої ідеї:

«А козакъ добре дбае,
На жінку непотурае,
Жінці віри не діймає;
Коневі частенько зеленого сіна підкладае;
Жовтого вівса підсипае,
Холодною кренишною водою коня напувае;
У походъ выступае» 3.
Логіка поведінки козака ставить його перед 

необхідністю чітко усвідомити свою причет-
ність до «своєї» землі. «Чуже» – за межою рідно-
го, а «своє» – ось тут, на «своїй» землі. Розуміння 
краси землі вбачається не лише в «ясних зорях» 
і «тихих водах», а й у її трагізмі, адже рідна зем-
ля – то поле битви за свободу й волю, бо вона по-
лита кров’ю, засіяна кістками і покрита славою. 
До того ж поняття «своє» визначається з розу-
міння унікальності кожного окремого народу, а 
ідеї одного етносу іншим оцінюються з погляду 
їх відповідності національному баченню. Зокре-
ма польський учений Е. Касперський зазначив, 
що саме із свого рідного виводиться загально-
значиме, що всеосяжність цього типу в художній 
літературі, насамперед у творчості А. Міцкевича 
і Т. Шевченка, протиставляється пасивному на-
слідуванню чужоземного 4.

Комплекс національної відрази забезпечує не-
гативне ставлення до «чужого», як усього супро-
тивного нашому народові, коли це шкодить ет-
носу зсередини і ззовні. Сутність соціально-по-
бутового чинника полягає в тому, що поняття 
«своя земля» пов’язується з неприхованим їй по-
клонінням, із боротьбою, засіванням її стрілами, 
кістками, ворожими трупами – з одного боку, з 
меланхолійним замилуванням красою степів, 
полів, лісів, звертанням до землі, зірок, неба, як 
до вищих істот, – з іншого.

Морально-етична проблематика думи «Про-
щання козака з родиною» (варіант П. Житець-
кого записаний від кобзаря Івана на Миргород-
щині) ґрунтується на розумінні злого вчинку як 
руйнівного фактора життя родини. Зауважимо, 
що дума записана у восьми варіантах, що свід-
чить про широкий спектр осмислення кобзаря-
ми життєвого матеріалу, зміст якого висвітлено в 
композиції та сюжеті думи, діях героїв, їхніх вну-
трішніх пориваннях, відчуттях, емоціях. Так, у 
третій строфі думи говориться:

«Пойди ты сыну, въ чужую сторононьку межъ 
чужіе люди,

Чи не лучше тамъ тебе буди?» [2, 219].
У варіанті М. Цертелєва, наприклад, нерідний 

батько, виганяючи з дому, «козаченька молодого 
лае» [2, 220]. Об’єктивні чинники спонукали ко-
зака покинути свій дім, бо бездушність, підступ-

ність, безглуздя стали для вітчима нормою. Бай-
дужість є змістом його життя. Якщо в попередніх 
думах ведеться боротьба зі злом задля перемоги 
добра, то в цій думі такого протиставлення не-
має. Це пояснюється, насамперед, усвідомлен-
ням жорстокості батька, що має глибокі корені, 
адже найменше відхилення від його волі несло 
за собою небажані наслідки. Черствість і безбож-
ність вітчима не карається. Їх не в силі поборо-
ти і вся родина. Тому в думі маємо лише співчут-
тя і співпереживання членів родини долі козака. 
Мотив страждання розкривається через психо-
логію епічних героїв, проймає їхні душі й серця. 
Внутрішній поштовх емоційних переживань ге-
роїв спрямований на те, щоб підкреслити нето-
тожність їхньої долі обставинам, що в них вони 
живуть. Їхня туга глибока, пройнята тривогою за 
долю сина, брата.

Змістом, художніми прийомами розкриття 
такого болю ця дума подібна до думи «Сестра і 
брат». Спорідненість виявляється у змісті слів 
сестри і брата. У думі «Прощання козака з роди-
ною» (варіант М. Цертелєва) читаємо:

«Возьми ты сестро жовтого писку,
Да посій ты сестро на билому камни,
Колы буде жовтый писокъ выростаты,
Зеленымъ барвинкомъ камень усттилаты,
Въ той часъ буду сестро до васъ прибуваты!» 
[2, 219].
У думі ж «Сестра і брат» також читаємо:
«Возьми ти, сестро, піску у білу ручку,
Посій ти, сестро, на каміню:
Коли той буде пісокъ на білому камені зіхожати,
Синімъ цвітомъ процвітати,
Хрещатимъ барвінкомъ біленький камінь
устилати,
Разними красними цвитами украшати, –
Тоді, сестро, буду до тебе въ гості прибувати,
Твого життя при бідності доглядати» 
[2, 282].
У цьому знайшли свій вплив внутрішнє пере-

живання, невблаганний біль брата, що пронизу-
ють його серце. Але це серце не сповнене злом. 
Воно спрямоване на добро, бо ключовим у харак-
тері епічного героя є чутливість, що веде до гу-
манності, щирості, що й визначає соціально-по-
бутову своєрідність цього типу героя.

В іншому варіанті цієї думи, записаному П. Лу-
кашевичем на Переяславщині, мати і батько з не-
відомої причини виряджають козака «меж чужії 
люди». Сестра також виводить коня і запитує у 
брата про його повернення. Діалог у цьому ва-
ріанті між братом і сестрою об’ємніший за зміс-
том. Родинний зв’язок обірваний і, напевно, на-
завжди. Тому у відповіді брата звертає на себе 
увагу образність його мови, як, наприклад, «чис-
те поле», «жовтий пісок», «білий камінь», «жов-
тий пісок синім цвітом процвітав», «О Роздвъ ка-
лина процвітала» тощо.
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У варіанті думи, записаному М. Білозерським 
від кобзаря І. Романенка в с. Британах Борзен-
ського повіту, не батько з матір’ю виряджають 
козака з додому, а сестра («сива зозуля») про-
воджає брата до війська. Діалог сестри з братом 
пройнятий глибоким взаємоспівчуттям, скорбо-
тою, драматизмом. Так соціально-побутовий тип 
героя відображає національні особливості ха-
рактеру, а саме: любов до свободи, велич степової 
романтики, байдужість до сімейних проблем.

Ознаки «прекрасне» і «потворне» також віді-
грають важливу роль у творенні та розкритті 
соціально-побутових основ цього типу героя. З 
такого погляду оцінюються його світоглядні по-
зиції, роль та місце сімейних цінностей у житті 
тощо. Прекрасне, як безвідносна вічна вартість, 
виражене в устремлінні до життя глибшого, зміс-
товнішого і досконалішого.

Дума «Про поворот сина з чужини», що була 
записана М. Костомаровим, побудована на мо-
тиві вигнання вітчимом із дому «козаченька мо-
лодого». Туга рідної матері очевидна. Покинув-
ши родину, козак одружується в чужій стороні й 
опісля збирається навідати вмираючу вже матір. 
Останні її слова до нього були: «Чого жъ я бажа-
ла, того и діждала, Сина свого при смерті въ вічи 
повидала» [2, 229]. Природним в українській ро-
дині є взаємовідносини, які побудовані на любо-
ві, щирості, почутті опіки, що формували взірець 
національного виховання. Образ матері – це вті-
лення усіх родинних чеснот. Тому не випадково 
в думах епічні герої звертаються саме до матері. 
Кровне єднання з нею настільки сильне, що на-
віть будучи на значній відстані, син відчуває не-
безпеку. На підтвердження цього, в думу вво-
диться додатковий символічний образ: «Скоро 
став удовиченко зъ двора зъізжати, Підъ нимъ 
коникъ спіткнеться…» [2, 229]. Розв’язка в 
думі має драматичний характер. Це свідчить про 
те, що родинні зв’язки між матір’ю та сином хоч і 
були міцними, але не настільки, щоб протистоя-
ти вітчиму, який уособлював зло.

Характерним для соціально-побутового типу 
героїв в образах молодого козака і його матері є 
взаємодія їхньої емоційної та світоглядної сто-
рін характеру. Якщо емоційна складова епічних 
героїв подана через лірико-драматичне пережи-
вання життєвих негараздів, то морально-світо-
глядна – у намаганні й виконанні свого обов’яз-
ку перед ким-небудь або чим-небудь (у тому 
числі й перед собою). Таким чином, емоції цього 
типу епічного героя виникають на основі потреб 
у сприянні, допомозі, співчутті іншим людям – 
це так звані емоції безкорисливості. У соціально-
побутовому типі епічного героя вони пов’язані з 
любов’ю до своєї родини.

Такими є і герої «Думи про сон», або «Порада 
матері синові про одруження», що була записа-
на в Охтирці Харківської губернії від невідомого 

кобзаря. Вона побудована у формі розгадуван-
ня сну, що наснився синові у «недилю святую». 
Не козацьке діло відгадувати сни, тому й про-
сить він свою стареньку матусю відгадати «бар-
зо-пречуден сон, та ще дуже й предывен». Насни-
лися молодому козакові «тры горы камьяніи». За 
народними легендами, гори з’явилися тоді, коли 
лукавий невзмозі був з’їсти весь пісок на землі та 
випити всю воду, тому й викидав зі свого черева 
весь непотріб. На тих місцях і утворилися високі 
гори та болота. Тому й укорінилося за народни-
ми віруваннями значення гір як чогось недобро-
го, лихого. У «Народному соннику» також ствер-
джується, що коли сняться гори, то буде горе, по-
гано, утруднення 5.

Добро, як вияв духовності українського наро-
ду, має в думі морально-етичний аспект. Це аб-
солютна вічна вартість, заснована перш за все 
на любові, бажанні допомогти, співчутті й поро-
зумінні. Побажання матері синові щиросердеч-
ні, вагомі. Недарма ще М. Костомаров зауважу-
вав, що у росіян любов до жінки матеріальна, а 
в українців – духовна 6. Власне тому й слухає мо-
лодий козак мудрих порад своєї матері. Мудрі та 
добрі повчання тому, що мати розгадує сон і про-
рокує найкраще майбутнє синові. Воно буде щас-
ливим лише тоді, коли син одружиться з моло-
дою безрідною сиротою. Принагідно зазначимо, 
що духовними, а не матеріальними почуттями 
наповнене серце матері. Вона – уособлення спра-
ведливості, бо ж добро завжди починається з до-
сконалого. У думі фігурують три кольори: черво-
ний, зелений, білий. Червоний цвіт – символ за-
можного, але нещасливого життя. Зеленим цвіт – 
то, як говорить мати, знак того, що «Не будеш ти з 
нею (жінкою – М. Н.) щастя й долі мати» 7. Коли 
гора вбиралася у білий цвіт, то це символізувало 
вірність і відданість. Саме цього і бажає мати си-
нові. Бідність, простота не лякає матір, а навпа-
ки – приваблює. До цього схилявся і П. Куліш, за-
значаючи, що народна простота дає людині чис-
те серце 8. Відтак, маючи чисте серце, людина зі 
світлими пориваннями несе добро іншим.

На підтвердження думки про те, що матері-
альне багатство не є передумовою людського 
щастя свідчить і народна легенда «У золоті сльо-
зи ллються». У ній мати радіє з того, що одна з її 
дочок вийшла заміж за багатого парубка. Най-
меншій дочці не так поталанило з багатим на-
реченим. Коли мати надумала відвідати дочок, 
то впевнилася в тому, що в багатого зятя «Ще не 
світ, ні зоря, а в хаті вже лайка та гризня. Свекру-
ха невістку поїдом їсть, гризе, як іржа залізо. І чо-
ловік її докоряє. Сіли обідати – дочка за сльоза-
ми світа не бачить і їсти не їсть, а наробилася уже 
за чотирьох» 9. Коли ж пішла до вікна найменшої 
дочки, то побачила, що хоч «Хата бідненька, але 
чепурненька. А дочка ж її з чоловіком, як тії го-
луб’ята воркують». З того мати робить висновок: 
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«Недаремно кажуть, що в золоті сльози ллються» 10.
За народною традицією гуляння, які не несли в 

собі товариської розмови, засуджувалися. Тому 
мати застерігає сина від небажаного вчинку, бо 
після того «Будеш ты у порога стояты, Будуть 
тебе наймытом нарикаты, Будуть тебе ще й на 
смих пидійматы» [2, 231]. Отже, характер епіч-
ного героя визначається вчинком, зумовленим 
психологічними реаліями буття нації. Тому про-
яв любові до ближнього, намагання забезпечити 
добробут на майбутнє, оцінка від’ємних явищ у 
суспільстві та відповідь на них у формі добрих 
вчинків є виявом тих національних духовних 
цінностей, які відповідають загальнолюдськими 
уявленнями про добро і зло, що й визначає зміст 
соціально-побутового типу епічного героя цього 
твору.

У думі «Удова», записаній П. Кулішем від лір-
ника А. Никоненка на хуторі біля Оржиці в Лу-
бенському повіті, дії та вчинки братів не збагачу-
ють їхнє внутрішнє «я», а навпаки – збіднюють 
його. Вони нехтують віковічною традицією по-
шани свого роду та ближніх. На мотиві непоша-
ни до матері й побудована ця дума.

«Матку стареньку зъ двора вигонили:
«Иди ти, мати, де инде пробувати,
Хліба-соли спокойно вживати…» [2, 244], –
докоряють сини матері. Такі вічні поняття, як 

воля, мужність, жертовність, вдячність, дисци-
пліна не властиві їм. Воля для них – це бути ха-
зяїнами у своїй оселі, звільнившись від береги-
ні домашнього вогнища – рідної матері. Кровна 
спорідненість єднала членів родини на початку. 
Зміст поняття «своє – чуже» тут не має чітко-
го розмежування. Вони всі «свої», але не діють 
за спільним планом та думками. Мати чужа рід-
ним синам. Контактність також розірвана, бо не 
заснована на спільності моральних принципів 
та дій синів і матері. Вона «перевтілюється» у 
від’ємну контактність (сини за спільною угодою 
виганяють матір із дому). З давніх-давен україн-
ська родина вирізнялася взаєморозумінням, рів-
ноправністю, чесністю всіх її членів родини. Не-
випадково народна мудрість говорить «Без сім’ї 
немає щастя на землі». Тому такий гріховний 
вчинок синів спонукав матір до того, що вона 
«За слезами світа Божого не видае, Синівъ своі-
хъ клене-проклинае…» [2, 244]. Не минули без-
слідно материні прокльони: не було їм щастя ні 
вдома, ні на полі та й сільська громада не стала їх 
поважати. Сини були покарані Богом. Причина – 
не лише материні прокльони, а й їхня духовна 
убогість, зречення звичаїв народної моралі. Усві-
домлюючи гріховність свого вчинку, брати при-
йшли до покаяння. У цьому вони знайшли своє 
спасіння, відтак і моральне та духовне самовдос-
коналення, що цілком відповідає принципам на-
родної психології, моралі та етики. Сини байдужі 
до вироблених народом звичаєвих національних 

цінностей. Їхні почуття породжені нижчими жа-
даннями і спрямовані на привласнення, накопи-
чення. Воля у них спотворена, рабська. Дума на-
скрізь пройнята як драматизмом, зневагою і на-
ріканням на синів, так і співчуттям до них та до 
матері. Народ зневажає і засуджує вчинок дітей, 
тому й говорить: «Ей, хто отцеву молитву і мат-
чину штить і поважає, То тому Господь Мило-
сердний помагає» [2, 246].

Народне розуміння шанобливого ставлення 
до батьків маємо в інших жанрах усної народ-
ної творчості, зокрема в легендах. Наприклад, 
епічний герой легенди «Батькова порада» усві-
домлює силу батьківського прагнення допомог-
ти йому в житті. У підсумку говориться: «З тієї 
пори люди стали батьків поважати, а вбивати їх 
перестали. Бо побачили, що без батьків гірш на 
світі жити» 11. У легенді «Батьків заповіт» 12 син 
дотримався мудрих передсмертних порад свого 
батька, тому й зазнав щастя.

Дума «Сестра і брат», записана на фонограф Ле-
сею Українкою та К. Квіткою від кобзаря Т. Гон-
чаренка з Харківщини в Ялті літом 1909 року, по-
будована винятково на мотиві страждання, що 
споріднює її з народними голосіннями. Сюжет – 
звертання сестри до брата по допомогу, бо ж вона 
«на чужій чужині заудовіла, з маленькими дітка-
ми осиротіла» [2, 287]. Звичайно, біль мотивуєть-
ся віддаленістю від свого роду, тяжкими умовами 
життя. На це звертає увагу і М. Гайдай, зазначаю-
чи, що «найстрашніше – перебувати поза родом 
на чужині» 13. Усвідомлення того, що ця земля «не 
моя», що тут чужі люди, викликає у жінки любов 
до життя, людей, природи. Але не тих людей, яких 
вона бачить на той момент, а тих, які б зрозуміли 
та допомогли їй. Навіть за таких обставин вона не 
втрачає почуття ніжності, душевності. Цим визна-
чається її потяг до гармонії з навколишнім світом. 
Відомий етнопсихолог української діаспори В. Я-
нів зауважив, що відчуття добра робить україн-
ця людиною співчутливою, гуманною до інших 14. 
Героїня думи «Сестра і брат» не тікала від світу, 
сам світ відкинув її осторонь, бо, як зазначається у 
думі, «ніхто мене не привитає» [2, 287].

Отже, усамітнена душа ще більше прагне ро-
зуміння, тепла від інших і співчутлива до них. 
Усі почуття, переживання сиротини на чужині, 
що йдуть безпосередньо через її людську душу, 
сприймаються серцем. Дума наскрізь пройнята 
щиросердними звертаннями та порівняннями, 
як-то: «ясний сокіл», «білий лебедонько», «сивий 
голубонько». У сербських голосіннях, напри-
клад, сирітство матері, сестри теж передається 
через узагальнений загальнофольклорний образ 
зозулі: jатка, кукавица, чавка 15.

Невипадково в думі ми не знаходимо гнівних 
нарікань на людей, а навпаки, куми в неї – побра-
тими. Сестра шукає порятунку, взаєморозумін-
ня, відповіді на добро добром. Та марні її душевні 
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сподівання. Рідний брат не може допомогти їй і 
говорить:

«То не знаю, де тебе шукати, вже й мати.
Ой, що ти живеш за високими лісами,
За бистрими ріками,
За великими городами» [2, 287].
У записах цієї думи від лірника А. Никоненка 

та від кобзаря Т. Пархо-менка брат погоджуєть-
ся прибути в гості до сестри, коли «буде пісокъ на 
білому камені зіхожати, Синімъ цвітомъ процві-
тати, Хрещатимъ барвінкомъ біленький камінь 
устилити, Разними красними цвитами украшати-
» [2, 282]. Святість родинного життя залишаєть-
ся поза думками брата. Він далекий від глибоких 
почуттів, більше того, нездатність бачити кра-
су зовнішню і відчувати внутрішню робить його 
душу обмеженою, бідною. Адже чим глибше лю-
дина відчуває, переживає, тим більше розвива-
ється у неї бажання зробити комусь щось приєм-
не 16. Тож цілком закономірно, що в думу введено 
образ білого каменя, що символізує нездійсненні 
мрії, сподівання. Принагідно зазначимо, що іс-
торичні пісні також багаті на символіку образів. 
Так, у пісні «Ой помер отець і померла мати – ли-
шилася сирота» образ каменя символізує прире-
ченість на одинокість, бо ж «лежить камінь на-
серед дороги, його люди минають» 17. Образ про-
цвітаючого макового цвіту в думі порівнюється з 
людьми, які виходять із церкви. Червоний колір – 
символ кровного єднання. З розвитком сюжету 
цей образ уточнюється, увиразнюється:

«Що люде до церкви йдуть,
Як бджолки гудуть,
А з церкви йдуть, як мак процвітає;
Пола з полою черкаєцця,
Брат з сестрою не прощаєцця,
Ой, плече з плечем торкає,
Один одного з празником поздоровляє… 
[2, 287].
Цими життєвими втіхами жінка – мати і се-

стра – обділена. Душевний біль ранить її більше, 
ніж фізичний. Зло залишається без покарання. 
Ті люди є водночас і «своїми», і «чужими». «Сво-
їми» – вони з того кола, що й героїня думи, «чу-
жими» – різні за духовними прагненнями, світо-
глядом жінки. Відчуття рівності було лише тоді, 
коли були статки, і, як говориться у думі, «при 
добрій хуртовині».

Отже, беручи до уваги світоглядні позиції на-
роду, зазначимо, що дії, погляди героїв дум охо-
плюють співпереживання за ближнього, взаємо-
розуміння, співчутливість, емоційність, бажан-
ня любити, відчуття краси не тільки в людях, але 
й у природі, що зумовлює цілісність у розумінні 
та сприйнятті соціально-побутового типу героя 
українських народних дум.

In this article a problem of the national character is 
analyzed in the historical, folklore aspect. To understa-
nd the essence of the social typos are determined through 

the actions, moral, attitude, the phylosophy thinking of 
heroic ukrainian dums.
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Сергій П’ЯТАЧЕНКО
(Суми)

ІНОЕТНІЧНІ ОБРАЗИ 
ТА СТЕРЕОТИПИ ЇХ СПРИЙНЯТТЯ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Специфіка міжетнічних стосунків є скла-
довою філософської проблеми «людина і світ». 
Пов’язаність людини з тією чи іншою етноспіль-
нотою впливає на її поведінку, на сприйняття 
нею дійсності, дотримання етичних, моральних 
норм та догм віри тощо, отже, визначає менталі-
тет особистості. Примітивний матеріалізм, який 
панував у вітчизняній науці майже століття, вва-
жав, що відмінності, закладені в глибинних ша-
рах підсвідомості та викликані різницею етноп-
сихологічних установок та парадигм у тих чи 
інших народів, не мають значення; важливим є 
класове походження, і воно, врешті, поєднає ро-
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сіянина, українця, цигана, татарина, єврея в єди-
не щасливе ціле. Проте історичні реалії виявили-
ся набагато складнішими. І їх осмислення потре-
бує нині нових методологій, понять та категорій. 
Сьогодні під впливом західної філософії відбува-
ється реальна зміна парадигм соціального зна-
ння. Найбільш важливим у цьому зв’язку вияв-
ляється використання такої категорії, як мента-
літет. У нашому розумінні менталітет гранично 
зближений із національною самосвідомістю й 
поведінкою. 

Національна ментальність передбачає норма-
тивно-оціночний бік свідомості, яка виробляє 
національні духовно-ціннісні орієнтири в жит-
тєдіяльності етносу. Деякі з цих орієнтирів набу-
вають вигляду стійких формул – стереотипів. Ці 
стереотипи конденсують не лише досвід минуло-
го, а й закладають норму (стереотип) поведінки 
на майбутнє. Так, український фольклор у сукуп-
ності різножанрових творів формує певні стере-
отипи сприйняття представників інших етносів, 
що має значну цінність для самоусвідомлення 
українцями власної національної самобутності. 
Від давнини протиставлення по лінії «свій-чу-
жий» формувало переважно негативний образ 
«чужого», який уявлявся небезпечним, ворожим, 
наділеним «шкідливими» магічними здібнос-
тями, а також до певної міри дегуманізованим. 
«Чужий» часто змальовувався дивним, нерозум-
ним, аморальним, що, у свою чергу, формувало 
певний комплекс переваг «своїх» над «чужими», 
який виконував функції своєрідного магічно-
ментального оберегу. Протообраз «чужого» фор-
мує в пізніші часи типологічно споріднене віяло 
інонаціональних образів, яке має власну специ-
фіку та наповнення. 

Г. Булашев зазначав: «Характеристики різних 
національностей свідчать про глибоку народну 
спостережливість і, попри всю свою стислість, 
виблискують мальовничою яскравістю барв, іс-
кристим гумором… Характеристики різних на-
родностей позбавлені будь-якої упередженості-
» [2, 146].

Побіжно також варто зупинитися на специфіці 
використання у фольклорі етнонімів, серед яких 
«досить чітко розрізняються самоназви (автоет-
ноніми) та назви, дані іншими народами (ксено-
етноніми)» [18, 164]. Українці традиційно послу-
говувались власними назвами щодо росіян, єв-
реїв та ромів, уживаючи відповідно ксеноетно-
німи москаль (кацап), жид, циган. У кожного із 
цих етнонімів власна історія походження, яка не 
є предметом нашого розгляду. Принагідно лише 
зазначимо, що певне емоційне ставлення до того 
чи іншого етноніма стало результатом пізніших 
міжетнічних стосунків, а не закладене в самій се-
мантиці терміна.

Образ росіянина та, ширше, комплекс україн-
сько-російських стосунків займає значне міс-

це в нашому фольклорі. Характерно, що в запи-
сах українського фольклору ХІХ та поч. ХХ ст. 
ми не зустрічаємо руських, росіян чи великоро-
сів. Українці послідовно вживають етнонім мос-
каль. Наскільки він семантично розбудований в 
українській мові, можна судити з того, що слов-
ник Б. Грінченка подає п’ятдесят шість його зна-
чень, форм та відтінків: москаленя, москалик, 
москаль, москальня, москальство, москаль-
чук, москалюга, московець, московщеня, мос-
ковство тощо [16, 544]. У словнику додано ще 
два фразеологічні звороти: «підпускати, підво-
зити москаля», що означає брехати, обманю-
вати, і «пеня московська» у розумінні «безпри-
чинно чіплятися». В. Даль у своєму словникові 
вказує, що термін москаль малоросійського по-
ходження й означає: «москвич, русский, солдат, 
военнослужащий». Також вчений наводить зраз-
ки народних прислів’їв: От москаля, хоть полы 
отрежь, да уйди! Кто идет? Чорт! Ладно, абы 
не москаль; С москалем дружись, а камень за 
пазухой держи (а за кол держись); Мутит, как 
москаль, а чтобы концы хоронил; Знает мос-
каль дорогу, а спрашивает! Москалить – млрс. 
мошенничать, обманывать в торговле [7].

Коротко слід також зупинитися на тенденцій-
ному звуженні семантики слова москаль, яке 
часто намагалися звести лише до означення сол-
дат царської армії: «Під словом «москалі» у на-
роді розумілися військові постої на Україні, які 
місцеве населення змушене було утримувати. 
«Москалі» кривдили селян, знеславлювали ді-
вчат, звідси й склалося в народі до них негатив-
не ставлення, що відбилося і в прислів’ях» [19, 
727]. Проте в багатьох текстах ідеться не лише 
про москалів-солдат, а й про селян, купців, реміс-
ників. Наприклад: Чортзнащо в лаптях, та й 
то москаль; Москаль ликом в’язаний, у ликах 
ходе, та й всіx у ликах воде. На те, що москаль є 
етнонімом, а не назвою соціальної верстви прямо 
вказує прислів’я: Лях славний!.. та й Москаль 
хороший. Тому слід уважати, що в українських 
народних приказках значення терміна москаль 
є ширшим за поняття «солдат царської армії» і 
є ксеноетнонімом сусіднього народу, ставлення 
до якого й відповідне забарвлення самого тер-
міна формувалось, безперечно, у найтіснішому 
зв’язку з поведінкою щодо мирного населення 
розквартированих в українських містах і селах із 
кінця XVII ст. російських військ.

Характеризуючи етнічні особливості та їх від-
дзеркалення у фольклорі Г. Булашев зазначав: 
«Українці, за звичаєм, називають великоросів 
«москалями», «лапотниками» і ставляться до них 
недовірливо, навіть з якимось острахом, уважа-
ючи їх жадібними, брутальними, нещирими, хи-
трими, ледачими і мстивими. Народ уникає мати 
будь-яку справу з «москалем», не кажучи вже 
про те, щоб наймати його на службу… А взагалі 

http://www.etnolog.org.ua



Матеріали до української етнології / етнологія / випуск 6(Х) 2007 237

москалів вважають за знахарів і кажуть про них: 
«У москаля щось у носі є. Він і ходить не так, як 
ми ходимо – гуртом, а один за одним, щоб легше 
було: передньому йти найважче, і ось, коли він 
втомиться, тоді інший виходить наперед» [2, 147].

Тривалий і не завжди позитивний досвід поді-
бного спілкування призвів до широкого уведен-
ня образу москаля у твори різних жанрів україн-
ського фольклору: побутові казки, анекдоти, лі-
ричні та жартівливі пісні, вертепну драму тощо. 

З XVII ст. москаль стає активним персонажем 
шкільної драми, де поряд з українцями (селяни, 
козаки, студенти-пиворізи) діють представники 
інших етносів: литвини (білоруси), цигани, по-
ляки (шляхтичі, ксьондзи), євреї (орендарі, шин-
карі), а також москалі. Москаль та московські 
яриги змальовані тут злодійкуватими крутіями. 
Вертепна драма частково успадкувала інтерме-
дійну специфіку образу москаля, який у волин-
ській редакції змагається із циганом за кобилу, 
а в східноукраїнських варіантах своєю хитрістю 
допомагає Запорожцю. 

Поширеним є образ москаля й у народній побу-
товій казці, де він заступає традиційні образи каз-
кового злодія чи хитрого й кмітливого фігляра-
блазня, які одурюють недолугого селянина. Зраз-
ком може слугувати варіант казки з Полтавщини 
про москаля, який взявся за дідові гроші навчити 
його бичків говорити [4, 84]. Певною мірою ці сю-
жети з москалями зближуються із традиційними 
казками про т. зв. «пошехонців». Казки з подібни-
ми сюжетами віднаходимо в збірниках І. Рудчен-
ка, М. Драгоманова, П. Чубинського, І. Манжури, 
Б. Грінченка та ін. У народних казках зберігається 
стереотип росіянина як нахабного зайди, ледачо-
го та злодійкуватого, який прагне усіх повчати, не 
маючи на те поважних причин (казка «Як моска-
лі хахлов образовували» [14, 512].

Можна погодитися з думкою сучасного дослід-
ника, що «в українських казках «москаль» має дві 
головні іпостасі: 1) хитруна, який намагається 
будь-якою ціною неодмінно обдурити «просто-
го» «хахла» і взагалі «поїхати на хахлові»; 2) по-
вного дурня (клінічний випадок), «абсурдної лю-
дини», яка взагалі нічого не тямить у житті й не 
знає найелементарніших речей» [13, 14]. 

Цей же образ перейшов і до народних анекдо-
тів, сутність яких яскраво відбивають їх афорис-
тичні фінали, що стали народними прислів’я-
ми: «Ти, москалю, і добрий чоловік, та шене-
лія твоя злодій»; «Тату, тату, лізе чорт у 
хату!» –«Дарма, аби не москаль»  [19]. У запи-
сах ХІХ – початку ХХ століття зустрічаємо зна-
чну кількість анекдотів, де діють представники 
інших національностей. На них як на представ-
ників «чужого», а отже, ворожого світу спрямо-
вана захисна функція сміху, яка генетично пов’я-
зана з магією слова. В анекдотах спостерігаємо 
традиційну ситуацію розмежування своїх і чу-

жих: «А багато було людей в церкві?» – «Людей, 
мамо, не було нікогісінько, тілько caмі за себе 
москалі – так що й голки не було б де встроми-
ти...» [19].

Нечесність, крутійство, брутальність – такими 
рисами наділений москаль в апокрифічних ле-
гендах про мандри Христа та апостолів по землі. 
Певний огляд легенд цього циклу робить Г. Була-
шев [2, 148–151]. Москаль у них намагається об-
дурити Христа або ж повторити його чудеса, за 
що отримує заслужену кару.

Своєрідною є специфіка забарвлення образу 
москаля в ліричних піснях та баладах, які скла-
далися та виконувалися переважно у жіночому 
(дівочому) середовищі й зображеними реалія-
ми торкалися найчастіше жіночого світу, загрозу 
якому становили різного роду мандрівні звідни-
ки – бурлаки, козаки, моряки, чумаки тощо. «Ди-
дактична тенденція балад особливо чітко висту-
пає в циклах про втечу легковірних з мандрівни-
ми спокусниками, про зрадливе зведення дівчи-
ни і про дітозгубництво», – зазначає О. Дей [8, 
19]. Для балад цього циклу характерне нагнітан-
ня особливого драматизму, опис страшних кар-
тин розправи з підмовленими дівчатами й дітоз-
губницями. Творці балад вдавалися до подібних 
засобів із метою перестороги легковірним дівча-
там, які, наслухавшись подібних жахів, мали б 
остерігатись нерозважних кроків. Перша фікса-
ція балади із сюжетом про втечу зі спокусником 
припадає на 1625 рік. Це відома пісня про козака 
і Кулину, якій присвятили свої розвідки І. Фран-
ко, О. Брюкнер, Ю. Яворський, К. Квітка. До цьо-
го ж сюжетного гнізда належать і балади про зве-
дення належить до відомого сюжетного гнізда 
про підмову й зведення дівчини москалями:

Та не гуляй, молода дівчина, з москалями:
Москальщики-обманщики, вони тебе ‘бманят, 
Вони з тебе срібні персні познімають, 
Вони тобі ранюю мняту потолочать, 
Вони тебе, молодую дівчину, опорочать 
[3, 544].
Широкий діапазон етнічних стереотипів і вод-

ночас глибокий аналіз стосунків українців із 
росіянами зустрічаємо у народних приказках 
та прислів’ях. Уперше у ХІХ столітті прислів’я, у 
яких відбились українсько-російські міжетнічні 
стереотипи, навів у своєму «Москалеві-чарівни-
ку» Іван Котляревський:

«Солдат. ...У нас пословица есть: хохлы нику-
да не годятся, да голос у них хорош...

Михайло. Пословиця?.. Коли на те пішло, так і 
у нас єсть їх против москалів не трохи. Така, на-
примір: з москалем знайся, а камень за пазухою 
держи; од чого ж вона вийшла, сам розумний чо-
ловік, догадаєшся» [12, 265].

Також слід згадати, що чотири прислів’я про 
москалів були Котляревським використані в 
«Енеїді»: «Мутив, як на селі москаль!»; «Під-
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пустять москаля якраз»; «Хто москаля об’ї-
хав зроду?», «Москаль – бодай би не козою за-
мекекекав з бородою». 

Паремії означеної тематики потрапляли під 
перо тогочасних записувачів – О. Павловського, 
В. Смирницького, Г. Ількевича, М. Закревсько-
го, О. Марковича та інших. Проте найбільшою 
є збірка М. Номиса «Українські приказки, при-
слів’я і таке інше» (1864), яка зайняла почесне 
місце серед фундаментальних праць у світовій 
пареміографії. В опублікованому Матвієм Номи-
сом корпусі прислів’їв та приказок, а також серед 
вилучених цензурою зустрічаємо близько сотні 
паремій, які стосуються рецепції українсько-ро-
сійських стосунків: «Що Бог в нас народе, а люд 
наробе – москаль же теє у нівеч зводе»; «А щоб 
я москалем тричі зробивсь»; «У йому тільки 
віри, як у москалеві правди», – та багато інших. 
В означених творах відбився широкий оціноч-
ний спектр міжетнічних стосунків. Серед них 
можна виокремити кілька тематичних груп: 

– історичні аспекти стосунків (Іде москаля 
так, як трави; Служив Москві, Іване, а вона ж 
його гане; Московське панування, то... жарту-
вання);

– ставлення до постоїв російської армії (Мос-
калики, соколики, позаїдали ви наші волики; 
а як вернетесь здорови, то noїcтe й корови; 
3 салдатом – не з своїм братом, не стягайся; 
Для того й вуланчики, щоб запирали чуланчи-
ки; Ти, москалю, і добрий чоловік, та шенелія 
твоя злодій);

– оцінка характеру, звичаїв та норм поведінки 
москалів (Москва люта; Москаль на сльози не 
вдаря; Москва сльозам не вірить; Москаль як 
ворона, та хитріший чорта; Не великий мос-
каль, та страшний; Москаль з 6icoм поради-
лись, та й на лихо понадились; Мабуть мос-
каль тоді красти перестане, як чорт молиц-
ця Богу стане; Так і нам було казано: «Москаля 
бійтесь, бо він заріже»);

– оцінка ставлення москалів до українців 
(Москаль не свій брат, не помилує; Од чорта 
одхристисся, а від москаля не одмолисся; Мос-
калеві годи як трясці, а все бісом дивицця);

– поради щодо стосунків з москалями (Від 
москаля поли вріж та тікай; З москалем дру-
жи, а камінь за пазухою держи; Кохайтеся чор-
нобриві , та не з москалями).

Згадку про репресії проти українців зберіг на-
ступний паремійний текст, сповнений гіркої іро-
нії: «Я б тому бісовому тарабану хліба б не дав 
за те, що каже: «порубать хохлов, порубать 
хохлов!»; а ту маленьку сопілочку все б паля-
ницями годував за те, що каже: «а за віщо їx, 
а за віщо їx». Дав наш народ й оцінку, яку можна 
вважати історико-політичною: «Москва на злид-
нях збудована, та й злиднями годована».

Серед особистих якостей москалів, україн-

цеві впадала в око їх настирливість та намаган-
ня нав’язати свій спосіб мислення й поведінки: 
«Москаль ликом чваницця й кожному під ніс з 
ним пхаєцця». Подекуди висловлювання з цього 
приводу носили граничний характер: «Хоч убий 
москаля, то він зуби вискаля». З цього типу по-
ведінки, до того ж приправленого облудними 
речами, постав паремійний вираз «підпускати 
москаля», який Номис трактує наступним чи-
ном: «до жіноти примощується або так бре-
ше» [19, 391].

Брехливість москаля займає значну тематич-
ну ланку представлених паремій: Казав москаль 
право, та й збрехав браво; Собака брехне – 
москаль віри пойме; Москаль тоді правду ска-
же, як чорт молицьця стане; Бов, бов по мос-
ковські брехні; У йому стільки віри, як у моска-
леві правди). Постав навіть вираз оксюморонно-
го змісту «Московська правда», який поєднує на 
думку творців тексту несумісні, взаємовиключні 
поняття.

Окрема увага приділена лайці москаля, яка 
була неприйнятна для українського народу, ви-
хованого на інших морально-етичних прин-
ципах: «Москаль викрутнями перебуваєцця, 
тім же він скрізь погано лаєцця». Звідси й ви-
слів «по-московському лаять», тобто «лаять в 
батька і матір – погано» [19, 391].

Така гранична маса негативних («нелюдських») 
рис москаля призводить до зближення його із не-
чистою силою (чортом), що, безперечно, було для 
набожного українця висловленням крайнього 
осуду моральних якостей, дій та вчинків (Вижу, 
що чорт москаля несе у хижу; Коли чорт та 
москаль що вкрали, то поминай, як звали).

Отже, можемо стверджувати, що образ моска-
ля в українському фольклорі є одним із осучас-
нених варіантів образу «шкідливого чужинця», 
навколо якого формується стійкий комплекс ет-
нічних стереотипів, основаних на прагненні до 
відмежування та психологічного захисту. Мос-
каль зображується як виключно негативний 
персонаж, що має історичне та ментально-пси-
хологічне підґрунтя. В основі негативного досві-
ду взаємин українців із росіянами лежать не ре-
лігійні чи національні протиріччя, а стосунки по-
неволеного народу й окупанта. 

«Москалі» (як, до речі, й німці, і татари, і, яко-
юсь мірою, цигани) виявилися дуже корисними 
і вкрай необхідними персонажами, приглядаю-
чись до яких, український селянин (за контрас-
том) зміг збагнути власну (справжню чи уявну – 
вже інше питання) ідентичність, виявити дифе-
ренційні ознаки і скласти свою систему базових 
цінностей і життєвих пріоритетів» [13, 15].

Ще одним поширеним іноетнічним образом в 
українському фольклорі є образ жида, за яким 
тягнеться також досить поважний шлейф етніч-
них стереотипів. Єврейська меншина в Україні – 
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однак із найдавніших. Внаслідок того, що росій-
ська імперія ввела «смугу осілості», обмежуючи 
територію проживання євреїв, в середині ХІХ ст. 
в Україні проживало 3/ 4 євреїв усієї Східної Єв-
ропи, а за переписом 1897 р. їх нараховувало-
ся 2, 3 млн. Тому стосунки українців з євреями 
(ксеноетнонім «жиди») були тісними, тривали-
ми і подеколи складними. Це знайшло відбиток в 
українському фольклорі, де образ жида (жидів) 
зайняв специфічне й значне місце в різних жан-
рах: колядках, легендах християнського змісту, 
вертепній драмі, думах, історичних піснях, со-
ціально-побутових і жартівливих піснях, казках 
і анекдотах, прислів’ях і приказках. Безперечно, 
охопити в межах даної статті увесь тематичний 
обшир, пов’язаний з образом жида, неможливо. 
Проте, на прикладі характерних жанрово-тема-
тичних груп можна виокремити основні мотиви 
й пов’язані з ними стереотипи сприйняття пред-
ставників цієї етнічної меншини. 

Найдавніший мотив пов’язує образ жидів з 
євангельським сюжетом, творчо реалізованим 
у християнських колядках, легендах та вертепі. 
Тут жиди виступають виключно негативними 
образами, які переслідують Христа й прагнуть 
його розіп’яти. Цей мотив накладається на мотив 
переслідування жидами за наказом царя Ірода 
Христа-немовляти. «Сі образи зливаються доку-
пи, – зазначає М. Грушевський. – Жиди шукають 
Христа – мати його ховає. Але заразом – жиди за-
бирають і ведуть із собою Христа на муки, і мати 
шукає й розпитує за ним» [6, 146–147].

Грушевський наводить низку зразків і дає гли-
бокий аналіз колядкових мотивів, пов’язаних із 
переслідуванням Христа жидами:

Прийшли Жидове Христа шукати – 
Церков злупали, Христа узяли, 
Як його взяли, на муки брали... [6, 147].
Ці мотиви переходять і в легендарну прозу та 

вертеп. Вертепна драма містить також інший, 
значно пізніший стереотип змалювання єврея. 
Це жид-корчмар, орендар, лихвар, визискувач 
бідного селянина. Від часів своєї появи на Русі 
євреї виявили такі специфічні риси національ-
ного характеру, як практицизм і схильність до 
фінансово-економічних оборудок. У цьому від-
ношенні варто процитувати слова К. Маркса: 
«Якою є світська основа єврейства? Практич-
на потреба, своєкорисливість. Яким є світський 
культ єврея? Торгашество. Хто його світський 
бог? Гроші… Гроші – це ревнивий бог Ізраїлю, пе-
ред лицем якого не повинно бути ніякого іншого 
бога» [Цит. за: 22, 54]. На цю обставину звернув 
увагу свого часу В. Антонович: «Евреи… изучают 
все слабые стороны развития и общественного 
строя туземцев, эксплуатируют их в свою поль-
зу и таким образом подавляют на его собствен-
ной территории гораздо более многочисленное и 
более полноправное туземное население» [1, 88]. 

М. Костомаров писав: «Народ сметливый, иудеи 
отлично видели все общественные щели, куда 
можно будет им заползти и заложить гнездо сво-
их выгод; русско-польский шляхтич-рабовладе-
лец был по преимуществу сельский хозяин-про-
изводитель; иудей оставался посредником меж-
ду производителем и потребителем и стал им 
исключительно» [11, 149–150].

Наймасовішим заняттям євреїв по обидва 
боки російсько-австрійського кордону стало 
корчмарство. Споювання населення було над-
звичайно вигідною, прибутковою справою і – що 
надзвичайно важливо – безперешкодною з боку 
властей. У Франка знаходимо такі рядки: «Євреї 
вміли обходити деякі з тих законів, жили по се-
лах, держали коршми, хоч се було їм виразно за-
боронено; але робили се тільки з відома і з волі 
панів-шляхтичів, котрі з давен-давна, ще в ста-
рій Польщі, привикли були не рушитися ані кро-
ку без єврея і котрих не відучили від того криваві 
лекції хмельниччини та гайдамаччини, де народ-
ний гнів у однаковій мірі обертався проти пан-
ської самоволі, як і проти єврейського визиску та 
збиткування [20, 561–562]. 

Народним осудом подібної діяльності перепо-
внені думи та історичні пісні. П. Куліш записав із 
кобзарських вуст і подав у першому томі «Запи-
сок о Южной Руси» дві думи про українсько-єв-
рейські стосунки: «Дума про жидівські відкупи 
та про війну через них» та «Дума про перемогу 
під Корсунем». В останній поляки називають ви-
нуватцями Хмельниччини саме євреїв, які «…
великий бунт, тривоги зривали, // На милю по 
три корчми становили, // Великії мита брали: // 
Від возового – по півзолотого, // Від пішого – по 
два гроші, // А ще не минали й сердешного стар-
ця – // Відбирали пшоно та яйця!» [9, 225].

Квінтесенцією українських народних стерео-
типів сприйняття євреїв стали прислів’я та при-
казки, у яких зосередилися спостереження за 
ментальністю, способами заробітку, особливос-
тями єврейської віри тощо. У збірнику прислів’їв 
та приказок М. Номиса зустрічаємо близько со-
тні паремійних текстів, які переважно негативно 
оцінюють сусідство з цим етносом: Жид брехнею 
живе, все з нас тягне; Жид ні сіє, ні оре, а обма-
ном жиє; Труситься, як жид над грішми; Жид 
як не обшукає, то навіть і не пообідає; Жид як 
не збреше, то удавицця; Жид і молячи, вчить-
ся обманювати; Жид був з неба, вірити му не 
треба та інші. Відголоски народного гніву зву-
чать у наступних зразках: Кукіль з пшениці вибі-
рати, жидів і ляхів різати; Жида вбий – сорок 
гріхів з душі; Жида вбий – сорок гріхів з душі. 
Інші тексти, не пом’якшуючи свого ставлення, 
все ж засуджують криваву різанину: Не займай 
жида, не каляй вида. 

Критично ставиться українець і до переходу 
іудеїв у християнство, вважаючи це нещирим 
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вчинком: Жид жидом завсегда смердить; Ні од-
ного перехриста могилки не видно.

Проте українець прагне до об’єктивності й під-
мічає позитивні риси євреїв – згуртованість та 
відданість своїй вірі: Горобці в очерет, а жиди в 
кучки; Над жида нема кріпшого в вірі. 

Таким чином можна стверджувати, що фоль-
клорні твори різних жанрів XVII–ХІХ ст. консер-
вують історико-психологічні стереотипи нега-
тивного сприйняття євреїв, в основі якого лежа-
ли не національні чи релігійні протиріччя, а со-
ціальні, пов’язані з жорстоким визискуванням 
українського селянина.

Важко знайти якийсь жанр українського фоль-
клору, де б обійшлося без образу цигана. Українці 
настільки звикли до присутності цього непоси-
дючого народу, що здавна вважають його невід-
дільним від своєї історії, хоча на території Украї-
ни циганський народ з’явився лише у ХV–ХVІ ст. 
Упродовж віків цигани, або ж, як вони самі себе 
називають, роми, завжди залишалися своєрід-
ним загадковим етносом із характерним типом 
поведінки, власними правилами, мовою, знання-
ми, ремеслами та мистецтвом. Водночас їхній ко-
човий та відокремлений спосіб життя витворив 
дещо негативний стереотип цигана, за який їм не 
раз доводилося потерпати. Г. Булашев зазначав: 
«Тоді як «жиди» експлуатували українське по-
спільство головним чином через посередництво, 
так би мовити, панів в операціях більш чи менш 
великих і прибуткових (гуртові скупки, різнома-
нітні оренди), цигани промишляли в народі без-
посередньо, виключно по дрібницях… Цигана 
народ вважає незрівнянно нижчим за розумом і 
хитрістю, аніж «жида», і певен, що його завжди 
можна обманути й провести, якщо тільки бути 
з ним обережним, тоді як «жида» й сам чорт не 
проведе» [2, 156–157].

Деякі паралелі вічних мандрівок циган із по-
збавленим батьківщини єврейським народом 
дали підстави для створення в народі легенд про 
«прокляття» циган. Про одну з них, що спричи-
нила вороже ставлення буковинців до циган-
ського табору, пише Ольга Кобилянська в пові-
сті «В неділю рано зілля копала…»: «Вже сама 
легенда, що в’язалася з ними, хоч і не всім знана, 
буцім-то їх предки не прийняли на відпочинок 
Марії, що втікала з божим дитятком і Йосифом, 
чинила з них якихось ворогів» [10, 279].

Серед традиційних занять циган головним, по-
ряд з обміном коней та коновальським промис-
лом, було ковальство зі спеціалізацією виготов-
лення тонких підків, пряжок, «циганських» го-
лок, ножів тощо. Похідними від ковальства були 
інші численні ремесла, пов’язані з обробкою ме-
талів і лагодженням металевих речей (котляр-
ство, лудження, виготовлення прикрас зі срібла 
й золота). Ковальство та коновальство в Україні 
вважали настільки спеціальними промислами, 

що в документах просто значились як «звичай-
ний циганський промисел». Кузня й таємниця 
вогню та заліза завжди були оповиті для україн-
ського селянина містичним ореолом і вважалися 
пов’язаними з нечистою силою. До того ж тради-
ційним і поширеним стереотипом було сприй-
няття циган (переважно жінок) як носіїв езоте-
ричного знання – ворожок, гадалок. 

Циганському світові притаманна замкненість, 
хоч він і перетинається подекуди зі світом інших 
народів. Це захищає циган від асиміляції з тією 
нацією, в оточенні якої вони певний час живуть. 
Тому расова чистота мала для них велике значен-
ня [5, 83].

Існування власних, внутрішніх етичних за-
конів давало можливість циганам порушува-
ти зовнішнє (українське) звичаєве право. Тому 
формується ще один стереотип цигана-злодія, 
конокрада, розбійника. Низка апокрифічних ле-
генд, заснованих на євангельському сюжеті про 
розп’яття Христа, у яких бере участь циган-ко-
валь, говорить про те, «що циганам не гріх бре-
хати й божитися, тому що це дозволив їм сам 
Бог» [2, 157]. 

Традиційним є образ цигана у вертепній драмі, 
а також у різдвяній грі «Коза». З добрим, співчут-
ливим гумором згадується бідний циган у побу-
тових казках та анекдотах: «Цигане, твого сина в 
коморі піймали!» – «Е, в коморі!.. Як би то в полі, 
та на добрім коні – то б йому було стидно!» [19, 
218] Найчастіше циган виступає в образі хитру-
на-трікстера, який обдурює пана («Про циган-
ське мантило») або ж попа («Як циган сповіда-
вся»). Обдурити ж кмітливого ґазду циганові не 
завжди вдається («Циган на заробітках», «Як ци-
ган молотив») [17].

Образ циганки-ворожки зустрічаємо в бала-
дах та ліричних піснях, звідки він перейшов до 
ранньої романтичної поезії. Характерні риси по-
буту, характеру та способу життя циган відбили 
українські прислів’я та приказки: Не робив жид 
на хліб, та й циган не буде; казав циган – нема 
ні в кому правди, тільки в мені трошки. Кру-
тить як циган сонцем. Цигане, а якої ти віри. 
А якої треба? Циганський піт пройма; Обі-
йдеться циганське весілля без марципанів; Ці-
кавий, як циган до бджіл; Як циганська кобила: 
день біжить, а три дні лежить.

Проте ні хитрування, ні крутійство чи коно-
крадство не приносять тривалого добробуту ци-
ганській родині, яка зазвичай була дуже бідною. 
Якщо додати до цього ще й тонке мистецьке чут-
тя циган, їх музичність та співучість, то виявить-
ся складний, багатогранний образ, який широко 
представлений в українському фольклорі.

Загальне ставлення творців фольклору до ци-
ганського народу, з огляду на його нужденність 
та простоту, більш позитивне, ніж до представни-
ків російського та єврейського народів. В основі 
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цього теж можна побачити соціальне підґрунтя – 
бідний український селянин співчував бідному 
циганові, хоча й іноді міг засуджувати, висміюва-
ти або по-доброму кепкувати із цього улюблено-
го в українському фольклорі персонажа.

«Не рахуватися з панівним у народі світогля-
дом, з усталеним укладом життя і з його прями-
ми і природними запитами в жодному разі не 
можна – писав у передмові до своєї синтетичної 
праці Г. Булашев [2, 22]. Серед світоглядних основ 
українського народу значне місце займають сте-
реотипи сприйняття представників інших етно-
сів, для фольклорного втілення яких українці не 
шкодували ні художніх засобів, ні доброзичли-
вого сміху чи гнівного осуду.

Краще зрозуміти себе завжди можна через 
усвідомлення власної індивідуальності, окре-
мішності. Саме це й демонструють нам аналізо-
вані фольклорні зразки, своєрідно, від проти-
лежного, окреслюючи новий, більш плідний век-
тор міжетнічних стосунків. В. Шевчук у передмо-
ві до перевидання вищезгаданої праці зазначав: 
«Коли хочемо бути розумними, ми повинні зна-
ти, як думали до нас. Коли хочемо зрозуміти світ і 
себе у ньому, ми повинні знати, як його розуміли 
до нас… Розум нам треба культивувати, поєдну-
вати до розуму предків, а недомисля їхнє бачити 
і пробачати. Це і буде запорукою нашого просу-
вання у часі» [21, 15].
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Наталя СИДЯЧЕНКО
(Київ) 

МІФОЛОГІЧНА КАРТИНА СВІТУ 
ЯК СКЛАДОВА ПОЕТИЧНОГО 
ІДІОЛЕКТУ ЧЕСЛАВА МІЛОША

Міф – це джерело культури, яке ніколи не пе-
ресихало. Міфологічна парадигма особливих, 
первісних уявлень про світ існувала в суспіль-
ній свідомості тисячоліттями, протягом кількох 
тисячоліть співіснувала з релігійною (в Євро-
пі – з християнською), продовжує існувати пара-
лельно з науковою, навіть попри те, що остання 
її заперечує. Первісна світоглядна система імп-
ліцитно наявна нині в обрядах, що збереглися, 
психологічних установках, у різних ментифак-
тах, зокрема, в неписаних нормах моралі та пра-
ва [15, 4–15], вона досі присутня у світобаченні 
як пересічних людей різних народів, так і в сві-
тобаченні геніальних митців, які сягають у своїй 
творчості архетипного, міфологічного розумін-
ня світу [16,17]. 

До таких видатних митців ХХ ст., чия поетич-
на картина світу органічно поєднує структурні 
одиниці прадавньої міфології з християнськи-
ми символами та найсучаснішими науковими й 
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філософськими поняттями, належав видатний 
польський поет Чеслав Мілош, ключові влас-
тивості поетичного ідіолекту якого ми вже ви-
світлювали у своїх розвідках [11,153–159]. Ди-
тинство Мілоша (народився 1911 р.) пройшло в 
Литві – у старому праотчому домі на березі річки 
Нев’яжі у місцевості Шетейні Кейданського пові-
ту. Перші вірші він почав публікувати ще в сту-
дентські роки, навчаючись у Віленському універ-
ситеті. І вже тоді Мілошеві сучасники-авангар-
дисти називали його вірші сюрреалістичними, 
таємничими, подібними до невідомих магічних 
заклинань [12,61]. Але, що цікаво, поезія Міло-
ша, збагачуючись і вдосконалюючись протягом 
десятиліть (митець перестав творити і відійшов 
у вічність уже на початку ХХІ ст. – 14 серпня 20-
04 р.), не перервала зв’язку зі своїми джерелами. 
І хоча Мілош писав також прозу, есеї, наукову пу-
бліцистику, створив підручник з історії польської 
літератури, здійснив багато перекладів – поетич-
них, біблійних – одначе справді вільною дорогою 
до пізнання вважав він поезію. Живучи на чужи-
ні, не перестав бути польським поетом. Власне, 
рідна мова й література на довгі роки замінили 
йому батьківщину. Змінити мову своєї творчос-
ті не міг, передусім тому, що сягнув у ній глибин-
них, магічно-архетипних покладів, які є, як відо-
мо, глибоко національними. Симптоматично, що 
один із перших віршів, написаних в Америці 196-
1 р. (вірш «Powinien nie powinien» – «Повинна, не 
повинна») оповідає про засвоєні ще у дитинстві 
магічні правила буття, обов’язкові в кожній, на-
віть найбільш цивілізованій дійсності:

Людина не повинна бути закоханою в місяць.
Вагу втрачати не повинна в її руці сокира.
Гнилими яблуками пахнути людські сади 
     повинні.
І заростати кропивою в міру.

Людина не повинна у розмові вживати слів 
       для неї дорогих.
І не повинна розлупувати зерна,
Аби побачити, що там всередині.
Теж не повинна кидати окрушин хліба чи 
    плювати у вогонь
(Так принаймні навчали мене в Литві)
  (переклад Дмитра Павличка [14, 254])

У своїй промові нобелівського лауреата, яку 
він виголосив восьмого грудня 1980 р. в Коро-
лівській Академії Наук Швеції, Чеслав Мілош, зо-
крема, сказав, що «краєвиди й духи Литви, де він 
народився й виріс, ніколи не полишали його» [-
12, 181–182]. Так, власне, духи... Вони метафорич-
но й водночас реально, як у міфі, присутні в його 
поезії, скажімо, в подобі птахів (пор., наприклад, 
вірш «Передмова» – «Przedmowa» [6, 96]) або 
безпосередньо як дійові особи, пор.:

Велетенська голова виринала
з-за пагорбів по той бік річки
і бачила хлопця з вудкою,
що дивився на поплавок
та зосереджено думав: клюне – не клюне.

– І що ми з ним зробимо, міркувала вголос,
даючи розпорядження літальним духам,
фахівцям з укладання долі (...)
(З вірша «Голова», 2001, переклад Наталі Си-

дяченко [17, 4])

Отже, у поетичному ідіолекті Чеслава Мілоша 
(що є мовотворчістю, в якій закодована індиві-
дуальна, поетична картина світу, залежна від сві-
тогляду й уподобань митця [18, 117–122]) є се-
мантичні поля, у центрі яких містяться концепти 
архетипного, міфологічного походження. До них 
належить не надто частотний, але дуже націо-
нально колоритний і такий, що вибудовує інди-
відуальну образотворчу парадигму в контексті 
всієї творчості поета, концепт вуж. Цитований 
вище автор монографії про Мілоша Анджей За-
вада, визначаючи одну з головних рис поетики 
митця, зазначив: «У невтомному прагненні до 
гармонії творчості, яка повинна існувати між до-
свідом і словом, чергові книжки Мілоша – як за-
лишені вужем шкури» [12, 211]. Критик, пишучи 
про постійне удосконалення й урізноманітнен-
ня стилю поета, використав порівняння з вужем 
не випадково. Він помітив – хоча й не написав 
про це, – що образ вужа належить до квінтесен-
ції індивідуальних поетичних смислів, до непо-
вторних складових авторської поетики. Концепт 
вуж, окрім того що міфологічний, бо походить 
з язичеського обряду годування вужів із мисо-
чок молоком, ще й дуже литовський, адже саме 
литовці зберегли донині такий обряд, якого був 
навчений у дитинстві Чеслав Мілош. Зазначимо, 
що респонденти, носії литовської культури, під-
твердили нам існування у Литві ритуалу году-
вання вужів, принаймні вони знають про нього, 
як і про те, що вужа гріх убивати. 

Пор., також статтю «Вуж» у «Міфопоетичному 
словнику східних слов’ян»: «Цього безневинного 
плазуна шанують в народі й кажуть, що де пло-
дяться вужі, там буде щасливе життя, багатство. 
Вуж сильно допомагає тій хаті, де живе, і прино-
сить їй щастя, тому вбивати його не можна (укр., 
білор.). Вужі боронять людину, яка спить, від 
отруйних змій (рос.). Хто вб’є вужа, тому запи-
шеться сорок гріхів» [20, 53]. Про те, що у слов’ян 
поняття домового духа – духа предка родини – 
пов’язувалося з пошануванням домового вужа 
(в обряді складання йому офіри) йдеться в Алек-
сандра Гейштора в його «Міфології слов’ян», де 
вказується також, що такий обряд має широкі 
аналогії у балтійських, кавказьких та угрофін-
ських народів, [4, 235]. Про звичай годування 
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«домової змії», яку ототожнюють з душею пред-
ка, згадується і в енциклопедичному словнику 
«Славянская мифология», де вказується, що до-
мова змія є покровителькою дому, який оберігає, 
вона приносить добробут і под., тому їй залиша-
ють молоко, рештки ритуальної їжі [19, 187–188].

До речі, етимологічні словники, наприклад, 
А. Брюкнера, пояснюють значення лексеми вуж 
як водної тварини на противагу до змії – як тва-
рини земної. Ці назви вважаються табуїстич-
ними, створеними за моделлю «той, що живе у 
воді», «та, що повзає по землі» [3, 605, 665]. 

Дані про символічні сенси вужа, без сумніву, 
стають нам у пригоді при описі індивідуально-
авторської семантики тропів Чеслава Мілоша, 
в основі яких лежить концепт вуж, (і почасти – 
змія). Контекстологічний аналіз свідчить, що у 
поетичному ідіолекті Чеслава Мілоша концепт 
вуж (не завжди експлікований, почасти пред-
ставлений метонімічно) – це «медіатор між 
цим і тим світом», це «божество, яке впливає 
на долю людини», це знак «провини-кари (пом-
сти)». У зв’язку із останньою семантикою вар-
то згадати також синонімічну біблійну символі-
ку, де вуж/змій-диявол – символ гріха-спокуси, 
адже він спокусив Єву, що, очевидно, закорінено 
в більш давньому, міфологічно-фалічному сенсі 
змії [19, 189]. Ми ж далі описуватимемо індиві-
дуально-авторські значення, на які, безперечно, 
впливала не лише міфологічна свідомість.

Вперше у творчості поета на образ вужа на-
трапляємо в поезії «Прощання» («Pożegnanie» 
[6,88]), написаній 1945 року в Кракові. Поетич-
ний наратор перебуває серед руїн повоєнної Вар-
шави, однієї з європейських столиць, розтирає 
цегляний порох між пальцями – усе, що лишило-
ся «від любові до рідних міст». Він переймається 
трансцендентальними питаннями життя і смер-
ті, в тому числі – смерті любові. Відтак звертаєть-
ся до образів Ромео і Джульєти, які вже померли:  

Спіть, Ромео і Джульєто, на зотлілих подушках.
Із попелу не піднесу я ваших нерозлучних рук.  
До опустілого собору нехай приходить кіт
І блискає із вівтаря очима. Нехай Сова
На мертвому шпилі гніздо звиває.

У білий, спекотний полудень серед руїни 
     хай вуж
На листі підбілу вигрівається і в тиші
Кільцями лискучими най обвиває непотрібну
     позолоту.
  (Переклад Наталі Сидяченко)

Ось у такому контексті з’являються кіт, сова, 
вуж, ніби просто собі тварини. Але саме контекст 
руїн і широкий контекст попередньої творчос-
ті, схильної до трансцендентального розумін-
ня світу (пор., поему «Світ» [6,32–71]), наводять 
на думку про тварин-медіаторів між цим світом 

і потойбіччям. Це сенси загерметизовані, зрозу-
мілі лише знавцеві творчості й світогляду поета, 
який вважав себе медіумом на службі у слова. 
Втім, для уважного читача достатньо навіть од-
ного цього вірша, аби зрозуміти, що у підтексті 
залишається питання: невже після смерті нічого 
не лишається (=не лишається душі, яка живе «за 
межею цього світу»?)...

Вдруге із концептом вужа стикаємося у зна-
менитій поезії «Моя вірна мово» [6, 200]. Образ 
мови-божества, яку належить задобрювати (як 
язичники-литовці священних вужів – прочиту-
ємо приховане порівняння), задобрювати, щоб 
була прихильною до поета. Цей образ окільцьо-
вує текст – з нього починається і ним закінчу-
ється вірш – у вигляді імплікованого порівнян-
ня, взятого з язичницької культури його малої 
батьківщини: вужів тут метонімічно представ-
ляють лише ритуальні мисочки «з кольорами», у 
які прагне поет забарвити мову польської поезії 
на противагу сірій, підневільній мові тодішнього 
світу соцреалізму в Польщі:

Моя вірна мово,
я служив тобі.
Щоночі ставив перед тобою мисочки 
    з кольорами,
щоб ти мала й березу, й польового коника, 
    і снігура,
збережених у моїй пам’яті.

Тривало це багато літ.
Ти була моєю вітчизною, бо іншої бракувало.
Я думав, що ти будеш посередницею
поміж мною і добрими людьми,
хоч було б їх лиш двадцятеро або десятеро,
або ще не народилися зовсім.

Тепер сумніваюся в тобі.
Є хвилини, коли здається мені, що я змарнував
    життя, 
бо ти є мовою спідлених,
мовою нерозумних і ненависних до себе
більше, може, ніж до інших народів, 
мовою донощиків, 
мовою божевільних,
хворих на власну невинність.

Але без тебе – хто я (...)

Моя вірна мово,
може то я повинен тебе рятувати.
Отже, ставитиму й далі перед тобою 
   мисочки з кольорами
ясними і чистими, якщо це можливо,
бо в нещасті потрібні якийсь лад і краса.
 (Переклад Дмитра Павличка [14,261])

Вірш сповнений ностальгії і болю за вітчизну, 
за її підневільний стан. Відірваний від батьків-
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щини, поет не тільки «оселяється в рідній мові 
й літературі», а й покладає на себе важливу мі-
сію – збільшувати можливості польської мови й 
рятувати її від брехні. Нагадаємо, що ще у своїй 
декларації вигнаннця, яку опублікував у паризь-
кій «Культурі» 1950 р., Мілош називає причиною 
виїзду – неприйнятну для нього вимогу писати 
на політичне замовлення. Уся його творчість реа-
лізовувала необхідність рятувати несфальшова-
ну мову.

Про те, що «литовські» вужі репрезентують ду-
хів, засвідчує цей троп, що моделює мову, перед 
якою поет «ставить офірні мисочки», адже саме 
мову в іншому вірші – «Ars poetica?» [6, 196] – 
цього ж періоду Мілош трактує як даймоніона – 
«потойбічну, нечисту або чисту силу», що робить 
із обраної людини (поета) слухняний інструмент, 
надиктовуючи вірші, які вона лише слухняно за-
писує. У виспіві цієї поезії сказано: «Бо вірші тре-
ба писати рідко й неохоче, під нестерпним при-
мусом і тільки з надією, що добрі, а не злі духи 
мають нас як знаряддя». Варто згадати й поезію 
останнього періоду творчості – «Зі шкодою» («Ze 
szkodą»[10,54], де поет вигукує: «Звідки демонізм 
в натурі мови, що можна стати лише її слугою!» 
Отже, у мові-божестві поетичного ідіолекту Мі-
лоша живе дух предків, як і в язичеських вужах. 

Через роки образ вужа експлікується безпосе-
редньо в історісофському творі «Rue Descartes» 
(«Вулиця Декарта» [6,270]), написаному 1989 р. 
в Берклі. У цьому вірші поет прославляє Париж, 
вічне місто, як він його називає, яке триває згід-
но зі своєю натурою, «байдуже до ганьби і чес-
ті, величі й слави». Згадує, як на початку віку з 
різних куточків світу приїжджали сюди молоді 
люди – митці, інтелектуали, студенти –, як і він 
сам, що вперше потрапив до Парижа у студент-
ські роки. Юнакам було б жити й радіти життю, 
але багатьох із них давно не стало на цьому сві-
ті: вони полягли жертвами своїх ровесників, що 
убили їх в ім’я універсальних ідей. Вбивці, у свою 
чергу, стали жертвами інших своїх колег, які при-
йшли замість них до влади і т. д. Так автор пере-
повідає історію свого століття, якої сам був свід-
ком і учасником, історію фашизму, світової ві-
йни, тоталітарних режимів. Однак, описуючи су-
часність, споглядає на неї через призму одвічної, 
трансцендентальної перспективи, дошукуючись 
причин кривавої, братовбивчої бійні. Він ще на 
початку вірша зазначає, що юнаки, які приїж-
джали до Парижа, «сором’язливо пам’ятали зви-
чаї свого народу, про що в Парижі не прийнято 
було нікому говорити» і як приклад наводить ті, 
які добре засвоїв з дитинства і запам’ятав сам:

Гукання на прислугу – і прибігають дівки босі,
Взаємний почастунок під заклинання,
Спільні молебні челяді з панами...
  (переклад Наталі Сидяченко)

Але тоді він, як і багато його ровесників, «захо-
плено і спрагло» засвоював нові, «універсальні» 
ідеї. Митець не раз у своїй творчості замислю-
вався над тим, які риси європейської культури 
спричинилися до розвитку тоталітарних ідеоло-
гій, якою є роль і провина інтелектуалів у тому, 
що сталася катастрофа ІІ cвітової війни. Такий 
аналіз здійснювався вже під час війни у листах, 
якими він обмінювався з Єжи Анджеєвським. 
Закид на адресу культури у зв’язку із розповсю-
дженням тоталітаризмів звучить через декілька 
десятиліть у курсі лекцій, які він читає в Гарвард-
ському університеті: «Культурою утримували 
мережу значень і символів для фасаду, за яким 
тим часом готувалося масове вбивство людей» 
[8, 78]. Про східноєвропейську суспільну свідо-
мість, піддану впливам чужих для неї політичних 
та економічних законів життя, написав Чеслав 
Мілош мовою есею свій знаменитий твір «Поне-
волений розум», де, між іншим, відтворив один 
із найпідступніших механізмів «пристосуван-
ня» до тоталітарної системи – механізм кетману, 
який дозволяв нібито приховувати справжні по-
гляди. Автор довів, що кетман – це подвійна гра, 
яка ведеться не лише із зовнішнім світом, але та-
кож, поступово й непомітно, із самим собою.

У питаннях, що його цікавлять, він завше до-
шукується метафізичних коренів. Чи ненайви-
разніші вони в книжці «Земля Ульро», де ста-
виться питання про те, що сталося з європей-
ською культурою під час її романтичного зламу, 
коли розходилися дороги спільного спадку – жи-
вої людської правди і холодних, об’єктивних за-
конів точних наук. Ключову причину кризи куль-
тури він вбачає у відмові від спадку минулого, 
що має тисячолітні корені. У «Метафізичній пау-
зі», наступному великому науковому творі, пише 
про ерозію релігійної уяви, що, на його думку, є 
суттю ХХ ст.

У згаданому ж вірші «Rue Descartes» він мовою 
поезії засуджує тих, хто повергнув колишні зви-
чаї, а те, що сталося з ними у житті, вважає слуш-
ною карою за забуття неписаних законів предків. 
У виспіві вірша конкретизує свою думку, маючи 
на увазі свій власний гріх, свою власну кару ви-
гнанця (тут можливе й інтимне прочитання – як 
провини, гріха молодості перед певною жінкою, 
але – водночас, і передусім – це громадянське 
осмислення кари поета як причетного до ґрона 
сучасників-інтелектуалів, співтворців тогочас-
ної культури і співвинуватців її наслідків), го-
ворячи про спокуту, яка випала йому за життя, 
пригадує:

А із тяжких гріхів своїх один найбільше 
    пам’ятаю:
Коли, проходячи стежиною лісною 
    біля потоку,
Я каменем поцілив водного вужа, що 
   вигрівався у траві.
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І все що за життя мені припало, було 
   заслуженою карою,
Котра раніше чи пізніше спіткає того, 
   хто порушить заборону.
  (переклад Наталі Сидяченко)

Засуджуючи шкідливі ідеї інтелектуалів, од-
ного разу (у вірші «Зима», 1984) висловився ще 
страшніше: «Знаю, що означає потвор сплодити і 
у них себе впізнати» [6,282].

Отже, як ми намагаємося довести, міфологічна 
свідомість художніми креаціями – символами, 
порівняннями, метафорами раз по раз прори-
вається у реальність ХХ ст., реальність поетич-
ного світу геніального митця. Власне на типову 
метафору – у шатах генітивної конструкції – на-
трапляємо аж наприкінці творчого шляху поета: 
zwinięta żmija winy (звинута змія провини) – так 
вербалізується трансформована з роками семан-
тика провини у вірші під назвою «Vipera berus» 
[10, 41], що є латинською назвою певного виду 
гадюки. Поезія належить до останньої збірки по-
ета, яка називається «Це» («To»). У ній дев’янос-
торічний поет пише:

Хотілося сказати правду,
та не вдавалось.
Я намагався сповідатись,
але ні в чому зізнатися не міг.
Не вірю у психоаналіз –
бо отоді б я набрехав.
Тому і далі звинуту змію
провини ношу в собі... 
  (переклад Наталі Сидяченко)

Після цих слів описується полювання і реальна 
змія-гадюка, хвіст якої мигнув щойно серед моху 
литовських боліт, і висловлюється побоювання, 
чи бува її не підстрелив, в якому відлунюють вже 
згадані обрядові конотації провини... Але ж тут 
маємо не вужа, а змію! То, можливо, це не побою-
вання, а ремствування, що змію не убив?.. Адже 
змію не заборонялося вбити, не годилося лише 
залишати вбиту змію на сонці. Хтонічна змія – 
це антипод сонця, вона його вжалила в око, згід-
но з прадавньою легендою [19, 189; 13, 42–43]. У 
словнику Н. Слухай у відповідній статті йдеться 
про таке: «Коли де натрапиш на гадюку, то тре-
ба втікати напроти сонця – вона не поповзе, бо 
не може дивитися... Кажуть також, що коли га-
дюка вжалить людину, то треба її зразу ж убити, 
відірвати голову і прикладати до ранки, аби по-
рятуватися... Хто знищить гадюку, тому Бог про-
бачить сорок гріхів.» [20, 60]. Про те, що метафо-
ра «згорнута змія провини» креується в контек-
сті ремствування з приводу можливого промаху 
мисливця, може опосередковано свідчити завер-
шальний вірш останньої збірки поета, який на-
гадує магічну молитву: 

Світлосте промениста,
Небесна росо чиста,
Помагайте кожному
На цій землі народженому...
 (переклад Наталі Сидяченко [17,8])

Звернення до сонця (антипода змії) також 
експлікує міфологічну складову світогляду по-
ета, світогляду, в якому природа є активною ді-
йовою силою, рівноправним учасником світо-
вої драми.
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oted in the pagan myth making the basis of the imagery 
paradigm with the following semantics: «mediator betw-
een this and that world», «deity which influences human 
fate», «the sign of fault, penalty and revenge».

В. А. СМИРНОВ

КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В ИЗУЧЕНИИ ДЕТСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА

«Голубое основание, золотое острие.
Сердцем помню только детство –
Все другое не мое!»

«Превыше звезд восстал Великий лось».
Иван Бунин. «Псковский бор» 

За последние 10–12 лет благодаря усилиям 
многих исследователей фольклористика детства 
приобретает все более концептуальный, теоре-
тический характер. Своеобразным центром из-
учения детского фольклора стал Симбирский 
педагогический университет, где дважды прово-
дились «Виноградовские чтения», вышла в свет 
монография М. Чередниковой «Голос детства из 
далекой дали» (С.Пб., 2002), выпущены итоговые 
сборники конференций.

Детский фольклор, детские игры дают уни-
кальный материал для изучения народной куль-
туры, становления личности, наконец, творче-
ских возможностей каждого из нас. Неслучайно 
уже в 1776–1779 гг. в Кенигсберге Андрей Боло-
тов выпускает свою знаменитую книгу «Детская 
философия, или нравоучительные разговоры 
между одною госпожою и ея детьми». Труд, не-
сомненно, новаторский, намного опередивший 
свое время. 

На первый взгляд, сама постановка вопроса 
звучит несколько странно, ибо какая филосо-
фия, какое мировоззрение могут быть у ребен-
ка?! Ведь все только начинается – сколько еще 
предстоит пережить, постигнуть! При этом мы 
будто забываем о словотворчестве детей, о ко-
тором писали К. Ушинский, Л. Толстой, К. Чуков-
ский, о пытливости детского ума, тех неожидан-
ных вопросах, которые подчас задают дети. Осо-
бенно ярко и наглядно это проявляется в детских 
играх. Как отмечает И. Хейзинга: «Внутри сферы 
игры законы и обычаи мира повседневного силы 
не имеют. Объединяющее чувство игроков, что 
они пребывают в некоем исключительном поло-
жении, вместе делают нечто важное, вместе обо-

собляются от прочих, выходят за рамки всеоб-
щих норм жизни, – это чувство сохраняет свою 
колдовскую силу далеко за пределами игрового 
времени» [7, 17].

Homo ludens, «человек играющий», попадает 
в зону мифа, в иное пространство и время. Зача-
стую это происходит совершенно неосознанно, 
причем на виду у всех, и в то же время профанно-
му сознанию совершенно недоступна такая ина-
ковость. Происходит это потому, что, по мнению 
М. Маковского, ритуал древнее языка. «С точки 
зрения своего генезиса, – отмечает исследова-
тель, – появление ритуального типа деятельно-
сти связано с сакрализацией, то есть с безуслов-
ной обязательностью выполнения тех или иных 
действий как непременным условием передачи 
коллективного опыта группы» [5, 41–42]. Сакра-
лизовано лишь то, что составляет часть космоса, 
выведено из него, причастно к нему. Сообщением 
в ритуале является сам ритуал. И, если его можно 
считать коллективным опытом, тем самым мож-
но утверждать, что ритуал является и «началом» 
трансляции культуры, и деятельностью, порож-
дающей ментально-парадигматические связи.

Я неслучайно взял в качестве эпиграфа сти-
хи И. Бунина из его цикла «Псковский бор». Сам 
цикл раскрывает помыслы поэта, его соприкос-
новенность со всеми жившими и живущими 
на земле. Это и вхождение в таинственный мир 
А. Пушкина, и знак сопричастности, понимание 
сакрального языка.

О каком же Великом Лосе говорит И. Бунин? 
Это своеобразная ось мира, Стожары, Полярная 
звезда, ориентир для плавающих и путешеству-
ющих. В своем «Хождении за три моря» Афана-
сий Никитин называет его Сохатый, Лось, а на 
гуцульских писанках, хранящихся во Львовском, 
Краковском, Варшавском и Венском музеях эт-
нографии, мы видим изображения двух олених, 
двух важенок, управляющих миром [6, 478].

В сборнике Е. Покровского «Детские игры, пре-
имущественно русские» (М., 1887) троицкая игра 
«Оленек» дается в 15-ти вариантах, представляю-
щих все регионы России. Под троицкую березку 
ставили девочку семи лет – ей завязывали гла-
за, и она должна была выбирать венки для взрос-
лых участников обряда. Такое же гадание по вен-
кам, «по китке» мы видим в болгарском обряде 
«Еньова буля», то есть «Невеста Ивана» [1, 204].

Обращает на себя внимание возраст девочки – 
7 лет. В сказках это – возраст мудрой отгадчицы. 
Конечно, речь идет не о реальном возрасте, а о 
ритуально-магическом.

Если учесть, что культ олених сменил культ 
медведицы, то становится понятной и сама се-
мантика созвездия Ковша Большой Медведицы, 
обращенного к Полярной звезде. Эта семантика 
нашла свое воплощение в древнегреческом по-
читании Артемиды, ипостасями которой явля-
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ются, как известно, медведица, лань и змея [3, 
263]. Судя по всему, наша детская игра «Оленек» 
отражает наиболее архаичные представления о 
«начале времен», о Матери всего сущего, о хозяй-
ке зверей, Владычице неба.

Встает закономерный вопрос: а знал ли, ска-
жем, А. Пушкин об этой сложной семантике? По-
чему именно медведь переносит Татьяну Ларину 
через ручей и кладет ее на пороге «убогого ша-
лаша», произнося загадочную фразу: «Здесь мой 
кум, погрейся у него немножко»?

Если исходить из «Комментария» Ю. Лотма-
на, то все объясняется очень просто: в свадеб-
ных песнях, подблюдных гаданьях медведь – это 
символ жениха, и сон предвещает будущее заму-
жество Татьяны [4, 182].

При этом совершенно упускается из виду то, 
что «жених», по сути, отдает свою невесту друго-
му. И почему же Онегин – «кум» медведя?! Если 
они воспреемники, то перед нами обряд посвя-
щения, приобщения к сакральным знаниям.

Такой же обряд инициации происходил, с на-
шей точки зрения, и в детской игре «Оленек». 
Главная ее участница была одновременно и ри-
туальной жертвой, и заместительницей Великой 
Богини, ее зримым воплощением. Таким обра-
зом, игра-гадание символизировала приобщение 
взрослых девушек к космическому пространству 
и времени.

Суть этого посвятительного обряда особенно 
наглядно эксплицируется в народной вышив-
ке, где фигура Великой Богини и дерева нередко 
объединены в одном геометрическом узоре [2, 
48]. Примечательно, что нередко центральная 
фигура в вышивке сопровождается прибогами – 
конями, оленями, птицами. Все это позволяет 
сделать вывод, что детская память сохраняет сам 
принцип единства с целым, с космическим нача-
лом, а детские игры дают возможность ретран-
сляции этих представлений уже в самом раннем 
возрасте.

Как видим, в творчестве наших великих поэ-
тов этот принцип космизации личности был со-
хранен, что в немалой степени обусловлено па-
мятью детства.
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Наталія СМІРНОВА 
м. Переяслав-Хмельницький

УТВЕРДЖЕННЯ САМОБУТНОСТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
УСНОЇ СЛОВЕСНОСТІ 
(за матеріалами періодики 
першої лоловини ХІХ ст.)

Етнографічні публікації з’явилися в Україні 
ще в кінці ХVІІІ сторіччя. Одним із перших було 
«Описание свадебных украинских простона-
родных обрядов в Малой России и слободской 
украинской губернии» Григорія Калиновського 
(1777). Частково народознавчі матеріали зустрі-
чаємо в «Истории малороссийской или Пове-
ствовании о казаках» (1798) Якова Марковича.

Після війни 1812 року такі дослідження стають 
інтенсивнішими, набувають вагомості як засіб 
утвердження культурної своєрідності, як один із 
способів увиразнення та легітимізації нових ін-
телектуально-духовних спільностей. 

У цей час у Російській імперії знаходить по-
ширення естетика романтизму. У зв’язку з акти-
візацією нової інтелігенції та втратою позицій 
дворянства в Європі відбуваються певні зміни, 
що впливають на суспільне життя Російської ім-
перії, і, зокрема, України. Істотним для розвитку 
української суспільної думки стало відкриття 
1805 року Харківського університету, 1809 ро-
ку – Першої гімназії в Києві та перетворення її 
в 1811 році у Вищу гімназію, 1823 року – Ніжин-
ської гімназії вищих наук князя Безбородька, 18-
34 року – Київського університету. Саме ці на-
вчальні заклади готували нових представників 
національної інтелігенції.

Із самого початку Харківський університет 
став на чолі просвітництва в Україні, взявши на 
себе ініціативу видавничої діяльності. Розви-
ток регіональних навчальних закладів мав вели-
ке значення для європейської науки й культури. 
Так, у Німеччині на межі ХVІІІ–ХІХ ст. з’являєть-
ся нова концепція Volkgeist, породжена інтелек-
туалами ряду університетів.

Навколо Харківського університету групують-
ся різні кола інтелігенції, які розпочинають ви-
дання перших українських журналів. Варто нага-
дати, що згідно з імператорським розпоряджен-
ням від 1803 року всі видання підлягало цензурі, 
здійснюваний комітетом, до складу якого входи-
ли професори та магістри. Попри це, перші хар-
ківські журнали засвідчили появу інтелектуалів, 
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які зосередила увагу на розвитку національної 
ідеї шляхом відродження культурних цінностей 
народу.

1816 року за редакцією професора Є. Філома-
фитського при співпраці поета та перекладача 
Р. Гонорського виходить журнал «Украинский 
вестник». Як зауважувала пізніше С. Русова, «в 
«Украинском вестнике» відчувається палке по-
чуття любові до рідного краю, яке єднає всіх його 
постійних співробітників, бажання пізнати його 
та познайомити з ним читача. Місцева історія, 
географія, етнографія складають головний його 
зміст» [1, 187]. 

Слід зазначити, що вся періодика, яка виходи-
ла в Російській імперії, була російськомовною. 
Пояснення такого явища треба шукати не лише 
в мовній та загальнокультурній діяльності ро-
сійського уряду, а й у дії урядових заборон, що 
стосувалися вживання української мови. Варто 
згадати, що двомовність була характерною і для 
інших тогочасних імперій, зокрема Австро-Угор-
ської, відтак історія чеської преси позначалися 
як двомовністю (чесько-німецькою), так і чужо-
мовністю (німецькою). Та, незважаючи на росій-
ськомовністю харківської періодики, вона мала 
виражений національний колорит, який дося-
гався саме фольклорно-етнографічним спряму-
ванням її матеріалів.

Звернення до фольклору на сторінках перших 
українських журналів чітко засвідчувало сфор-
мовану потребу як видавців, так і читачів у ма-
теріалах такого характеру. У вступному слові 
редакція часопису зазначала, що одним із голо-
вних завдань їхнього видання є подача більшо-
го обсягу інформації про Україну, її історію та 
звичаї. Ставлячи це завдання, видавці були сві-
домі труднощів, що стояли перед ними: «Нельзя 
им ручаться также и в том, чтобы дать самое по-
лное понятие как о самой Украине, так и об оби-
тателях, ибо успех в этом зависит от многих по-
сторонних причин» [2, 124]. Це були фінансові 
причини (щоб мати більшу читацьку аудиторію, 
перші видання розсилалися безкоштовно), а та-
кож недостатня кількість матеріалів, які висвіт-
лювали історію, фольклор України.

На сторінках «Украинского вестника» окрес-
лився певний інтерес до звичаїв, побуту та куль-
тури народу, зародився власний фольклорно-
етнографічний підхід до культурної спадщини. 
У той самий час посилилася потреба в матеріа-
лах, що мали яскраво виражений національний 
колорит. Видання мало ще одну особливість: ува-
га до народу підкреслювалася дослідженням усі-
єї сукупності його культурних та суспільних про-
явів. Міфологія, фольклор, історія, побут укра-
їнців стають об’єктом дослідження харківських 
народознавців. При цьому варто вказати на на-
явність тенденції до росту такого інтересу. Якщо 
в перші роки матеріали в «Украинском вестнике» 

були в основному перекладні, то з 1818 року з’яв-
ляються оригінальні українські твори П. Гулака-
Артемовського.

Отже, видання добіркою надрукованих матері-
алів засвідчило певний розвиток ідей відроджен-
ня національної культури в Україні. Цей журнал 
утвердив появу нового покоління науковців, які, 
дотримуючись ідеї «слов’янської взаємності», 
все більше зосереджували увагу на дослідженні 
регіональних особливостей народної культури.

Незважаючи на те, що редакція «Украинско-
го вестника» намагалася публікувати цікаві ма-
теріали, журнал не зміг здобути широкого кола 
читачів. Втім припинив своє існування з інших 
причин (усі видатки на його публікацію повніс-
тю вже покривалися з передплати). З 1819 року 
почався цензурний тиск на видання. Після низ-
ки попереджень журнал 1820 року був заборо-
нений. І все ж своєю появою «Украинский вест-
ник» засвідчив потребу мати місцеву періодику, 
особливий характер якої саме й визначався на-
родознавчими дослідженнями. На фоні підне-
сення національно-визвольного й культурного 
руху в слов’янських землях та згуртування на-
вколо Харківського університету нової інтеліген-
ції особливого загострення набуває необхідність 
розширення досліджень українського фолькло-
ру, етнографії та історії. 

Свої творчі задуми П. Гулаку-Артемовському 
та О. Склабовському вдалося частково здійснити 
в «Украинском журнале», що вийшов 1824 року. 
Серед розділів його програми були дослідження 
всіх видів прози та поезії. На фоні загального за-
цікавлення народними джерелами редакція пла-
нувала особливу увагу приділяти вивченню об-
рядової та позаобрядової фольклорної творчості. 
Але вже у травні 1824 року О. Склабовський за-
значав, що серед надісланих до журналу матеріа-
лів не було жодного, який стосувався б України, і 
тому він не може задовольнити побажання чита-
чів. У той же час висловлювалася надія на те, що 
серед прихильників видання знайдуться «люди, 
которые настолько любят родную страну, что все 
то, что к ней относится, а именно: ведомости ис-
торико-топографические и другие описания, изо-
бражения характеров, обычаев, развлечений и 
даже собрания песен малорусских и объяснения 
к ним будут присылать в редакцию» [2, 150].

Однією з найпомітніших статей, що відпові-
дала таким настановам видання, була розвідка 
І. Кульжинського «Некоторые замечания каса-
тельно истории и характера малороссийской по-
эзии» [3, 43]. Розпочавши своє дослідження твер-
дженням про давність та єдність слов’янських 
племен, автор указує на своєрідність української 
мови і віддає належне сліпим співцям – бан-
дуристам, зазначаючи, що вони є справжніми 
«пам’ятниками» українських пісень. Захоплю-
ючись народною словесністю, він пише: «Имей-
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те охоту прислушаться к малорусским песням: 
какая величественная простота в выражении и 
в самых чувствах! Какое близкое и живое изо-
бражение природы! Кажется, сочинители сих пе-
сен пели оные не устами своими, а сердцем» [3, 
46]. Отже, автор, високо цінуючи українську на-
родну поетичну творчість, робить спробу про-
аналізувати деякі українські пісні з погляду їх-
нього змісту та художньої вартості. Загалом до-
слідженню бракує певної цілісності. Милуючись 
ніжністю народної пісні, він приписує це впли-
вові польської мови і тут же зазначає, що «дух 
языка отзывается какою-то грубостью и дикос-
тью», яку полишили після себе монголи. До від-
вертих помилок слід віднести незнання автором 
явища міжмовних омонімів (трактування слова 
«вродливість» через російське «уродство»). Така 
різноплановість тверджень є наслідком спроби 
здійснити узагальнення на вузькому фактично-
му матеріалі. Але поруч із цим висловлені й ціка-
ві думки. Стосовно походження української мови 
І. Кульжинський зазначав: «С точностью можно 
сделать вывод, что язык малороссийский есть 
древним особенным наречием языка славянско-
го, принадлежащего полянам, северянам и, воз-
можно, еще и другим соседним племенам. Ма-
лороссияне смело могут называть неизвестного 
Певца Игорева своим Стихотворцем» [3, 44]. 

І. Кульжинський згадує такі народні піс-
ні: «У сусіда хата біла», «Ой на горі та й женці 
жнуть» і «Полюбила Петруся» із «Наталки-Пол-
тавки». Автор виявляє бажання в подальшому 
досліджувати фольклор і звертається до чита-
чів з проханням надсилати йому зразки народної 
поетичної творчості, підкреслюючи необхідність 
її збирання й вивчення.

«Золотим віком» української пісні називає до-
слідник козацькі часи. Аналізуючи пісенні тек-
сти, він дає характеристику козакам як волелюб-
ним та безкорисливим людям, що покладають-
ся на волю Божу: «Бог не без милості, а козак не 
без долі», – засвідчуючи також своє знання на-
родних прислів’їв та приказок. Автор указує на 
вплив козацьких пісень, забарвлених «сумним і 
солодким почуттям», на українську мову. Він ви-
словлюється в дусі романтичного милування на-
родною поезією та її співцями – кобзарями й лір-
никами: «Смейтесь или нет, друзья мои, а я всег-
да с торжественным уважением снимаю шля-
пу перед одним слепым, который с бандурой за 
спиной приходит каждое лето к нашему селу и, 
окруженный хорошенькими девушками, играет 
и поет им песни, которые возбуждают в памяти 
славные подвиги наших предков» [3, 45]. Безу-
мовно, такий підхід до усної народної творчості 
не можна назвати ні науковим, ні цілком об’єк-
тивним. Та все ж І. Кульчинський звернув увагу 
на категорію прекрасного в народних піснях, та 
на їхню суспільну дидактичну роль. 

Загалом перші видання відобразили тенден-
цію до вивчення народної творчості, що з’явила-
ся в тогочасному українському суспільстві. Увага 
дослідників зосереджувалася, головним чином, 
на календарній обрядовості українців та на іс-
торичних піснях нашого народу. Відчувається 
певна хаотичність у цих дослідженнях та у вибо-
рі матеріалу, який частіше розглядався у порів-
няльному аспекті. Але все-таки звернення до на-
родної творчості засвідчило появу нового, важ-
ливого чинника становлення національної ідеї. 
Саме перші харківські журнали яскраво виріз-
нялися на фоні асиміляційних заходів тодішньої 
Російської імперії. Хоча статті, надруковані у них, 
мали дещо загальний характер, вони виконали 
своє завдання – повернути земляків до глибоко-
го дослідження народної спадщини – і заклали 
міцну основу для формування національної сві-
домості. 

Усі фольклорні матеріали, що були надруковані 
на сторінках «Украинского вестника» та «Укра-
инского журнала», можна поділити на три осно-
вні групи: 1) перекладні фольклористичні статті; 
2) порівняльні статті, що базуються на загально-
слов’янському матеріалі; 3) спроби досліджень 
українського фольклору.

Матеріали, зокрема, останньої групи, створили 
передумови наукового вивчення української на-
родної творчості. Ці публікації засвідчили пере-
ломний період у розвитку української фолькло-
ристики, довели, що збирання народної творчос-
ті повинно базується на науковому підході, не-
обхідними для пізнання народу та його поезії у 
зв’язку з історичним минулим. 

1826 року був прийнятий новий Цензурний 
статут, який ознаменував початок етапу утисків 
друкованого слова. Пошуки нового типу видань, 
де могла б реалізовуватися потреба в пізнанні 
свого народу, призвела до появи в Україні альма-
нахів. Вони внаслідок несприятливих для україн-
ської видавничої діяльності обставин замінили 
журнали, відігравши в розвитку фольклористи-
ки та літератури помітну роль. Такі чинники зу-
мовили включення альманахових видань першої 
половини ХІХ ст. до періодичних. 

Місцем їх зародження стає університетський 
Харків, де традиційно концентрувалася талано-
вита молодь усього півдня України. У колі літе-
ратурно-наукового осередку, в якому заклалися 
паростки літературного руху, що пізніше був ви-
значений як Харківська школа романтиків, реа-
лізується вихід першого українського альманаху. 
Це видання у своїй назві відобразило характер та 
напрям їхньої діяльності. Організаторами «Укра-
инского альманаха» стали І. Срезневський у Хар-
кові й І. Розковшенко, що на той час був службов-
цем у Москві. Думка про створення видання, що 
виникла в лютому 1830 року, реалізувалася лише 
у вересні 1831 року. 
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Упорядниками альманаху висувалась істотна 
вимога до його учасників: подавати твори або 
українською мовою, або пов’язані з українською 
тематикою. В. Срезневський підкреслив осо-
бливу рису української альманахової журналіс-
тики – бажання видавців зробити їх по можли-
вості більш національно спрямованими за допо-
могою матеріалів з історії та етнографії. Він так 
охарактеризував атмосферу, в якій готувався 
«Украинский альманах»: «Кружок сблизившихся 
на университетской скамье молодых людей – Бо-
ровиковский, Джунковский, Росковшенко, Кара-
зин, Срезневский, Тихонович и другие с любовью 
вникали в малороссийскую речь, слушали и за-
писывали песни, думы, обряды, бродя из хутора 
в хутор» [4, 34]. Фольклор займав одне з чільних 
місць у поглядах харківських романтиків. Ці по-
гляди, що виявляють себе в непоодиноких літе-
ратурно-критичних виступах, знайшли своє ві-
дображення і на сторінках «Украинского альма-
наха». Провідною думкою таких публікацій було 
пробудження інтересу до національної окреміш-
ності, а також розуміння того, що при всій єд-
ності слов’янських племен відчувалася різка від-
мінність у народно-побутовому характері, мові, 
фольклорі. Відстоювання таких позицій зумов-
лювало увагу до вивчення цих складових частин 
національної самобутності кожного народу. 

У листах до І. Срезневського знаходимо запи-
си зібраних його товаришами пісень, прислів’їв, 
описи обрядів, повір’їв, що побутували в Україні 
в 30-х роках ХІХ ст. Варто сказати, що багато ідей 
І. Срезневського та І. Розковшенка не було реалі-
зовано. Відчувається також нестача необхідно-
го матеріалу. Проте «Украинский альманах» за-
початкував цілу низку подібного роду видань в 
Україні. Передусім слід зазначити, що він постав 
у руслі традицій харківської періодики, зокрема 
«Украинского вестника» та «Украинского жур-
нала», що декларували національний характер, 
надаючи свої сторінки для творів українською 
мовою, широко висвітлюючи місцеву тематику, 
публікуючи народознавчі та фольклорні мате-
ріали. Їх поява в альманасі була закономірною і 
суспільно необхідною для представників україн-
ської фольклористики та письменства. 

Російський «Телескоп» у загалом схвальній 
статті з приводу появи видання найпозитивні-
шою його рисою вважає публікацію зразків на-
родної творчості: «Украинский альманах» из 
одних чисто украинских произведений. Между 
стихотворениями особенно занимательные ма-
лороссийские песни, думы и баллады» [5, 106].

Основні засади добору матеріалу, виявлені 
в «Украинском альманахе», такі, як поєднання 
прозових та поетичних творів, фольклорних за-
писів та літературних надбань, були позитивно 
сприйняті творцями майбутньої альманахової 
журналістики, а також залучали нових прихиль-

ників дослідження усної народної творчості, що 
стало джерелом творчого натхнення багатьох 
українських літераторів. 

«Украинский альманах» мав успіх, сколихнув 
читачів, із симпатією налаштованих до Украї-
ни. І хоч у рецензіях і, зокрема, у згаданій статті 
«Телескопа» простежується певний скептицизм 
і зверхність до регіональних часописів, видання 
утвердило потребу в публікаціях народної твор-
чості в періодиці, показало творчий підхід хар-
ківських народознавців до опрацювання фоль-
клорного матеріалу. 

Варто зазначити, що у всіх харківських видан-
нях того часу прослідковуються подібні погля-
ди на розвиток української фольклористики та 
літератури. Так, у матеріалах альманаху «Моло-
дик» продовжується тенденція до вивчення між-
слов’янських зв’язків (у статтях М. Костомарова 
«Обзор сочинений, писанных на малороссий-
ском языке» [6, 152], К. Сементовського «Очерк 
малороссийских поверий, относящихся к празд-
никам» [7, 3] порушуються важливі думки про 
розвиток фольклористики, а саме: потребу на-
укового осмислення української народної твор-
чості, розширення видавничої діяльності, яка б 
дала змогу збереження та популяризації кращих 
уснопоетичних зразків. Підкреслювалась увага 
до малодосліджених жанрів усної народної твор-
чості, таких, як казка, перекази, повір’я. Альма-
нах також засвідчив існування єдиного спільно-
го погляду харківських українознавців на стан 
та проблеми тогочасної фольклористики. Роз-
ширювалося коло авторів, що цікавились укра-
їнською літературою та історією, активізувала-
ся їхня діяльність. Важливість подібних видань і 
потреба в них чітко окреслювались у схвальній 
рецензії, яка була опублікована у «Маяку» [8, 43]: 
«Ни один из альманахов, когда-либо изданных 
в Петербурге, в Москве, Киеве и Одессе, не срав-
нится в достоинстве с харьковским Молодыком. 
Какое стечение вообще прекрасных, большей 
частью молодых еще дарований, от которых при 
инном направлении и настроении можно ожи-
дать вещей истинно прекрасных» [8, 83]. Опу-
бліковані літературні твори підкреслили бажан-
ня письменників до опрацювання фольклорних 
мотивів, тем та сюжетів. Тут також були надру-
ковані численні праці з української історії, пер-
ше розгорнуте дослідження з історії літератури, 
у яких зверталася увага на усну народну твор-
чість. Альманах «Молодик» був виданням, з кіль-
кох книг, але все-таки не стало систематичним і 
періодичним, як це планувалося. Це був, по суті, 
останній збірник, який засвідчив значний твор-
чий потенціал харківської інтелігенції в її спіль-
ній фольклористичній роботі.

Внаслідок творчої активності тогочасних уче-
них з’являлися не лише харківські часописи. Ре-
зультатом їхньої діяльності можна вважати ви-
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хід альманаху «Ластівка» в Петербурзі 1841 року. 
Видання мало власні характерні риси. Тут були 
відсутні статті та розвідки, літературно-критич-
ні праці, етнографічні та фольклористичні до-
слідження, публікації історичних документів та 
джерел. Збірник був укомплектований художні-
ми та фольклорними творами й орієнтувався ви-
ключно на українського читача (у випуску були 
відсутні російські тексти). Є. Гребінкою для пу-
блікації були обрані художньо довершені й ціка-
ві твори, які ввійшли в історію української літе-
ратури. Одночасно в збірнику було вміщено під-
бірки фольклорних матеріалів, наданих Л. Боро-
виковським та С. Писаревським. Ці записи усної 
народної творчості стали свідченням фолькло-
ристичної діяльності українських поетів, джере-
лом до розуміння їх власної поетичної творчості. 
Знаменно, що на сторінках цього ж видання по-
ряд було опубліковано і фольклорні, і літератур-
ні твори, підготовлені тими самими авторами. 
Для розвитку української фольклористики важ-
ливе значення мали «Народні пословиці» Л. Бо-
ровиковського. 

Альманах «Ластівка» відіграв помітну роль у 
розвитку українського культурно-освітнього 
середовища. Ю. Луцький вдало підкреслив зна-
чення і суспільну роль видання: «Цей альманах 
сприйняли в Україні і як справдешню ластівку 
літературного відродження. А з другого боку, він 
викликав гостру критику найавторитетнішого 
російського критика Бєлінського» [9, 67]. Влас-
не, критика стосувалася не стільки самого аль-
манаху, як принципів, за якими його було укла-
дено. Адже публікація фольклору поряд із літера-
турними творами, які мають фольклорну основу, 
утвердила спроможність українського письмен-
ства, його цілісність. Таким чином, піддавалася 
сумніву головна теза В. Бєлінського: «Але це ще 
не означає, щоб у малоросіян була література: 
народна поезія ще не становить літератури» [10, 
176]. Не маючи особливих претензій до збираць-
кої діяльності українських фольклористів, В. Бє-
лінський втім, розглядав Україну лише як інте-
гральну частину Російської імперії. І українська 
фольклористика чи література ними не визнава-
лися. 

Отже, публікації уснопоетичних матеріалів на-
давали журналам та альманахам національного 
колориту, утверджували зацікавлення україн-
ською усною словесністю, яка ставала свідчен-
ням самобутності українців, їхньої мови і куль-
тури. 
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У статті аналізуються фольклорні публікації в 
журналах та альманахах першої половини ХІХ ст.

In the article the folk-lore publications in magazines 
and almanacs of the first half HIHst are analysed.

СОБЕЦЬКА Олеся
Київ

СТРУКТУРНОСЕМАНТИЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ 
У СУЧАСНІЙ 
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ НАУЦІ

Убагатьох гуманітарних та соціальних на-
уках зростає інтерес до вивчення зв’язного 
тексту, або дискурсу. Зацікавленість цією про-
блемою виникла на межі 1970-х років, але має 
давні витоки. Понад 2000 років тому у кла-
сичній поетиці та риториці були розроблені 
структурні моделі текстів поезії, драми, полі-
тики та права (Wellek, 1955; Wimsatt & Broo-
ks, 1957; Lausberg, 1960; Corbett, 1971). Розро-
блена класичною риторикою концептуальна 
система залишалася неперевершеною майже 
до поширення структуралізму в лінгвістиці, 
поетиці та антропології наприкінці 1960-х ро-
ків Попередниками структуралізму на ран-
ньому етапі був так званий російський фор-
малізм (Erlich, 1955) і чеський структуралізм 
(Ihwe, 1972; Culler, 1975), що виникли у період 
між двома світовими війнами. Так, праця ро-
сійського фольклориста В. Проппа, присвяче-
на дослідженню російських казок (1928), ста-
ла зразком структурного підходу до вивчення 
зв’язного тексту, який 30 років по тому взяли 
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на озброєння французькі антропологи та до-
слідники літератури: Леві-Строс, Барт, Бре-
мен, Тодоров, Греймас та ін. [5, 153]

Мета нашої статті – розглянути існуючі мето-
дики структурно-семантичних досліджень та 
простежити сучасні тенденції їх застосування.

Певна річ, В. Пропп мав немало попередни-
ків, і серед них Фердінанд де Соссюр із його 
дослідженням у сфері германського епосу про 
Ніберлунгів. Однак праця Проппа і сьогод-
ні зберігає значимість першоджерела. Більша 
частина робіт, що вважаються структурними 
дослідженнями зв’язного тексту, на справді 
походять із «Морфології казки»: їх автори або 
використовують методику Проппа, вносячи 
до неї якісь другорядні корективи, або, навпа-
ки, намагаються заперечити основи цього ме-
тоду [3, 472]. 

У своїх роботах В. Пропп звернув увагу на 
однаковість чарівних казок і показав, що всі 
вони будуються за одними й тими ж, досить 
жорсткими законами. Сюжет будь-якої з них 
можна описати послідовністю функцій (за-
гальна кількість 31), що стоять за текстовими 
фрагментами абстракцій, які показують їх роль 
у сюжеті. Не завжди всі функції наявні, але їх 
кількість обмежена і порядок, в якому вони ви-
ступають незмінний. Сталим виявився і набір 
ролей (числом 7), на які поділяються конкретні 
казкові персонажі зі своїми атрибутами. Вели-
ке значення для структурного підходу має від-
криття В. Проппом парності (бінарності) біль-
шості функцій (заборона – порушення заборо-
ни, боротьба – перемога тощо). 

Французький етнограф–структураліст К. Ле-
ві – Строс спробував застосувати в досліджен-
ні фольклору принципи структурної лінгвіс-
тики. Він вважав міф феноменом мови, що 
проявляється на більш високому рівні, ніж 
фонеми, морфеми і семантеми. Міфеми – це 
великі конститутивні одиниці, які слід шу-
кати на рівні речення. Якщо розбити міф на 
короткі речення і відповідно рознести їх на 
картки, то виокремлюються певні функції і в 
той же час виявляється, що міфеми мають ха-
рактер відносин (кожна функція приписана 
до певного суб’єкта). Справжні конститутив-
ні одиниці міфу проявляють свою значимість 
не як ізольовані відносини, а лише як зв’язки, 
комбінації відносин, що мають два виміри – 
діахронічний і синхронічний. 

Слідом за Леві – Стросом І. Бюхлер і Г. Сел-
бі у монографії «Формальне вивчення міфу» 
розглядають міф не як окрему розповідь, а як 
безліч реальних і потенційних варіантів, до-
сліджуючи механізм породжуючих граматик 
для побудови парадигматичної моделі міфу. 

Метою роботи є вивчення системи семан-
тичних опозицій отриманого «метаміфу». 

Якщо міф – це мова, або якщо міф має будову, 
схожу на будову мови, то можна встановити 
відповідність між теорією Леві – Строса і те-
орією породжуючих граматик Н. Хомського. 
Автори впевнені, що тут має місце, щось біль-
ше, ніж проста аналогія. Як ілюстрацію засто-
сування такої теорії автори будують моделі 
парадигматичної композиції різних міфів, у 
тому числі варіантів міфу «Діяння Асвідаля», 
який проаналізував К. Леві – Строс, а також 
інших досить відомих міфів [12, 473–474].

Заслуговує на увагу цикл робіт французь-
кого дослідника А. Греймаса. У статтях «Ро-
сійська народна казка, функціональний ана-
ліз» (1965), «Елементи теорії інтерпретації 
міфологічної розповіді» (1966), а також у від-
повідних частинах «Структурної семантики-
» (1966) Греймас використовує англійський 
переклад праці В. Проппа для розробки дея-
ких аспектів лінгвістичної семантики. Він на-
магається синтезувати методики Проппа та 
Леві – Строса, синтагматику і парадигматику 
за рахунок обробки схеми В. Проппа засоба-
ми логіки та семантики. У своєму аналізі каз-
ки Греймас бере за основу метод В. Проппа, 
доповнюючи та «коректуючи» його за допо-
могою теорії Леві – Строса, а аналізуючи міф, 
навпаки, виходить з теорії Леві – Строса, до-
повнюючи її методом В. Проппа [9, 447–452].

П. Маранта та Е. Кьонгас-Маранда у стат-
ті «Структурні моделі в фольклорі» перевіри-
ли можливість застосування формули Леві-
Строса до творів різних жанрів фольклору і 
проблем бінарності процесів фольклорного 
мислення, що випливає з його методу. Були 
проаналізовані ліричний вірш, легенда, за-
мовляння, шванк, загадка, міф, прислів’я, по-
вір’я. Автори дійшли висновку, що формула 
Леві-Строса відповідає структурі міфу, але, 
щоб описати увесь використаний матеріал, 
необхідно ввести ще три формули. Хоча фор-
мула Леві-Строса стосувалися міфів, та вона 
може бути використана для деяких інших 
жанрів [8, 198, 250].

К. Бремон намагався за допомогою аналі-
зу В. Проппа загальні правила розгортання 
будь-якого сюжету. Крім того, він концен-
трувався на логіці розповіді, на синтаксису 
людських вчинків, дотримуючись думки, що 
функція (яку він відносив до того ж рівня, 
що і В. Пропп) справді є «атомом розповіді», 
а з групи таких атомів складається розповідь. 
Бремон зводить кількість узагальнених каз-
кових функцій до шести. Він досліджує фор-
мальну модель аналізу і класифікації епізодів 
чарівної казки, включаючи як синтагматич-
ний, так і парадигматичний її розгляд. Ав-
тор пропонує вважати функцією не лише ак-
цію персонажа, а й взагалі будь-яку подію, що 
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сталося з одним або декількома персонажа-
ми, в якій вони беруть участь як суб’єкти, чи 
об’єкти. Крім того, модель враховує, яку роль 
відіграє персонаж у визначеній таким чином 
функції. Зважаючи на численні випадки по-
двійного та потрійного значення, що відпо-
відає подвійному морфологічному значенню 
функції в моделі Проппа, Бремон відмовля-
ється від послідовного запису її будує струк-
турну схему, де функції пов’язані між собою 
причинно-наслідковими і тимчасовими зв’яз-
ками. На думку автора, його модель дозволяє 
класифікувати казки в залежності від виду та 
складності побудованих таким чином струк-
турних схем; ця модель придатна для аналізу 
не лише французьких казок, а для усіх казок з 
сильним етичним компонентом [1, 49–76].

Розробку структур Греймаса і Бремона було 
продовжено в статтях В. Роже та Ж. Куртеса.

Відштовхуючись від виділення суб’єк-
та і об’єкта в кожній дії чи послідовності дій, 
Х. Ясон у циклі робіт, присвячених струк-
турі фольклорних текстів, розвиває модель, 
що базується на аналізі розповіді за крока-
ми. Для створення цієї моделі автор пропонує 
два види базових одиниць: акція (тобто дія) 
і казкова роль, за допомогою якої задається 
поняття функції. Функція – це одиниця, що 
складається з однієї акції та двох абстрактних 
ролей – героя і дарувальника. Кожна з вказа-
них ролей може бути або суб’єктом, або об’єк-
том даної акції. Три функції формують крок, 
де кожна з функцій отримує одне з наступних 
значень: стимул, відповідь чи результат. Ав-
тор зауважує, що вони набувають вказаних 
значень лише в межах кроків; за межами кро-
ків функція не має значення. Казка може мати 
один або декілька кроків. В межах одного кро-
ку роль персонажа постійна, але від кроку до 
кроку вона може змінюватись, так що один 
персонаж виступає то в ролі дарувальника, то 
в ролі героя. Елементи розповіді, які не потра-
пляють до опису кроку, вважаються зв’язка-
ми [2, 468–9].

Слідом за Проппом Б. Кербеліте, розгляда-
ючи будову казкового сюжету, дослідила епі-
зоди, що входять до нього, і показала можли-
вість їх структурного опису. Вона окреслює 
власні наративні одиниці та подає їх класифі-
кацію. Автор пропонує в якості одиниці нара-
тивного аналізу використовувати «елементар-
ні сюжети», визначення яких є досить форма-
лізованим, і класифікує їх в залежності від на-
мірів героя. Елементарний сюжет, на думку 
Кербеліте, складається з початкової ситуації, 
однієї або декількох акцій персонажів розпо-
віді, серед яких вирізняється головна акція ге-
роя, що визначає весь елементарний сюжет, 
та кінцевої ситуації. В кожному елементарно-

му сюжеті беруть участь, як правило, дві чи 
більше діючих осіб (герой і антипод), можли-
ва участь другорядних персонажів, що, однак, 
не враховуються на більш абстрактному рів-
ні аналізу. Визначення та систематизація на-
мірів, або цілей головних героїв можуть бути 
основою для класифікації елементарних сю-
жетів. Зокрема, це прагнення до свободи від 
чужих чи до панування над ними; добування 
засобів існування чи об’єктів, що створюють 
зручність; прагнення до рівноправного чи ви-
сокого становища в сім’ї, роді чи суспільстві; 
пошук нареченої чи нареченого; прагнення до 
цілісності та повноцінності роду чи сім’ї. Та-
ким чином, класифікація типів елементарних 
сюжетів, яку автор розробила на матеріалі ли-
товських чарівних казок, може бути основою 
для словника структурно-семантичних еле-
ментів розповіді у різних народів [7, 50–64].

К. Брето та Н. Заньолі у статті «Множин-
ність змісту та ієрархія підходів при аналі-
зі магрибської казки» вважають за необхідне 
визначити синтетичну одиницю членування 
тексту. Ця одиниця не що інше, як зв’язок між 
двома персонажами даного тексту. Вибір цієї 
одиниці, яку називають діадою, формулює на-
ступний постулат: кожна казка має принаймні 
одну діаду, і, відповідно, кожен персонаж вхо-
дить принаймні до однієї діади. Щодо персо-
нажів, вони визначаються як «істоти», необ-
хідною і достатньою характеристикою яких є 
вияв у певний момент розповіді мінімальної 
ініціативи. Діади входять до тексту у вигляді 
певної кількості фраз, які називають реаліза-
ціями. Діадні реалізації можуть бути розділе-
ні на обмежену кількість діадних моментів, а 
саме: 1) конституювання діади; 2) функціону-
вання діади; 3) криза конституювання; 4) кри-
за функціонування; 5) загальна криза; 6) руй-
нування діади. Діадні моменти створюють 
модель усіх можливих сполучень та порядку 
їх появи. Автори розглядають текст казки як 
послідовність ситуацій, що визначаються руй-
нуванням старої діади чи конституюванням 
нової. За допомогою діадних моментів можна 
без звертання до значення виявити формаль-
ну динаміку тексту, визначити зміст казки як 
ієрархію різних семантичних кодів [4, 169–17-
0,181–182].

С. Фотіно та С. Маркус у статті «Граматика 
казки» намагаються дослідити можливість 
використання принципу полісемії художньо-
го тексту із дотриманням вимог наукового 
аналізу цього тексту. Для дослідження автори 
використали не власне наративні елементи, а 
механізм побудованих на їх основі породжую-
чих граматик по типу Хомського та безкінеч-
ного продовження казкового тексту. В стат-
ті подається аналіз казок різних типів: чарів-
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ної, побутової, анекдота. Пропонується ме-
ханізм створення деяких румунських казок, 
а також механізм безкінечного продовження 
цих казок, що могло б прояснити їх структу-
ру. Автори вважають, що породжуюча грама-
тика реалізує безкінечне продовження тексту, 
а кожній казці приписується безліч граматик, 
що і демонструється в статті. Першим етапом 
аналізу є опис казки у вигляді послідовних 
сегментів-подій (для кожного тексту своїх). 
За допомогою семантичного рівняння – ско-
рочення та поєднання – сегменти події пере-
творюються на наративні, що описують події 
в загальному вигляді. Це дозволяє зрозуміти 
побудову казки та виявити елементи повто-
рюваності, симетрії тощо. Виділені одиниці є 
досить абстрактними і залежать від характеру 
прочитання. Недолік цієї спроби формально-
го критерію для аналізу казок, на думку авто-
рів, полягає в тому, що при виділенні сегмен-
тів-подій і подальшому їх ототожненні, існує 
досить високий рівень суб’єктивності, а це не 
дозволяє з впевненістю користуватися даним 
критерієм [13, 275–313].

Б. Холбек, роботи якого розглянуті в статті 
А. Рафаєвої, намагається простежити вплив 
парадигматичних законів побудови росій-
ської чарівної казки на послідовність казко-
вих дій. Він використовує у своєму досліджен-
ні, як і Мелетинський та його колеги, принцип 
семантичної опозиції. Для порівняння він за-
стосовує систему координат, що утворюється 
трьома базовими опозиціями: низький – ви-
сокий (за соціальним станом), чоловічий – 
жіночий, молодий – дорослий. Початкова і 
кінцева ситуації чарівної казки за всіма трьо-
ма опозиціями протиставлені одна одній. За 
допомогою тих же опозицій автор пропонує 
описувати діючих осіб: наприклад, наречена –
молода жінка, що займає високе становище. 
На думку Холбека, синтагматична побудова 
казки підпорядкована парадигматичній, тоб-
то різні епізоди, що описують рух до тих чи 
інших вісей координат, можуть у деяких меж-
ах мінятися місцями, тоді як порядок функ-
цій, що описує той чи інший рух, залишається 
незмінним [12, 472–473].

А. Дандіс проводив дослідження структур-
ної типології індійських казок Північної Аме-
рики. Автор застосував до індійських казок 
проппівську морфологічну схему, частково 
використовуючи термінологію та теоретич-
ні принципи роботи К. Пайка «Мова у відно-
шенні до поєднаної теорії структури людської 
поведінки». Проппівську функцію автор за-
мінює мотивемою, де поєднуються значення 
мотиву і алломотиву, і тоді казки визначають-
ся як послідовність мотивем. Мотивемні ко-
мірки можуть заповнюватися різними моти-

вами, а конкретні, альтернативні для даної ко-
мірки мотиви можуть бути названі алломоти-
вами. За допомогою цієї комбінованої проп-
півсько-пайківської структурної схеми Дан-
дісу вдалося виявити в індійських казках ряд 
чітких структурних моделей [6, 185–186].

Питання про можливість системного підхо-
ду у вивченні dramatis personae порушує Е. Но-
вик у статті «Система персонажів російської 
чарівної казки». Автор вважає доцільним роз-
межувати такі рівні, як рівень діючих осіб, чи 
діячів (герой, шкідник, помічник і т. п.), і влас-
не персонажів, тобто дійових осіб за їх семан-
тичним визначенням. За мету ставиться опис 
dramatis personae чарівної казки незалежно від 
ролі, яку вони виконують в сюжеті. Персона-
жі розподіляються на групи, які базуються на 
протиставленні чотирьох головних семантич-
них сфер: 1) індивідуальної, 2) сімейної, 3) со-
ціального стану, 4) просторової. Новик прихо-
дить до висновку, що для сюжетного функціо-
нування персонажа важливо не тільки те, яку 
роль він виконує, а й те, які семантичні озна-
ки він має, бо саме вони відповідають тим кон-
фліктам, у яких даний персонаж бере участь. 
Семантичні ознаки персонажа не лише визна-
чають характер казкової колізії, вони можуть 
змінюватися у розвитку сюжету, бо персонаж 
є складним набором ознак, які легко розпада-
ються і утворюють нові. Ця здатність структу-
ри персонажа робить її «зручною» для функ-
ціонування за законами казкової розповіді 
[11, 214–216, 246]. 

Семантиці фольклорного тексту присвяче-
на стаття С. Неклюдова («Семантика фоль-
клорного тексту та знання «традицій»», 2005). 
Автор вважає, що на основі постулату про 
паралелізм двох планів мови – плану зміс-
ту та вислову – формується сфера знань, яку 
можна назвати структурною семантикою. 
Наративна подія (з усіма її комунікативними 
елементами) повинна аналізуватися у повно-
му комунікативному контексті. Автор подає 
типи контекстів за М. Хоппалом, а саме: лінг-
вістичний, візуальний, соціальний, когнітив-
ний. А «значення» епосу, що виконується, 
не лише в його «змісті» (тобто, про що роз-
повідається), але і в функції (для чого це ро-
биться), при цьому сам «зміст» тексту зовсім 
не обов’язково пов’язаний із його функцією. 
Автор вважає, що знання традицій немож-
ливо звести до «колекції текстів». Щоб зрозу-
міти зміст повідомлення взагалі, а особливо 
фольклорного твору, який виконується, слід 
знати набагато більше того, що є в поверхне-
вій структурі тексту; до того ж інформація 
отримана з повідомлення чи його фрагмента, 
набагато повніша за ту, яку можна отримати 
лінгвістичним шляхом [10, 22–41].
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Методи Проппа, викладені в «Морфології 
казки», застосовувались не лише для струк-
турного аналізу казок. Їх використовували в 
дослідженнях штучного інтелекту для синте-
зу чарівних казок Шелдон Клейн, М. Гаазі-Ра-
попорт, Д. Поспєлова, Е. Семенова та ін. 

І. Ревзин у статті «Про загальносеміотичне 
тлумачення трьох постулатів Проппа» пропо-
нує дану методологію для робіт, присвячених 
семіотиці тексту.

Н. Зоркая представляє інший приклад ви-
користання методології – для аналізу фільмів. 
Дослідниця проаналізувала понад дві тисячі 
фільмів російського виробництва, створених 
у 1900–1910 роках, визначаючи функції, мето-
ди побудови сюжетних схем тощо.

У статті А. Дандіса «Про морфологію гри: 
вивчення структури невербального фолькло-
ру» порівнюється структура казки та струк-
тури дитячої фольклорної гри [12, 477–483].

У наш час кількість праць, у яких застосо-
вують структурні методи, досить велика. Од-
нак (як відзначають різні автори, наприклад, 
А. Рафаєва), в них робіт переважають дослі-
дження окремих проблем (наприклад аналіз 
окремих типів текстів).

Отже, той факт, що відмінні на поверхнево-
му рівні тексти можуть утворюватись одними 
й тими ж глибинними структурами, зробив 
очевидним необхідність структурного дослі-
дження казки. Сам В. Пропп розглядав «Мор-
фологію казки» лише як етап вивчення дано-
го типу фольклорного тексту, але його дослі-
дження фактично було покладене в основу 
структурно-семіотичного методу в гумані-
тарних науках. 

У статті розглядаються існуючі методики 
структурно-семантичних досліджень та сучасні 
тенденції їх застосування. 

This article deals with existing methods of structural-
semantic studies and identifies modern trends of their 
application.
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О. ШАЛАК

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
АНАТОЛІЯ ПАТРИКІЙОВИЧА 
СВИДНИЦЬКОГО 
1 13.09.1834  6.18.08.1871.
До проблеми записування

Фольклористична діяльність Анатолія Патри-
кійовича Свидницького – відомого українського 
письменника, припадає на 60-і роки ХІХ ст. Це 
час загального піднесення у становленні та роз-
витку української науки про народну творчість. 
Збирання і дослідження фольклору для А. Свид-
ницького було не тільки роботою задля науки, 
а й прагненням використати свої знання з про-
світницькою метою, а, почасти, й політичною: 
А. Свидницький був активним учасником сту-
дентського руху свідомої української молоді, яка 
намагалася працювати на благо українського на-
роду. Народився А. П. Свидницький 1(13) верес-
ня 1834 року в с. Маньківка 1 Гайсинського пові-
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ту (тепер Тульчинського району Вінницької обл.) 
на Поділлі в родині священика. З дитинства май-
бутній письменник і фольклорист знав тих, про 
кого згодом писав у фольклористично-етногра-
фічних нарисах, від кого записував казки, загад-
ки, пісні, переймав звичаї, повір‘я, вивчав народ-
ну мову. «Кожне словечко того часу незабутого 
глибоко запало мені в душу, пройшло всю мою 
постать… то для мене школа правди і любові!» 2

Нині постає питання: де, коли і як записував 
А. Свидницький? З якою метою? До яких методів 
запису вдавався? Чи редагував записані тексти? 
Як використовував фольклорні зразки у своїх 
фольклористично-етнографічних нарисах? Од-
нак спочатку про формування А. Свидницького 
як особистості, як письменника, котрий звертав-
ся до фольклорних джерел.

Закінчивши Крутівську духовну школу (1843–
1851), А. Свидницький 1851 року вступив до 
Кам’янець-Подільської духовної семінарії. Саме 
цим роком 3 означений і початок знайомства та 
дружби зі Степаном Руданським. Атмосфера в 
семінарії не сприяла духовному зростанню май-
бутнього письменника, проте навіть сюди, на По-
ділля, долетів відгомін таких подій, як процеси в 
справі Кирило-Мефодіївського братства.

«Чималий вплив на шкільну молодь в той час 
мали видання українських народних пісень 
М. Максимовича, І. Срезневського, А. Метлин-
ського та інших. Захоплювались семінаристи і 
популярною тоді на Поділлі польсько-україн-
ською школою романтиків з її замилуванням… 
старовиною краю, з її любов’ю до фольклору» 4.

У середині ХІХ ст. на Поділлі панувало загаль-
не культурно-освітнє пожвавлення. Саме в цей 
час тут працював А. Димінський – справжній по-
движник української фольклористики, ретель-
ний збирач пісень, казок, оповідань, загадок, ав-
тор фольклористично-етнографічних та статис-
тичних нарисів. Фольклористична діяльність ви-
хованця Кам’янець-Подільської семінарії К. Шей-
ковського, автора перших робіт про народну 
творчість і побут подолян «Быт подолян» (1859–
1860), «Приветствия и поздравления у подолян», 
«О похоронах в Подольской губернии», також 
припадає на цей період. С. Руданський саме під 
час навчання в Кам’янець-Подільській семінарії 
починає записувати пісні від подолян. Усе це мало 
неабиякий вплив на молодого А. Свидницького. 
«Свидницький вагомий для нас вже тому, що це 
єдиний письменник в українській літературі, ко-
трий рішився в белетристичній формі вказати на 
культурні особливості Поділля» 5.

Не закінчивши семінарії, проклятий батьком, 
він вирішує порвати зі священицьким саном – і 
в липні 1856 року вступає до Київського універ-
ситету св. Володимира: спочатку «своєкоштним» 
студентом на медичний факультет, а згодом – пе-
реходить на історико-філологічний. Тут А. Свид-

ницький знайомиться з членами таємного сту-
дентського товариства, що обстоювало права і 
свободи українців, закликало український народ 
до повстання. 1859 року, звільнений з універси-
тету за несплату, А. Свидницький бере участь у 
створенні перших недільних шкіл. Ще рік після 
звільнення з університету студент живе в Киє-
ві, шукаючи можливості заробити, щоб заплати-
ти за навчання. Проте мрія про закінчення уні-
верситету не здійснилася. Свидницький вирішує 
скласти іспити на звання вчителя-словесника 
повітової школи, після чого дістає призначення 
(23.12.1860) в Миргородську повітову школу.

У Миргороді А. Свидницький завзято присту-
пив до культурно-освітньої праці. Він став од-
ним із організаторів громадської бібліотеки, за-
снував недільну школу, залучивши до роботи в 
ній своїх учнів, влаштовував літературні вечори. 
Відчувши нагальну потребу в навчальній літера-
турі, молодий учитель розпочав роботу над укла-
данням методичних посібників.

Заохочений П. Кулішем, А. Свидницький пише 
для журналу «Основа» кілька фольклористич-
но-етнографічних нарисів: «Злой дух (народные 
южнорусские поверья)», «Відьми, чарівниці й 
опирі, чи то ж примхи і примшливі оповідання 
люду українського»1, «Великдень у подолян (По 
поводу «Быта подолян» Шейковского. Выпуск 
1-й 1860 г. Киев.)», «Остатки от времен доис-
торических (Народные предания)», «Легенда 
про Семена Палія».

Про цінність і своєрідність фольклористично-
етнографічних праць А. Свидницького неодно-
разово писали дослідники його спадщини. 6

За припущенням учених (М. Сиваченко, 
П. Хроп ко, Р. Міщук), стаття «Злой дух» – скоро-
чений варіант або частина більшої праці, надісла-
ної свого часу до часопису «Основа», але не опу-
блікованої. Вперше стаття побачила світ у газе-
ті «Киевлянин» (№ 33, 16.03.1872). У статті автор 
використовує низку власних записів (з Поділля, 
Полтавщини, Київщини) легенд про створен-
ня світу, походження людини, вирізнення наро-
дів. Зібрані дослідником матеріали багато дода-
ють до розуміння образів української міфології: 
Бога-творця світу, чорта, чоловіка і жінки, коня. 
Уважний до кожного слова, почутого з уст наро-
ду, А. Свидницький зазначає: «Наш народ в об-
щежитии называет злых духов нечистою силою, 
но в своих верованиях отличает злого духа от не-
чистой силы. Под последнею разумеются ведьмы, 
упыри, колдуны и т. п., под первым же, собствен-
но диавол.» 7 Подаючи легенди, А. Свидницький 
здебільшого їх переказує російською мовою, за-
лишаючи, проте, окремі слова, вислови непере-
кладеними, щоб, як зауважує сам, не спотвори-
ти змісту. Коментарі автора стислі, однак влучні, 
розширюють уявлення про окремі образи, уви-
разнюють їх: «Дуализм, так ясно выраженный в 
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рассказе о сотворении земли, еще яснее выража-
ется в рассказе о сотворении человека. Здесь черт 
является уже прямо существом, враждебным для 
человека, причиною физического зла в его приро-
де, впрочем не по злобе своей, но из честолюбия, 
чтобы человек згадав и його …» 8

Фольклористично-етнографічний нарис «Від-
ьми, чарівниці й опирі…» А. Свидницький на-
писав також для часопису «Основа» 1860 року. 
Однак з‘явився друком він майже за сто літ – 
тільки 1958 року в першому зібранні творів пись-
менника. «Жаль, що не друкують мою нечисту 
силу, так би слід назвати «Відьми, чарівниці…» 
Там багато можна дізнатись про відьмів, а міфо-
логічного научного погляду на них я не маю. Чи 
не можна що вивести з того, що відьма і нове зна-
харка – відати і знать – чи не все одно?» 9 – пише 
А. Свидницький у листі до студентського друга, 
дослідника міфології П. Єфименка.

В легкій белетристичній формі автор нарису 
переповідає почуті легенди, перекази, вірування 
в існування упирів, відьом, чарівниць і знахарок. 
Посеред поданого матеріалу вирізняється казка 
«про опиря» (СУС, 530=АА530А) – її повний, ви-
кінчений варіант. На жаль, не вдалося розшукати 
рукопис запису цієї казки, рукопис же самого на-
рису зберігається в Інституті рукопису. 10 Проте є 
варіант цієї казки «Як Іван-дурень за те, що свого 
батька пам’ять шанував, з королівною одружив-
ся», записаний А. Димінським на Поділлі в серед-
ині ХІХ ст. 11 Обидва зразки зберігають схожість 
на рівні композиційної лінії (проте у варіанті 
А. Димінського, з’являються контаміновані мо-
тиви, як от битва з лицарем, що 500 літ під зем-
лею пролежав, – чого не спостерігаємо у варіанті 
А. Свидницького), а також на рівні певних опо-
рних слів: батько, Іван, дурень, лицар. В усьому 
іншому – помітна значна відмінність варіантів. 
Коли А. Димінський у запису зберігає фонетич-
ні особливості вимови оповідача: «лешився» – 
лишився, «міні» – мені, «нима» – немає, «пьять 
сот» – п’ятсот, то А. Свидницький послуговуєть-
ся тільки лексичними діалектизмами: опомина-
ється, рихтуватися, терміття, протепом, морозо-
ватий, кимака, шкулько. Складається враження, 
ніби казку, подану в нарисі, розповів дуже май-
стерний оповідач: оповідь струнка, логічно про-
думана, наявні повторювані формули. Крім того, 
у відтворенні діалогів присутні дрібні і розлогі 
«ремарки», що, найімовірніше, є ознакою писем-
ного, а не усного мовлення: «На жъ тобі, – каже 
тато, – цей дзвінокъ; якъ буде чого треба, то по-
дзвонишъ…» 12 або «– Оце, кажуть, той самъ ли-
царъ, шо перше бувъ! – Ажъ теперъ пізнали. – 
Вже, кажуть, коня перемінивъ, то докаже сла-
ви! – А Іванъ такъ грае конемъ по степу! такъ ви-
гравае!» 13 Відчутно, що А. Свидницький вдавав-
ся до авторської обробки, хоч ступінь її, без на-
явного рукописного зразка, визначити важко. Ві-

домо, що за часів ранньої літературної творчості 
А. Свидницький, використовуючи фольклор-
ний казковий матеріал, писав власні оповідання. 
Вони навіть випадково потрапили до зібрання 
казок І. Рудченка, який вніс їх до свого реєстру 
як народні 14. Тому важко говорити про автен-
тичність фольклорних зразків, поданих у нари-
сах. Здебільшого автор вільно переказував по-
чуте, до чого спонукала й белетристична форма 
нарису. А. Свидницький не приховував, що іно-
ді вдавався до скорочень тексту: «…в їй мало де-
чого такого, що треба було викинути, а з других, 
якби те викинуть, то мало що й зостало б ся.» 15 
Виказував письменник певну увагу і до варіантів 
(«Ця казка двоіться. Въ другій розказується, шо 
замість війни Іванъ іздивъ на звіра три рази – та 
й тільки цимъ і відмінилася…» 16), проте сам цей 
ще один згаданий варіант казки «про опиря» не 
подає.

«Письменники, котрі відтворювали фольклор, 
не мали фольклористичної мети, а прагнули по-
знайомити читачів зі зразками народної словес-
ності, які, на їхню думку, катастрофічно швидко 
зникали з повсякденного народного побуту» 17.

Однак попри довільну форму викладу почу-
того від оповідачів («Отъ одно оповідання, якъ я 
чувъ єго (1852 року), тілько то мовою не такою, 
якъ тамъ балакають» 18), А. Свидницький вдаєть-
ся й до певних наукових методів, намагаючись 
узагальнити, класифікувати, описати обставини, 
за яких почув той чи інший зразок народної про-
зи. Точність окремих висловів, збережених задля 
колориту, засвідчує увагу письменника до зафік-
сованого ним і прагнення не спотворити змісту 
переданого: «Найбільше допікає, що відьми дощ 
запродують (зъ устъ люду)» 19. Поміж переказів 
і легенд А. Свидницький подає і короткі описи 
обрядів (Русалії, похорон). Письменник називає 
і жанри народної прози (казка, оповідання), ніде 
проте не претендуючи на науковість у своїх ви-
значеннях. А. Свидницький наводить паралелі з 
болгарських переказів, що засвідчує його обізна-
ність з болгарською народною творчістю.

Характеристики упирів, відьом і чарівниць, по-
дані А. Свидницьким, – точні і докладні. Аналізу-
ючи дії чарівниць, він намагається вирізнити най-
головніші і широко прокоментувати їх: «1) Мо-
же з чоловіка зробити вовка…2) Дання дають…
3) Наслання насилають…4) Підливають…» 20

Роль нарисів «Злой дух» і «Відьми, чарівниці й 
опирі…» у творчості А. Свидницького визначи-
ла Н. Крутикова: «Ці твори (курсив наш, О. Ш.) 
мали фольклористичний характер, відбивали 
сільський побут та звичаї Поділля, мотиви чис-
ленних утворів поетичної фантазії (повір‘я, каз-
ки, пісні) й містили в собі деякі автобіографічні 
моменти – головним чином ліричні спогади про 
ранні роки життя письменника» 21. Загалом, літе-
ратурознавці нариси А. Свидницького здебіль-
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шого розглядали не як наукові праці, а як твори, 
що належали до перехідного етапу від фольклор-
но-етнографічних студій до прози

У двох числах (жовтневому і листопадово-
грудневому) часопису «Основа» за 1861 рік опу-
бліковано найбільшу працю А. Свидницького, 
безпосередньо причетну до фольклористики й 
етнології «Великдень у подолян (По поводу 
«Быта подолян» Шейковского. Выпуск 1-й 
1859 г. Киев.)» 22 Написана як рецензія на пра-
цю молодого українського етнографа, педагога і 
мовознавця К. В. Шейковського «Быт подолян», 
вона стала ґрунтовним дослідженням велико-
дніх звичаїв, вірувань, ігор, страв, одягу мешкан-
ців Поділля, а також апокрифічних легенд, запи-
саних самим автором. «Самые обычаи народные, 
поверья, предрассудки, празднования, будучи 
рассматриваемы в подробностях, обнаружива-
ют, хотя и не все, своеобразные оттенки, а неко-
торых подолянских обычаев вовсе нет нигде в 
других частях Украины» 23.

Заперечивши спорідненість терміна «гаївка» 
зі словами «гаятись», «гоїтись» (за К. Шейков-
ським), А. Свидницький задекларував, насампе-
ред, прагнення якнайретельніше описати звичаї 
і обряди подолян: колядування, маланкування, 
Стрітення, «колодку чіпляти», «вогонь класти» 
у Великодню суботу, проводи – звичай помина-
ти померлих на могилах тощо. Щодо Русалій, то 
фольклорист точно зазначає межі побутування 
цього календарно-обрядового свята на Поділлі: 
«…на Подоли в теперишних ее границах, кро-
ме многого другого, замечаем ту особенность, 
что в Балтском уезде, между Бугом и Днестром, 
существует праздник русали , который совпа-
дает с первым днем Петрова поста, совершает-
ся молодицями, без участия мужчин и дівчат, 
под открытым небом (на степку) и, если мож-
но, близ воды. В Ольгопольском, в Гайсинском, 
Брацлавском и других уездах, к Волыни, даже нет 
слова русалка.» 24 Далі А. Свидницький зазначає, 
що на Русалії існував звичай купатися, не роздя-
гаючись, і купати всіх, хто трапить під руку, щоб 
не було посухи. Загалом ритуальному значенню 
води, її символіці фольклорист приділив чимало 
уваги (с. 47–48).

Саме свято Великодня у подолян А. Свидниць-
кий описує дуже докладно, в широкому контек-
сті календарних свят, починаючи від Колодія і ся-
гаючи Водохреща. Уважний дослідник до усіх ри-
туальних атрибутів, їхнього подальшого застосу-
вання. Так, пише він про використання страсної 
свічки і «платини, котрою писанки витирають».

А.Леоненко, досліджуючи «Великдень…», на-
віть виокремлює «авторський словник, який до-
зволяє з‘ясувати звичаї і обряди населення По-
ділля другої половини ХІХ ст.» 25 і подає 17 назв 
звичаїв, обрядів, ігор, танків – за А. Свидниць-
ким: великопісне пущення, Вербна неділя, ве-

чорниці, віддавати колодки, гаївки, діяніє, гра 
«Заїнько», Колодій, Коляда, гра «Кострубонь-
ко», «Кривий танець», Маланка, некроматичний 
культ, оденьки (зібрання молоді удень), парубочі 
ігри на Великдень, проводи, Стрітення.

Апокрифічні легенди, подані А. Свидницьким, – 
варіанти відомих про переховування Христа між 
волами і кіньми; про «гивові» цвяхи, з допомогою 
яких мучили Ісуса; про вічну сторожу біля гробу 
Господнього; про смерть Іуди; про тютюн, який 
виріс із Юдиних останків; про визволення Хрис-
том грішників із пекла. Частину легенд А. Свид-
ницький подає українською мовою, очевидно, 
більше чи менше дотримуючись тексту запису, 
частину ж переповідає російською.

Широко описуючи побут подолян, автор «Ве-
ликодня…» не оминає зібрань молоді: вечор-
ниць і оденьок, при цьому зазначаючи про згуб-
ність звичаю, що виник віднедавна, – збиратися 
в корчмі. Оповідаючи про звичай «віддавати ко-
лодки» і «найняти танець», А. Свидницький до-
кладно описує «вольну капелію» – музичний ор-
кестр на Поділлі.

Тепло, із захопленням пише дослідник про сво-
їх земляків, наголошує на повазі парубків до ді-
вчат, на привітності, «розвинутості» подолян, 
пояснюючи це волелюбною натурою мешканців 
Поділля, які й кріпаками себе не вважали.

Змальовуючи зовнішність і вбрання подолян, 
А. Свидницький не оминає жодної деталі. «Вен-
ки там плетут тонкие из цветов и листьев; зимой, 
вместо того и другого, служат перья, окрашен-
ные в зеленый, синий и красный цвет с позліт-
кою» 26. Жіночий і чоловічий одяг, верхній і спід-
ній, одяг багатшого і біднішого населення, зачіс-
ки, головні убори, чоботи – усе це дослідник опи-
сує зі знанням баченого на власні очі.

Докладно охарактеризував автор «Велико-
дня…» ігри, до яких вдається молодь на свя-
то: «Шила бити», «Кашу варити», «Харлая гра-
ти», «В тарапати», «В чорта грати», «Жмурки», 
«В м’яча», «Дзвіниця», «Панас», «В баштана». 
Поміж ігор А. Свидницький описує і танки, як 
от: «Довгої лози» (дівоцький і парубоцький ва-
ріант). Проаналізувавши гаївки, подані в «Быте 
подолян», дослідник зупинився на символіці 
окремих, синкретизмі у виконанні танків, відзна-
чив їхню неповноту, втрату окремих строф – із 
часом. Щоб пояснити образи Жельмана і Жель-
манової, він вдається до опису весілля (а власне 
сватання на Поділлі). Пишучи про значення сім‘ї 
у слов‘ян, – зачіпає проблему уявлень про потой-
бічне життя і похорон у подолян. Намагаючись 
витлумачати слово «Кострубонько», фолькло-
рист наводить казку про Сонце, Вітер, і Мороз. 
Зрештою, А. Свидницький подає власні записи 
колядок – молодцеві, дівці, господареві й госпо-
дині. Поміж записів – вдається до коментарів, 
тлумачення рідко вживаних слів, опису святку-
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вання Свят-вечора – із акцентуванням на суто 
подільських особливостях: «В некоторых местах 
в обычае при вечере посылать живую курицу» 27. 
Не зупиняючись на Різдві, фольклорист перехо-
дить до щедрування, посівання, маланкування, 
описує спалення дідуха, лякання неродючого 
дерева, розповідає про звичаї на Другий Святий 
вечір. Насамкінець, А. Свидницький згадує про 
великодні вірші й орації, зазначаючи, що таких 
віршів у нього є багато в «стародавньому руко-
писі», проте не подає їх. Авторами віршів фоль-
клорист вважає «бакаларів», описує їхній побут, 
значення віршів у житті подолян.

І. Франко назвав розвідку «Великдень у по-
долян» «гарною етнографічною працею» і за-
уважив, що вона «дає дуже красне свідоцтво, як 
пильно придивлявся Свидницький до життя і 
побуту рідного народу і якою гарячою любов‘ю 
обіймав його» 28.

М. Сумцов свого часу зазначав: «Тут є багато 
дечого: повір‘я, звичаї великодні, деякі казки, ле-
генди, опис одежи, убрання, великодня страва, 
дитячі грашки, опис Ордані, – взагалі досі корис-
на, хоч і мало відома етнографічна розвідка. При-
ведено багато гаївок цілком, а через те, що Гнатюк 
не примітив їх в новім збірнику гаївок 1909 року, 
вони і при цім збірнику заховали вагу» 29.

Відомо, що прислів’я та приказки, записані 
А. Свидницьким, опубліковані в збірнику «Укра-
їнські приказки, прислів’я і таке инше» (1864), 
упорядкованому М. Номисом. До упорядника ці 
зразки потрапили від О. Марковича, про це пише 
М. Номис у передмові 30, однак, які саме зразки 
належать А. Свидницькому, визначити важко, 
оскільки серед «покорочень» імені А. Свидниць-
кого не зазначено. Можливо, це ті паремії, що 
опубліковані із позначкою «Вин.» (Вінниччина) 
або ж «Гайс.» (Гайсинщина), однак із певністю 
цього твердити не можна.

Окремо слід сказати й про рукопис А. Свид-
ницького «[Загадки]» 31. Невеликий за обсягом, 
він містить записи, здійснені фольклористом на 
Поділлі (під більшістю загадок рукою А. Свид-
ницького в дужках зазначено: «(Под.)»), очевид-
но, у 60-х роках ХІХ ст. Здебільшого це космого-
нічні загадки, загадки про тварин, рослини і по-
бутові речі. Окремо можна вирізнити ті зразки, 
які В. Адріанова-Перетц називає «загадками сек-
суального характеру» 32. Наголошуючи на значен-
ні саме такого матеріалу для вивчення міфо-пое-
тичних уявлень про людину і світ, дослідниця за-
уважує: «Донедавна збирачі фольклорного мате-
ріалу з власних чи цензурних міркувань пропус-
кали у виданнях багато-чого, що стосується цієї 
галузі» 33. Однак А. Свидницький (ще в 60-х роках 
ХІХ ст.) таких загадок із рукопису не вилучив.

На трьох невеличких аркушах фольклорист за-
фіксував загадки, вдаючись до фонетичного спо-
собу запису, що вказує на його прагнення якнай-

точнішого відтворення матеріалу. Про це свід-
чать окремі слова і словосполучення: «чотирі 
уми» (чотири уми), «росипав» (розсипав), «їдно» 
(одне), «зарівно» (однаково), «вертиця» (вер-
титься), «парбок» (парубок).

Деякі із загадок – церковнослов‘янською мо-
вою (із фонетичними особливостями): «Ко мнє, 
растущу в зимлє, пріідє сємя Адамово, обрубис-
та ми руци и нози, возложиша на главу мою вє-
нєц и омрачит ми світ. Млинський камінь», «Из 
чрева моего всі наситішася, а по смерті моєй кос-
тєй моїх не погебоша. Горщик» 34.

Ніде записувач не вказує прізвищ та імен – від 
кого записав, де саме на Поділлі, однак, помітно, 
що загадки А. Свидницький фіксує не з пам’яті, 
хоч сам був носієм фольклору. Це можна ствер-
джувати хоч би тому, що фольклорні зразки, по-
дані у нарисах А. Свидницького, не містять фо-
нетичних особливостей говірки, тоді як загадки, 
наявні в рукописі, зафіксовані саме з допомогою 
фонетичного способу відтворення. Отже, з пев-
ною часткою вірогідності можна твердити, що 
йдеться про польовий запис А. Свидницького.

У нарисі «Легенда про Семена Палія» фолькло-
рист доповнює перекази про народного героя, 
що були вміщені в «Архиве югозападной России» 
(т. ІІ, частина ІІІ) і подає власний варіант перека-
зу про Семена Палія, записаний в м. Бершаді.

Літературні твори А. Свидницького: роман 
«Люборацькі», оповідання, нариси – вирізня-
ються докладними, конкретизованими описами 
українського села з виразним тяжінням до ет-
нографічної точності. Знавець фольклору, пись-
менник використовує прислів‘я, приказки, на-
родні пісні. «Цитати з пісень, майстерно вплете-
ні в текст, відповідають загальному настроєві й 
тону окремих частин твору, органічно поглиблю-
ють ліричні відступи й соціально-психологічні 
характеристики» 35.

Покинувши Миргород, А. Свидницький переї-
хав спочатку до Козельця на Чернігівщині (1862), 
а згодом до Києва (1869), де працював архіваріу-
сом у бібліотеці університету. Тут, у Києві, 37-річ-
ний А. Свидницький 6 (18) серпня 1871 року, під-
кошений хворобою, у злиднях і нестатках помер, 
залишивши вдову з малолітніми дітьми.

В українській фольклористиці Анатоль Свид-
ницький посідає місце одного із першовідкри-
вачів у жанрі фольклористично-етнографічного 
нарису, знавця народної творчості, звичаїв, обря-
дів, побуту мешканців Поділля.

У статті йдеться про методику записування 
фольклору на Поділлі (збирач А. Свидницький).
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в метриці (див. Герасименко В. Нез’ясована дата // Ра-
дянське літературознавство. – 1959. – № 6. – С. 133–
134), і за сучасним поділом – це село Маньківка.
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В’ячеслав ШЕВЧУК 

ПРО ТОПОНІМІЧНУ ПРОЗУ 
ПОДІЛЛЯ

Усна оповідна творчість України зберегла ба-
гатющий масив матеріалів з народної регіональ-
ної ономастики. Давні назви населених пунктів, 
всупереч усіляким перейменуванням, стали сьо-
годні офіційними адміністративними назвами, і 
це не лише етноніміка (від роду до нації), топоні-
міка, мікротопоніміка (географічні найменуван-
ня різного рівня), а й власні імена, вуличні пріз-
виська тощо.

Все це потребує ґрунтовного аналізу на істо-
рико-порівняльному, синхронному, описовому, 
картографічному та близьких до них рівнях ви-
вчення.

Інакше кажучи, ономатологія, як так само уза-
гальнююча галузь мовознавства, з порушеної 
проблеми, не може рухатися вперед без усної на-
родної творчості, без фольклорних легенд та пе-
реказів, історії народу, природничих чинників 
тощо. Тільки на стику наук можливо досягнути 
вагомих наукових результатів.

Усні народні оповіді про назви місцевостей та 
їх складники за жанрово-тематичною ознакою 
поділяються на топонімічну легенду і топоніміч-
ний переказ (оповідання).

Топонімічні легенди та перекази, зокрема по-
дільського етнорегіону, впродовж багатьох віків 
пам’яттю народу утримують життєвий досвід, 
природобачення, історію та ряд інших чинників, 
що дають змогу духовно збагачуватися тими цін-
ностями, які впливали на моральне формування 
соціума.

Предметом нашого дослідження є окремі на-
зви населених пунктів, гідронімів, мікротопо-
німів, які дають можливість простежити похід-
ність номінацій, поширених у регіоні, а отже, по-
яснити місцеві самобутні назви населених пунк-
тів. Для цього ми залучили власні записи легенд 
та переказів про походження топонімічних опо-
відей під час індивідуальних та гуртових плано-
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вих етнологічних експедицій [14; 15]. Викорис-
тано також рукописні фонди з даної проблеми 
Навчально-наукової лабораторії етнології Кам’я-
нець-Подільського державного університету. За-
лучаються публікації попередніх років, що з’яви-
лися друком і є результатом різного роду науко-
вих пошуків.

Слід відзначити, що вагому інформацію про 
конкретні події минулого, які відбувалися на те-
риторії Подільського краю зберегли саме вказа-
ні оповідні види фольклору. Традиційно легенди 
належать до групи міфологічних та історичних, 
які в цілому ґрунтуються на фантастичному ба-
ченні і досить довільному використанні антропо-
морфних і зооморфних образів, алегорій і симво-
лів. Топонімічні оповіді цієї групи відзначаються 
відносно достовірними уявленнями у поясненні 
походження, утворення та збереження в побуті 
й адміністративному законодавстві назв населе-
них пунктів, кутків, певних місцевостей, різних 
гідронімів.

Визначальним залишається і той факт, що гру-
па топонімічних легенд служить збереженню в 
пам’яті й передачі знань про історичне минуле 
народу: ці твори містять оповіді, в яких робиться 
спроба пояснити причини, чому так, а не інакше 
було названо той чи інший населений пункт, міс-
цевість тощо.

З назвою кожного населеного пункту обов’яз-
ково пов’язаній якийсь переказ або легенда. Ви-
різняються топонімічні легенди та перекази, які 
набувають історико-героїчного змісту. Похо-
дження певних загальновідомих та вузькоміс-
цевих географічних назв можна пояснити імена-
ми історичних, а іноді й загадкових осіб, що роз-
глядаються у творі на тлі певної доби. Тому це чи 
не найчисельніша група творів серед оповідних 
жанрів.

Інша підгрупа назв, на думку дослідників, збе-
регла пам’ять про оборону населених пунктів від 
ворожих нападів, а саме від турецько-татарських 
орд («Вихватнівці», «Остап’є», «Чорнокінці», то-
що) [4].

Окремий пласт топонімічних легенд та пере-
казів складають ті, в основі яких лежать соціаль-
ні і побутові конфлікти та події. Тут слід взяти до 
уваги і той факт, що чимала кількість населених 
пунктів з різних причин змінювала свої первин-
ні назви. Цей процес триває й сьогодні, пожвав-
лений демократичними перебудовами в усій 
Україні.

В усних оповідях згадуються ті події, які зде-
більшого не відображені в мемуарно-історичних 
джерелах. Причиною цього може бути зруйну-
вання сіл і міст Поділля турками і татарами, які 
чинилися надміру часто і були нищівними. У пе-
реважній більшості легенд розповідається: «При-
йшли татари в то село і порізали всіх людей, а хати 
їх поспалювали» [9, 34]. У таких випадках живи-

ми, як правило, залишалися один або кілька чо-
ловіків, які й засновували, а отже й започаткову-
вали назву того чи іншого населеного пункту, на 
тому самому місці [9, 34]. Та чи завжди там само? 
Так, скажімо, назва села Вихватнівці [2] поясню-
ється тим, що  після зруйнування татарами сели-
ща, ті поселяни, які вбереглися, згодом заснували 
неподалік поблизу згарища село, яке було назване 
Вихватнівцями (мали на увазі тих, хто врятував-
ся, «вихопився» із неволі). Назва с. Остап’є, мож-
на вважати, сформувалася на основі конкрет-
ної події, яка залишилася в далекому минулому 
і вже призабулася людьми. Колись давно, розпо-
відає легенда, люди встигли втекти у ліси від та-
тарської навали. І коли татари ввійшли у селище, 
то вже «ні на кого там не могли натрапити». Роз-
лючені, що нікого не знайшли в селі, татари по-
спалювали все, що тільки могли. Та минула лиха 
година. Люди повернулися, а хтось і забіг у хату 
старожила діда Остапа, який залишився живим 
та неушкодженим після нападу ворога. Той хтось 
вискочив із його хати і загукав: «Остап’є!». Звідки 
й пішла назва Остап’є [4, 45].

Відображені у топонімічних легендах і перека-
зах події Визвольної війни українського народу 
під проводом Богдана Хмельницького («Добриво-
ди», «Криниця Дружби», кріпаччина «Швейків»).

Чимало оповідей тяжіють до групи історичних 
легенд та переказів. Так, назва с. Добриводи похо-
дить із розповіді: «Ще за пам’ятного літа 1649 ро-
ку Богдан Хмельницький йшов із військом та зу-
пинився біля одного джерела, з якого пив зі сма-
ком гожу воду, а потім і мовив: «Добра вода, рідко 
таку знайдеш. А вже назва Вашого села така гар-
на, що гей. Хай на Ваші Добриводи та йде добра 
воля» [4, 50]. Поряд із назвою с. Добриводи, збе-
реглася і співзвучна оповідь, записана в дусі істо-
ричного переказу про походження назви мікро-
топоніма «Криниця Дружби».

«Події ці відбулися 325 років тому. Якраз че-
рез рік після возз’єднання України з Росією. Вої-
ни Богдана Хмельницького разом з російськими 
стрільцями, звільняючи Правобережну Україну 
від польської шляхти, підішли до Ягільниці. Граф 
Ленсько-Вронський, власник фортеці, не хотів 
ніяк здаватися. Але його кріпаки, які ненавиді-
ли графа, відкрили ворота воїнам Б. Хмельниць-
кого і російським стрільцям. Видно, добре допік 
їм панський шляхетський гніт. Спраглі оборонці 
фортеці, тобто кріпаки, на радощах, що їх звіль-
нено, кинулися до криниці, яка протікає біля те-
перішнього кінного заводу, колишнього замку. 
На радощах пили воду з ними і російські стріль-
ці, і війська Б. Хмельницького. Подейкують, тоб-
то існує легенда, ніби сам Хмельницький під-
няв кварту нагірянської водиці, підняв її на знак 
дружби між російськими воїнами і місцевими 
кріпаками. З того часу почали цю криницю нази-
вати криницею братства. Там і залишилась вона 
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до сьогоднішніх днів. Місцеві жителі називають 
її криницею Дружби [6].

Назва с. Горигляди знайшла своє пояснення в 
тому, що «давно за Дністром на високому горбі 
стояла козацька могила». На ній був закопаний 
стовп, зверху обвитий клоччям та смолою. Коли 
козацькі вартові помічали наближення ворогів, 
то запалювали смолу. Люди, що жили неподалік, 
гукали жартома вартовим: «Добре сі з гори гля-
ди» [4, 44]. Ось так від цих слів і пішла назва села 
Горигляди.

У багатьох розповідях походження назв насе-
лених пунктів набуло кількох імовірних тракту-
вань. Щодо назви с. Іване-Пусте в обох відомих 
версіях легенди спільним є те, що тут було «ба-
гато чоловіків на ймення Іван». Перша із них роз-
повідає: «Почала ходити хороба чума і багацько 
людей умерло і лиш з Іванів єден лишився. І фест 
пусто стало. Того так се село вже і називаєси» [9, 
35]. Друга версія пов’язана із нашестям турків, 
що, за переказом про виникнення назви села 
Іванківці Городоцького району Хмельницької об-
ласті, часто нападали на місцевих жителів: «Ко-
лись давно проходило нашестя турків. Так одно-
го разу вони вчинили напад, де й всіх поспалю-
вали, крім одного чоловіка на ймення Іван, який 
зумів вихопитись з-під  облоги ворога. Він посе-
лився у лісі, неподалік того згарища, де жив рані-
ше, а через деякий час біля нього поселились ще 
й інші люди, які й започаткували назву населено-
го пункту від першого їх поселенця Івана» [7].

У деяких топонімічних легендах та переказах 
Поділля відбилося і певне розуміння подій та 
явищ минулого, як наприклад, у оповіді про на-
зву села Швейків, де фігурує прізвисько пана, 
що за свою жорстокість до селян був прозваний 
Швейковим, оскільки віддавав накази бити селян 
віжками, званими по-турецьки швейками [4, 46].

Предметом нашого дослідження є і назви гід-
ронімів Подільського краю, згадані в легендах і 
переказах.

У таких оповідях нерідко натрапляємо на еле-
менти, що свідчать про цілющі властивості дже-
рел, криниць тощо («Конопківські джерела», 
«Джерело Регіна», «Сова криниця», «Оксанина 
криниця» і т. д.).

Досить своєрідно послуговується міфологіч-
ним перетворенням легенда про джерело у с. Ко-
нопківці Теребовлянського району Тернопіль-
ської області. У творі розповідається, що колись 
давно зустрічалися хлопець із дівчиною, та їх 
батьки ворогували між собою і були проти цьо-
го. Але так сталося, що обоє вони втекли в ліси і 
там оселилися. «Одного разу йшов дощ і закохана 
пара, пробігаючи по полю, зупинилась, простягла 
долоні, щоб напитись дощової води, а в цей час 
мати парубка стояла вдома на порозі і проклина-
ла молоду пару, промовляючи: «А щоб ви пропа-
ли! А щоб ви каменем стали там, де стоїте!...» Від 

того материнського прокляття обоє скам’яніли. 
І утворилося джерело, яке набуло цілющих влас-
тивостей і лікує людей і по сьогодні» [4, 66].

Легенда про «Оксанину криницю» оповідає, що 
ще за панських часів жили на Поділлі ненависна 
до кріпаків пані та незрівнянної краси дівчина-
кріпачка Оксана, яка брала свою вроду від кри-
ниці, у сусідньому селищі. Щодня бігала Оксана 
до кринички вмиватись, а пані дедалі більше лю-
тувала від того, що така вродлива у неї наймич-
ка. Якось пані дізналась про криничку і наказала 
забруднити її та засипати. При цьому віддала на-
каз продати Оксану якомусь багатію до Кракова. 
З часом Оксанина криниця відновилася і до сьо-
годні несе свої води на благо людям [4, 70].

Дещо подібний зміст має легенда про «Сову 
Криницю», яка розташована у міжгір’ї Сового 
Яру між Кам’янцем-Подільським і Старою Уши-
цею на Хмельниччині. Вода кринички, що зна-
йшла свій притулок у цій місцині, теж наділена 
лікувальними властивостями. Давно, ще за ча-
сів татарської навали, у тій долині жила сова, яка 
дуже любила те джерело і в скалі над ним звила 
своє гніздо. Ця вода сові дарувала і вік, і здоров’я. 
Та одного разу те джерело відчуло лиху годину, 
бо наближалось військо хана. Хан, напившись 
тієї води, заснув, а коли прокинувся, то побачив, 
що все його тіло було покрите чиряками. Розлю-
чений хан наказав зруйнувати те джерело. Але 
через якийсь час воно відродилося [11, 34].

Про Поділля писали і в часи стародавньої Гре-
ції. Так, на картах Геродота (V ст. до н. е.), зокрема 
у книзі четвертій його хроніки «Історія», читає-
мо: «Ріка Тіраніс бере початок у Скіфії. Витікає 
вона з великого озера, біля якого пасуться дикі 
білі коні... Ріка Тіраніс по виході з озера лише 
короткий час – п’ять днів шляху – залишається 
прісною, а затим, на чотири дні плавання, аж до 
самого моря, вода її робиться гіркосолоною» [3, 
10]. Такому трактуванню історика певною мірою 
відповідає один з варіантів легенди про виник-
нення р. Дністер: «Колись давно в горах, у хма-
рах, жив собі старий дідуган, який керував вода-
ми, які дід не відпускав від себе. Так у того старо-
го був потічок і, споглянувши з-за хмари соняч-
не сяйво, він захотів на землю, де люди живуть. 
Вблагавши діда, рушив потічок у дорогу з двома 
камінцями, які йому дав дід, щоб той показав їх 
морю, як свідчення того, що потічок не без роду. 
А тим часом поки потічок стрімко біг в сторону 
моря, то до нього приєднувались інші потічки, а, 
отже, з малого потічка виросло кремезне річище. 
Коли потік зустрівся з морем, то море хотіло по-
бачити доказ того, що могутня ріка не без роду. 
Але потік загубив камінці і мовив: «Коли я до вас 
поспішав, то свої ознаки на дні стер». Від цих слів 
море і дало назву річці – Дністер» [4, 61].

За висловом фольклориста П. Медведика, «не-
рідко одна і та ж легенда цього циклу містить по-
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двійну інформацію – історичну та міфологічну, 
але найголовніший елемент у ній – пояснення 
походження топоніма (гідроніма). Вони віддзер-
калюють образне осмислення історичних подій, 
яке допускає вигадку, домисел…» [ 4, 6].

Інваріант походження назви р. Дністер зосе-
реджує нашу увагу на історичному, адаптовано-
му рівні: «Колись давно біля потічка жило посе-
лення, яке на його березі позначало свій кален-
дар. І одного ранку, коли всі прокинулися, то по-
тічок став широкою рікою, а отже, всі дати були 
змиті та залиті водою. Обурені поселенці запиту-
вали: «Хто дні стер?» [5].

Іншомовний гідронім Дністра – Тірас відзнача-
ється давністю. На території подільського краю 
мешкали не лише скіфські племена. Та можна 
припустити, що назва р. Тірас походить від скі-
фівської.

Із погляду видозмін мовного вжитку згадаємо 
молд. Нистру, рум. Nistru – цілком закономір-
ну для цих мов фонетико-морфологічну транс-
формацію назви річки Дністра. Ця зміна вже у 
слов’янській вимові орієнтована, як видно з во-
калізму і, на українську вимову h (ятя) як і (Дъ-
нhстръ, пізніше Дністер).

Турецька мова зберегла давнішу назву Дністра 
у формі Тurla, як цю ріку іноді іменують під ту-
рецьким впливом старі карти [8, 7].

Останнім часом, як у фольклористичній, так і 
в історичній літературі, загострюється увага на 
необхідності вивчення минулого у назвах водо-
ймищ та їх невмотивованості у номінативній по-
зиції гідронімічного характеру. Так, назва річки 
Смотрич виводиться від давньоруського сло-
ва «смотриті» («бачити», «дивитися»), в ро-
зумінні того, що вода  в річці чиста, дзеркальна. 
У наших предків такі уявлення про воду склада-
лася в місцях, де русло річки має кам’янисте дно. 
У давнину, коли прилеглі землі були вкриті ліса-
ми, вода в ній була справді прозорою [13, 14].

Найбільшою притокою р. Смотрич є р. Трос-
тянка. Назва її походить від давньоруського на-
йменування болотяних рослин – троща (оче-
рет). Слід мати на увазі й таке припущення, що 
до татаро-монгольської навали в східній Європі 
очерету не знали. Його занесли в нашу місцевість 
загони татарського хана Батия в XIII ст. У монго-
лів був звичай, їдучи на підводі, жувати солодкий 
корінь очерету. Тому очерет в Україні ще назива-
ють «татарським зіллям». Можна припустити 
висновок, що верхів’я р. Тростянець було залюд-
нене задовго до нападу татар на Київську Русь, 
коли східні слов’яни болотну рослину називали 
трощею, тростником. Згодом ця назва пошири-
лась на очерет [13, 15].

Цікава також версія про походження назви гід-
роніма Кобилянка. Коли внаслідок нападів татар 
мешканці сіл Борончин та Окопи переселились у 
більш захищені місця, поселення виникло навко-

ло джерела, яке мало назву Кобилянка. Тут про-
живав великий землевласник (ім’я невідоме), 
поля якого вимірювались тодішньою земельною 
мірою «волоки». Землевласник розводив і коней, 
зокрема племінних кобил, які користувались ве-
ликим попитом у близькій та віддаленій місце-
востях. З далеких сторін приїздили купці, щоб їх 
придбати. Звідси – їхали по кобил на «волоки», 
що й дало назву «Кобиловолоки» [1, 5].

Природничий характер має пояснення ряд 
назв гідронімів Поділля. Як це бачимо на прикла-
ді назви річки Калюс (Хмельниччина), яка веде 
своє походження від однойменного затопленого 
села. У назві гідроніма корінь «кал», який є визна-
чальним у споріднених слов’янських мовах. Так, 
українською мовою це «калюжа», російською – 
«калуга», сербською – «калюга», чеською – «ка-
лузо». Річка Калюс невелика і неглибока, та має 
швидку течію. Через мулистість її дна вода в ній 
«каламутна». Оскільки відбулося затоплення ба-
сейну Дністра і його приток, це призвело до зми-
вання культурного шару ландшафту [10, 8], –це 
одне з пояснень. А друге – калюжа – це природ-
не болото, яке утворюється внаслідок гниття 
[12, 73].

Можна припустити, що назва села Калюс утво-
рилася від гідроніма річки, який ґрунтувався на 
значенні мулиста, болотяна, каламутна.

Отже, топонімічні легенди та перекази є цін-
ним пізнавальним джерелом для вивчення сві-
тоглядних позицій суспільства на різних етапах 
історичного розвитку, а відтак і неоціненною ху-
дожньою ілюстрацією багатовікової долі україн-
ського народу. Вживані в уснонародних оповідях 
назви об’єктів навколишнього світу становлять 
місткий масив прадавніх знань про певні терито-
рії. А така інформація сприяє збагаченню нашої 
національної свідомості, урівноваженню в само-
почуттях, людських взаєминах і розумінню того, 
що нас постійно оточує. А тому, як легендам, так 
і переказам властиво пояснювати невідоме через 
неймовірне або виняткове, проте визнане за ре-
альність. Напрошується висновок, що початки 
історії кожного народу чи етногрупи спорідне-
них народів в основному висвітлені в легендах та 
переказах. Обидва жанри служать збереженню в 
пам’яті й передачі інформації про історичне ми-
нуле народу.

Анотація
У статті аналізуються трактування назв на-

селених пунктів, які згадуються у місцевих леген-
дах та переказах, а також розглядаються тлу-
мачення номінацій географічних об’єктів Поділля, 
пов’язаних із найменуванням річок та водой мищ.

Summary
The article deals with the analysis of interpretation of 

settlements’ names, the factual information about which 
is given in local legends and narrations, and also the in-
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terpretations of Podillya’ geographical nominations, co-
nnected with river and other reservoirs names are exa-
mined.
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 Валерій ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ 

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ 
ВИСЛОВУ ГРАТИ ВЕСІЛЛЯ 
НА ПОДІЛЛІ

Досліджуючи тематику ігрових родинних 
звичаїв подолян, звернемо увагу на таке обрядо-
дійство, як весілля.

Опрацьовуючи народознавчий питальник за 
№ ІІ «Фразеологія основних українських обря-
дів», який є одним із напрямів пошуково-зби-
рацької роботи Начально-наукової лабораторії 
етнології Кам’янець-Подільського державного 
університету, помічено, що на запитання «Як на-
зивають весільний обряд (cправляти весілля; 
стати на рушник; грати весілля)», у більшості 
випадків збирачі-дослідники фіксують відповідь 
мовців етнічного регіону – «грати весілля». За-
уважимо, що вживаний фразеологізм найбільш 
правдиво відбиває дійсність висвітлювально-
го питання. Розглянемо мотивацію цього часто 
вживаного вислову.

Пройшовши всі етапи змужніння, хлопці й ді-
вчата засвідчують себе перед старшими члена-
ми колективу своєю поведінкою, виявивши свої 
найкращі риси, такі як кмітливість, енергійність, 

вміння організовувати інших тощо. Коли ж на 
їхні думки, пропозиції дорослі зважають вже не 
на дитячі примхи, а з поваги, починається дорос-
ле життя, яке покладає на них певні обов’язки, а 
також надає деякі привілеї. Молодь отримує до-
звіл на дорослі зібрання, під час яких разом з піс-
нями, танцями, розважається іграми, що являють 
собою першооснову формування сімейних пар. 
Як зазначав професор Х. Вовк, така форма спіл-
кування селянської молоді на Україні «… не має 
в собі нічого обрядового, але надзвичайно тісно 
зв’язана з розумінням весільних звичаїв … вони 
і є місцем ближчої знайомости між молоддю, зна-
йомости, що провадить до шлюбу» [2, 195].

«Вечорнична хата з її гуртовими заняттями, 
іграми, обрядами, піснями, спільною вечерею 
тощо була немов прелюдією майбутнього сімей-
ного життя» [14, 327].

Дорослі ігри календарного циклу (весняного, 
літнього, осіннього, зимового), знову ж таки, сво-
їм змістом і формою організації та проведення 
спрямовані на формування сімейних пар (умо-
вами багатьох ігор є попарне різностатеве водін-
ня хороводних танців, симпатизування одне од-
ному, вибір уподобаного члена гри).

Велике емоційне підняття носять особливо 
ігри Великоднього періоду. «Недарма великодні 
ігрища вважали у народі справжнім ярмарком 
наречених» [4, 168].

Для української хліборобської нації рік умовно 
закінчувався восени, коли було зібрано врожай, 
вільного часу більшало і як вінок усіх ігрищ мо-
лодих пар були весілля.
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Отже, забави, які довгий час розігрувалися мо-
лоддю, трансформувалися в завершальну гру – 
весілля.

Сучасний весільний обряд, як зазначають до-
слідники, пройшовши великий проміжок часу, 
майже не розгубився. Проте розглядаючи його 
етапи, а саме: перед весіллям, власне весільний і 
післявесільний, нами помічено значне зменшен-
ня фрагментарності, що відповідно спричинило 
й зменшення кількості головних учасників ігро-
вого дійства.

Ще з самого початку, тобто змовин, засилан-
ня старостів (ігрова майстерність старостів у 
момент сватання є запорукою значного відсо-
тку ймовірності далі продовжити грати весілля), 
хлопець і дівчина розпочинають гру, вік учасни-
ків якої не має обмеження.

Обрані молодий і молода стають головними ді-
йовими особами, відповідно на них і покладаєть-
ся обов’язок роздавати подальші ролі іншим її 
учасникам, котрі їх заслуговують і у відповідний 
момент мають виконати. Весілля – це упорядко-
вана гра, яка за етикетом і суспільною мораллю 
українців не повторюється, тобто грається тіль-
ки раз у житті, хоча трапляються прикрі і неба-
жані винятки.

Отримавши ролі, старости, весільні батьки, 
дружби, світилки і т. д. виконують незвичні для 
буденного життя завдання, а це і є «колективні 
символічні дії, здійснювані з нагоди найважливі-
ших подій у житті людини» [10, 44].

Узагальнено можна висловитися, що осно-
вна частина весільної гри це і є код до розумін-
ня продовження людського роду, саме ж весілля 
є народна багатодієва гра за узвичаєними прави-
лами поведінки її учасників.

Від моменту «договору» (Кам’янець-Поділь-
ський р-н) і до «комори» триває основна гра ве-
сілля. Проте, як часто буває у реальному житті, 
участь у грі беруть не всі, частина залишається 
спостерігачами. А так, як на весіллі головні ролі 
вже роздано і щоб не залишатися глядачами, гос-
ті грають у свої ігри, адже під час весілля у цен-
тральній грі виконавці ролями не міняються і не 
замінюються.

На Поділлі, окрім традиційного запрошення на 
весілля, тобто на веселість, можна почути: «За-
прошуємо на забаву», тобто на гру.

Пісні на весіллі не завжди звучать веселого ха-
рактеру, а от ігри, як буває завжди, ставлять собі 
за мету розвеселити гостей, а у своїй семантиці 
підтверджують саму назву події.

Зазвичай, враховуючи при цьому вживання 
специфічних для кожної місцини міцних напо-
їв, розпочинається ще більш емоційне піднесен-
ня веселості, коли до основної гри підключають-
ся узвичаєні весільні ігри. Смисловою значиміс-
тю їх проведення є проектування сприйняття 
споконвічних традиційних моментів подальшо-

го щасливого шлюбного життя і продовження 
роду.

Із наявних зібраних матеріалів рукописного 
фонду лабораторії етнології, які стосуються від-
повідей на питальник № ІІІ «Народні ігри та за-
бави», помічено, що найбільш поширеними ве-
сільними іграми є: «Перекоти яйце» [15], «Танок 
з яйцем» [15; 17; 16], «Яйце» [18], а також «Танець 
з віником» [19], «Віник» [22; 21; 22].

Назва цих ігор походить від предмета, який ви-
користовується у забаві.

Суть ігор з яйцем зводиться до того, щоб його 
не розбити або не роздушити при перекочуванні 
дівчиною-партнеркою з однієї штанини хлопця 
в іншу [15; 17], чи в утримуванні яйця парою під 
час танцю лобами [15;17]. Яйце, як відомо, один 
із найдавніших символів. Це «символ зароджен-
ня Всесвіту, … цілісності» [11, 252]. Воно уосо-
блює життя, сонце. Яйце має всередині зародок, 
що і символізує початок нової сім’ї. Звісно, що 
розбити його у такий момент прикро і ганебно 
для себе і зневажливо для молодих.

Як зазначено у працях науковців, «Один з пер-
ших дослідників весільної обрядовості Й. Лозин-
ський вказував, що подекуди поряд із випече-
ними птахами, випікають яйця, або впікають їх 
у коровай: «Тиї яйця спеченії служат заслюбле-
ним за присмачок і за знак будучної множности» 
(тобто плідності)» [9, 200].

Символічний сенс несе не тільки яйце, а й кур-
ка (курка-несучка), яка є символом плодючості. 
Важливо підкреслити, що запрошенні гості серед 
інших подарунків обов’язково приносили також 
курку, яка уже у післявесільний період зужива-
лася гуртом.

У фондових записах лабораторії етнології наяв-
ні осучаснені варіанти гри «Перекоти яйце» [15], 
коли замість яйця учасники послуговуються по-
мідором (с. Лисівці Теофіпольського р-ну), склян-
кою горілки (с. Жердя Чемеровецького р-ну).

У весільних забавах використовуються й інші, 
так само архаїчного походження, предмети. Вони 
не випадкові, а несуть у собі ідею продовження 
людського роду. Зокрема, роль віника як знаряд-
дя домашнього вжитку в іграх «Віник» [21; 22; 
23], «Танець з віником» [19; 20] не менш симво-
лічна.

На Поділлі поширений такий фразеологізм, як 
«будеш ходити (гуляти) до старих віників». Це 
стосується хлопця (або й дівчини), які довгий час 
не одружуються. А ще цей вислів є однією з форм 
прокляття. У першому трактуванні віник сим-
волізує холостяцьке життя. Танцюючи з віником 
у грі, коли решта учасників мають пару та праг-
нення до сімейного життя, заохочує гравця до ді-
євості: чим швидше передати його в інші руки і 
взяти собі пару. Якщо ж грають і одруженні, вони 
теж стараються позбутися його, щоб не накли-
кати шкоди своєму сімейному життю. Люди «ві-
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рять, що старим віником можна накликати хво-
роби (особливо безсоння і нічний плач дитини), 
свари: його підкидають у хату, на город, переки-
дають через дах, підкладають у «візок» молодого 
і молодої, «щоб усе життя сварилися», кидають 
услід людині для наведення причини» [3, 75].

Як ми спостерігаємо в одному із варіантів за-
пису [20], особа, котра аж чотири рази під час 
гри підряд залишається з віником, мусить задо-
брити громаду, виконавши завдання жертовно-
го характеру, якого загадують учасники гри чи 
музики. Як колись у язичницькі часи, люди звер-
талися по допомогу до друїдів, несучи пожертву, 
так і учасник, який програв, виконує «фант»-по-
жертву музикантам, задобрюючи їх для подаль-
шої гри. Зазначимо, що музики володіють магією 
психологічного впливу на людей і мають здат-
ність керувати громадою. «Музикант («музика»), 
вважали в народі, може дати «дання», бо знаєть-
ся з чортом» [1, 156]. Ліками, що можуть допо-
могти, є «непочата» вода. «Така вода може вря-
тувати навіть від «дання» – за умови, що хворий 
знайде доброго музику, принесе правим чоботом 
з його ноги води, добра баба примовить цю воду, 
і він вип’є» [1, 155].

Неперевершена у веселості і вигадках є весіль-
на танкова гра «Каратута» [26], «Ремінець» [27], 
«Гандзя» [28], «Вербунка» [12, 299], що майже од-
нотипні щодо форми її проведення.

Як зазначають записувачі цих ігор, що «У цю 
гру грають тільки дорослі, оскільки вона вияв-
ляє неабиякі больові якості» [28], переважно чо-
ловіки [26]. У вище названих дієвостях ремінь як 
атрибут чоловічого одягу виступає спонукачем 
до дії. За головного, отамана, обирається ініціа-
тивний, хитрий на видумки, у більшості випадків, 
чоловік, проте могла бути й «жінка спритна» [28]. 
Учасники гри розміщуються оди за одним позаду 
отамана і під музику виконують усе те , що каже 
чи робить він. У разі, хто не повторить вдіяного 
або зробить, але не так, отримує удар ремінцем.

Можуть обиратися і «судці», котрі вершать суд 
і призначають «кару» [12, 299].

Наслідуючи рухи і дії водія, учасники гри сим-
волізують колообіг життя. Все на світі повторю-
ється – і рухи, і дії, одні покоління помирають, 
інші народжуються, і так безперервно. Взірцеві 
дійства мають зразково відтворюватися. У грі за 
правильно виконану дію виступає кара ремін-
цем, а у життєвих ситуаціях буває більш сувора.

Зауважимо, що ця гра побутує на всій Галиць-
ко-Подільській території у багатьох варіантах 
щодо самої назви та незначних відмінностей у 
формі її проведення.

На весіллі заповзяті хлопці, любителі переві-
рити свою здатність до випивки, активно беруть 
участь у грі «Танець з пляшкою» [25].

Під швидку музику, танцюючи у колі, хлоп-
ці передають з рук в руки пляшку горілки, ке-

лих і кільце ковбаси. На кому зупиниться музи-
ка, той має випити горілки і закусити ковбасою. 
Буває, що музиканти, хитрі люди, обирають одну 
«жертву», і як «догодять» зо три рази, то гравець 
вибуває з гри.

Такий «показовий в цьому плані стереотип 
п’яницького агону (змагання), суть якого поля-
гає в тому, щоб, хизуючись своєю витривалістю, 
випити на людях якомога більше» [5, 63], як за-
значають дослідники, співзвучний із гуляннями 
запорожців після військових походів, у яких «ко-
зак таким чином виявляв особливого роду моло-
децтво, особливий погляд на життя … – існувати 
задля веселощів і радості» [6, 63].

Своєю «живучістю» ігри завдячують тим, хто 
їх розшукує, записує, а ще більше тим людям, які 
фіксують їх у своїй пам’яті, є їхніми організато-
рами і неперевершеними народними акторами-
аматорами.

Так, у монографічному дослідженні Г. Танцюри 
«Весілля в селі Зятківцях» зазначено, що «весіль-
ні гри, подані тут, досить популярні. Найкращи-
ми виконавцями були: Микола Лесь (Лісовий) і 
Андрій Тилимонович Важейло (їм було під 50 ро-
ків). За ці гри їх спеціально просили на весілля. 
Микола Лесь, хоч і зовсім глухий, але артистично 
виконував ролі Шевця, Попа. Андрій Важейло – 
ролі Мельника, Шевця, Смерті» [13, 389].

У рукописних фондах Навчально-наукової ла-
бораторії етнології зберігається запис весільної 
«Гри з макогоном», яка зафіксована безпосеред-
ньо у момент її «живого» відтворення. Надзви-
чайно емоційна і весела гра, яку ставив на весіллі 
її знавець, популяризатор, людина доброї душі і 
веселої вдачі Мельник Віктор (м. Кам’янець-По-
дільський), котрий перейняв її від свого діда – 
весільного музики. Гру проводять після першого 
застілля, під час танців. Вік учасників – молодь 
та старші (з боку молодої – жіноча шеренга, від 
молодого – чоловіча), кількість – парна. Голо-
вним атрибутом, яким користується організа-
тор, є макогін. У ритм веселої музики, здебільшо-
го «польки», макогін, без допомоги рук, переда-
ється з однієї шеренги в іншу. Спочатку з позиції 
«макогін на плечі зажатий головою», далі «мако-
гін під пахвою» і «макогін між ногами» [24]. Ігро-
ва поведінка учасників носить еротично-симво-
лічний характер. Макогін символізує чоловічий 
статевий орган, що є прямим наслідуванням фа-
лічного культу.

Досліджуючи прадавній весільний танець-
гру «Журавель», О. Курочкін у своїй розвідці за-
значає, що «під час його виконання дозволялися 
жести й поведінка, які в інший час були б оцінені 
як відверто аморальні й непристойні» [7, 57], що 
і спостерігається у вище наведеній грі.

У більшості подільських населених пунктах на 
другий день весілля, у понеділок, коли основна 
гра закінчилася, слідує її продовження, насиче-
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не не менш цікавими ігровими моментами. По-
різному на Поділлі називають таке дійство: «по-
неділкування» «поправка», «складчина», «хлі-
бини», «чоботи». Семантика назви закладена у 
самому ж вислові. У понеділок – «весілля нави-
воріт», на посміховисько, аби забавити найближ-
чих гостей (рідню, сусідів учасників весільного 
дійства). Також може завітати сільський дотеп-
ний дядько-жартівник із словами: «Десь я вчора 
тут забув свою кепку (чи шапку)».

Головними героями у понеділковій грі знову ж 
виступають «молодий» і «молода» або «дурна мо-
лода», «перебрані». Ролі «молодих навпаки» ви-
конують вдалі до різних «фокусів» гості (буває, 
що їх спеціально запрошують на весілля). «Мо-
лодий» – це малого зросту повненька жінка в чо-
ловічій одежі; «молода» – високий, худий чоло-
вік, одягнений у жіноче на зразок молодої, у фаті. 
Обоє загримовані так, щоб не впізнати. У такому 
маскараді гра має неабиякий успіх і веселість. Як 
засвідчують фондові відео матеріали лаборато-
рії етнології, а також власні спостереження авто-
ра статті «молоді» у супроводі гостей забавляють 
сільчан. Колективне вживання спиртних напоїв 
знімає буденну скованість. У багатьох випадках 
обов’язковим є демонстрація чоловічих принад 
(велика морква, кукурудза із двома буряками чи 
картоплинами, що є атрибутами фалічного сим-
волу, «уособлення плодючості, творення» [3,5-
54), які начіплюють на одежу «молодого» в соро-
міцьких місцях.

Прикро, що є мало наукових розвідок тако-
го характеру. Ще «у 20-х роках XX ст. академік 
М. Грушевський, солідаризуючись з Х. Вовком, 
мусив визначити, що на перешкоді досліджен-
ням оргіастичного елементу весілля «ставали і 
цензурно-поліційні заборони і власна прюдерія 
збирачів» [8, 53].

Записати таку інформацію раніше було важко 
через небажання оповідачів розмовляти на такі 
«непристойні» теми. Нині, при допомозі сучасної 
фіксувальної техніки, ми маємо більше можли-
востей володіти таким малодослідженим матері-
алом.

Чоловіки, «поправивши своє здоров’я», у поне-
ділок «підносять на ура», посадивши на стілець, 
по черзі рідних молодих, кухарку, при цьому за-
питують, що вони дають у викуп. Вимагаючи 
символічний викуп, хлопці підкидають їх угору 
до тих пір, поки не почують позитивну відповідь. 
Буває так, що вони опираються, тоді їх можуть 
перекинути зі стільця або навіть вкинути в річку.

Така форма забави є подякою і шаною тим, хто 
найбільше подбав про успішне проведення ве-
сілля.

Подібне нагадує про давнішню поведінку лю-
дей в разі гарного збору врожаю чи полювання. 
Отже, за все добре потрібно дякувати – мораль, 
що своїм корінням сягає у глибину віків.

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що 
сутність семантики фразеологічного вислову 
«грати весілля», який широко вживається мов-
цями етнорегіону Поділля, пов’язана із поняттям 
гра, адже з самого початку весільного дійства і до 
його завершення відбуваються добре організо-
вані, розгорнуті ігрові забави, які в своїй основі 
мають віками упорядковану і збережену тради-
ційність.
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У дослідженні прослідковуються діахронічні і 
синхронічні мотиви зародження та розвитку фра-
зеологічного вислову «грати весілля», його семан-
тику побутування в етнорегіоні Поділля.

Summary
In the research we convey the diachronic and synchro-

nistic motifs of the origin and development of the phraz-
eologic saying «to perform a wedding», its semantic exis-
tance in ethnologic region of Podillya.
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