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Ганна Скрипник 
(Київ)

НАУКОВИй ДОРОбОК  
ПАВЛА ЧУбИНСЬКОГО 
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ

Наукова громадськість країни 2009 року 
відзначає 170-річчя з дня народження 
П. Чубинського – видатного українського 
етнографа, правника, статистика, поета і 
перекладача. Хоча народознавча спадщина 
П. Чубинського знайшла різнобічну оцінку 
вчених ще в ХІХ ст., проте вона й досі в 
повному обсязі належно не опрацьована, 
не осмислена в контексті завдань, теорії та 
методики сучасної української етнології, а 
праці науковця залишаються бібліографіч-
ною рідкістю (у тому числі й зібрані та опуб-
ліковані його зусиллями фундаментальні 
«Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский край» у 
семи томах). Актуальною й донині залиша-
ється оцінка народознавчого доробку П. Чу-
бинського, висловлена Ф. Вовком: «Його 
збірник становить величезний, до цих пір 
майже не опрацьований і не використаний 
науковий матеріал, якого вистачить ще на-
довго» 1. Однак «слід, залишений ним в 
етно графії України, такий великий, заслу-
ги його такі значимі, що їх вистачило б і на 
кількох професійних вчених» 2. 

Належно осмислити значення наукової 
спадщини П. Чубинського і його ролі в 
розвитку української етнографії та в націо-
нальному поступі можна лише з урахуван-
ням суспільно-політичного життя Укра-
їни в ХІХ ст., на тлі якого розгорталася 
творчість П. Чубинського. В історії укра-
їнської спільноти часи наукової діяльності 
П. Чубинського були позначені жорсткою 

протидією горстки інтелектуалів і громад-
ських діячів організованому асиміляцій-
ному тиску, дискримінаційно-репресивним 
заходам чужих держав на притлумлення 
історичної пам’яті та нівеляцію мовно-
культурної самобутності українства. Це 
був період, коли, як зауважував П. Ку-
ліш, мілітарна енергія нації, не давши очі-
куваного політичного самоствердження, 
трансформувалася в культурницький рух 
та інтелектуальні змагання інтелігенції 
за легітимізацію своєї етнічності засобом 
художнього слова і науки. Цей період, за 
його образним висловлюванням, був ха-
рактерний тим, що «дух народний ослаб 
в народній масі, яка скеровувалася інтен-
сивним прагненням до неусвідомленої нею 
історичної мети, і відродився в освіченому 
невеличкому суспільному прошарку, най-
ближчому до народу за своєю любов’ю до 
нього, і який свідомо продовжував його 
духовне життя в нових формах – цивілі-
зації» 3. Один з активних учасників «Ста-
рої Громади» 1870-х років М. Драгоманов 
підкреслював цю потребу національного 
самоусвідомлення для тогочасного укра-
їнського суспільства: «Україна, ще як на-
ціональність, не виступила у Росії і сама 
себе ще не знає. Їй треба наукової й літе-
ратурної праці, щоб себе пізнати» 4. Саме 
завдяки (узасадненим фундаментальною 
джерельною та документальною базою) 
працям істориків В. Антоновича, М. Кос-
томарова, М. Драгоманова (трохи пізні-
ше – М. Грушевського), статистика О. Ру-
сова, антрополога та етнографа Ф. Вовка, 
мовознавців О. Потебні, К. Михальчука та 
інших створюється об’єктивна соціогума-
нітарна концепція історико-етнографічного 
та мовно-культурного розвитку українства 
як самодостатньої національної спільноти.

Як зазначав О. Пипін, «Малоросійські 
дослідження в ці роки набули мало-помалу 
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нового обороту. Попередній романтичний 
смак до малоросійської старовини почав 
змінюватися пристальнішим досліджен-
ням, збиранням і виданням пам’яток цієї 
старовини» 5. 

У цій шерезі науковців-подвижників, 
котрі свідомо стали на захист української 
національної самобутності силою наукового 
аргументу (через дослідження й інтерпре-
тацію етнографічної та історичної минув-
шини краю, що разом з мовною окреміш-
ністю репрезентувала образ української 
нації), чільне місце посідає П. Чубинський. 
Як слушно писав І. Лебединський, «серед 
інших діячів старої київської “Громади”, 
які залишили багату інтелектуальну спад-
щину майбутнім поколінням українців, 
особистість Павла Платоновича Чубин-
ського мимоволі висувається на перший 
план» 6. Йому належить заслуга творен-
ня всеосяжної бази пам’яток фольклору та 
описів етнографічних явищ, що докумен-
тально увиразнювала Україну в межах 
етно графічних земель; формування бага-
тотомної, узагальнюючого характеру праці 
про мовну самобутність, соціонормативну, 
звичаєво-обрядову, духовну й матеріаль-
ну культуру українства в її регіонально-
му розмаїтті та загальнонаціональній єд-
ності. Керуючись прагненням національно 
легітимізувати українство, виокремивши 
його з-поміж інших слов’янських народів, 
П. Чубинський вдався до широкоформат-
ної фіксації та опублікування пам’яток 
української фольклорно-етнографічної 
культури як основних маркерів етнічності. 
Саме про це йдеться у спогадах С. Русо-
вої: «Ні постійні переслідування уряду, 
ні заслання до Архангельської губернії не 
змогли остудити його відданості Україні, 
він так хотів у ті глухі часи виявити всю 
багату індивідуальність її народу, всю кра-
су її фольклору» 7.

П. Чубинський залишив помітний слід 
у різних царинах етнографічного знання, 
започаткувавши окремі наукові напрями, 
створивши фундаментальну джерельну 
базу для етнографічних студій тогочасних 
та наступних поколінь дослідників. Він 
одним з перших розпочав створення уза-
гальнюючих народознавчих праць, ініцію-
ючи дослідження в межах усіх етнічних 
земель української духовної, матеріальної 
та соціонормативної культури; вивчення 
етнічного складу населення українських 
земель та етносоціальної структури Києва; 

студіювання народного звичаєвого права, 
етнопсихологічних та антропологічних 
особливостей українців, селянського гос-
подарства і торгово-економічних відно-
син на селі тощо. Йому також належить 
успішна спроба подати розлогу етнокуль-
турну й мовно-конфесійну характеристи-
ку національних меншин, розкрити соціо-
історичний контекст їхнього співжиття з 
українською людністю.

Схвально оцінюючи всі сфери науко-
вої діяльності та громадської активності 
П. Чубинського, дослідники насамперед 
виокремлювали його заслуги в проведен-
ні масштабної і «знаменитої експедиції 
в Південно-Західний край, що була ним 
організована після повернення із заслан-
ня в Україну в 1869 р. при сприянні Ім-
ператорського Російського Географічного 
Товариства (з метою етнографічного та 
статистичного опису цього краю)» 8. 

Ця, давно запланована ІРГТ, експеди-
ція в Західно-Руський край не відбулася 
раніше через суспільно-політичну неста-
більність (польське повстання) та брак за-
цікавленого й ініціативного керівництва. 
Домігшись дозволу на її проведення, 
Павло Платонович розгорнув активну ді-
яльність з її реалізації і запропонував То-
вариству розширити географію та дослід-
ницькі завдання експедиції – зосереди ти 
увагу на вивченні складу населення та фік-
сації різноманітних статистичних даних; 
на студіюванні етнографічних і фольк-
лорних матеріалів не лише в межах по-
вітів губерній Південно-Західного краю, 
але й на інших українських етнічних зем-
лях – у південних районах Гродненської 
і Мінської губерній, західних – Люблін-
ської і Сідлецької та в північно-східній 
частині Бессарабії. Ф. Вовк зазначав, що 
плануючи проведення експедиції, П. Чу-
бинський прагнув використати її якомога 
ширше в інтересах етнографії всієї Укра-
їни, а не лише трьох губерній Південно-
Західного краю 9. Проте наміри вченого 
зробити експедицію загальноукраїнською 
були досягнуті лише частково, позаяк, 
на думку Ф. Вовка, «долучити до свого 
дослідження Холмщину, Пінчуків та ін. 
П. П., звичайно, вдалося, тоді як губер-
нії Чернігівська, Полтавська, Харків-
ська і південні вже настільки були поза 
“Південно-Західним краєм”, що П. П. на-
віть незручно було туди їздити, а також і 
виділених йому грошей, 3,000 рублів, не 
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вистачило навіть на Правобережну Укра-
їну, і він змушений був витрачати досить 
багато власних коштів» 10. 

П. Чубинський вирізнявся цілеспрямо-
ваністю й діловитістю, «великою енергією 
і хистю до неусипущої праці», «глибокою 
відданістю своїй справі», умінням гурту-
вати довкола себе однодумців. Як добрий 
організатор він зумів зацікавити май-
бутніми експедиціями широкі українські 
кола, передусім діячів Громади, і «роз-
почав збирати звідусіль записані раніше 
етнографічні матеріали». 

Щоб залучити до експедиції якомога біль-
ше учасників, П. Чубинський сповіщав про 
свої поїздки в газетах, опублікував у губерн-
ських відомостях трьох губерній Південно-
Західного краю та розіслав визначеним осо-
бам 500 примірників відбитків програм: зі 
збору фольклорно-етнографічних та статис-
тичних даних (Географічного товариства); з 
повір’їв і забобон (Єфименка); з мови (Но-
вицького); з економічних відомостей та зви-
чаєвого права (Чубинського). Він заохотив 
до роботи, окрім таких видатних діячів, як 
О. Кістяківський, М. Лисенко, В. Антоно-
вич, І. Новицький, М. Петров, О. Потебня, 
М. Костомаров, В. Симиренко, ще й міс-
цеву інтелігенцію, учительство, лікарів та 
священиків, а також звернувся за сприян-
ням до статистичних комітетів і «мирових» 
установ із селянських справ. Під впливом 
П. Чубинського В. Антонович та К. Ми-
хальчук розпочали спеціальні досліджен-
ня, що згодом увійшли  в «Труды...». Як 
засвідчує М. Сумцов, «Експедиція Чубин-
ського вийшла надзвичайно корисною для 
науки і особливо для українознавства. [...] 
Протягом двох років (1869 і 1870 рр.) він 
об’їхав багато міст, укладав програми, гур-
тував молоді сили для корисної загальної 
праці, спонукав до роботи і таким чином в 
два роки зібрав такий величезний матеріал, 
який не могли раніше зібрати цілі наукові 
товариства за багато літ» 11. Справжній та-
лант етнографа-збирача та непересічні здіб-
ності П. Чубинського як організатора науки 
підкреслював і О. Пипін: «За складом ро-
зуму, особистим характером і за прийома-
ми дослідження Чубинський був видатним 
етнографом-збирачем, єдиним у своєму роді 
діячем» у цій царині науки. Він умів при-
скіпливо спостерігати народний звичай, 
схоплюючи його істотні риси, вислухати і 
записати пісню і казку, тут же зібрати ста-
тистичні дані, розшукати на місці знаючих 

людей і надати своїй роботі цільності і ба-
гатогранності. Це був, поза сумнівом, ор-
ганізаторський талант, здатний окреслити 
план роботи, вибрати виконавців і довести 
до кінця складну справу» 12.

Як зазначалося в передмові від Комісії зі 
спорядження етнографічно-статистичних 
експедицій, завдання членів експедиції 
полягало в дослідженні племінних відмін 
(виражених у мові, звичаях, характері) 
та фіксації відносної чисельності племен 
краю; у встановленні етнографічних кор-
донів; у дослідженні поділу населення 
за конфесійними ознаками; у з’ясуванні 
рівня його релігійної і морально-етичної 
культури та в студіюванні господарсько-
го побуту різних племен і стану їхнього 
матеріального благополуччя. За такою ж 
тематичною рубрикацією Комісія доручи-
ла П. Чубинському обстежити народності, 
які мешкали в Південно-Західному краї.

Розглядаючи шляхи виконання цього 
завдання – або засобом авторської інтер-
претації спостережуваних реалій, або через 
фіксацію матеріалів, «що стосуються різ-
них сторін народного життя, даючи, таким 
чином, можливість кожному бачити народ, 
незалежно від вражень дослідника» 13, – 
П. Чубинський обирає останній. Він ставить 
за мету не лише вивчити склад населення і 
«взаємовідношення елементів», але й орга-
нізувати тотальну фіксацію етно графічних 
матеріалів, зібрати якомога більше відомос-
тей з усіх царин культури, тому що, на його 
думку, «до цих пір не було здійснено повно-
го всебічного етнографічного дослідження 
про малоросіян» 14. До того ж, як зазна-
чав дослідник, збирачі фольклору торкали-
ся якоїсь однієї сторони народного життя, 
найчастіше пісень та прислів’їв, «стосовно 
ж вірувань, обрядів, прикмет, гадань, шеп-
тань, заклинань, ігор і забав, юридичних 
звичаїв, побутової обстановки і відтінків го-
вірок – зібрано досить мало матеріалів», які 
ще й розкидані по різних виданнях, а отже, 
стали недоступними. По-друге, на думку 
П. Чубинського, до часу проведення його 
експедиції «не було майже ніяких етногра-
фічних матеріалів із Холмської Русі, із Під-
ляшшя, Сідлецької і Гродненської губерній, 
із Пінського і Мозирського повітів Мінської 
губернії, … а з Волині і Поділля було мате-
ріалів мало, так що про населення всіх на-
званих місцевостей не можна було скласти 
хоча б приблизного уявлення» 15. По-третє, 
він був свідомий негативного впливу на рі-
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вень збереженості української традиційності 
промислового виробництва і поширення ур-
баністичних елементів побуту. Із цього при-
воду вчений писав, що «численні пам’ятки 
народної творчості вимирають; народ їх за-
буває. Якби М. Максимович та інші збира-
чі матеріалів не записали історичних дум 
і пісень, то багато з них було б назавжди 
втрачено. Те саме могло б статися з багатьма 
обрядами, повір’ями, казками, легендами і 
навіть звичаями; через це й опускати якусь 
рису народної творчості чи народного по-
буту я вважав непростимим» 16.

Маршрути першої експедиції П. Чубин-
ського, що проводилася влітку 1869 року, 
пролягли через Київський і Черкаський 
повіти в міста і села Наддніпрянщини, 
далі – долиною річки Рось через Канів-
ський, Черкаський, а також Таращанський, 
Сквирський, Васильківський, Бердичів-
ський і Житомирський повіти, долиною 
річки Случ через Новоград-Волинський і 
Старокостянтинівський повіти, через По-
дільську губернію і Бессарабію, звідки – 
через південь Поділля, західноволинські 
райони, через повіти Сідлецької і Люб-
лінської губерній, українські поселення 
Холмщини, а звідти – через Брестський, 
Кобринський повіти Гродненської губер-
нії, Ковельський, Луцький, Рівненський і 
Новоград-Волинський повіти Волинської 
губернії, через Житомирський і Радо-
мишльський повіти, і далі – до Києва.

Зробивши невеличку перерву після 
першої п’ятимісячної експедиції, уже 
взимку 1869–1870 років П. Чубинський 
з І. Чередниченком здійснюють нову по-
дорож і обстежують повіти Київської, 
Мінської, Гродненської та Волинської 
губерній. Зворотний шлях до Києва про-
ліг через Ковельський, Луцький, Рівнен-
ський, Овруцький і Радомишльський по-
віти. Експедиція зібрала цінні відомості 
про етномовні та етнокультурні процеси 
серед українського населення Мозир-
ського, Берестейського, Кобринського і 
Пружанського повітів, а також частково – 
Слонімського і Більського, зафіксувала 
окремі тенденції білорусизації україн-
ської мови, що проявлялися у фонетич-
них змінах місцевої української говірки. 
Улітку 1870 року, залучивши до експеди-
ції, окрім І. Чередниченка, ще й В. Крав-
цова, П. Чубинський здійснює третю 
етнографічну подорож і вирушає в села 
Переяславського й Золотоніського повітів 

Полтавської губернії; Черкаського, Чи-
гиринського, Звенигородського та Уман-
ського повітів Київської губернії; Гай-
синського, Ольгопільського, Балтського, 
Ямпільського, Могилівського, Летичів-
ського, Літинського, Вінницького і Брац-
лавського повітів Подільської губернії, а 
також у села Липовецького, Сквирського, 
Васильківського та Київського повітів 17.

Результати фольклорно-етнографічних 
подорожей П. Чубинського були вража-
ючими – записано майже чотири тисячі 
обрядових пісень, понад триста казок, 
двадцять весільних обрядів, більше як 
у шістдесяти місцевостях зроблено запи-
си говірок, вибрано тисячі ухвал із книг 
волосних судів. Майже скрізь нотувалися 
відомості про заробітну плату, специфіку 
занять, про рівень урожаю, вплив селян-
ської реформи на економічний побут на-
роду, про торгівлю лісом, тютюнництво, 
шовківництво, виноробство тощо 18. Ти-
танічна за обсягом робота, здійснена за 
надто короткий термін, викликала поди-
вування сучасників П. Чубинського, які 
стверджували, що подібне експедиційне 
дослідження було під силу лише йому. 

Значним обсягом зібраного матеріалу та 
зафіксованих відомостей етнограф завдя-
чував співчуттю як широкого загалу, так і 
губерніального та повітового керівництва, 
яке всіляко сприяло проведенню експеди-
ції. Водночас значна наукова допомога була 
з боку дослідників, які передали вченому 
цілі рукописні збірники. Зокрема, матеріа-
ли надійшли від І. Новицького (передав в 
експедицію 5 тис. пісень), О. Кістяківського 
(опрацював кримінальні рішення волосних 
судів і надав історичний нарис про ці суди), 
В. Антоновича (дослідив близько 100 про-
цесів про чарівництво і підготував відповід-
ну розвідку), М. Лисенка (поклав на ноти 
весільні мелодії та обрядові пісні м. Борис-
поля), В. Симиренка (збагатив праці експе-
диції світлинами з типами і побутовою об-
становкою), М. Петрова (передав розлогий 
збірник повір’їв і обрядів), Г. Залюбовсько-
го (надав збірник казок, ігор та описів ін-
ших етнокультурних реалій), Г. Димінсько-
го (підготував збірник повір’їв, загадок та 
різних фольклорно-етнографічних матеріа-
лів) тощо. Відтак, крім зібраного фактогра-
фічного матеріалу, у «Труды...» ввійшли й 
наукові розвідки, які істотно розширили те-
матичний спектр тогочасної народознавчої 
науки, серед них: стаття К. Михальчука 
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про говірки, дослідження професора В. Ан-
тоновича про судові процеси проти чаклу-
нів, розвідка професора О. Кістяківського 
про волосні суди. 

Матеріали П. Чубинського почали над-
ходити до ІРГТ вже в середині 1870 року, 
а в 1871-му Комісія приймає рішення про 
їх опублікування, доручивши М. Косто-
марову і П. Гільтебрандту редагування й 
підготовку текстів до друку. Водночас із 
підготовкою цього багатотомного видання 
П. Чубинський друкує кілька етногра-
фічних розвідок, що також посіли гідне 
місце в його народознавчій спадщині. Се-
ред них – стаття «Малорусское племя», 
опублікована у вісімдесят п’ятому номері 
«Киевлянина» (13 липня 1872 р.), у якій 
на підставі ґрунтовного вивчення й ана-
лізу лінгвокультурних даних із Право-
бережжя та західноукраїнських земель, а 
також з урахуванням результатів науко-
вих студій вітчизняних дослідників етно-
генезу українців П. Чубинський робить 
концепційно важливі та актуальні ще й 
досі висновки про історичну тяглість та 
етногенетичну єдність українства. Автор 
висловлює принципові міркування про 
те, що територіальне побутування міс-
цевих діалектів – говірок і наріч – про-
тягом тисячоліть майже не змінилося, 
що засвідчує, на його думку, давність і 
автохтонність сучасного йому населення 
Південно-Руського краю, етнічну основу 
якого не схитнули «нашестя іноземців». 

Не менш цінні наукові висновки щодо 
етнографічних характеристик українсько-
го населення містить інша, опублікована в 
Києві 1872 року, праця П. Чубинського (у 
співавторстві з В. Борисовим) – «Кален-
дарь Юго-Западного края» на 1873 рік. 
Цей календар, обсягом понад 600 сторі-
нок, був наповнений найрізноманітнішою 
краєзнавчою інформацією: від покаж-
чика визначних історичних подій краю 
до статистики навчальних установ, кни-
гарень і бібліотек, шлюбів і народжень; 
характеристики сільського господарства 
і промисловості, їх прибутків та обсягів 
виробництва тощо. Особливий інтерес ви-
кликали рубрика «Народний календар», 
географічний та етнографічний нариси, 
що містили відомості про поділ населення 
за станом і віросповіданням, про ярмарки, 
народні свята й обряди, повір’я та при-
казки. В етнографічному нарисі «Кален-
даря» П. Чубинський, беручи до уваги не 

віросповідання, а мову та особливості по-
бутової культури, робить слушний висно-
вок про українську етнічність більшості 
представників так званих «католиків». 

Упродовж 1872–1879 років у Петербурзі 
виходять друком капітальні в семи томах 
«Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский край». До 
першого тому «Вірування і забобони. За-
гадки і прислів’я. Чаклунство» ввійшли ет-
нографічні матеріали, пов’язані з космоло-
гічними й демонологічними віруваннями 
та уявленнями, з природою, людиною та її 
побутом, а також – замовляння і народні 
знання з медицини, приказки й загадки.  

П. Чубинський розрізняє вірування на-
роду про природу, людину та надприрод-
не і запроваджує таку класифікацію: ві-
рування про небесні світила й атмосферні 
явища; про землю; про царство тварин і 
рослин; про людину; про духовний світ.

Умотивовуючи доцільність друкуван-
ня деяких фольклорних текстів (зокрема 
прислів’їв і приказок), опублікованих і в ін-
ших виданнях, П. Чубинський у передмові 
до другого випуску першого тому зауважує, 
що хоч окремі з представлених зразків при-
казок і є в збірнику М. Номиса, проте він 
уважав за доцільне їх друкувати, оскільки: 
по-перше, вони слугують джерелом для по-
яснення світогляду народу і є доповненням 
до матеріалів, надрукованих у першому ви-
пуску; по-друге, залучені до збірника фольк-
лорні тексти взяті ним з рукописів (власних 
записів чи повідомлень інших збирачів, зо-
крема Г. Димінського та Г. Симиренка). Біль-
шість із цих текстів зафіксовано на терито-
ріях західної частини Подільської губернії, 
Підляшші та Поліссі, з яких в опубліко-
ваних джерелах було надто мало подібних 
зразків. Тим-то, на його думку, «пропоно-
вані приказки і загадки становлять інтерес, 
засвідчуючи ступінь поширення одно рідних 
приказок на території малоруського насе-
лення» 19. До того ж розглядуваний збірник 
приказок і загадок є матеріалом для вивчен-
ня мови, представляючи фонетичні, лексич-
ні та граматичні особливості української 
мови в її діалектному розмаїтті 20. П. Чубин-
ський запропонував класифікацію приказок 
за поняттєво-предметним принципом, що, на 
його думку, мало створити певні зручності 
для користувачів. 

У другому випуску першого тому, окрім 
збірки загадок і прислів’їв, також уміще-
но статтю В. Антоновича про чаклунство 
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та документи, вибрані ним із книг міських 
і магістратських судів у містах Південно-
Західного краю. На підставі наведених 
витягів з актів слідчих процесів ХVІІІ ст. 
дослідник характеризує світосприйняття 
місцевої людності, робить висновок про то-
тожність тогочасних вірувань та забобонів 
тим, що побутували наприкінці ХІХ ст., 
а отже, про певну інертність побутування 
фольклорних явищ і світоглядний консер-
ватизм населення. У передмові до розвідки 
В. Антоновича П. Чубинський акцентує на 
характерній особливості українського на-
родного світогляду й вірувань, пов’язаній 
з домінуванням магії в чаклунстві та не-
значною роллю (на відміну від світосприй-
няття та повір’їв європейських народів) 
демонічних сил в українських віруваннях 
і чаклунсько-обрядовій практиці. 

Другий том «Малорусскія сказки» 
(1878) уміщував систематизовані дослід-
ником міфічні й побутові народні казки, 
повчальні й гумористичні оповідання та 
нісенітниці. Не вдаючись до аналізу за-
стосованої автором класифікації фольк-
лорних текстів, що вже піддавалася 
критиці фахівців, зауважимо як заслугу 
П. Чубинського істотне збагачення ре-
єстру занотованих та опублікованих на 
той час сюжетів згаданого жанру. Дослід-
ник вказував на неспівмірність існуючих 
у фольклорній пам’яті та опублікованих 
казок: незважаючи на величезну кіль-
кість казок, що зберігається в народній 
пам’яті, записано та опубліковано їх було 
в різних виданнях лише близько 170-ти, 
137 з яких – у двох випусках «Народных 
Южно русских сказок» І. Рудченка 21.

Третій том «Календар народних звичаїв 
та обрядів із відповідними піснями» (1872) 
подає систематизований П. Чубинським 
розлогий матеріал з річного народного 
календаря українського селянства різних 
регіонів; він щедро проілюстрований об-
рядовими піснями, описами побутового та 
господарського життя, релігійних обрядо-
дій, обрядових молодіжних гулянь, ігор, 
танців, метеорологічних спостережень і 
погодних прикмет, рецептами з народної 
медицини та народної кулінарії, фрагмен-
тами апокрифів, зразками приказок тощо. 
Репрезентовано багаті пісенні фольклорні 
записи (різдвяної, купальської та обжин-
кової обрядовості), зокрема тексти 587-ми 
обрядових пісень та їх варіантів. Дослід-
ник висловлює, на наш погляд, слушну 

думку про те, що давня і добре розвинена 
календарна звичаєво-обрядова культура 
народу є ознакою не так його релігійнос-
ті, як «якоюсь художньою обстановкою 
життя»; що деякі її елементи збережуться 
й при вищому розвитку культури (гадає-
мо, як своєрідний традиційний спосіб ес-
тетизації соціального життя).

Четвертий том уміщує матеріали із 
сімейного побуту та обрядовості, класи-
фіковані автором таким чином: родини 
і хрестини, весілля, поховальна обря-
довість. Окрім докладних описів сімей-
них обрядів, поданих у їх регіонально-
локальному розмаїтті, том представляє 
також обрядові, колискові та дитячі піс-
ні й ігри, прикмети та повір’я, пов’язані 
з вагітністю і новонародженим, елементи 
сімейно-побутової та знахарської медици-
ни, а також 20 розлогих описів весіль. Із 
чотирьох тисяч зафіксованих обрядових 
пісень майже дві тисячі весільних 22. Важ-
ливим допов ненням до змісту цього тому 
є нотний матеріал до весілля, записаного 
в м. Борисполі, що нараховує 138 пісен-
них зразків 23. Систематизовані та опублі-
ковані П. Чубинським весільні пісні на 
той час були найбільшою збіркою з укра-
їнської весільної пісенності. Незначні за 
обсягом, але цінні відомості наводяться з 
поховальної обрядовості, які, крім опису 
власне обряду, включають ще й численні 
прикмети, а також деякі дані з демоноло-
гії та світоглядних уявлень, пов’язаних зі 
смертю і потойбічним світом 24.

П’ятий том «Трудов...» (1874) репре-
зентує зібрання українських народних пі-
сень, згрупованих за кількома загальними 
розділами (любовні, сімейні, побутові та 
жартівливі), кожен з яких має ще й вужчу 
тематичну класифікацію. Це колосальний 
пісенний матеріал, основну частину яко-
го становлять, за рубрикацією П. Чубин-
ського, пісні про кохання (827 одиниць) 25 
та сімейні (491 одиниця) 26. Розділ «Пісні 
побутові» включає козацькі, гайдамаць-
кі, рекрутські, солдатські, бурлацькі, чу-
мацькі, «п’яницькі», станові та пісні часів 
кріпацтва. Застосована П. Чубинським 
дещо вразлива систематика пісенних тек-
стів та повір’їв, яку свого часу розкрити-
кував М. Драгоманов як «чудасії та не-
логічності» і яка також має розбіжності 
з прийнятою в сучасній фольклористиці 
класифікацією цих жанрів усної народної 
творчості, не зменшує, однак, значення 
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сформованої ним збірки пісенних текстів, 
бо, як справедливо зауважував М. Сум-
цов, «усяка систематика пісень – річ важ-
ка і другорядна», порівняно з багатством 
і різнорідністю колосального за обсягом 
джерельного матеріалу, уведеного П. Чу-
бинським у науковий обіг 27.

Шостий том (1872), що присвячений 
звичаєвому праву українців, містить опи-
си сільських правничих звичаїв та кримі-
нальних і цивільних справ волосних судів. 
Том складається з трьох частин, перша з 
яких – це нариси волосного суду і народних 
юридичних звичаїв, що включають розвід-
ки О. Кістяківського («Волосні суди, їхня 
історія, теперішня їхня практика і тепе-
рішнє їхнє положення») та П. Чубинсько-
го («Короткий нарис народно-юридичних 
звичаїв, складений на основі доданих ци-
вільних рішень»); друга представляє роз-
логий огляд «Кримінальних рішень волос-
них судів»; третя репрезентує «Громадські 
рішення волосних судів». 

Відомий дослідник народного звича-
євого права, П. Чубинський ще зі сту-
дентських літ активно добирав матеріали 
для створення синтетичної праці з народ-
ної правової культури українців. Із цьо-
го приводу О. Кістяківський писав, що 
П. Чубинський був одним з перших, хто 
звернув увагу на народну правову куль-
туру, написавши вже в 1862 році працю 
про звичаєве право Мало росії; тоді ж він 
склав і надрукував у «Київських губерн-
ських відомостях» програму для збирання 
матеріалів зі звичаєвого права. Вивчаю-
чи правову культуру українських селян, 
П. Чубинський справедливо акцентував її 
світоглядні засади та відбиті в ній менталь-
ні особливості народу, у якого, на думку 
П. Чубинського, «ідеї користі, правди і мо-
ралі не розмежовуються різко» 28. Звичаї 
та право народу «витікають з умов його 
життя і його моральних понять. Народ 
їх притримується тому, що в них, за його 
розумінням, правда. Зрозуміти юридичні 
звичаї народу можна лишень зрозумівши 
його економічні умови і його світогляд» 29. 
Він також вказує на значення «історично-
го життя, ґрунтових і кліматичних умов» 
як джерел формування юридичних звича-
їв певного племені: «В народу існує ціла 
низка правостосунків, які витікають з 
його економічної обстановки, зумовлюють-
ся його етнографічними особливостями й 
історичними долями» 30. 

Виявляючи засади правової культури та 
трудового світогляду українських селян,  
П. Чубинський надає вагомого значення 
народному побуту та «правовій психоло-
гії» українства. Однак жодного разу він не 
вдається до ідеалізації народного життя, 
а з винятково науковою безпристрасністю 
відзначає як позитивне, так і негативне 
в національній ментальності. Науковець 
зауважив цікаву деталь трудового світо-
гляду українських селян, які «вважають 
єдиним джерелом багатства – землероб-
ську працю», до того ж уважають «працю 
взагалі єдиним справедливим способом 
для набуття права власності» 31. Отже, 
все, на що не витрачено людської праці, 
не може бути приватною власністю. До-
слідник вдається до порівняльного аналі-
зу української та російської ментальності, 
зазначаючи, «що якщо малорос навіть пе-
реважає великороса у сфері абстрактного 
мислення і ліризму, то він позитивно не 
може бути порівнюваним із великоросом 
у царині практичного життя» 32. 

Виконана П. Чубинським фундамен-
тальна праця «Народные юридические 
обычаи по решениям волосных судов», що 
містить понад 400 сторінок (включає та-
кож нарис, обсягом 25 сторінок, професо-
ра О. Кістяківського про волосні суди та 
їхню історію і практику), на думку вчених, 
мимохіть привертає до себе увагу ясністю і 
вишуканістю викладу 33. Для цього дослі-
дження П. Чубинський об’їздив 50 повітів 
і розглянув близько 500 рішень волосних 
судів, вибравши близько 1000 копій ци-
вільних та кримінальних справ. Особлива 
увага науковця до рішень волосних судів 
була спричинена тим, що, на його пере-
конання, по-перше, «вони представляють 
важливий матеріал для вивчення народ-
них юридичних звичаїв; і, по-друге, вони 
служать відображенням розумового і мо-
рального стану народу в цілому» 34. 

На основі численних рішень волосних 
судів дослідник дійшов висновку про до-
цільність удосконалення і збереження цієї 
форми регулювання цивільного життя на-
селення, позаяк ці рішення найадекватні-
ше відображають світобачення народу 35. 
На думку П. Чубинського, «волосний суд 
є життєвою установою, незамінною ніякою 
іншою», оскільки народ створив цілу сис-
тему правостосунків, що витікають з його 
економічного укладу, зумовлені його етно-
графічними особливостями й історичними 
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долями. Отже, волосний суд «найбільш 
компетентний, тому що солідарний з наро-
дом, із масою у поглядах на подіб ні право-
стосунки» 36. Систематизований П. Чубин-
ським колосальний за обсягом матеріал 
шостого тому зі звичаєвого права – це фак-
тично перше фундаментальне дослідження 
в цій царині соціонормативної культури 
українців, яке, однак, окрім власне право-
вих відносин, проливає світло на інші сфе-
ри побутового життя і є цінним джерелом з 
етнографії українців. Саме на підставі цих 
студій учений слушно резюмує: 

- «корінна риса малоруського племені, 
яка має величезне значення в його еконо-
мічному житті, – це сильний розвиток осо-
бистості. Ідея особистості проходить через 
всі стосунки, починаючи з родинних» 37; 

- звичаєве право українців – не вими-
сел теоретиків; воно витікає з умов життя 
і моральних понять народу, а спільна його 
риса та, «що воно служить вираженням не 
формальної, а матеріальної правди» 38.

За оцінкою дослідників, «праці Чубин-
ського зі звичаєвого права стали першими 
систематичними роботами в цій царині і для 
російської науки» 39. Зібраний П. Чубин-
ським матеріал та його дослідження з право-
вої культури українського народу аж ніяк не 
втрачають своєї цінності і для сучасного на-
уковця, підказуючи йому «як потрібно пра-
цювати в царині звичаєвого права» 40.

Одним з перших серед українських 
етно графів ХІХ ст. П. Чубинський робить 
спробу створити узагальнюючі праці як 
про етнокультурну своєрідність україн-
ців, так і про етнографічні особливості 
національних меншин. Саме цій тематиці 
присвячений сьомий том «Трудов...», що 
вийшов у двох частинах. У першій ідеть-
ся про євреїв, поляків, великоросів, нім-
ців, чехів, молдаван Південно-Західного 
краю. Друга частина тому містить синте-
тичний огляд етнокультури «малоросів». 
Ґрунтовний і всебічний етнографічно-
статистичний опис євреїв цього регіону 
України на замовлення П. Чубинського 
склав М. Полінковський (на підставі по-
передніх досліджень Берліна, Брахмана, 
Янсона і Аксакова). Розвідка подає ста-
тистичні дані про кількісні характерис-
тики єврейського населення в Україні  
(у трьох губерніях Південно-Західного 
краю – 721 340 євреїв) 41; фахово репре-
зентує сімейну звичаєво-обрядову тради-
цію євреїв, їхній побут, антропологічні та 

етнопсихологічні особливості, релігійні 
вірування та правові стосунки, характе-
ристику професійних занять; наводить 
інформацію про єврейське підприємни-
цтво (кількість лавок, заводів, шинків та 
ремісників, про винокурні, горілчану тор-
гівлю та лихварство) 42. Виклад матеріалу 
зроблено на основі відомостей як безпо-
середніх спостережень, так і опублікова-
них праць, а також на основі обширних 
статистичних даних про господарсько-
ремісниче життя, зібраних місцевими ад-
міністративними установами, витягів з 
актових книг, повітових судів, статистики 
акцизних управлінь, митниць Південно-
Західного краю. Фактично з ініціативи 
П. Чубинського в українській етнографії 
було започатковано народознавчі студії з 
іудаїки, які стали базовим матеріалом для 
наступних досліджень. 

Том містить написаний П. Чубинським 
спільно з К. Михальчуком ґрунтовний 
етнографічно-статистичний нарис про по-
ляків, до висвітлення етнографічних особ-
ливостей яких дослідники підходять з на-
лежною професійно-національною етикою, 
«зі всією щирістю і добросовісністю». Вони 
ставлять перед собою завдання «без будь-
яких упереджених комбінацій і цілей допо-
могти виясненню і вирішенню таких життє-
во значимих завдань, одним з яких є нині 
польське питання тутешнього краю» 43. 
Автори усвідомлювали, що етнічна та етно-
політична характеристика поляків на укра-
їнських землях не може бути тотожною 
характеристиці польського народу в межах 
його етнічної батьківщини, оскільки особли-
вості життя поляків в Україні (як соціально 
та економічно домінуючої меншини), їхні 
стосунки з українською більшістю спричи-
нилися до постання специфічних правових, 
економічних, побутових та соціокультурних 
реалій і морально-етичних норм, що істотно 
відрізнялися від відповідних формовиявів 
та стандартів у Польщі. Численні сучасні до-
слідження культури національних меншин, 
здійснені вченими з різних країн, підтверди-
ли цю тезу про нетотожність етно культури, 
ментальних рис і правової поведінки народу 
на історичній батьківщині та культури його 
представників у діаспорі, позаяк останні за-
знають як помітного культурного впливу ет-
нічної більшості, так і певного тиску чужої 
політичної системи.

Том уміщує короткий історичний нарис 
про полонізацію Південно-Західного краю, 
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розкриває соціальний та етнічний харак-
тер католицизму як «панської релігії», на-
водить статистичні дані про католиків та 
їхній становий статус і розподіл по губерні-
ях, про співвідношення польської та укра-
їнської людності в краї. П. Чубинський 
описує звичаї, родинний та громадський 
побут поляків України, торкається особли-
востей їхньої етнопсихології, моралі, подає 
короткі відомості про одяг та заняття. 

Доповнює картину етнічного складу 
населення краю невеликий нарис «Про 
великоросів, які проживають і посели-
лися в Південно-Західному краї», про-
ілюстрований низкою таблиць, складених 
за губерніально-повітовим принципом, а 
також подібний за характером нарис про 
німців, чехів, молдаван, караїмів, татар, 
циган, вірмен тощо.

Окрему частину тому становить роз-
логе дослідження «Малороси Південно-
Західного краю», що присвячене етногра-
фії та антропології українців і є, по суті, 
однією з найраніших синтетичних праць 
про матеріальну та духовну культуру, а 
також антропологічну й етнопсихологічну 
самобутність українців. Описуючи антро-
пологічні особливості українців, П. Чу-
бинський зазначає, що «малороси – на-
род взагалі рослий»: особи середнього і 
високого зросту складають дві третини. 
На підставі статистичних даних дослід-
ник дійшов висновку, що для українсько-
го населення найпоширенішим типом є 
«брюнети», оскільки за кольором волос-
ся переважають темнопігментовані (72 % 
населення), серед яких 59 % – це особи 
з темно-русявим волоссям. Близько 70 % 
обстежених мають доволі світлий колір 
шкіри; така сама кількість тих, хто має 
пряму спинку носа й «помірковану» його 
ширину. Щодо кольору очей, то превалю-
ючу групу становлять люди з темно-сірими 
очима (майже половина населення), а тре-
тину населення – кароокі 44. Дослідник 
зауважує, що при наявності домінуючих 
слов’янських антропологічних ознак та 
помітній однорідності українського насе-
лення все ж трапляються носії тюркських 
та іранських фізичних рис. «Між малоро-
сами часто зустрічаються типи абсолютно 
татарські, і в той же час у кримських та-
тар можна нерідко зустріти типові мало-
російські обличчя; трапляються також 
обличчя, подібні до кавказьких горян» 45. 
П. Чубинський переконливо аргументує 

присутність східних домішок в антропо-
логії українського населення історичними 
та політичними обставинами – тривалим 
співжиттям з українцями печенігів, хо-
зар, торків, берендеїв та чорних клобуків, 
які частково долучилися до етногенетич-
них процесів українства. Ідеться й про 
татарські набіги, що не могли не позна-
читися на малоросійському типі, а також 
«деякий вплив південнослов’янського і 
румунського елементів, що проникали в 
козацьку Україну» 46. Ці спостереження 
П. Чубинського щодо антропологічних 
взаємовпливів між слов’янською людніс-
тю українських земель і представниками 
урало-алтайської та іранської спільнот су-
голосні висновкам Ф. Вовка й сучасних 
дослідників про антропологічні особли-
вості, фізичні характеристики українців 
та про міжетнічні взаємовпливи як на рів-
ні етнокультури, так і антропології.

Учений торкається питань української 
етнопсихології, вказуючи на деякі риси 
характерології: почуттєвість, поетичність 
та емоційно-образний спосіб сприйняття 
довкілля, меланхолійність вдачі, глибоко-
думність і здібність до абстрактного мис-
лення, схильність до гумору, релігійність і 
набожність населення Південно-Західного 
краю 47. Стосовно останнього дослідник 
слушно зауважує, що ліризм українців у 
релігії «зробив їх досить байдужими до 
догматики; їм чужа будь-яка догматич-
на чвара, а тому їх не міг захопити роз-
кол» 48. П. Чубинський акцентує і скеп-
тицизм та певну апатичність, недостатню 
підприємливість, авольовість українства, 
що сформувалися внаслідок негативних 
історичних умов. На його думку, благо-
датна українська природа, що гарантува-
ла необхідний прожитковий мінімум се-
лянинові, також не спонукала українця 
до підприємливості, спричиняла своєрід-
ний побутовий консерватизм та рутину в 
господарській діяльності. До того ж го-
ловним моральним імперативом для укра-
їнців віддавна було, як уже зазначалося, 
почуття правди, справедливості, совісно-
сті, а ці риси заперечували можливість 
вдаватися до обману, користуватися об-
ставинами і слабкостями опонента, отже, 
не стимулювали торгової підприємливос-
ті. Водночас дослідник акцентує деяку 
твердість характеру (впертість) як націо-
нальну рису, завдяки якій, на його дум-
ку, «малорос у своєму минулому, повному 
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жахів і страждань, житті відстояв свою 
релігію, свою народність, свою мову» 49. 
П. Чубинський зауважує, що українці іс-
тотно просунулися в інтелектуальній, ро-
зумовій та естетичній діяльності 50; що 
«серйозний розум і глибина почуття ство-
рили в малороса силу волі; йому, як скеп-
тику, важко зважитися, але, зважившись 
одного разу, він нелегко відмовиться від 
своєї затії» і вперто обстоює своє. Консер-
ватизм української вдачі влучно характе-
ризує прислів’я «Лучче своє латане, ніж 
чуже хапане» 51. До позитивних менталь-
них рис українців дослідник відносить 
індивідуалізм, досить розвинене почуття 
особистості, яке зумовило любов до волі, 
що породила вільнолюбне козацтво, арис-
тократичний інстинкт та гордість. Проте 
розвинені до крайності ідеї індивідуаліз-
му та свободи особи послабили в україн-
ців здібності до асоціації, до солідарної 
дії. Ці риси сприяли трансформації по-
чуття свободи та «самої анархії в прин-
цип, що служить предметом шляхетської 
гордості», а згодом призвели до засвоєння 
вищими прошарками українців цінностей 
польської цивілізації, характерної аристо-
кратичною, шляхетською свободою, а зре-
штою – до їхнього «ополячення» 52.

П. Чубинський справедливо вказує на 
помітний серед українців демократизм 
стосунків між статями, на високий соці-
альний статус жінки в родині, що випли-
ває зі змісту поняття особистості. Укра-
їнка, хоч і поступається у своїх правах 
чоловікові і зазнає певних утисків, проте 
наділена правом власності і здебільшого 
постає порадницею та партнером чолові-
ка; «вона за важких обставин суспільного 
життя була не раз активним членом сус-
пільства» 53. 

Зроблений П. Чубинським огляд характе-
рології українців позбавлений суб’єктивізму, 
він досить жорсткий і безапеляційний: «ма-
лорос мало здібний до ініціативи, немає 
підприємливості, немає збудженої енергії, 
... він стоїть досить низько у справі еконо-
мічного розвитку і залежний від інших» 54. 
У суспільному житті та громадських спра-
вах українці, за його спостереженнями, апа-
тичні й несолідарні; «розбрат і байдужість 
малороса ведуть до того, що в громадських 
справах керують» окремі особи 55. 

Порівняльний аналіз ментальнос-
ті українського та російського народів, 
на думку дослідника, вказує на істот-

ні розбіжності в характерології цих на-
родів, які постали внаслідок відмінних 
природно-екологічних факторів, фізично-
антропологічних характеристик та істо-
ричних умов. 

Розвідка «Малороси Південно-Захід-
ного краю» містить також спробу П. Чубин-
ського осягнути регіональну етнокуль турну 
специфіку України. Він умовно виокрем-
лює три етнографічно-антропологічні 
ти пи населення, які відрізняються як 
фізичними характеристиками, так і лінг-
вокультурними ознаками (за особливостя-
ми, породженими природно-кліматичними 
й історичними умовами): український, 
поліський та подільсько-галицький. До 
українського типу він відносить жителів 
Київської губернії, середньої частини 
Волинської та південно-східної части-
ни Подільської губернії; до подільсько-
галицького – мешканців Західної Волині 
й Галичини (Каменецький, Ушицький, 
Проскурівський повіти, частини Старо-
костянтинівського, Кременецького, Ду-
бенського та Володимир-Волинського 
по ві тів, Холмська Русь); до поліського – 
населення частини Київської, Волинської 
губерній і Підляшшя (Сідлецька і Грод-
ненська губернії). Виокремлення П. Чу-
бинським власне українського типу, по-
ряд з поліським та подільсько-галицьким 
(теж українськими), засвідчує тяглість 
регіонально-краєвих ідентифікацій дав-
ньоукраїнської доби і відбиває як певний 
етап розвитку колективної української са-
мосвідомості та етнонімії, так і тогочасний 
рівень наукового осмислення проблеми. 
Водночас П. Чубинський слушно заува-
жує, що, «не дивлячись на особливості, 
всі три вказані типи малоросійського на-
селення Південно-Західного краю мають 
з усіма іншими малоросами однаковий 
світогляд, обряди, вдачу, звичаї, пам’ятки 
народної творчості, засадничі властивості 
мови тощо» 56, що свідчить про етногене-
тичну єдність українства різних регіонів. 
Дослідник відзначає негативний вплив на 
українське населення Холмської Русі та 
інших підневільних українських земель 
асиміляційного тиску сусідніх політично 
домінуючих народів, який призводить до 
національного знеособлення.

Нарис П. Чубинського містить також 
цінний статистичний матеріал про істо-
рично детерміноване територіальне роз-
міщення українців, що сприяє сучасним 
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дослідникам в адекватному окресленні 
українських етнічних земель, частина 
з яких сьогодні опинилася поза межа-
ми державно-адміністративних кордонів 
України. Згідно з прийнятим у той час 
поділом підросійських українських зе-
мель на губернії, П. Чубинський подає 
таку географічну таблицю проживання 
українців: загалом у губерніях Південно-
Західного краю – 4 млн 850 тис., із них 
у Київській – 1 млн 840 тис., Кам’янець-
Подільській – 1 млн 580 тис. і Волин-
ській – 1 млн 430 тис. Щодо губерній 
Північно-Західного краю, то, за його під-
рахунками, там мешкало 380 тис. укра-
їнців (Брест-Литовський, Кобринський 
та Пружанський повіти, а також невеликі 
частини Слонімського й Більського пові-
тів Гродненської губернії – 250 тис.; Пін-
ський та Мозирський повіти Мінської гу-
бернії – 130 тис.). До 100 тис. українців 
нараховувалося в північно-західній час-
тині Бессарабської області (Хотинський, 
Ясський і Сороцький повіти). Дослідник 
наводить також статистичні дані про кіль-
кісні характеристики українського насе-
лення на підпольських українських етніч-
них землях (загалом – 280 тис. 780 осіб, 
з них у Люблінській губернії – 156 тис. 
488 осіб, у Сідлецькій – 124 тис. 291 осо-
ба). За даними вченого, «всього в південно-
західному й північно-західному краях та в 
прилеглих частинах півночі Бессарабської 
області і Царства Польського малорусів – 
5 млн 610 тис. 780 осіб» 57. 

Особливий інтерес становлять фактич-
ні відомості, наведені дослідником щодо 
теренів поширення української мови та 
співвідношення кількості її носіїв із чи-
сельністю уніатів. Цікавими з етнолінг-
вістичного погляду є представлені ним 
(складені на основі повідомлень началь-
ників повітів і комісарів із селянських 
справ, а також на підставі особистих спо-
стережень) списки сіл, у яких українці 
зберегли свою мову. 

Окремий підрозділ праці «Малоро-
си Південно-Західного краю» П. Чубин-
ський присвячує матеріальній культурі – 
житлу, знаряддям, хатньому начинню, 
одягу та їжі українців, що фактично було 
першою в українській етнографії спробою 
подати узагальнюючі нариси не лише про 
духов ну, але й матеріальну культуру на-
роду. Характеризуючи народне житло, 
П. Чубинський акцентує увагу на релік-

тових (із сучасного погляду) типах, ви-
окремлюючи курну (поліську) хату, що 
однак була поширена в Овруцькому, пів-
нічній частині Радомишльського, Рів-
ненського, Луцького, Володимирського і 
Ковельського повітів; вказує на різні за 
конструктивними особливостями варіанти 
курної хати (зі стелею та без неї, з ми-
тими та «мазаними» білою глиною вну-
трішніми стінами) 58. Становлять інтерес 
і для сучасних дослідників як конкретні 
описи традиційного одягу, так і розлогі 
відомості про народне харчування (з його 
неодмінними впродовж віків складовими 
щоденної їжі – борщу та каші) 59, а також 
статистичні дані про економічне стано-
вище селян та про характер селянського 
господарства 60. У вступі до сьомого тому 
«Трудов…» учений зазначає, що в ньому 
відсутня розлога характеристика духовної 
культури (вірування, обряди, світогляд, 
моральні та юридичні норми і звичаї, 
знач на кількість пам’яток народної твор-
чості), оскільки ця інформація подається 
в попередніх шести томах. Том містить 
також ґрунтовну і фахово виконану роз-
відку К. Михальчука «Наречия, поднаре-
чия и говоры Южной России в связи с 
наречиями Галичины», в основу якої було 
покладено зібраний експедицією за спеці-
альною програмою матеріал про діалекти 
і місцеві говірки. Фактичний матеріал дав 
підстави П. Чубинському та К. Михаль-
чуку дійти надзвичайно важливого з етно-
генетичного погляду вис новку про цілко-
витий збіг «поділу малоруського племені 
за наріччями і говорами з поділом Несто-
ра на народності» 61. Це засвідчило етно-
мовну тяглість і спадкоємність тогочасно-
го українського населення з племенами 
києворуської доби. Ф. Вовк убачав недо-
лік праці П. Чубинського у неспівмірнос-
ті обсягів репрезентації матеріальної та 
духовної культури. Оцінюючи з погляду 
професійного етнолога науковий доробок 
П. Чубинського, Ф. Вовк зауважував, що 
дослідник поділяв домінуючі в тогочасній 
науці уявлення, згідно з якими, «усна на-
родна словесність – те, що тепер назива-
ють англійським словом folklore, – є голо-
вним підґрунтям етнографії, що в казках, 
піснях, говірках кожного народу можна 
знайти його погляд на природу, на люди-
ну і на людські взаємини, і немає нічого 
дивного, що із 7 томів “Трудов…” цьому 
фольклору відведено 5, а тому, що тепер 
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називають етнографією, тобто досліджен-
ню народного побуту, – тільки 178 сторі-
нок» 62. Ф. Вовк також вказує на недо-
статність етнографічних даних, зібраних 
у Лівобережній Україні, що створює пев-
ну диспропорцію у висвітленні етнокуль-
тури українців різних регіонів: «Ліво- 
бережна Україна входить в матеріали 
“Трудов...” лише частково, у вигляді де-
кількох весіль, дещо більшої кількості пі-
сень і незначної кількості зауважень щодо 
будівництва, одягу і т. ін., однак, напри-
клад, про історичне українське вбрання 
навіть зовсім не згадується» 63. 

Ф. Вовк з притаманною йому без-
компромісністю відзначав, що «Труды...» 
П. Чубинського – це збірник «абияк зши-
тий, майже не систематизований і дуже 
погано редагований, не дивлячись на те 
що редакторами його були М. Костомаров 
і П. Гільтебрандт», проте грандіозний, 
надзвичайно багатий і тому безцінний 64.

Опублікування праць експедиції ста-
ло епохальною науковою подією, що ско-
лихнула науковців-гуманітаріїв не лише 
України, але й Росії, спричинила ши-
рокий резонанс і появу десятків схваль-
них відгуків та рецензій. Так, академік 
О. Веселовський у рецензії на «Труды...» 
П. Чубинського слушно зауважував, що 
вони «дали нове велике поле для ріжних 
наукових дослідів»; що «за багатством 
етнографічних даних, за загальною по-
дібністю плану є лише 2 праці, з якими 
можна порівняти “Труды...” Чубинсько-
го, – “Lud” Кольберга і “Biblioteca delle 
tradizioni popolari siciliane” Пітре». Багат-
ство зібраних даних засвідчує не тільки 
значну затрату сил і знань, але й орга-
нізаторські здібності й невтомну енергію, 
яку визнала в оцінці діяльності П. Чубин-
ського комісія Імператорського російсько-
го географічного товариства 65. 

Високо поціновував наукову працю 
вченого знавець народного права О. Кіс-
тяківський, який зазначав, що П. Чубин-
ський був одним з перших дослідників 
звичаєвого права, і що його праці з етно-
графії та статистики залишаться «цінним 
і невичерпним джерелом», з якого буде 
черпати наука майбутніх поколінь 66.

Цей погляд щодо значення праць 
П. Чубинського поділяв і М. Сумцов, 
який зазначав, що «Зібрані його дбанням 
“Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в Юго-Западный край” – його 

вічна заслуга й вічна слава» 67 і що його 
фундаментальна етнографічна збірка «по-
винна бути настільною книгою і покрасою 
усякої української книгарні» 68. «Після 
Чубинського в українській етнографії 
з’явилися цінні праці Головацького, Івано-
ва, Рудченка, Грінченка, Манжури, Гна-
тюка, Франка, Яворницького, Новицько-
го, Милорадовича, але жодна за повнотою 
і різносторонністю, за внутрішнім багат-
ством змісту не може замінити “Труды...” 
Чубинського, які як були раніше, так і 
нині залишаються найбільш капіталь-
ним надбанням української етнографії, 
закріплюючи таким чином за П. П. Чу-
бинським міцну славу гідного сина свого 
народу, людини... з великими історични-
ми заслугами» 69. За ґрунтовною оцінкою 
О. Пипіна, «Труды...» Чубинського гран-
діозні, вони значно випередили попередні 
збірники і висунули українську етногра-
фію за багатством цінного матеріалу на 
почесне місце. «Матеріал малоросійської 
етнографії розрісся тут [у “Трудах…”. – 
Г. С.] до розмірів, що значно перевищили 
все те, чим вона володіла до цього часу» 70.

Попри принципову і прискіпливу кри-
тику томів П. Чубинського П. Драгома-
новим, останній також визнавав їхню 
неминущу значимість для науки, заува-
жуючи, що «збірник Чубинського рідке, 
а либонь поодиноке в нашій літературі 
видання багатством і ріжнорідністю 
матеріала» 71.

Схвальну оцінку експедиція П. Чубин-
ського отримала від ІРГТ: «“Труды..” 
за своїм об’ємом і змістом становлять 
надзвичайно цінний і важливий набуток 
науки». З огляду на обсяги та цінність 
зібраного матеріалу, а також враховуючи 
численні позитивні відгуки про результати 
експедиційних досліджень, ІРГТ в 
1873 році присудило П. Чубинському 
золоту медаль, відмітивши «особливу 
його діяльність з виконання означеної 
експедиції». 

Оцінюючи наукові заслуги П. Чубин-
ського з погляду часової відстані, деякі 
сучасні дослідники закидають йому не-
досконалість методики експедиційних до-
сліджень та систематики матеріалів, не-
співмірність зібраних даних щодо різних 
етнографічних реалій, відсутність доклад-
них паспортних даних, а подекуди фраг-
ментарність, неточність та суб’єктивізм 
зафіксованих відомостей, непереконливу 
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з погляду сучасної науки їхню інтерпре-
тацію тощо. Однак вони не враховують, 
що за тогочасного стану розвитку етно-
графічної науки, через брак коштів, ка-
дрів, часових можливостей і, що важливо, 
справжньої підтримки влади, зроблене 
П. Чубинським видається правдивим нау-
ковим подвижництвом, яке зманіфестува-
ло помітний поступ української етнографії 
й прислужилося пробудженню національ-
ної свідомості цілого народу. Оцінюючи 
науковий внесок дослідників минулих ча-
сів, слід, на наш погляд, враховувати такі 
критерії: як змінився внаслідок їхньої 
діяльності науковий джерельний фонд; 
якими новими знаннями збагатили вони 
науку, порівняно з доробком поперед-
ників? За такого підходу очевидно, що 
найбільшим здобутком П. Чубинського 
є створення під його керівництвом усе-
осяжної джерельної бази з української 
етнокультури, мас штабна фіксація, систе-
матизація та опублікування фактичного 
матеріалу про побут, світогляд та твор-
чість народу в сімох капітальних томах 
«Трудов...». Що ж до закидів сучасників 
про нібито теоретико-методологічну, кон-
цепційну слабкість «Трудов…», то відпо-
відь на них дав ще сам П. Чубинський, 
слушно зауваживши, що його матеріали 
дадуть повніше й точніше уявлення про 
досліджуваний народ, ніж будь-які тео-
ретичні розмірковування та концепції. 
Поділяючи оцінку «Трудов…», висловле-
ну О. Куницьким, який зазначав, що «ці 
праці високо підняли престиж української 
етнографії» 72, додамо лише, що вони й 
донині залишаються її найповажнішим 
здобутком та окрасою. 

Серед інших резонансних наукових 
проектів П. Чубинського, що сприяли під-
несенню української етнографічної науки 
на новий щабель і спричинили постання 
в Україні першого спеціалізованого на-
укового центру, безперечно, є створення 
Південно-Західного відділу Російського 
географічного товариства, що став своє-
рідним прообразом Національної акаде-
мії наук. П. Чубинський давно виношував 
ідею створення повноцінного народознав-
чого центру, який би згуртував розпоро-
шені наукові сили, спрямувавши їх на 
різно бічне вивчення етнокультури, а отже, 
на відродження й розвиток української ет-
нічності та культури. Сучасники вченого 
наголошували на особливій його заслузі 

у відкритті цього центру, на його непере-
січному організаторському таланті, енер-
гійності та скромності. Зосібна, Ф. Вовк 
зазначав, що ініціатива і честь доведення 
до благочинного закінчення цієї нелегкої 
та досить делікатної справи (відкриття 
Південно-Західного відділу) належала, 
безсумнівно, П. Чубинському, блиску-
че завершення яким експедиції створило 
йому відомий авторитет у центральному 
відділі Товариства, а дивовижний орга-
нізаторський хист допоміг провести цю 
справу крізь дуже серйозні перешкоди 73. 

13 лютого 1873 року відбулося перше 
засідання Відділу, на якому головою Від-
ділу було обрано Г. Ґалаґана, керуючим 
справами – П. Чубинського, його поміч-
ником – О. Русова. У своїй програмовій 
промові П. Чубинський окреслив загальні 
риси діяльності Відділу, перед яким «сто-
їть завдання вивчення трьох етнографічних 
типів – українського, польського і єврей-
ського – а рівноважно і економічної ваги 
кожного з цих елементів» 74. П. Чубин-
ський заакцентував потребу провадження 
цих досліджень на об’єктивному ґрунті: 
«Ми мусимо, – зауважував промовець, – 
не домислювати, не проектувати, – справа 
наша полягає в тому, щоб викладати і ви-
ясняти» 75. 

Як свідчать очевидці, «головною ді-
ючою особою» і навіть головним винуват-
цем виникнення Відділу, за чиєю пропо-
зицією складався список його членів, був 
Павло Платонович Чубинський, якому 
вдалося зібрати підписи про створення 
Відділу від відомих, у тому числі наді-
лених владою, осіб міста 76. Серед них: 
князь, Київський генерал-губернатор 
О. Дондуков-Корсаков, управляючий ки-
ївської контрольної палати В. Борисов  
та багатий поміщик Г. Ґалаґан, нащадок 
козацького старшини, раніше – редактор 
етнографічної секції в Комісії для опи-
су губерній Київської навчальної окру-
ги, щирий приятель Т. Шевченка, який 
«завсіди» маніфестував свої українські 
симпатії 77. Г. Ґалаґан з-поміж інших офі-
ційних осіб був тим, хто ставився до ді-
яльності Відділу неформально. Він, зо-
крема, прилучився навіть до окреслення 
його дослідницьких планів, з приводу 
яких консультувався з віце-президентом 
ІРГТ П. Семеновим. З листа останнього до 
Г. Ґалаґана постають цікаві аспекти теорії 
тогочасної етнографічної науки, усвідом-
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лення дослідниками потреби провадити 
вивчення в чотирьох напрямах – антро-
пологічному, філологічному, побутово-
матеріальному та побутово-духовному. 
П. Семенов через Г. Ґалаґана намагався 
спрямувати увагу Відділу передусім на 
вивчення матеріальної культури і лише 
після цього духовної, підкреслюючи, що 
в працях експедиції П. Чубинського не-
співмірність між різними частинами до-
сліджень є надто великою 78. 

Київська адміністрація мала певні при-
чини політичного характеру підтримати 
існування Відділу і його діяльність перед 
загрозою поширення польського впливу. 
Отже, то був рідкісний випадок, коли ін-
тереси частини української інтелігенції 
були суголосними устремлінням влади. 
Проте факти свідчать, що повної довіри у 
влади до Відділу не було і бути не могло. 
До прикладу, клопотання М. Костомарова 
та П. Чубинського перед Російським гео-
графічним товариством асигнувати кошти 
на етнографічно-статистичну подорож 
на Кубанщину не отримало підтримки з 
боку ради ІРГТ, яка, вочевидь, мала не-
безпідставні підозри, що «Відділ, маючи 
вивіску наукової установи, був насправді 
генеральним штабом політичного україно-
фільства».

Відкриття Відділу ІРГТ для київських 
членів «Старої Громади» мало неабияке 
значення, оскільки, як зазначав один 
з її активних учасників Ф. Вовк, воно 
«легітимізувало як щонайменше більшу 
половину того, що ми робили до тих пір 
в якості (поза власною волею) таємного 
співтовариства Київської Громади; ... 
розв’язало нам руки і давало можливість 
істотно розвинути наші дуже скромні 
починання в галузі українознавства, 
збільшити наші видавничі засоби, 
залучати до роботи набагато більше коло 
діячів і користуватися сприянням багатьох 
вчених і адміністративних установ, з 
якими до тих пір ми могли спілкуватися 
тільки як окремі особи» 79. Скидалося на 
те, що громадівці, користуючись чужим 
недоглядом, «отримали легітимне право 
збиратися і відкрито займатися науковою 
діяльністю про Україну і для України» 80. 

За три роки функціонування Відділ 
об’єднав чи не всіх українських діячів 
першої половини 70-х років ХІХ ст.: ви-
датних учених і професорів, інтелігенцію 
і навіть місцеве панство загальною чисель-

ністю близько 170 осіб 81. Серед засновни-
ків Відділу були П. Чубинський, Ф. Вовк, 
М. Лисенко, О. та С. Русови, М. Драго-
манов, М. Левченко, В. Зайончевський, 
П. Житецький, М. Дашкевич, П. Білозер-
ський, О. Кістяківський, П. Косач, О. Ла-
заревський, І. Левицький, К. Михальчук, 
В. Петров, І. Рудченко, М. Старицький, 
В. Науменко, І. Посяда, В. Симиренко, 
М. Симонов (Номис), О. Ханенко та ін. 82 
На кінець 1873 року Відділ уже нарахову-
вав 102 члени, з яких 57 перебувало в Києві, 
а 45 – поза ним. Відділ підтримував широ-
кі зв’язки з іншими науковими установами 
(чеська, сербська, словацька, словінська, 
лужицька матиці, Південнослов’янська ака-
демія в Загребі, Інститут Оссолінських), 
здійснював обмін виданнями, а також нала-
годив контакти з установами західноукраїн-
ських земель, із центральними та місцевими 
відділами, статистичними та єпархіальни-
ми комітетами, археографічними комісіями, 
Вільно-економічним товариством, земськи-
ми управами. 

До найважливіших здобутків Відділу 
дослідники справедливо відносять також 
успішне проведення ним одноденного пе-
репису населення Києва, результати якого 
було опубліковано 1875 року і який здій-
снювався «не з поліційною, або з фіскаль-
ною, але виключно статистично-науковою 
метою». Успіх у цій справі був гаранто-
ваний завдяки надзвичайно ґрунтовній і 
об’ємній роботі, яку було здійснено під ке-
рівництвом П. Чубинського задовго до пе-
репису і яка включала розробку програми, 
окреслення змісту та характеру досліджен-
ня, діяльності розпорядчого й спостереж-
ного комітетів, друкування формулярів 
для опису дворів, квартир та особистих 
карток тощо. До акції перепису було залу-
чено широке коло учасників – «більше 100 
ріжних людей, мешканців Києва усякого 
стану і фаху, почасти й молоди, і під керів-
ництвом невеликої комісії і кількох членів 
за головування Чубинського, в одну ніч 
на 2-е березня 1874 р. приватними силами 
було докладно описано населення Києва в 
127 551 людину... Такого другого громад-
ськими силами, до того й за науковими ме-
тодами зробленого опису, Київ вже потім 
ніколи не зазнав» 83. 

Ця безпрецедентна в державній статис-
тичній практиці наукова акція мала неоці-
ненне значення для створення об’єктивної 
картини про кількісні характеристики, 
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мовно-етнічну, статево-вікову, соціальну 
й конфесійну структуру населення Києва. 
Передовсім перепис виявив, що реальна 
чисельність населення на 50 % більша, 
аніж подавала офіційна статистика. Меш-
канців власне міста було 116 774 особи 
(91,77 %), а населення передмістя стано-
вило 10 477 осіб (8,23 %). Несподіваним 
стало й те, що в передмісті відсоток ко-
рінних мешканців виявився вищим, аніж 
у місті, зокрема, корінних киян у власне 
місті проживало лише 27,93 %, а в перед-
місті – 32,93 %. Як зазначає П. Чубин-
ський, «взагалі в Києві серед жителів на 
кожні 100 киян припадає 252 некиян». 

За результатами перепису, найбільшою 
несподіванкою для влади виявилося те, 
що більше половини мешканців міста 
визнали українську мову рідною, що 
стало надзвичайно резонансним фактом 
суспільного життя Києва. З мовно-
етнографічного та конфесійного погляду 
становлять інтерес відомості про мешканців 
Києва – вихідців з інших регіонів та 
населених пунктів, а отже, певною мірою, 
про їхнє етнічне походження: у складі 
населення міста кияни й уродженці 
Південно-Руських губерній становили 
73,85 %, а уродженці великоруських і 
білоруських губерній – 21,55 %, вихідці з 
інших етноісторичних місцевостей імперії – 
2,89 %, іноземці – 1,71 % (або 2170 осіб). 
Майже третину населення міста становили 
уродженці губерній Південно-Західного 
краю, з них найбільша частина – вихідці 
з Київської (26,12 %) та Чернігівської 
(6,59 %) губерній. 

За даними перепису, близько 15 % склали 
вихідці з власне російських губерній, 
які, вірогідно, були переважно етнічними 
росіянами. Враховуючи, що близько 
1,5 % мешканців міста визнали білоруську 
мову рідною, це слід розцінювати як вияв 
їхньої білоруської етнічної ідентичності. 
Зіставлення даних перепису про вживання 
польської мови в домашньому побуті 
(якою спілкувалася п’ятнадцята частина 
киян) із відомостями про католицьку 
релігійну належність мешканців міста 
дозволяє припустити, що понад 7 тис. із 
них були етнічними поляками. Дослідник 
зазначає, що дві третини населення міста 
прийшли сюди недавно, «протягом одного, 
двох, трьох десятиріч». Серед киян, 
котрі репрезентували численну групу 
іноетнічного населення, були євреї, яких 

нараховувалося в місті 13 803 особи і які, 
на думку П. Чубинського, «поселилися в 
Києві протягом останніх 5–6 років» після 
скасування владою відповідної заборони 
на проживання 84. 

Унаслідок перепису було також виявлено 
диспропорцію кількісних параметрів 
представників чоловічої та жіночої статей: 
жінок було 55 403 (43,53 %), чоловіків – 
71 848 (56,47 %). Через це у співвідношенні 
чоловічої та жіночої статей була істотна 
перевага перших над другими – на 100 жінок 
припадало 130 чоловіків. Найпомітніша 
диспропорція між жіночим та чоловічим 
населенням простежувалася на Печерську, 
де на 100 жінок припадало 297 чоловіків. 
За слушним поясненням П. Чубинського, це 
зумовлено значною кількістю військових, 
розміщених у казармах на Печерську, та 
розташуванням Лаврського монастиря в 
цій частині міста. Істотною була перевага 
чоловіків над жінками і в Лук’янівському 
кварталі (на 100 жінок – 132 чоловіки), 
що пояснювалося наявністю там Київської 
військової гімназії і тюремного закладу 85. 

У ході перепису було отримано 
об’єктивні статистичні дані щодо поши-
рення грамотності серед населення, зокре-
ма, виявлено, що грамотні та напівграмот-
ні становлять менше половини населення 
(43,5 %), а безграмотні – більшість (понад 
55,5 %); до того ж найнижча освіченість 
була серед жінок, дві третини з яких були 
неграмотними. 

Відносно ж соціальної структури насе-
лення міста, то до найчисленніших груп, 
які утворювали нижчі прошарки і налі-
чували 74 %, належали міщани (майже 
третина – 32,56 %), представники ниж-
чих чинів (майже чверть – 23,15 %) та 
селяни (понад шосту частину – 17,56 %). 
Спадкові та персональні дворяни й вище 
духовенство становили 17,77 %, а купці – 
понад 3 %.

Як зауважує О. Русов у своїх спога-
дах, сам перепис був прекрасною науковою 
операцією, блискуче проведеною на благо 
української науки, проте організатор цієї 
наукової акції (П. Чубинський), який зумів 
надихнути всіх членів спостережного комі-
тету й кілька сотень студентів працювати на 
перепис, поводився надзвичайно скромно і 
був непомітний у цей день, не претендуючи 
на жодні преференції при виконанні цього 
величезної наукової ваги заходу 86. Цю ж 
рису П. Чубинського відзначав і Ф. Вовк, 
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який писав, що в нього не було усвідомлен-
ня своєї переваги над іншими, і при всьому 
своєму бурхливому темпераменті він на-
справді був надзвичайно скромним і неви-
багливим, ніколи не виявляючи претензій 
на будь-який авторитаризм 87.

Під керівництвом П. Чубинського члени 
Південно-Західного відділу ІРГТ розпо-
чинають студіювання «господарських від-
носин, форм грошового обігу і ярмаркової 
торгівлі, особливостей селянського вироб-
ництва та способів реалізації продукції», 
досліджують землеробський інвентар, се-
лянську садибу та матеріальну культуру в 
цілому 88. Одним з перших суто етнографіч-
них проектів Південно-Західного відділу 
було дослідження Бориспільського ярмар-
ку, зініційоване П. Чубинським та проведе-
не групою фахівців (Ф. Вовк, О. Русов та 
студенти), яка попередньо отримала дуже 
докладні теоретичні й практичні поради від 
П. Чубинського. Як згадував Ф. Вовк, «...не 
можу не визнати П. П. своїм першим учи-
телем у цій справі [етнографічних студій] 
і зберігаю до цих пір найсердечнішу вдяч-
ність за його поради й настанови, які мені 
надалі дуже знадобилися. Завдяки особис-
тій участі П. П. наша робота на ярмарках 
пішла надзвичайно жваво й успішно» 89. 
Дослідження торгових та виробничих від-
носин, матеріальної культури було порів-
няно новим явищем в етнографічній науці 
ХІХ ст., у якій традиційно основний акцент 
робився на фіксацію та наукове осмислення 
реалій уснопоетичної творчості й обрядової 
культури. У наукових «Записках» Відділу 
з’явилася ціла низка статей про матеріальну 
культуру та господарсько-економічні відно-
сини, у яких ідеться, зокрема, про дослі-
дження народного житла (М. Левченко) 90, 
про сільський побут і господарський інвен-
тар (П. Чубинський) 91 та про економічну 
проблематику (В. Антонович, Ф. Вовк) 92. 

Дослідницькі інтереси Відділу відобра-
жає його видавнича діяльність, зокрема, 
два томи «Записок Південно-Західного 
Відділу Імператорського Російського Гео-
графічного Товариства», характерною 
особ ливістю яких є різноманітність та 
актуальність матеріалів, суголосність 
їхнього змісту «головнішим потребам 
часу». Перший том «Записок…» охоплює 
кілька напрямів українознавства, що за-
свідчує широчінь дослідницьких інте-
ресів його учасників. Економічний блок 
опуб лікованих розвідок репрезентує роз-

виток промисловості в історичному ас-
пекті, торгових стосунків, зокрема, у 
хлібній торгівлі, подає інформацію про 
сільські ярмарки й кустарну промисло-
вість, ощадно-позичкове товариство, а 
також програму вивчення кустарної про-
мисловості. Як зауважують дослідники, 
саме така форматна й наукова постановка 
проб леми економічного стану України і 
викликала занепокоєння в російських на-
ціоналістичних колах. 

До матеріалів географічно-природ ни-
чо го характеру слід віднести статті про 
кліматологію та етноботаніку (А. Рогович 
і Ф. Вовк) 93. Окремий розділ становлять 
публікації на етно графічну тематику, се-
ред яких – розвідка О. Русова про Остапа 
Вересая – «одного з останніх малоруських 
кобзарів», М. Лисенка «Характеристика 
музичних особливостей малоруських дум 
і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм» 
та П. Чубинського «Про народні історичні 
легенди» 94. Перший том «Записок» міс-
тить також збірку дум і пісень релігійно-
морального змісту О. Вересая.

Істотно розширюють спектр етнографіч-
них, статистичних та фольклористичних 
студій матеріали, уміщені в другому томі 
«Записок»: реферати з порівняльної фольк-
лористики М. Драгоманова 95, П. Іващен-
ка про релігійний культ південно руського 
народу в його прислів’ях 96, про результа-
ти київського перепису П. Чубинського 97 
та С. Завойка 98. Том містить збірку на-
родних пісень з Буковини Г. Купчанка, 
репрезентує регіональну народознавчу 
та історико-краєзнавчу тематику (зокре-
ма, розвідка Г. Купчанка подає історико-
географічні відомості про Буковину 99, а 
стаття М. Константиновича інформує про 
народну освіту Південно-Західного краю). 
Фактично Південно-Західний відділ ІРГТ 
став першою легальною організацією в ца-
рині українознавства: учені, які згуртува-
лися довкола нього, провадили науково-
пошукову роботу як з гуманітарної галузі, 
так і природничої, готуючи ґрунт для ство-
рення Української академії наук.

Науковий доробок Відділу склав осно-
ву доповідей ІІІ-го Археологічного з’їзду в 
Києві, що став поважною віхою як в утвер-
дженні україністичних студій, так і в роз-
витку українського національного руху 100. 

Плідна й результативна діяльність 
П. Чубинського та інших членів Відділу, 
яка увиразнювала українство як самодос-
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татню етнонаціональну спільноту з прита-
манними їй особливостями культури, мови 
та економічного розвитку, створила інфор-
мативно інтелектуальне тло для гуртуван-
ня українства і набула помітного резонансу. 
З відкриттям Відділу, як свідчить анонім-
ний автор, «розпорошені українофіли отри-
мали центр і опору, біля яких згрупувалися 
і стали діяти сміливіше, так, що протягом 
року з лишком їхній успіх став кидатися 
в очі» 101. За твердженнями дослідників, 
Відділ був одним зі своєрідних свідомоор-
ганізованих виявів українського народни-
цтва 1870-х років 102; а на думку С. Русо-
вої, з відкриттям Відділу «з’явилися перші 
бруньки нової національної свідомості». 

Активізація україністичних студій викли-
кала серйозне занепокоєння і спротив цар-
ських чиновників, які в особі своїх пильних 
представників – В. Шульгіна та М. Юзефо-
вича – почали переслідувати членів Відділу 
вже з кінця 1874 року. Вийшовши зі складу 
Відділу, вони розгорнули антиукраїнську 
кампанію в газеті «Киевлянин», писали до 
Петербурга про сепаратизм в українських 
колах і відверто звинувачували весь Відділ 
у політичному партикуляризмі, заявляючи, 
що Південно-Західний відділ «захоплено 
таємним гуртком так званих українофілів, 
і влада разом зі службовцями і вельможни-
ми панами легалізує підпільне Товариство 
та його роботу». Інкримінуючи Відділу не-
благонадійність, ці наглядачі самодержав-
ства стверджували, «що краєзнавча робота 
членів Відділу ведеться, не притримуючись 
державної ідео логії» 103. Відверті випади 
були спрямовані проти «старого відомо-
го націоналіста П. Чубинського», який під 
цим тиском уже на початку 1875 року ви-
мушений був відмовитися від керівництва 
справами Відділу. Через це Г. Ґалаґан від-
мовився від головування у Відділі. Новим 
керівником було обрано В. Антоновича, а 
його заступником П. Чубинського. Таким 
чином, ці звинувачення членів Південно-
Західного відділу з настійливими рекомен-
даціями ліквідувати Відділ та припинити 
українофільську пропаганду були сприйня-
ті владою; і вже в травні 1876 року вони 
стали предметом особ ливої наради при ро-
сійському імператорі. «7 червня 1876 р. мі-
ністр внутрішніх справ А. Тимашев повідо-
мив голові Географічного товариства про те, 
що “у зв’язку з виявленою останнім часом 
на півдні Росії діяльністю особливої приро-
ди пропагандистів, “заражених”, так званим 

українофільством, а також поширення в на-
роді перекладів підручників і молитовників 
малоросійською мовою”, було скликано особ-
ливу нараду з метою зупинити і “присечь в 
корне” подальший розвиток шкідливої укра-
їнофільської пропаганди» 104. У Петербурзі 
було створено сумнозвісну Комісію в справі 
боротьби з українством, видано так званий 
Емський акт про заборону українського сло-
ва та в червні 1876 року остаточно закрито 
Південно-Західний відділ ІРГТ 105. До того 
ж М. Драгоманову та П. Чубинському (як 
ініціаторам українофільської пропаганди) 
було заборонено проживати «в Малоросії, 
Петербурзькій та Московській губерніях».

Окрім ґрунтовних наукових здобутків, 
П. Чубинський лишив у спадок українству 
своєрідний заповіт-поезію «Ще не вмерла 
Україна», який зажив слави національного 
гімну. Цей Гімн став символічним вінцем 
національного подвижництва П. Чубин-
ського на громадській ниві, так само як 
«Труды...» – вершиною його наукового до-
робку. Із цього приводу М. Сумцов слушно 
зауважив, що П. Чубинський свій славний 
гімн «підкреслив такою величезною науко-
вою підвалиною, як “Труды этнографическо-
статистической экспедиции”» 106. Учений 
справедливо зазначав, що, хоча давно вже 
нема серед живих ні П. Чубинського, ні 
його талановитих високої вченості крити-
ків, проте «його капітальні “Труди” живуть 
і виявляють усі ознаки довгого і славно-
го життя» 107. Пророчими щодо спадщини 
П. Чубинського видаються й слова Ф. Вов-
ка: «Його високе суспільне значення не за-
будеться Україною ніколи» 108.

Ще на початку ХХ ст., відзначаю-
чи «багатство» зібраного П. Чубинським 
етно графічного матеріалу та багатогран-
ність його змісту, дослідники жалкували 
про малодоступність їх для читача і навіть 
для науковців через низький наклад. Зо-
крема, В. Камінський зазначав, що «в да-
ний час будь-який етнограф і діалектолог, 
не дивлячись на те що ця праця не нова, 
не може працювати продуктивно, не озна-
йомившись із капітальними, об’ємними за 
матеріалом та цікавими за змістом праця-
ми Чубинського… На жаль, ці праці ста-
новлять рідкість і на це необхідно було б 
звернути серйозну увагу»109.

Ця проблема малодоступності праць 
П. Чубинського не втратила актуаль-
ності і на початку ХХІ ст. З огляду на 
це, на вшанування 170-річчя з дня на-
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родження П. Чубинського Інститут мис-
тецтвознавства, фольклористики та етно-
логії ім. М. Т. Рильського НАН України 
розпочав перевидання семитомної праці 
П. Чубинського «Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-
Русский край». До відзначення славного 
ювілею етнологи та фольклористи Інсти-
туту спільно з колегами з інших уста-
нов країни провадять упродовж останніх 
років широкомасштабну фольклорно-
етнографічну експедицію «Шляхами 
П. Чубинського», наслідком якої стане ба-
гатотомне видання про культуру й побут 
українців та етнічних меншин сучасної 
України. Сподіваємося, що це буде цін-
ний порівняльний матеріал як для ниніш-
ньої науки, так і для майбутньої.
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Всеволод Наулко  
(Київ)

ЛИСТУВАННЯ ФЕДОРА ВОВК А 
ІЗ ЗАРУбІЖНИМИ ВЧЕНИМИ

Е 
пістолярна спадщина видатного 

українського етнографа, антрополога та ар-
хеолога Федора Кіндратовича Вовка (1847–
1918) становить величезну кількість листів. 
Про неабиякий її обсяг свідчить той факт, 
що лише відомих нам текстів, що зберіга-
ються в архівах України, насамперед у На-
уковому архіві Інституту археології НАНУ, 
налічується близько 5 700 – від сотень до-
писувачів, серед яких – видатні політичні 
й громадські діячі, учені, митці, збирачі 
пам’яток історії та культури.

У запропонованій статті розглянуто 
листування Ф. Вовка з його зарубіжни-
ми колегами. Воно є важливим джерелом 
наукових знань, синтезу оригінальних ду-
мок, зразком високої культури.

Звісно, у короткій розвідці неможливо 
розглянути, бодай побіжно, зміст усіх тек-
стів, тому зупинимося на найважливіших 
питаннях, які охоплює це листування. 
Детальніше зі змістом конкретних листів 
читач може ознайомитися, скориставшись 
посиланнями, наведеними в цій статті 1.

Серед кореспонденції Ф. Вовка чільне 
місце посідають листи від Любора Нідер-
ле – видатного чеського славіста (1865–
1944). Загалом зберігся 61 лист. Вони на-
писані чеською, німецькою, французькою 
та російською мовами. У листах ідеться 
про заснування народознавчого часопису 
«Česki Lid», відкриття чесько-словацької 
етнографічної виставки 1895 p.; вони за-
свідчують намагання Л. Нідерле допомог-
ти Ф. Вовку влаштуватися професором Го-
ловної школи в Софії (нині – Софійський 
університет), а також вказують на значну 
роль Ф. Вовка в популяризації досягнень 
чеських етнографів у найвизначніших 
французьких виданнях і часописах НТШ. 
У багатьох листах Ф. Вовк неодноразо-
во за взірець брав культурну діяльність і 
національну свідомість чехів. У листі до 
Б. Грінченка від 27 березня 1898 p., ве-
дучи мову про можливу участь України у 
Всесвітній виставці в Парижі (1900), він 
писав: «Окрімного місця не дадуть – се 
вже російський амбасад не пустить, та де 

у нас гроші тиї, щоб те спорудити і де у 
нас те національне почуття, щоб це зроби-
ти, хіба ми фінляндці або чехи?» 2.

Без перебільшення, листування між 
Ф. Вовком та Л. Нідерле має важливе 
пізнавальне значення, оскільки в ньому 
йдеться про актуальні наукові проблеми. 
Так, у багатьох своїх працях, досліджую-
чи походження слов’ян, Л. Нідерле широко 
використовував антропологічні матеріали 
щодо морфологічних відмінностей різних 
народів. Зокрема, він запровадив антропо-
логічну класифікацію за формою голови 
людини, виокремивши дві великі групи: до-
лікокефалів, тобто довгоголових, та брахі-
кефалів – короткоголових. Ф. Вовк піддав 
критиці тезу Л. Нідерле про можливість 
еволюції довгоголовості давніх слов’ян до 
брахікефальності. З другого боку, новітні 
дослідження, проведені в XX ст., засвід-
чили, що впродовж останнього тисячоліття 
також відбувалися процеси брахікефалі-
зації серед слов’ян поряд зі змішуванням 
різних антропологічних типів 3.

Як свідчить листування, Ф. Вовк про-
понував публікувати чеські реферати 
одно часно і європейськими мовами, «як 
це робилося у деяких виданнях НТШ». 
Натомість Л. Нідерле із цим не погоджу-
вався, віддаючи перевагу слов’янським 
мовам. Він намагався позбавити чеський 
часопис зайвої політизації і водночас із 
розумінням ставився до складних етно-
генетичних проблем, які досліджував 
Ф. Вовк. Цікаво, що Л. Нідерле, не вва-
жаючи процес формування українського 
етносу остаточно завершеним, схвалював 
прагнення українців здобувати свої націо-
нальні права.

У Науковому архіві Інституту архео-
логії НАНУ зберігаються два листи до 
Ф. Вовка й іншого відомого чеського етно-
графа Ченека Зібрта (1864–1932) – автора 
низки праць із народних звичаїв і матері-
альної культури. У них ідеться про рецен-
зію Ч. Зібрта на дослідження Ф. Вовка 
про весілля в Україні. Його було вміщено 
у виданнях Бібліотеки музею Королівства 
чеського, в якому працював Ч. Зібрт 4.

Ф. Вовк майже половину свого життя 
провів в еміграції. Його формування як 
антрополога відбулося на основі французь-
кої наукової школи, представленої такими 
всесвітньо визнаними вченими, як П. Бро-
ка, Й. Денікер, П. Топінар, А. де Мортіє, 
Л. Манувріє. Листи двох останніх дослід-
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ників становлять значний відсоток в епіс-
толярній спадщині Ф. Вовка 5. У листах 
антрополога й історика первісного суспіль-
ства, почесного президента доісторично-
го товариства Франції Адріана де Мортіє 
(1853–1931) ідеться про активну працю 
Ф. Вовка в Паризькому антропологічному 
товаристві, відвідання ним пам’яток історії 
та культури, зокрема, у Бельгії, подання 
у вітчизняні часописи, скажімо, у «Мате-
ріали до українсько-руської етнології», ін-
формації про Паризький конгрес археології 
та антропології, Всесвітню виставку 1900 р. 
і монографію знаменитого археолога Габріє-
ля Мортіє з історії первісного суспільства.

Ще тіснішими були стосунки Ф. Вов-
ка з видатним французьким антропологом 
Луї Манувріє (1850–1927). Дослідження 
з порівняльної антропології, започаткова-
ні Л. Манувріє, не втратили актуальнос-
ті й дотепер. Так, на VII Міжнародному 
конгресі антропологічних та етнологічних 
наук (1964) у Москві величезний інтерес 
викликала доповідь польського антропо-
лога Наполеона Волянського, який за ме-
тодикою Л. Манувріє дослідив залежність 
довжини тіла людини від зросту та віку її 
батьків. Л. Манувріє також довів, що жі-
ночий мозок не тільки не менший, а навіть 
більший, ніж чоловічий з погляду мор-
фології, а також має багато характерних 
ознак переваги і загалом не поступаєть-
ся чоловічому «за обсягом та глибиною» 
розуму. Як свідчать листи Л. Манувріє, 
він постійно цікавився не лише експеди-
ційними дослідженнями Ф. Вовка, який 
після переїзду до Росії в 1905 р. очолив 
Російське антропологічне товариство при 
Санкт-Петербурзькому університеті, але 
й суспільно-політичним життям тогочас-
ної Росії. У листі від 2 липня 1906 р. він 
писав Ф. Вовку: «Співчуваю вам, любий 
друже, адже у мутній воді революцій ясно 
бачать лише ті, що її мутять». Загалом у 
Науковому архіві Інституту археології 
НАНУ зберігається 12 листів до Ф. Вов-
ка від французьких антропологів.

Важливо, що, на відміну від біль-
шості наведених тут текстів, листування 
Ф. Вовка з І. Шишмановим має зворотний 
зв’язок: 13 із них належать І. Шишмано-
ву, а 3 – Ф. Вовку. Останні зберігаються в 
Болгарії і були опубліковані в 1968 р. 6

Іван Шишманов (1862–1928) був про-
фесором Софійського університету, чле-
ном Болгарської AH, дійсним членом 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 
міністром освіти Болгарії (1903–1907), 
послом Болгарії в Українській Народ-
ній Республіці (1918–1919). Безсумнів-
но, спілкуванню двох учених сприяла та 
обставина, що І. Шишманов був зятем 
М. Драгоманова, з яким Ф. Вовк підтри-
мував дружні стосунки.

У багатьох листах Ф. Вовка та І. Шиш-
манова йдеться про праці Ф. Вовка з 
весільної обрядовості, зокрема опублі-
ковану в кількох числах «Сборника за 
народни умотвореня, наука и книжнина» 
(1890–1894) фундаментальну працю про 
весільні обряди слов’янських народів і 
статтю про весілля болгар, надруковану 
в російському часописі «Этнографическое 
обозрение» за 1894 p.

У листах Ф. Вовк та І. Шишманов об-
говорювали дуже важливе питання в жит-
ті й науковій діяльності Ф. Вовка – його 
спроби переїзду з Парижа до Болгарії для 
роботи у Вищій школі, яка тоді мала назву 
Софійський університет. Його бажання 
переїхати до Болгарії виявилося нездій-
сненним. Формальною причиною відмови 
було те, що Ф. Вовк не мав докторського 
ступеня. Основну ж причину слід шукати 
у сфері політичних обставин. Про це здо-
гадувався і сам учений, коли в листі від 
30 січня 1897 р. запитував у І. Шишмано-
ва: «В чём заключается препятствие моему 
назначению: в политических ли соображе-
ниях, в недостатке ли ученой степени, в 
недостаточности рекомендаций или в чём-
то другом?». Очевидно, не без підстав він 
назвав першу причину. Перевагу політич-
них чинників підтверджує і лист Ф. Вов-
ка до І. Шишманова від 1 серпня 1897 р., 
в якому він, посилаючись на М. Драгома-
нова, зазначав, що вчений ступінь у Бол-
гарії ще не дуже потрібний і багато хто 
його не має.

В інших листах до І. Шишманова 
Ф. Вовк розглянув з критичних позицій 
деякі аспекти, висловлені Л. Нідерле в 
книзі «Людство доісторичної доби» (Пра-
га, 1893), і висловив свою концепцію розу-
міння етнології як комплексної науки 7.

Досить помітною була діяльність 
Ф. Вовка у сфері польсько-українських 
зв’язків. Вона розпочалася в 1874 р., коли 
він готував експозицію для III Археоло-
гічного з’їзду, де були використані фото-
графії з музеїв Кракова, Познані та Схід-
ної Галичини. Ф. Вовк високо цінував 
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і використовував фундаментальні праці 
Оскара Кольберга, зокрема «Lud polski», 
яку етнографічний часопис «Wisła» вва-
жав однією з найкращих в Європі. Він 
листувався з головним редактором цього 
часопису Я. Карловичем і його заступ-
ником С. Чижевським, а також праців-
никами журналу «Lud», який виходив 
у Львові, широко використовував анке-
ту зі збору антропологічних відомостей, 
опубліковану Ягеллонським університе-
том. У паризьких часописах, передусім 
«L’Anthropologie», Ф. Вовк публікував ре-
цензії на праці польських колег С. Керха, 
Е. Маєвського, В. Деметрикевича, Фар-
чинського, Шукевича, Кріза. У листах до  
них Ф. Вовк виявляв інтерес до етимо-
логії етнографічних термінів («копула», 
«бондар», «набілок» та ін.), проблем ево-
люції народного одягу, вважаючи, напри-
клад, одяг козацької старшини подібним 
до польського.

Окремі листи, зокрема Я. Чекановсько-
го, свідчать про зацікавленість Ф. Вовка 
співвідношенням чисельності українців і 
поляків. В інших він полемізував стосов-
но українського походження П. Чубин-
ського, а також торкався характеру ево-
люції деяких обрядів 8.

В архівних сховищах зберігається ба-
гато листів до Ф. Вовка від російських 
учених, яких лише умовно можна назвати 
«зарубіжними». Розгляньмо найважливіші 
питання, які охоплює це листування 9.

Так, у листах відомого географа та 
антрополога, професора Московського 
університету Дмитра Анучина йдеться 
про переклад Ф. Вовком праці Л. Ні-
дерле «Людство в доісторичні часи», 
французько-російські наукові зв’язки, 
організацію етнографічних експедицій і 
конкретні проблеми етнології. У кількох 
листах за 1908 р. він повідомляв про мож-
ливість проведення Ф. Вовком досліджень 
в Етнографічному відділі Рум’янцевського 
музею, а також в Історичному та Антропо-
логічному музеях Москви. Значний інте-
рес з боку Д. Анучина, як і деяких інших 
російських учених, викликала відкрита 
Ф. Вовком Мізинська палеолітична сто-
янка та зразки кремнієвих виробів, що він 
одержав, а також виставка етнографічних 
колекцій з Галичини, організована Музе-
єм Олександра III в Санкт-Петербурзі.

Високо цінуючи етнографічні праці 
Ф. Вовка, Д. Анучин, як свідчать листи 

за 1915 р., досить критично ставився до 
його антропологічних досліджень з погля-
ду «їхніх висновків і побудови фактів». 
Причиною цього, на його думку, було те, 
що Ф. Вовк визнавав «лише французь-
ку антропологічну школу». Насправді ж 
розбіжності в їхніх поглядах стосувалися 
передусім проблеми походження східних 
слов’ян. Зокрема, Д. Анучин, дотриму-
ючись концепції «колиски трьох братніх 
народів», заперечував відносну антропо-
логічну однорідність українців 10.

Яскравим виявом високої поваги до 
Ф. Вовка є листи відомого природознавця 
академіка Л. С. Берга (16 одиниць лише 
за один рік, 1917–1918), що вказують на 
те, що він усебічно сприяв Ф. Вовку в здо-
бутті докторського ступеня та висуненні 
його кандидатури на посаду завідуючого 
кафедри географії Київського університе-
ту, вважаючи надзвичайно ґрунтовними 
етнографічні й антропологічні досліджен-
ня Ф. Вовка, зокрема розділи до першої 
українознавчої енциклопедії «Украинский 
народ в его прошлом и настоящем» (2-й 
том, Петроград, 1916). З другого боку, 
він широко використовував етнографічні 
матеріали Ф. Вовка у своїх монографіях, 
присвячених Бессарабії.

Листи Л. Берга містять цікаві відомос-
ті про стан тогочасної науки, суспільно-
політичну ситуацію та взаємини між 
ученими. Поздоровляючи Ф. Вовка з при-
своєнням докторського ступеня, він вод-
ночас писав у листі від 1 травня 1918 p., 
що «Петроград останется без авторитетно-
го антрополога и этнографа. А затем не 
хотелось бы, чтобы связь между велико-
русской и украинской наукой потерялась. 
А в Вашем лице мы в Петрограде имели 
самого авторитетного представителя укра-
инской науки».

Винятковий інтерес викликають лис-
ти російського етнографа та фолькло-
риста Митрофана Дикарева (1854–1899). 
У них (23 одиниці за 1894–1899) ідеться 
про працю над розвідками, що були на-
друковані в часописах «Этнографическое 
обозрение», «Етнографічний зборнік», 
«Киевская старина» і «Матеріалах до 
українсько-руської етнології» НТШ. Зо-
крема, мова йде про весілля на Воронеж-
чині та Кубані, рибальство, бджільництво 
й інші промисли, народні звичаї та обря-
ди. Він повідомляв Ф. Вовка про надісла-
ні фотографії народного одягу та житла, 
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бібліографію тодішніх російських науко-
вих праць, дані про кількісне співвідно-
шення українських і російських селищ, 
матеріали із «сороміцького» фольклору. 
Ці матеріали були широко використані в 
його працях 11.

Відомий російський етнограф Віра Ми-
колаївна Харузіна в листі від 15 грудня 
1916 р. писала про бажання відкрити на-
вчальний музей антропології, археології 
та етнографії при Московському археоло-
гічному інституті, де вона викладала етно-
графію, у зв’язку з чим просила Ф. Вовка 
надіслати програму для вивчення весіль-
них обрядів. В іншому листі вона пропо-
нувала Ф. Вовку розглянути запропоно-
ваний нею проект структури навчального 
музею і «програму» викладання. 

Листи відомого мовознавця академіка 
О. Шахматова стосувалися видання праці 
«Украинский народ в его прошлом и на-
стоящем», членом редколегії якої він був. 
Деякі з цих листів свідчать про надзви-
чайно прихильне ставлення О. Шахмато-
ва до проблем розвитку української куль-
тури та мови.

В інших листах російських колег 
Ф. Вовка мова йшла передусім про кон-
кретні проблеми археології (В. Городцов, 
А. Міллер, П. Уварова), антропології 
(Д. Золотарьов, В. Бунак), мовознавства 
(Ф. Корш), історії (М. Ковалевський, 
О. Єфименко, С. Ольденбург), етногра-
фії (В. Арсеньєв, В. Йохельсон), музеє - 
знавства (Д. Клеменц, М. Могилян-
ський). Листувався Ф. Вовк також із ві-
домим білоруським мовознавцем академі-
ком Є. Карським. Варто зауважити, що 
на сьогодні важкодоступними залиша-
ються листи-відповіді Ф. Вовка, що збе-
рігаються в архівах зарубіжних країн.
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Олександр Курочкін  
(Київ)

РІЗДВЯНО-НОВОРІ ЧНІ 
СВЯТА З ІСТОРИ ЧНОЇ 
ДИСТА НЦІЇ У 140 РОК ІВ 
(ш л я х а м и експед и ц і ї  
Па в ла Чу би нськог о)

В 
ажливу частину етнографічних 

джерел становлять народні календарі – 
особ ливі нотатки про життя та побут 
селян України в різні пори року, що ві-
дображали хронологічну приуроченість 
окремих звичаїв, обрядів, повір’їв, зразків 
уснопоетичної творчості. Історичними по-
передниками цього своєрідного літератур-
ного жанру можна вважати давньоруські 
літописи, монастирські хроніки, сімей-
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ні щоденники (діаріуші), що послідовно 
подавали різноманітні відомості. Тради-
цію видання спеціалізованих календарів 
звичаєво-обрядового профілю у вітчизня-
ному народознавстві започаткували К. Се-
ментовський (1843), О. Терещенко (1848), 
М. Арандаренко (1849), М. Максимович 
(1856), М. Маркевич (1860) та ін.

У конкретних історичних умовах, 
у яких перебувала Україна в XIX ст., коли 
точилася гостра ідеологічна боротьба між 
прихильниками польської та російської 
(імперської) влади, будь-яке друкова-
не видання, адресоване широким масам, 
неодмінно підпорядковувалося загальній 
тенденційності, виконувало політичне за-
мовлення. Так, польсько-католицьку про-
паганду серед українського населення 
поширював відомий Бердичівський ка-
лендар, який регулярно з другої половини 
XVIII до 60-х років XIX ст. друкували 
кармеліти. Після закриття цього видання 
в 1865 році з політичних міркувань цю 
прогалину прагнув заповнити «Київький 
народний календар», який обстоював уже 
«суто російські», державницько-монархіч ні 
позиції. Відверто самодержавний харак-
тер нового щорічника отримав критичні 
відгуки з боку прогресивної української 
інтелігенції. Публікуючи рецензію на 
перший випуск цього видання в газеті 
«Киевлянин», колишній ректор Київсько-
го університету М. Максимович, зокрема, 
зазначив, що «розділ “Місяцеслов в на-
родних прислів’ях” весь складений лише 
з народних прислів’їв великоросійських. 
Але в “Київському календарі”, – наголо-
шував М. Максимович, – слід бути “Мі-
сяцеслову”, складеному з прислів’їв на-
роду південно-руського, бо лише тоді й 
буде придатним і бажаним для місцевого 
народного населення й цікавим взагалі 
для етнографії російської, як місяцеслов, 
відповідний з місцевою південно-руською 
народністю і з цілим побутом місцевого 
народу» 1.

Наведені факти яскраво характеризу-
ють задушливу атмосферу, в якій після 
реформи 1861 року розгорталися україно-
знавчі студії, та водночас дозволяють по-
справжньому оцінити значення здійсне-
ного П. Чубинським наукового проекту, 
результатом якого стало семитомне зі-
брання під назвою «Праці етнографічно-
статистичної експедиції в Південно-
Західний край».

Вміщений у третьому томі цього видан-
ня «Народний календар звичаїв та обря-
дів» (1872) значно перевершує більш ранні 
аналогічні збірки як в обсязі емпіричних 
даних, так і в рівні їхнього наукового ви-
кладу. Новаторство та великі організатор-
ські здібності П. Чубинського проявилися 
насамперед у тому, що він зумів об’єднати 
зусилля значної когорти вітчизняних до-
слідників і збирачів, завдяки чому було 
видано першу в українській етнографії 
колективну працю, яку справедливо нази-
вають «енциклопедією народного буття». 
Відомо, що до третього тому «Праць», 
окрім матеріалів, зібраних власноруч 
П. Чубинським під час трьох подорожей 
1869–1870 pоків, увійшли також польові 
записи О. Терещенка, М. Максимовича, 
М. Костомарова, А. Метлинського, П. Ку-
ліша, Я. Новицького, Д. Мордовця та ін-
ших. Вагомим результатом колективної 
співпраці стало найбільше для того часу 
зібрання календарних пісень третього 
тому, яке містить 587 одиниць.

На відміну від своїх попередників, які 
описували річні звичаї та обряди окремо-
го села чи певної місцевості, П. Чубин-
ський поставив перед собою більш амбіт-
ну мету – охопити в «Календарі» значний 
ареал етнічної території українців, що 
включав Наддніпрянщину, Полісся, Во-
линь, Поділля, Бессарабію, Холмщину 
та Підляшшя. За межами експедиційного 
дослідження 1869–1870 років залишили-
ся лише ті українські землі, що входили 
до складу Австро-Угорщини, а також Пів-
день України.

Суттєва перевага «Щоденника» П. Чу-
бинського в порівнянні з більш ранніми 
подібними розвідками полягає в кон-
кретній паспортизації етнографічних і 
фольклорних матеріалів. Якщо, характе-
ризуючи народні вірування та уявлення, 
дослідник брав до уваги територіальні ре-
гіони середнього й високого рівня (повіт, 
губернія, етнографічний ареал), то опис 
звичаїв і пісень часто відноситься до кон-
кретного населеного пункту.

З позицій сьогодення П. Чубинському 
як редактору й упоряднику можна заки-
нути певну упередженість при створенні 
історичної концепції: скомпоновані ним 
тексти майже не відображають процеси 
трансформації календарної звичаєвості, 
що були досить помітними в 60-х роках 
XIX ст. Немовби відповідаючи на можливі 
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критичні зауваження, дослідник зазначив 
у передмові до третього тому: «Нині, коли 
в народ вже увійшло багато нових при-
йомів життя, старовина ця втрачає свою 
легальну повсюдну і незмінну силу. Деякі 
звичаї і обряди в одних місцях зовсім губ-
ляться, в інших, хоча і зберігаються, але 
народ вже перестає надавати їм значен-
ня необхідності, вони для нього залиша-
ються лише якимсь художнім оточенням 
життя. Багато повір’їв, хоча передаються 
з уст в уста, але вже не є предметом щи-
рого вірування» 2. Судячи з усього, П. Чу-
бинський свідомо зосереджував увагу на 
архаїзмах у народній культурі, вбачаючи 
в них «коштовність старовини, заповідану 
від предків» 3.

Таким чином, календарні звичаї та 
фольклор, представлені в третьому томі 
«Праць...», характеризують українське 
суспільство на етапі пізнього феодалізму. 
Це був період ще цілковитого панування 
аграрної цивілізації, коли в українських 
губерніях Росії селяни становили 90 % 
усього населення, а землеробський тип 
господарства визначав загальний харак-
тер розвитку всіх сфер економічного й со-
ціального життя.

Відтоді, коли П. Чубинський проводив 
свої польові експедиційні дослідження, 
минуло 140 років. За цей час відбулося 
багато змін. Переживши чимало соціаль-
них катаклізмів, Україна пройшла крізь 
кілька формаційних стадій: капіталізм, 
тоталітарно-казармений соціалізм – і те-
пер знову з великими труднощами нама-
гаються запровадити капіталістичну мо-
дель економіки. Історики та політологи 
характеризують сучасне українське сус-
пільство як кризове, хворе, балансуюче 
між анархією і диктатурою, позбавлене 
чіткої стратегії та ідеології розвитку. Пе-
рехідному етапу нашої країни на шляху 
від «розвиненого соціалізму» до ринкових 
відносин, від більшовицького монополіз-
му до ліберальної демократії цілком при-
родно відповідає дуже строката і різно-
рідна система святкових традицій. Наша 
країна сьогодні живе немовби в кількох 
часових вимірах: за церковним, переваж-
но православним календарем (Різдво, Ве-
ликдень, Трійця та інші); за радянським 
«червоним» календарем (Перше травня, 
Міжнародний жіночий день, 23 лютого та 
інші), за «жовто-блакитним» календарем 

української державності (День Конститу-
ції, Незалежності, Злуки та ін.).

Упродовж ХХ–ХХІ ст. не лише суттєво 
оновився перелік святкових дат, але також 
зазнали значних змін зміст і форма старих 
традиційних свят. Спробуємо простежити 
цю етнокультурну динаміку на прикладі 
обрядів і звичаїв різдвяно-новорічного 
циклу. Фольклорно-етнографічні матеріа-
ли «Народного календаря» П. Чубинсько-
го слугуватимуть нам емпіричною базою 
відліку еволюційних і трансформаційних 
процесів.

Щоб об’єктивно простежити зміни в 
народній святково-обрядовій культурі 
українців за останні 140 років, виділимо 
в масиві календарних звичаїв, обрядів і 
повір’їв, описаних П. Чубинським, дві 
групи традицій: 1) віджилі, що сьогодні 
вийшли з ужитку, забуті або зберігаються 
лише в пам’яті літніх людей; 2) актуаль-
ні, що досі побутують, хоча й зазнали пев-
ної трансформації.

До першої групи належать передусім 
обряди та повір’я, пов’язані з аграрною 
і, ширше, сільськогосподарською магією. 
Нині на Свят-вечір вже не перев’язують 
фруктові дерева солом’яними перевеслами 
і не обмазують їх тістом, щоб вони доб-
ре родили; задля вдалого майбутнього 
врожаю не кладуть на стіл плуг і упряж; 
втратила сенс магічна процедура, під час 
якої члени селянської сім’ї сідали на по-
кутті на сіні та «квоктали», наслідуючи 
курку, що сидить на яйцях, «для того, щоб 
квочка виводила добре циплят»; лише де-
які літні респонденти пам’ятають магічне 
замовляння, яке виголошували перед тим, 
як розпочати їсти кутю: «Морозе, морозе, 
ходи до нас куті їсти, а коли не йдеш, то 
не йди й на жито, пшеницю і всяку паш-
ницю».

Уже більше піввіку українські селяни 
не тримають у господарстві волів, і тому 
забуто повір’я, що воли на Різдво або 
Новий рік розмовляють між собою люд-
ською мовою; в ніч на Василя (14 січня) 
не визначають погоду на наступний рік за 
допомогою цибулинного календаря; втра-
тив актуальність старовинний обряд сим-
волічної «новорічної оранки»; у зв’язку 
з різким скороченням поголів’я худоби 
вийшов з ужитку звичай привчати в день 
св. Меланії «до їзди і праці молодих ко-
ней і биків» тощо. З часом зникла і тра-
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диція «дерти пір’я» вечорами від Різдва 
до Богоявлення.

Сьогодні не поширене вірування, що 
в святі вечори пробуджується «нечиста 
сила», і що в цей період «відьми блукають 
по землі». Натомість різдвяно-новорічний 
період нині вважається казковим, коли 
можливі всілякі дива і фантастичні істо-
рії з обов’язковим хепі-ендом, подібним до 
того, що відбувається у фільмі Е. Рязано-
ва «З легким паром».

Втратили сенс та актуальність більшість 
описаних П. Чубинським очисних і апотро-
пеїчних обрядів. На Голодну кутю дітям 
не присмалюють волосся «щоб не бояли-
ся вовка», нікому з господарів сьогодні не 
спадає на думку злити після свят-вечірньої 
трапези частину помиїв у пляшки і схова-
ти їх з упевненістю, що це хороші ліки від 
«уроків». Так само на свято Маланки не 
намагаються спіймати горобців і кинути їх 
у вогонь, щоб цей попіл разом із насінням 
посіяти в землю, сподіваючись у такий 
спосіб зберегти посіви коноплі і зерна від 
нападів горобців. У зв’язку із загальним 
піднесенням рівня освіченості й культури 
сільського населення всі ці магічні практи-
ки і повір’я було визнано неефективними, а 
тому й недоцільними для виконання.

У народному календарі XIX ст. важли-
ву роль відігравали святкові дати в хро-
нологічному нормуванні періодів праці, 
відпочинку та шлюбних сезонів. «До Бого-
явления, – писав П. Чубинський, – народ 
утримується від усіх веселощів, тому що 
вода ще не освячена. Але коли освятиться 
вода, тоді всі шинки повні народу. Мо-
лодь танцює під музику, а старики п’ють 
горілку. Тоді ж починаються оглядини на-
речених і сватання» 4. Сьогодні церковні 
святці вже не є визначальним орієнтиром 
виробничої та розважальної життєдіяль-
ності переважної більшості населення як 
міст, так і сіл, мало хто дотримується цер-
ковних приписів щодо вживання алкого-
лю, дуже часто, як свідчить статистика, 
шлюби укладають і під час посту.

На сторожі традиції, що забороняла 
працювати у свята, колись стояли уявлен-
ня про неминуче покарання за цей гріх. 
«У нас люде кажуть, – писав П. Чубин-
ський, – що той чоловік, котрий в свято 
робить, матиме сина вовкулаку, він буде 
дуже понурий, він буде ходить на грани-
цю й робиться вовком» 5.

Тепер розглянемо другу групу святко-
вих звичаїв і обрядів, описаних П. Чубин-
ським, – ті, що, попри всі руйнівні чин-
ники, досі побутують в арсеналі народної 
культури українців. Мова йде насамперед 
про різні форми різдвяно-новорічних по-
здоровних обходів.

Звичаєво-обрядовий комплекс тради-
ційної культури українців виявився над-
звичайно життєстійким. Наші польові до-
слідження останніх десятиліть показали, 
що колядування, щедрування, рядження та 
засівання продовжують активно проводити. 
Певна річ, успадковані від предків стерео-
типи народної святкової культури сьогодні 
виконують вже не магічну, а важливу ві-
тальну, комунікативну та розважальну 
функцію – допомагають мешканцям «по-
грабованого» і «зруйнованого» соціальними 
експериментами українського села не втра-
тити душевний оптимізм, вистояти в агре-
сивному, антигуманному середовищі.

Офіційний статус головних християн-
ських свят у незалежній Україні суттєво 
вплинув на характер і форми їх відзначан-
ня. Церковні та народно-побутові кален-
дарні звичаї, що в недалекі радянські часи 
вважалися «приватною справою» священ-
нослужителів і парафіян, переслідувалися 
та заборонялися, починаючи з 90-х років 
XX ст., побутують широко та відкрито, без 
жодних адміністративних і цензурних обме-
жень. Як і в багатьох європейських країнах, 
у нашій державі у святкові дні телебачення 
та радіо транслює урочисті Різдвяні служ-
би з головних храмів столиці й інших міст. 
У цих літургіях нерідко беруть участь пер-
ші особи держави: Президент, члени уря-
ду, депутати Верховної Ради, представники 
місцевої адміністрації, а серед них чимало 
тих, хто недавно належав до правлячої і то-
тально атеїстичної комуністичної партії.

Законодавче піднесення великих ре-
лігійних свят українського народу до 
рівня державних відкрило широку доро-
гу для повної «реабілітації» всього ар-
сеналу народних художньо-естетичних 
і фольклорно-етнографічних традицій, 
пов’язаних з ними. Доцільно зауважити, 
що в радянську добу, особливо в роки 
правління Й. Сталіна, публічно співати 
колядки та щедрівки, ходити з різдвяною 
зіркою або вертепом, влаштовувати кар-
навальні дійства на зразок «Маланки» і 
«Кози» було заборонено, а на «порушни-
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ків громадського порядку» накладалися 
різноманітні покарання.

У філармоніях, театрах, будинках куль-
тури, а іноді безпосередньо в церквах і кос-
тьолах незалежної України відбуваються 
різдвяні концерти, де виконують церковні 
та народні колядки, інші вокальні й му-
зичні твори релігійного змісту, що за часів 
побудови соціалістичного суспільства вва-
жалися вкрай небажаними. Після довгої 
перерви до українських меломанів повер-
таються шедеври вітчизняних і закордон-
них творців церковної музики: А. Веделя, 
Д. Бортнянського, М. Леонтовича, К. Сте-
ценка, С. Людкевича, Й. Баха, О. Греча-
нинова, А. Адамса та інших.

Лише деякі представники старшого по-
коління пам’ятають сьогодні колядки й 
щедрівки дохристиянської тематики, при-
свячені створенню світу, астральним сві-
тилам, урожайності ниви та приплоду до-
машньої живності.

На етапі розбудови української держав-
ності звільнений від ідеологічної цензури 
давній обряд колядування сприймається 
як прояв патріотизму, символ усвідом-
леного повернення до етнічних коренів. 
Напередодні Різдва в 2006 році газети й 
інші ЗМІ охоче інформували про те, як, 
перебуваючи на Івано-Франківщині, Пре-
зидент України В. Ющенко колядував у 
Манявському монастирі та, готуючись до 
свят-вечірньої трапези, «взяв макітру й 
макогін та сам втер мак до куті» 6.

Приймати в себе вдома й обдаровувати 
колядників сьогодні – ознака хорошого 
тону серед політичних і державних ді-
ячів, бізнесменів, депутатів, зірок естра-
ди тощо. Водночас анонімне урбаністичне 
середовище породило сурогатну форму 
колядування (щедрування, посівання), 
де красивий обряд перетворюється на же-
бракування. Побутування цієї традиції в 
умовах сучасного міста викликає неодно-
значну оцінку громадськості. Натомість у 
сільській місцевості, особливо в західних 
областях України, різдвяні та новорічні 
поздоровні обходи нерідко проходять за 
традиційним сценарієм і мають неабияку 
підтримку місцевого соціуму.

За нових умов відбувається процес за-
буття і руйнації колишніх сакральних 
символів та цінностей. Так, важливий у 
контексті хліборобської культури укра-
їнців новорічний звичай «водити козу», 
втративши свій магічний сенс, деградував 

до рівня побутового фразеологізму, що 
алегорично маскує колективну пиятику.

Водночас у пам’яті людей зберігається 
давнє уявлення про те, що на період свят 
необхідно помиритися і забути старі обра-
зи, щоб не сваритися в новому році.

Дуже стійким компонентом народної по-
бутової культури, як свідчать етнографічні 
розвідки останніх років, виявляються об-
рядові страви, зокрема різдвяна кутя та 
узвар. І сьогодні вони обов’язкова складо-
ва меню на свят-вечір та на Голод ну кутю 
в багатьох родинах сіл і міст. Щоправда, 
спектр ритуальних функцій куті значно 
звузився. У сучасних комфортабельних по-
мешканнях уже нікому не спадає на думку 
кидати останню ложку куті в стелю, «щоб 
бджоли роїлися, і за кількістю зернин, які 
приліпилися до стелі вгадували, чи добре 
проживуть бджоли зиму і чи будуть роїти-
ся влітку» 7. Відійшла в минуле й практика 
ворожити за допомогою куті про те, хто по-
мре в наступному році. Разом з тим подеку-
ди ще зберігається звичай залишати кутю 
на ніч на столі, що є рудиментом повір’їв 
про святкові відвідини померлих предків. 
У сільській місцевості досі існує традиція 
на свят-вечір носити вечерю близьким ро-
дичам, але тепер вже не носять обрядову 
вечерю бабам-повитухам, оскільки функції 
останніх перебрали на себе спеціальні ме-
дичні заклади.

Справжній дідух – різдвяний сніп із 
колосся пшениці, ячменю та жита – сьо-
годні можна побачити радше на етногра-
фічному концерті, на виставці, в музейній 
залі, ніж у звичайній селянській хаті, як 
це було за часів П. Чубинського.

Аналізуючи етнокультурну динаміку 
народних святкових традицій різдвяно-
новорічного циклу, важливо ідентифікува-
ти групу звичаїв і стереотипів поведінки, 
що широко побутують сьогодні, але не іс-
нували раніше. Вони є результом багатома-
нітних соціально-економічних та ідеологіч-
них процесів, змін у календарній системі, 
а також міжкультурних запозичень.

Подаючи зріз селянської побутової 
культури 60-х років XIX ст., П. Чубин-
ський ніде не згадує традицію відзначення 
Різдва й Нового року з ялинкою, Дідом 
Морозом (Санта-Клаусом), які сьогодні 
стали характерною прикметою нашого 
часу. Не міг описувати автор гімну Укра-
їни і звичай зустрічати Новий рік із шам-
панським, салатом «олів’є», обов’язковим 
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відраховуванням ударів годинника на 
Спаській вежі Кремля після чергового 
телевізійного звернення Генерального се-
кретаря КПРС, який утвердився в побуті 
українців у період побудови розвиненого 
соціалізму.

Якщо за часів П. Чубинського Різдво і 
Новий рік вважали родинними святами, 
які намагалися провести в колі сім’ї, то 
сьогодні багато хто використовує різдвяно-
новорічні канікули для подорожей краї-
ною і за кордон.

Ліквідація масової неписьменності, 
культурна та наукова революція долучили 
широкі маси українців до загальноцивілі-
заційної традиції з нагоди свят обмінюва-
тися листами, листівками, телеграмами, 
телефонними дзвінками, а останнім часом 
SMS-ками, електронними листами. Техніч-
ні досягнення суттєво полегшують і при-
скорюють процес святкової комунікації, в 
основі якого закладена ідея взаємного по-
бажання добра і щастя. Усе вказує на те, 
що форми свята більш рухливі, ніж його 
головне змістове наповнення.

За свідченнями П. Чубинського, у 
XIX ст. в Україні побутував звичай, згід-
но з яким між парафіянами та місцевим 
священиком напередодні Різдва відбував-
ся традиційний дарообмін: селяни прино-
сили попу натуральні продукти з власного 
господарства, а він наділяв їх посвячени-
ми проскурами. У радянський період ця 
патріархальна традиція відійшла в мину-
ле, натомість грандіозних масштабів набув 
звичай взаємного обміну подарунками на 
Новий рік. На хвилі тотальної глобаліза-
ції у вітчизняних святах все помітнішими 
стають західні впливи і запозичення. Пере-
хід українського суспільства до ринкової 
економіки сприяв комерціалізації святко-
вої сфери. Ця тенденція яскраво виявля-
ється в традиційних різдвяно-новорічних, 
великодніх базарах і ярмарках, різнома-
нітних рекламних акціях, розпродажах за 
«зниженими цінами», фетишизації культу 
подарунків тощо. Подібні стереотипи по-
ведінки, як уже неодноразово відзнача-
ли етнокультурологи, здатні зруйнувати 
справжні духов ні цінності свята, підмі-
нівши їх набором міщанських сурогатів.

Не міг передбачити П. Чубинський, як 
далеко у наші часи зайде процес політиза-
ції святково-обрядової сфери. Показова в 
цьому відношенні політична забарвленість 
парадів дитячих казкових персонажів, яка 

виявилася в різдвяно-новорічній компанії 
2006 року, напередодні виборів до Вер-
ховної Ради України та місцевих органів 
влади. Різні політичні сили з агітаційною 
метою формували свої загони Дідів Моро-
зів, що вбиралися у відповідні партійні ко-
льори: біло-блакитні представляли Партію 
регіонів України, зелені – Партію зелених, 
помаранчеві – партію «Наша Україна». 
Використання різдвяно-новорічних свят 
для політичної конфронтації – антигуман-
не й антиприродне явище, оскільки здавна 
цей період служив послабленню ворожнечі 
між класами і партіями, культивував ідеї 
добра та солідарності.

Підбиваючи підсумки, варто наголоси-
ти, що аграрно-календарна обрядовість – 
це надзвичайно консервативна система, 
але й вона підлягає законам історичної 
динаміки. Наведені матеріали підтвер-
джують мінливість народних звичаїв, об-
рядів, вірувань та уявлень залежно від 
економічних, соціальних, культурних 
зрушень суспільства.

На порозі третього тисячоліття особ-
ливої ваги набуває проблема життєздат-
ності аутентичних святково-обрядових 
традицій українців. Усупереч усім де-
формувальним чинникам (процеси інду-
стріалізації, секуляризації, руйнування 
селянської культури, демографічна кри-
за, міграції тощо) в багатьох областях 
України ще зберігаються живі осередки 
різдвяно-новорічних та інших календар-
них звичаїв і обрядів, в окремих населе-
них пунктах вдається навіть зафіксувати 
в живому побутуванні реліктові зразки 
обрядових пісень річного циклу. Усі ці 
форми фольклорної творчості треба роз-
глядати не лише як коштовні пам’ятки 
минулого, а й як безцінний духовний ка-
пітал нації, який треба зберегти й інвес-
тувати в модерну культуру майбутнього.
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Олена Боряк 
(Київ)

ЗВИЧАй «НЕСТИ бАбІ 
ВЕЧЕРЮ»: ВІД ПАВЛА 
ЧУбИНСЬКОГО ДО 
СЬОГОДЕННЯ

У 
своїй фундаментальній розвідці 

«Праці етнографо-статистичної експедиції 
в Західно-Руський край…» Павло Чубин-
ський, розглядаючи «Календарь народних 
звичаїв та обрядів із відповідними пісня-
ми» (т. ІІІ), у рубриці «січень-березень» 
помістив коротку довідку: «Після вече-
рі [святвечірньої вечері] деякі члени ро-
дини, переважно діти, надсилаються до 
священика, повивальної бабки, родичів. 
Вони приносять з привітаннями книші, 
рибу та інш. Священики дарують їх про-
сфорою, а хресні – грошима» 1. Звичай 
«носити вечерю» повитусі не став предме-
том спеціальних етнологічних студій. Ви-
няток становить лише розвідка відомого 
українського етнолога Раїси Данківської, 
присвячена санкам в обряді вечері, у якій 
коротко згадано повитуху 2.

Спробуємо придивитися до складників 
звичаю різдвяного відвідування повитухи 
«з вечерею». Зауважимо, що звичай не-
сти бабі вечерю загалом побутував у ре-
гіонах Поділля, Наддніпрянщини, Сло-
божанщини та Півдня України. Волинь 
(у межах сучасної Волинської області), а 
також Львівщина та зона Карпат харак-
теризуються, за деяким винятком, відсут-
ністю названих звичаїв 3. Нашим завдан-
ням було, спираючись на масив власного 
польового матеріалу, поглибити уявлення 
про це явище традиційної культури.

У переважній більшості зафіксованих 
матеріалів ідеться про дворазовий візит 
до повитухи. У першому випадку «вече-
рю» на Святий вечір у переддень Різдва 
повитусі несуть онучки, тобто прийняті 
нею діти. У другому – її відвідують ону-
ки («мамки») переважно в наступні дні 
Різдвяних свят. Серед мотивацій відвідин 
повитухи дітьми, зафіксованих нами, ва-
гоме місце займають формули морально-
го характеру: «ідем до рідних», «це наша 
родіна», «як родичі считається» (Рижав-
ка Чрк); «вона у нас як родичка була, як 

рідна баба» (Кохане Крв). Не викликає 
сумніву, що принесення повитусі вечері 
було виявом глибокої поваги, їй «відда-
вали честь від усієї душі», «поважали» 4, 
«почитали її, здоровалися» 5.

Відвідини повитухи дітьми, яких вона 
прийняла, мали переважно обов’язковий 
характер. Зважаючи на відносно ранню 
самостійність сільських дітей, а також за-
лежно від відстані між хатою повитухи та 
породіллі, онучки за маминою вказівкою 
могли самі йти до повитухи в порівняно 
малому віці, коли їм виповнювалося 5–6 
років: «Як хлопчику 5 років, то він сам 
біжить» (Колодисте Чрк). Якщо ж ди-
тина була зовсім малою, «із вечерею» та 
дитиною на руках до повитухи вирушала 
породілля. Проте надалі це залишалося 
обов’язком дитини, аж поки їй не виповню-
валося 12–14, а подеколи й більше років – 
як казали, «аж поки не буде соромно». Бу-
вало, що «онучки» навідувалися до своєї 
«баби», аж поки самі не виходили заміж, 
і тоді вже могли йти до повитухи зі своєю 
дитиною, але в новому статусі «онуки». За-
уважимо, що одночасно з відвіданням сво-
єї «баби» діти зазвичай навідувалися й до 
своїх хрещених батьків, рідної баби, роди-
чів, але цих випадків ми не розглядаємо. 

Особливість звичаю, як випливає з 
його назви, полягала у візиті дітей до по-
витухи зі «святою вечерею», від чого по-
деколи їх так і називали – «вечерники» 
(Куйбишівка Мк). Отже, відвідування 
повитухи відбувалося в переддень Різдва 
на Святий вечір – перед тим, як родина у 
своїй хаті в колі рідних сідала за святве-
чірній стіл або відразу після закінчення 
трапези, але неодмінно в передріздвяний 
вечір до півночі. Проте, виходячи з кон-
кретної ситуації, наприклад, коли пови-
туха мешкала далеко, їй могли віднести 
«вечерю» наступного дня. 

Різним виявився й «маршрут» несення 
вечері. До першого варіанта належало ви-
няткове право повитухи першою отримати 
свою «вечерю» – у такому разі діти йшли 
до неї «в першу очередь», «перша була 
баба» (Семенівка, Ганнівка Мк); до дру-
гого – до неї йшли наостанок, «в послєд-
нюю очередь» (Лиса Гора Мк). Другий 
варіант деінде мав обрядове забарвлення. 
Свідченням цього, на наш погляд, була 
традиція, зафіксована нами на Черкащи-
ні: «Тоді вечерю [діти] носили на Святий 
вечір до всіх родичів. Пару калачів брали 
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з дому, і їм по єдному обмінювали ті кала-
чі. Наостанок йшли до бабки, і всі калачі 
віддавали бабці. То бабці всі віддають. 
А назад вона вже нічого не давала» (Ри-
жавка Чрк). Хоча в низці випадків пови-
туха обмінювала калач «онучка» на свій, і 
тоді, повернувшись додому, діти вже «їли 
бабушкін калач» (Улянівка Мк). Отже, 
в завершальному акті цього дійства пови-
туха отримувала калачі як концентрова-
ний символ її глибокої шани та вдячності 
від цілої великої родини породіль. Родо-
помічниця також віддячувала їй своїм 
«калачем», відтворюючи та зміцнюючи 
родинні зв’язки шляхом передачі їй свого 
предмета-частування (у різних формах). 

«Онучок» /«онучка» заходили до хати 
своєї «бабушки» зі словами, які мали 
формульне значення: «Здрастуйте, зі Свя-
тим вечором! Прислали батько й мати до 
вас з вечерею» (Довгеньке Хрк); «Добрий 
вечір, Святий вечір! Батько й мати при-
слали, щоб я приніс до вас вечерю» (Че-
челівка Крв); «Добрий вечір, святий ве-
чір! Прислали батько і мати, а я під росла 
і вечерю принесла» (Червона Кам’янка 
Крв) та ін. Повитуха запрошувала дитину 
до хати, саджала її, розв’язувала «вузли-
чок», куштувала кутю, узвар, брала пирі-
жок 6. Можливим було й інше поводження 
з принесеними стравами – вона окремо 
відкладала їх у свої миски, а далі напов-
нювала принесений дитиною посуд своїми 
різдвяними наїдками. Отже, ця дія зви-
чайно характеризується словами: «собі 
насипали, своє поклали», «наче поміняли-
ся» (Червона Кам’янка Крв), «баба при-
ймає вечерю і перемінить» (Рими Чрн) 
тощо. Додамо, що спеціального подарунка 
для родопомічниці не передбачалося, хоча 
деінде вказували, що мати передавала по-
витусі незначний «подарунок», наприклад 
хустку (Саксагань Днп, Сичавка Од, 
Колодисте Чрк). Повитуха давала своїм 
«онучкам» гостинців – дрібні гроші, горі-
хи, цукерки, гарбузове насіння тощо. 

До номенклатури харчових предметів-
частувань входили традиційні для святве-
чірньої трапези пісні страви – передусім 
кутя, а також узвар (грушки) і пиріг (пи-
ріжки). На те, що основною стравою пере-
важно була кутя, вказує, зокрема, назва 
звичаю «кутю вечерять», зафіксована на 
Чернігівщині (Оленіно). Безумовно, залеж-
но від локальної традиції склад «вечері» міг 
деякою мірою варіюватися. Так, мати могла 

покласти дитині щось пісне зі святвечірньо-
го стола (наприклад рибу), але комплекс із 
трьох традиційних різдвяних страв зазви-
чай залишався незмінним. У такому вигляді 
«вечерю» зав’язували в хустку (інформанти 
здебільшого неодмінно наголошують – білу 
хустку) так, щоб дитині було зручно донес-
ти наїдки до повитухи. Разом із тим має-
мо згадку й про те, що вечерю, призначену 
повитусі, спеціально зав’язували у фартух 
(Улянівка Мк). 

Окремої уваги варті різновиди хліб-
них виробів, які входили до святвечірньої 
«вечері» й призначалися повитусі. Серед 
них повсюдно насамперед згадують пи-
роги (пиріжки), а також книші, калачі, 
різного роду печиво (коржі). Пиріжки за-
звичай виготовляли з начинкою – маком, 
квасолею, картоплею, грушами, вишня-
ми, сливами, абрикосами тощо (Червона 
Кам’янка, Попельняста Крв; Гребені Кв 
та ін.) у різній кількості 7. Щодо книшів, 
то спеціальне опитування засвідчило, що 
цей тип борошняної випічки майже вий-
шов з ужитку. Однак колись книші спеці-
ально випікали на Різдвяні свята, їх ви-
кладали на сіно на покуті (Єлизаветівка 
Мк), а тому згадка про них містилася й у 
текстах колядок та щедрівок. Маємо свід-
чення, що саме книш був обов’язковим 
складником «вечері» для повитухи. По-
казово, що на тлі трансформацій, яких 
зазнавала харчова номенклатура «вечері», 
книші деінде зберігали своє традиційне 
місце: «Як ішли до старих [тут ідеться 
саме про повитуху. – О. Б.], обізатєльно 
брали книш» (Губівка Крв).

Зазвичай книші випікали із житньо-
го тіста (щоправда, в останні роки свого 
активного побутування їх переважно вчи-
няли вже з пшеничного борошна). Вони 
мали круглу форму і могли бути з діркою 
(для цього в середину коржа перед випіч-
кою вставляли склянку або чашку) або й 
без неї. Характерною ознакою книша було 
те, що хлібний корж мав кілька розрізів 
по колу, а шматки тіста, які при цьому 
утворювалися, у різні способи закладали 
або переплітали: «Книш круглий, розріза-
ний на штук шість або вісім, смотря який 
корж, а тоді навхрест кладуть тісто, пона-
ливають крашанки з сахаром» (Куйбишів-
ка Мк); «…тісто місиш як на корж, кру-
гленьке, а тоді рукою оддавлюєш, на п’ять 
разів розріжеш, а тоді ті кінці придавлю-
єш, придавлюєш, там у сере дині помажеш 
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олійкою, без дірки» (Єлизаветівка Мк); 
«…хлібинка така, беруть та отако качал-
кою одкачують по кусочку в одну сторону, 
і в другу – чотири листки, а тоді замазу-
ють олією, і зверху причіпляють, і з другої 
сторони, і получається як капустинка, без 
дірки» (Кохане Крв); «… серединка була 
вродє як пасочка, а краї ріжуть, підніма-
ють різане. Штук шість розрізів, розкачу-
вали, а середина стоїть як пасочка, і під-
перізують» (Губівка Крв). Родопомічниця 
також пекла книша для того, щоб обміня-
тися ним під час принесення їй «вечері». 
Кількість отриманих повитухою книшів 
варіювалася від одного до трьох (Ялинівка 
Хм, Пляхова Вн). В останньому випадку 
онучки несли від «баби» одного книша. 

Щодо калачів (калача), які отримувала 
родопомічниця як предмет-частування на 
Святий вечір, то вони також варті окре-
мого розгляду. Зауважимо, що із часом 
«вечеря» деінде могла складатися тіль-
ки з «калачів» – їх було досить зручно 
зав’язати в хустку, всередину всипати 
«гостинці» – цукерки, горішки (Піща-
ний Брід Крв), і з тим відправити дитину 
до повитухи. Калач завжди виробляли з 
пшеничного борошна, круглої форми, пе-
реплітаючи кілька кавалків тіста – два 
або три, – у вигляді коси й обводячи кру-
гом обідочком або пояском із тіста. Це, 
безумовно, був різновид святкового хліба. 
Про розмаїття його форм свідчать записи, 
зроблені від різних інформантів в одному 
селі: «…ріжуть на два куски [тіста] і пе-
реплітають, хто хоче – втроє плете, хто 
хоче – вдвоє; хто хоче, кладе два кала-
чі – калач на калач кладе, щоб воно таке 
було [високе], а хто хоче – один. Заверта-
ють, щоб кругле було, і поясок одівають. 
В середині дірка – кладуть або цей – ста-
кан, щоб була дірочка в калачі, тоді ви-
тягається, а дірочка остається. Обізатєль-
но»; «Покладеш один калач [великий], 
покладеш чуть меньшенький в серьодкє, а 
меньший кладеш на верх, а він як вирос! 
Отакий калач робиш із трьох коржів. За-
вертали. Другий кладеш з двох, і третій 
з двох [переплетених кавалок тіста]. Як 
тісто готове, в піч. Як заглянеш – як ко-
ровай. Він без дірки, бо запікає через те, 
що багато тіста» (Куйбишівка Мк). 

Кількість калачів зазвичай варіювала-
ся від одного до двох-трьох, їх можна було 
міняти: «…той забирала, а другий клала» 
(Колодисте Чрк, Червона Кам’янка, Піща-

ний Брід, Попельняста Крв); деінде «бабин» 
калач («пуп’янок») міг бути за розміром 
менший, ніж калач від породіллі (Семенів-
ка Мк). Наявність спеціального правила 
подібного обміну зафіксовано, зокрема, на 
Черкащині: «Три калачі клали. Дірка по-
середині, круглий, у хустку ставили. При-
несли туди [до повитухи], вони один калач 
беруть, а свій дають. Беруть калач зі споду, 
а свій кладуть зверху. Мама нам готовить, 
і каже – кращий калач на спід, бо його 
бере [повитуха]» (Колодисте Чрк). 

Серед хлібних складників різдвяної 
«вечері» часом називають своєрідне пе-
чиво (коржики), яке вже призначалося 
«в подарок» онучкам від повитухи. Воно 
було відоме під назвою кукли (варіанти – 
ляльки, баришні, панянки, москальки/
московки, матрьошки – Рубці, Крим-
ки Днц) і побутувало, згідно з нашими 
записами, на Слобожанщині й Наддні-
прянщині. Виробляли тут також «пєтуш-
ки», коники (Шевченкове Чрк), голуби 
(Капитолівка Хрк, Кримки Днц), качки 
(Яремівка Хрк). Для їхньої випічки ви-
користовували спеціальні металеві фор-
мочки, деінде в тісто додавали запареної 
на молоці м’яти, готові коржики розфар-
бовували буряковим квасом. У них яскра-
во простежувалися антропоморфні риси: 
«вирізалося: руки наче в боки, тут фартух 
робили…» 8 (Діброва Хрк); «кукла нама-
льована з тіста вирізана, юбка розклє-
шонна, ножки…» 9 (Яремівка Хрк). Варто 
зазначити, що печиво у вигляді антропо-
морфної фігури під назвою кукла (лазар-
ските кукли; кукла за кумичене) відоме 
також у болгар 10; плетений калач під на-
звою «кукелки» (kukielki) гості несли на 
хрестини в Мазовше (Польща). Що біль-
шою та добре випеченою була кукелка, то, 
вважалося, кращою буде доля дитини 11.

Крім того, в одному із сіл Кіровоградщи-
ни серед страв, які несли на «вечерю» для 
хрещених батьків та рідної баби (повитухи 
респондент уже не застала), ми зафіксували 
побутування печива у вигляді голуба: «кіс-
то накачали як на вареники, і так поклали 
таку качалочку, а другу таку качалочку за-
вернули так навхрест, і воно тут як крильця 
розрізані, а тут наче як дзьобик». Відповід-
ною була і його назва – «голубчик». Одного 
такого коржа у вигляді птаха брали разом 
із традиційною вечерею 12.

Як бачимо, для родильної обрядовості, 
а саме того її складника, що був пов’язаний 
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із вшануванням повитухи в календарно 
визначений час, притаманне використання 
спеціального, так би мовити, «родильно-
го» хліба – подібно до хліба як весіль-
ного (коровай, шишки, пироги тощо), так 
і поминального (у вигляді зерна/колива, 
хліба, пирогів, калачів тощо). 

Як відомо, різдвяно-новорічна обрядо-
вість має яскраво виражену поминальну 
основу – це час, коли з «іншого світу» 
приходять гості. Це насамперед для них 
готували кутю та узвар, пекли та гіркою 
викладали на стіл хліб-пироги. Перед тим, 
як сісти за святковий стіл, продували лаву, 
аби не задавити якусь душу тощо 13. У «ве-
чері», яку діти приносили повитусі, були 
представлені каша-кутя, солодкий напій – 
узвар, а також специфічні хлібні вироби. 
Усі ці предмети-частування повитухи, при-
несені їй на Святий вечір, були одночас-
но типовими складниками поминального 
обіду, мали яскраві ознаки належності до 
потойбіччя. Порівняймо, наприклад, за-
гадку: «Кругом ями всі з киями», де від-
гадкою буде «кутя з ложками» 14.

Просторове переміщення учасників ри-
туальної вечері, а також дотичних до неї 
предметів (страв із очевидним поминаль-
ним характером, а також посуду) в на-
прямку від дому, столу – назовні, за межі 
людського простору є символічно зна-
чущим. Це означало подолання кордону 
між цим і тим світом і було складником 
поминання/шанування померлих. Воно 
здійснювалося, зокрема, і з метою вста-
новлення контакту з потойбічними сила-
ми, душами померлих предків (подібно до 
того, як, наприклад, кликали і годували 
кутею «мороза») 15. Перелік «різдвяної ве-
чері» для повитухи тяжіє до номенклату-
ри поминальних страв, до яких, безумов-
но, належить кутя, а також узвар і пироги 
як пожертва для померлих родичів. Ті ж, 
кому призначалися хлібні вироби, висту-
пали в ролі посередників між людьми та 
пращурами 16. Останніх уособлювала по-
витуха – це вона ставала об’єктом при-
ношень предметів-пригощань, у семантиці 
яких окреслюється поминальний харак-
тер і зв’язок із потойбічним світом. На 
користь цього може вказувати той факт, 
що за віком родопомічниця зазвичай була 
старою; семантика обрядових дій щодо 
старих відповідала ідеї «провідники в 
область смерті»; стара людина міфічно 
зближалася зі сферою смерті й, відповід-

но, осмислювалася в категорії близькос-
ті до потойбічного світу; відомий зв’язок 
смерті з жіночим началом, так само як 
уявлення про те, що позафертильний вік 
максимально наближував жінку до смер-
ті; ті, хто сидить за столом, пригощають 
«померлого», і вони ж приймають приго-
щання «з боку смерті»; нарешті, той, хто 
приймав офіру, в поховальному обряді ви-
ступав у ролі замісника покійного. 

Акт несення «вечері» – давання – 
офірування – пригощання своєї родо-
помічниці, безумовно, сприймали на 
рівні сакральної події. На наш погляд, 
поминальна номенклатура складників 
предметів-частувань «вечері», символіч-
но значущий час візиту, який збігався з 
календарно відзначеним часом поминан-
ня «померлих», «батьків», «пращурів», 
«дідів», указує на глибинний зміст цього 
звичаю – звернення й улещування пра-
щурів за посередництвом повитухи. 

Скорочення назв населених пунктів
Ганнівка Мк – с. Ганнівка Братського р-ну 

Миколаївської обл.
Гребені Кв – с. Гребені Кагарлицького 

р-ну Київської обл.
Губівка Крв – с. Губівка Компаніївського 

р-ну Кіровоградської обл. 
Діброва Хрк – с. Діброва Ізюмського р-ну 

Харківської обл.
Довгеньке Хрк – с. Довгеньке Ізюмського 

р-ну Харківської обл.
Єлизаветівка Мк – с. Єлизаветівка Брат-

ського р-ну Миколаївської обл.
Капитолівка Хрк – с. Капитолівка Ізюм-

ського р-ну Харківської обл.
Колодисте Чрк – с. Колодисте Уманського 

р-ну Черкаської обл.
Кохане Крв – с. Кохане Бобринецького 

р-ну Кіровоградської обл.
Кримки Днц – с. Кримки Краснолиман-

ського р-ну Донецької обл.
Куйбишівка Мк – с. Куйбишівка Єланець-

кого р-ну Миколаївської обл.
Лиса Гора Мк – с. Лиса Гора Первомай-

ського р-ну Миколаївської обл.
Піщаний Брід Крв – с. Піщаний Брід 

Олександрійського р-ну Кіровоградської обл.
Попельняста Крв – с. Попельняста Олек-

сандрійського р-ну Кіровоградської обл.
Пляхова Вн – с. Пляхова Козятинського 

р-ну Вінницької обл.
Рижавка Чрк – с. Рижавка Уманського 

р-ну Черкаської обл.
Рими Чрн – с-ще Рими Ічнянського р-ну 

Чернігівської обл.
Рубці Днц – с. Рубці Краснолиманського 

р-ну Донецької обл.
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Саксагань Днп – с. Саксагань П’яти-
хатського р-ну Дніпропетровської обл.

Семенівка Мк – с. Семенівка Арбузинсько-
го р-ну Миколаївської обл.

Сичавка Од – с. Сичавка Комінтернівсько-
го р-ну Одеської обл.

Улянівка Мк – с. Улянівка Новобузького 
р-ну Миколаївської обл. 

Червона Кам’янка Крв – с. Червона Кам’янка 
Олександрійського р-ну Кіровоградської обл.

Чечелівка Крв – с. Чечелівка Петрівського 
р-ну Кіровоградської обл.

Шевченкове Чрк – с. Шевченкове Звениго-
родського р-ну Черкаської обл.

Ялинівка Хм – с. Ялинівка Летичівського 
р-ну Хмельницької обл. 

Яремівка Хрк – с. Яремівка Ізюмського 
р-ну Харківської обл.
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Оксана Шалак 
(Київ)

ЦЕС Л А В ( ЧЕС Л А В) 
НЕйМ А Н – ПРИ Х И ЛЬНИК 
Н АУ КОВИ Х ЗАСА Д  
П А В Л А Ч У бИНСЬКОГО  
ТА ОСК А РА КОЛЬбЕРГА

Ц 
еслав (Чеслав) Гермогенович Ней-

ман (1852–1906) – польський і україн-
ський фольклорист, що тривалий час 
жив у Вінниці, працюючи тут як юрист 1. 
Подільський період у житті Ц. Неймана 
позначений плідною роботою над вивчен-
ням, осмисленням і публікуванням укра-
їнського фольклору. У цей час дослідник 
співпрацював із «Киевской стариной», 
польськими періодичними виданнями 
«Аteneum», «Wisła», «Zbiór wiadomości do 
antropologii krajowej», «Kraj». 
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«У його квартирі на вул. Монастирській 
(нині – вул. Володарського) збиралася де-
мократична, національно свідома україн-
ська молодь, в т. ч. і М. Коцюбинський» 2. 
Про наукові зв’язки Ц. Неймана, його лис-
тування із В. Антоновичем, І. Франком, 
О. Кольбергом, Е. Ожешко, знайомство 
із М. Лисенком, С. Тобілевич відомо зав-
дяки рукописним та опублікованим мате-
ріалам 3. Із властивою само критичністю й 
іронією Ц. Нейман зауважував: «Я лях, 
малорос, росіянин, та трохи німеччиною 
спокушався, дійшов до того, що жодною 
мовою добре не володію. Дуже було б ці-
каво, якби Волод[имир] Боніфатійович 
(йдеться про Антоновича. – О. Ш.) зро-
бив мені свої зауваження…» 4. 

Тільки в 1883–1884 рр. Ц. Нейман 
опублікував на сторінках «Киевской 
старины» вісім статей і рецензій 5. Вод-
ночас у восьмому томі періодичного ви-
дання Антропологічної комісії Краків-
ської Академії наук «Zbiór wiadomości do 
antropologii krajowej» 1884 р. з’явилися 
друком «Materyjały etnograficzne z okolic 
Pliskowa w pow. Lipowieckim…», зібрані 
Z. D., тобто Софією Віталіївною Дитків-
ською, відомою у фольклористиці за пріз-
вищем по чоловікові – Тобілевич.

«Фольклорні інтереси Неймана, на 
відміну від його попередників, були спря-
мовані в основному на теоретичне дослід-
ження народної творчості. Його стаття 
“Куплетные формы народной южнорус-
ской песни” поряд з працями українських 
фольклористів О. Потебні і М. Лисенка 
була однією із перших розвідок про ху-
дожні особливості народної поезії» 6. 

Стаття «Куплетные формы народной 
южно русской песни» (1883) засвідчува-
ла глибоку обізнаність фольклориста-
аматора 7 з народною версифікацією та 
особливостями «складу народного вірша». 
Ц. Нейман наголошував на синкретичному 
зв’язку народного віршування з музикою: 
«Народна пісня не твориться окремо від 
свого мотиву; мотив і пісня зароджуються 
разом, одночасно; разом вони і живуть в 
устах і серці співців, разом і розвивають-
ся в пов ній одне від одного залежності. 
Зв’язок, відповідно, народної пісні з му-
зикою дуже сильний і знаменний, а тому 
склад вірша народного і форма мотиву 
впливають одне на одного значно більше 
і сильніше, ніж це буває в пісні культур-
ній» 8. Звідси – настанова фольклориста 

збирачам під час записування за одиницю 
«пісенної формули» (с. 644) брати пісен-
ну строфу (яка, власне, і виявляє розмір), 
а не рядок, а також фіксувати музич-
ний фольклор під час співу. Ц. Нейман 
на матеріалі українських, російських та 
польських видань, проаналізувавши 365 
пісенних зразків, неодноразово довів не-
досконалість, спотвореність запису, під 
час якого не зауважено «пісенної форми»: 
«Спостереження мої над віршем (ідеться 
про пісенний рядок. – О. Ш.) пісень в 
збірниках приводять мене до того пере-
конання, що тільки ту пісню можна вва-
жати правильно занесеною до збірника, 
яка була точно списана тільки зі співу, 
бо народ тільки в співі промовляє вірш 
правильно і не розуміє віршованої форми 
без мелодії» 9. Отже, вивчати архітектуру 
пісенної народної строфи можливо тільки 
зі співу. 

Дослідник зазначав, що народна строфа 
«заснована на логічних началах» (с. 603), 
ніби створює рамку для думки, вислов-
леної в завершеній мелодії. Пісня не за-
лишається незмінною, вона живе і розви-
вається, завжди позначена особливостями 
часу і місцевості.

Фольклорист писав про «склад древній 
безстопний» і «склад новий», чітко розді-
ляючи дослідження на рубрики. Основою 
«древнього складу» він уважав логічний 
наголос, чергування «логічних підйомів», 
акцентованих в основних тонах музич-
них фраз; щодо «нового складу», то він 
має, крім логічних наголосів, ще й стопну 
структуру. Порівнюючи пісні українські 
з російськими та польськими, Ц. Нейман 
зауважив, що в польських переважає «но-
вий склад», у російських – «древній», а 
українські посідають серединне місце. 
Дослідник проаналізував різні жанри пі-
сенного фольклору, зазначивши: що ко-
ротша остання частина рядка, то мотив і 
ритм швидший, а що вона довша – то ме-
лодія протяжніша, а «ритм серйозніший» 
(с. 612). «Південноруська», тобто укра-
їнська, пісня вирізняється спокоєм і ме-
лодійністю, різких переходів від одного 
темпу до іншого вона не має. Ц. Нейман 
також визначив місце логічного наголосу 
й рими в народному віршуванні. Окрему 
увагу автор приділив весільним пісням, 
зауваживши, що обрядовий мотив завжди 
вільний і непостійний, а самих весільних 
мотивів загалом дуже небагато. Насамкі-
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нець, проаналізуваши 365 пісенних зраз-
ків, фольклорист подав таблицю, розподі-
ливши пісні різних жанрів за «формами 
древнього і нового складу», а також ви-
словив сподівання, що його, як він сам 
скромно зауважив, «поверхові спостере-
ження» заохотять до вивчення цієї про-
блеми «досвідченіших дослідників». 

Того ж року в «Киевской старине» 
з’явилася друком ще одна невелика за 
обсягом стаття Ц. Неймана – «Еще об 
украинской злополучнице» – відповідь і 
доповнення до опублікованого раніше по-
відомлення невідомого автора «Подляская 
злополучница» 10. Оглядаючи польські й 
українські варіанти пісні «про нещасну 
дів чину, спокушену й убиту заїжджими» 11, 
Ц. Нейман виявив себе обізнаним і уваж-
ним дослідником, вдаючись до порівняль-
ного аналізу. Фольклорист твердив, що в 
українських варіантах дівчину «підманю-
ють» чужоземці-татари і заїжджі козаки, 
або, як у варіанті сідлецькому, «двораки» 
(«дворяни»). У польських зразках спо-
кусник теж належить до людей «obcych», 
тобто чужих, або ж навіть своїх – «Jaś». 
«Без сумніву, що пісня ця вельми древня, 
підлягала змінам і нашаруванням за різ-
них часів і в різних місцях та змальовува-
лась чисто місцевими тонами; особистість 
вбивці-спокусника повністю залежить від 
місцевих суспільних умов» 12. Наприкінці 
короткого повідомлення автор порушив 
кілька важливих фольклористичних про-
блем: про міграційність пісні, про шляхи 
і способи її запозичення. Цілком слушно 
фольклорист стверджував: «Цікаві вка-
зівки могло б дати зібрання мелодій цих 
варіантів» 13. 

Високий рівень обізнаності зі станом 
фольклористики (і не тільки української, а 
й російської та польської) виявив Ц. Ней-
ман у рецензіях на «Pokucie» О. Кольбер-
га та «Объяснение малорусских и сродных 
народных песен» О. Потебні 14. Оцінюючи 
працю О. Кольберга (кожному з двох то-
мів присвячено окрему рецензію), рецен-
зент наголосив на прогресивній методиці 
записування польського фольклориста, на 
власноруч зібраному матеріалі, на трива-
лому й ретельному обстеженні регіону. 
«Кожне слово передано фонетично пра-
вильно, кожна пісня записана з нотами і 
без спотворень, яких не можуть уникнути 
збирачі-дилетанти, і кожна примітка, ко-
жен матеріал мають точну метрику; так 

що в кожній серії ви зустрінете іноді по-
над десяток варіантів однієї якої-небудь 
пісні і навіть опис обряду або гри. Крім 
всього цього, матеріали пізніших серій 
зав жди звірено з попередніми, так що ви 
за примітками можете простежити варіан-
ти в усьому виданні» 15. 

Ц. Нейман відзначив плідні едицій-
ні засади О. Кольберга: «Пан Кольберг 
ніколи майже не вдається до критичного 
пояснення матеріалу, не робить ні виснов-
ків, ні пояснень, але завжди дає такий 
пов ний і різноманітний матеріал і викла-
дає й групує його з таким дивовижним 
знан ням справи, що цей сухий, грубий, 
етнографічний матеріал читач уявляє як 
одну цілісну картину» 16. Рецензент наго-
лосив, що «Pokucie» О. Кольберг видав 
за тією самою програмою, що й «Lud», і 
що ця програма має низку переваг. Крім 
того, розпочинаючи вивчення Покуття, 
польський дослідник ознайомився по-
пердньо із цією місцевістю «за роботами 
Білевського, Кіркора, Відмана, Залесько-
го, Паулі, Петрушевича, Головацького та 
ін.» (с. 484), сам же здійснив на Покут-
тя кілька експедицій у 1870, 1876, 1877 
і 1880 рр. 

Ц. Нейман висловив і зауваження, чітко 
зазначивши сумнівні, на його думку, твер-
дження упорядника щодо особливостей 
мови покутян: «Помилки в оцінці форм 
сталися, очевидно, внаслідок не зовсім 
повного знайомства автора з малоруською 
мовою інших місцевостей» (с. 484). Не-
точності були пов’язані здебільшого з тим, 
що, визначені як особливості мови поку-
тян, ці риси насправді загальноукраїн-
ські (форми «вишневий», «того року, сего 
року»). 

Знаменно, що з цього приводу О. Коль-
берг і Ц. Нейман обмінялися листами, 
оскільки дослідник Покуття зацікавив-
ся зауваженнями українського фольк-
лориста. «Вичерпної відповіді, як того 
хоче п. Коперницький, дати не можу, бо 
я – не лінгвіст. Знаю насправді мову ру-
синську непогано, але тільки практично, 
хоч нечужі мені праці наукові про на-
родну мову» 17. Далі Ц. Нейман, пункт 
за пунктом, виклав свої зауваження, ви-
словлені в «Киевской старине», розширю-
ючи приклади та покликаючись на авто-
ритет «лінгвіста п. Михальчука», одна з 
праць якого опублікована в сьомому томі 
«Трудов этнографическо-статистической 
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экспедиции в Западно-русский край». 
«Представляючи шановному панові ті мої 
нотатки, хочу перепросити, що не можу 
дати критики такої, що, як висловився 
п. Коперницький, могла б уберегти від 
помилок у подальших працях; проте, в 
кожному разі, я повинен був зробити кри-
тичні зауваги, аби витлумачити зроблені 
мною (можливо, засміливо) закиди» 18. 
7 квітня 1884 р. О. Кольберг відповів на 
лист Ц. Неймана, вичерпно пояснивши 
помилки, яких, на думку рецензета, він 
припустився, аналізуючи говірку поку-
тян: «Мій вступ про мову не претендує 
бути вказівкою для філолога і лінгвіста, 
але тільки служить поясненням для чита-
ча, аби той бачив, чому вдаюся до тієї, а 
не іншої орфографії – оскільки замінено 
приголосні на інші (аби те не сприйнято 
за помилки друкарські) та ін.» 19. У кін-
ці, подякувавши Ц. Нейманові, О. Коль-
берг просив його дістати відбиток «статті 
п. Михальчука», опублікованої в сьомому 
томі «Трудов…» П. Чубинського. Уже 10 
квітня з Києва було надіслано відповідь, 
у якій Ц. Нейман перепрошував за те, що 
не зміг знайти потрібної копії статті, але 
згодом «береться забезпечити» О. Коль-
берга сьомим томом «Трудов…». Крім цьо-
го, Ц. Нейман висловив ще одну заувагу. 
Він застеріг польського фольклориста не 
вважати «русинів» (тобто українців) «пів-
денними москалями» (с. 148) – великоро-
сами, бо на таке «русин дуже ображаєть-
ся». «Поволі доходжу висновку, що мова 
русинська далеко (незрівнянно) ближче 
стоїть до мови польської (особливо з по-
гляду лексичного – запасу виразів), ніж 
до російської» 20, – зауважив Ц. Нейман і, 
покликаючись на авторитет П. Житецько-
го, О. Потебні, В. Антоновича, накреслив 
для польського фольклориста етнографіч-
ний поділ України-Руси.

Попри зауваження, висловлені листов-
но та в рецензії на перший і другий томи 
праці О. Кольберга, Ц. Нейман уважав 
«Pokucie» величезним внеском у науку, а 
найціннішим – «обрядовий матеріал» з 
«уламками міфологічних уявлень і язич-
ницького культу» 21. Кольбергова класи-
фікація колядок і щедрівок засвідчувала 
і стверджувала, за словами Ц. Неймана, 
його власне припущення про різну стро-
фічну будову цих пісень: 5+5 – колядки 
і 4+4 – щедрівки. Однак у другому томі 
жанровий поділ викликав занепокоєння 

рецензента, який знаходив у цьому голов-
ний недолік видання. Термінологія, яку 
застосовував О. Кольберг, істотно від-
різнялася від тієї, що побутувала в укра-
їнській фольклористиці. Так, «польська 
дума має доволі нечітке значення; її при-
своюють кожній майже пісні народній із 
серйозним змістом і наспівом, якщо тіль-
ки ця пісня не обрядового циклу. Бувають 
відповідно у Кольберга думи найрізнома-
нітнішого змісту: історичні, балади, про 
кохання, родинні, побутові та ін.; справ-
жніх же дум кобзарських у нього, зрозу-
міло, немає зовсім» 22. Серед «дум істо-
ричних», зазначив рецензент, є понад 50 
балад, він назвав найповніші і найцікаві-
ші з них. «Здатність до епічної творчості 
на Підгір’ї дуже живуча; проявляється 
вона за всякого зручного випадку. Більше 
чи менше видатний факт зазвичай наро-
джує пісню» (с. 129). Ц. Нейман також 
визначив особливості лірницьких пісень 
(рieśni nabożne i dzіadowskie) із Покуття. 
Пишучи про пісні родинні та про кохан-
ня, він порівняв їх із піснями подільськи-
ми (помітно, що Ц. Нейман – знавець на-
родної творчості Поділля, оскільки часто 
вдається до паралелей саме з подільським 
фольк лором): «Пісні про кохання та ро-
динні, розміщені в дев’яти відділах, зага-
лом, із небагатьма винятками, складають 
більше чи менше подібні варіанти поділь-
ських пісень…» 23. Другий том видання, 
завершив рецензент, дає чимало нового 
для порівняльних студій.

Найвідомішою в українській фольк-
лористиці працею Ц. Неймана став його 
коментар метеріалів, зібраних у травні–
червні 1883 р. Софією Дитківською (То-
білевич). «Це насамперед фольклорис-
тична збірка, яка містить велику добірку 
пісень, переважно родинно-побутових» 24. 
Глибоко проаналізував «Materyjały 
etnograficzne z okolic Pliskowa w pow. 
Lipowieckim…», пісенне зібрання С. То-
білевич С. Мишанич. Учений зазначив: 
«С. Тобілевич сама дістала можливість 
розпочати збирання фольклорних мате-
ріалів. Поштовхом до цього став приїзд 
до М. Лисенка 1883 р. відомого фолькло-
риста Ч. Неймана. Метою його приїзду 
було не стільки особисте збирання пісен-
них скарбів українського народу, скільки 
організація місцевих сил до їх записуван-
ня для польського наукового осередку – 
Краківської академії наук, яка на той 
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час практикувала видання українського 
фольклору, в основному збірок локально-
монографічного характеру» 25.

Із листів відомо, що Ц. Нейман при-
їздив до Києва неодноразово, щоб по-
працювати: «Я почав укладати карту 
Вінницького повіту і потрапив у такий 
лабіринт, що дай Боже до наступної осе-
ні вибратися з нього благополучно. Після 
свят приїду до Києва на тиждень і хочу 
попрацювати у Вас в арх. музеї. Можли-
во це буде чи ні?» 26. 

В один із таких приїздів, очевидно, 
М. Лисенко і порадив Ц. Нейманові залу-
чити до роботи С. Дитківську, яка добре 
володіла й українською, й польською, що 
мало їй допомогти записувати українські 
пісні в польській транскрипції. За два мі-
сяці на Поділлі (околиці Плискова, тепер 
Погребищенського району на Вінниччині) 
було записано понад 300 пісень, казки, 
перекази, оповідання, прокльони з до-
триманням тогочасних вимог відтворення 
фольклору. 

Описавши місцевість («Місцевість роз-
ташована на відшибі, далеко від заліз-
ничної колії» 27, однак згубний вплив на 
моральність люду має цукроварня), чо-
ловічий і жіночий одяг, побут, житло, ві-
рування і мову місцевих мешканців, упо-
рядник подав пісні та інший фольклор, 
зібраний поблизу Плискова, систематизу-
вавши і прокоментувавши окремі зразки 
і жанри загалом. Коментарі з приводу 
мови давали змогу польському читачеві, 
не обізнаному з українськими говірка-
ми, правильно відтворювати записи і не 
вважати помилковим написання окремих 
слів, які подано у фонетичній транскрип-
ції. Польська графіка ускладнювала таке 
відтворення, однак упорядник послідовно 
дотримувався правил, зазначених ним у 
розділі «Mowa», і намагався точно відо-
бражати говірку подолян. Аналізуючи 
фольклорну спадщину С. Тобілевич, 
С. Мишанич порушив проблему точності 
її записів: «Найкраще з цього боку вико-
нані перші її записи – зібрання 1883 р. 
Хоча пісні й записані в польській тран-
скрипції, С. Тобілевич досить точно пере-
дала особливості говорів Східного Поді-
лля, очевидно завдячуючи настановам 
Ч. Неймана» 28.

Прагнення до точності можна простежи-
ти й у прозових зразках, упорядкованих і 
коментованих Ц. Нейманом: «Dyẃytcia na 

ce cyhan, taj dúmaje: “Ne wełyka ce sztuka. Po 
jakoho ja bisa maju jeszczé czortiw derżátysia! 
pidu pomeży lude...”» 29. Або: «Iszoẃ kuchar do 
dworá hodýtysia u pana na służbu. Prystáw do nioho 
cyhan taj prosyt: “Chodim razom, ja budu twojim 
pomósznykom”» 30. Прогресивною тенденці-
єю є також наголошування окремих слів, 
що полегшувало правильне відтворення 
діалектизмів: «Szczob tobi ruku pokoŕczyło», 
«Sto czortiw na twojú hółowu» (s. 246) або:

Kołyb meni korowa,
Tob ja w doma sédiła;
Kołyb meni détyna,
Tob ja jeji hladiła (s. 233).

Ц. Нейману належить і спроба жан-
рової класифікації матеріалу: він «згру-
пував записи в чотири основні розділи 
за родовими та видовими ознаками. Зо-
крема, пісенний матеріал розподілено на 
вісім жанрових підрозділів, в основному 
прий нятих і в сучасній фольклористи-
ці» 31. Також упорядник указав варіанти 
пісень зі збірників О. Кольберга, Я. Го-
ловацького, П. Чубинського, І. Рудченка. 
Будучи знавцем ритмічної структури на-
родної пісні, до всіх пісень, крім весіль-
них, дослідник подав схеми ритмічної 
будови. Малозрозумілі слова Ц. Нейман 
витлумачив польською мовою в посторін-
кових покликаннях.

Очевидно, однією з настанов Ц. Ней-
мана була й фіксація пісень зі співу, а 
також публікування їх із нотами: «При 
17 піснях вміщено мелодії, записані спе-
ціально для цього збірника відомим зна-
вцем малоруської музики п. Лисенком» 32.

Ще однією розвідкою, що порушує 
низку теоретичних проблем, стала праця 
«Dumy ukraińskie. Rzecz o eposie kozackim 
rusinów» (1885), де Ц. Нейман розглянув 
питання походження та поетики україн-
ського народного епосу. Розпочинаючи 
дослідження поясненням терміна «дума», 
автор чітко розмежував визначення його 
в польській та українській науці, а та-
кож указав на народне розуміння жан-
ру: «Український народ ніколи не назве 
своїх пісень думою чи думкою, а тільки 
має для того відповідний термін – піс-
ня; і розрізняє їх роди, називаючи: вес-
нянки, весільні, дівочі, жіночі, парубочі, 
чумацькі та ін.» 33. Ц. Нейман, услід за 
іншими своїми сучасниками, твердив, що 
змінилися умови, за яких думи постали, 
і тому вони «померли», залишивши тіль-
ки назву.
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Автор зауважив, що репертуар тепе-
рішніх співців надзвичайно стислий, хоч 
кожен із них згадує, що раніше співали 
знач но більше дум, однак їх або забуто, 
або вони померли разом зі старими коб-
зарями (с. 112). Збирачам удалося зафік-
сувати ледве два десятки дум, зазначав 
дослідник, решта загинула в непам’яті 
(с. 114). Ц. Нейман охарактеризував 
тексто логічну практику записувачів, за-
значивши, що вони часто не звертали 
уваги на самих співців, задовольняючись 
самим фіксуванням фольклорного мате-
ріалу: «Тільки п. Метлинський в збірни-
ку своїх пісень (“Народные южнорусские 
песни”) вперше подає нам імена кількох 
кобзарів» 34. Дослідник наполіг на важли-
вості фіксування біографічних відомостей 
про кобзарів. Заслугою Ц. Неймана було 
й намагання зосередитися на світогляді 
носіїв кобзарської традиції, на тому, як 
самі вони оцінюють власний спів.

Порівнюючи думи з билинами, серб-
ським героїчним епосом, «Словом о полку 
Ігоревім», Ц. Нейман, набагато випере-
джаючи час, зауважив у думах «повтори», 
які нині у фольклористиці прийнято на-
зивати формулами 35: «Крім повторюван-
ня епітетів, думи, як загалом твори епічні 
всіх народів, дуже часто протягом оповіді 
повторюють кількаразово фрагменти, за-
стосовуючи їх до кожного героя або до 
кожного місця» 36. Повтори, «стереотип-
ні вирази» (с. 122) є загальною рисою 
слов’янської епіки, стверджував дослід-
ник, аналізуючи символіку дум та наголо-
шуючи, що вона має міфологічні корені.

Стислою декларацією текстологічних 
та едиційних принципів Ц. Неймана ста-
ла його коротка рецензія на збірник Г. Де-
Воллана «Угрорусские народные песни» 37, 
опублікована в петербурзькому виданні 
«Kraj». Рецензент критикував упорядника 
за невідповідну транскрипцію, що спотво-
рювала ураїнську мову. Збірник через це, 
зазначав фольклорист, утрачав будь-яку 
вагу для науки: «Збірник Де-Воллана не 
може прислужитися для окреслення міс-
цевої говірки:

Siwyj gołub’, siwyj,
Gołubka siwiejsza –
Miłyj otiec, miła mati,
A lubka milejsza» 38.

Ц. Нейман наголошував, що Російське 
географічне товариство вже розробило 
принципи фонетичного відтворення укра-

їнських говірок, і, як на зразок, вказав 
на «Труды…» П. Чубинського. Серед ви-
мог до запису пісень фольклорист укотре 
називав фіксування їх зі співу та увагу 
до «форми твору»: «Якщо збирач не має 
музичної освіти і мусить упустити мело-
дію, то, в усякому разі, повинен пісню 
записувати зі співу, зберігаючи строфи і 
їх поділи» 39. Особливу увагу рецензент 
приділив нечіткій класифікації пісень 
у Де-Воллана, вказуючи на відсутність 
обрядових пісень, які ввійшли до інших 
розділів, та невелику кількість історич-
них. Серед едиційних утрат упорядника 
фольклорист називав і нечіткість у «пояс-
ненні місцевих і запозичених виразів». 

Не маючи змоги в короткій статті охо-
пити аналізом усі фольклористичні до-
слідження Ц. Неймана і вдаючись до уза-
гальнення, варто наголосити на багатьох 
плідних тенденціях і підходах, властивих 
його теоретичним переконанням та еди-
ційній практиці. Фольклорист декларував 
важливість фіксування пісень зі співу, а 
також публікування їх із нотами, спи-
раючись на синкретичний зв’язок усної 
поезії з музикою. До пісенних варіантів 
він подавав схеми ритмічної будови, об-
стоював потрібність назви фольклорного 
зразка – тієї, яку давав сам виконавець, 
а також указував на раніше зафіксовані 
варіанти. Ц. Нейман виявляв прагнення 
до повноти репертуару певного осеред-
ку, публікуючи зразки, що перебувають 
на межі фольклору та індивідуальної 
творчості. Аналізуючи сюжети україн-
ських дум, дослідник охарактеризував 
текстологічну практику записувачів, які 
здебільшого не звертали уваги на самих 
співців, зосереджуючись на фіксуванні 
фольклорного матеріалу, і наголошував 
на важливості інформації про кобзарів. 
Серед прогресивних методологічних за-
сад – настанова записувати фольклор із 
фонетичною точністю та наголошуванням, 
тлумачення незрозумілих слів та виразів. 
У цьому Ц. Нейман указував на позитив-
ну практику П. Чубинського та на його 
«Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский край». Пе-
ребуваючи під впливом наукових принци-
пів Антропологічної комісії Краківської 
академії наук, поширених у той час по-
глядів антропологічної школи, дослідник 
вдавався до жанрової класифікації публі-
кованого ним фольклорного матеріалу.
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Серед теоретичних здобутків Ц. Ней-
мана – аналіз форм народного віршу-
вання, осмислення природи кобзарської 
традиції, особливостей жанрової класифі-
кації дум, історичних пісень, балад, спроби 
порівняльно-історичного аналізу із залучен-
ням слов’янського фольклорного матеріалу. 
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Лариса Шаповал 
(Полтава)

ПЕРЕПИС Н АСЕ ЛЕНН Я 
МІСТА К ИЄВА ЗА 1874 РІК
(за мат ер іа ла м и  
Па в ла Чу би нськог о)

П 
авло Платонович Чубинський – 

поет, перекладач, статистик, фольклорист,  
етнограф, правознавець, режисер, актор, 
організатор перших недільних шкіл та 
першого прообразу Академії наук Укра-
їни – Південно-Західного відділу Росій-
ського Географічного Товариства (РГТ), 
автор національного гімну «Ще не вмерла 
України і слава, і воля». Усі з нетерпін-
ням чекали виходу знаменитих «Праць 
етнографічно-статистичної експедиції в 

Західно-Руський край», а також окремих 
збірників Чубинського і досліджень про 
нього. На сьогодні ми маємо можливість 
з ними ознайомитися 1. Живучи в Украї-
ні, П. Чубинський не поривав зв’язків із 
петербурзькою громадою. Він глибоко ви-
вчав життя українського народу й публі-
кував свої дослідження в «Основі». Як 
свідчить В. Антонович, П. Чубинський 
брав діяльну участь у написанні програм 
для вивчення юридичного побуту і мав 
намір скласти повний звід юридичних 
звичаїв народу, бував на сходках і був 
дуже на народних зібраннях популярний, 
оскільки глибоко знав етнографію й укра-
їнську мову. Чимало різних і за станом, 
і за статком, і за національністю товари-
шів, «що зійшлися з широкого краю від 
Збруча до придонських степів, а найбіль-
ше з Лівобережжя України, – згадує Гнат 
Житецький, – зійшлися й пристали до 
одного гурту та склали першу Київську 
Громаду. Об’єднувала їх одна національ-
на українська ідея на демократичному 
ґрунті, об’єднували спільні симпатії й ан-
типатії, одна загальна течія відродженої 
і натхненної віри в українську народну 
самостійність, любов до рідного краю і 
люду» 2. Полум’яну любов мав П. Чубин-
ський до свого народу, надто пристрасні 
мрії і нестримну вдачу, яких не здолали 
жодні труднощі та невільницькі тортури. 
Навіть у далекому краї він знаходить у 
собі сили працювати задля науки, збага-
чувати свій фаховий і життєвий досвід, 
продумує складний стратегічний і тактич-
ний шлях – повернутися додому не нуж-
денним засланцем, не в’язнем, а знамени-
тим ученим, до голосу й авторитету якого 
змушені були прислухатися вчорашні 
опоненти. Цьому сприяла його природже-
на увага до людей, простих, зневажених і 
упосліджених, щирість його серця. Пере-
буваючи на засланні, Павло Платонович 
бачить тяжке життя гнаних і голодних, 
серед яких було багато земляків, перейма-
ється до них сердечною шаною і співчут-
тям. П. Чубинський писав звіти до РГТ 
про свої експедиції. На клопотання пре-
зидії РГТ він отримує дозвіл повернутися 
в Україну й очолити експедицію. «Состоя 
при Императорском Русском Географи-
ческом Обществе в числе действительных 
членов онаго, 16 мая 1869 г. команди-
рован был обществом в учрежденную, с 
Высочайшего соизволения, экспедицию  
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в Юго-Западный край для этнографическо-
статистических исследований…» 3. 

Задум про спорядження експедиції в 
«Західно-Руський край» виник у РГТ у 
1862 році, але політичні заворушення в 
«Западных провинциях Империи» завади-
ли здійснитися цьому мирному науковому 
заходу, а експедицію відклали до спокійні-
ших часів. Починаючи з червня 1867 року, 
дослід ження було доручено секретареві 
Могильовського статистичного комітету 
Дубенському, а через півтора року експе-
дицію очолив П. Чубинський. Вирушаю-
чи в дорогу, він виклав перед комісією в 
справі спорядження експедиції свої дум-
ки: розширити територію дослідження, не 
обмежуючись Південно-Західним краєм 
в адміністративному значенні, приєднав-
ши сюди південні частини Гродненської 
й Мінської, західні регіони Люблінської 
й Сідлецької та північно-східну частину 
Бессарабії. Потім П. Чубинський наполіг 
на необхідності не тільки вивчити склад 
населення краю та його взаємини, але й зі-
брати якомога більше матеріалів, що сто-
суються етнографії тієї частини населення, 
яка кількісно переважає. П. Чубинський 
взяв собі основний принцип – збирати 
матеріали, які характеризували життя на-
роду з різних боків, даючи змогу кожно-
му бачити народ, незалежно від враження 
спостерігача. «Я старався збирати матеріа-
ли ще й тому, – писав Павло Платонович у 
передмові до першого тому «Праць», – що 
численні пам’ятки народної творчості вими-
рають; народ їх забуває. Якби М. Макси-
мович та інші збирачі матеріалів не записа-
ли історичних дум і пісень, то багато з них 
було б назавжди втрачено. Те саме могло 
б статися з багатьма обрядами, повір’ями, 
казками, легендами й навіть звичаями; 
через це й упускати якусь рису народної 
творчості чи народного побуту я вважав 
непрощенним» 4. Тому П. Чубинський праг-
нув зібрати якомога більше етно графічних 
матеріалів і залучити до співпраці якнай-
більше фахівців. Академік О. Пипін від-
значив, що «за складом розуму, особистим 
характером, за прийомами дослідження 
П. Чубинський був чудовим етнографом-
збирачем, єдиним у своєму роді діячем у 
цій галузі російської науки. Це був чоловік 
різноманітно обдарований, разом з тим ро-
зум практичний, який швидко освоювався 
з навколишнім побутом у найрізноманітні-
ших його сторонах; він умів влучно спосте-

рігати народний звичай, схоплюючи його 
істотні риси, вислухати й записати пісню і 
казку, тут же зібрати статистичні дані, роз-
шукати на місці знаючих людей і надати 
своїй роботі цінність і багатосторонність. 
Це був безсумнівний організаторський та-
лант, що вмів визначити план роботи, ви-
брати виконавців і довести до кінця склад-
ну справу» 5. Експедиція  П. Чубинського 
мобілізувала до співпраці всі прогресивні 
сили, успішне її завершення приголомши-
ло київський і петербурзький світ, а сам 
Павло Платонович у своїх нестримних 
мріях уже линув далеко вперед. Він ви-
сунув ідею створення наукової інстанції, 
яка б працювала для України, тобто від-
криття Південно-Західного відділу РГТ в 
Києві. Про ту величезну роль, яку Павло 
Платонович відіграв у створенні Південно-
Західного відділу РГТ, по суті предтечі 
Академії наук України, можемо судити з 
листа П. Чубинського до М. Максимови-
ча, що його в журналі «Народна творчість 
та етнографія» опуб лікував П. Попов 6. 
Офіційне відкриття Відділу відбулося 
13 лютого 1873 року. Головував сам князь 
О. Дондуков-Корсаков. Згадуючи відкрит-
тя Відділу, Ф. Вовк зазначає: «Яким ку-
медним не здавалося оце засідання “Грома-
ди” під головуванням генерал-губернатора, 
але нікому і в голову не приходило, що 
ми ніби користаємося з чужої необачнос-
ті. В дійсності ми одержали лише те, на 
що мали за здоровим розумом повні права: 
збиратись і відверто зай матися науковою 
діяльністю про Україну й для України» 7. 
Усього за кілька років Відділ видав два 
томи «Записок Південно-Західного відді-
лу» (Т. І. – К., 1874; Т. ІІ. – К., 1875), де 
вміщено найцікавіші праці його членів – 
М. Драгоманова, В. Антоновича, П. Чу-
бинського, Ф. Вовка та інших. Як писали 
Олекса Куницький і Катерина Чубинська, 
це видання «з вельми широким тематич-
ним діапазоном (статті з економіки, істо-
рії, статистики, ботаніки, мінералогії, клі-
матології, етнографії і фольклористики) 8. 
Важливим досягненням Відділу було про-
ведення в Києві першого одноденного пе-
репису населення 2 березня 1874 року. Ма-
теріали перепису вийшли навіть окремим 
виданням. Аналізуючи ту подію, Федір 
Савченко наголошує, що блискучій орга-
нізації цієї справи великою мірою допо-
міг неабиякий хист і попередній досвід П. 
Чубинського. Про досягнення цього пере-
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пису дізнаємося із його реферативного по-
відомлення, що є предметом нашої уваги 
в пропонованій статті. Він зазначив, що в 
результаті перепису київського населення 
виявилося, що його на 50 % більше, ніж 
вважалося офіційно. А «громадяни» ра-
діли, що кияни визначилися в цьому пе-
репису як питомі українці, й більшість із 
них назвала рідною мовою все-таки укра-
їнську. «Праці» П. Чубинського 1872–1874 
років уже побачили світ: перший (перший 
випуск), третій, п’ятий і сьомий (обидва 
випуски) томи (другий випуск першого і 
четвертий том вийдуть 1877-го, другий – 
1878-го, шостий – 1879-го років). 1873 року 
РГТ нагородило П. Чубинського золотою 
медаллю «за особенную его деятельность 
и те неусыпные труды, коим русская наука 
обязана собранием громадного материала 
для изучения быта, юридических обычаев 
и народной жизни Юго-Западного края» 9. 
1875 року П. Чубинський отримує золоту 
медаль від «Міжнародного етнографічного 
конгресу» в Парижі, а через чотири роки 
за поданням академіка О. Веселовського 
його було нагороджено Уварівською премі-
єю Петербурзької академії наук. 

На зібранні Південно-Західного відділу 
РГТ  від 25 березня 1875 року під керів-
ництвом князя О. Дондукова-Корсакова 
були присутні: В. Борисов, А. Антепо-
вич, В. Беренштам, П. Богданов, А. Біло-
усов, Ф. Волков, М. Драгоманов, П. Жи-
тецький, К. Жук, С. Завойко, М. Зібер, 
М. Захарченко, В. Зененко, П. Іващен-
ко, О. Класовський, М. Константинович, 
І. Кордиш, В. Курбанов, О. Левицький, 
О. Лисицин, А. Лоначевський, П. Люби-
мов, Ф. Лебединцев, М. Левченко, А. Ми-
халевич, Т. Маковецький, К. Михаль-
чук, І. Новицький, А. Розов, Є. Трегубов, 
А. Ушинський, П. Чубинський, Г. Цвєт-
ковський. Засідання розпочав віце-голова 
В. Борисович, зачитавши звіт про діяль-
ність відділу за 1874 рік. Незважаючи на 
короткотривале існування, Відділ зайняв 
вагоме місце в ряді інших наукових това-
риств, представивши том записок цінних 
етнографічних матеріалів. Однією з ваго-
мих праць, яку створювала більша частина 
особового складу Південно-Західного від-
ділу РГТ, був одноденний перепис населен-
ня міста Києва та опрацювання отриманих 
даних. Цінними є реферати С. Завойка 
«Огляд даних про будинки і квартири міс-
та Києва по перепису 2 березня 1874 р.» 

та П. Чубинського «Огляд даних про на-
селення м. Києва по одноденній переписці 
2 березня 1874 року». Заслуговує на ува-
гу реферат П. Чубинського «Кілька слів 
про положення селян власників Південно-
Західного краю». Він навів дані про се-
лянське землеволодіння, висловив власні 
думки щодо безземелля селян у ХІХ сто-
літті, потикаючись на інвентарні, уставні 
грамоти та викупні платежі. Вказуючи на 
розміри землеволодіння на кожну ревізьку 
душу, двір і наявну душу та розмір викуп-
них платежів за десятину, П. Чубинський 
подав дані з трьох сусідніх губерній ліво-
го берега Дніпра, які свідчили про більші 
розміри селянських наділів у Південно-
Західному краї. Учений наводить цікаві 
факти про побут селян, їхні прибутки від 
землеробства та іншої діяльності, подат-
ки та збори, наголошуючи, зокрема, що 
кількість худоби з 1864 року до 1870 року 
збільшилася на 20 %. Селяни-власники 
мали в запасі хліба на суму 7 мільйонів 
руб., а капіталу – близько 1 мільйона руб. 
У рефераті сказано і про родючі землі, 
на яких прибуток від поміщицького ма-
єтку завдяки підвищенню орендної плати 
зріс на 20 % проти інвертарного доходу, 
що на 10 % більше, ніж при уставних гра-
мотах; викупні платежі та додаткові збо-
ри (волосні, страхові). Реферат «Інвентар 
селянського господарства» містить деталь-
ний перелік предметів селянського майна 
з показниками їхньої вартості. П. Чубин-
ський називає кількість предметів різно-
го призначення в найбідніших господар-
ствах, середняцьких та заможних. Оцінка 
селянського інвентаря – будівель, худоби, 
птиці, хатнього начиння, одягу – свідчить, 
що мінімальна вартість майна селянина – 
146 руб., середняка – 415 руб., заможно-
го селянина – більше як 900 руб. П. Чу-
бинський мав на меті спонукати науковців 
до написання подібних регіональних до-
сліджень, що дало б можливість зробити 
ґрунтовні висновки 10.

До відома читачів представимо матері-
ал, який П. Чубинський подав за резуль-
татами одноденного перепису населення 
міста Києва. Усіх жителів у Києві разом 
із околицами – 127 251 особа, у місті – 
116 774, тобто населення міста становить 
91, 77 % або 9177 на 10 000 жителів, 
а населення передмістя – 8,23 % або 823 
особи на 10 000 жителів, зафіксованих 
у перепису. Звернуто увагу на співвідно-
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шення чоловічої та жіночої статі: значна 
перевага чоловіків над жінками (чолові-
ків – 71 848 (56,47 %), жінок – 45 403 
(43,53 %). Отже, перевага чоловіків над 
жінками становить 16 471, тобто на 100 жі-
нок припадає 130 чоловіків. Таке співвід-
ношення стосовно міста Києва збігаються 
з відомостями з Петербурга, де за пере-
писом 10 грудня 1869 р. чоловіки стано-
вили 56,56 %, жінки – 43,44 % населення. 
Перевага чоловіків над жінками особливо 
значна на Печерську, де на 100 жінок при-
падає 297 чоловіків, тобто чоловіки ста-
новлять 74,84 %, а жінки – 25,16 %. Автор 
реферативного повідомлення наголошує 
на чинниках, які зумовили таку ситуа-
цію: а) зосередження військ у цій части-
ні міста; б) місцезнаходження Лаври. Із 
ліквідацією цих чинників співвідношення 
статей на Печерську наблизилося до за-
гальної норми для всього Києва. У рефе-
раті також охарактеризовано віковий ценз 
статі. У віці повної статевої зрілості – від 
20 до 35 років – простежуємо найбільш 
невідповідне співвідношення. Так, у віці 
20–25 років на 100 жінок припадає майже 
200 чоловіків; у віці 25–30 років на 100 
жінок – 164 чоловіки; 30–35 років на 100 
жінок – майже 155 чоловіків, і тільки у 
віці  від 1 до 5 років кількість дівчаток 
перевищує кількість хлопчиків.

Соціальна структура населення роз-
поділялася так: родових і особових дво-
рян – 19 693; білого духовенства – 2 883; 
чорного – 623; родових і особових гро-
мадян – 1420; купців – 4362; міщан – 
41 421; селян – 22 342; нижчих чинів і 
їхніх сімейств – 29 451; іноземців – 2449; 
інших – 2607. Таким чином, перше місце 
за кількістю займають міщани – майже 
1/3 

 
всього населення; далі – нижчі чини 

зі своїми сім’ями, близько 1/4 і потім се-
ляни – больше 1/6; нижчі верстви зага-
лом становлять майже (74 %) всього на-
селення. Беручи до уваги співвідношення 
різних верств населення, П. Чубинський 
підкреслює, що на одну духовну особу 
припадає 36,29 душ населення; один дво-
рянин – на 6,46 душ; 1 купець – на 29,17 
душ; якщо взяти разом дворян, духовен-
ство і купців, то одна людина з цих станів 
припадає на 4,62 душі. З наведених у ре-
фераті таблиць видно, що киян у всіх вер-
ствах менше, ніж не киян; так, мінімальна 
кількість некиян – 53,48 %, а максималь-
на 97 % у чорного духовенства. Серед мі-

щан – 43,14 %, між купцями і особовими 
дворянами частка киян – 28,5 %; між ро-
довими громадянами їх більше, ніж 36,5%; 
між нижчими військовими чинами – 21 %; 
між родовими дворянами – більше 22 %. 
У передмістях киян відносно більше, ніж 
у місті – 27,93 %; у передмістях – 32,93 %. 
Отже, передмістя більше представляє ки-
ївське населення, ніж сам Київ. Із некиян 
значний контингент припадає на вихідців 
із південно-руських губерній – 45 %, ра-
зом із киянами вони становлять 73,85 %; 
значний відсоток становлять вихідці з ве-
ликоруських губерній – 13 %, а білоруси – 
8,27 %. Із таблиць, де проілюстровано ро-
динний статус населення Києва, випливає, 
що в числі осіб, які досягнули шлюбного 
віку, майже 47 000 одружених і більше, 
ніж 43 500 таких, що не були одруженими 
або втратили чоловіка (дружину). З-поміж 
жінок – 1/5 незаміжніх, а чоловіків – 
майже 1/2 неодружених. Однак з-посеред 
чоловіків удівці становлять – 1/35 всього 
населення, а вдови – 1/7. 

П. Чубинський навів мовну характерис-
тику київського населення, відзначивши, 
що 8/10 киян розмовляють російською 
мовою; 1/10 – ідиш, 1/15 – польською і 
1/50 – німецькою мовами. Літературною 
мовою розмовляли – 49,32 %, із них: ро-
сійською – 9,91 %, білоруською – 1,51 %. 
Релігійний склад населення був таким: 
православні жителі – 77,48 %; євреї – 
10,85 %; католики – 8,18 %; протестан-
ти – 2,15 %; представники інших конфесій 
становили незначний відсоток. Зроблені 
висновки щодо рівня освіченості мешкан-
ців Києва: освічені – 37,50 %; чоловіків 
освічених – 45,23 %, жінок – 27,50 %. 
Найбільший відсоток освічених припадає 
на вік від 7 до 14 років. Із порівняльно-
го огляду таблиць про освіченість і віро-
сповідання видно, що найбільш освічені 
протестанти – 3/4; потім католики – 3/4; 
євреї – 2/5; православні – 2/5; старові-
ри – 2/5. Осіб, які отримали вищу осві-
ту, – 6, 18 %; середню – 20,84 %; ниж-
чу – 18,91 %; початкову – 54,11 %. Усіх 
жителів, які отримали вищу та середню 
освіту – 7735, тобто 6,11 %. Окремі ста-
ни за ступенем освіченості розподілялися 
так: у привілейованих верств освічені ста-
новлять – 93,59 % від загальної кількості; 
у купців – 85,70 %; у міщан – 40,02 %; 
у селян – 34,10 %; у нижчих військових 
чинів – 46,70 %; в іноземців – 76,14 %; в 
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інших – 37,12 %. Таким чином, 60 % ки-
ївських міщан і майже дві третини селян 
були зовсім неосвіченими 11.

Отже, перепис населення було прове-
дено на той час успішно. У ньому названо 
загальну кількість населення міста разом 
із околицями, детально охарактеризовано 
соціальну, релігійну, освітню, мовну й ві-
кову структури жителів. Реферати, про-
читані на засіданні Південно-Західного 
відділу Імператорського Російського гео-
графічного Товариства, свідчать про ґрун-
товність праці, здійсненої членами відді-
лу, зокрема П. Чубинським. 

На підставі Емського указу було закри-
то громади, а також Південно-Західний 
відділ, а П. Чубинському оголошено роз-
порядження про заборону проживати в 
Київській, Волинській, Подільській, Хар-
ківській, Катеринославській, Херсонській, 
Воронезькій губерніях і в столицях. 9 лю-
того 1879 року Катерина Чубинська пише: 
«Вчора отримано офіційний папір на до-
звіл Павлові проживати в усіх забороне-
них губерніях Малоросії за винятком Ки-
єва, де, за відгуком генерал-губернатора 
Черткова, проживання Павлові вважаєть-
ся неслушним» 12. За наказом міністерства 
№ 44 від 14 квітня 1879 року, згідно з його 
проханням, у зв’язку з хворобою П. Чу-
бинського звільнено зі служби. З цього ж 
дня йому призначено пенсію, але він ніяк 
не може виїхати в Україну 13. Так доживав 
віку цей, як казали всі його сучасники, 
енергійний чоловік, діяч, людина, що зго-
ріла в роботі задля добра рідного народу, 
якого він прагнув бачити високоосвіченим, 
культурним, мудрим, свідомим і вільним. 
Велетень української культури згасав від 
перевтоми, переслідувань, неволі. 14 січня 
1884 року Павло Платонович Чубинський 
помирає. «Київська старина», «Историчес-
кий вестник» і «Труды этнографического 
отдела Общества любителей естествозна-
ния» друкують некролог Кістяківського, 
що виходить окремим відбитком. Ф. Вовк 
називав Павла Платоновича своїм другом 
і вчителем: «П. П. Чубинський, зі всіма 
його достоїнствами й недоліками був, без 
сумніву, надзвичайно великою постаттю, 
яку за інших умов чекала б набагато ви-
датніша історична роль. Але в нього як 
нібито й не було усвідомлення своєї пе-
реваги над багатьма іншими, і при всьо-
му своєму бурхливому темпераменті він 
був по суті напрочуд скромний і неви-

багливий і ніколи не виявляв претензій 
на який-небудь автоматизм. Це ще одна 
симпатична риса для характеристики його 
високого суспільного значення, яке не за-
будеться Україною ніколи» 14. Але до сьо-
годні ця постать була вилучена з пантеону 
видатних українських діячів, у якому їй 
належить одне з найпочесніших місць.

1 Павел Платонович Чубинский: Библиогра-
фический указатель (1861–1878). – Архан-
гельск, 2005; Чубинський П. Ще не вмерла 
Україна. – К., 1991;  Чубинський П. Труды 
этнографической статистической экспедиции 
в Западно-Русский край. – К., 2004.

2 Чередниченко Д. Павло Чубинський. –  
К., 2005. – С. 20.

3 Там само. – С. 34.
4 Там само. – С. 35.
5 Там само. – С. 38.
6 Там само. – С. 39.
7 Там само. – С. 43.
8 Там само. – С. 44.
9 Там само. – С. 45.
10 Чубинский П. Отчет о деятельности Юго-

Западного Отдела Императорского Рус-
ского Географического Общества за 1874 
год. – К., 1875. – С. 13, 14.

11 Там само. – С. 36–38.
12 Чередниченко Д. Павло Чубинський. – С. 51.
13 Там само. – С. 53.
14 Там само. – С. 69.

Володимир Милько 
(Київ)

ЕТНОГРАФІЧН А ТА 
ГРОМ А ДСЬК А РОбОТА 
П А ВЛ А ЧУ бИНСЬКОГО  
В КОНТЕКСТІ ДІЯ ЛЬНОСТІ  
ПІВДЕННО-ЗА ХІ ДНОГО  
ВІ Д ДІЛУ ІМПЕРАТОРСЬКОГО 
РОСІйСЬКОГО 
ГЕОГРАФІЧНОГО 
ТОВА РИСТВА (1873 –1876 )

П 
ротягом останнього десятиліття де-

далі актуальнішими стають у розвит ку віт-
чизняних гуманітарних дисциплін фунда-
ментальні підходи до вивчення минулого, 
пов’язані з переосмисленням багатовіко-
вих надбань української науки та куль-
тури. Зокрема, стали популярними дослі-
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дження загального політико-економічного 
та соціально-культурного поступу шля-
хом розгляду досягнень окремих видат-
них особистостей. Науковці вдаються до 
об’єктивного дослідження їхньої діяльнос-
ті та визначення їхнього місця в загально-
культурному поступі України на різних 
етапах державотворення. Такий персоналі-
зований підхід дозволяє виявити та вирі-
шити широке коло наукових проблем

У зв’язку з цим аналіз етнографічної 
та громадської роботи Павла Платоно-
вича Чубинського в контексті діяльності 
Південно-Західного Відділу Імператор-
ського Російського Географічного Товари-
ства (ПЗВ ІРГТ) є особливо актуальним. 
Тому мета нашого дослідження – з’ясувати 
внесок ученого в заснування Південно-
Західного Відділу, висвітлити напрямки 
діяльності П. Чубинського в 1873–1876 ро-
ках як провідного члена ПЗВ ІРГТ та 
осмислити їхнє значення для вивчення 
та популяризації матеріальної культури 
українського народу в 70-х роках ХІХ ст.

Історіографічну основу статті станов-
лять праці, присвячені громадському 
руху 70-х років ХІХ ст. [14], і конкретні 
дослідження, що стосуються діяльності 
Південно-Західного Відділу [16; 20]. Дже-
рельна база розвідки містить також архівні 
матеріали Центрального державного істо-
ричного архіву України (ЦДІАУ) та Інсти-
туту рукопису НБУВ [1–6]; актові матері-
али (статут) і наукові праці ПЗВ ІРГТ [10; 
11; 15; 17]; наративні джерела (спогади 
М. Драгоманова, С. Русової, О. Русова, 
Ф. Вовка) [7–9; 12; 18; 19]. Однак варто 
зазначити, що комплексне монографічне 
дослідження з цієї проблеми відсутнє.

Початком дослідження діяльності П. Чу-
бинського в складі Південно-Західного 
Відділу доцільно вважати 15 лютого 
1872 р. – дату написання листа фундато-
рами ПЗВ ІРГТ Київському, Волинсько-
му та Подільському генерал-губернаторові  
кн. О. Дондукову-Корсакову. У листі на-
водилося обґрунтування необхідності 
відкриття Відділу в Києві та прохання 
до князя посприяти в цьому питанні. До 
листа також було додано проект статуту 
майбутньої інституції [2, арк. 1–2, 17–18]. 
Серед підписів 30 осіб знаходимо й підпис 
дійсного члена Російського Географічного 
Товариства П. Чубинського.

Аналіз відомої епістолярної спадщини 
етнографа, доповнений спогадами П. Жи-

тецького, О. Русова та Ф. Вовка [8, с. 46; 
18, с. 42], дає змогу сучасним біографам 
ученого та дослідникам історії Відділу 
Д. Чередниченку та Н. Петруку говорити 
про одноособову роль Павла Платоновича 
у справі відкриття ПЗВ ІРГТ [16, с. 11; 21, 
с. 40, 41]. Зокрема, у листі від 25 січня 
1872 р. П. Чубинський інформує М. Мак-
симовича про поїздку до Києва з метою 
клопотання про створення Відділу. В ін-
шому листі вченого до О. Кістяківського 
від 16 лютого 1872 р. знаходимо повідо-
млення про передачу 15 лютого 1872 р. 
вже згаданого проекту статуту майбутнього 
Відділу генерал-губернатору саме П. Чу-
бинським [21, с. 40, 41]. Ці документаль-
ні свідчення громадської потуги відомого 
етнографа, дійсного члена ІРГТ підтвер-
джують думки про визначальну роль Пав-
ла Платоновича в заснуванні Південно-
Західного Відділу в Києві. Однак аналіз 
архівних матеріалів дає нам змогу говорити 
про участь у цьому процесі й М. Юзефо-
вича як дійсного таємного радника та го-
лови колишньої Комісії для статистичного 
та природничо-історичного опису губерній 
Київського учбового опису. Це підтверджу-
ється свідченнями самого М. Юзефовича 
та офіційних представників імперської 
влади [5, арк. 11–12; 20, с. 368]. Врахову-
ючи суб’єктивність свідчень таємного рад-
ника, відомого своїми наклепницькими за-
писками та клопотаннями про «очищення 
Києва від українофілів», варто говорити 
про спробу задоволення особистих влад-
них амбіцій шляхом головування у Відді-
лі, яка зазнала краху через на розгортання 
національно орієнтованими членами ПЗВ 
небезпечної та неприйнятної для М. Юзе-
фовича україно знавчої роботи.

Порівняння пунктів положення, на 
основі якого мало б відбутися об’єднання 
очолюваної М. Юзефовичем Комісії та Гео-
графічного товариства 1853 р., та положен-
ня про Південно-Західний Відділ (1872 р.) 
також підтверджує думку про певну роль 
радника в успішному розв’язанні справи 
щодо відкриття Відділу. Зокрема, авто-
ром першого положення є М. Юзефович, а 
під другим у 1872 р. підписалося 30 осіб, 
але їхня подібність, з огляду на різницю в 
29 років між датами створення, є очевид-
ною [2, арк. 17–18, 21–24; 6, арк. 32–34]. 
Тому, на нашу думку, створення Південно-
Західного Відділу є спільним (але розріз-
неним) результатом роботи П. Чубинсько-
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го та М. Юзефовича. Безперечним фактом 
також є те, що набуття Південно-Західним 
Відділом яскравого українознавчого ха-
рактеру є наслідком діяльності київських 
громадівців (В. Антоновича, М. Драгома-
нова, О. Русова, П. Житецького та ін.), 
яких залучив до роботи саме П. Чубин-
ський [8, с. 46]. Він активно поширював 
ідею про відкриття Відділу в 1872 р. се-
ред освіченого українства й у подальшому, 
за висловом С. Русової, став справжньою 
душею цього легального осередку науково-
дослідної роботи [19, с. 30].

Аналіз діяльності П. Чубинського в пе-
ріод існування Південно-Західного Відді-
лу (1873–1876) дає нам змогу виокремити 
кілька напрямів роботи вченого, у ході 
яких відбувалася реалізація ним власних 
світоглядних позицій. Можна говорити 
про потужну громадську організаційно-
наукову та етнографічну роботу вченого. 
Перша проявилася під час перебування 
П. Чубинського на керівних посадах у 
Відділі, друга стала відображенням його 
прагнень як ученого-етнографа, активно-
го члена ПЗВ ІРГТ.

Для повноцінної історичної рекон-
струкції особливостей роботи П. Чубин-
ського у складі Відділу необхідно деталь-
ніше охарактеризувати кадрові ротації 
ПЗВ ІРГТ, що стосуються Павла Пла-
тоновича. Так, ще на першому засіданні 
Південно-Західного Відділу 13 лютого 
1873 р. його було обрано на посаду керу-
ючого справами («правитель дел»), але з 
огляду на проживання поза межами Киє-
ва, його обов’язки певний час виконував 
О. Русов [7, с. 130]. Як дізнаємося з «По-
ложения о юго-западном отделе Импера-
торского Русского Географического Об-
щества, высочайше утвержденного в 10-й 
день ноября 1872 г. …», до функцій ке-
руючого справами належали: управління 
канцелярією Відділу, ведення офіційно-
го листування (внутрішнього та зовніш-
нього), складання журналів засідання, 
річних звітів, зберігання печатки, завід-
ування архівом і бібліотекою [2, арк. 18]. 
Під впливом зростаючої урядової реакції 
на українознавчу діяльність ПЗВ ІРГТ та 
нападів «Киевлянина» 11 вересня 1874 р. 
П. Чубинський відмовляється від посади, 
мотивуючи це переобтяженістю іншими 
справами, які заважають повноцінно ви-
конувати обов’язки [13, с. 2]. Розгляд за-
яви затягнувся до 7 лютого 1875 р., що 

пов’язано з розумінням членами Відділу 
ролі Павла Платоновича для повноцін-
ного функціонування наукової установи. 
Однак один із найактивніших провідни-
ків національно орієнтованого українства 
70-х років ХІХ ст. не міг залишитися без 
роботи, і вже 16 травня 1875 р. його було 
обрано заступником голови Південно-
Західного Відділу [20, с. 80].

Перебуваючи на посаді керуючо-
го справами та заступника голови ПЗВ 
ІРГТ, П. Чубинський брав активну участь 
у культурно-освітній та науковій діяль-
ності Південно-Західного Відділу, що пе-
редбачала створення бібліотеки та музею, 
розробку етнографічної програми, підго-
товку рефератів і доповідей, здійснення 
одноденного перепису населення м. Києва, 
видання фольклористичних збірок, участь 
у проведенні ІІІ Археологічного з’їзду, ре-
дагування «Киевского Телеграфа» і т. д. 
Досить важливим орієнтиром для розу-
міння ролі Павла Платоновича в успішній 
дослідницькій роботі ПЗВ ІРГТ та пере-
творенні його на справжню національну 
наукову установу є той факт, що вчений за 
період роботи у Відділі входив до складу 
восьми комісій (усього їх було чотирнад-
цять): до комісій з опрацювання етногра-
фічної програми 1873 р., проведення одно-
денного перепису 1874 р., до Розпорядчого 
комітету для проведення перепису, до ко-
місій з опрацювання результатів перепису, 
з видання творів М. Максимовича, зі скла-
дання етнографічної програми 1875 р., 
для підготовки матеріалів для Паризької 
географічної виставки, до сільськогоспо-
дарської комісії [20, с. 99]. Склад комісії 
для дослідів над змінами рівня Дніпра не 
вдалося встановити, тому можлива участі 
П. Чубинського й у ній.

Варто також зазначити, що більшість 
успішних і чимало невдалих (у зв’язку 
з їхнім радикальним або надто україно-
знавчим характером і реакційністю влади) 
науково-культурних проектів Південно-
Західного Відділу було втілено за задумом 
саме П. Чубинського. Так, у журналі засі-
дання членів Відділу від 12 квітня 1873 р. 
знаходимо наступний запис: «В виду по-
лучения в Отдел нескольких предметов, 
имеющих важный этнографический и 
географический интерес, правителем дел 
П. Чубинским был возбужден вопрос об 
основании при Юго-Западном отделе Им-
ператорского Русского Географического об-
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щества музея» [10, с. 17]. Про доцільність 
подібної ідеї свідчить те, що вже станом 
на 23 вересня 1873 р. музей нараховував 
888 предметів. Серед найцікавіших варто 
згадати гербарій М. Симиренка з двохсот 
вісімнадцяти рослин; колекцію моделей ві-
тряка, ткацького верстата, плуга, борони, 
воза, саней від В. Гаріна; вишиваний руш-
ник, сім етнографічних картин, інтер’єр 
та екстер’єр хати на Поділлі, типи одягу 
селян Полісся від П. Чубинського; малюн-
ки візерунків для вишиванки (123 шт.) від 
сестер Ліндфорс; колекцію фотографій від 
І. Кордиша тощо [10, с. 35; 11, с. 24, 25, 30].  
Усього за перші два роки існування Відді-
лу, за свідченням П. Житецького, до музею 
географії та етнографії надійшло більше 
трьох тисяч експонатів [12, с. 182, 183].

Свідчення сучасників П. Чубинсько-
го дають змогу виявити також інші іні-
ціативи вченого. Так, у статті, присвяче-
ній 40-річчю від дня заснування ПЗВ 
ІРГТ, С. Русова зазначала, що наприкін-
ці 1873 р. у керуючого справами виникла 
ідея видавати наукові записки відділу, у 
яких друкувати журнали засідань і ре-
ферати [19, с. 33]. Як наслідок, на кінець 
1875 р. вийшли у світ два томи «Записок» 
і готувався третій, який не вдалося над-
рукувати у зв’язку з ліквідацією Відділу 
в 1876 р. [10; 11]. Спогади О. Русова та 
Ф. Вовка допомагають нам виявити серед 
інших пропозицій П. Чубинського такі: 
економіко-етнографічне дослідження яр-
марку в Борисполі; запис пісень і дум, 
виконуваних кобзарем О. Вересаєм, до-
слідження його біографії [18, с. 39, 40; 8, 
с. 49, 50]. Результатом останніх ініціатив 
Павла Платоновича стало виголошення 
1873 р. доповідей Ф. Вовка «О сельских 
ярмарках и кустарной промышленности», 
О. Русова «Остап Вересай, один из по-
следних кобзарей малорусских» та публі-
кація їх, а також двадцяти чотирьох дум 
і пісень, виконуваних О. Вересаєм у пер-
шому томі «Записок» [10]. П. Чубинський 
був чудовим організатором проведення 
науково-культурних заходів. Його ідеї, за 
висловлюванням О. Русова, ніколи не за-
знавали спротиву, а навпаки – викликали 
лише здивування: чому це нікому не спало 
на думку [18, с. 39, 41]. Можна впевнено 
вести мову про пошук нового, недослідже-
ного; про роботу на користь українсько-
го народу, вивчення та дослідження його 
культури, побуту, традицій. Недарма, віце-

президент ІРГТ П. Семенов писав у листі 
до голови ПЗВ ІРГТ Г. Ґалаґана невдовзі 
після відкриття Відділу: «Чубинский мо-
жет принести огромную пользу, так как 
он своею живостью сумеет расшевелить 
местных деятелей» [1, арк. 2].

Для розуміння особистості П. Чубин-
ського та особливостей його роботи в 
складі Південно-Західного Відділу варто 
простежити також його невдалі науково-
культурні зусилля. Так, заяву М. Кос-
томарова та П. Чубинського до ІРГТ у 
1873 р. з проханням асигнувати 1 000 крб 
на проведення етнографічно-статистичної 
експедиції на Кубанщину було відхиле-
но на засіданні 24 травня 1873 р. Радою 
Товариства з причин недоцільності та 
відсутності коштів, хоча на цьому ж за-
сіданні було вирішено виділити 500 крб 
на експедицію до Олонецького краю [20, 
с. 32]. Справжньою причиною відмови, 
ймовірно, були побоювання керівництва 
ІРГТ щодо результатів експедиції, яка 
неодмінно мала зафіксувати місцеву пе-
ревагу української мови та культури над 
російською та взагалі українського насе-
лення над російським, а також загрожу-
вала контактам між київською громадою 
та місцевими «козакофілами».

Непідтриманими залишилися також на-
магання П. Чубинського заснувати премію 
ім. М. Максимовича за наукові твори, при-
свячені дослідженню Південно-Західного 
краю в галузі історичної географії, етногра-
фії та філології й пропозиція до П. Семе-
нова про відкриття окружних статистичних 
комітетів замість п’яти губернських комі-
тетів (Київського, Подільського, Волин-
ського, Полтавського, Чернігівського) [10, 
с. 62; 20, с. 255]. Як бачимо, консерватизм 
і реакційність центральної інституції по-
стійно нагадували П. Чубинському про 
правильність його світоглядної позиції, 
яка полягала в науковому доведенні права 
українського народу на існування.

Серед етнографічної діяльності вченого 
в 1873–1876 роках слід зазначити й суто 
наукову працю. Одне з головних досягнень 
П. Чубинського разом з О. Русовим – роз-
робка програми ПЗВ ІРГТ для збирання 
етнографічних відомостей, що стала пер-
шим науковим орієнтиром для місцевих 
етнографів-початківців [17]. Кінцевий ва-
ріант програми складався з десяти розді-
лів, які вміщували завдання та рекомен-
дації щодо дослідження антропологічних 
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особливостей українців; народного по-
буту, житла, одягу, взуття, прикрас, їжі, 
напоїв; звичаїв, вірувань, прикмет, кален-
дарної обрядовості, релігійних поглядів; 
української етимології та фонетики; усної 
народної творчості; світоглядних уявлень 
народу, його знань з астрономії, ариф-
метики, механіки, хімії, біології і т. д.; 
етнопсихологічних особливостей україн-
ців (темперамент, характер, психологічні 
якості та поведінкові стереотипи тощо); 
етнічного виховання в українській сім’ї; 
світоглядних поглядів українців на інші 
народи тощо [17, с. 4, 22, 82–83, 94]. Ав-
тори програми поставили перед тогочас-
ними дослідниками нові завдання, що по-
требували не просто збирання матеріалу, 
а і його аналіз та систематизацію.

За три роки існування Відділу П. Чу-
бинський підготував і виступив із такими 
доповідями: «Село Сокиринцы и сокирин-
ское ссудо-сберегательное товарищество», 
«Несколько народных исторических пре-
даний», «Инвентарь крестьянского хозяй-
ства», «Обзор данных о населении г. Кие-
ва по однодневной переписи, произведенной 
2 марта 1874 г.» [10]. Варто відзначити ви-
сокий рівень їх наукового аналізу та поста-
новку автором нових проблем економічного 
та етнографічного характеру.

Не можемо обійти увагою участь П. Чу-
бинського в підготовці, проведенні та аналі-
зі результатів одноденного перепису м. Киє-
ва 2 березня 1874 р. Так, Павло Платонович 
головував у комітеті для підготовки плану 
перепису та був членом Розпорядчого та 
Спостережного комітетів (Лук’янівський 
квартал) [15, с. V, Х; архів]. За спогадами 
одного з провідних членів Відділу Ф. Вов-
ка, ініціатива проведення цього заходу на-
лежала саме П. Чубинському, що, з огляду 
на доручення членами ПЗВ підготовки до-
повіді про результати перепису саме Павлу 
Платоновичу, видається правдоподібним [8, 
с. 51]. Відповідну працю вченого було від-
значено в доповідній записці заступника го-
лови ПЗВ В. Борисова генерал-губернатору 
О. Дондукову-Корсакову від 2 вересня 
1875 р., де він висунув клопотання про на-
городу для П. Чубинського [3, арк. 124]. 
Однак, незважаючи на підтримку генерал-
губернатора, позитивного результату не 
було досягнуто, хоча В. Борисов отримав за 
участь у проведенні перепису грошову ви-
нагороду, а інший член Відділу – С. Завой-
ко – орден Ганни ІІ ступеня [20, с. 54]. По-

дібний крок, на нашу думку, пов’язаний з 
наростанням опозиційних до П. Чубинсько-
го настроїв серед реакційних кіл 1875 р. та 
поширенням ними у владному середовищі 
думок, що в Південно-Західному Відді-
лі є група українофілів, яка «стремиться 
провести в народ мысль о выгодах отде-
ления малорусского края от России» [5, 
арк. 1]. Завершилося все Емським указом 
18 травня 1876 р., де зазначалося: «за-
претить украинские издания, спектакли 
и концерты, закрыть Киевск[ий] отд[ел] 
Геграф[ического] общества; воспретить 
жительство в укр[аинских] губерниях и в 
столицах Драгоманову и Чубинскому» [9, 
с. 63, 64].

Діяльність П. Чубинського в 1873–1876  
роках можна вважати апогеєм його 
науково-культурної та громадської ро-
боти. Саме Павлу Платоновичу вдалося 
об’єднати в єдиний центр – Південно-
Західний Відділ – передову українську 
еліту 70-х років ХІХ ст. та спрямувати її 
зусилля на користь національної науки, 
головним тогочасним завданням якої було 
зміцнення національної свідомості пере-
січних українців, обґрунтування їхньої 
етнічної неповторності та необхідності са-
мостійного політичного розвитку.
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Ольга Волос 
(Миколаїв)

ПРОДОВЖ ЕНН Я СПРА ВИ 
П А В Л А Ч У бИНСЬКОГО 
ЗЕМСЬК ИМИ ДІ Я Ч А МИ 
СТЕПОВОГО ПОбУ Ж Ж Я

Д 
ослідження внеску земських ста-

тистичних закладів сприяли розширенню 
фактологічної бази для написання узагаль-
нювальних праць у масштабах краю чи на-
віть держави. Така науково-дослідницька 
діяльність сучасних краєзнавців та нау-
ковців дозволяє уточнити деякі події істо-
ричного минулого, розкрити роль окремих 
особистостей, проаналізувати основні на-
прямки та специфіку участі земських уста-
нов в історико-краєзнавчому русі останньої 
третини ХІХ – початку ХХ ст.

У цій статті проаналізуємо внесок 
одного з провідних земських статисти-
ків України Тихона Івановича Осадчого 
у вивченні історії, економіки степово-
го Побужжя, зокрема Миколаївщини. 
Для реалізації поставленої мети автором 

простежено т. зв. південноукраїнський 
період у житті та різноплановій науко-
вій, громадсько-політичній діяльності 
Т. Осадчого, досліджено його наукові пра-
ці, що стосуються історико-економічного 
розвитку Південної України. Зокрема, 
у ґрунтовному дослідженні «Щербанов-
ская волость. Историко-этнографическое 
и хозяйственно-статистическое описание» 
детально розкрито побут, соціально-еконо-
мічні та адміністративно-правові умови 
розвитку описаної волості. 

Напрацювання сучасних науковців і 
краєзнавців переважно зосереджені на 
аналітичному дослідженні діяльності зем-
ських установ, найуспішніших напрям-
ків їхньої роботи та окремих закладів, 
що діяли при земствах. Більша частина 
земських діячів усвідомлювали необхід-
ність дослід жень та збереження історико-
культурної спадщини народу. Однак ви-
вчення внеску окремих земських діячів 
ще не дістало свого належного висвіт-
лення в науковій літературі. Серед пу-
блікацій останнього періоду слід згадати 
дослідження Т. Печериці, С. Водотики, 
О. Макієнка, В. Пономарьова [1].

Тихін Іванович Осадчий (1866–1945) – 
відомий економіст, який відстоював необ-
хідність зміцнення середнього самодостат-
нього господарства, пропонував надавати 
державну допомогу дрібному господарству, 
був прихильником поліпшення становища 
селянства шляхом підвищення культури 
землеробства, надання сільському вироб-
нику дешевих кредитів, довгострокової 
оренди. А ще він був активним організа-
тором кооперативного руху, започаткував 
немало акціонерних, кооперативних та 
виробничо-споживчих товариств на почат-
ку ХХ ст. У 90-х роках ХІХ ст. артільний 
рух набув значного розмаху на Херсонщи-
ні, з 1894 по 1896 рік у двох повітах цієї 
губернії (Олександрійському та Єлисавет-
градському) було організовано 85 артілей. 
Ініціатором артільної справи у степовому 
Побужжі став найвідоміший представник 
ліберального народництва в Україні Ми-
кола Васильович Левитський, теоретик ві-
домого «Артільного договору (для земле-
робських артілей)». У цей час Т. Осадчий 
працював губернським земським статисти-
ком та був активним прихильником і про-
пагандистом створення артілей серед се-
лян краю. Згодом тривалий час очолював 
сільськогосподарський кредитовий союз на 
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Конотопщині. Велику увагу приділяв під-
готовці висококваліфікованих культурних 
кадрів для індивідуального та коопера-
тивного виробництва. На початку 1902 р. 
з ініціативи голови земського управління 
м. Черкаси Т. Осадчого було направлено 
в с. Пруси (тепер с. Михайлівка, яке роз-
ташоване за п’ять кілометрів від залізнич-
ної станції Райгород) із метою організації 
агро номічної школи з підготовки спеціа-
лістів із садівництва. Школа пропрацюва-
ла майже чотири роки, але в період пер-
шої буржуазно-демократичної революції 
була закрита, залишилися лише посаджені 
учнями та вчителями фруктовий сад і ви-
ноградник.

З різних джерел дізнаємося про 
Т. Осадчого як історика, соціолога, етно-
графа, а також письменника та хорошого 
педагога. Наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Т. Осадчого добре знали як відо-
мого громадського та політичного діяча, 
ідеолога дрібної буржуазії, який у 1917 р. 
став членом Центральної Ради.

За свій вік йому довелося побувати в 
різних місцях України та за її межами. На 
посаді земського статистика працював на 
півдні України, а також у Київській і Сим-
бірській губерніях. Його знали як автори-
тетного дослідника-статистика, що оперу-
вав величезним фактичним матеріалом.

Зі степовим Побужжям тісно пов’язане 
й особисте життя Т. Осадчого. Упродовж 
1891–1897 років він обіймав посаду зем-
ського статистика, за характером своєї 
діяльності дуже багато їздив губернією; 
добре володів інформацією про соціально-
економічний розвиток регіону, про стан се-
лянського господарства та диференціацію 
серед селян на Півдні України, інтенсив-
ний розвиток капіталістичних відносин. 
Активно пропагував ідею створення спри-
ятливих умов для діяльності всіх, а не кон-
кретної суспільної групи чи класу [2, с. 5].

Під час роботи на Півдні України в 
житті Тихона Івановича сталася важли-
ва подія. 1891 р. в Херсоні народилася 
його дочка Наталя, у майбутньому відома 
вчена-ботанік, автор кількох монографій, 
багатьох наукових розвідок і науково-
популярних статей [3]. Мати Наталі Ти-
хонівни – Марія Іванівна Осадча (дівоче 
прізвище Михайлуца – родом із селян-
ської сім’ї) – відома діячка РСДРП, була 
вчителькою, за революційну діяльність 
кілька разів була заарештована й навіть 

заслана до Сибіру на п’ять років, де в цей 
час Тихін Іванович працював у Симбір-
ському земстві. Як згадувала в 1927 р. 
Наталя Тихонівна Осадча, «батьки мої 
через їхню революційність часто мусили 
відбувати ув’язнення» [4]. Після повер-
нення на Україну Марія Іванівна здобу-
ла освіту, закінчивши медичний інститут, 
і працювала лікарем.

Долею Наталя Тихонівна була тісно 
пов’язана з нашим степовим Побужжям. 
Під час навчання на природничому від-
діленні фізико-математичного факуль-
тету Київських вищих жіночих курсів 
Н. Осадча познайомилася з Олександром 
Янатою, за якого згодом вийшла заміж. 
Він був родом із Миколаєва та навчався в 
політехніці, у майбутньому став відомим 
науковцем, «одним з основоположників 
української ботанічної термінології та но-
менклатури» [5, с. 275]. Олександр Алої-
зович Яната – активний діяч і засновник 
різних громадських природничо-наукових 
організацій. У Миколаєві в 1910 р. засну-
вав Товариство любителів природи та по-
чав видавати журнал «Природа».

Важливе місце в науковій спадщині 
Т. Осадчого посідають праці економіч-
ного характеру, соціологічні, статистичні 
дослідження, літературні твори та розвід-
ки, присвячені вивченню культури, по-
буту й традицій українського народу та 
етносів, які жили поряд з українцями. 
Історико-етнографічний аспект вивчення 
життя місцевого населення був серед науко-
вих інтересів дослідника.

Вагомим етнографічним дослідженням 
степового Побужжя є праця Т. Осадчого 
«Щербановская волость Елисаветградско-
го уезда Херсонской губернии. Историко-
этнографическое и хозяйственно-стати-
стическое описание», яку спершу було 
надруковано в Збірнику Херсонського 
земства за 1890–1891 роки, а згодом ви-
дано окремою книгою в 1891 р. в Херсоні. 
У минулому Щербанівська волость охоп-
лювала територію, яка сьогодні частково 
відповідає двом районам (Вознесенський, 
Новоодеський) сучасної Миколаївщини.

На час написання праці Т. Осадчого в 
губернському земстві була вже напрацьо-
вана методика дослідження та збирання 
матеріалів статистичного, економічного 
й етнографічного характеру. Упродовж 
1883–1890 рр. земськими діячами було 
видано шість томів «Матеріалів для оцін-
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ки земель Херсонської губернії». Ґрунтов-
не дослідження земель губернії було про-
ведено статистиками з метою їх оцінки в 
майбутньому. Згідно з розробленою про-
грамою опису повітів, було передбачено 
писати про одне й те саме – землю, ліс, 
ґрунт, але з різних поглядів в усіх чоти-
рьох розділах програми [6, с. 1, 2].

Обсяг праці становить 112 сторінок, 
дослідження хронологічно охоплює дру-
гу половину ХVIII–ХІХ ст. Праця скла-
дається зі вступу та десяти розділів. 
На початку дослідження автор пояснив, 
чому його увагу було звернуто на Щерба-
нівську волость, подав детальну фізико-
топографічну характеристику волості, опи-
сав ріки та водні ресурси, проаналізував 
кліматичні умови, представив невеликий 
за обсягом, але місткий історичний нарис 
Побужжя від ХV ст. Статистик дослідив 
національний склад населення волості, 
звернув увагу на етнографічні особливос-
ті кожної національності, які мешкали в 
селах. Описав сімейні стосунки місцево-
го населення, звичаї, обряди та дозвілля 
степовиків. Розкрив світоглядні уявлення 
селян, показав їхнє ставлення до релігії 
та збереження різного роду забобонності 
серед жителів повіту. Дослідник подав 
цікавий фактологічний матеріал із життя 
сільської громади, проаналізував права 
й обов’язки виборних осіб та їхню прак-
тичну діяльність. Докладно зупинився 
на відносинах між громадою та земською 
управою, розкрив причини незадовільно-
го стану селянського самоврядування. До-
слідив шкільну мережу волості та вивчив 
стан народної освіти.

Як сумлінний статистик Тихін Івано-
вич подав докладну інформацію стосовно 
демографічної ситуації в селах волості, 
виклав дані про природний приріст насе-
лення, його статевий та віковий склад, по-
чинаючи з 1787 р. до 90-х років ХІХ ст.

У зв’язку з тим, що Щербанівська во-
лость переважно була представлена селян-
ством, автор у своїй праці велику увагу 
приділив основному заняттю населення – 
хліборобству. Наголосив, що тваринництво 
на час дослідження не було настільки роз-
винутим, щоб говорити про нього як про 
окрему галузь сільського господарства. 
Володіючи значним фактологічним мате-
ріалом, Тихін Іванович охарактеризував 
стан землеробства в період 80–90-х років 
ХІХ ст., звернув увагу на врожайність у 

цій місцевості, сезонність сільськогоспо-
дарських робіт, основні проблеми, пов’язані 
з цим заняттям. Крім цього, були проана-
лізовані також інші заняття населення, що 
побутували в даній волості: садівництво, 
виноградарство, пасічництво та рибаль-
ство й такі ремесла, як добування каменю, 
торгівля та візникування. Аналізуючи до-
поміжні види занять місцевого населення, 
Т. Осадчий наголосив на тому, що вони є 
корисними для мешканців повіту, але без 
допомоги місцевої влади не мають можли-
востей для розвитку. 

Ґрунтовне дослідження промислів і 
ремесел краю було здійснено на початку 
XX ст. Урезультаті проведеного аналізу 
було визначено, яку допомогу з боку міс-
цевих органів самоврядування потребує 
місцеве населення для розвитку найко-
рисніших ремесел, про що й писав у своїй 
книзі Т. Осадчий. 

На думку автора, торгівля в дослід-
жуваній волості недостатньо розвинута, за 
винятком хлібної, завдячуючи активіза-
ції судноплавства на річці Південний Буг. 
Перевезення зерна водою на момент дослі-
дження, як зафіксував Т. Осадчий, було на-
багато дешевшим, ніж залізницею. Центром 
торгівлі до 1890 р. було містечко Нова Оде-
са, а згодом він перемістився в с. Троїцьке, 
де була пристань. На другому місці за про-
дажем була торгівля спиртними напоями. 
У волості на той час уже були зафіксовані 
факти, коли сільські громади вимагали за-
криття шинків, подаючи про це клопотання 
до органів влади. Аналізуючи стан торгів-
лі, автор щиро співчуває жителям повіту, 
які поки що не спроможні були утримувати 
заклади торгівлі на громадських засадах, 
де б селяни мали можливість купувати то-
вари за справжньою ціною. 

Про такі заняття, як садівництво, го-
родництво, виноградарство та пасічництво 
дослідник писав, що вони знаходяться на 
початковому етапі свого розвитку в цьо-
му районі. На його думку, основною при-
чиною цього був низький рівень аграрної 
культури населення, відсутність необхід-
ної кількості доступних сільськогосподар-
ських та ремісничих шкіл. Пізніше Тихін 
Іванович, розуміючи вигідність для краю 
виноградарства, детальніше його дослі-
див та надрукував свій опис у Збірнику  
Херсонського земства [7] .

Як економіст Тихін Іванович фахо-
во описав платежі та кредитну систему, 
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яка на той час не набула цивілізаційних 
форм у повіті, практично не розвивалася, 
а єдиними кредиторами в містечках були 
агенти хлібних контор, у селах – євреї 
та деколи – заможні селяни, яких було 
не так і багато, і називали їх «дуками», 
що позичали гроші під високі відсотки 
[8, с. 89]. Цікаво описані економічні від-
носини між позичальником та кредитором, 
що залежали від урожайності та доходів 
позичальників. Виходом із такої ситуації, 
на думку науковця, мала бути організація 
народних кредитів за умови, що в цьому 
насамперед повинна була бути зацікавле-
на сільська громада та її керівники.

У розділі, присвяченому бюджету се-
лянського господарства, здійснено розпо-
діл господарств повіту залежно від ступеня 
заможності. Багатими вважалися ті госпо-
дарства, що в період неврожаїв не мали 
потреби ні в чому та навіть давали пози-
ки, володіючи вдосталь запасами зерна, 
продовольства, грішми. Такі господарства 
були добре забезпечені робочою худобою, 
удосконаленими сільськогосподарськими 
знаряддями та робочими руками. Замож-
ні господарства значно більше залежали 
від урожаю, але статки господарів дозво-
ляли вижити їм навіть у скрутні часи, 
вони наполегливіше намагалися підняти 
рівень своєї аграрної культури, розумію-
чи доцільність цієї справи. Середній тип 
господарства характеризувався самими 
селянами повіту як «не багатий і не вину-
ватий». Таких господарів поважали най-
більше, бо ці люди чесно добували своїми 
руками кусень хліба, вели скромне тру-
дове життя «по-людськи», «по-Божеськи». 
У малозабезпечених господарствах досить 
часто були змушені вдаватися до супряги 
або створення спілки кількох господарств 
для обробітку землі. Об’єктивні факто-
ри (недорід, падіж худоби, хвороби селян 
та ін.) постійно супроводжували життя 
таких господарів, що призводило до їх 
зубожіння. За описом Т. Осадчого, бід-
ні господарства практично не мали нічого 
постійного. Основними причинами такого 
становища були погана забезпеченість зем-
лею та худобою, якої в більшості випадків 
не було зовсім. Засоби до існування бід-
няки здобували поденними роботами або 
добуванням каменю. Серед причин такого 
становища Тихін Іванович у першу чергу 
називає низький рівень розвитку.

Не менш цінним і цікавим є опис кож-
ного господарства. Це – сімейний склад, 
наявність землі та спосіб її використання, 
кількість худоби, землеробські знаряддя 
праці та їх вартість, господарські спору-
ди, бюджет родини. У цьому розділі автор 
детально описав можливості сім’ї кожно-
го типу господарства, що були в повіті. 
Зібраний Тихоном Івановичем матеріал 
є переконливою ілюстрацією соціально-
економічного становища селянства степо-
вого Побужжя на прикладі Щербанівської 
волості.

Наукова цінність дослідження Т. Осад-
чого полягає в тому, що ним було зібрано 
велику кількість етнографічного матеріа-
лу шляхом безпосереднього спостережен-
ня за життям і побутом селян на Півдні 
України. Позитивне значення здійсненого 
Т. Осадчим опису волості полягає й у тому, 
що автор вдало вибрав район і розглядав 
його не ізольовано, а як сукупність фак-
торів економічного, виробничого та соці-
ального життя населення регіону. Наведе-
на Т. Осадчим велика кількість цифрової 
статистичної інформації, на нашу думку, 
допомагає сучасним науковцям об’єктивно 
дослідити й висвітлити соціальну історію 
краю на межі ХІХ–ХХ ст. 
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 Світлана Чибирак 
(Київ)

ЗН АЧЕНН Я «ТРУДОВ 
ЭТНОГРАФИ ЧЕСКО-
СТАТИСТИ ЧЕСКОй 
ЭКСПЕ ДИЦИИ В ЗА П А ДНО-
РУССК Ий К РА й»  
П А В Л А Ч У бИНСЬКОГО  
В ЕТНОГРАФІ ЧНІй Н АУ ЦІ

С 
ьогодні жодна етнографічна роз-

відка не може оминути увагою колосаль-
ну працю, здійснену П. Чубинським, яка 
не втрачає своєї актуальності й донині.

У 1860-х рр. Російське Географічне 
Товариство (далі – РГТ) задумало спе-
ціальне дослідження Північно-Західного 
й Південно-Західного країв Росії. Для 
здійснення цього задуму в Південно-
Західному краї Товариство спинилося на 
кандидатурі П. Чубинського, який на той 
час досяг значних успіхів у етнографічно-
му й статистичному дослідженні Півночі. 
У березні 1869 р. його було нагороджено 
Срібною медаллю РГТ та обрано дійсним 
членом цього Товариства, а вже в травні 
вченому доручили керівництво експедиці-
єю [4, с. 349]. 

За планом РГТ, дослідження мало охо-
пити три губернії: Київську, Волинську й 
Подільську. П. Чубинський розширив гео-
графію дослідження Мінською, Гроднен-
ською та Люблінською губерніями, а також 
Сідлецькою й Бессарабською областями 
[4, с. 349], які були населені українцями, 
і які українські етнографи до того спеці-
ально не вивчали. Учений із цього приво-

ду писав: «До цього часу... не було май-
же ніяких етнографічних матеріалів... з 
Холмської Русі, із Підляшшя.., а з Воли-
ні і Поділля було матеріалів мало, тому 
про населення всіх названих місцевостей 
не було змоги скласти хоча б приблизного 
уявлення» [3, с. ХІІ].

Упродовж 1869–1870 рр. відбулося де-
кілька подорожей Південно-Західним кра-
єм. П. Чубинський із п’ятьма помічника-
ми, що виконували його розпорядження, 
складав і розсилав програми, залучав до 
роботи інших і, як наголошував О. Пи-
пін, «врешті-решт зібрав матеріали в такій 
величезній кількості, як це не вдавалося 
науковим товариствам за багато років» [4, 
с. 350]. Як зазначав сам П. Чубинський, 
«у подорожах моїх я намагався не омину-
ти жодного явища народного життя, осо-
бливо звертаючи увагу на ті сторони жит-
тя, що були найменше досліджені. Так, я 
скрізь стежив за фонетичними та грама-
тичними особливостями говірки, відміна-
ми в побутовій сфері.., описував обряди.., 
значення євреїв в краї» [3, с. XIV–XV].

За два роки експедиції було здійснено 
величезну збирацьку роботу, яка не могла 
не викликати позитивних відгуків у того-
часній науці. Як писав О. Пипін, «експе-
диція Чубинського – одна із найвизнач-
ніших справ, яку тільки було здійснено в 
нашій етнографії... Чубинський за невели-
кий час здійснив вагому роботу зі збору й 
трактування значного етнографічного ма-
теріалу, яка може слугувати за типового 
представника науково-літературної праці 
й місцевого патріотизму» [4, с. 347, 349]. 
Навіть подальші дослідження не омина-
ють увагою заслуги П. Чубинського. Так, 
відомий етнограф М. Сумцов відмічав: 
«Експедиція Чубинського вийшла над-
звичайно корисною для науки і особ ливо 
для українознавства. Молода сила і жва-
вість Чубинського допомогли, що він зро-
бив надзвичайно багато, зібрав такий ве-
личезний матеріал, який не могли раніш 
зібрати цілі наукові товариства за багато 
літ» [6, с. 11].

Матеріали експедиції було опублікова-
но в семитомному виданні (дев’ять книг) 
під назвою: «Труды этнографическо-ста-
тистической экспедиции в Западно-Русский 
край, снаряженной Императорским Рус-
ским Географическим Обществом. Юго-
Западный отдел: Материалы и исследо-
вания, собранные действительным членом 
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П. П. Чубинским» (далі – «Труды»), що 
вийшли впродовж 1872–1878 рр. [8–16]. 

Перший том «Трудов» (1872, 1877 рр.) 
вийшов у двох випусках. Перший почи-
нався передмовою П. Чубинського, а дру-
гий – статтею В. Антоновича «Чаклун-
ство». Цей том містить народні вірування, 
які допомагали зрозуміти народний світо-
гляд, а також прислів’я, загадки та інші 
тексти, пов’язані з віруваннями. Уявлен-
ня, як правило, найтіснішим чином пере-
пліталися з побутовими та громадськими 
інтересами і ґрунтувалися на вірі людей у 
можливість активного впливу на природні 
сили шляхом виконання певних магічних 
дій. Вдалося записати розповіді про спо-
соби лікування худоби. Так, у Проскурів-
ському повіті, коли в корови не було моло-
ка, то звинувачували відьму, і вдавалися 
до магічних дій. Наприклад, брали дуже 
нагріту підкову та доїли на неї корову, 
при цьому вірили, що в того, хто вкрав 
молоко, почнуться сильні шлункові болі, 
і ця людина зізнається в скоєному. Крім 
того, існували раціональні поради з на-
родної ветеринарії, наприклад, при здутті 
в корови рекомендували пробити їй бік та 
гонити по полю [8, с. 56, 57]. Тут уміще-
но чимало записів, які дають можливість 
простежити регіональні особливості світо-
глядних уявлень українців.

Другий том (1878 р.) [10] охоплює 
близько трьохсот казок, що були невідо-
мі або маловідомі в тогочасній літературі. 
П. Чубинський поділив казки на дві гру-
пи: міфічного характеру, куди він зара-
ховує казки про зміїв, про Бога, як жін-
ки навчилися шептати, про чортів, Оха, 
злидні, про відьом, про П’ятницю, Неді-
лю; та побутового характеру – «Про дур-
ня» (близько десятка різних казок), про 
взаємини між людьми різних національ-
ностей і станів: «Руській і мазур», «Ка-
цап та мужик», «Мужик і циган», «Му-
жик і пан» тощо. До цього тому залучено 
й різноманітні розповіді, як повчального, 
так і гумористичного характеру. 

Третій том (1872 р.) – «Календар на-
родних звичаїв та обрядів із відповідними 
піснями» – подає «народний щоденник», 
тобто обряди та вірування, які стосуються 
народного життя впродовж року. Народ-
ний календар розпочинається днем Св. Ва-
силя (1 січня) і П. Чубинський висвітлює 
звичаєво-обрядові дійства, приурочені до 
цього свята. Зокрема, наголошує, що гос-

подарі намагалися спрогнозувати врожай, 
спостерігаючи за погодою, наприклад, 
«якщо на деревах іній – буде гарний вро-
жай» [11, с. 1]. Дівчата й хлопці цього дня 
ворожили, щоб дізнатися свою майбутню 
долю. Вони вірили, що коли під час по-
сівання спіймати парну кількість зерна, то 
впродовж року знайдуть собі пару. Особ-
ливу увагу П. Чубинський приділяє свя-
ту Івана Купала. Дослідник перераховує 
ряд дій, що їх застосовували задля вбере-
ження від злих людей, відьом, які акти-
візуються в цей період. Він описує обряд 
«Марени» чи «Купайла»: деревця чи па-
лиці, прикрашеної квітами, довкола якої 
танцюють і співають. На саме свято дів-
чата ворожать: вибираючи найгарнішу дів-
чину – «Купайло», спускають у яму, ви-
кладену вінками зі свіжих і сухих квітів. 
Дівчині зав’язують очі і вона роздає вінки 
дів чатам, що танцюють навколо. Вінок зі 
свіжих квітів означає щасливий шлюб, із 
посохлих – нещасливий і бідний. Коли всі 
вінки роздані, дівчата втікають, щоб «Ку-
пайло» не схопив когось, бо тоді ця дівчи-
на не вийде в цьому році заміж. У цей день 
розцвітає папороть («кочедижник»), яка 
дає своєму володарю можливість знати все 
на світі та знайти скарб. П. Чубинський 
наводить кілька легенд, які пов’язані з по-
шуками цієї квітки [11, с. 193–198]. У цьо-
му ж томі він подає тексти 587 обрядових 
пісень та їхніх варіантів, особливу увагу 
вчений приділяє обжинковим пісням, ко-
лядкам і щедрівкам.

Надзвичайно важливим джерелом для 
вивчення сімейної обрядовості є четвертий 
том (1877 р.) [12], який присвячено роди-
нам, хрестинам, весіллю та поховальній об-
рядовості. Основну частину тому відведено 
записам весіль із Борисполя та Жданівки 
Полтавської; Гостомеля Київської; Лугин, 
Млинова й Полонного Волинської; Колю-
сиків Подільської; Плотниці й Михалкова 
Мінської; двох весіль із Гродненської, а 
також одного з Харківської губерній. До 
родильної обрядовості П. Чубинський за-
рахував прикмети, що стосуються вагіт-
ності, акушерські прийоми, обрізання й 
зав’язування пупа, хрестини, зливки, по-
хрестини, прикмети та повір’я, що стосу-
ються дітей, колискові пісні, а також ігри, 
у які грають діти. Поховальні обряди ви-
світлено меншою мірою. 

П’ятий том (1874 р.) [13] увібрав у себе 
колосальний фольклорний матеріал – піс-
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ні про кохання (кохання дівчини, хлоп-
ця, щасливе й нещасливе, бідність, боязнь 
батьків і осуду, розставання, ревнощі, 
втрата дівочої честі, відчай, смерть, чари, 
вбивство) – 827, сімейні пісні (де зобра-
жено становище кожного члена родини – 
сина, доньки та ін., сирітство, одруження, 
невигідні сторони становища жінки й чоло-
віка, смерть жінки або чоловіка, станови-
ще вдівця чи вдовиці, повторне одружен-
ня, бездітне подружжя) – 491, побутові 
пісні (козацькі, гайдамацькі, рекрутські, 
чумацькі, п’яницькі, станові, пісні часів 
кріпацтва та ін.) – 266, жартівливі – 250, 
та 50 пісень як додаток до першої части-
ни, тобто до пісень про кохання.

Шостий том (1872 р.) був присвячений 
звичаєвому праву українців. Він включає 
в себе сільські правничі звичаї та кримі-
нальні й громадянські справи волосних 
судів, а також статті О. Кістяківського 
та П. Чубинського, що стосуються нари-
сів історії волосних судів та їхніх рішень. 
Обоє вчених дійшли висновку про необ-
хідність удосконалення системи волосних 
судів, а не їхню ліквідацію. Волосні суди 
становлять особливу гілку судової влади, 
яка більшою мірою виражала світобачен-
ня народу, його ставлення до провини й 
покарання, дещо відмінне від криміналь-
ного права. Так, крадіжка за криміналь-
ним правом вважається більш тяжким 
злочином, аніж образа, непокора, бійка. 
Проте волосні суди частіше видають рі-
шення штрафувати злодіїв, тоді як за  
образу батьків призначається тілесне по-
карання [14, с. 15].

На дві частини було поділено сьомий 
том. Перший випуск (1872 р.) містить 
етно графічні нариси, присвячені націо-
нальним меншинам, що проживали на те-
риторії України, – євреям, полякам, нім-
цям, чехам, циганам, росіянам тощо. Тут 
подано деякі статистичні дані, наприклад, 
«у трьох губерніях Південно-Західного 
краю 750 000 євреїв» [15, с. 176]. Основну 
увагу звернено на родинні відносини та на 
звичаєве право цих народів, взаємовідно-
сини між собою та іншими народами. Ці-
кавими є відомості про розлучення євреїв, 
що, на думку П. Чубинського, зумовлені 
ранніми шлюбами. Дослідник виокрем-
лює два види розлучень – «позитивні» 
і «умовні». У першому випадку дається 
лист про розлучення і після 90 днів з мо-
менту його отримання жінка знову може 

побратися. У другому ж – чоловік також 
надає листа дружині, але з умовою, якщо 
він не повернеться додому (найчастіше 
з подорожі) чи помре (при важкій хво-
робі) до певної дати. Це робили для того, 
щоб жінка, чоловік якої довгий час не по-
вертався, але підтвердження його смерті 
не було, не стала агуною, тобто довічною 
вдовою. У разі смерті чоловіка раніше за 
дружину, з нею повинен був одружитися 
його брат, і все майно переходило до нього. 
Щоб перешкодити цьому, давалося «умов-
не» розлучення [15, с. 134–142]. П. Чу-
бинський відзначає, що «більша частина 
євреїв відзначається слабким здоров’ям, 
що зумовлено такими причинами, як ран-
ні шлюби, бідність, раннє навчання дітей, 
малопоживна їжа» [15, с. 13]. «Труды» 
фактично започаткували етнографічне ви-
вчення національних меншин в Україні.

Другий випуск (1877 р.) присвячено 
українцям; там автор розглядав їхнє жит-
ло, одяг, харчування та мову. Подаючи 
антропологічну характеристику українців, 
П. Чубинський зазначає, що дані наведе-
но на підставі 1355 анкет, які заповнили 
рекрутські установи. Недоліками цих ма-
теріалів учений вважає те, що солдатами 
ставали молоді хлопці, які продовжува-
ли рости, що приводило в подальшому до 
змін антропологічних показників, а також 
те, що не були включені дані про населен-
ня поліських повітів. Так, за результатами 
анкет, українці «за кольором волосся – 
58 % темно-русі, за кольором очей – 49 % 
сірі» [16, с. 343]. При цьому, зазначаючи, 
що хоч і переважають сіроокі, а проте «в 
поняття краси у малорусів входять карі очі 
й чорні брови» [16, с. 345]. Говорячи про 
житло, П. Чубинський звертає увагу на 
курну (поліську) хату, поширену в північні 
частині Радомишльського, в Овруцькому, 
північній частині Рівненського, Луцького, 
Володимирського й Ковельського повітів. 
Принагідно вчений вказує на різні види 
цієї будівлі – «в одному і тому ж селі мож-
на зустріти курну хату зі стелею і без, в 
одній хаті стіни до половини миються, в ін-
шій – підмазуються глиною» [16, с. 389]. 
Тут-таки подає структуру традиційного 
харчування. Основну роль відведено борщу 
як щоденній їжі українців – «без борщу і 
обід не в обід» [16, с. 438]. П. Чубинський 
наголошує на особливій ролі польової каші, 
яку варили під час польових робіт селяни 
та поїздок по сіль чумаки. Подає й рецепт 
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приготування цієї страви: «наливають в ка-
занок води, кладуть м’ясо й сіль.., додають 
незначну кількість гречаної чи пшеничної 
крупи; коли каша готова, затирають її са-
лом із цибулею. У піст м’ясо замінюють 
сушеною таранькою, а сало – пісним мас-
лом» [16, с. 439]. Наведено статистичні дані 
та деякі відомості про економічне станови-
ще селян-власників. 

М. Сумцов зазначав, що «коли в 
1878 р. вийшли останні томи “Трудов”, 
можна було сказати, що Чубинський не-
задовго до смерті діждав багатих жнив, і 
що зібрані ним копи жита вже зажовтіли 
Україною» [6, с. 13].

У 1873 р. РГТ присудило П. Чубин-
ському Золоту медаль за статистично-
етнографічну експедицію та за зібрані ма-
теріали [4, с. 352]. Ще одну Золоту медаль 
за «Труды» вчений отримав у 1875 р. на 
Міжнародному конгресі в Парижі. Оці-
нили заслуги П. Чубинського й у Санкт-
Петербурзі, де йому присудили Уваров-
ську премію. Отриманню цієї відзнаки 
передували рецензії «Трудов» відомими 
вченими – академіками І. Срезневським 
та О. Веселовським. 

І. Срезневський, зокрема, відзначив, 
що «величезний збірник праць експедиції 
включає в себе матеріали та дослідження, 
зібрані П. Чубинським у такій кількості.., 
що поряд з іншими різноманітними збір-
никами, що стосуються того ж краю, він 
повинен посісти перше місце» [5, с. 162]. 

О. Веселовський наголосив, що «перед 
такою величезною роботою, яка відкрила 
науці масу нових даних, руки критика по-
винні опуститися сором’язливо.., у праці, 
що вимагала стільки зусиль і часу і яка 
стільки зібрала матеріалу, не можуть не 
зустрітися незначні промахи та недопра-
цювання» [1, с. 169].

За систематизацію матеріалів, зібраних 
П. Чубинським, відповідали М. Костома-
ров та П. Гільтебрандт. Звичайно ж, на-
магання систематизувати таку величезну 
кількість записів за такий короткий час є 
справа досить важка і здійснити її не за-
вжди вдається. На цю проблему звертали 
увагу вже дослідники кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст. Зокрема, М. Сумцов зауважу-
вав, що М. Драгоманов «гостро висло-
вився проти Чубинського за систематику 
повір’їв та пісень, назвав надані розділи 
змісту “чудасіями та нелогічностями”, але 
цей докір не такий вже важкий, при дуже 

багатім змісті, і навіть суворий Драгома-
нов мусів признати, що збірник Чубин-
ського рідке, а либонь поодиноке в нашій 
літературі видання багатством і неодно-
рідністю матеріалу» [6, с. 12].

Позитивні відгуки про це дослідження 
не припинялися впродовж кількох деся-
тиліть. Майже за півстоліття після ви-
ходу «Трудов» М. Сумцов напише: «піс-
ля Чубинського з української етнографії 
з’явились цінні праці.., але жодна за по-
внотою і різносторонністю, за внутріш-
нім багатством змісту не може замінити 
“Труды” Чубинського, які як раніше, так 
і тепер залишаються найбільш капіталь-
ним досягненням української етногра-
фії» [7, с. 33]. Учений також відзначав 
величезну роль праць П. Чубинського у 
справі національного виховання: «Для 
всякого українця, що шукає національної 
свідомості, “Труды” повинні бути настіль-
ною книгою і покрасою усякої української 
книгарні» [6, с. 12]. 

«Труды» П. Чубинського спонукали до 
праці багатьох етнографів, фольклорис-
тів, краєзнавців, усіх небайдужих до на-
ціональної культури. Однак той невели-
кий наклад, яким вони були видані, уже 
наприкінці ХІХ ст. робив ці праці мало-
доступними. «Наразі будь-який етнограф і 
діалектолог, незважаючи на те, що це пра-
ця не нова, – писав В. Камінський, – не 
може працювати продуктивно, не ознайо-
мившись із капітальними, об’ємними за 
матеріалом та цікавими за змістом праця-
ми Чубинського.., у яких поставлено всі 
детальні питання, складено план, і водно-
час показано його виконання, оскільки це 
було потрібно для ілюстрації поставлених 
питань. На жаль, ці праці є рідкістю, і 
на це варто було б звернути серйозну ува-
гу» [2, с. 11, 12]. 

Як бачимо, уже тоді вчені наголошува-
ли на необхідності перевидання зазначених 
праць, однак ця проблема існує і понині. 
За здійснення цього проекту взявся Інсти-
тут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни, який уже підготував до друку факси-
мільне видання «Трудов» П. Чубинського.
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(Київ)

П А В ЛО Ч У бИНСЬК Ий 
І ДОС ЛІ Д Ж ЕНН Я 
СОЦІ А ЛЬНОЇ 
бАЗИ Ц У К РОВОЇ 
ПРОМИС ЛОВОСТІ  
В К ИЇВСЬК Ій Г У бЕРНІЇ 
Н А ПРИК ІНЦІ X I X –  
Н А ПОЧ АТК У X X СТОЛІТ ТЯ

Д 
ослідження соціальної історії за-

вжди було популярним серед науковців. 
У вітчизняних архівах та бібліотеках за-
лишилося багато інформації для допит-
ливих пошукувачів-істориків. У XIX ст. 
було дуже популярним збирати статистич-
ні відомості про актуальні галузі еконо-
мічного життя Російської імперії і видава-
ти ґрунтовні статистичні розвідки. Низка 
земських діячів та відомих дослідників, 
зокрема і Павло Чубинський, працювали 
з науково-статистичними джерелами, до-
сліджуючи актуальні й прибуткові галузі 
економіки, наприклад цукрову промис-
ловість Російської імперії. Важливим за-
вданням є використання наявних джерел 
для розкриття проблеми соціальної бази 
цукрової промисловості Київської губер-
нії наприкінці XIX – на початку XX ст.

Павло Чубинський, як член Російського 
географічного товариства, здійснював екс-
педиції з метою проведення етнографічних 
та статистичних досліджень. Протягом 
двох років він досліджував, крім інших, 
Київську, Волинську, Подільську губернії 
Російської імперії, результатом чого стало 
видання цілого ряду статистичних робіт, 
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присвячених промисловості Південно-
Західного краю, та присудження Павлові 
Чубинському медалі за дослідження в ет-
нографії та статистиці. Дослідник навіть 
мав проект щодо підготування щорічника 
з цукрової промисловості, де б розміщу-
валися необхідні статистичні відомості, 
проте через брак коштів цього зробити не 
вдалося. Натомість було видано офіційні 
дані про цукрові заводи за 1871–1872 рр., 
де представлено стислу інформацію про 
кожний завод, адміністрація якого подала 
звіти 1. Спираючись на ці відомості, а та-
кож на інші опубліковані й архівні дже-
рела, можна відтворити та проаналізува-
ти соціальну базу цукрової промисловості 
Київської губернії на рубежі XIX–XX ст.

Київська губернія здавна мала роз-
винену промисловість: у Черкаському 
повіті працювало 60 заводів і фабрик, 
Київському – 111, Чигиринському – 19, 
Канівському – 43, Звенигородському – 
38, Таращанському – 35, Уманському – 
51, Липовецькому – 30, Сквирському – 40, 
Васильківському – 36, Бердичівському – 
58, Радомишльському – 84. Майже 93 % 
промисловості, що розвивалася в містах, 
припадало на Київ (61 %), Умань (16 %), 
Бердичів (25 %). Левову частку прибутко-
вих заводів становили цукроварні. У той 
час як майже вся промисловість Київської 
губернії переймалася своїми споживаць-
кими потребами, виробництво цукру від-
бувалося переважно на експорт. Цукор 
тоді коштував дорого, якщо порівнювати 
його вартість з пшеницею, яка коштувала 
від 35 коп. до 70 коп. за пуд. Ціни на 
цукор-пісок на ярмарках коливалися від 
4 руб. 50 коп. до 5 руб. 50 коп. за пуд, а 
на рафінад – від 6 руб. 50 коп. до 7 руб. 
50 коп. 2 У 1917 р. пуд цукру коштував 
15 руб. 3 Завдяки прибутковості цукрове 
виробництво швидко стало основою всьо-
го економічного життя губернії. Київські 
селяни вирізнялися заможністю, і питан-
ня малоземелля там не стояло так гостро, 
як в інших губерніях.

Населення Київської губернії в 1870 р. 
досягло 22 млн 175 тис. 132 осіб, саме 
в ці роки в промисловій сфері губернії 
помітне пожвавлення, особливо в цукро-
вому виробництві. Воно зросло в півтора 
рази, що зумовлено покращенням шляхів 
сполучення, полегшенням збуту цукру 
та вдосконаленням самого виробництва 4. 
Тут потрібно додати і невпинне лобіюван-

ня своїх інтересів власниками цукрових 
заводів 5. Уже 1874 р. цукрових заводів у 
Київській губернії налічувалося 70, тоді 
як у Подільській губернії – 45, Волин-
ській – 6. З них 38 заводів мали облад-
нання для вичавлювання соку з буряків 
за допомогою дифузії, 82 заводи мали 
преси і один, розташований при маєтку 
в селі Орловці графині Ланкастерської, – 
вальце-преси.

Проте 1884 р. почалася криза цукрово-
го виробництва. Почастішали банкрутства 
цукрових фірм, почалося скорочення попи-
ту на цукор-пісок і падіння цін. 12 червня 
1885 р. було введено Положення Комітету 
Міністрів про дозвіл вивозити цукор за 
кордон з видаванням  премії 1 руб. на пуд 6. 
Криза вплинула на кількість цукрових за-
водів, але майже не вплинула на прибутки. 
У 1890 р. з 589 заводів налічувалося 62 
цукрових пісочних і 4 рафінадних. Цукро-
ва галузь і далі давала прибуток з цукру-
піску – 27 млн руб. на рік, а рафінаду – 19 
млн, більше, ніж від виробництва спирту, 
пива і меду (лише 15 млн) 7. Загалом же 
річний оборот цукрової промисловості Ро-
сійської імперії майже дорівнював бюджету 
Королівства Данії, а її невпинний розви-
ток відбувався на рівні з цукровою про-
мисловістю Німеччини та Франції. У роз-
виток цукрової промисловості вкладалися 
значні кошти. Як засвідчують статистичні 
дані Російської імперії, на облаштування 
в 1865 р. 400 заводів (1600 пресів) було 
затрачено 30 млн руб. і 12 млн руб. обо-
ротного капіталу 8.

Можливість отримати значно більший 
прибуток з цукроваріння і вирощування 
буряків, ніж із пшениці, зумовлювала 
розширення площ, зайнятих під цю куль-
туру, так само, як і соціальну базу цу-
крової промисловості. У 1885 р. буряками 
було засіяно землі, які підпорядковували-
ся 191 маєтку Київської губернії. Причо-
му в Канівському та Васильківському по-
вітах цукрові буряки вирощували майже 
в кожному маєтку. Найменше плантацій 
буряків було в Радомишльському пові-
ті. Основними постачальниками буряків 
на заводи стали селяни, які вирощували 
їх за договорами. Буряківництво ставало 
вигіднішим, оскільки не відволікало се-
лян від їхнього основного заняття – зем-
леробства. Безпосередньо на заводських 
ділянках працювали наймані робітники. 
У Київській губернії оплата праці здій-
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снювалася щоденно, щомісячно та за ви-
значений термін або сезон. Загалом в 
імперії цукроваріння лише в зимовий пе-
риод давало роботу близько 120 тис. ро-
бітників. Натомість потребувало 420 тис. 
кубічних сажнів дров, відведення 100 тис. 
десятин землі під цукрові буряки. Робіт-
никам заняття буряків ництвом давало 13 
млн руб. доходу 9.

Цукрові заводи розташовувалися пере-
важно в сільській місцевості. Це призво-
дило до значних витрат на їх облаштуван-
ня, технічне вдосконалення, утримання 
додаткових будівель для робітників (на-
приклад казарм та їдалень), майстерень. 
Так, у 1847 р. на будівництво цукрового 
заводу необхідно було витратити щонай-
менше 43 тис. руб. 10 Цукрові заводи освіт-
лювалися під час цукроваріння електри-
кою, свічками та керосином, але існували 
й дорожчі способи освітлення – спалюван-
ня спирту, нафти, олії та газу. На якість, 
кількість і вартість цукрової продукції 
та на умови праці робітників впливало, 
безперечно, технічне оснащення цукрових 
заводів. Так, на деяких заводах можна 
було бачити водокачки, прилади для мит-
тя буряків, підйомники, елеватори, різки, 
прилади для очищення соку, механічні 
фільтри, мірники для вапнякового молоч-
ка різноманітних систем і конструкцій 11.

До того ж потрібно було враховувати 
потребу недешевої хімічної лабораторії для 
цукрових заводів. На Заході та подекуди 
серед заможних дворян-цукрозаводчиків 
Київської губернії існували власні лабора-
торії з фахівцями-хіміками. Так, при цу-
крових заводах графів Бобринських вони 
були створені ще 1871 року. У 1873 році 
було створено центральну хімічну лабо-
раторію для Київської губернії завдяки 
грошовим внескам більшості власників цу-
крових заводів, які не мали достатньо ко-
штів на свою лабораторію. Її метою було: 
проведення аналізів усіх продуктів та си-
ровини, облаштування хімічних лабора-
торій при заводах, перевірка, постачання 
всіх необхідних для лабораторій прила-
дів і хімікатів, оцінювання всіх продуктів 
цукро-пісочного та рафінадного виробни-
цтва, проведення технічних спостережень 
та досліджень на заводах на вимогу фа-
брикантів, надання довідок з усіх галузей 
фабричної промисловості. За це відпові-
дав технолог В. С. Качала, який здобув 
освіту у Віденській політехнічній школі 

та Санкт-Петербурзькому технологічному 
інституті. Складніші аналізи пропонува-
ли проводити лаборантові Я. М. Барзілов-
ському при університеті Св. Володимира 
та В. С. Шухицькому – стипендіатові з 
хімії. Усі хімікати завозили з-за кордону. 
Плата за аналізи в лабораторії В. С. Кача-
ли при Київському відділенні Російського 
технічного товариства була такою: за ви-
значення золи та води – 8 руб., визначення 
сірково-кислого вапна у вугіллі – 10 руб. 
тощо. Заводи, що брали участь у створен-
ні лабораторії, користувалися тридцяти-
відсотковою знижкою. За 1876–1877 рр. 
лабораторія провела 140 аналізів на суму 
675 руб. 50 коп., чистий прибуток становив 
75 руб. 30 коп. 12

Найбільше цукрова промисловість по-
требувала робітників, тому власники цу-
крових заводів робили все можливе для 
того, щоб збільшити кількість людей, за-
йнятих лише заводською роботою. При 
цьому агітували найматися навіть неповно-
літніх, що призводило подекуди до непо-
розумінь та судових позовів. Так, 1911 р. 
неповнолітні із села Ксаверової створили 
дві артілі по 11 і 20 осіб і найнялися на 
роботу в економію Товариства Скома-
роського цукрового заводу Сквирського 
повіту, але умов договору не виконали. 
Далі на роботу не з’явилося 3 особи, 3 
кинули роботи, не відпрацювавши домов-
леного терміну, інші, не відпрацювавши 
завдатків (5 руб. для дівчини і 6 руб. для 
хлопця), попросили розрахунку. За сло-
вами селян, у договорі про наймання були 
такі позиції: їжа за кошт заводу, окреме 
помешкання, сторож для охорони їхніх 
речей, а після відпрацювання завдатку 
можна бути вільним. Проте діти уклали 
договір без відома батьків. Відпрацював-
ши завдатки, діти не захотіли працюва-
ти далі, обґрунтовуючи це тим, що Това-
риство свою економію передало євреям, 
які почали погано годувати, заставляли 
працювати вночі, почастішали крадіжки 
речей. Скарги не були задоволені, нато-
мість неповнолітнім робітникам заявили: 
«найнявсь – продавсь», пригрозивши, 
що якщо припинять працювати – стануть 
страйкарями. Робітники пішли з економії, 
залишивши по 12 руб. заробітку. Під час 
розрахуну з дітей-робітників вирахували 
по 63 коп. Крім цього, цукровий завод 
звернувся до суду Сквирського повіту з 
позовом про невиконання артільного до-
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говору та клопотанням про порушення 
кримінальної справи за самовільну втечу 
з роботи. На основі цього було проведено 
опис майна батьків неповнолітніх та орга-
нізовано торги для його продажу 13.

Щодо професійної підготовки робітни-
ків на цукрових заводах, то про це гово-
рили ще у 80-х роках XIX ст. Так, обґрун-
товуючи створення технічного училища, 
було наголошено на необхідності винай-
мання «розумних та знаючих майстрів», 
адже «потреба в людях дуже велика» 14. 
У 1881–1897 рр. до складу персоналу Каль-
ницького цукрового заводу в Липовецько-
му повіті входили: директор – інженер-
механік Я. С. Черногрязький, старший 
помічник директора – інженер-технолог 
В. В. Кадигроб, механік – Н. О. Дубісь-
кий, хімік – інженер-технолог П. В. Ши-
канов, бухгалтер – Ф. Д. Мазуренко 15.

Цукрові заводи належали переваж-
но дворянам, поміщикам та заможним 
державним службовцям. Їх будували 
при власних селах. Так, зразковими 
поміщиками-цукроварниками наприкінці 
XIX – на початку XX ст. вважалися гра-
фи Бобринські. Їм, зокрема, належали: у 
Черкаському повіті Балаклійський цукро-
вий завод при селі Балаклії, збудований 
1852 р., та Яблунівський цукро-пісочний 
завод при селі Яблонівці, збудований 
1839 р. вогневим, а 1848 р. перебудований 
за паровим методом. У Чигиринському по-
віті графи мали фабричний завод при селі 
Грушевському з поліпшеним обладнанням 
для видалення і випаровування соку. За 
патентне свідоцтво Бобринські платили 
від 180 до 320 руб. На території Яблунів-
ського заводу розташовувалася казарма, 
розрахована на 800 осіб, а також дві кух-
ні, лазня для робітників, лікарня 16.

Граф К. В. Браницький здав в оренду 
колезькому радникові А. Ф. Залеському 
два цукро-пісочні заводи в Канівському 
повіті при селах Миронівці та Хохут-
ві строком на одну кампанію цукрова-
ріння 1869–1870 рр. Разом із цукровим 
виробництвом Залеський отримав від 
Браницького до 1870 р. і 5 фільварків: 
Миронівський, Расавський, Олександрів-
ський, Заленківський, Хохутв’янський. 
Під буряки було відведено 592 десятини, 
під жито – 231 десятина, пшеницю – 593 
десятини. За оренду двох цукрових заво-
дів чиновник сплатив графові 30 290 руб. 
У 1870–1879 рр. Браницький здавав уже 

в оренду Хохутв’янський завод у Канів-
ському повіті Товариству Романовських 
цукрових заводів, а саме його представ-
никам: купцеві Гісен-Дармштадському, 
Фрідріху Рау, князю О. С. Кудашеву та 
членові торгового дому «Стукет та Спис» 
Роберту Спису. Разом із заводом та маши-
нами Товариство отримало і фільварки із 
656 десятинами землі 17.

Згодом власниками цукрових заводів 
почали виступати також товариства, які 
дедалі частіше додатково орендували зем-
лі в поміщиків. З розвитком цукрового 
виробництва вплив на економічний устрій 
сільського господарства швидко зростав: 
приватне господарство кожного цукрово-
го заводу не могло отримувати потрібної 
кількості цукрових буряків, тому для по-
стачання сировини почали залучати су-
сідні господарства. Згодом вони набули 
настільки тісних зв’язків із цукровими 
заводами, що свої господарські інтереси 
підпорядковували впливу цукрової про-
мисловості. Так, у Липовецькому повіті 
Товариство Цибулевського цукрового за-
воду орендувало кілька маєтків: Цибулеве 
та Іванни, що належали панові П. В. Ро-
гозинському, Шабастівку графа А. Кра-
сицького, Копієвату пана С. К. Улашина, 
Зюбриху пані М. М. Кржечковської, Тар-
нову пана Тарновського. Сам цукровий 
завод розміщувався в містечку Цибулеве. 
Загальна площа орендної землі становила 
5766 десятин, де 3571 десятин відводи-
лося під цукрові буряки. За оренду цу-
кровий завод сплачував близько 12 руб. 
68 коп. У господарстві тримали 379 волів 
і 360 коней. Прибуток Товариство отри-
мувало також від продажу пшениці, горо-
ху та бурякового насіння. Наймали селян 
і робітників, яким виплачували аванси. 
За повне оброблення буряків платили 
по 12 руб. за морг, за збирання хліба від 
копи – 50–60 коп. Під час викопування 
буряків селянам-робітникам дозволялося 
безкоштовно годувати на полі свою худобу 
і забирати додому бурячиння. Робітникам 
за рік платили по 19 111 руб., витрачаючи 
на їхнє утримання по 14 493 руб. 18

У 1865 р. було затверджено статут То-
вариства на паях Кальницького цукрово-
го заводу, заснованого графом Владисла-
вом Потоцьким, бароном Густавом Таубе 
і штабс-капітаном швейцарцем Фрідріхом 
Ієнні. Згодом маєтки графа Потоцького 
разом із цукровим заводом у Липовець-
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кому повіті були продані Генрієтті По-
тоцький 19. Товариство орендувало Каль-
ницький маєток у Липовецькому повіті, 
якому належало 3254 десятини. Головний 
прибуток маєтку давали врожаї пшениці 
та цукрового буряку. Товариство наймало 
тільки місцеву робочу силу, якій платили 
за збирання хліба по 50–60 коп. від копи, 
за копання буряків – по 1–2 коп. за пуда. 
Угримання службовців коштувало Това-
риству 2000 руб. 20

Додатково Товариство Кальницько-
го цукрового заводу орендувало угід-
дя (1835 р.) князівни М. В. Святополк-
Четвертинської в селах Купчицях 
і Шабельній Липовецького повіту. За 
десятину землі Товариство сплачувало, 
згідно з орендним договором 1902 р., роз-
рахованим на 12 років, по 11 руб. 34 коп. 
Загальний капітал будівель становив 
40 000 руб., а реманенту – 8344 руб. То-
вариство тримало 104 коней і 162 волів; 
прибуток мало також із врожаю пшени-
ці. За оброблення цукрового буряку пла-
тили по 12 руб. від моргу, а хліба – по 
50–60 коп. від копи. Вартість утримання 
адміністрації в цьому маєтку становила 
3966 руб. 21 Крім того, Товариство Каль-
ницького цукрового заводу орендувало 
землі генерала О. С. Павлова в селах 
Жадани й Кошлани відповідно до дого-
вору 1897 р., сплачуючи по 10 руб. за де-
сятину всієї землі з додатковими умовами  
(½ страхування, ½ поземельних подат-
ків за кошт орендатора, випас для ху-
доби, визначена кількість соломи, поло-
ви). Утримання адміністрації коштувало 
2700 руб. 22 З 1901 р. Кальницький цукро-
вий завод узяв в оренду на 9 років землі 
С. С. Сирочиської в селі Юрківці 23. 

Незважаючи на безумовну прибутко-
вість, цукрова промисловість не була по-
збавлена властивих на той час більшості 
виробництв негараздів, які виявлялися 
в соціальній сфері. Заводські інспекто-
ри неодноразово визнавали роботи в пев-
них відділеннях цукрових заводів дуже 
шкідливими. Такі умови були у вапня-
ковому відділенні, де відокремлювали 
цукор від патоки. Вапно обпалювали 
в печах, виготовляючи з нього молоко. 
Коли печі очищали, пилюка від вапна 
роз’їдала слизову оболонку та шкіру. 
Окрім цього, до організму потрапляли 
випари аміаку. У патокових відділеннях 
все велося за старими методами криста-

лізації патоки в ящиках, що не передба-
чало жодних гігієнічних заходів: люди 
працювали при високій температурі – 30 
градусів, весь час контактуючи з пато-
кою, у темній і вузькій комірчині, де 
майже не було повітря, через що їхня 
шкіра псувалася і хворіла. Безпосеред-
ній контакт із вапном призводив до об-
палення рук, обличчя й очей робітників. 
Від патокових робіт на руках і ногах 
з’являлися виразки 24.

На цукрових заводах було встановлено 
норму праці – не більше ніж 8 годин на 
день. Якщо до 80-х років XIX ст. робіт-
ники працювали 12 годин, то після цьо-
го деякі заводи переходили на визначену 
норму. Так, з 1898 року Кальницький цу-
кровий завод, який мав 312 робітників, 
увів тризмінну робочу систему і мав на-
мір перейти на дві зміни. Проте такі умо-
ви вводили далеко не на всіх заводах 25.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. 
цукрові заводи не дотримувалися елемен-
тарних заходів із техніки безпеки. Так, 
на Ходорковському цукровому заводі 22-
річний робітник А. Зайковський при нео-
бачному обслуговуванні парового двигу-
на отримав перелом великого пальця, а 
на Орловецькому цукровому заводі Чер-
каського повіту 18-річний робітник Семен 
Ольховий виколов собі око. У селі Топо-
рах Сквирського повіту робітник цукро-
вого заводу Семен Трофимчук потрапив 
під колесо бурякорізки й отримав перелом 
правої руки 26. У 1963 р. у Чигиринському 
повіті на Лебединському цукровому заво-
ді селянин Брусков учадів 27.

Медичну допомогу, яка робітникам 
повинна була надаватися безкоштовно, 
відповідно до ст. 102 промислового ста-
туту, закону від 3 червня 1885 р., відте-
пер оплачував власник заводу. Лише на 
15 цукро-пісочних заводах робітникам 
платили за дні відпочинку так само, як 
і за робочі дні, чого не було на рафінад-
них заводах. Велася боротьба з частими 
відлученнями місцевих робітників з цу-
крових заводів у власних справах, що 
утруднювало встановлення для всіх од-
накових годин відпочинку. Багато селян-
робітників восени були зайняті на своїх 
полях, до того ж період цукроваріння 
був коротким.

Крім цього, через постійне розширен-
ня цукрового виробництва почастішали 
конфлікти цукрових заводів із місцевими 
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жителями. Так, селяни Яроповичів скар-
жилися 1884 р., що цукровий завод само-
вільно захопив частину їхнього сінокосу, 
викорчувавши кущі В. М. Клименка 28. 
У 1909 р., коли маєток Ф. Терещенка в 
селі Мартинівці Канівського повіту пе-
рейшов у володіння А. Муравйова разом 
із цукровим заводом, було розв’язано про-
блему водопостачання заводу за допомо-
гою озера, що було біля заводу і поряд із 
селянськими ділянками. Там побудували 
греблю, унаслідок чого затопили селян-
ські землі 29.

Подібні конфлікти призводили до під-
палів та шкідництва з боку невдоволених. 
Так, у селі Купчинцях Липовецького по-
віту від підпалу невідомого згоріли три 
скирти конюшини, які належали Товари-
ству Кальницького цукрового заводу, що 
завдало збитків на суму 1 тис. руб. У селі 
Топорах Сквирського повіту з невідомої 
причини згоріли будинок і сарай Това-
риства Топоровського цукрового заводу, 
а також майно службовців при заводі на 
суму 1860 руб. 30

Отже, вивчення соціальної бази цу-
крової промисловості Київської губернії 
наприкінці XIX – на початку XX ст. є 
актуальним, адже архіви та бібліотеки 
нашої країни мають ще багато матеріалів, 
невідомих широкому читацькому та нау-
ковому загалу. Так само потребує подаль-
шого дослідження і багатогранна діяль-
ність видатного вченого П. Чубинського, 
який активно збирав і вивчав статистич-
ні джерела, роблячи цим значний внесок 
у дослідження соціально-етнографічних 
процесів. Творча спадщина Павла Чубин-
ського і нині надихає дослідників на про-
довження наукових пошуків. Уже стало 
традицією проводити наукові конферен-
ції, присвячені пам’яті цього визначного 
українського етнографа. Тепер, спираю-
чись на статистичну роботу П. Чубин-
ського, опуб ліковані й архівні матеріали, 
можна зробити висновок, що, остаточно 
завоювавши позиції в другій полови-
ні XIX ст., цукроваріння Київської гу-
бернії почало відігравати важливу роль 
у формуванні нової соціальної структу-
ри. Деякі поміщики, власники цукрових 
заводів, раціонально організовуючи своє 
господарство та прислухаючись до змін, 
поступово попов нювали прошарок бур-
жуазії, а із середовища селян-землеробів 

та сезонних робітників заводів створюва-
лося робітництво. 
1 Свеклосахарные заводы Российской им-

перии с официальными статистическими 
данными, за кампанию 1871–1872 г. / 
Сост. П. Чубинский. – К., 1973.

2 Центральний державний історичний ар-
хів України (далі – ЦДІАУ). — Ф. 442, 
оп. 54, спр. 56, арк. 2–2 зв.

3 Там само. – Ф. 579, оп. 1, спр. 516, арк. 13.
4 Там само. – Ф. 442, оп. 51, спр. 376, аАрк. 2, 

7, 8 зв.
5 Там само. – Оп. 49, спр. 40, арк. 10; оп. 43, 

спр. 132, арк. 15.
6 Там само. – Оп. 539, спр. 193, арк. 4–5 зв.
7 Там само. – Оп. 528, спр. 489, арк. 62 зв.
8 ЦДІАУ. – Ф. 442, оп. 43, спр. 132, арк. 1, 

2 зв.
9 Там само.
10 Там само. – Ф. 486, оп. 9, спр. 496, арк. 1.
11 Там само. – Ф. 730, оп. 1, спр. 464, 

арк. 5–11.
12 Там само. – Спр. 7, арк. 30, 34, 37.
13 Там само. – Ф. 442, оп. 711, спр. 360, 

арк. 7.
14 Там само. – Ф. 730, оп. 1, спр. 26, арк. 21–

22.
15 Там само. – Спр. 67, арк. 31.
16 Там само. – Ф. 619, оп. 1, спр. 277, арк. 7, 

13, 14–16.
17 Там само. – Ф. 497, оп. 1, спр. 1, арк. 4, 7.
18 Материалы по аграрно-экономическому ис-

следованию Юго-Западного края (Уман-
ский, Липовецкий, Звенигородский и Та-
ращанский уезды Киевской губернии и 
Гайсинский уезд Подольской губернии). – 
Гайсин, 1908. – С. 46–48, 74–75, 60–61, 
63–65, 66–67, 94.

19 ЦДІАУ. – Ф. 486, оп. 5, спр. 493, 
арк. 112.

20 Материалы по аграрно-экономическому ис-
следованию Юго-Западного края...

21 Там само.
22 Там само.
23 Там само.
24 ЦДІАУ. – Ф. 574, оп. 1, спр. 205, 

арк. 334.
25 Там само.
26 Там само. – Ф. 442, оп. 634, спр. 2, арк. 16, 

24, 292 зв., 364.
27 Там само. – Оп. 43, спр. 2, арк. 5.
28 Там само. – Оп. 614, спр. 60, арк. 18.
29 Там само. – Оп. 710, спр. 387, арк. 4–5.
30 Там само. – Оп. 634, спр. 2, арк. 16, 24, 

292 зв., 364.
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Тетяна Тхоржевська 
(Одеса)

ДО ПИТА НН Я  
ПРО ЕТНІ ЧНІ СТЕРЕОТИПИ  
В ТРА ДИЦІйНІй  
К УЛЬТ У РІ У К РА ЇНЦІВ: 
«УЯВ ЛЕНН Я ПРО ІНШИ Х»  
(за мат ер іа ла м и експед и ц і й 
Па в ла Чу би нськог о)

В     етнологічних дослідженнях не-
одноразово йшлося про позиціонування 
навколишнього середовища (реального 
й міфічного), поділ на «свій» і «чужий» 
світи. Це стосується всіх аспектів мате-
ріального та духовного життя; знаходить 
відображення в обрядових діях, зокрема 
спрямованих на захист «свого простору» 
тощо. «Уявлення про інших» структуро-
вані так само, як уявлення про все навко-
лишнє середовище.

Український селянин Південно-
Західного краю (Київська, Волинська, 
Подільська губернії) другої половини 
ХІХ ст., як і будь-який представник ет-
нічної (етносоціальної) групи, існував у 
межах певної усталеної «картини світу», 
де серед іншого мали місце оціночні обра-
зи «іншого, чужого». У цьому контексті 
актуальним є звернення до традиційної 
«картини світу» українського селянина 
другої половини ХІХ ст. У її структурі 
важливе місце посідають етносоціальні 
«уявлення про інших» (етнічні гетеосте-
реотипи). Виходячи з цього, метою нашо-
го дослідження є аналіз одного з аспектів 
«картини світу» пересічного українсько-
го селянина Південно-Західного краю 
другої половини ХІХ ст. – уявлення про 
євреїв. 

Плідна експедиційно-дослідницька ді-
яльність Павла Чубинського, підсумком 
якої стало видання семитомних «Трудів 
етнографічно-статистичної експедиції в 
Західно-Руський край» (1872–1878), є 
потужним джерелом для нашого дослі-
дження. Слід зазначити, що дослідниць-
ка праця Павла Платоновича Чубинського 
певною мірою знаходила висвітлення в лі-
тературі [13; 24; 25]; у наукових розвідках 
також відзначалась джерельна потужність 
матеріалу, який містять «Труди…» [5; 6]. 

В етнологічних і антропологічних до-
слідженнях певна увага приділялася 
вказаній проблемі в контексті вивчення 
«образу іншого», або етнічних стереоти-
пів [1–4; 10; 11; 15; 16]. Суттєвим внеском 
у проблеми соціоментальної історії україн-
ського селянства є монографія Юрія При-
сяжнюка [14], яка містить окремі слушні 
зауваження щодо уявлення про євреїв. 

Варто також зазначити, що історія та 
різні аспекти життєдіяльності єврейського 
населення в Російській імперії, зокрема на 
українських землях, знаходили висвітлення 
в наукових розвідках. Значна дослідницька 
увага приділялася господарській і торго-
вельній діяльності, правовому становищу, 
українсько-єврейським взаєминам [7; 8; 
23]. Поряд із цим слід зазначити, що хоча 
питання «прихованої історії» поступово 
знаходять місце в колі сучасної історичної 
науки, вивчення власне єврея в «картині 
світу», в уявленнях українського селянина 
лишається недостатньо розвиненим. 

«Мотив, згідно з яким ми формуємо 
уявлення, – зазначає французький соці-
альний психолог Серж Московічі, – це 
бажання звикнути до незрозумілого» [12]. 
Порушення існуючих правил, незвичайне 
явище, ідея (зокрема й представник не-
відомого народу), незрозумілі події за-
вжди руйнують усталені стандарти життя 
й світо сприйняття. Тому будь-яке відхи-
лення від звичного, будь-яка розбіжність 
з повсякденним досвідом, будь-яке явище, 
пояснення якого не вкладається в усталену 
схему світосприйняття, створюють додат-
ковий зміст і актуалізують пошук значень 
і пояснень того, що вражає як незвичне (а 
отже, певною мірою небезпечне). 

З цим пов’язаний один з аспектів «уяв-
лення про єврея», який варто виокреми-
ти, – це бажання звикнути до незрозу-
мілого, яке потребує пояснення, вимагає 
пристосування до повсякденного досвіду, 
до системи життєдіяльності. Незрозумі-
лою для українського селянина, переду-
сім, була система релігійних практик. По-
яснення сенсу «чужої віри» здійснюється 
кількома шляхами. 

По-перше, це поширені в записах П. Чу-
бинського уявлення про розп’яття Христа 
євреями, які виокремлюються в трансфор-
мованих біблійних сюжетах. Такі сюжети 
мають місце переважно в піснях і перека-
зах. Наприклад, у Новоград-Волинському 
повіті записано, що поряд з «перероджен-
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ням» місяця «перероджуються жиди», які 
стоять на варті біля Гроба Господнього в 
Ієрусалимі. Вони стоять там і нині – усі, 
хто повз них проходять, запитують: «Коли 
ти вродився?» – «Вчора»; «Коли ти пом-
реш?» – «Завтра» [17, с. 10]. Окремий роз-
діл у «Трудах…» присвячено пісням, що 
співаються «в народі про розп’яття та по-
гребіння Спасителя». Серед багатьох по-
дібних сюжетів є, наприклад, такі: «Пре-
милосердний Царю всього світа / Терпівъ 
єси рани за діла чоловіка / Рани терпівъ 
єси відъ жидівъ безбожних / чортівъ тре-
ножних» [20, с. 16].

По-друге, «пояснення незрозумілого» 
здійснюється за допомогою встановлення 
зв’язку між «жидом» і «нечистим». У про-
цесі встановлення такого зв’язку беруть 
участь птахи й тварини, що пов’язано 
з майже сакральним значенням, яке на-
давав навколишній природі пересічний 
українець-селянин («мужик»). Напри-
клад, у Литинському повіті записано, що 
«свиня – це оборотень жидівки». Це під-
тверджували оповіданням про те, як під 
час земного життя Спасителя євреї схо-
вали жінку («жидівку») під ночвами й 
запитали: «Що під ночвами?». У відпо-
відь Спаситель, з метою провчити євреїв 
за випробування, відповів, що там свиня. 
Після того жінка-єврейка дійсно перетво-
рилася на свиню. Тепер свиню називають 
«жидівською тіткою», а євреї не їдять 
свиняче м’ясо як своє тіло [17, с. 49]. 

З євреями пов’язані світоглядні уявлен-
ня українців про походження горобців: у 
Літинському повіті записано, що «вони 
походять з помета кіз, які жиди ховали у 
свої пуховики». А оскільки євреї, згідно 
з уявленнями українців другої половини 
ХІХ ст., підкоряються нечистому, то й 
горобців називали «чортовим насінням». 
Повертаючись до трансформованих біб-
лійних оповідань, зауважимо: «мужики» 
вважали також, що «коли Спаситель ви-
сів уже на хресті, горобці літали навкруги 
та кричали: “жив, жив”» [17, с. 59].

За допомогою трансформованих біблій-
них сюжетів за участю євреїв «мужики» 
пояснювали не лише погане, а й добре 
ставлення до живої істоти. Зокрема, у 
Проскурівському повіті під час експедиції 
Чубинського записано: «Як жиди Христа 
розпинали, то ластівки крали в їх цвяш-
ки, так через те саме їх (ластівок – авт.) 
гріх драти». 

В уявленні власне про чорта (відповідно 
до описів з Проскурівського повіту) є певні 
риси, подібні до описів «жидів», наприклад, 
«довгий ніс». Українські селяни, яких опи-
сував Павло Чубинський, вважали, що для 
християн чорт не становить небезпеки: до-
статньо перехреститись, і він зникне. Щодо 
євреїв – усе інакше: раз на рік, у Судний 
день, чорт забирає одного з євреїв та пере-
носить до свого житла [17, с. 189].

Отже, спостерігаємо уявлення про єврея 
як про межову, порубіжну істоту між двома 
світами («цим» і «тим»). Це відображено та-
кож у розповідях про євреїв-«планетників», 
які начебто мають надзвичайні здібності 
до чаклунства, зокрема до «матеріалізації 
слів» [17, с. 207].

Другий випуск першого тому «Трудів…» 
зокрема містить документи з Київського 
Центрального архіву щодо чаклунства, 
підготовлені Володимиром Антоновичем. 
Серед них, наприклад, наводиться скар-
га на євреїв Іршовича та Пейсю, які за-
подіяли шкоди коту позивача Андрієви-
ча, оскопивши його. Позивач вважав, що 
«ця дія може заподіяти хворобу йому та 
його родині»; натомість відповідачі запе-
речували й казали, що вчинені дії були 
спрямовані на виготовлення ліків для них 
самих [18, с. 331]. У справі з Кам’янець-
Подільського магістрату йдеться про 
арешт єврейки Хайки Шмулихи під час 
того, як вона «закопувала до навозу гор-
щик з якоюсь рідниною». Під час розслі-
дування виявилось, що це було зроблено 
за наказом знахарки з метою лікування 
дочки [18, с. 340]. 

Уявлення про єврея як про «межо-
ву істоту» наявне також в оповіданнях, 
пов’язаних із календарними святами, зок-
рема зі святом Івана Купала. Так, у Ста-
рокостянтинівському повіті розповідали 
про мужика, у якого зникли воли під час 
Купала. Розшукавши худобу за допомо-
гою «чарівних постолів з цвітом папоро-
ті», він зустрівся з «жидом» і погодився 
продати тому постоли за купу грошей, яка 
після зникнення «жида» перетворилася 
на «черепки». Заміна в цьому наративі 
«жидом» традиційного чорта, нечисто-
го підтверджує ставлення до єврея як до 
«непростої» істоти, пов’язаної з потойбіч-
чям [20, с. 197–198]. 

Важливим складником «уявлення 
про єврея» у селян Південно-Західного 
краю є уявлення, що склалися на ґрунті 
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соціально-побутових та економічних сто-
сунків між двома етносоціальними гру-
пами. Передусім варто зазначити головні 
моменти взаємодії між українськими се-
лянами («мужиками») та євреями («жи-
дами»). Таку можливість дають матеріали 
експедиції Павла Чубинського. Зокрема, 
«Короткий нарис народних юридичних 
звичаїв» [22, с. 29–83]. Отже, така вза-
ємодія мала місце: 

1) під час «міни» – безгрошового об-
міну, найчастіше худобою (іноді додавав-
ся грошовий «додаток»); П. Чубинський 
наводить скарги євреїв у волосні суди 
щодо неправильно здійсненої «міни» [22, 
с. 61]; 

2) у стосунках «оренди»: П. Чубин-
ський зазначає, що надання корчми чи 
іншого закладу в оренду єврею неодмінно 
вимагало укладання формальної умови; 
на відміну від цього, оренда в селянсько-
му середовищі часто не потребувала жод-
них документів і відбувається «на словах, 
іноді при свідках» [22, с. 63]; 

3) найпоширеніший привід для спіл-
кування – необхідність грошової позики: 
«селянину потрібні гроші на подать – він 
повинен взяти їх в єврея – або на відсо-
ток, або на відробіток» [22, с. 70]; 

4) спілкування під час зазначених від-
робітків на винокурнях, на сплаві тощо; 

5) постійним місцем спілкування укра-
їнців та євреїв була корчма: «значна части-
на горілки, – зазначав П. Чубинський, – 
п’ється в борг і за неї віддається все, що 
є в господарстві – за оцінкою єврея» [22, 
с. 70]. 

Перший випуск сьомого тому Чубин-
ський присвятив власне описам побуту, 
звичаїв і культури євреїв. Користуючись 
матеріали, викладеними Чубинським, 
можна зазначити ще декілька ситуацій, 
які спричиняли потребу в спілкуванні між 
євреями та «мужиками». Наприклад, на-
передодні єврейського весілля, у суботу, 
влаштовувався «форшпиль» (дівич-вечір), 
на якому мали грати музики. Оскільки 
євреям у суботу грати не можна, то часто 
запрошували музикантів-християн. Напе-
редодні Пасхи євреї, за звичаєм, прода-
вали християнам своє майно, укладаючи 
при цьому контракти («штар-мехіра») у 
рабина. 

Таким чином, бачимо достатньо переду-
мов для побутового та економічного спіл-
кування між українцями та євреями, що 

позначалося на «уявленнях про інших». 
Варто принагідно зазначити, що гроші в 
євреїв позичали найчастіше для сплати 
податку пану, який також був важливим 
складником «картини світу» пересічного 
українського селянина. 

Стосунки, що складалися під час орен-
ди та позики, сприяли виникненню уявлень 
про підступність і брехливість «жидів». 
Як зазначає дослідник соціоментальної 
історії українського селянства Ю. При-
сяжнюк, «давалося взнаки упереджене 
ставлення до посередницької діяльності. 
Називаючи її “жидівськими хитроща-
ми”, “мужики” не сприймали таку працю 
за власне роботу» [14, с. 470]. Це відби-
лось у пареміях, записаних Чубинським, 
наприклад: «жид не сяде обідати, доки 
кого підмане»; «жид брехнею живе, все з 
нас тягне», «як біда, удавайся до жида»; 
«горе моїй аренді з паршивими жидами» 
тощо (Ушицький повіт) [18, с. 251]. 

Певні відомості про місце єврея в «кар-
тині світу» українського селянина другої 
половини ХІХ ст. містяться в піснях із 
п’ятого тому «Трудів...». Зокрема, щодо 
перебування в корчмі: «Ой сип, жиде, 
меду / Хорошую куму веду: / Ой сип 
не помалу / Веду куму непогану» [21, 
с. 1159]; «Жидівочка Рохля / Під при-
пічком здохла / Не давайте пива / Щоби 
не ожила» [21, с. 1162]; щодо боргу за го-
рілку: «Сидів когут на шопі / Наніс яєць 
три копи / Я ти яйця продам / За горіл-
ку віддам / Прийшли жиди воли брати / 
А я стала не давати / Кротьсоть вашу 
ма! / Я за яйці пила / Прийшов жид по 
довжок / Бере с хати ожожок / Я за ним 
на здогін / “На тобі ще мокогін” / “Від-
дай, жінко, й помело / Коби довжку не 
було”» (Ушицкій повіт) [21, с. 1160]. 

Євреї, отримуючи значні, порівняно з 
«мужиками», прибутки, водночас здобу-
вали зневажливе ставлення. Оповідання, 
казки, пісні містять образ єврея-боягуза, до 
якого презирливо ставляться українці: «Ой 
хотіли жиди / Царя воювати / Ох, вій, 
традідбом / Царя воювати…» [21, с. 1160]. 

Стереотипні уявлення про єврея наявні 
також у певних елементах календарної об-
рядовості. Так, серед весняних ігор у «Тру-
дах…» записано декілька варіантів гри 
«Жельман», яка являє собою жартівливе 
сватання. На пропозицію віддати заміж 
«панну» группа, яка представляє родину, 
запитує: «На який ґрунт…?» Почувши у 
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відповідь: «На жидівський…», запере-
чують: «А ми панни не маєм / На такий 
ґрунт не даєм / Ідіть собі геть» [20, с. 53]. 
Серед веснянок, що виконувалися під час 
Великого посту, записано також: «Ой не 
жаль мені того / Кубка золотого, / З тим 
вином / А жаль мені того, / Що я звінча-
лася / З тим жидом» [20, с. 139]. 

Викладаючи досить докладні відомості 
про святкування Великодня, П. Чубин-
ський зазначає: «Вночі напередодні Ве-
ликодня парубки розводили багаття непо-
далік від церкви та проводили біля нього 
всю ніч, до ранкової відправи. Для під-
тримання вогню крали, переважно в євре-
їв, візки, діжки тощо» [20, с. 22]. 

Проте цим не вичерпуються уявлення 
українців про євреїв, які описані в «Тру-
дах…» Павла Чубинського. Надзвичайно 
цікавим є ще один аспект «уявлення про 
єврея». Йдеться про перевагу «мужика» 
над «жидом». Останнє вичерпно представ-
лено в казкових сюжетах: «Іван швець та 
Жиди» (про те, як Іван за допомогою хит-
рощів «обдурив усіх жидів»); «Мужик 
і Жид» (мужик за допомогою хитрощів 
напився та наївся в шинку); «Про мужи-
ка та жида» (мужик обдурив жида в тор-
говельній справі) [19, с. 563–574]. Часто 
суддею в стосунках «мужика» та «жида» 
виступає пан, який у фольклорних творах 
завжди підтримує саме «мужика».

Фольклорно-міфологічне трактування 
образу «чужого» динамічно розвиваєть-
ся між двома полюсами – відторгненням, 
коли будь-який представник іншої етніч-
ної групи сприймається як небезпечна 
та майже потойбічна істота, та толерант-
ністю, яка підтверджується залученням 
«чужих» до традиційної обрядовості, 
магічних і релігійних практик [3, с. 5]. 
Так, серед учасників українського обряду 
«Маланка» досить часто були представле-
ні «циган» («циганка») і «жид» («жидів-
ка») [9, с. 91]. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, 
що стереотип єврея в уявленнях укра-
їнського селянина Південно-Західного 
краю є багатовекторним і коливається 
між відторгненням (сприйняття «іншо-
го» як потойбічної, небезпечної істоти) 
та толерантно-зневажливим ставленням. 
Останнє пояснюється тим, що етнічна (ет-
носоціальна) група перебуває в контексті 
«картини світу», створеної за допомогою 
багатьох чинників. Поряд із цим, будь-

яка група складається з багатьох індиві-
дуальностей. Окремий населений пункт, 
територіальне утворення в межах населе-
ного пункту (наприклад, вулиця), умов-
не утворення (наприклад, «свої»), певна 
родина і, нарешті, окрема людина мають 
власні поведінкові та стереотипні уявлен-
ня. Це стосується, на нашу думку, зокре-
ма й «уявлення про інших». 

Крім того, необхідно враховувати роз-
біжність між текстами та практиками. Це 
означає, що окрема людина «на людях» 
може демонструвати «загальноприйня-
ту» толерантність (нетолерантність) щодо 
певної етнічної (етносоціальної) групи 
«інших», водночас на особистому рівні 
має місце протилежне ставлення або ін-
диферентність до «інших». Тому селянин 
може звернутися в разі необхідності до 
представника групи, відносно якої демон-
струється негативне ставлення. Саме на-
явність значної кількості індивідуальних 
уявлень, які виникають при постійному 
контакті між етнічними (етносоціальни-
ми) групами створює багатовекторність 
«уявлень про інших». 
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Степан Костюк 
(Тернопіль)

ФОН Д Н А ЦІОН А ЛЬНОГО 
ГІМН У У К РА ЇНИ
В ТЕРНОПІ ЛЬСЬКОМ У 
Об Л АСНОМ У 
К РАЄЗН А ВЧОМ У М УЗЕЇ

Т 
радиції використання духовно-

світських та патріотичних пісень-гімнів 
громадськість Тернопільщини зберігає та 
вдосконалює. Проведення масових захо-
дів (святкові академії, публічні зібрання 
тощо) або розпочинається виконанням 
гімну «Ще не вмерла Україна», або завер-
шується епілоговим акордом звучання.

Державні установи й організації, творчі 
спілки, вищі навчальні заклади та школи 
зустрічають відвідувачів естетично пода-
ними текстами Державного гімну і націо-
нальною символікою.

У каталожній шухлядці фондової збір-
ки Тернопільського обласного краєзнав-
чого музею «Національне відродження з 
1990 р.» виокремлено тематичний розділ 
«Гімни українські національні». Стосовно 
Державного гімну зафіксовано: «Рідкісні 
документи» – 1, «Плакати, листівки» – 2, 
«Рідкісні книги» – 3, «Філателія» – 1, 
«Науково-допоміжні матеріали» – 1 1.

Звісно, вісьмома експонатами полігра-
фічного «зразка» неможливо повномасш-
табно відтворити епоху зародження та май-
же півтораста літ побутування популярної 
пісні «Ще не вмерла Україна». Щоправда, 
«тернопільський слід» популяризації твору 
помітний. Наприклад, спецвипуском журна-
лу «Тернопіль» (Ч. 1, 1992) – «Українські 
пісні-гімни: історія та родовід», статтею «Ще 
не вмерла Україна» започатковано розділ 
«Пісня як поклик до борні за волю» 2. Чи-
тачеві запропоновано своєрідну антологію 
поетичних текстів та (частково) нотних су-
проводів. Об’ємною передмовою «конспек-
тивно» схарактеризовано історичну потребу 
виникнення деяких творів («Для України 
живем», «За тебе, Україно», «Нова Січ», 
«Я русин був» тощо).

Загальновідомим творам («Заповіт», 
«Вічний революціонер», «Чуєш, брате 
мій…» тощо) відведено значно більше міс-
ця, оскільки виписано біографії авторів 
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(проілюстровано чорно-білими світлинами 
портретних зображень), умови торування 
шляху визнання тощо. Тираж – 100 000 
примірників. Часопис виконав свою про-
пагандистську місію (ТКМРК – 4277).

Трьома роками пізніше Тернопіль бла-
гословив «Для широкого кола молодих 
читачів» брошуру «Творці Українського 
національного гімну “Ще не вмерла Украї-
на”», упорядковану Йосипом Свинком 3.

На пошанування 140-ліття постання 
українського Національного гімну та 130-
річчя заснування Наукового товариства 
ім. Шевченка у Львові репрезентували 
книгу Володимира Трембіцького «Націо-
нальний гимн “Ще не вмерла Україна…” 
та інші українські гимнові пісні» (2003; 
ТКМРК – 9551). Видання доповнено розді-
лами: «Національні та державні гимни єв-
ропейських народів 1999 року» (заголовні 
назви текстів подано мовами оригіналів) і 
«Датівник створення національних гімнів 
народів світу (до 1999 року)», що слугує 
своєрідним «порівняльним списком».

З-поміж додаткового матеріалу, призна-
ченого «для розповсюдження серед насе-
лення України», вирізняється агітаційна 
двостороння листівка «Шановні громадя-
ни України»; на звороті заверстано гімн 
«Ще не вмерла Україна». Друк здійснено 
в районному центрі Тернопільщини – Те-
ребовлі.

Неабияку філокартичну вартість сьо-
годні має поштова листівка «Дорога сто-
літь на Україні. 914–1914». Тисячоліття 
української історії відтворено символіч-
ним графічним блоком: маленькі кільця 
стилізованого циферблата проілюстрова-
но зображеннями видатних історичних 
державотворців, громадсько-політичних 
та військових діячів, починаючи з князя 
Ігоря. Посередині – мапа України. Уни-
зу – ноти й слова гімну «Ще не вмерла 
Україна». Угорі – герб: лев на щиті.

Зворот поштівки заповнено привіталь-
ним текстом приватного змісту, адресова-
ний «Всечестнійшому Отцю А. Пшепюр-
скому у Пшеворск». Дата – 10.XII.1917 р. 
(ТКМПл – 3106).

Цінним експонатом уважаємо партиту-
ру Державного гімну України (середній 
та малий склади духового оркестру), пода-
ровану 2001 року Тернопільській держав-
ній філармонії Тернопільською обласною 
організацією УНП «Собор» (ТКМРД – 
13503).

На особливу увагу заслуговує поштова 
ювілейна марка: «Ще не вмерла Україна. 
1863–1963» (ТКМФіл – 1746). Світло-
коричневе тло прикрашають погрудні 
зображення П. Чубинського 4 та М. Вер-
бицького. Поміж авторами гімну – скрип-
ковий ключ на нотному стані. Ліворуч 
від П. Чубинського – фрагмент лаврового 
вінка, нижче – рік «1863». Праворуч від 
М. Вербицького – фрагмент вінка дубово-
го, нижче – рік «1963». По верхньому та 
нижньому краях – текст «Ще не вмерла 
Україна».

1  Фонди Тернопільського обласного краєзнав-
чого музею.

2  Холодний М. Ще не вмерла Україна // Тер-
нопіль. – 1992. – № 1.

3  Вихрущ А., Штокало В. Свинко Йосип 
Михайлович // Тернопільський енцикло-
педичний словник. – Тернопіль, 2008. – 
Т. 3. – П–Я.

4  Одарченко П. П. Чубинський // Енци-
клопедія українознавства. Перевидання в 
Україні. – Л., 2000. – Т. 10.

Олена Громова 
(Київ)

ВЕСІ ЛЬНИй 
ОбРЯ Д СЕРЕ ДНЬОЇ 
Н А Д ДНІПРЯНЩИНИ
(за мат ер іа ла м и експед и ц і ї 
«Ш л я х а м и Па в ла 
Чу би нськог о» 2008 рок у)

Е 
тнічна культура українців ґрунту-

ється на архаїчних віруваннях народу, які 
передавалися з покоління до покоління, 
постійно змінювалися й доповнювалися 
новими елементами. Багатовікове існуван-
ня традиційних весільно-обрядових форм 
наповнювалося різними напластуваннями 
й трансформаціями.

У часи незалежної України постає но-
вий етап розвитку обряду, посилюється 
відродження української мови, культури 
та масова популяризація вітчизняної іс-
торії, побуту, звичаїв та обрядів. Віднов-
люється традиційна народна обрядовість з 
урахуванням сучасних умов життя і світо-
вого цивілізаційного розвитку.
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Але разом із тим збіднілість, затяжні 
кризові явища розчаровують населення 
України, люди масово виїжджають на 
заробітки за межі України. Тому кінець 
1990-х років відзначився новою хвилею 
занепаду національного й заміни його не 
найкращими зразками різних маскуль-
тур. Народну побутово-звичаєву культуру 
українці ототожнювали зі злиденним рів-
нем життя і відкидали як меншовартісну. 
Усе це призводило до нівеляції традицій, 
зокрема й до знеособлювання етносу. 

З 10 до 18 липня 2008 року спільно 
з ІМФЕ ім. М. Рильського було прове-
дено нау кову експедицію «Шляхами Пав-
ла Чубинського-1». Маршрут пролягав по 
Київській (Васильківський, Білоцерків-
ський, Бориспільський, Макарівський, 
Кагарлицький, Рокитнянський р-ни), Чер-
каській (Корсунь-Шевченківський р-н) 
та Житомирській областях (Брусилів-
ський, Попільнянський, Радомишльський 
р-ни). Джерельною базою цієї розвідки 
є польові записи весільного ритуалу че-
рез 140 років після експедицій П. Чу-
бинського. У фундаментальній праці 
«Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский край» 
(Т. 4), підготовленій до друку П. Чубин-
ським, записано 1943 пісні (не враховуючи 
варіантів) і 13 весільних обрядів із різних 
сіл. До книги ввійшли матеріали, зібрані 
під час наукових експедицій та надісла-
ні П. Чубинському іншими записувачами 
зі збірників Терещенка, Маркевича, Мет-
линського, Куліша, Новицького і т. п.

Додатковим джерелом слугували ре-
зультати попередніх досліджень на цій 
території, а також матеріали до Полтав-
ської, Кіровоградської та Дніпропетров-
ської областей. 

У пропонованій розвідці розгляну-
то проблему функціонування весільного 
обряду на території Середньої Наддні-
прянщини в нових історичних умовах. 
Весільний обряд сьогодення формується 
на новій політичній основі. Процеси куль-
турної інтеграції, консолідації суттєво 
впливають на його основні тенденції роз-
витку. Дедалі більше помітна поляризація 
між сільським та міським весіллям. У ве-
ликих містах проходять так звані «елітні 
весілля», які відзначаються своєю пом-
пезністю. Водночас у церемоніалі весілля 
за останні десятиріччя з’явилося багато 
нових елементів, пов’язаних із сучасним 

економічним станом країни та змінами 
в культурних орієнтаціях і смаках, про-
цесами урбанізації та міграції. Протягом 
останніх вісімнадцяти років простежуєть-
ся і зворотний процес – відроджуються 
церковно-християнські обряди, які в часи 
радянського атеїзму були витіснені зі 
структури традиційного весілля. 

Важливим і цікавим для автора є до-
слідження процесу становлення нової 
«незалежної», тобто такої, що була за ча-
сів незалежності України, весільної об-
рядовості. У кінці ХХ ст. цю проблему 
порушували такі науковці: Н. Здоровега, 
В. Борисенко та ін. 

Постійне зростання добробуту населен-
ня, вплив науково-технічного прогресу 
(комп’ютеризація, відеознімання, цифро-
ва фіксація весільного ритуалу) вплину-
ли на корінні зміни традиційного весілля. 
Відповідно змінилися або і взагалі зник-
ли обряди, що посідали чільне місце в за-
писах П. Чубинського.

Серед українців в ХІХ – на початку 
ХХ ст. був поширений принцип національ-
ної ендогамії, тобто українці одружували-
ся з українками і надзвичайно рідко – з 
представницями інших національностей. 
Сьогодні його суттєво порушено, оскільки 
на території Середньої Наддніпрянщини 
за останні роки зросла кількість міжнаціо-
нальних шлюбів. Багато молодих людей шу-
кають кращого життя за межами України, 
виїжджаючи на тимчасові роботи. З другого 
боку, чимало іноземних мігрантів осідають 
у нашій країні, створюючи нові сім’ї.

Довгий час вважалося, що без батьків-
ського благословення створити щасливу, 
незалежну сім’ю було неможливо. Адже 
якщо між батьками і молодятами не було 
досягнуто згоди, то непокірних дітей бать-
ки могли залишити без майнового спадку. 
Хоча у ХХІ ст. цих постулатів і дотриму-
ються, рівень побутування їх серед молоді 
дуже низький. Сьогодні саме молодь бере 
ініціативу, вибираючи собі пару.

Збереженими, але видозміненими обря - 
до діями в сучасному весіллі, на наш по-
гляд, є: батьківське благословення, вико-
ристання в обряді весільного хліба, часту-
вання короваєм, «циганщина» (у селах), 
весільний поїзд (посипання, примовки), 
викуп молодої, «чоботи» та покривання 
нареченої 1. 

Зауважмо, що майже на всій території 
України, як у селах, так і в містах, обря-
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довий хліб збережений, хоча асортимент 
виробів значно зменшився (зникло печиво 
для хрещених батьків, бабів та дідів на-
речених) 2.

Широкий вибір весільного печива про-
понують кафе, ресторани, приватні кон-
дитерські цехи. Цю випічку, можливо, 
не завжди використовують за призначен-
ням. Скажімо, ми зафіксували зустріч з 
короваєм народних депутатів, голів РДА, 
знаменитих артистів. Окрім короваю, їм 
підносять «гостинний ріг», заповнений 
різноманітною хлібною випічкою 3. 

Якщо коровай та інше весільне печиво 
готують удома, то збираються мати, сусідка 
або родичка, незважаючи на її родинний 
стан, «аби куховарка була важна», «вари-
лиха» 4. Коровайниці рідко коли несуть із 
собою продукти, майже повністю відсутні 
обрядові дії, зафіксовані в «Трудах…». На 
жаль, зникли пісні, які виконували коро-
вайниці, поки готували весільний хліб: «В 
дитинстві я пам’ятаю, то на “короваї” 
співали весільних пісень. А зараз тради-
ція та відійшла, чи шо? Можливо десь і 
співають» 5.

Сучасне весілля починається в суботу і 
закінчується в понеділок-вівторок 6. Давні 
записи свідчать, що весілля тривало впро-
довж тижня, а інколи і двох 7. 

За останніми дослідженнями, вік гро-
мадян, які вступають у шлюб, збільшив-
ся. Дівчата і хлопці одружуються після 
22–25 років, що спричинено прагненням 
зміцнити матеріальне становище (наяв-
ність квартири, машини, освіти, роботи).

Про сучасний весільний обряд можна 
сказати таке. Обряд сватання полягає в 
зустрічі обох родин. Структура цього об-
ряду не збереглася, часто відсутні свати 
(спеціально вибрані для цього люди). Пе-
реважно тепер це батьки нареченого, сусі-
ди чи родичі. У сільській місцевості дату 
весілля обирають так, щоб воно не при-
пало на піст, а в містах на це звертають 
увагу менше 8. Весілля по селах перено-
сять здебільшого на осінь, аргументуючи 
це тим, що «всьо своє – птиця підростає 
і огірки, і капуста» 9. 

Дедалі частіше весілля проводять у за-
кладах громадського харчування і сіль-
ські жителі. Кількість гостей на цих ве-
сіллях більша, ніж у місті.

Найпопулярнішою формою врочистос-
тей серед молодят є громадська реєстра-
ція шлюбу. Сам акт реєстрації проводять 

у Будинках урочистих подій, селищних 
радах, Будинках культури тощо. Обряду 
вінчання, за нашими спостереженнями, 
дотримується майже 90 % шлюбної моло-
ді, що вважаємо продовженням традицій 
православної культури, а також модною 
тенденцією.

В останнє десятиліття ХХ ст. традиційна 
форма запрошення (коли наречені ходять 
із дружкою чи старшим боярином) майже 
зникла. Натомість масово поширилися те-
матичні листівки, а також стало популяр-
ним запрошення по телефону. На початку 
ХХІ ст. запрошення по телефону набуло 
ще більшого поширення, а самі листівки 
дещо змінилися. Це так звані листівки, ви-
готовлені власноруч (з аплікаціями із су-
хих трав і квітів, тканини, камінців тощо), 
електронні 10, Vip-листівки 11. На Київщині 
у 2000 році доводилося бачити листівки  із 
фотографією молодят на обкладинці 12. Цей 
вид запрошення, ймовірно, запозичений 
із-за кордону. У тих селах, де на початку 
ХХ ст. бояри їздили на конях запрошува-
ти на весілля, нині використовують мото-
цикли й автівки, які також прикрашають 
стрічками, квітками, ляльками тощо 13.

Звичай перев’язування чоловіків руш-
никами, а жінок хустками майже відій-
шов. Обдарування гостей сорочками, фар-
тухами, стрічками почало зникати ще у 
70–80-х роках ХХ ст. Обдаровування між 
родичами відсутнє, майже не зафіксова-
но подарунків для батьків від молодят 14. 
В окремих селах подекуди обдаровують 
найближчих родичів 15. Обряд дарування 
набув викривлених форм, культ грошей за-
ступив народну етику й делікатність. Часто 
трапляються подарунки у вигляді машини, 
квартири, килимів, меблів від найближчих 
родичів. Є такі відомості: у 2007 році при 
обговоренні подарунків родичі молодих 
розсварилися, і весілля не відбулося, тому 
що молода вимагала від нареченого авто-
мобіль та обручку з діамантами: «Ще і до 
весілля не дійшло, як розбіглися!» 16.

Суттєво обмеженим стало використан-
ня рушника в останні десятиліття ХХ ст. 
Адже колись він супроводжував увесь ве-
сільний обряд (від сватання – до закін-
чення весілля). У 60–70-х роках ХХ ст. 
у весільному обряді побутують рушники 
фабричного виготовлення. Використання 
домотканих рушників із конопель та льону 
давно втратило свою актуальність і вийшло 
з моди. Ткані на верстатах рушники (фаб-
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ричні) також були витіснені з ужитку та 
замінені купованими (вибійчаними). Поде-
куди сьогодні простежуємо зворотну хви-
лю відродження використання вишитих 
власноруч рушників на фабричній ткани-
ні. Їх купують чи замовляють у народних 
майстрів як у містах, так і в селах 17. Особ-
ливо часто ця тенденція помітна серед за-
можних замовників для проведення еліт-
них весіль. Таким чином, використання 
рушників відносимо до стійких традицій 
як на сільських, так і міських весіллях, 
але при цьому простежуємо їх обмежене 
використання.

Особливої гостроти набула проблема 
зникнення обрядів, пов’язаних із гіль-
цем. Ще в кінці ХІХ ст. відзначено окремі 
«вліянія уже новѣйшей цивилизаціи…», 
пов’язані з прикрашанням гільця цукерка-
ми та грішми в заможніших людей 18. 

Унаслідок прискорення темпів життя 
ці елементи вже відсутні як у селах, так і 
в містах Середньої Наддніпрянщини. За 
нашими спостереженнями, ще в 1960-х ро-
ках гільце побутувало майже всюди (два 
гільця, з усіма обрядами), а в середині 
70–80-х років почало зникати, принаймні 
в нареченого 19. У кінці ХХ ст. гільце трап-
ляється спорадично у віддалених селах 
Черкаської 20, Полтавської 21, Кіровоград-
ської 22, Дніпропетровської областей 23, а 
в містах зовсім відсутнє 24. Тому й відій-
шов у небуття дівич-вечір, на якому ви-
готовлення весільного деревця було основ - 
ним моментом. Сьогодні ж не бачимо ні 
зацікавлення, ні прагнення його відроди-
ти, проте виявлено пропозиції щодо про-
ведення «девишника». Такі послуги готові 
надати весільні агенції, кількість яких за 
останні роки значно збільшилася, пере-
важно у великих містах. 

Установлено, що після врочистої части-
ни кортеж із подружжям (субститут ве-
сільного поїзда), за традицією, вирушає 
до пам’ятнків (Т. Шевченку, В. Леніну, 
обелісків тощо), на природу, до річок, де 
проводять відеозапис весільних святку-
вань, урочистого покладання квітів. Це 
притаманно як сільським, так і міським 
весіллям. 

Водночас, як у селах, так і в містах, 
побутує перейма, або викуп нареченої. 
В останні роки трапляються випадки, 
коли вимагають відповідну купюру: «Да-
вайте Грушевського!», «Шевченка ува-
жаємо!», «Лесю, Лесю треба подать!» 25. 

Це часто проходить у підсиленому варі-
анті, скажімо, у відомому селі Моринці 
у 2002 році за наречену запросили за-
надто високу ціну в іноземній валюті, 
торг ішов дуже напружено і завершився 
тим, що батьки нареченого забрали сина 
та гостей. Тоді родина молодої змушена 
була повернути «весільний поїзд» назад 
для продовження весілля 26. Пояснити 
такі випадки можна тим, що традиційно 
завжди кількість подарунків і суму вику-
пу на весіллі обговорювали попередньо. 
Весільний обряд, проведений з елемента-
ми гумору, часом перетворюється в грубе 
вимагання грошей.

Традиційний весільний одяг сьогод-
ні майже відсутній. Весільний костюм 
на території Центральної України над-
звичайно красивий, яскравий та різно-
манітний. До його складу входили: ви-
шита сорочка, плахта, спідниця чи парна 
запаска, керсетка «герсет» чи байова 
юпка, пояс-«крайка», фартух, свита, ко-
жух, вінок, хустка, стрічки, сап’янові 
чоботи. У північній частині Кіровоград-
ської області поясом нареченій слугував 
рушник – «чернецький», а головним убо-
ром – венок-«цвіток». Наречена мала ве-
лику кількість шийних прикрас: намисто 
коралове «добре», бурштинове та скляне, 
срібний ланцюжок із хрестиком, сереж-
ки, дукачі тощо. Із плином часу народний 
костюм змінювався, з’являлися фабричні 
тканини і нові види одягу – сачки, жаке-
ти, «люстринові кохти» 27 тощо.

Головний убір нареченої зазнав також 
певної еволюції – від давніх різнокольо-
рових віночків, зроблених ще з пір’я, тка-
нини, ниток та паперу, до білих парафі-
нових (воскових) періоду 50–60-х років 
XX ст. Пізніше в моду входять яскраві 
паперові вінки, виготовлені народними 
майстрами, які продавали на ярмарках та 
базарах (70–80-ті роки XX ст.). У кож-
ному районі Центральної України були 
одна-дві майстрині, які виготовляли вінки 
і реалізовували їх на ярмарках, що були 
в районних центрах (Васильків, Обухів, 
Жашків, Київ, Умань тощо). Такі вінки 
можна було замовити і в селах, де ці май-
стрині проживали 28. Майже завжди ко-
ристувалися попитом різнобарвні стрічки, 
що органічно доповнювали вінок нарече-
ної. Динамічні зміни відбулися в голов-
них уборах нареченої – заміжньої жінки. 
Раніше молоду вив’язували наміткою, яку 
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клали поверх очіпка. З часом ці убори 
зникли, а натомість з’явилася хуста, при-
крашена зверху червоною стрічкою, як 
ознака чесності нареченої.

Страви, які подають на сучасних весіл-
лях, відзначаються великим асортиментом. 
З’явилося багато різних салатів («Мімоза», 
«Олів’є», «Ромашка», «Прелюдія» тощо). 
Такі нові страви, як рулети, морепродукти, 
піца заступили давні традиційні – кисіль, 
колотушу, локшину, квашені овочі, пиріж-
ки, калачі, струдлі, коржі. 

Традиційне українське весілля відзнача-
лося великою кількістю обрядових пісень, 
що нині повністю знівельовано («Та особен-
ность малорусской свадьбы, что каждый 
обрядъ сопровождается объясняющей его 
пѣсней…») 29. На сьогодні рівень збереже-
ності народної пісні і танців дуже низький. 
За останніми опитуваннями, на сучасних 
весіллях особливо популярними є пісні 
Вєрки Сердючки, Валерія Меладзе, Ані 
Лорак, Діми Білана тощо 30. Репертуар 
постійно змінюється і відповідає модним 
тенденціям. 

Значні зміни відбулися у використанні 
весільних напоїв. Звичні колись медову-
ха, самогон, пиво уже не задовільняють 
зрослі потреби, а кількість коньяку, вина, 
віскі, бренді дуже часто перевищує спро-
можність гостей до їх вживання. Колись 
пили по три чарки – «пригублювали». 
Є такі відомості: «Дівчині було позорно 
тоді пить» 31. Серед населення була поши-
рена чарочка-міра «на копитку» – 25 г. «І 
ото такими рюмками пили». «А мужчи-
на дві-три вип’є “на копитку”, а як боль-
ше – то це вже добрий дядько» 32. У той 
час на сорок-п’ятдесят осіб достатньо було 
три літри горілки. Під час війни горілку 
почали вживати склянками: «Бурячиху 
при німцях пили стаканами, мабуть не 
кріпка була, бо самі навчилися гнати» 33. 
Ще в період 1960-х років за столом від 
жінок можна було почути: «Силуйте – 
то будем пить» 34. У 1975 році вживан-
ня горілки по селах розраховували таким 
чином: «На одну душу – 0,5 літри, а на 
150 чоловік – 70–80 літрів горілки» 35.

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. рід-
ко трапляєтся й обряд «очищення моло-
дої» 36. Адже на час дослідження експе-
диціями П. Чубинського він уже зникав 
із загальної обрядовості: «Этот обряд во 
многих местностях совершенно утрачен, 
в других же он до некоторой степени ва-

риируется. В с. Дударях Каневск. уез. 
на дороге зажигают куль соломы и, ког-
да “поїзд” приближается к огню, тушат 
пламя, а лошадей перегоняют через уга-
сающую золу» 37.

За свідченнями респондентів, сьогодні 
«циганщина» не така масова, як у 80-х ро-
ках, вона поступово зникає, а на початку 
ХХІ ст. була зафіксована лише в окремих 
селах Середньої Наддніпрянщини. «Ци-
ганщина» ще побутує в сільській місцевос-
ті, «якшо є такий чудак!» – людина, яка 
організовує весільних гостей, переваж-
но віком від сорока до п’ятдесяти років, 
для проведення розваг. Якщо в записах 
П. Чубинського цигани «найбільше кра-
дуть муку, гречку, жито, кури й гуси» 38, 
то в умовах сьогодення з’являються нові 
форми забав, суголосні сучасним реаліям 
(перейма машин-«іномарок», використан-
ня акушерського крісла, крадіжка особис-
тих речей господарів тощо) 39. 

У структурі нинішнього весілля оста-
точно зникають обряди та їх елементи, 
згадані в записах П. Чубинського:

«Змовини, домовини, допити, заручи-
ни, розглядини» – або вони об’єднуються 
зі сватанням в один день;

торочини;
колупання печі молодою;
перев’язування старостів рушниками;
благословення молодих під час сватання;
піднесення нареченому гарбуза;
дівич-вечір (гільце, вільце, вінки);
традиційне запрошення на весілля із 

хлібом (шишками, калачами);
вишивання майбутньому чоловікові со-

рочки;
ритуальні дії, пов’язані з короваєм, 

діжею; 
розплітання коси братом;
дружчини;
традиційні весільні страви («капуста», 

горох, каша з молоком, «юшка», «печеня», 
колотуша, галушки з молоком, коржі з си-
ром та маком, пироги, узвар, кисіль тощо);

перед застіллям не читають молитву 
«Отче наш»;

обрядові «переспіви» (дружок, світи-
лок, бояр);

ритуальні танці;
атрибути: «квітка-шабля», «меч», намітка, 

домоткані та вишиті рушники, діжа тощо;
змінився зміст приданого;
обряд «комори» – перевірка цнотливос-

ті молодої;
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оголошення щодо нечесності молодої 40;
весільні чини (підстарости, маршалки, 

приданки, світилки, кучерявий, помело, 
дружко і т. п.);

подарунки для родини молодого та мо-
лодої, про які згадується в записах П. Чу-
бинського:

«З Боришполя привезени,
Шовком мережани,
Золотом гаптовани,
Свому роду даровани (м. Бориспіль, 

Переяславск. у.)» 41.
Обрядодії з решетом у домі молодої:
«Решето тороточе,
Чогось воно хоче:
Пивтора золотого
Да й од князя молодого (м. Шендеров-

ка, Каневск. у.)» 42.
Танці після вечері навколо діжі, які 

мали на меті перевірити працелюбність 
молодої 43:

«Ой чия ж то родина
Кругом дижи ходила
З скрипками, з цимбалами,
З молодими боярами? (м. Шендеров-

ка, Каневск. у.)» 44.
Також не випікає наречена пироги для 

своєї матері:
«Пекла Маруся пиріжки,
Не пшенични, дак яшни,
Для свого роду удашни (м. Борисполь, 

Переяславск. у.)» 45.
Молодята не йдуть до священника за 

благословенням;
Відсутні троїсті музики, що грали на 

скрипці, бубні, цимбалах чи решеті. 
У кінці ХІХ ст. багато звичаїв, за сло-

вами місцевого населення, вже зникало: 
«выходитъ уже изъ употребленія». До них 
віднесено: позичання хліба для сватання 
та повір’я, пов’язані з ним, не фарбують у 
червоний колір задню стіну хати тощо 46.

Таким чином, у свідомості українців 
сформувався новий погляд на весілля 
із суто традиційними рисами. Адже, що 
більше розвинуте суспільство, то вищий 
у ньому ступінь екстеріоризації культури, 
нижчий рівень його традиційності. Аналіз 
вивчених матеріалів дає можливість зроби-
ти висновки, що в кінці минулого століття 
окремі елементи обряду класичного весіл-
ля краще збереглися в Черкаській, Кірово-
градській та Полтавській областях.

Отже, зберігаючи риси загальноукра-
їнського типу, весільний обряд Середньої 
Наддніпрянщини уособлює самобутні 

традиції і характеризується динамічни-
ми процесами, зумовленими багатьма 
історичними чинниками. Він має свої 
тенденції розвитку: пристосовується до 
нових умов, частково змінюється чи на-
бирає якісно нового змісту, а отже, по-
требує подальших зусиль для його дослі-
дження в контексті сьогодення. 
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Лідія Артюх 
(Київ)

Х А РЧОВІ ЗА бОРОНИ. 
Х ТОНІ ЧНІ ТВА РИНИ

Д 
ане повідомлення – продовження 

розробки теми харчових заборон, розпо-
чате доповіддю «Харчові заборони. Спро-
ба класифікації», яку було виголошено на 
науковій конференції 2008 р.

Сьогодні ми розглянемо один із типів 
заборон в українській звичаєвості – за-
борони на споживання певних продуктів, 
харчів, страв, тобто заборону на предмет, 
незалежно від часу споживання, чи то у 
зовсім незначній залежності від різнома-
нітних умов. Однією з таких є виключен-
ня з харчового раціону хтонічних тварин 
(тобто тварин, що належать до Нижнього 
світу), найвиразнішими з яких є плазуни 
та земноводні.

У просторових уявленнях давніх слов’ян 
вертикальний світ складається з трьох «по-
верхів»: верх – середина – низ, при цьому 
земля як символ може мати різне значен-
ня залежно від напряму руху. Земля й від 
землі вгору символізує життя, плодючість, 
а земля й униз – хтонічні начала 1.

Важливо, що з класифікаційного ряду 
Нижнього Світу, до якого в індоєвропей-
ських космогонічних поглядах відносяться 
міфологічний змій (змія), водяні твари-
ни (бобер, видра, черепаха, жаба, риба), 
«земляні»: миша, кріт, а також комахи-
паразити 2, – їстівними в українській 
харчо вій традиції залишається бобер і за-
вжди – риба. Щодо останньої, то її навіть 
уводять в обмежений харчовий раціон під 
час постів, коли інші продукти тваринного 
походження забороняють вживати. Стосов-
но до м’яса бобра, то його не лише спожи-
вали у м’ясоїд, але й обмежено – у піст. 
Готували, зокрема, і страву з бобрового 
хвоста. Оскільки він мав покриття, схоже 
на риб’ячу луску, його умовно можна було 
вважати «пісною» стравою, яку можна спо-
живати в піст, що охоче робили заможні 
шляхтичі на Правобережжі 3.

Українці також виключили з харчового 
ужитку слимаків, комах, жаб, змій. Для 
розуміння причин таких дій розглянемо 
уявлення українців (а почасти і їхніх су-

сідів) про цих тварин. Вони живуть у чу-
жому, небезпечному для людей світі, і є 
небезпечні, чужі, нечисті, а отже, – не-
їстівні.

Змій, змія. Уявлення про нечистоту 
змії як продукту харчування підтверджує 
оповідання, записане авторкою на межі 
Поділля й Полісся у 80-х рр. XX ст. * 
Схожий сюжет зафіксував Василь Крав-
ченко ще на початку XX ст. 4, а також 
кілька дослідників у другій половині 
XIX ст. ** Подібну оповідь записав і Пав-
ло Чубинський у Вінницькому повіті ***. 
«Нечистість» тварини в даних текстах ви-
являється саме в забороні на вживання в 
їжу зміїного м’яса. Зв’язок змії зі світом 
чарівників і ворожбитів безсумнівний. 
Людина, яка скуштувала зміїне м’ясо, 
набувала іншого статусу: вона «щось зна-
ла», відала, ставала «відуном», чарівни-
ком (ворожбитом) чи знахарем. Х. Ящур-
жинський наводив чимало прикладів про 
міфічні перетворення дівчини в змію і 
навпаки та вважав, що змія в більшості 
випадків є втілення «темної містичної 
сили» 5. В. Іванов так само вважав гада, 
гадюку «творінням лукавого»; за опові-
даннями жителів Старобільського повіту, 
це видно по її зубах 6. Є також свідчення 
прямого ототожнення відьми зі змією 7.

Звичайно, головний міфологічний мо-
тив, пов’язаний зі Змієм в індоєвропеїс-
тиці, на цілком слушну думку Т. Гамкре-
лідзе та В. Іванова, – це протиборство 
верховного божества з головним втілен-
ням Нижнього світу 8. Цей мотив лежить, 
так би мовити, на поверхні, його не тре-
ба ретельно розгадувати і довго шукати. 
У багатьох народів світу, в багатьох ре-
лігіях існують оповідання про перемогу 
над Змієм і знищення його Божественним 
против ником. Згадаймо хоча б християн-
ського св. Юрія, який долає Змія. Є ще 
один сюжет на цю тему, записаний Павлом 
Чубинським у Сосницькому повіті ****, де 
так само святі Кузьма та Дем’ян перема-
гають нечистого і навіть запрягають його 
в залізний плуг. До речі, саме цих святих 
українці вважають захисниками худоби 
від укусів гадів 9.

Змії, в уявленнях народу, – це ще й іс-
тоти, що містять каральне начало. Є ле-
генди про порушення людьми заборони 
працювати в неділю (свято) і покарання 
їх за це (одна або кілька змій присмок-
туються до грудей чи плечей винуватця, 
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який змушений надалі до кінця свого жит-
тя мучитися з ними) 10, заборони в пісний 
день – п’ятницю – їсти сало, золити по-
лотно (за цей гріх гадюки так само пере-
слідуватимуть грішників) 11. Гуцули не ма-
ють права шити під час Зелених свят, «аби 
гадина у хату не лазила; хто би лише взяв 
за той час голку в руки, того безперечно 
вкусить гадина» 12. Подібних звичаїв до-
тримувалися й поляки: не пряли на Мас-
ляну, інакше «się gady będą wiły» («гади 
будуть витися») 13. Розповідають, що «одна 
мати часто ходила провідувати свою за-
міжню дочку, чим і набридла останній. 
Одного разу дочка спала, коли прийшла 
мати, розсердилась і вилаяла її, і сказала: 
“Чого вона тут шляється!” Мати пішла в 
сльозах, а дочка заснула, і наснилося їй, 
що хтось говорить: “Піди в садок і візьми 
там два куски полотна!” Вона прокинула-
ся, пішла в сад, побачила там наяву два 
шматки полотна, взяла їх, повісила на пле-
чі і понесла; але зі шматків утворилися дві 
гадюки, які впилися їй в груди і приросли, 
так що нічим не можна було їх відірвати. 
Так ця жінка й померла з гадюками, не 
знайшовши ліків від свого нещастя; її, го-
ворять, могла б визволити від гадюк тільки 
така людина, яка все життя не їла м’яса у 
понеділок чи у вівторок» 14.

Прізвиська недобрих людей, переважно 
жінок, так само свідчать про ставлення до 
змій як до нечистих. В одній із дражни-
лок хлопці співали:

Ай у N... на хаті гадюка,
Одна дівка, та й та, як падлюка,
Ай у N... на хаті вужака,
Одна дівка та N, та й та, як собака 15.
Однак у народних повір’ях в українців, 

як і в більшості слов’ян, змія – це ще й 
істота, котра охороняє земні надра *****, 
має яскраво виражений хтонічний харак-
тер. Отже, з одного боку, вона нечиста, 
шкідлива, неїстівна, а з другого, – недо-
торканна у своїй сфері й така, що виконує 
функцію посередника між світом живих і 
світом мертвих, між Цим і Тим світами.

Відомий такий спосіб лікування про-
пасниці: слід носити на шиї шкіру від 
линьки гадюки 16. «Як вужака кусається з 
жабою, слід розвести їх паличкою і берег-
ти її: вона буде рятувати людину від пока-
рання під час суду» 17. Існує також повір’я 
про цілющі властивості голови змії, про 
силу, яку вона надає людині. М. Сумцов 
пов’язував українські уявлення про ліку-

вальну сутність змії з давньогрецькими, 
зокрема чашею Асклепія 18.

Широко відомі в Україні й повір’я про 
вужа, що охороняє садиби, обійстя, і якого 
називають «Господар». Вуж, що оселився 
у дворі чи при хаті, приносить щастя і 
багатство цим людям.

На противагу повір’ю про необхідність 
убивати побачену гадюку (так немовби 
прощаються сорок гріхів), вужа вбивати 
суворо заборонено, бо тоді на рахунок 
винуватця запишеться сорок гріхів. По-
ширені також повір’я про симбіоз корови 
й вужа, який ласує її молоком, але при 
цьому не шкодить їй, а навпаки, поліп-
шує молочність корови. До того ж, якщо 
вуж, що живе при корові, загине, то й 
корова переведеться 19. Повір’я про вужа-
рятівника так само виразні: «Коли Ной 
був у ковчезі, тоді диявол пробуравив в 
ньому дірку, щоб погубити людей; але ву-
жака заткнув цю дірку своєю головою і не 
пустив води. За спасіння людей Бог дав 
йому червону голову і сказав, що хто його 
уб’є, тому запишеться сорок гріхів» 20.

Однак у казках про перетворення 
вужа на людину (царевича, панича) ви-
разно простежується мотив чужого: «змій 
перетворюється в птаха, потім в людину: 
“Знов стрепенувсь і став змієм, паном 
став у чоловічому стані, у польському”» 21, 
тобто не нашому, чужому.

Ці приклади з народних оповідань під-
тверджують тезу про подвійну сутність 
змії в уявленнях українців.

Уявлення про змія як охоронця надр, 
охоронця Нижнього світу найвиразніше 
проявляються в календарній обрядовості 
українців. Тут на перший план виступає 
мотив опозиції початок – кінець (весна – 
осінь). З початком весни (весняне рівно-
дення і закріплені за цим сезоном свята: 
Благовіщення, Руфа) пов’язані суворі за-
борони ходити до лісу, бо «гади прокида-
ються», «земля рушиться» 22, і є небезпека 
бути вкушеним гадюкою. Так само не слід 
діяти і восени на осіннє рівнодення (Возд-
виження, Друга Пречиста). За П. Чубин-
ським, на Другу Пречисту (8 верес. за 
старим стилем) «ужі сушаться на дорогах, 
тому небезпечно ходити» 23. На Воздви-
ження Чесного Хреста (Здвиження, Здви-
ги, Чесного Хреста, 14 вересня за старим 
стилем) заборони ходити до лісу особливо 
суворі: у цей час «гади кубляться», «здви-
гаються», готуються до переходу у свій 
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зміїний «вирій», ховаються в землю. У ці 
дні не слід ходити в ліс по груші, бо «там 
збирається всяка гадина», не можна «тяг-
нути конопель – гадюка вкусе» 24. Відомо, 
що в цей час завершуються сільськогоспо-
дарські роботи із землею. Можна продо-
вжувати збирати врожай на поверхні зем-
лі, але рити, копати землю не слід: вона 
відпочиває, і охороняють її спокій саме ці 
тварини.

Виразні мотиви початку – кінця мож-
на віднайти навіть у народних сонниках, 
згідно з якими змії, що кусають, снять-
ся до ворожнечі, сварок у новій хаті 25 
(перший сон у першу ніч). Кінець сіль-
ськогосподарського сезону збігається із 
заповзанням змій у нори. Проте гадюку, 
що вкусила людину, земля не приймає, 
бо вона грішна, і змія лазить до пізньої 
осені, поки її хтось не уб’є 26; за іншими 
версіями, поки не вдарить мороз, і вона 
не замерзне 27. Кожна істота в народних 
уявленнях повинна мати своє визначене 
місце, свій ареал побутування і не втруча-
тися в «чужий» простір 28.

Ящірка. Уявлення про змій збігають-
ся з уявленнями народу про таких по-
ширених в Україні плазунів, як ящірка: 
«Коли весною побачать уперше ящірку, 
відбивають в неї хвоста і бережуть його 
як засіб від лихоманки. Якщо, відбивши 
в ящірки хвіст, не наступити на нього но-
гою, поки він не захолоне, тоді з нього ви-
росте гадюка» 29. Брати ящірку в руки – 
гріх, а якщо таке трапиться, то слід дуже 
довго мити руки водою, аж до крові.

У В. Іванова є оповідання про неїс-
тівність цих істот: «Їхав пан з кучером. 
Зупинилися вони ночевати; кучер почав 
варити кашу, а пан ліг на возі. Біжить 
ящірка, кучер кричить: “Вот веретелка!” 
“Перепелка? – говорить пан. – Кидай ее 
в кашу!” Кипить каша, повзе жаба, кучер 
кричить: “Вот луговая!” “Другая? Кидай 
ее в кашу!” – говорить хазяїн. Скипіла 
каша, сіли вечеряти. Пан і питає: “Где ж 
перепелка?” “А вот веретелка, вот и луго-
вая”, – говорить кучер, виймаючи з каші 
ящірку і жабу. Сильно розгнівався пан, 
і так покарав кучера, що той і помер від 
побиття» 30.

Жаби. Ці тварини так само неїстівні в 
українському побутовому просторі. Част-
ково мотивація гребування ними як мож-
ливими харчовими продуктами збігається 
з мотивацією невживання змій.

Жаба в народних уявленнях є втілення 
темної сили: «Якось баба-повитуха пішла 
в ліс за дровами. Бачить – повзе жаба, да 
така ж то товста та здоровенна – недужна 
була. Баба допомогла їй перелізти через 
паличку, а ввечері приїжджає за бабою 
карета й привозить її в багатий дім; ви-
являється, що жаба – це чортиця, у якої 
треба було прийняти дитину» 31. Подібну 
легенду записав Петро Іванов: про те, як 
бабі довелося бабувати у водяного, і потім 
там подавали на вечерю смажених жаб 32. 
У Старобільському повіті теж вважали, 
що жаби є таємна їжа відьом 33.

На мешканців водяної стихії, жаб, мо-
жуть перетворюватися відьми. Мало не в 
кожному селі в Україні розповідають ле-
генди про відьму, яка перетворилася на 
жабу; тій відрубали лапи, а на другий день 
жінка-відьма виявилася без рук (пальців). 
Існують повір’я про перетворення людей: 
коли жаба чи гад говорять, то це означає, 
що вони – перетворені люди або ж створе-
ні істоти з частин людського тіла 34.

Існує багато фольклорних прикладів 
про перетворення жаби в жінку і навпаки, 
як-от: «Іде парубок через міст, на якому, 
говорять, що його лихо візьме; на мосту до 
нього вскочила жаба, і коли він пройшов 
міст, то вона перетворилася на царівну» 35. 
У індоєвропейських народів вода симво-
лізує кордон між світом живих і світом 
мертвих 36. Для того, щоби переправити 
небіжчиків на Той світ (у Нижній світ), 
треба подолати цей кордон, здійснити пе-
рехід, перейти міст. За X. Ящуржин-
ським, міст є улюблене місце перебування 
чорта 37, тож недарма всіляка нечисть, за 
народними уявленнями, обирає саме цей 
поріг, кордон.

Жабами, як і плазунами, вищі сили 
карають за порушення побутових звичаїв-
заборон. Ось оповідь, записана авторкою 
в 1980-х рр. у с. Зайчики Волочиського 
району Хмельницької області: «Моя ба-
буся пек ли хліб у п’ятницю. Всадили до 
печі. А їм дуже хотілося піти до церкви. 
То вони у склянку вілляли воду, вкину-
ли туди кавалочок тіста й кажуть дідові: 
“Як тісто у склянці підійде – витягнеш 
хліб, щоб не перепікся”. Тісто підняло-
ся, дід відтулив затулу, а там на першій 
хлібині жаба сидить, велика, бридка. Він 
злякався, затулу затулив, і не став хліб 
витягати. Бабуня вернулися – й до печі. 
Відкрили затулу, а та жаба їм на голову – 
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плиг, і вчепилася, що не можна відчепити. 
І до якої вже церкви бабуня не ходили, до 
яких лікарів – ніц не помогло, так вони 
скоро з цією жабою й померли».

Жаби, як і змії, прокидаються весною 
і ховаються на зиму. Більш виразний сим-
вол кінця виявляється в заборонах лазити 
на Воздвиження в льох і навіть відкривати 
в цей день ляду до нього, щоб не налізли 
жаби. Ідею початку можна простежити у 
звичаї готувати до посіву цибулю-сіянку. 
Це слід робити, за В. Милорадовичем, 
ранньою весною (на четвертому тижні Ве-
ликого посту або на Явдохи), «поки ще жаб 
не чуть, поки не крюкають, поки жаба не 
закує» 38. На Гуцульщині вважають, що на 
Благовіщення «вкладає Бог свою голову в 
землю, аби єї розігріти, від чого будиться 
того дня усяке диханнє, що спало у землі: 
муравлі, гадини, жаби і т. ін. І воно усе 
чує вже весну» 39. Про них склали приказ-
ку: «Без миші хліба не заїси, а без жаби 
води не нап’єшся». Для того, щоб хтонічні 
істоти не втручалися в життя та побут лю-
дини, готували своєрідну жертву. На по-
чатку жнив перші 5–6 снопів рано-вранці, 
щоб ніхто не бачив, звозили на тік, обмо-
лочували і зерно розсипали по коморі, щоб 
туди не лізли миші 40.

Чужі істоти теж повинні мати свій локус 
і не займати людський простір: «Не можна 
нічого рубати до порога, бо жаби в хату 
ходитимуть» 41; «Як хто їсть над колодязем 
чи у погребі, то там жаби заводяться. Щоб 
їх перевести в погребі, треба там розвести 
вогонь і покласти на його скрючковатого 
перцю» 42. У південних слов’ян існують на-
віть примовки, приспівки, присвячені пев-
ним святам [зокрема св. Єремії – 1 (14) 
трав.], у яких виголошуються місцеперебу-
вання святого, християнського тут, вдома, 
в полі, а всілякої погані – змії, ящірки, що 
повинні бути вигнані у свій світ, – там, у 
морі, лісі, воді 43.

Жаби в уявленнях українців – нечисті, 
чужі, а отже, неїстівні. Ними гребують, 
їх стороняться: «Не бери в руки жаби, а то 
вона присне на тебе, і нападуть бородавки. 
Одна жінка узяла жабу в руки, та й прис-
нула їй в лице, так у неї й виросла боро-
да» 44. Їх не слід їсти, а якщо потрапляють 
у страву, то зіпсують її. П. Чубинський за-
писав у XIX ст.: «Млин є постійне житло 
чорта, де він ночами меле тютюн і прагне 
дражнити людей, що ночують там. Гово-
рять, що в млиновій пічці не слід смажити 

сало, тому що це може роздратувати чорта. 
Одній людині, яка смажила на млині сало 
і їла його, чорт непомітно втулив в руку 
замість сала жабу, і чоловік цей мало не 
проковтнув її» 45.

Це лише кілька прикладів предметних 
харчових заборон з абсолютно різною мо-
тивацією «невживання». Частина хтоніч-
них тварин ще потребують свого дослі-
дження.

* Як пан вужа їв
Колись один пан упіймав вужа, на два-

надцять шматків порізав і наказав своєму 
кухареві у дванадцяти водах помити й у 
дванадцяти водах зварити. А кухар узяв, 
та й від кожного шматочка ще по малесень-
кому шматочкові врізав, окремо зав’язав у 
шматину і разом полоскав у дванадцяти 
водах, і разом варив. А тоді подав пано-
ві, а собі лишив ті маленькі шматочки. 
Й дивиться в дірку від ключа, коли ж пан 
поїсть того гада й помре. Пан взяв один 
шматочок, взяв другий, подивився – всі 
рівні, отже кухар не від’їв від вужа. І по-
чав їсти. Один шматок, другий з’їв, третій – 
не вмирає! Усі з’їв. А кухар бачить, що 
не вмирає, і свої з’їв. І тоді він усе став 
знати: од чого та рослина, од чого ця. Чує, 
як вони говорять до себе. Колись їдуть 
вони з паном разом (а він і кучером був у 
пана, бо пан був бідний), і чує, як хтось 
питається у коров’яка: «А до чого ти?» 
А коров’як відказує: «А я до гили!» (на-
родна назва грижі. – Л. А.). Кухар це по-
чув, та як засміється! Пан і зрозумів, що 
кухар теж усе знає. Питає його: «Ти вужа 
їв?» «Їв», – каже. «Ну то мовчи, нікому не 
кажи, будеш доктором». (Записано Л. Ар-
тюх у с. Половецьке Бердичівського р-ну 
Житомирської обл., 1989 р.).

** Жив собі один пан, і був у нього 
кучер. Якось той пан поїхав з кучером у 
ліс і піймав там гадюку. Привіз він спій-
ману гадюку й почав її варити. Варив він 
її, варив, а тоді воду, в якій варив, вилив 
на траву – трава так і зайнялася раптом 
полум’ям. Став він тоді варити знову. Че-
рез якийсь час знову вилив воду на траву, 
трава й цього разу спалахнула. Давай він 
варити ту гадюку втретє. Вилив воду – тра-
ва не горить. Взяв тоді пан зварену гадюку 
й почав їсти її. Їв, їв – усе з’їв, самі лише 
кісточки позалишалися. А кучер усе те ба-
чив, що робив пан. «Ну, – думає собі, – 
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якщо пан їв гадюку й не помер, посмокчу 
я хоч кісточки – для чогось же він їв її!» 
Посмоктав кучер кісточки – і байдуже. 
Невдовзі потому пан знов їде з кучером 
у ліс. Коли прислухається оце кучер – і, 
Господи, Боже ти мій! Уся трава, чує він, 
говорить! Одна каже: «Я від того»; друга: 
«А я оце від того». Та: «Я від такої ось 
хвороби», а та: «А я від ось такої». Збо-
ку отак стоїть буркун (Melilotus coerulea 
Lam.) i каже: «А я від гилі, я від гилі!» 
(Hernia scrotum). Кучер, як почув оце все, 
мимоволі посміхнувся, пан побачив його 
посмішку й питає: «Чого ти, Іване, смієш-
ся?!» – «Та так собі», – відповідає кучер. 
«Та ні, – каже пан, – мабуть, ти щось зна-
єш?» – «Та ні ж бо! Їй Богу, так собі!» – 
«Ану сплюнь, – каже пан, – на лівий бік». 
Кучер тільки-но сплюнув – і все змовкло, 
і він уже не чув, як говорять трави 46.

*** Раз во время набега Крымских 
татар случилось одному козаку быть 
захваченным в плен. Он попался татар-
скому знахарю. Случилось ему ехать со 
знахарем в лес для собирания трав, и 
здесь-то ночью козак был свидетелем та-
тарского ужина, для которого тот, поймав 
живую гадину, варил ее в десяти водах. 
Татарин принялся есть порезанную «га-
дюку», и козак съел кусочек того мяса. На 
возвратном пути козак слышит говор всех 
степных растений. Чернобыль говорит: 
«Я от черной болезни», терлыч кричит: 
«Я – талисман любви». Козак засмеялся. 
Слыша это, татарин догадался, что козак 
уже все знает. Считая его соперником, 
отпустил его на волю, и тот козак стал 
знаменитым знахарем 47.

**** Колись змій перевів усіх людей; 
дійшла черга до царівни; от вона, зля-
кавшись, і заховалась у кузню Кузьми і 
Дем’яна. Змій прилетів до кузні і требу-
вав, щоб вони оддали йому царівну. Святі 
Кузьма і Дем’ян сказали:

– Пролижи тричі залізні двері, то тоді 
оддамо. 

І коли змій пролизав, Кузьма і Дем’ян 
взяли його за язик залізними кліщами, 
запрягли в залізну соху та орали, аж 
поки доорався змій до моря. Там напився 
він води стілько, що й лопнув. Кузьма і 
Дем’ян взяли тоді його, спалили і потім 
докупи згорнули. Тим би й кінчилось. Так 
на біду проходили мимо старці й ударили 
пугами по тому попелу; так і полізли: га-
дюки, ужі, ящурки і друга погань 48.

***** В Україні широко побутує повір’я, 
що на Здвиження (Здвиги, Воздвиження 
Чесного Хреста – 27 вересня) не можна 
ходити до лісу під ризиком бути покуса-
ним зміями, бо в цей день «гади здвига-
ються» (кубляться) перед зимовою спляч-
кою. На Здвиження ж не слід спускатися 
в льох, лишати його відкритим, бо туди 
можуть заповзти змії, що небезпечно для 
людей. Крім того, в одних випадках після 
Здвиження, в інших – після Покрови (14 
жовтня) суворо забороняється «ритися 
в землі», «порпатися в городі». До того 
часу слід вибрати усі овочі-коренеплоди 
(картоплю, моркву, петрушку, пастернак 
тощо), аби не турбувати сплячих змій. 
Потурбовані змії можуть прокинутися і 
розповзтися по землі в невчасну пору, а 
вони тоді дуже небезпечні. Убивати їх не 
можна, бо це принесе нещастя убивці.
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Сергій Швидкий 
(Слов’янськ)

ОбРЯ Д ЗА МОВ Л ЯНН Я 
В ТРА ДИЦІйНІй 
МЕ ДИ ЧНІй К УЛЬТ У РІ 
Н АСЕ ЛЕНН Я У К РА ЇНСЬКОЇ 
С ЛОбОЖ А НЩИНИ

В 
 обряді замовляння вербальний 

текст посідає центральне місце, а тому 
тривалий час науковці більшу увагу звер-
тали саме на тексти замовлянь. З цього 
приводу видатний український учений 
В. Петров слушно зауважував, що мето-
дологічної помилки припускається той до-
слідник, який обрядові жанри у фолькло-
рі розглядає без зв’язку з обрядом 1.

Обряд замовляння є однією із жор-
стко регламентованих сфер поведінки 
цілителя. Сягаючи своїм корінням сивої 
давнини, він (обряд) і сьогодні відіграє 
важливу роль у повсякденному житті 
знахарів. Усе, що пов’язане з обрядом 
замовляння, і зараз залишається сакра-
лізованим. Особи, які мають стосунок 
до знахарства, не лише в ситуаціях із 
обрядом замовляння, а й у повсякденно-
му житті виділяються з буденного серед-
овища. Будь-який знахар має у своїй міс-
цевості певний імідж. Життя в «образі» 
для нього є постійним і звичним, якщо 
він сам зараховує себе до професіоналів, 
а оточення визнає його за такого. Чаклу-
ни, відуни, знахарі – це певною мірою 
марковані члени громади з відповідною 
рольовою поведінкою, їхнє повсякденне 
життя сприймається як ритуалізоване, 
пов’язане із сакральним, «яке балансую-
чи на межі з профанічним, хоча б опосе-
редковано і негативно означає ту межу, 
а в деяких ключових точках безпосеред-
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ньо реалізує свою протилежність сфері 
профанічного» 2.

Ступінь реалізації поведінки знахарів 
у буденному житті в кожному конкретно-
му випадку різний. У тих, хто пов’язаний 
із чорною магією, хто претендує на роль 
чаклуна або хоча б відуна, тяжіння до 
особ ливості, маркованості проявляється 
значно виразніше, ніж у знахарів 3. Спе-
цифічний статус людини такої «професії» 
пов’язаний із тим, що в її житті постійно 
чергуються миті ритуальної практики і 
буденності. Саме існування на межі про-
фанного й сакрального дозволяє знахарю 
виконувати свою роль. У нього є мовби 
два варіанти його ролі: звичайний (ритуа-
лізована поведінка) і робочий (ритуальна 
поведінка). Майже в усіх фольклорно-
етнографічних матеріалах свідчення про 
поведінку знахарів та їхню психологію 
відсутні або такої інформації обмаль. Це 
зумовлено труднощями роботи з ними, а 
також із настановою фольклорної практи-
ки розглядати замовляння як першоосно-
ву процесу обряду замовлянь. На нашу 
думку, маючи справу із замовляльною 
традицією, необхідно вивчати не окремі 
тексти, які супроводжуються коментарями 
щодо їх використання, а й замовляльну 
практику в цілому, весь обряд замовлян-
ня як явище народної медичної традицій-
ної культури загалом. Але якщо дослі-
дження фольклорних фактів одночасно 
в їхніх побутових і культурних проявах 
знаходить активну підтримку в багатьох 
дослідників, то психологічній стороні на-
родної творчості фахівці здебільшого не 
приділяють належної уваги 4.

Концепція заговірно-замовляльної прак-
тики широко висвітлена в науковому до-
робку В. М. Топорова. Він вважав, що 
«замовляння являє собою виключно єди-
ну, цілісну конструкцію, котра діє саме як 
ціле, з яких би частин воно не складалося. 
Більше того, замовляння не тільки “фоль-
клорні” і “ритуальні”, але вони в той же 
час суттєво відрізняються як від інших 
фольклорних жанрів, так і від інших ви-
дів ритуалу» 5. Необхідність вивчення 
замовляння саме як єдиної, цілісної кон-
струкції вимагає, на нашу думку, запрова-
дження поняття обряду замовляння, який 
необхідно досліджувати з урахуванням 
особливостей його функціонування в по-
буті; записи вербальних текстів поза кон-
текстом виконання, зафіксовані в штучній 

ситуації, можна використовувати лише як 
додатковий матеріал для дослідження спе-
ціальних питань, пов’язаних із символікою 
й особливостями лексики замовлянь.

Обряд замовляння – це оказіонально 
або завчасно запрограмована обрядовою 
стороною життя ситуація, у ході якої будь-
яка особа здійснює обряд замовляння за 
допомогою синкретично взаємопов’язаних 
слів, дій, предметів і за умови повної віри в 
магічну сутність того, що відбувається. За-
гальне й часткове в заговірно-замовляльних 
актах програмується архетипною свідоміс-
тю «людини природи» і реалізується без 
значних відступів від традиції, первісних 
ритуально-магічних знань. Але народна 
духовна культура в різних своїх сферах 
допускає певний ступінь варіативності 
(вібраційності) 6. Своєрідна варіативність 
властива і заговірній практиці.

Специфіка цієї сфери народного життя 
під час аналізу вимагає врахування ряду 
специфічних умов. Варіативність обряду 
замовляння зумовлена кількома показни-
ками: 1) наявністю «професійних» і «не-
професійних» знахарів; 2) характером 
усвідомлення різними промовниками того, 
що або хто здійснює реальний вплив на 
людей, які підлягають дії замовляння; 
3) якісно різними творчими здібностями 
людей, які належать до тієї чи іншої кате-
горії виконавців. Утілення кожного з на-
званих параметрів у конкретному випадку 
породжує особливий варіант обряду за-
мовляння 7.

Поняття професіоналізму в промовни-
ків розмите. Із запровадженням христи-
янства починаються переслідування пред-
ставників традиційної медичної культури 
як служителів культу язичників. Це було 
причиною значної зміни мистецтва давньо-
руських волхвів. Знахар став звичайним 
членом суспільства, однак продовжував 
виконувати свої функції. Незважаючи на 
значну утилітаризацію професії та посту-
пове приземлення образу знахаря, і сьогод-
ні вони поділяються на тих, хто працює 
найбільш активно із широким колом людей 
(а саме їх сприймають як професіоналів), 
і тих, хто здійснює лікувальну практику 
у своїй сім’ї або серед своїх знайомих. Та-
кий поділ досить суттєвий: «професіонал» 
для підтримки свого престижу в багатьох 
випадках ускладнює обряд або ж прово-
дить його за власним уявленням про те, що 
або хто здійснює вплив на пацієнта в про-
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цесі лікування. Погляди знахарів на те, що 
або хто і як здійснює вплив на пацієнта 
в процесі магічного лікування, різнорід-
ні. При цьому переконання промовника 
не завжди відповідають тому, про що го-
вориться при цьому в текстах, які він ви-
користовує. Як у слові замовляння, так і у 
свідомості інформатора можуть бути пред-
ставлені декілька варіантів таких знань. 
Більшість сучасних знахарів Української 
Слобожанщини вважають, що вони звер-
таються до Бога, який допомагає зціленню 
пацієнта; при цьому знахар сприймає себе 
посередником між Господом і пацієнтом, 
мотивуючи це тим, що в процесі лікування 
він читає «молитви» (насправді це може 
бути канонічна молитва, апокрифічна мо-
литва, молитва + замовляння, молитвений 
вступ + замовляння).

Замовляння функціонують в особливих 
умовах, відмінних від інших комунікатив-
них ситуацій. Припускають присутність 
двох реальних учасників – знахаря і хво-
рого (іноді можуть бути присутні рідні або 
близькі люди), а також «фіктивного» учас-
ника – нечистої сили. Комунікація відбува-
ється таким чином, що знахар спілкується, 
проголошуючи замовляння, а хворий ніби 
підслуховує цю розмову, тому замовлян-
ня іноді мають форму, зрозумілу нечистій 
силі, якій воно адресоване, і водночас не 
розраховане на розуміння хворого.

Знахарі вбачають у замовляннях особли-
вий інструмент, яким вони володіють, а 
тому текст замовляння намагаються при-
ховати й не змінювати його.

У багатьох зафіксованих текстах замов-
лянь, особливо тих, які мають молитвений 
вступ, містяться звертання до Бога та свя-
тих про допомогу: «Пресвята Богородице, 
йди на поміч...», «Господи милостивий, 
Цариця Небесна, Миколаю Угоднику, 
святий помощнику...». В інших замовлян-
нях акцентовано увагу на допомозі, яка 
нібито йде безпосередньо від Бога: «Не 
я вишіптую, а сам Господь вишіптує...» 
Особи, які звертаються за допомогою до 
Бога як першооснови впливу, допускають 
можливість вільного спілкування зі сло-
вом у процесі обряду. Для них важлива 
перш за все щирість прохання, з якою 
вони звертаються до Бога.

По-справжньому вірячи у вирішальну 
роль Бога при зціленні, знахар може сприй-
мати відомі йому тексти як звичайні молитви 
з відповідним ставленням до них: їх можна 

розповідати усім охочим, при цьому наголо-
шуючи на певних застереженнях щодо їх пе-
редавання (не можна, наприклад, передава-
ти їх злим, нещирим людям – від них нікому 
користі не буде). Однак частіше у християн-
ський світогляд вплітаються язичницькі мо-
тиви стосовно табу щодо передавання текстів 
замовлянь: передавати їх можна лише один 
раз і тільки тим, хто молодший від знахаря, 
хто народився першою дитиною в сім’ї, ба-
жано рідній людині і т. п.

Знахарі часто вводять численні додат-
кові обмеження, тому що вірять у дієвість 
особливого слова, яким вони володіють. 
Така позиція іноді може мати крайні фор-
ми: знахар володіє словом, яке діє до тих 
пір, поки воно є його таємницею. У тако-
му разі переконання, що зцілення є Бо-
жою справою, стає другорядним.

Розуміння й трактування характеру та 
своєрідності впливу знахаря на пацієнта 
тісно пов’язані з організацією обряду за-
мовляння. Але специфіка всього процесу 
зцілення, який часто в конкретних умо-
вах можна спрогнозувати, знаючи особли-
вості того чи іншого знахаря, залежить і 
від основних виконавських характеристик 
особи, що можна виразити через поняттям 
«категорія виконавця».

Поділ на виконавські категорії можливий 
за рівнем поетичності, музичності, у цілому 
творчої обдарованості промовників, своє-
рідності їхньої пам’яті. Класифікація про-
мовників на чотири категорії («передавачі», 
«контамінатори», «імпровізатори», «творці») 
достатньо точно враховує цю відмінність. 
В обряді замовляння беруть участь пред-
ставники будь-яких категорій промовників. 
Виконавці-передавачі (менш обдаровані, зі 
слабкою пам’яттю) виконують обряд замов-
ляння тільки в межах своєї сім’ї. Вони за-
звичай знають невеличкі тексти, володіють 
примітивними способами лікування, які за-
стосовують у разі необхідності 8.

Виконавці-контамінатори (ті, що не 
вирізняються великими творчими здіб-
ностями, особи із середніми здібностя-
ми) частіше застосовують у лікувальній 
практиці обряд замовляння. Серед них 
трапляються такі, яких можна вважати 
«професіоналами» у цій сфері. Вони час-
тіше зцілюють від певних хвороб. Такі 
знахарі використовують тільки ті знання, 
які їм «передали», намагаючись зберег-
ти якомога точніше й краще набуті ними 
знання.
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Дві інші категорії промовників най-
більше проявляють себе в різних сферах 
духовної культури. Це стосується й обря-
ду замовляння. Виконавці-імпровізатори 
відтворюють різні варіанти цього обря-
ду. Серед них є й ті, які вірять і в силу 
слова, і в божественне начало при впливі 
на людей. Більшість із них знають багато 
текстів замовлянь, способів лікування й 
магічних прийомів різного типу. У спіл-
куванні з обрядовими засобами імпровіза-
тори вільніші, ніж контамінатори.

Найздібніші особи творчого складу, 
яких називають «творцями» або «профе-
сіоналами», проявляють себе в цій галузі 
не менш активно, ніж імпровізатори. Од-
нак їх вирізняє прагнення до індивідуаль-
ної творчості навіть в обряді замовляння. 
Сподівання на себе, свої сили, здібності, 
а також бажання самовдосконалюватися, 
творити нове, притаманне цій категорії 
виконавців, реалізується в них у застосу-
ванні власних обрядів замовляння особ-
ливого типу. Прагнення до індивідуаль-
ної творчості вирізняє такий тип особи в 
будь-якій сфері її діяльності.

Знахарі Української Слобожанщини 
«працюють» досить різнобічно. У межах 
цієї території нечисленні абсолютно одна-
кові обряди замовляння. Це підтверджу-
ють зібрані матеріали. Так, наприклад, в 
одній місцевості знахарі використовують 
у процесі лікування тільки силу слова, в 
іншій додають до вербальних текстів різ-
ні обрядові предмети, дії тощо.

Наше дослідження обряду замовляння 
базується на достатній кількості матеріа-
лу (більше за сотню промовників). Записи 
здійснювали упродовж десяти років, коли 
автор був не тільки безпосереднім збирачем 
етнографічних матеріалів, але й пацієнтом.

Наші спостереження дозволяють виок-
ремити принаймні три типи обряду за-
мовляння, які мають значне поширення 
в лікувальній народній традиції знахарів 
Української Слобожанщини. Один із них, 
на нашу думку, найпоширеніший особ-
ливо останнім часом, можна визначити як 
«зцілення словом». Таке зцілення полягає 
в багаторазовому повторенні вербального 
тексту (3, 7, 9 разів). Наприкінці тексту 
можуть читатися молитви або їхні урив-
ки. Іноді замовляння можуть включати 
певні дії, особливо при лікуванні окремих 
хвороб (наприклад, «спалювати рожу» 
неможливо без застилання хворого місця 

червоною тканиною, спалювання паклі). 
Незважаючи на те що супровідні дії в по-
дібних обрядах майже завжди примітивні 
і нечисленні, вони обов’язкові. Судячи з 
усього, таким типом обряду користуються 
не тільки знахарі, які можуть справді на-
дати реальну допомогу (тобто є справжні-
ми екстрасенсами), але й багато осіб, які 
випадково здобули магічні знання. Серед 
тих, хто лікує словом, є виконавці різних 
категорій. Ось як, наприклад, замовляла 
вроки (зглаз) Ф. І. Корнієнко (1902 р. н., 
проживала в с. Прелесне Слов’янського 
р-ну Донецької обл.), професійна промов-
ниця, яка вірить у силу слова, водно час 
не відкидаючи Божого впливу на процес 
лікування. Вона – знахарка-універсал, 
яка лікує переляк, вроки, бешиху, захво-
рювання шкіри, внутрішні хвороби та ін. 
Мистецтво промовництва почала практи-
кувати ще в молоді роки. Замовляти хво-
роби навчилася в мами, яка була, так само 
як і вона, людиною неписьменною.

Обряд замовляння вроків (як і інших 
хвороб) відбувається в спеціально від-
веденій для цього кімнаті й завжди на 
одному й тому самому місці. Пацієнта 
саджають на стілець. Перехрестившись 
і прочитавши «Отче наш...», промовни-
ця кладе праву руку на голову хворого й 
пошепки, майже нечутно, монотонно по-
чинає читати текст власне замовляння. 
Увесь текст читає швидко й ритмічно: 
«Першим разом, Господнім часом, не сама 
собой, пречистой Матушкой святой. Пре-
свята Богородице, йди на поміч. Господи, 
поможи, благослови. Пречиста Матушка 
святая, приступи.

Ішов Миколай мостом з кістяним костом. 
Зустріла Пречиста та й питає: “Куди Мико-
лай ідеш?” “Іду від младєнчеського шептати 
молитвеному, хрещеному (ім’я). Помилуй 
його, Боже, помилуй (повт. тричі)”.

Ісус, Син Божий, прибувай з воскрес-
ною молитвою, з молитвеним, хрещеним 
(ім’я). Помилуй хрещенного (ім’я) від 
младєнчеського, переполох і зглазу. Поми-
луй його, Боже, помилуй (повт. тричі).

Матір Божа, Пресвятая Богородице, йди 
з воскресною молитвою до молитвеного, хре-
щеного (ім’я). Помилуй хрещеного (ім’я) від 
младєнчеського, переполоху і зглазу. Поми-
луй його, Боже, помилуй (повт. тричі).

Всі святі, небесні сили прибувайте з во-
скресною молитвою. Помилуйте хрещено-
го (ім’я) від младєнчеського, переполоху  
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і зглазу. Помилуй його, Боже, помилуй 
(повт. тричі). Пантілімін Ізцилітєль, ізци-
лі молитвеного, хрещеного (ім’я) від уся-
ких хвороб, младєнчеського, переполоху  
і зглазу. Помилуй хрещеного (ім’я) від пе-
реполоху і зглазу. Помилуй його, Боже, 
помилуй (повт. тричі)».

Аналізуючи обряд замовляння, слід 
враховувати, що його структурне, сюжетне 
й текстове втілення зумовлене особливим 
завданням лікувальної практики: знахар 
повинен мати реальний психоенергетич-
ний або парапсихологічний (гіпнотичний, 
енергетичний) вплив на своїх пацієнтів.

Безсумнівно, обряд замовляння в дея-
ких ситуаціях включає елемент психоте-
рапевтичного впливу, який починає реалі-
зовуватися вже самим фактом звернення 
хворого до знахаря. Іноді це відбувається 
в процесі обряду, якщо пацієнт вірить у 
диво свого зцілення.

Парапсихологічний (гіпнотичний або 
біоенергетичний) вплив стимулюють 
у процесі всього обряду замовляння.  
З огляду на особливу, вироблену впро-
довж століть традицію його стимулюють 
специфічно організованим словом. З цим 
пов’язане особливе віршування тексту за-
мовляння. Його своєрідність викликана 
ритміко-мелодійною структурою, у яку 
він повинен укладатися. Цікаво, що при 
своїй непісенності замовляння значною 
мірою у формальному плані наближається 
до речитативу. У кожному разі ритміко-
мелодійної схеми тексту завжди дотриму-
ються. Саме з цим, напевно, і пов’язаний 
основний парапсихологічний вплив.

Сутність гіпнотичного впливу зводить-
ся, імовірно, до того, що знахар, специфіч-
но виконуючи текст замовляння, де цілий 
ряд однотипних у ритміко-мелодійному 
аспекті рядків раптом збивається іншим 
рядком, сам впадає в одну з початкових 
стадій гіпнозу і робить те саме з пацієн-
том. Надалі відбувається передавання ін-
формації або її основної ідеї, закладеної 
в текст. Можливо, саме в цю мить від-
бувається телепатичний зв’язок, оскільки 
самого тексту замовляння майже не чути, 
і на цьому етапі якимось чином починає 
діяти біоенергетика.

Власне біоенергетичний вплив знахар 
може здійснювати різними шляхами. Дея-
кі дослідники акцентують увагу на особли-
вому стані знахаря, який, на їхню думку, 
може наближатися до трансу чи екстазу. 

При цьому, як і в давніх ритуалах, знач-
ною мірою активізується енергетичний 
потенціал людини.

Водночас транс і екстаз призводять до 
такого психічного стану людського орга-
нізму, коли відкриваються «надприродні» 
можливості: можливості сильного впливу 
тепловою та електромагнітною хвилею, а 
також, можливо, і деякими більш «тонки-
ми» видами біоенергії 9.

Таким чином, стуктура впливу на па-
цієнта в обряді замовляння складається 
щонайменше з двох компонентів – психо-
терапевтичного (телепатичне передавання 
інформації) і біоенергетичного («механіч-
на біоенергія» + «тонка» енергія). Її ба-
гато в чому спричиняє ритміко-мелодійна 
основа замовлянь; ритмізація при цьому 
наявна не тільки в тексті, але й пронизує 
собою все обрядодійство. Невипадково ба-
гато дослідників надають ритму важливо-
го значення.

Підсумовуючи сказане, слід підкрес-
лити, що обряд замовляння є невід’ємним 
і цілісним компонентом у традиційній ме-
дичній культурі населення Української 
Слобожанщини.
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Андрій Темченко 
(Черкаси)

МІФОЛОГІ ЧН А СЕМ А НТИК А 
ЧИС Л А СІМ
(за мат ер іа ла м и за мов л я н ь)

Д 
ослідження числових характерис-

тик обрядових текстів можливе за умови, 
коли міф розглядати як числовий код. 
Постійність змістових характеристик 
числа – послідовність, цілісність, ста-
лість, здатність збільшуватися / зменшу-
ватися, ділитися / множитися – пояснює 
його використання в міфах як символу 
основних світотворчих принципів. Число 
в цьому аспекті є концентрацією магічно-
го, оскільки узагальнює велику кількість 
інформації, а тому здатне розгортатися, 
перетворюючись при цьому на словесний 
текст, або звужуватися, набуваючи вигля-
ду звичайного числа. Увага до чисел як 
до смислових одиниць, своєрідних згуст-
ків інформації, дозволяє використовува-
ти їх як засіб силової концентрації в по-
трібному місці й часі, що нагадує методи 
натискання певних точок у східній голко-
терапії. Таким чином, число посилює ін-
тенсивність тексту, перспектива розвитку 
якого може спрямовуватися лише вглиб, 
що зумовлено «вимогами» лікувального 
обряду як лаконічного і короткотривало-
го сеансу. 

Важливого значення в обрядових тек-
стах набуває число сім, оскільки воно 
позначає процеси, пов’язані з циклічніс-
тю. Наприклад, у замовлянні «від рожі» 
сім асоціюється з етапами знищення хво-
роби: «Єхалі цари через сєм дўори: ру-
балі лозу, сєялі рожу. Рожа не зийшла і 
кроў нє пошла» 1. Образ царів зіставлено 
з небесними світилами – Сонцем, Міся-
цем, Зорею, а «двори» – із днями тижня 

(пор. називання фаз Місяця «квартира-
ми»). Хоча в тексті проглядається часова 
семантика, подібні цикли не прив’язано 
лише до часу чи простору. Прикладом 
може слугувати замовляння «від ли-
хоманки»: «На горі на Голгофі стояв 
дуб веперський, під тим дубом сиділо 
сім мучеників – Архистратиг Михаїл, 
Гавриїл, Уриїл, Мефтодим, Сизонтій, 
Климентій, Іван Предтеча – і виді-
ли диво престрашнеє, чудноє і вийшло 
з моря сімнадцять жен, просто нагіє, 
розпоясавше, розпущені волоса. Підій-
шов к їм Іван Предтеча [...] дав їм сво-
єю тростю по їхнім головам, по сто 
ран заклинающих. “Ой, Іван Предтеча! 
Хто буде наші імена нарічати або хто 
буде над головою воду читати, то ми 
до того не прикоснемося во віки віков 
амінь”» 2. Міфологічний час і простір 
начебто «збігається», концентруючись в 
одному місці – центрі Всесвіту, уособле-
ному в образі «дуба веперського». Об-
рядова назва дуба пов’язана з вепром, 
ікла якого вживлювались у стовбур де-
рева, біля якого здійснювали ритуальні 
відправи і жертвоприношення на честь 
Перуна 3. Сім мучеників, які можуть по-
значати сім днів тижня, розташовують-
ся на священній території і протистоять 
іншій – «потойбічній» сімці («сімнадця-
тьом жонам»). Просторово-часові міфо-
логічні трансформації відбуваються в 
силовому полі сімки. Час твориться зав-
дяки протистоянню найвищих сил (пор. 
з віруваннями, що Богу належить день, 
а чортові – ніч) і не підвладний людям, 
у «розпорядження» яких «наданий» го-
ризонтальний простір – земля як «ней-
тральна зона», де відбувається одвічне 
змагання верху і низу, світла і темряви. 
У зв’язку з цим у міфах моделюються 
сюжети, основною темою яких є продук-
тивна діяльність людини, створеної «за 
образом і подобою Божою». 

Особливість сімки, що вирізняє її 
з-поміж інших чисел, полягає в наявності 
іменникового еквівалента цього числа (пор. 
ц-сл. сѣмья, що потрактоване як синонім до 
лат. persona, а також може позначати «че-
лядь / чоловіка / дружину». Воно спорід-
нене з лит. šeimа – «родина / челядь», гот. 
haims – «селище», д-в-н. heim – «батьків-
щина»). Слово *sěmьja походить від назви 
територіальної громади зі значенням спо-
рідненості сябёр / *sębrъ; сѣмьца – «молод-
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ший син у родині» (пор.: у французів сьо-
мий син septйnaire вважався чудотворцем 
і міг зцілювати зоб). На думку Ляпунова, 
сім’я – похідне збірне поняття від числівни-
ка сім, подібно до того, як братія утворе-
не від брат 4. В окремих індоєвропейських 
мовах сім (і-є*septm) зіставлене з фалічною 
символікою: д-інд. sapah – «penis» + *tдm – 
«творити / народжувати» (*tдm порівнюють 
із *tem «темний») 5.

У цьому аспекті зрозуміло, чому сім-
ка часто трапляється в текстах замовлянь 
«від гадюк / хробаків». Гадюк / хроба-
ків / вужів часто сприймають як істот, 
що пов’язані зі стихією землі і принципом 
родючості. Реалізацією цієї ідеї є обря-
дові асоціації змії і землі, що стають ак-
туальними навесні й проявляються в об-
разах змії, яка після зимового сну змінює 
стару шкіру, і землі, яка щороку оновлю-
ється. На цій підставі виникає зіставлен-
ня: «матері сирої-землі / матері-землі» 
з образами «змії скарапеї» 6, «гадюки-
шевелухи-цариці», що збирає «увесь 
гад» 7; «змії кропині» – «великої» матері 
зміїних «царів, генералів, князів, гетьма-
нів, полковників, сотників, атаманів, єса-
вулів, хорунжих, рядових всіх козаків і 
всіх их служителей, земляних, гноєвих, 
трав’яних, кам’яних, водяних, погребних, 
подкупних» 8. Загальна кількість змій, що 
перебувають під владою «вужа над вужа-
ми, круля над крулями», дорівнює «сєм 
сотців» 9, тобто становить сім по сто, де 
останнє є числом найбільшої граничної 
кількості 10. Зі сказаного стає зрозумі-
лою семантика текстів із символікою чис-
ла сімсот: «Під сонцем під жорстоким, 
під лісом під чорним, під високим, там 
стоїть верба, під тією вербою сім сот 
коренів, і на тій вербі сім сот канатів, 
і на тих канатах сидить Хан і цариця 
Ханиця» 11.

Ще одним аспектом зіставлень землі і 
змії є умовний поділ останньої за стате-
вими ознаками, які візуально не помітні. 
Земля / змія є носієм «тотальної» жіно-
чої природи, яка одночасно народжує і 
знищує. Небезпечність змії / жінки про-
являється тоді, коли відбувається пору-
шення встановлених культурою меж зі 
змією і норм жіночої поведінки, унаслі-
док чого можливе перетворення жінки на 
змію і навпаки. Наприклад, у сербській 
легенді розповідається, що носата гадю-
ка раніше була дівчиною Марією; у серб-

ських заклинаннях змію називали ім’ям 
праматері людей – Євою 12. Аналогічні 
образи зафіксовані в поліських текстах: 
«Єва-Древа приступи, мой дух полюбі, 
я цєбє уговораю, умоляю до сєрца жала 
нє допускаю» 13. Коли сниться, що кусає 
змія, це означає неприємності від жіно-
чої статі, що порівнюють зі спонтанними 
найменуваннями сварливої жінки змі-
єю / гадюкою. У лікувальних текстах по-
ширене називання змій жіночими імена-
ми: 1) «На буйстром Буянє, стояў дуб 
і ліпув куст. Под кустом жмєя Шаха-
Ваха»; 2) «На мори, на акіянє, стояў 
ліпоў куст і зєлєни дуб. Под кустом зі-
мєя Шкорлупіна»; 3) «На море, на окія-
нє, на бистром убаянє стаіць краўать 
ноўая, тісоўая. На кроўаті лєжить пе-
рина пухоўая, на перині лежать змія 
шкурная Соха , Солоха »; 4) «Стоіць 
гара, а в той гарє залатая верба, а в 
той вєрбє золотоє вєдро, у том вєдрє 
трі Янни, усє трі панни» 14. З міфологіч-
ним жіночим простором співвідносять-
ся потойбічні семикратні величини, які 
стосуються також семантики змії: «Ішоў 
святой Авраам с своїм сином Ісааком да 
сустрєлі сімдесят сім женьчин»; «Шух-
ля, є ў вас сємдєсят сім, забірай мою 
зовсім» 15.

Поряд із жіночою проявляється фаліч-
на символіка плазунів: «Жона да муж – 
змія да уж», спіймати вужа – до вагіт-
ності (Брестська обл. Малоритський р-н), 
коли сниться вуж – до нареченого / при-
їзду чоловіка (Гомельська обл., Мозир-
ський р-н; Рівненська обл., Рокитнівський 
р-н); пор. також польські і російські за-
гадки еротичного змісту: 1) «W dzień jak 
uobrąc, w nocy jak wąz, / kto uodgadnie, 
będzie mőj mąz» («Вдень як кільце, вночі 
як змія, / хто відгадає, буде моїм чоло-
віком»); 2) «Галянища в маслище, сапа-
жища в дегтище, а партки набиты змеей» 
(«Халяви замащені, чоботи у дьогті, а 
штани набиті змією»). Болгари викорис-
товували одяг, через який переповзла пер-
ша весняна змія, як засіб від безпліддя 16. 
Схожі семантичні підтексти спостерігаємо 
в мові: д-р. оудъ – «частина тіла», словен. 
ъd, чеськ., словац. ъd – «[тілесний] член», 
польск. ud – «верхня частина ноги». 
На думку Якобсона, уд невід’ємне від 
удить – «зріти / набрякати» 17. Пор. з рос. 
удалой – «той, хто користується увагою 
жінок». У поліських лікувальних обрядах 
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вужа / змія називають мужем / паном: 
1) «На сінім мори на Пліта нє лєжиць 
камінь. Под тим камнєм лєжиць вуж до-
брий муж Нечипор»; 2) «Панє Янє, гдзє 
ти сподівався, гдзє ти покусаўся» 18. 

Найчастіше образ змії «прив’язується» 
до числа сім в описах світового дерева: 
1) «На морє на окєянє, на остром курга-
нє, стоіт дуб скородуб, та том дубє ско-
родубє сємсот суков, сємсот вєрхов. На 
том дубу золотоє гніздо, у том гнєздє 
лєжит уж Аксьон і син Сємьон і Юниш 
Гладуш. Сиз Сизен, винімай свойо жало. 
Дєвять летучіх, дєвять ползучіх, дє-
вять подлєжающіх. Нє винєш ти свойо 
жало, будєм прасіть Міхаіла Архангіла 
і Господа Бога»; 2) «На морє-кіянє, на 
високом Буянє, стоіт ракітовий куст. 
А в том кустє ляжит чєрноє руно, а 
в той рунє трі змєі козюлі: Хавронья, 
Мавронья, Марья Ягіпєтская сємідєся-
ті сємь зємєль» 19; 3) «Під сонцем під 
жорстоким, під лісом під чорним, під ви-
соким, там стоїть верба, під тією вер-
бою сім сот коренів, і на тій вербі сім 
сот канатів, і на тих канатах сидить 
Хан і цариця Ханиця» 20; 4) «Вуж над ву-
жами [...] збери своїх сєм сотців – иє, 
луговиє, боровиє, мєжевиє і лужевиє» 21. 
Відповідні зіставлення пояснюють тим, 
що піктограма світового дерева має семи-
кратну структуру – три / чотири корені 
і чотири / три гілки (аналогічні зобра-
ження бачимо в традиційній вишивці), 
що «характеризує загальну ідею Всесві-
ту» 22, його міфологічну константу, яка 
проявляється в основних двовимірних 
просторових орієнтирах – верх / середи-
на / низ – праве / ліве / зад / перед. Для 
успішного лікування зміїного укусу ви-
конували магічні дії, пов’язані із семан-
тикою світового дерева, – рану кропили 
непочатою водою, настояную на семи гі-
лочках, читаючи сім разів «Отче наш» 
або виголошуючи текст: «Ганно, Ганнусь-
ко! Ти вкусилась в ногу, впустилась; ідь 
до серця, а с серця – в кишки, с кишок – 
в кров, с крові – в кість, с кості – в шку-
ру, з шкури – вон вийдуть» 23, де число 
магічних операций, здійснюваних для 
виведення отрути, також дорівнює семи: 
«впустилась в ногу» → виходить з серця 
→ кишок → крові → кістки → шкури → 
«вон вийдуть». У цьому контексті сім-
ка виконує роль захисного числа, що по-
яснює семантику образу міфічної істоти 

семижуна, який знищує хробаків. «Був 
собі семижун, мав по семи синув, по семи 
грабель, по семи вилок, по семи метьо-
лок. Вилками копайте, метлами меті-
те, граблями гребіте, од чирвоної криві, 
од білої кості, од жовтої (або чорної) 
шерсті» 24.

Тісні асоціації змії з деревом, що по-
декуди переростають у семантичну сино-
німію, спостерігаємо в образотворчому і 
декоративному мистецтві, де змія є симво-
лом Світового Дерева 25. Подібне ставлен-
ня до змії пояснює, чому на ритуальних 
давньоруських топірцях трапляються зо-
браження цієї тварини (див іл. давньо-
руського топірця ХІІ ст. 26 

Оберегова семантика числа сім пояс-
нює використання його в міфологічних 
описах людського тіла, наявних у загадці 
про «сім дірок у голові» (очі / вуха / ніз-
дрі / рот). Структура людського тіла по-
вторює ідеограму світового дерева як 
зразка статики і міцності. Рудименти 
міфологічних уявлень про кістяк лю-
дини як про стовбур, що має семерич-
ну структуру, трапляються в текстах 
замовлянь від «уроків / лихоманки»: 
1) «Уроки-урочища, я вас вишіптую [...] 
з очей, з плечей, з рук, з ніг, із семи-
десяти жил» 27; 2) «Уроки-урочища [...]
стала я знати [...] сімдесят суставом 
шептати» 28. Антагоністами постають де-
структивні сили, кількість яких ідентич-
на: «Тітки, тітки! Вас сімдесят сім, 
нате снідати всім» 29. Їхнім головним 
представником є світовий празмій. Його 
тіло розміщується «на семиста коренях, 
на семиста канатах» 30, що нагадує епічні 
описи скандинавського Нидхегга, який 
перебуває на дні колодязя Гвергельмір 
і підгризає корені світового дерева, що 
свідчить про архаїчність лікувальних 
текстів. Пор. з лат. anguis – «змія», але 
авест. аnghu –«Всесвіт»; чеськ. hag, рус. 
гад – «змія», але авест. gaepu – «Всесвіт»; 
лат. сolubra – «змія», але лат. сaelum – 
«небо» + ваал. wybr – «небо» 31.

Таким чином, у текстах замовлянь число 
сім є певним часовим стандартом, що окрес-
лює початок / завершення астрономічного 
циклу Місяця, тому стосується сфери прихо-
ваного і невидимого. У міфології божествен-
на сімка «благословляє» світ (семимісячна 
дитина виживає на противагу восьмимісяч-
ній, а вода, настояна на семи гілочках, вва-
жається цілющою). Звідси застосування 
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сімки у світових міфологічних концепціях 
у вигляді семи днів творення / тижня, семи 
смертних гріхів, семи днів покаяння, семи 
небес тощо. Семеричні цикли відбиваються 
також у мовних періодах, що мають обря-
дове спрямування. Наприклад, семикратна 
звукова циклічність («а-а / а-а / а-а / а») 
оптимальна для заколисування немовляти. 
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Наталя Аксьонова 
(Харків)

МІСЦЕ ТА РОЛЬ 
МІФОЛОГІ ЧНОГО 
ПЕРСОН А Ж А  
В ДИТЯ ЧИ Х ІГРА Х

І 
грова культура ґрунтується на вико-

ристанні культурних змістів, присутніх у 
міфології. Загалом міфологічне може пе-
редаватися різними змістами завдяки ін-
варіативності міфу. Принципам варіацій 
міфологічного та його проявам у тради-
ційній культурі було приділено багато ува-
ги відомими дослідниками В. Топоровим 
і В. Івановим 1. Але, на жаль, матеріали 
народних ігор лише зрідка поставали як 
відправна точка реконструкції прадавніх 
уявлень 2. Особливо це стосується значен-
ня міфологічних персонажів у контексті 
гри, виходячи не лише із символічного, 
а й функціонального навантаження про-
дукування міфологеми в ігровій ситуації.

Відтворення міфологічного актуалізує 
гру, в широкому розумінні можна говори-
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ти про міфічне як про постійну боротьбу 
дня і ночі, велетня і змія тощо. Усі ці 
мотиви та їх варіації викривають бороть-
бу добра зі злом 3. Дуальну опозицію в 
ігровому просторі пропонуємо розгляда-
ти як боротьбу божеств із виявленням 
інваріантних особливостей проявів цього 
мотиву на прикладі українських народ-
них ігор. Зазначимо, що протистояння 
божеств передається в ігровій поведінці 
різними способами. Це дозволяє виявити 
змієборчу семантику в іграх. У тради-
ційній культурі постійною ознакою об-
рядів повноліття є змієборчий мотив 4. 
Він дає можливість ототожнювати себе з 
божественним і вести боротьбу зі злом у 
символічному вимірі. За міфологічними 
уявленнями, саме дитина здатна вести 
боротьбу зі Змієм. У зв’язку з цим на-
гадаємо дані О. Потебні про те, що діти 
спеціально винищували змій і вважали 
це героїчним подвигом, за яким слідува-
ло прощення гріхів 5. Простежимо функ-
ції ігрових персонажів на прикладі ігор, 
що містять символіку змієборства. 

За реконструйованим В. Топоровим та 
В. Івановим «основним міфом», герой, 
який має риси бога Громовержця, пасе 
стадо, на яке зазіхає його супротивник, 
або йдеться про худобу, що була украдена 
і схована Змієм. Цей мотив пронизує всю 
міфологічну традицію індоєвропейських 
народів. Образний зв’язок супротивника 
з Громовержцем через худобу і навпаки, 
за свідченням В. Топорова, тільки під-
тверджує наявність конструкції «основно-
го міфу», що розповідає про викрадення 
худоби-жінки 6. 

Українські народні ігри, в яких ідеть-
ся про випасання худоби, тією чи іншою 
мірою містять змієборчу символіку. До 
таких ігор належать «Свинка», «Плаз», 
«Дук» та багато інших. Вони відтворюють 
реконструйований В. Івановим і В. Топо-
ровим 7 міфологічний поєдинок між богами 
за володіння худобою. Найкращою грою 
для пастушків П. Іванов вважав гру «Ви-
вертень», бо під час неї можна було обі-
йти все стадо. Такі дії були зручними не 
лише з погляду випасу худоби, а й мали на 
меті магічний обхід-огорожу. Вміння ство-
рювати такі магічні огорожі вважалося 
обов’язковим у роботі пастуха. Проведення 
захисних кругових обходів стада – найго-
ловніше у ремеслі пастуха 8. У ролі пастуха 
в традиційній народній культурі найчасті-

ше виступає культурний герой, який по-
стійно зазнає метаморфоз і має змієборчу 
сутність 9. Саме пастух у казках зрештою 
перемагає Змія і забирає назад те, що було 
ним вкрадене. В основ ному індоєвропей-
ському міфі йдеться про жінку або череду, 
які були вкрадені, а Сонце усвідомлюється 
як іпостась жінки Громовержця 10.

Саме під таким кутом зору перетікан-
ня космогонічних і зооморфних символів 
слід розглядати й зооморфність образу 
сонця, який передається висловом «свин-
ка – золота щетинка» 11. У міфічній уяві 
жінка ототожнюється не тільки із сонцем, 
а й зі свійською худобою, як то свиня, 
корова. Цей персонаж тісно пов’язаний із 
сакральним, його символіка має космо-
гонічний зміст, адже саме «свинкою», на-
приклад, зветься інколи різдвяна зірка 12. 

За народними повір’ями, хмари тлума-
чилися як худоба, яку пасе святий Петро. 
В ігровому конструкті цей образ передаєть-
ся терміном «туча» 13. Він повсякчас при-
сутній у загадках про хмари: одна вівця 
до сина, друга від сина. Загадка про грім 
також передає семантику худоби: заревів 
віл на сто гін, на тисячу городів 14. «Не-
бесна худоба» (хмари) протиставляється 
земним стадам, але їх семантичне ототож-
нення безперечне, бо найкращим часом 
для збивання масла є пора, що збігається з 
приходом корів з пасовища і плином хмар 
на небі 15. Можемо припустити і наявність 
семантичної тотожності небесних хмар як 
жіночого образу. Визначення хмари як 
жінки не суперечить висновку О. Потебні 
про те, що хмара усвідомлюється в народ-
ній культурі як Змія 16. Ці уявлення пов-
ністю лежать в основі усвідомлення Змія 
як протилежності Громовержця і жінки, 
що зраджує його, а тому набирає ознак 
змія, наприклад, із сонця перетворюється 
на хмару. Змій несе вкрадену царівну до 
хмар 17. Бій зі Змієм зазвичай закінчуєть-
ся визволенням Сонця 18.

Зв’язок гри з міфологічними уявлення-
ми, що відтворюють боротьбу богів, під-
тверджує ігрова термінологія. У «Свин-
ку» (та подібні до неї ігри) грають за 
допомогою «ковіньок» (палиця з одним 
загнутим краєм) або «кийків» – палиць з 
кулеподібним потовщенням на кінці 19. Се-
мантичну характеристику цього предмета 
як зброї Громовержця розкрили багато 
дослідників 20. Охорона/викрадення ху-
доби за допомогою палиці-зброї є не лише 
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обов’язковим видом діяльності міфологіч-
них героїв, а й невід’ємною ознакою пас-
тухівництва взагалі 21. 

Інколи «свинарем» (пастухом) мають 
бути всі гравці по черзі, або ця роль пе-
реходить до менш вдалого гравця. У грі 
простежується намагання набути в ігро-
вому просторі навичок пастуха. Гра «Ві-
вці» продовжується доти, доки «вовк» не 
забере всіх овець у «пастушки», бо гра-
вець вдає, що спить 22. Мета гри полягає в 
тому, що всі її учасники повинні підтвер-
дити вміння «пасти свинку», опанувати 
навички пастухівництва.

До ігор, які передають міфічне уявлен-
ня щодо крадіжки худоби, належать ігри 
«Вовк і гуси» 23 та «Гуси» 24. За міфоло-
гічним уявленням, персонаж «вовк» має 
всі прояви Змія – він краде худобу 25. У 
цих іграх ідеться про крадіжку худоби – 
«гусей», дійовими особами при цьому 
є «вовк», «матка», «пастух» 26. Персонаж 
пастуха найкраще підходить для відтво-
рення змієборчих мотивів: він пасе стадо, 
несе відповідальність за його цілісність 
і в разі вдалих дій може набути вищого 
статусу. 

На думку А. В. Гури, зооморфні й 
орнітоморфні персонажі мають демоно-
логічну сутність 27. Цей зв’язок настіль-
ки тісний, що міфологічні персонажі не 
лише набувають фізичного образу тварин, 
а й найчастіше наділені ознаками тих тва-
рин, якими, за міфологемою, цей персо-
наж опікувався. Таким чином, виконуючи 
під час гри певні ролі зооморфних пер-
сонажів, гравці насамперед відображали 
не властиву цьому персонажу поведінку в 
тваринному світі, а поведінку міфологіч-
ної істоти, що пов’язана з життєдіяльніс-
тю певних тварин і птахів. 

Міфологічні уявлення про антогонізм 
Змія та Громовержця містять також епі-
зоди покарання дітей і зрадливої дру-
жини за допомогою вогню 28. У зв’язку з 
цим семантику ігор, у яких відбувається 
розділення дітей між двома персонажа-
ми, слід розглядати як далекий релікт 
міфу про дітей Громовержця і дітей його 
супротивника. У зазначеному контексті 
стає зрозумілою присутність у багатьох 
іграх схеми протистояння партії «матки» 
(«бога») і партії «чорта» («вовка»). У грі 
ці персонажі ведуть боротьбу за оволодін-
ня дітьми за допомогою різних випробу-
вань. Це, наприклад, перетягування через 

межу з опозиціями «ад» і «рай» 29. У грі 
«Божок» ігрове протистояння відбуваєть-
ся між «чортом» і «Богом». Наприклад, 
у грі «Божок» відбувається боротьба за 
дітей між персонажами «Бог» та «чорт» 
(синонім «свиня»). Якщо «чорт» не вга-
дував, де захований задуманий предмет, 
то «бог» забирав дитину до своєї партії, 
примовляючи: «моє боженятко». Інколи 
в грі персонаж «чорт» замінюється «сви-
нею» 30. Наприклад, у грі «Пан» з Куба-
ні «свинею» називається найгірший гра-
вець 31. 

Протистояння за оволодінням дітьми 
можна простежити і в іграх, що мають 
«бджолину» термінологію, наприклад 
назву «Стовп (пчела)» 32. «Матка» про-
сить у цій грі не палити її дітей-бджіл: 
«На, та не підпали моїх бджіл», – каже 
зазвичай «матка» на прохання дати вог-
ню. Страх «матки» перед вогняною сти-
хією підкреслює прадавню міфологічну 
сутність епізоду – йдеться про кару для 
дітей і неможливість зарадити вогняній 
стихії. Міфологічні персонажі не можуть 
протистояти вогню, оскільки він є атри-
бутом Громовержця 33. Таким чином, «мат-
ка» втілює божество, яке тісно пов’язане 
з водою і вразливе до вогню як наслідку 
зради громовому божеству 34. Образ Гро-
мовержця передається в ігровій ситуації 
як «дуб», що намагається спалити ді-
тей, які грають ролі «бджіл» 35. Персо-
наж «дуб» синонімічний «вовкові». На-
приклад, у грі «У гусей» «дуб» виконує 
всі функції «вовка», що полює на дітей, 
які набувають вигляду «гусей». «Матка» 
звертається до нього: «Дубе, дубе, чи не 
бачив гусенята мої?» 36. Зооморфні симво-
ли повсякчас зазнають взаємоперетікання 
та синонімізації, наприклад, у грі «Дикі 
гуси» діти Громовержця мисляться як 
«гуси». Ця гра дуже подібна до гри «Кіт і 
мишка», де роль «мишки» виконує «мат-
ка», а «кота» – «коршун» 37. Таким чином, 
гру «Кіт і мишка» також можна розгляда-
ти крізь призму міфологічного уявлення 
щодо покарання дружини Громовержця. 
Мишка в народній культурі усвідомлю-
ється не лише як підземна тварина, вона 
має символіку нічного сонця, солярну 
сутність. Цей зв’язок виступає зазвичай 
у вигляді «золотого» означення мишки та 
сакральності місця її перебування, напри-
клад: До нори мишка до нори, / До зо-
лотої комори 38. 
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Символіка міфу про боротьбу за дітей 
проступає в іграх типу «Ворон» (варіан-
ти – «Коршун», «Горшун») 39. У цих іграх 
«матка» весь час намагається переконати-
ся, чи всі її діти цілі: обкрутнуся, обер-
нуся двічі-тричі, чи всі мої діти? Цей 
персонаж опікується дітьми, а «ворон» на-
магається їм зашкодити або навіть з’їсти 40. 
У варіанті гри, який наводить С. Ісаєвич, 
«ворон» хоче завдати шкоди дітям за допо-
могою солі та попелу: «Нащо тобі мішок? – 
Солі купить. Нащо тобі сіль? – Солить і 
золить. – Що солить і золить? – Очі. – 
Кому очі? – Дітям…» 41. Сіль розглядаєть-
ся як ознака олюдненого простору, вона 
відсутня у світі померлих 42. Тому за до-
помогою солі «ворон» має визначити ді-
тей, які мають хтонічні риси, набули сим-
воліки потойбічного. Символіка соління 
пов’язувалася з певним випробуванням 43. 
Інколи «Горшун» прагне побити дітей за 
допомогою каміння, що видно з багатьох 
варіантів діалогу 44. Покарання дітей у мі-
фологічній свідомості також становило пев-
не випробування. Лише справжній герой 
може пройти його, позбавившись при цьо-
му потойбічних рис. Усі ці ігри, де йдеться 
про протистояння «ворона» («коршуна») 
«матці», закінчується побиттям «ворона», 
який має всі ознаки Змія.

Символічне навантаження міфологічних 
образів, що простежуються в дитячих іграх, 
співвідносне з подвійною природою міфоло-
гічних персонажів, які в межах конструк-
тів міфу можуть протиставлятися чи ото-
тожнюватися одночасно 45. Міфологічність 
багатьох розглянутих нами персонажів має 
подвійну символіку, інколи вони навіть 
маркуються за допомогою різних символів і 
вважаються такими, що можуть бути медіа-
тором між світами. Подібна подвійність дає 
нам змогу розглядати цих ігрових персона-
жів як провідників у відтворенні певних ха-
рактеристик ігрової поведінки – отримання 
перемоги над злом. 

Таким чином, міфологічне наповнен-
ня гри дає змогу усвідомлювати сутність 
ігрових персонажів як таких, що здатні до 
перевтілень. Ці міфологічні перевтілення 
і протистояння між різними персонажами 
дають можливість реалізовувати ідею пе-
ремоги добра над злом не тільки в дитя-
чих іграх, а й на інших рівнях культури. 
Тому ігри, що містять змієборчу тематику, 
є дуже поширеними й популярними в тра-
диційній культурі.
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Євгенія Гайова 
(Київ)

ВН У ТРІШНЄ П Л А Н У ВА НН Я 
ТА Об Л А ДН А НН Я 
ЛЕМК ІВСЬКОЇ Х И Ж І 
(х ата,  с і н и,  комора,  п и л и вн я, 
ста й н я)

Х 
арактерною особливістю забудови 

лемківського двору з кінця ХІХ ст. і май-
же до нашого часу є однорядна структура, 
коли хата й господарські будівлі – пилив-
ня, стайня – об’єднані в один ряд і міс-
тяться під одним дахом. Таку хату нази-
вають «довга хижа», «подовжена хижа» 1. 
Окремо від хати на подвір’ї мог ли збуду-
вати ще оборіг для зберігання сіна, студ-
ню (криницю), земляну піч – сушню.

Поширеним типом планування лемків-
ської довгої хижі в кінці ХІХ – 40-х ро-
ках ХХ ст. на сході, в центрі та на півдні 
Великоберезнянського району був тради-
ційний лемківський тип – хижа–сіни– 
комора–пиливня–стайня; хижа–сіни–комо-
ра–стай ня–пиливня; хижа–сіни–комора–
стайня–пиливня–хлівець. 
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Довгі традиційні для Лемківщини хати 
до вулиці виходять щитовою (причілко-
вою) стіною, з двома вікнами на ній і по 
одному на чоловій і затильній стінах; вхід 
у житлове приміщення – хату і комору – 
був із сіней. 

На сьогодні ми не маємо узагальнюваль-
ної історико-етнографічної праці, в якій 
поєднувалося б багатосистемне висвітлен-
ня всіх питань матеріальної та духовної 
культури, яка б об’єктивно схарактеризу-
вала етнографічну групу закарпатських 
лемків, що компактно проживають у Ве-
ликоберезнянському й Перечинському ра-
йонах. У низці народознавчих досліджень 
окремо розглянуто північну й південну 
частини Лемківщини, тобто ізольовано 
одна від одної.

В основу роботи покладено (передусім) 
польові матеріали автора за 2002–2008 
роки, зібрані в селах Великоберезнянсько-
го району. Непересічну наукову вартість 
становлять фотоматеріали, зафіксовані 
автором у різні роки під час етнографіч-
них експедицій.

Характерною рисою планування житло-
вого приміщення в селах Стричава, Кня-
гиня, Загорб, Стужиця, Домашин, Ужок, 
Волосянка, Смереково, Буківцеве, Чорно-
голова, Мирча, Сіль, Тихий Великоберез-
нянського району було те, що кожна його 
частина призначалася для певного викорис-
тання. Наприклад, у хижі (хаті) дві–три по-
стелі (ліжко), лави, шафарня (довга скриня 
зі спинкою й побічницями) розміщували 
вздовж стін, щоб економніше використати 
хатній простір для певних сезонних робіт.

Велику площу в хижі, «в закутині» 
сінешньої та затильної стін, займала ма-
сивна глинобитна піч. Це була кухонна 
частина хижі. До 20-х років ХХ ст. у до-
сліджуваних селах побутували глинобитні 
курні печі-«дим’янки». Дим від неї розхо-
дився по хижі («вшитко по хижі кури-
ло»), виходив в отвір, прорізаний у повалі 
(стелі), у вікно чи над вхідними дверима 
«димник», а «інколи отворяли двері, коли 
було в хижі багато диму». Лише з 20–30-х 
років ХХ ст. у селах почали приробляти 
до «дим’янки» куші, і це вже були напів-
курні глинобитні печі, коли дим виходив 
не в хату, а в «цівку», «подок» (отвір) у 
сінях, розходився по сінях і підіймався 
на пуд (горище). Таку піч відтворено в 
інтер’єрах хат із сіл Стричава, Медведівці 
Мукачівського району, Сімерки Перечин-

ського району. У с. Стужиця розповідали, 
що вже в 1914 році «в нас си не курило, 
був п’єц з кошем і шпарґет» 2. Елементуи 
п’єцу: підприпік, припік, ватра, челюсті, 
куш, цівка, небо.

У с. Княгиня Бецанич Микола Васи-
льович 3 розповідав таке: «За свій вік я не 
одному сусіду допомагав бити такий п’єц. 
Основним будівельним матеріалом була 
глина. Не з кожної глини можна було її 
збити, вона мусіла бути мало мокра, клей-
ка, масна, не піщана.

Ніколи не починали бити п’єц у пісні 
дні (понеділок, середа, п’ятниця), після 
обіду. Старалися разом зі сходом сонця по-
чати роботу. Коли працювали не говорили 
голосно, не мож було свистати (бо будуть 
цвіркуни водитися), не мож сваритися».

Щоб закласти основу печі, з двох сто-
рін «зарізували в стіну дерево, заструблю-
вали на куті (скріплювали), заклинювали 
кінець, що виходив у сінешню стіну (“аби 
си не витігало”)» і починали товчкою 4 
бити ватру – нижню частину п’єцу.

Коли основа печі була повністю запов-
нена, ватру, де буде розкладатися вогонь, 
викладали товченим плоским камінням, 
«але таким, яке збирали на поверхні зем-
лі – сухим, бо те, що перебувало в воді 
від нагрівання розсипалося (лопалося)».

Потім викладали бигу – круглу форму 
(склепіння) самої печі. Верх биги назива-
ють тут небо. Каркасом для круглої форми 
слугувала гнучка ліщина. Усю поверхню 
по каркасу з ліщини обкладали дощечка-
ми, а поверх них – накладали сиру глину 
й били товчкою.

Били одночасно дві пари чоловіків 
з обох боків, щоб не зруйнувати круглу 
форму п’єцу.

Сформувавши бигу, розкладали із су-
хих дров невеликий «огень», він випалю-
вав дош ки, ліску, підсушував глину. «На 
низ печі накладали дрова аж до неба (до 
верху), палили до тижня, щоб дрова тлі-
ли, а не горіли – так просушували п’єц до 
готовності.

Куш і цівку обплітали тонким прут-
тям і обмащували товстим шаром глини з 
двох боків, щоб не згорало пруття. У се-
лах Стричава й Княгиня зверху цівку 
вкривали тоненькими сухими плоскими 
кам’яними плитами та обмащували тон-
ким шаром глини.

Біля п’єцу ставили невисокі букові 
стільчики прямокутної форми, вдень не-
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надовго на припіку клали глиняний посуд 
лише для просушування, дерев’яні довба-
ні миски («губаї», «палачки»), під припі-
ком ставили посуд, у якому щось замішу-
вали для товару, у куті ставили кочерги, 
рогачі, пічну лопату. «А горці по п’єцу 
вдень не стояли, лем в п’єцу горці стоя-
ли з вареною їжею, спряженим молоком». 
П’єц підмащували щосуботи, щоб чорним 
не був. Кожна жона мала «митку» – ста-
рий горщик, і в ньому була глина для під-
мащування. «На п’єцу нич не було, лем 
ряндя, де спали діти, по 3–4 челядника 
(челядь – це люди, які проживали в цій 
сім’ї) спали». 

На кілку біля печі (сінешня стіна) ві-
шали дерев’яну прямокутну дошку «таб-
ла», на якій вимішували й розкачували 
тісто.

Після Першої світової війни в дослі-
джуваних селах до печі почали прибу-
довувати залізні плити (шпаргети). Таку 
напівкурну глинобитну піч із шпаргетом 
зафіксовано в с. Стричаві.

Особливістю лемківського інтер’єру є 
те, що робоча (кухонна) частина розміщу-
ється в куті затильної та «щитової» (при-
чілкової) стін, де ставили кухонний посуд і 
готували їжу. Це пов’язано з конструкцією 
печі, челюсті якої повернуті до «щитової» 
стіни. Таке розміщення печі характерне 
лише для лемків, воно вплинуло на деякі 
зміни й у розташуванні меблів. Уздовж за-
тильної стіни розставляли полиці для по-
суду, лавицю, ложичник, сільничку й усе 
кухонне начиння. На грядці перед п’єцом 
вішали ручник (обтиральник) для рук, по-
суду, «інколи там сушили цур’я» (мокрий 
одяг). Ручники «були лем маленько вни-
зу заткані вузенькою черленою (червоною) 
партичкою (смужкою)».

У лемківських хижах було дві–три 
постелі (ліжка): «все залежало від кіль-
кості челяді в хижі». Одне з них стоя-
ло зазвичай у куті затильної і «щитової» 
стін. Із розповідей старожилів сіл Княги-
ня 5, Стричава 6, Стужиця 7, Чорноголова 8, 
Сіль 9, Верховина Бистра 10, Буківцеве 11, 
Смереково 12 дізнаємося, що коли були ве-
ликі сім’ї, то другу постіль ставили в куті 
«щитової» і чолової стін, а третю – у куті 
чолової і сінешньої стін. «Хатні меблі чи-
нив кожен сам собі із ясеню, горіха, че-
решні, береста. З м’якого дерева – липи, 
тополі – чинили собі дерев’яні миски, 
ложки, палачки, губаї (миски довбані)».

Конструкція постелі дуже проста. Скла-
дається вона з чотирьох стояків, у верхню 
половину яких закладено букові дошки, 
скріплені дерев’яними кілками. Дно ліжка 
закривали так, як і дно стола, сусіку, ша-
фарні – клали дошки, а зверху стелили сіно, 
яке змінювали двічі на рік. Вони були та-
ких розмірів: завдовжки 1,7–2 м, завширш-
ки 0,7–1 м, заввишки – 80–120 см. Постелі 
(ліжка) були здебільшого високими, тому 
що в зимові холодні дні під ними робили 
загороду для малих новонароджених ягнят, 
телят, яких забирали в хижу, щоб вони не 
перемерзли. А з 30-х років ХХ ст. постелі 
стали нижчими.

Паралельно із саморобною постіллю в 
1920–1930-х роках «хто жив бідно знав 
забити собі “подрянку” (піл). На круглі 
“колики” клали дошки і дошками по бо-
ках загороджували солому» 13.

На дно постелі чи «подрянки» клали 
вівсяну солому, вона м’якша ніж житня, 
застеляли конопляною плахтою (рядно), 
такою самою плахтою в теплу пору і вкри-
валися, а взимку користувалися тканими 
з овечої шерсті вовняними білими, сіри-
ми, коричневими гунчями (покрівцями), 
які «вбивали» у ступах почергово гаря-
чою та холодною водою, щоб були тугими. 
На постелі були заголовки (подушки) з 
отавою, а пізніше – з пір’ям. «На постелі 
мама з няньком спали гунями вкривалися. 
По п’єцу по припічках, на лавках спали 
діти, на п’єцу – старі дідо і бабця. 14 душ 
у хижі було, три сімї моїх братів в єдній 
хижі жили».

У с. Буківцеве на постіль на дошки 
клали стружляк (зшитий з двох ряден 
матрац, напханий отавою), заголовки (по-
душки).

Усю постіль на день складали в головах 
і покривали в теплу пору року плахтою 
(рядном), а взимку – гунчям (покрівцем). 
Плахти ткали з конопляних ниток, зши-
вали з двох прямокутних полотнищ, ними 
вкривалися й покривали постіль удень. 
Гунчя затикали шерстяними нитками по-
перечними пасами сірого і коричневого 
кольорів, зшивали з двох піл.

Над постіллю до повали прибивали 
яворову колиску. Були вони дерев’яні 
прямокутної форми, кріпили їх на ланцку 
і прибивали до повали чи до фульовки 14. 
«Ужовками прив’язували плетені із лози 
колиски до балок. Ужовки – плетені мо-
тузки із берези». 
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Під щитовою стіною (причілковою) 
стояла широка масивна лава з ковбицями 
(колодами) замість ніжок. У 1920–1930-х  
роках на її місці ставили шафарню (це 
звичайна скриня), що «по під цілов стінов 
лем стояла». У ній зберігали полотно, одяг. 
У цих роках до шафарні почали приробля-
ти спинку й побічниці, «красно оздоблю-
вати лем квітами, різними візерунками по 
боках і на спинці. І нисько в декого вона 
ще затрималася і стоїть лем за стулом (сто-
лом)». Оздоблювали їх переважно розпи-
сом рослинного характеру. В інтер’єрі хати 
із с. Медведівців за столом стоїть така ша-
фарня, яку в цих краях називають лада.

Перед лавою чи шафарнею ставили 
стул, стув (стіл), біля нього – переносний 
великий ослін. «Стул мав глибокий і дов-
гий ящик, який затігався товстим дере-
вом – столиною (столовиною)». Столина 
зав жди була з однієї дошки, «на такій ве-
ликій столовині бувало цілих вепрів (кор-
нас – дикий кабан) розбирали. Столови-
ну наші діди ще тесали топором». Бокові 
стінки столу теж складалися з однієї ши-
рокої дошки, а передня і задня стінки – 
з двох дощок. «На свята стув покривався 
тканим довгим портком (скатеркою)» 15. 
У с. Смереково розповідали, що «бували 
у людей лем давні столи з видовбаними в 
столині мисками із них челядь їла».

У стуві завжди передня стінка ящика 
була «поціфрована» (прикрашали різьб-
ленням ціфрами – просте геометричне 
оздоблення (смуги)). На початку ХХ ст. 
різьблення стає складнішим, із орнамен-
том: сонцята, шести-, восьмикутні розет-
ки, хрести 16.

У с. Стричава 17 розповідали, що стул 
портком покривали лише на свята, а вдень 
він стояв непокритий: «в буденні дні була 
гола табла (столина) – на ній качали тісто 
і здавна все робили на столі. У скриню 
стуву складали хліб, сало, миски. Давно 
полиць у хижі не було, тому все ховали 
в стув».

Святкові портки (скатерки) «були пе-
ребиранні» (заткані орнаментальними по-
перечними смугами геометричного орна-
менту у вигляді восьмикутних «звізд» і 
«косиць», ромбів, скісних хрестів), зшиті 
з двох прямокутних конопляних полот-
нищ посередині плетеними «чіпками» (ме-
реживом). У них могли вшивати куповану 
стрічку, а по краях «красно лем» оздоб-
лювали черленими протканими партич-

ками (смугами). У 30–40-х роках ХХ ст. 
весь порток затикали «красними взорами 
косиць черленого і синього кольору паму-
товими нитками. Красно то було».

Особливістю гірських лемківських хат 
було те, що під столом або постелею часто 
викопували яму, у яку зсипали городину. 
Інколи її викопували під столом у хижі 
й накривали дошками, інколи – під по-
стіллю, адже сохи в постелі були високи-
ми, і ніщо не заважало спускаться в яму. 
У такі ями ставили драбину. Урожай на 
кромплі (картопля) був невеликий, тому 
в ямі все поміщалося. На «щитовій» сті-
ні над облаками (вікнами) вішали обра-
зи, а під ними клали таніри (декоратив-
ні глиняні фаянсові тарілки), інколи до 
12 штук: «хто кулько мав, клали кіть на 
цілу щитову стіну, а над постіллю нигде 
не клали, лем понад столом. Кіть много 
мали, то щільно клали, лем мало – рідше 
поклали». Інколи «образи були за шором 
(в один ряд) накладені в довгу раму і на-
хилені на хижу». Іноді між образами кла-
ли маленькі танірчата. У хатах доводило-
ся бачити переважно традиційні образи 
на папері під склом – літографії початку 
ХХ ст.: «Пресвята Діва», «Ісус Христос», 
«Тайна вечеря», «Святе сімейство», «Трій-
ця», «Микола Угодник», а образи давніші 
малювали на дошках.

На Великоберезнянщину паперові лі-
тографії надходили з монастирів Кальва-
рії (Польща), Ковчадлога (Словаччини),  
Повча (Угорщина), Почаєва і Білич 
(Україна).

У минулому в селах Великоберезнян-
щини побутувало православне греко-
католицьке віросповідання. Тому тут 
образи «Ісуса Христа» і «Богородиці» з 
відкритими серцями.

На щитовій стіні між вікнами висіло 
звередло (дзеркальце), а під ним – образи 
(невеликих розмірів). Кут між щитовою 
та чоловою стіною (покуть), де стояв стул 
і свічка-«трійця», висіли образи, таніри 
(декоративні глиняні або фаянсові таріл-
ки, був найсвятковіший у хижі і найбільш 
освітлений вікнами. За стул саджали най-
почесніших гостей. У піст, коли заносили 
кросна і треба було ткати, стул виносили 
з хижі.

Під чоловою стіною траплялося бачити 
в хижах ладу (невеликих розмірів скри-
ню) для одягу, тканини, яка на передній 
стінці оздоблена розписом у вигляді двох 
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вазонів. Заможніші селяни замість лади 
ставили касню, яку купували на ярмар-
ках або замовляли майстрові, у якого був 
токарний станок. Вона складається з двох 
частин – нижньої прямокутної з трьох 
ящиків і верхньої – великого рухомого 
дзеркала, закріпленого на двох вертикаль-
них стояках і доповненого двома шухля-
дами. Касні виготовляли й оздоблювали 
виточеними деталями. Наприклад, у се-
лах Малій Березний, Бегендяцька Пас-
тіль, Костева Пастіль, Сіль, Чорноголо-
ва, Мирча побутували у 20–30-х роках 
ХХ ст. не тільки касні, а й постелі (ліж-
ка), які мали бокові стінки, виготовлені й 
оздоблені за допомогою токарних станків.

Лади, касні, шафарні, «сусіча» (сусіки) 
робили із сухої ялиці. Шафарні й сусіки 
здебільшого були поділені на два–три за-
рубки (частини), мали здебільшого рамову 
конструкцію, закладену з чотирьох боків 
дошками-«шиндлями», з рівним віком.

Освітлювали хижу дрібно наколени-
ми трісками, які клали на п’єц, пізніше 
з’явилися каганці, які заправляли лоєм 
(жир) або нафтою (гас). Після вій ни 
(у 1940-х роках) хижу освітлювали лам-
пою, яку заправляли нафтою (гасом), 
зверху на склі розміщували танір.

У куті чолової і сінешньої стін інколи 
ставили третю постіль, а коли її тут не 
було, то його використовували для збері-
гання посуду. 

Посуд ставили на полицю (мисник), 
яка складалася з трьох–чотирьох полиць 
у «закутині біля дверей» і була затягнута 
полотном, «лем без дверцят була і стоя-
ла на лавиці». Інколи біля полиці вішали 
й ложичник, на верхню полицю ставили 
свячену воду в баньці. Пізніше почали 
робити саморобні талаші (мисники), які 
ставили замість полиць. Спочатку вони 
були подібні до полиць, але вже мали бо-
кові стінки, а пізніше до них спереду при-
робляли дверцята.

Посуд був глиняний, дерев’яний і ме-
талевий. Глиняний посуд і металеві горці 
купували на ярмарках у Великому Берез-
ному, Ужгороді, Мирчі. Це глиняні мис-
ки, довжанки, «силки» (горщики) для мо-
лока, кантя (горнятка), корчаги, «цітки» 
(друшляк), тепші (посуд для випікання 
тіста),  ринки (посуд для випікання, сма-
ження м’яса тут називають «тепша» або 
«кайструн», у них пекли хліб, паску), 
«зваряльник» на 100 л (виварювати одяг), 

таніри плоскі, які вішали на стіну, пізніше 
вазони для квітів – «квітники». 

«Глиняний посуд більше «хосновали» 
(берегли), а в користуванні були чугунні 
горці». Але найбільше гончарних виробів 
купували в с. Мирча, де жили гончарі, і їм 
можна було замовити все необхідне. У му-
зейній колекції є чотири авторські роботи 
останнього гончара із с. Мирча Івана Ма-
кара. Особливо цікава одна з тепш, стінки 
якої мають вдавлення. Вироби були ґлей-
довані (з розписом) і без розпису.

У с. Буківцеве в хаті з напівкурною піч-
чю початку ХХ ст. виявлено дві поздовжні 
грядки, на відстані 30 см одна від одної, 
які тягнуться по всій довжині чолової сті-
ни (від щитової до сінешньої), прибиті до 
селемен. Розміщені вони над постіллю, яку 
ставили в куті чолової та сінешньої стін. 
На них було зручно все складати, напри-
клад, випечений хліб у дерев’яному кори-
ті. Тут сушили коноплі, льон, «щоби схло, 
а потім ламали їх прямо в хижі, сінях».

«Гаргала» (дерев’яне відро, на яке за 
ручку вішали «варіху» – кварта з довгою 
ручкою на відрі) із водою стояла біля по-
лиці на невисокому ослінчику, а щоб не 
намокала долівка, то під дерев’яне дно 
підкладали плоский камінь, пізніше від-
ро ставили біля талаша. 

У шафарні або на полиці зверху три-
мали стрітенську «громничну» свічку, у 
народі її наділяли неабиякими магічни-
ми властивостями, тому дбайливо берегли 
впродовж року і часто використовували з 
різною метою – як лікувальний, «проти-
злодушний»  чи заспокійливий засіб, обку-
рювали помешкання або хлів, щоб відігна-
ти хворобу. Від «громничної» свічки і саме 
свято називалося колись, крім Стрітення, 
ще й Громниця.

Дівчата-відданиці на тій свічці воро-
жили, щоб «з полум’я взнати, з якого 
боку сватача чекати», або топили віск, 
щоб по застиглому відбитку взнати май-
бутню долю. Нею обкурювали вози, коли 
вирушали в дорогу; перед першим оран-
ням, обходили із нею сівача разом із за-
пряженим плугом, щоб «її тепло у перші 
борозни лягло і рясними сходами пророс-
ло». Коли хтось вирушав у далеку дорогу, 
давали потримати її в руках, а ще від-
ламували невеликий шматочок і клали в 
кишеню, щоб оберігала 18.

Землю – так кажуть на долівку – мас-
тили щосуботи глиною, у яку додавали 
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вівсяну полову (вода – глина – вівсяна 
полова) без кізяка. 

Сіни в напівкурних хатах не опалюва-
ли, тут завжди було повно диму, часто під 
стіною ставили «лазиво» (драбина) на пуд 
(горище). Тримали тут і млинок (жорна), 
«бо завжди треба було змолоти тенґерицю 
(кукурудзу)», робили його із букового де-
рева, а ручку – з ясеня, щоб не парила 
руку.

Під стіною ставили дерев’яний шафель, 
куди зливали помиї для худоби, більших 
розмірів шафель із райбачкою (дошка для 
прання) для прання й купання.

У с. Загорб у двохдільній напівкурній 
хижі в сінях (довелося побачити ще і в наш 
час) стоїть лазиво на пуд, лежать складені 
дрова, а на дрючку сидять кури.

У дводільних хижах можна було поба-
чити в сінях уздовж затильної стіни висо-
ку загороду, збиту з дощок, куди восени 
зсипають картоплю. Наприклад, у с. За-
горбі в сінях в одній з хиж 19 до цього 
часу зберігають картоплю в «рупі» (яма 
в сінях, прикрита дошкою). У неї спус-
каються по лазиві (драбині). Сокири, 
планкачі – лісорубські знаряддя, теслицю 
складали в дерев’яну варцабу, яку кріпи-
ли на одній зі стін.

Восени в сіни додавали дві трьохсотліт-
рові діжки «станви», складені з клепок, 
скріплені дерев’яними або металевими ко-
ваними обручами. Діжки «станви» на від-
міну від діжок «гордів», мають рівні, а не 
випуклі стінки, у них здебільшого квасили 
капусту. Діжки з квашеною капустою три-
мали в сінях, щоб вона не замерзала. Сім’ї 
були великі, тому завжди квасили в таких 
двох діжках, оскільки однієї було мало.

На поду («на пуді», на горищі) у сусі-
ках тримали жито, овес, на грядках ви-
сіли сплетені качани тенгериці. «На пуді 
лем вішали солене сало м’ясо, щоб заку-
рилося, воно стояло (висіло) там постій-
но, коли треба поліз, відтяв стільки треба 
і дали там висить» 20.

Провіяне, очищене зерно зберігали в 
сусіках, які стояли в коморах, сінях, на 
подах (горищах). «Часто зерно зсипали в 
сусіки з видовбаного дерева, яке всереди-
ні очищали, а зі споду забивали дно».

Комора в хижі завжди була склад-
ським приміщенням для зберігання хар-
чових продуктів, посуду, хатніх знарядь 
праці, вона мала двері й за потребою мог-
ла замикатися. Тут були довбані боденки 

(боденча), маслобійки, ґелетки, шафель, 
доїльниця, різних розмірів корита для за-
мішування тіста, складання м’яса, коли 
кололи свиню. Стояли бодні, ґелетки із 
засоленим салом, сиром (до 1 м заввиш-
ки). Сир солили й зберігали в букових 
ґелетках до одного-двох років, які влітку 
прикривали жаливою (кропивою).

У селах Стричава й Княгиня в комо-
рі у великих ладах тримали борошно, а 
зерно стояло в сусіках на поду. Тут ста-
вили ресалюв (шатківниця), «зварку», у 
якій зваряли (виварювали, відпарювали) 
сорочки, інколи діжку «гордів» на 100–
200 л на «квашню». Розповідали, що спо-
чатку заготовляли капусту в хижі, а по-
тім діжки переставляли в комору, а в кого 
не було комори, то тримали в сінях. 

Полотно, ручники, портки, чистий одяг 
зберігали в ладі. На грядках вішали пря-
жу, повісма, одяг («шмаття перемітували 
(вішали) в коморі на грядку, в хижі шмат-
тя не тримали»). До повали підвішували 
вуджене (копчене) м’ясо й сало, обгорнуте 
тканиною (шматою). 

У с. Смереково 21 зафіксовано цікавий 
інтер’єр: у коморі вздовж трьох стін підві-
шені дрючки (так тут кажуть на грядки), 
на яких висять міхи, різний одяг, виго-
товлений із сукна. На стінах прикріп лені 
дерев’яні полиці, на яких складено сто-
лярний інструмент, стоять винесені з хижі 
горщики, кантя, тепші, декілька ґелеток 
(у них у піст складають сир), попід сті-
нами стоять сусіки з борошном і зерном. 
У щілинах стін зрубу зберігають закладе-
ні сокири.

У пиливні (стодола) обмолочували 
снопи, тому тут посередині був добре 
втрамбований глиною тік, а під стінами 
складали необмолочені снопи. Після об-
молочення солому закидали на пуд.

По стінах висіли ярма, серпи, ціпи, коси, 
граблі, різні деталі від воза, колеса. Після 
обмолочення снопів тут ставили січкарню, 
заносили на зиму й ховали від негоди весь 
сільськогосподарський реманент: плуги, 
борони, рала, сани, закочували віз.

До цього часу на стіни вішають 
дерев’яні граблі, коси, дворучні пили, 
ціпи, мотики, чекан. Мотики були одно- 
і двосторонні, якими обробляли малоро-
дючу гірську землю. Наприклад, мотика 
«ертувка» (у деяких селах її ще назива-
ють чекан) має з одного кінця загостре-
не металеве лезо, яким підважували ка-
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міння, викорчовували трухляві пеньки, 
а іншим широким лезом вигрібали їх із 
землі: «то і тогди і тепер так робимо». 
Зберігали тут і цапіну («сабіна»), колун 
(«пульга») – лісорубські знаряддя, які 
місцеві ковалі виготовляли кожному гос-
подареві. Адже до 40-х років ХХ ст. усю 
лісорубську роботу селяни виконували 
вручну. Основними знаряддями праці 
були сокири й пили. Сокири називали 
«манарин» і «планкач». «Манарин» мав 
вузьке й товсте лезо, ним рубали дерева. 
«Планкач» мав широке і тонке лезо, ним 
тесали дерево. Для спуску дерева з вер-
хів для підважування стовбура викорис-
товували «цапіну», «сабіну», вона мала 
загнутий досередини гострий гак.

Ліс заготовляли сезонно: з осені і аж 
до пізньої весни 22. 

У с. Тихий закуплено млинок до 2 м 
заввишки (великі жорна), на якому мо-
лоли не тільки собі, а й збіднілим сусі-
дам. Такий млинок має три великі камені, 
стінки скріплені дерев’яними тиблями, 
механізм, який рухає двома каменями, 
теж має дерев’яні зубці.

На стінах висіли великі прямокутні 
снувальниці, щить, попід стінами стояли 
ламанки, перетирачки – знаряддя для об-
роблення снопків із конопель, льону. 

Багато селян із прибережних сіл під-
працьовували на лісосплавах, заготівлі 
лісу, проводячи багато часу на заробіт-
ках. Це була виснажлива робота – «іноді 
по пояс у снігові, – нічліги в холодних за-
курених колибах», тому ще до цього часу 
майже в кожній пиливні на стіні висять 
дідові чи батькові металеві лапки, які при-
кріпляли до взуття, щоб при лісосплавах 
втриматися на плотах.

У стайні утримували худобу: коней, 
корів, биків, волів, овець, тому тут за-
вжди був дерев’яний поміст із жолобом 
посередині, куди відгортали гній. Зимово-
стійловий період тривав із кінця жовтня 
до початку травня, потім худобу виганяли 
на толоку, а волів і овець – на полонину. 
Із середини травня й упродовж 100–110 
днів худоба там паслася й набирала вагу. 
Під стінами стояли довгі дерев’яні ясла, у 
які закладали худобі сіно.

Стайня мала подвійні двері, які зсере-
дини утеплювали соломою.

Під стайнею стояли сани, віз, борони, 
плуг. 
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Сергій Сіренко 
(Київ)

ВАСИ ЛЬ К РА ВЧЕНКО ПРО 
РИбА ЛЬСЬК І ПРОМИС ЛИ

В 
асиль Григорович Кравченко – ви-

датний етнограф, фольклорист, краєзна-
вець, діалектолог, теоретик етнографічної 
музейної справи. У його науковому до-
робку питання етнології посідають чільне 
місце. Глибокий інтерес до народної куль-
тури виник у Василя Григоровича ще в 
дитячі роки в Бердянську, де він 25 квіт-
ня 1862 року народився.

Сьогодні про діяльність В. Кравчен-
ка написано багато, але внесок ученого в 
дослідження рибальства в Україні не ви-
вчено. Тому метою пропонованої статті є 
розгляд лише цієї тематики.

Як відомо, першим, хто писав про ді-
яльність В. Кравченка, був його таланови-
тий учень Никанор Дмитрук (1902–1937). 
Саме він уперше (і єдиний) звернув увагу 
на те, що художній твір Василя Григоро-
вича «Над морем» містить етнографічний 
матеріал про рибальство 1. З цієї праці ді-
знаємося про життя бердянських рибалок: 
як і чим вони ловлять рибу, що роблять 
їхні дружини та діти. Наприклад, автор 
з гумором описує випадок, який позба-
вив рибалок улову. «Рибалки, закинувши 
вудки, почали чекати клюву, але на березі 
здійснився такий галас, що вони змушені 
були з’ясовувати що там трапилось. А на 
березі робилось таке: з дачі французького 
консула трьома фаетонами їхав до церкви 
Львокай вінчатися, а дитяча ватага, душ 
з тридцяти, що саме купалася, убачивши 
шлюб, уся сунула з води, – наголо, низ-
кою вирівнялася проти паркана, як же 
хтось з попередніх поїжджай гримнув на 
цю дітвору, вона осатаніло сипала піском 
на весільних, – шпурляла камінцями, 
«тпрукала» на коней, свистала на них!.. 
Один з бояр відважився припинити дітво-
ру, погнався за нею. Але вона з тюканням, 
шубовснула в воду!» 2.

Автор називає такі знаряддя лову: вуд-
ки і сітки 3. Описує їхню будову і техніку 
лову сіткою. Викидають сітку з човна за 
допомогою «ключка» (так називають пал-
ку, яка розчепірює сітку). Щоб сітка трима-

лась у водоймі, використовують «махал-
ки» (канати, де на одному кінці містяться 
«шмати» (поплавки), а знизу грузило) 4. 
Такі «посудини» виготовляють і ремонту-
ють самі рибалки 5.

Використовують рибалки судна двох 
видів. До першого, які мають великі роз-
міри, В. Кравченко відносить «трашбан-
ки» і «астрадонки». Другий – «ялинка» і 
«гапка» 6.

З твору «Над морем» дізнаємось і про 
артіль у Бердянську. Кожен рибалка був 
записаний в артіль, що давало можливість 
заробити, не виходячи в море. Учасники 
об’єднання розвантажували і завантажу-
вали кораблі, які стояли в порту. Бер-
дянська артіль складалася з дванадцяти 
номерів, по двадцять чотири чоловіки на 
номер. Працювали вони за графіком, бо 
роботи було мало 7.

Інша праця В. Кравченка «Від’їзд у 
море рибалок та моряків у м. Бердян-
ську» 8 є науковою роботою, тому й при-
вертала увагу дослідників, але її також 
ґрунтовно ніхто не аналізував. Никанор 
Дмитрук та Ганна Скрипник 9 лише зга-
дують про цей твір. Тетяна Лобода звер-
тає більше уваги на історію виникнення 
статті. Виявляється, історія написання та 
надрукування цього матеріалу досить ці-
кава. «Все почалося з того, що Катерина 
Грушевська в процесі роботи над статтею 
“Дума про пригоду на морі Поповича” 
зіштовхнулася з проблемою відсутності 
“...друкованого матеріалу того роду...”» 10. 
Вона звернулася по допомогу до В. Крав-
ченка. З листа Василя Григоровича до 
пані Катерини ми бачимо, як волинський 
дослідник аналізує інформацію від своїх 
кореспондентів 11.

Ця робота дуже цінна, тому що в ній 
переважають описи вірувань, звичаїв мо-
ряків, що є дуже рідкісним матеріалом. 
Наведемо декілька прикладів. До 1917 
року бердянці перед виходом у море пости-
ли, сповідалися, заборонено було свистіти 
та розповідати про зайців 12. На території 
Російської імперії (Україна тоді входила 
до неї) в XIX ст. було поширене повір’я, 
що, пливучи по воді, не можна згадувати 
зайця, бо цього не любить водяний і може 
накликати бурю 13.

У своїх рукописах В. Кравченко зазна-
чав, що інформатори неохоче спілкували-
ся на такі теми. Причин було декілька: 
по-перше, старі рибалки повмирали; по-
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друге, молоді боялися розповідати, щоб 
не бути покараними 14. Про вихід у море 
Василь Григорович писав так: «Нагру-
зивши свої човни снастями, притягають 
їх до берега і підіймають свої флаги на 
маштах. Як-же човен “без машти”, а “на 
веслах”, то чіпляють на “кормі” або на 
“прові”. – Якщо справа від’їзду відбува-
ється на великому промислі, то й на заво-
ді виставляють флага. На заводах окремо 
від церкви справляють молебні (на кож-
ному); а допіро кроплять свяченою водою 
як рибаків, так завод, все господарство 
рибацьке і снасть, що на рибу, яка лежить 
уже на човнах. Після молебну на заводі 
буває урочистий обід, але і з невеликою 
випивкою. Потім, помолившись Богу, під-
німають паруса й допіро в останнє, пере-
хрестившись по три рази, звертаються до 
св. Николая з проханням, аби він захис-
тив їх від нещастя на морі. Допіро з свої-
ми розпущеними флагами відпливають у 
море. На заводі подають сигнал, с. т. три-
чі спускають і стільки-ж піднімають фла-
га, це – прощання. Всякий човен, згідно 
розподілу на заводі, йде по компасу в той 
бік, куди йому призначено» 15.

З цієї роботи дізнаємось і про знаряддя 
лову. Використовували волокуші, неводи, 
крючники. Усі рибалки Бердянська діли-
лися на дві групи: неводчики і забродчи-
ки. Другі проживали на заводі спільною 
громадою, де діяли суворі правила і май-
же козацькі покарання за провину 16.

Особисті рукописи (чернетки праць, 
розглянуті вище) підтверджують, що Ва-
силь Григорович організував у Бердян-
ську мережу записувачів етнографічних 
матеріалів.

Значно більше праць у В. Кравченка 
про рибальство Волині, адже все своє 
життя він присвятив дослідженню цього 
краю, планував написати «Рибальство 
про р. Тетереву» 17. Він узяв безпосередню 
участь у створені Волинського наукового 
товариства, зокрема його етнографічної 
секції. Після революції він організовує 
роботу щодо створення етнографічного 
відділу Волинського краєзнавчого музею, 
засновує місцеві музеї та народознавчі 
товариства, розбудовує краєзнавчу шко-
лу. Для успішної її діяльності розробляє 
програми-питальники для етнографічно-
краєзнавчих досліджень 18. Окрему серію 
програм В. Кравченка становлять вузько-
тематичні питальники, що стосуються гос-

подарської діяльності населення. Серед 
них є і про рибальство (див. додаток).

В «Етнографічній програмі по рибаль-
ству» подано рекомендації, як збирати й 
оформлювати матеріал. Питальник спря-
мовано на з’ясування різних аспектів жит-
тя рибалок 19. В. Кравченко закликає до-
сліджувати також спосіб лову раків, адже 
їх ловлять тим самим «посудом», що й 
рибу (див. додаток) 20.

За допомогою цього питальника дослі-
дження проводив сам Василь Григорович 
та члени гуртків, якими він керував. Так, 
В. Кравченко записав, що в с. Грушки 
(нині – Володарсько-Волинський р-н Жи-
томирської обл.) в’юнів ловлять зимою го-
рохвинням. «Сухе горохвиння намотують 
на кілок і гострим кінцем кілка встромля-
ють у ополонку так, щоб він добре вгруз 
у дно річки. В’юни дуже люблять таке 
горохвиння, линуть до нього й зашива-
ються в середину. Через якийсь час кілок 
виймають, розгортають горохвиння й вийма-
ють в’юни» 21.

Зафіксував Василь Григорович і дав-
ній спосіб лову риби, який у 1920-х ро-
ках не використовували – «печерування». 
Рибалка набирав повітря в себе і пірнав 
біля берега, шукаючи печеру, у якій була 
риба. Потім запливав до печери й шукав 
найбільшу рибу, яку починав рукою гла-
дити. А риба з того задоволена розкриває 
зябра. Рибалка бере глицю (нею в’яжуть 
сітки) й легенько пронизує її крізь зябра. 
Таким чином риба опиняється на нитці, 
інший кінець якої прив’язаний до ноги 
чи до пояса рыбалки 22. Коли він не вміє 
поводитися з рибою, злякає її, то загине. 
Причина проста: риба скаламутить воду 
так, що рибалка не зможе вийти з печери: 
у нього закінчиться запас повітря.

Учасники гуртка, студенти друго-
го курсу Житомирських Укрпедкурсів 
П. Дмитрійчук, Н. Іванцов та М. Осин-
ський дослідили рибальство м. Житоми-
ра. Вони детально описали рибальські 
знаряддя лову, коли і як ловлять рибу, а 
також саму рибу 23. Досить цікавий спосіб 
ловіння зафіксували гуртківці – труїння 
риби, який у 20-х pоках XX ст. був уже 
заборонений. Рибу ловлять за допомогою 
рослини «трутівки». «Беруть його, ви-
сушують, товчуть і обсипають ним ва-
рену принаду (кашу, горох, кукурудзу) 
і сиплять в воду. Схопивши цю прина-
ду, риба через п’ять хвилин крутиться 
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по воді й перекидається вверх животом  
не жива» 24.

Ще цікавіший спосіб ловіння «кити-
цею» зафіксували на річці Орелі (при-
тока Дніпра) біля с. Китайгорода (Цари-
чанський р-н Дніпропетровської обл.). Це 
відбувається взимку. Коли річка замерзає, 
прорубують ополонку й перетинають річ-
ку впоперек так, щоб риба, яка йде за те-
чією, скупчилася біля ополонки, для того 
й ставлять «китець» із двома крилами. 
Його виготовляють із бадилля соняшни-
ків або з довгих паличок (близько 1 м дов - 
жини). Перев’язують їх шнуром у трьох 
місцях – посередині й на кінцях. До низу 
прив’язують грузила-камінці. Там, де гли-
боко, над паличками прикріплюють сітку, 
а зверху додають поплавки. Китець закрі-
плюють «шостими» (дерев’яні кілочки), 
які прив’язують. Біля ополонки теж за-
кріплюють 25. Ставити цю «посудину» на-
магалися на вузьких місцях річки. Після 
встановлення рибалка ставав біля ополон-
ки з «черпакою»,тобто із саком, який мав 
довгий держак 26. Отже, китиця – це пред-
мет, яким перегороджують річку.

Як бачимо, програму Василя Кравчен-
ка використовували і в Середній Наддні-
прянщині.

А вчителі села Іскоростень (нині – Ко-
ростенський р-н Житомирської обл.) опи-
сали знаряддя лову: сітка, волок-бродок, 
волок-сежник, сітка-хватка, крилач (ятер), 
нерет, сак, кош, вудки, «крига» 27. Детальні-
ше схарактеризуємо маловідомі знаряддя.

Волок-бродок – це великий мішок із 
сітки – «куль», що має вигляд конуса. 
Довжина його від 22 см  до 4 м. До ши-
рокої сторони куля з обох боків приши-
вають крила завширшки від 1 м до 2 м, 
а завдовжки від 2 м до 3 м. До верхньої 
частини крил і куля прив’язують «лазки» 
з бересту, а до нижньої – «нутерочки» 
(грузила із заліза) 28.

Ловлять волоком так: два рибалки бе-
руть за «шусти» (прикріплені палиці до 
крил), розтягають на всю широчінь і во-
лочать по воді 29.

Місце для цього треба вибирати тихо-
водне, з рівним та чистим дном, щоб не 
зачепитися волоком за щось на дні річки. 
Ловлять цим знаряддям улітку. Найкра-
ще ще й уночі, коли риба виходить із ям 
та з-під корчів 30.

Щоб ловити рибу «волоком-сежником», 
потрібно загатити річку. Це роблять так: че-

рез усю річку впоперек забивають кілля на 
0,5 м один від другого, скріплюючи їх жер-
диною або дротом і загачуючи хворостом. 
Гатять так, щоб тільки риба не пройшла. 
Посередині цієї загати залишають прохід – 
«ворота» (завширшки 2–3 м). У воротах 
забивають три стовпці, на яких із жердок 
або дощок мостять «кровать» (приладдя 
для сидіння). Звідси й назва всієї загати – 
«кроваті», або «сежник» 31.

Волок-сежник має такий вигляд, як і 
волок-бродак, але без крил. До спіднього 
боку мішка прив’язують «коромисло» – 
білу палку завдовжки 2–3 м. До «коро-
мисла» прикріплюють «дертално». Лов-
лять цим знаряддям так: рибалка сідає 
на «кровать» і опускає «волока-сежника» 
коромислом до дна. Вода йде у волок. Ри-
балка дивиться на коромисло і бачить, 
коли риба потрапляє до волока. Після 
цього він піднімає держак, і риба вже не 
втече 32.

ДОД АТОК
Кравченко В. Г.

ЕТНОГРАФІЧНА ПРОГРАМА  
ПО РИБАЛЬСТВУ

А. Уваги загальні
Збирач етнографічних матеріалів по-

винен:
1. Занотувати: день, місяць і рік, коли 

збирається матеріал.
2. Зазначити губернію, повіт (округ).
3. Прізвище, ім’я, по батькові.
4. Додати коротенький життєпис осо-

би, від якої занотовують рибалки.
5. Хто проводить запис.
6. Досліджувати лише те рибальство, 

яке проводиться первісним засобом, тобто 
без кидання в воду бомб і взагалі без жод-
ного вживання вогнепальної зброї.

7. Про всяку снасть треба зазначити:
а) де її вживають – на морі, озері, річ-

ці, ставу, болоті і т. д.;
б) на яку саме рибу, яка снасть;
в) як вживають.
8. Як, коли і де треться риба.
9. Майже всяка місцевість має такі 

власні захисти, де риба найбільш ловить-
ся, з того й бажано, щоб усі ці місця були 
занотовані, як же можна, то подати ма-
люнки від руки, або фотографії. Притому 
зазначити, через що власне тут найбільш 
буває риба.
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10. Всякий дотепний збирач етногра-
фічний матеріал повинен:

а) всяку річ, що так, чи інак спричи-
няється до рибальства, здобути в натурі; 
як же цього через щось зробити не можна 
(велика річ), то подати з неї модель, фото-
графію, або хоч відповідного малюнка від 
руки, зазначивши її натуральні розміри;

б) здобувши річ (модель, малюнок), 
зазначити місцеву назву не тільки самої 
річі, а і всякі окремі частини;

в) сітку, що не більш од сажня, треба 
мати в натурі, а на більші поробити зраз-
ки, але на папірцеві зазначити розміри 
всіх частин;

г) грузило, буйки, клячки, треба збира-
ти в натурі на те, щоб бачити їх як вони в 
натурі. При цьому збирати також зразки 
ниток, мотуззя (і) глиць т. ін., що вжива-
ють при виробі сіток.

11. На всяку здобуту матеріальну річ 
причепити на ниточці квиточка, зазначив-
ши на ньому:

а) день, місяць і рік здобуття річі, як 
же можна, то коли й хто її зробить?

б) звідки вона походить?
в) хто подарував, чи то як здобув її від 

передостаннього її власника.
12. Прості рибалки мають багато влас-

них прикмет, забобонів, суєвірів, звичаїв та 
обрядів, якими можна приваблювати рибу, 
а також спинити чи одвести бурю т. и. з 
того: Занотовувати всі перекази, байки, ле-
генди, верзунки, побрехеньки т. й. що так, 
чи інак спричиняється як до рибальства 
взагалі, так і до всякої рибальської річі зо-
крема, чи то риби, як от, – «насміялася 
верша з болота, оглянулася, аж і сама в 
болоті лежить», або «на те й щука в морі, 
щоб карась не дрімав» т. и.

13. Записи всіх матеріалів, зазначених 
в п. 10 і 11 обов’язково подавати з губи 
оповідача (рибалки). Як же його мова в 
чомусь відрізняється від літературної, 
то всі ці відрізнення зазначити певними 
знаками, додавши до них певні пояснен-
ня, – наприклад, звичайне літературне 
слово «сіль» в ріжних місцях Волині має 
багато відмінків, як от «суель», «суль», 
«сул», «соль», «соуль» т. и. або літератур-
не «кінь» –«кунь» [...] (автор показує, як 
передавати звуки мови – С. С.)

Б. Програма
1. Яке рибальське вбрання в певній 

місцевості?

2. Які місцеві назви і як будують: а) ри-
бальські помешкання, куріні, хати (жерт-
ки, накриття, дашки, піддашки, коліби, 
помешкання на єриках); б) для соління, 
та сушіння риби; в) для розвішування 
рибальської снасти, для просушування; 
г) для осмолювання та відгострювання 
снасти (крючча) т. и.?

3. Який зовнішній вигляд та місцеві назви 
цих рибальських суден: човна, дуба, рапки 
(плоскодонки, бандака, астраханки)?

4. Які місцеві назви всякої риби, що 
водиться в певній місцевості.

5. Як усяку з тих риб ловлять зокрема: 
літом; восени; зимою під льодом; весною; 
ранком; в день; у вечері як небо ясне; в 
ночі як небо похмуре; як дуже тихо; при 
середньому вітрі; під час великої бурі; як 
тепло; як холодно.

6. Як ловлять цю рибу в певній міс-
цевості: білугу, бички, верховодку, в’юни, 
головню, йоржі, камбулу, карасі, коропи, 
красноперку, лини, марину, миньки, окуні, 
оселедці, лящи, осетра, перуги (форелі), 
пічкури, плітку, пузанка, пукаси, рибці, 
севрюгу, сикавку, слизка, сома, стерлець, 
тараню, таловинку, угрі, чехоню т. і.

7. Які заховалися в народі перекази 
про походження всякої риби зокрема.

8. Які місцеві назви: болото, [сажалки] 
(грабарки) ставка, озера, річки, море т. і. 
по яких у певній місцевості ловлять рибу?

9. Які є перекази про походження (ви-
конання) кожного болота, річки, т. і. що 
зазначені в п. п. 8 и через що вони одер-
жали певні назви?

10. Яку рибу у певній місцевості лов-
лять руками.

11. Які є певні місцеві засоби для пе-
ретинання річки: а) камінням, плотом, 
гатками, парканами, ліси вискочки т. п. 
(на єриках); б) які місцеві назви всякого 
перетину.

12. Для вловів якої риби в певній місце-
вості вживають це знаряддя: блесне, багор, 
брідень, волокушу, вершу, вудку, котець, 
крипач, козульки, кошики, крючга (гачки 
з буйками для перемету), каламійки, миту-
ші, невід, ості (сандалі), оханки, принади 
на огонь з човна, підсак, сачок, підгак, сіт-
ки, хватка, чаканки, ятір, хабешу т. і.

13. В яких випадках і яку рибу лов-
лять трутизною?

14. Що й як саме вживають на отруєн-
ня риби?
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15. Які є саморобні сітки, вудки, вуд-
лища, грузила, поплавки, блесна, козуль-
ки, гачки, багра т. і.

16. Яка буває рибальська снасть з оче-
рету, рогози лози т. і.?

17. Чим і як приваблюють рибу на пев-
не місце?

18. Яку саме рибу і в яких випадках 
треба приваблювати на певне місце.

19. Які принади (наживу) вживають: 
на вудку й для якої риби зокрема: «мухи, 
скакунці, очитки, робаки, горох, каша, 
хліб, пшениця і т. і.

20. Яка снасть крім вудки вимагає: 
а) певні принади (наживки); б) для якої 
риби; в) всякі риби зокрема.

21. Що звичайно вживають на живця 
для певної риби.

22. Як і яку рибу приглушують?
23. Як розводять рибу до ставка й са-

жалках?
24. Як що для зловів риби спускають 

воду по ставках то: а) коли спускають; 
б) як спускають; в) на яких умовах.

25. Яке вживають приладдя для убор-
ки та переховування риби в волі?

26. Через що стало більш, чи менш 
риби в певній місцевости.

Увага!
В межах України завжди водилося, 

як по річках, так и по ставках та озерах 
багато раків, але літ з 18–20 тому назад 
тут на них був величезний помір, і що по 
де яких місцях ця тварина майже цілком 
зникла, не зважаючи на це, раки знов по-
чали койде прокидатися. Варто би було 
тут зібрати увесь той матеріал, який спри-
чиняється до влову раків у всякій зокре-
ма місцевости.

Частина того приладдя, яке вживають 
при ловах риби – вживається і на раки з 
того збирач етноматеріалів по рибальству, 
мусить поруч з тим зазначити в своїй 
праці про одмінности лову рибальським 
знаряддям (яким) раків. Отже є не мало 
ще такого приладдя, приваблювання, яке 
спеціально вживають на раки.
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Анатолій Щербань 
(Опішне)

ПЕРІОДИЗА ЦІ Я 
ОРН А МЕНТ У ВА НН Я 
ГЛИН ЯНИ Х ВИРОбІВ 
ЛІВОбЕРЕ Ж НОЇ У К РА ЇНИ

О 
рнаментація глиняних виробів по-

стійно привертає увагу науковців від часу 
зародження археології; її досліджують 
також етнологи та мистецтвознавці. Що-
правда, у більшості наукових праць описа-
но окремі археологічні пам’ятки культури, 
історичні періоди, осередки гончарства чи 
вироби. Лише поодинокі дослідники спро-
бували проаналізувати орнаменти гли-
няних виробів у ширших хронологічних 
діапазонах. Але при цьому вони, особливо 
етнологи та мистецтвознавці, припускалися 
прикрих помилок, пов’язаних зі складністю  
досліджуваних проблем та поверховістю 
їхнього вивчення. Найґрунтовнішими з 
них є публікації археолога Миколи Чми-
хова, який, аналізуючи переважно орна-
ментику глиняних виробів, створив власну 
періодизацію археологічних пам’яток доби 
міді-бронзи. Дослідник датував тогочасні 
археологічні культури за зображеннями на 
таких виробах символу сузір’їв Тельця чи 
Овна, у яких перебувало сонце між періо-
дами весни та осені, річного кола зодіаку 1. 
Окремі його думки було піддано критиці. 
Зокрема, основним зауваженням до систе-
ми хронологічних побудов Миколи Чми-
хова, висловленим Іллею Сафоновим, було 
те, що він використав сучасне розуміння 
зодіаку, яке з’явилося досить пізно (І тис. 
до н. е.) у давньогрецькій астрономії 2. За-
галом же його теорії досі не спростовано.

Під час дослідження орнаментації гли-
няних виробів на території Лівобережної 
України (за влучним висловом археолога 
Віталія Отрощенка – потужного дніпро-
донецького осередку культурогенези 3) ви-
явилося, що від часу появи гончарства – 
[доба неоліту (остання третина VІІ тис. 
до н. е.) 4] періоди поступового розвитку 
орнаменту чергувалися з періодами під-
несення (використовували більшу з по-
переднім і наступним періодами кількість 
елементів та мотивів орнаментів, багатші 
їхні композиції) чи спаду.

Я виокремив шість періодів піднесення і 
стільки ж періодів спаду орнаментації. Схе-
матично моє уявлення про цей процес показа-
но на діаграмі (рис. 1), де цифрами передано 
порядковий номер певного періоду. Зауважу, 
що я використовую усталене нині датування 
археологічних культур, не відкидаючи дум-
ки, що згодом воно буде переглянуте.

Перший період – остання третина 
VІІ тис. до н. е. (початок доби неоліту) – 
характеризується появою на досліджуваній 
території гончарства й одночасним форму-
ванням системи орнаментації глиняних ви-
робів, що використовувалась до ХVІІ ст., – 
заглиблених геометричних зображень. 

Вони були абстрактними, позбавленими 
образності, перетвореними в орнамент та 
переважно симетричними. Створюючи їх, 
мешканці території Лівобережної України 
від кінця VІІ тис. до н. е. стабільно вико-
ристовували такі прийоми композиції, як 
метричність (однакові елементи монотон-
но повторювалися через однаковий інтер-
вал), ритмічність (монотонно повторюва-
лися мотиви орнаменту) та симетрія.

Композиції, утворені з елементів, які 
метрично чи ритмічно повторювалися і 
наносилися у вигляді смуг на поверхню 
майже всіх типів керамічних виробів, 
були незамкнутими (безкінечними) та 
симетричними (переважала центрично-
обертова симетрія). Їх наносили переваж-
но на зовнішню (за небагатьма винятка-
ми) поверхню виробів. Досить рідкісними 
є рапортні композиції, у яких елементи 
повторюються не лише вправо-вліво, але 
й вгору-вниз (в археологічних публікаці-
ях їх називають «шахові»).

Другий період, що, за Валерієм Мань-
ком, тривав упродовж усього VІ тис. до 
н. е. (ранній неоліт, середній етап роз-
витку дніпро-донецької археологічної 
культури, період її розквіту) 5 характери-
зується розвитком декору глиняних виро-
бів – з’явилися нові елементи, поширили-
ся складні композиції з багаторядних смуг 
орнаменту – відбулося перше піднесення 
орнаментування глиняних виробів.

Третій період – V–ІІІ тис. до н. е. – ха-
рактеризується спрощенням орнаменталь-
них композицій, незначним зменшенням 
кількості елементів та нанесенням орна-
ментів переважно у верхніх частинах по-
суду. 

У четвертий період (перша половина 
ІІ тис. до н. е., доба ранньої – початок 
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доби пізньої бронзи, час існування серед-
ньодніпровської, катакомбної, бабинської 
та раннього етапу зрубної культур) від-
булося друге піднесення орнаментуван-
ня глиняних виробів – зросла кількість 
орнаментальних елементів. Наприклад, 
новими стали зображення кіл та дуг, ба-
гатопружкова орнаментація посуду та 
піктографічні зображення. Поширилися 
тенденції до нанесення орнаментів на всю 
зовнішню поверхню посудини.

П’ятий період (друга половина ІІ – по-
чаток І тис. до н. е., кінець доби середньої – 
пізньої бронзи) характеризується значним 
спрощенням орнаментації глиняних виро-
бів. У цей час переважно використовували 
прямі концентричні смуги, нанесені або у 
верхній частині посудини, або по всій її зо-
внішній поверхні (ранній період розвитку 
бондарихинської культури).

Наприкінці VIIІ – у першій половині 
VІ ст. до н. е. (шостий період, початок 
доби раннього заліза) відбулося третє 
піднесення декорування глиняних виробів, 
що проявилося у виготовленні щедро деко-
рованого столового посуду із заглиб леним 
орнаментом, досить часто інкрустованим 
білою речовиною. Від цього часу просте-
жуємо тенденцію до нанесення складних 
орнаментів переважно на посуд для збері-
гання рідини та споживання напоїв. У цей 
час він був вилощеним і зачорненим.

Упродовж наступного, сьомого, періоду  
історії декорування глиняного посуду 
(друга половина VI ст. до н. е. – ІІІ ст.) 
одночасно зі зникненням кількох типів ви-
лощеного глиняного посуду значно спрос-
тилася його орнаментація, обме жившись 
смугою втиснень чи проколів по краю він-
ця або попід ним та рідкісними наліпле-
ними пружками чи виступами.

Восьмий, короткочасний, період історії 
оздоблення глиняного посуду (друга поло-
вина ІІІ – V ст.) відзначається четвертим 

піднесенням його декорування. У цей час 
на території Лівобережної України (чер-
няхівська культура) поширилася невлас-
тива досі техніка виготовлення посуду – 
на гончарному крузі, з’явилися горни для 
випалювання посуду. Разом із нею набу-
ває поширення щедро декорований вило-
щений посуд, із вишуканим декором. 

Поряд із цією культурою в той час іс-
нувала гончарна традиція київської архео-
логічної культури, глиняні вироби в якій 
орнаментовано досить рідко, переважно 
смугою втиснень по краю вінця посудини. 

У дев’ятий період (VI–VІІ ст.) відбувся 
настільки масштабний спад декорування гли-
няного посуду, що найпростіший декор, налі-
плений попід вінцями пружок та втиснень по 
краю, наносили на одиничні посудини. 

Десятий період (кінець VIІ – початок 
ХІ ст.) декорування глиняного посуду 
розпочався з появи на півдні досліджу-
ваної території носіїв південно-східних 
гончарних традицій (аланів) та утворен-
ня Хазарського каганату. Разом зі схід-
ними типами посуду було принесено нові 
орнаменти: для кухонного посуду – втис-
нені, для столового вилощеного – втиснені 
та вилощені. Деякі з привнесених нова-
цій було сприйнято сусіднім із каганатом 
слов’янським населенням (волинцевська 
та роменська археологічні культури), хоча 
оздоблення їхнього посуду було значно 
біднішим. Це було п’яте піднесення орна-
ментування глиняного посуду.

Одинадцятий період (ХI – перша поло-
вина ХVІІ ст.) характеризується викорис-
танням посуду з одноманітним декором – 
концентричними прямими та хвилястими 
ритованими чи втисненими лініями, розта-
шованими переважно на плічках посуду.

Дванадцятий період розпочався в остан-
ній чверті ХVII ст. і тривав до початку ХХІ 
ст. Він прикметний подальшим піднесенням 
орнаментування глиняних виробів унаслі-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рис. 1 – Схема розвитку орнаментації глиняного посуду на Лівобережній Україні
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док поширення невластивих досі мальова-
них орнаментів (рослинних та фляндрівки), 
розширенням асортименту щедро декорова-
них глиняних виробів (набули поширення 
кахлі та люльки). Оскільки для цього часу 
розроблено детальнішу хронологію, а ар-
хеологічні джерела доповнено писемними, 
спробуємо детальніше прослідкувати, яким 
чином змінювалися в цей період орнаменти 
на глиняних виробах. 

На жаль, і для нового та новітнього часу 
досі не створено загальної для Лівобереж-
ної України схеми таких змін, оздоблення 
глиняних виробів в окремі періоди висвіт-
лено недостатньо (кінець ХVII ст., перша 
половина ХІХ ст.). Тому схарактеризує-
мо ці зміни в загальних рисах. Спочатку 
рельєфні рослинні орнаменти наносили 
переважно на кахлі, оздоблення посуду 
включало як мальовані, так і втиснені та 
ритовані геометричні елементи. Потім на 
кухонний посуд поступово почали наноси-
ти переважно мальовані орнаменти, а на 
частину мисок та посуду для зберігання й 
споживання рідини – рослинні. 

Від останньої чверті ХVIIІ ст. для оздо-
блення мисок почали застосовувати флян-
дрівку, яка переважала в орнаментації цієї 
групи виробів упродовж ХІХ ст. Інші гру-
пи посуду оздоблювали переважно геоме-
тричним орнаментом. Унаслідок втручан-
ня Полтавського губернського земства на 
початку ХХ ст. почалося нове піднесення 
орнаментації глиняних виробів переважно 
в таких гончарних осередках Лівобережної 
України, як Опішне та Глинськ. За допомо-
гою професійних художників в оздобленні 
полив’яного посуду було відновлено рос-
линні орнаменти. Найдовше вони протри-
малися в Опішному, де їх бачимо й нині. 

Проаналізувавши орнаментацію глиня-
них виробів Лівобережної України, мож-
на зробити висновок, що вона розвивалася 
хвилеподібно – після періоду піднесення, 
що тривав від 200 до 400 років, обов’язково 
наступав період спаду. Між початками пе-
ріодів піднесення проходило близько 1000 
років. На жаль, через недостотатню розроб - 
леність хронології та вивченість пам’яток 
доби неоліту-енеоліту не вдається виокре-
мити дрібніші періоди. Проте, на мою дум-
ку, ця закономірність існувала. Винятком 
є четверте піднесення, що відбулося вна-
слідок зовнішньої короткочасної інвазії, 
яка не позначилася на подальшому розвит-
кові місцевої гончарної традиції. 

Чим же можна пояснити таку періодич-
ність у розвитку орнаментації глиняних 
виробів? На мою думку, найперше – зміна-
ми в суспільній свідомості. Помічено, що 
всі піднесення сталися після початку пев-
них кризових явищ у природі. Наприклад, 
перше піднесення відбулося в посушливий 
період, коли лісостеповий ландшафт на 
значній території Лівобережної України 
поступово змінився на степовий 6. Також 
зрозуміло, що в усіх випадках декор глиня-
ного посуду змінювався під значним впли-
вом ззовні – зі східних, південно-східних, 
західних та південно-західних територій – 
унаслідок запозичень ідей чи переселен-
ня гончарів. Висновки про зумовленість 
збільшення кількості елементів орнаментів 
і ускладнення їхніх композицій кризови-
ми явищами в житті носіїв трипільської 
культури зробив Тарас Ткачук 7. Після ви-
явлення описаних вище закономірностей 
я вкотре перечитав праці Лева Гумільова 
і виявив, що подібним чином розвивалися 
всі етноси 8.

Таким чином, вивчення орнаментації 
глиняних виробів на обмеженій території 
впродовж усієї історії її розвитку дозво-
лило виявити певні закономірності, ви-
окремити періоди піднесення та занепаду. 
Однак це питання потребує ще подальшо-
го розроблення. Сподіваюся, що до ви-
вчення цієї надзвичайно важливої теми 
долучаться етнологи та мистецтвознавці.
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Валентина Галацька 
(Дніпропетровськ)

СУ Ч АСНЕ ПОбУ Т У ВА НН Я 
ВЕСІ ЛЬНОГО ОбРЯ Д У 
ПРИ ДНІПРОВ’Я: ВТРАТИ ТА 
ПЕРСПЕК ТИВИ

С 
уттєві зміни у світосприйнятті 

сучасного українства, позначені глоба-
лізаційними викликами епохи постмо-
дернізму, впливають на реконструктивне 
фольклорне мислення, істотно збіднюють 
образну фольклорну свідомість народу на 
рубежі ХХ–ХХІ ст. 

Органічність існування весільного об-
ряду на Придніпров’ї сьогодні істотно по-
рушена урбанізацією життєвого простору, 
уніфікацією жанрів. Але наявні в образній 
фольклорній свідомості мешканців регіону 
елементи цієї обрядодії становлять певний 
науковий інтерес. Глобалізаційні зміни 
в суспільстві в 90-х роках ХХ ст. викли-
кали трансформації в розумінні символіч-
ної та образотворчої природи весільної об-
рядової пісенності. Сьогодні відбувається 
деформація фольклорного мислення від 
умовно реального (міфологічного) до об-
разно відображеного (художнього) на рівні  
існування цього найважливішого у пла-
ні соціалізації людини обряду [1, 33]. На 
межі століть помітне болісне розшарування 
урбаністичного та сільського типу весіль, 
що зумовлено самим способом життя мега-
полісу, нівеляцією національних духовних 
орієнтирів. 

Урбанізація, широкий розвиток за-
собів масової комунікації спричинили 
значні зміни традиційних «класичних» 
форм народнопісенної культури, внесли 
певні корективи в питання взаємовідно-
син фольклору та літератури, визначи-
ли розвиток народної культури взагалі. 
Водночас жанри українського фолькло-
ру розвивалися в часі і просторі не лише 
«природним процесом відходу віджилого 
і нарощення нових рис». Причини при-
мусового характеру, які насправді руй-
нували фольклорну традицію в XX ст., 
розкриває Роман Кирчів у статті «Фоль-
клор у системі новочасної української 
культури» [2, 275], присвяченій аналі-
зу особливостей сучасного українського 
фольклору і фольклоротворення, харак-

теристиці нових культурних контекстів 
народної словесної творчості. 

Матеріали фольклорних експедицій 
на території Дніпропетровської області 
останніх років констатують помітне змен-
шення питомої ваги фольклору в куль-
турному житті народу. Обрядові весільні 
пісні збереглися переважно в репертуарі 
жінок старшого покоління, до того ж, 
як правило, у репертуарі пасивному. Вік 
найактивніших носіїв фольклору, за спо-
стереженнями багатьох збирачів народно-
пісенної творчості, – становить від 50 до 
90 pоків. Відповідно немає традиційної 
закріпленості певних весільних обрядо-
вих пісень за чітко визначеною віковою 
групою. Порушується певна замкненість 
регіонального пісенно-обрядового репер-
туару, деякі весільні пісні стають попу-
лярними на всій території України. Такі 
зміни в побутуванні весільної обрядової 
пісні впливають на її словесний текст. 

Насамперед помітними є зміни у від-
ношенні «пісня – обряд». «Весільна 
пісня, – зазначає відома дослідниця ве-
сільного обряду, уродженка селища Ро-
манкове (м. Дніпродзержинськ), Марія 
Шубравська, – не існує сама по собі, поза 
обрядом – поза тим соціальним і обря-
довим середовищем, в якому вона наро-
дилася. Вона живе в обряді, обслуговує 
його, беручи з нього життєдайні соки, 
розвивається в ньому і в ньому функціо-
нує» [3, 7]. Тому будь-які зміни в обря-
довій частині не проходять безслідно як 
для пісенного тексту, так і для словесного 
символу. 

У весільному обряді Нижньої Над-
дніпрянщини тепер не існує чіткого роз-
різнення варіантів весільного дійства, що 
відображали сирітство, вдівство, прийма-
цтво молодих. Уже на початку XVII ст. 
в літературі є згадки про відмінність у 
весільній обрядовості та пісенності при 
одруженні дівчини і вдови («Перспекти-
ва» К. Саковича, «Ліфос»). Ця традиція 
добре зберігалась і в XIX ст. [4, 62]. 

Нині багато етапів весільного обряду 
на Придніпров’ї майже зникли, деякі об-
рядові дії скоротились чи об’єдналися з 
іншими (розплітання коси, перевезення 
посагу, саджання на кожух молодих). 

Істотного скорочення, об’єднання об-
рядодій на кінець XX ст. набуває перед-
весільна обрядовість, пов’язана зі сватан-
ням дівчини, домовленістю двох родин 
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про шлюб [1,12]. Таким чином, випадають 
з активного побутування пісні, пов’язані 
з цими етапами весільної обрядовості. 
Цікаво, що алегоричні діалоги, оповіді 
про ловлю куниці, лисиці, про купівлю-
продаж, якими традиційно розпочинало-
ся сватання, за спостереженнями Н. Здо-
ровеги, в кінці XIX – на початку XX ст. 
також починають зникати й набирають 
форми ділової розмови. 

У Синельниківському районі Дніпропе-
тровщини сьогодні збереглися цікаві варі-
анти примовок, з якими старости заходять 
до господи нареченої. Вони трансформо-
вані в сучасну фольклорну свідомість з 
найдавніших часів язичництва і княжої 
Руси-України та відображають елементи 
періодів мисливства (ловитва нареченої як 
дорогого звіра), княжого укладу (драма 
княжого двору), викуп, викрадення наре-
ченої: «Слід лисиці до вашого двору, наш 
мисливець взяв за твору... Десь сюди за-
летіла орлиця, хочемо купити для нашого 
молодця... Ану покажіть нам тую куницю, 
яка тут десь ховається...» [6, 213].

Головними дійовими особами перед-
весільної обрядовості виступають князь і 
його почет, що зафіксовано в с. Новоіва-
нівці Нікопольського району: «У сім’ю, 
де жила дівчина, приходили свати, вони 
говорили про князя, який шукає пре-
красну голубицю. Князь збився з ніг, але 
тепер помітив, що голубиця залетіла до 
цієї хати» (записано від М. В. Дольник, 
1921 р. н., с. Новоіванівка Нікопольського 
р-ну Дніпропетровської обл.). Подібні на-
строї та дійові особи (інваріант – куниця) 
зустрічаються і в описі передвесільного 
дійства у с. Преображенці Царичанського 
району: «Ми шукаємо куницю, красну ді-
вицю на прохання князя» (записано від 
М. Ф. Калиниченко, 1913 р. н.).

З передвесільного циклу обрядодій сьо-
годні на Придніпров’ї випала форма огля-
дин як важливого композиційного елемен-
ту в сюжетній канві: сватання – заручини. 
Знаковий зміст цієї обрядодії закріпився в 
назві «мале весілля», яка побутувала на те-
риторії сусідньої Полтавщини. 

Унасдідок зміни ключової функції 
обряду з магічної на розважальну від-
бувається зміщення акцентів на веселі 
жартівливі мотиви. За спостереженням 
С. Мишанича, із сучасного весілля по-
ступово зникають пісні туги, прощання 
з батьківським домом, пророкування не-

щасливої долі, тобто витісняються жур-
ливі теми, таким чином звужується вико-
ристання символів мінорної тональності. 
Основний традиційний сюжет весільного 
обряду – відображення боротьби двох ро-
дів – позбавляється своєї гостроти, кон-
фліктності, драматизму [7, 76].

Власне весільний обряд на Придніпров’ї 
складається з кількох структурних ком-
понентів: випікання короваю, виплітання 
вінка, запрошення на весілля, вінчання, 
посад молодих, пов’язування намітки, пе-
реїзд нареченої у дім чоловіка. 

Особливою поетичністю відзначається 
обряд випікання короваю, зафіксований 
на всій території Придніпров’я. Як за-
значає відомий учений-славіст О. Потеб-
ня, вказуючи на язичницьке походження 
обряду, коровай називають сонцем-раєм, 
тобто небом [8, 418]. Тому на Дніпропе-
тровщині таке поважливе ставлення до ве-
сільного хліба, який печуть лише жінки 
заміжні та щасливі в шлюбі. Наприклад, 
на Нікопольщині коровай, шишки і дивень 
випікають за тиждень до весілля. У с. Ка-
пулівці, давньому козацькому поселенні, 
збереглися печі для випікання дивнів. 
«Для дивню очерет заготовляється не мен-
ше, як за півроку, щоб він був висушений 
і при випалюванні в печі не тріскався і не 
мав болотяного запаху. За один раз у піч 
ставлять десять-дванадцять паличок. Ви-
печений дивень прикрашають паперовими 
квітами та цукерками», – згадує В. О. Бо-
лобан (1950 р. н.).

Персоніфікований образ короваю ви-
ступає тут символом родинного достатку, 
сімейної злагоди. Символіка короваю, 
вважав М. Сумцов, тісно пов’язана з куль-
том сонця, місяця, зірок. Після закінчен-
ня роботи коровайниці співали, дякуючи 
долі: «Хороший коровай убгали, всереди-
ну місяць клали, а довкола зороньками 
з райськими пташечками» (записано від 
М. В. Дольник, 1921 р. н., с. Новоіванів-
ка Нікопольського р-ну Дніпропетров-
ської  обл.).

В усіченому варіанті існує обрядодія 
виття гільця, яка збереглася у Нікополь-
ському районі серед молоді. Можливо, 
цьому сприяє давня фольклорна тради-
ція, знана з козацьких часів, адже кілька 
запорозьких січей (Микитинська, Чортом-
лицька) існували на цій території: «А ми 
у Галини в дружках були, – усі лужиці 
виходили, червону калину виламали, хре-
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щений барвінок вищипали, та цій Галинці 
гільце звили. А з якого дерева? З яли-
ни, ще й червоної калини, ще й хреща-
того барвінку, ще й запашного василька» 
(записано від М. В. Дольник, 1921 р. н., 
с. Новоіванівка Нікопольського р-ну Дні-
пропетровської  обл.).

Як бачимо, у сценарії весілля 
Придніпров’я у другій половині XX ст. 
активно задіяні постійні денотати (тобто 
конкретні предметні явища), що уособлю-
ють поетичний космос українського наро-
ду, знакову ментальну сутність: червона 
калина, хрещатий (вар. хрещений) бар-
вінок, ялина (менш поширений символ), 
кінь вороний, соловейко, «півень білокри-
лий», «голубки милі», сокіл, лебідонька. 

Відомий учений-славіст Георгій Гачев у 
книзі «Национальные образы мира» дослі-
джує образну систему народів, узявши за 
основу «космопсихологос» як «єдність тіла 
(природи), душі (національного характе-
ру), духу (складу мислення), національної 
логіки. Усе це створює національний об-
раз, а у спрощеному вигляді – національну 
модель світу» [10, 47]. Саме за цією модел-
лю здійснюється весільний національний 
обряд в Україні, уособлений у поняттях 
національної флори і фауни, або націо-
нальних елементах образності. 

У весіллі в драматизованій формі від-
биваються всі сцени родинно-побутового 
життя нації, які заохочуються до насліду-
вання молодим поколінням, у конкретно-
образних, неповторно-національних фор-
мах. У них відбилася народна мораль, 
розуміння добра і зла, любові та ненави-
сті, щастя й біди, родинних опозицій (свек - 
руха – невістка). «Дружки (прикрашають 
дивні шишками з хмелю стрічками і співа-
ють весільну пісню): Даєш, ненько, руш-
ничок у руки. Виряджаєш мене до свек- 
рухи. А свекруха – не рідная мати, буде 
чужим дітям замишляти: борщу всиплю – 
вона й не сідає, хліба відріжу – вона ско-
са гляне» (записано від О. М. Дубовик, 
1930 р. н., с. Першотравенка Магдалинів-
ського р-ну Дніпропетровської  обл.). 

У с. Новоіванівці на Нікопольщині за-
фіксовано народнопоетичний варіант про-
щання молодої з дівоцтвом у формі цікаво-
го, художньо вартісного тексту з уживанням 
традиційних образів вишні, зозулі, обрам-
лених психологічним паралелізмом: «Ой у 
саду, саду вишенька зав’яла, – Листячко 
опало, то ми з твоїм дівуванням та вже й 

розпрощались. Ой летить зозуля, де ви-
шенька верне, та вже твого дівування ніхто 
не поверне» (записано від М. В. Дольник, 
1921 р. н., с. Новоіванівка Нікопольсько-
го р-ну Дніпропетровської  обл.). 

Зооморфний образ зозулі виступає 
символом дівчини на виданні, або наре-
ченої. У весільній обрядовості українців 
зозуля виконує роль медіатора, зазначає 
Н. Пастух [11, 12].

На Придніпров’ї в сільських районах 
подекуди збереглася пісенна драматургія 
дівич-вечора. «Це означало, що дівчина 
прощалася з вулицею і з своїми товари-
шами, прощалася з дівуванням. А вдень, 
в суботу, йшла молода кликати всіх роди-
чів і сусідів зі своїми дружками. І шишки 
носила старша дружка, але давала шиш-
ки молода», – зазначає Г. Т. Стекленьова 
(1926 р. н., уродженка с. Червоногриго-
рівка Нікопольського р-ну Дніпропетров-
ської  обл.). 

Характерною для цього поетичного 
дійства є збережена на степових теренах 
Нижньої Наддніпрянщини пісня «Крашен 
вечір», яка додає драматизму і гармоній-
ної тональності самій цій події. Поетичні 
повтори, рефрени, риторичні звертання 
демонструють експресивну природу цьо-
го дійства і його духовне наповнення: 
«Крашен-вечір, дивит-вечір, та рано-рано. 
Крашен-вечір, дивит-вечір, та ранесенько. 
Ой, хто ж його красив? Молодого ненька і 
вся родинонька ж та ранесенько» (записа-
но від Є. І. Жернової, 1930 р. н., с. Аули 
Криничанського р-ну Дніпропетровської  
обл.).

Прикметно, що в нашому регіоні, зо-
крема в Нікопольському районі, зафіксо-
вана така обрядодія, як перевезення при-
даного молодої. У міському середовищі це 
вже не спостерігається. Пісенний матеріал 
має повчальний характер і адресований 
конкретним людям: «Ой люди, люди – 
вороги, не переходьте дороги, нехай пе-
рейде родина, щоб дорога була щаслива. 
Побажання свекрусі: “Тобі, мати, хату не 
топити тобі, мати, діжу не місити як то-
пила, то й топитимеш, як варила, то й ва-
ритимеш, тільки тої слави, що невістку ді-
ждала”» (записано від Г. Т. Стекленьової, 
1926 р. н., с. Червоногригорівка Нікополь-
ського р-ну Дніпропетровської  обл.).

Для південних районів Дніпропетров-
щини показовим елементом весільного об-
ряду є також вечірка у молодого. Як пра-
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вило, вона починається після запросин і 
відзначається жартівливим характером, 
вираженим у пісенній палітрі. Гості під 
двором співають: «Осли гудуть, вже до 
двору йдуть – наряджайся, матінко, собі 
гостоньків сподівайся. Та й уріж, матін-
ко, китайки, застеляйте столи ще й лавки, 
бо йдуть дружечки – панянки» (записано 
від М. В. Дольник, 1921 р. н., с. Новоіва-
нівка Нікопольського р-ну Дніпропетров-
ської  обл.).

Цікавий інваріант цієї пісні побутує 
в с. Аули Криничанського району. Цей 
народно поетичний зразок відзначаєть-
ся діалогічністю, насиченістю дією, яку 
створюють бояри та молода. Для сце-
нічного втілення – це найпридатніший 
варіант секундарного фольклору. У тек-
сті присутні повтори, рефренна структу-
ра. «Бояри: осли гудуть, вже до двору 
йдуть – наряджайся, Ганно – візьмуть 
тебе. Молода: а я наряджаюся, я ж вас 
не боюся, єсть у мене батько рідний, та 
й не дасть мене. Бояри: ой, осли гудуть, 
вже до двору йдуть – наряджайся, дівко 
Ганно – візьмуть тебе. Молода: а я на-
ряджаюся, я ж вас не боюся, єсть у мене 
ненька рідненька, та й не дасть».

На цих передвесільних вечорницях 
пере важали пісні, ігри, танці. Як згаду-
ють старожили, тут квітчали гільце, вили 
вінки, обов’язково вечеряли. Сьогодні сце-
нарій дівич-вечора та вечірки в молодого 
насичений розважальними елементами, 
піснями літературного походження. Бага-
то самодіяльних творчих колективів на-
магається відтворити, хоч і фрагментар-
но, веселу атмосферу цього дійства. Така 
секундарна демонстрація фольклорних 
зразків властива творчій манері фольк-
лорних ансамблів «Знахідка» (м. Жов-
ті Води), «Криниця» (смт Підгороднє), 
«Журавка» (м. Павлоград). 

Епіцентром весільного обряду є продаж 
молодої, який сьогодні в урбанізованому 
середовищі звівся до примітивної форми 
отримання матеріальної вигоди. У сіль-
ському етноекстер’єрі присутня така пі-
сенна форма цього неповторного дійства: 
«Не наступай, Литва, Буде з вами битва, 
Будем бити, воювати, А Олечки не давати» 
(записано від Є. М. Полішко, 1932 р. н., 
с. Малоандріївка Магдалинівського р-ну 
Дніпропетровської  обл.).

Напруженість дії, коли молодший брат 
примушує молодого торгуватися за свою 

сестру, передається мовно-експресивними 
засобами жартівливого змісту: «Не стій, 
зятю, та за плечима, не лупай очима, По-
лізь у кишеню, викинь грошей жменю, ви-
кинь гроші на тарілку за Олечку-дівку» 
(записано від Є. М. Полішко, 1932 р. н., 
с. Малоандріївка Магдалинівського р-ну 
Дніпропетровської  обл.).

Певні динамічні зміни в символічному 
змісті українського весілля Нижньої Над-
дніпрянщини виявляють себе і в кінці 
XX ст., що зумовлено збідненням рівня об-
разної фольклорної свідомості носіїв цих 
зразків через сучасні глобалізаційні впли-
ви. Так, порівняння дівчини з калиною 
стало доволі традиційним для поетики 
українського фольклору, але в сучасних 
умовах побутування фольклорних текстів 
відбувається актуалізація іншого значення 
слова. Наприклад, коли продають молоду, 
співають: «Братику, не лякайся, сестриці 
не цурайся, сестриця – родина, сидить, 
як калина» (записано від Г. В. Дубовик, 
1926 р. н., с. Чаплинка Петриківського р-ну  
Дніпропетровської  обл.).

У сучасному власне весільному обряді 
Придніпров’я вже не відбувається розподі-
лу ролей між учасниками обрядодії, як це 
спостерігалося в 60–70-х роках ХХ ст. Ко-
жен із учасників весілля (дружки, бояри, 
світилки) мав свою мовну партію, яка від-
значалася гарним ігровим началом, привно-
сила комічно-драматичні перипетії в загаль-
ний сюжет цієї найвизначнішої обрядодії. 

У нинішньому урбанізованому середо-
вищі зберігся звичай розплітання коси. 
Як правило, це здійснюють брат чи сестра 
молодої. На південних теренах Дніпропе-
тровщини збереглася така пісенна образ-
на формула: «А брат сестрицю розплітає, 
цвіт троянда розцвітає. Не йди, сестри-
цю, молода заміж, цвіт рожу споминає» 
(записано від М. В. Дольник, 1921 р. н., 
с. Новоіванівка Нікопольського р-ну Дні-
пропетровської  обл.).

Нині на Придніпров’ї втрачено об-
рядодію вдягання очіпка. Як зазначає 
Хв. Вовк, «дружко кладе очіпок та наміт-
ку на віко діжі, ставить віко собі на голо-
ву й обертається кругом на одному місці. 
Тоді нахиляють голову молодої, її брат по-
чинає розплітати косу, а свашки та сестри 
надягають очіпок та намітку» [12, 270].

Поетичність обрядодії покривання мо-
лодої хусткою сприймається пісенним су-
проводом, на сьогодні більш спрощеним, 
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ніж у середині ХХ ст. Характерний пісен-
ний зразок «Не вмивалась, не втиралась», 
зафіксований у с. Добра Надія Томаків-
ського району, має соціальний відголос, 
що засвідчує драматичну долю її носіїв, 
а також давнє її походження: «Не вми-
валась, не втиралась, пішла жито жати. 
Дожалася до берези – сіла спочивать. Як 
згадала дівування – начала плакать» (за-
писано від М. Ф. Калашник, 1936 р. н.).

Післявесільні обрядодії на Придні-
пров’ї пов’язані з циганщиною. У них 
збережена варіативність дійових осіб: 
цигани, лікар, перукар та ін. Кожен із 
цих героїв має свою мовну партію, яка 
відзначається жартівливим характером, 
що бере початок з інтермедій мандрівних 
дяків XVIII ст. 

Досить колоритним є післявесільний 
обряд на Придніпров’ї, зокрема у Павло-
градському районі, де вважався особливо 
важливим, оскільки сприяв зміцненню 
зв’язку між сватами, полегшенню адапта-
ції молодої серед чужого роду. Відбува-
лися свята у батьків молодої, куди прихо-
дили на гостину зі своїми найближчими 
родичами, дарували їм по 12 калачів. Не-
даремно цей елемент весілля називається 
«калачиний». 

Післявесільне частування гостей було 
цікавим атрибутом українського весілля. 
Приносячи різноманітні страви на свят-
ковий стіл, дружки співали: «Їжте, їжте, 
бояри, борщик. Є його повний горщик. 
На те його зварили, щоб ви його поїли» 
(записано від М. М. Вільхової, 1925 р. н., 
жительки с. В’язівок Павлоградського 
р-ну студенткою Н. Кольцовою) 

Купання та обдаровування батьків на 
другий день весілля також є обов’язковим 
чинником, який зберігся на Придніпров’ї. 
«Катають батьків на тачці, потім ку пають; 
їдуть, їдуть, наздріли калюжу, переверну-
ли воза – іскупали. Як вертаються, ставля-
ють вагани гріть води – мить батьків» (за-
писано від П. А. Гординської, 1931 р. н., 
жительки с. Кочеріжки Павлоградсько-
го р-ну Дніпропетровської  обл.). 

Прикметно, що в понеділок після ве-
сілля гості й обидві родини, молодого й 
молодої, збираються на вареники, цим 
самим споріднюючи сім’ї. Такий звичай 
зберігся сьогодні у П’ятихатському, Кри-
ничанському, Павлоградському районах. 
У Павлоградському районі в першу середу 
після весілля подружжя йде до молодого, 

примовляючи: «З середою, бо з невісточ-
кою молодою». У цей день їдять вареники. 
Невістка не йде додому до самої неділі. 
Йде «за щастям» у неділю зі своїм чолові-
ком до батьків. Побули тут, і все – більше 
не вертається додому, бо стала вже дру-
жиною» (записано від Г. А. Хведянович, 
1925 р. н., с. Кочеріжки). 

Нинішній поступ цивілізації спричи-
нив невідворотні зміни у функціонуванні 
весільної обрядодії. Насамперед вплину-
ли на зміст і пісенну символіку обрядодії 
значні трансформації весілля (зникнення 
певних обрядових етапів, скорочення та 
об’єднання обрядодій). Значно знизилася 
художня вартість пісенних текстів весіль-
ного обряду, що засвідчує збіднення об-
разної фольклорної свідомості та прига-
сання фольклорної пам’яті інформаторів. 
Але навіть збережене у фрагментарному 
вигляді сучасне весілля Придніпров’я 
виконує імунну роль в самоідентифікації 
народу.
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Оксана Коваленко 
(Полтава)

СІМ’Я ТА 
ДОМОГОСПОД А РСТВА 
ГОН Ч А РІВ ПОЛТА ВИ  
У X V III  СТОЛІТ ТІ  
(за  мат ер іа ла м и  
г енера л ьног о переп ису  
1765 –1766 рок і в)

П 
олтава другої половини XVIII ст. 

була невеликим містом, центром Полтав-
ського полку, торговельним і ремісничим 
центром мікрорегіону. Матеріали Гене-
рального перепису, проведеного в Полтаві 
в 1765–1766 роках, дають можливість ви-
значити загальну кількість населення міс-
та та його розселення, а також є джерелом 
для демографічних реконструкцій [1].

Історико-демографічні дослідження в 
Україні нині перебувають на етапі сво-
го становлення. Нещодавно побачило 
світ монографічне дослідження історика 
Юрія Волошина, присвячене історико-
демографічному аспекту функціонування 
розкольницьких старообрядницьких сло-
бід Північної Гетьманщини XVIII ст. [3]. 
Однак історико-демографічні дослідження 
певних ремісничих верств населення ще 
не проводилися. У цій статті вперше звер-
нено увагу на гончарів як представників 
ремісничої групи міського населення, яких 
охарактеризовано на основі Генерального 
перепису 1765–1769 років. Зокрема, метою 
дослідження є розгляд таких історико-
демографічних аспектів, як структура сім’ї 
та домогосподарства гончарів Полтави. 
Для реалізації поставлених завдань ви-
користано методики французьких вчених 
Л. Анрі та А. Блюма, основу яких стано-
вить «метод відновлення історії сімей» [2]. 
Визначення структури домо господарства 
й опис дворів ґрунтується на розробках 
П. Ласлетта [7]. Для проведення аналізу 
залучено напрацювання Ю. Волошина у 
сфері обрахунків домогосподарств і визна-
чення структури родин окремого населено-
го пункту [3, с. 213–238].

Основою забудови Полтави XVIII ст. 
були домогосподарства міщан. Домогоспо-
дарство – цє господарська одиниця, меш-
канці якої пов’язані родинними зв’язками 

та веденням спільного господарства; воно 
є основною податковою одиницею. Єдиним 
джерелом, за яким можна дати повну харк-
теристику домогосподарствам Полтави, 
є Генеральний перепис Лівобережної Укра-
їни, що дозволяє відновити типи, структу-
ру, населеність, залюдненість, розподіл за 
формою сімейної організації домогоспо-
дарств на часовому зрізі 1765–1766 років.

У місті існували домогосподарства 
трьох типів: двори, бездвірні хати та під-
варки. Поняття двору, у першу чергу як 
податкової одиниці, у XVIII ст. мало влас-
ну специфіку. За Григорієм Максимови-
чем, основними ознаками двору були на-
явність єдиної території, родинні зв’язки 
між мешканцями двору, спільні відбуття 
повинностей і служб та сплата податків [8, 
с. 317]. Зауваженнями до пропоновано-
го поділу можна вважати факти записів 
до домогосподарств наймитів, учнів, які 
навчалися в господарів певним ремеслам 
та інших осіб, які безоплатно прожива-
ли у дворі, але не належали до родин 
господарів. Отже, двір – це група осіб, 
об’єднаних кровними зв’язками, спіль-
ними маєтково-трудовими відносинами, 
тобто спільністю землі, худоби та майна. 
У дворах були розташовані господарські 
споруди, залежно від майнового статусу 
мешканців. У межах фортеці розташову-
вався 171 двір, на форштадті – 654, що 
становить відповідно 78 % та 72 % від за-
гальної кількості домогосподарств у меж-
ах кожної складової міста. Найпростіший 
тип двору – це двір, у якому була лише 
одна хата без господарських приміщень. 
Таких дворів було 11 (6,5 %) у фортеці та 
199 (30 %) на форштадті. Водночас, цей 
тип двору був одним із найпоширеніших. 
Зазвичай до складу двору входила комо-
ра, рідше – сараї та стайні, у поодиноких 
випадках промислові чи торговельні спо-
руди – лавки, винокурні тощо. Усього, за 
складовими, налічується 96 типів дворів. 

Бездвірну хату Григорій Максимович ви-
значив як «хату без дворового места». Тобто 
дворове місце – це територіальне поняття, 
яке означає земельну ділянку. «Порожнее 
дворовое место» як елемент забудови фік-
сується Генеральним переписом поряд із 
трьома видами домогосподарств. Воно є по-
тенційним двором.  Дворове місце є необ-
хідним складовим елементом, що розмежо-
вує поняття двору та бездвірної хати. До 
бездвірних хат також належали господар-
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ські споруди, але в меншій кількості. Без-
двірних хат у межах фортеці було 28, що 
становить 13 % від усіх домогосподарств. 
Бездвірні хати на форштадті, яких було 56, 
становили лише близько 6 %. Тобто в межах 
фортеці другим за кількістю був саме цей 
вид домогосподарства. Найбільше було 
просто бездвірних хат (у фортеці – 17 та-
ких хат – 60 % від кількості всіх одиниць 
цього виду домогосподарства, на форштад-
ті – 28 хат – 50 % відповідно). У фортеці 
зафіксовано лише один випадок, коли по-
ряд із бездвірною хатою була розташавана 
комора. Натомість на форштадті такий тип 
був більш поширеним – 15 одиниць, тобто 
9,7 %. Крім того, тут біля бездвірних хат 
були й виробничі приміщення: кузня та со-
лодовня. Усього існує п’ять структурних ти-
пів «бездвірних хат».

Третім видом домогосподарств є під-
варок. Це слово, запозичене з російської 
та привнесене переписувачами, у слов-
нику Володимира Даля тлумачиться як 
«вилла, загородная дача» [4]. Цей термін 
на позначення елементу житлового фон-
ду міста з’явився в середині XVIII ст. [5, 
с. 311]. Підварок – земельна ділянка із 
хатами та господарськими спорудами, 
власник якої переважно проживав у іншо-
му місці, поселяючи в підварку своїх під-
даних чи наймитів, тобто групу осіб, не 
об’єднаних кровними зв’язками та спіль-
ними маєтково-трудовими відносинами. 
Підварків у межах фортеці було мало, 
лише 11, тобто 5 % від усіх типів домогос-
подарств, усі вони були дуже прос тими – 
складалися лише з однієї хати чи хати 
з коморою або двох чи трьох житлових 
приміщень. На форштадті підварків було 
154, що становило 17 %. Тут вони були 
більшими, мали складнішу структуру. Іс-
нує 18 типів підварків, серед яких най-
простішим і найпоширенішим був звичай-
ний тип, що складався з однієї хати.

У 1760-х роках у місті проживало лише 
12 ремісників-гончарів, із яких дев’ятеро 
були записані до цеху та виступали влас-
никами домогосподарств; троє майстрів 
були підданими та проживали в домогос-
подарствах власника: 

«Герасим Зорчεнко
Василь Харчεнко (у нього робітник – 

Антонъ Гончарεнко, учень – Павεлъ 
Хупавεнко)

Иван Харчεнко
Стεпан Тεрновъ

Гарасимъ Рачковский
Василь Охопεртεнко
Данило Прокопіεвич (у нього учні – 

Корнεй Івановъ, Касянъ Лкяновъ)
Савва Савчεнко
Алεксεй Мовченко 
Піддані:
Прокопъ Бердникъ (в нього учень – 

Кирило Зенченко)
Тεрεнтий Пирчεнко (у нього робіт-

ник – Фεдоръ Голубεнко, учень – Пεтръ 
Гончарεнко) 

Никифоръ Бутεнкω (у нього робіт-
ник – Павεлъ Никитинъ)» [1, арк. 175 зв., 
177 зв., 182 зв. – 183, 201 зв., 206, 210, 
212 зв., 213, 214, 214 зв., 306].

Усі цехові гончарі володіли дворами. 
За структурою з-поміж них можна виок-
ремити лише три типи:

– одна хата – одне домогосподарство;
– одна хата, одна комора – шість до-

могосподарств;
– дві хати, одна комора – два домогос-

подарства.
Порівняння цих типів із загальним 

розподілом дворів за структурою дозво-
ляє стверджувати, що гончарі проживали 
в найпростіших домогосподарствах, які 
складалися лише з найнеобхідніших ком-
понентів – житла та господарської спору-
ди. Це свідчить про невисокий майновий 
статус цехових гончарів. Слід зазначити, 
що розгляд економічного становища гон-
чарського цеху на основі його видатків і 
чисельності для 20-х років XVIII ст. по-
казав, що спілка майстрів перебувала в 
скруті [6, с. 100]. Нині можна констату-
вати, що фінансове становище гончарів до 
60-х років XVIII ст. не змінилося.

Зважаючи на відсутність цехового бу-
динку гончарів у місті, можна стверджу-
вати, що всі гончарі працювали вдома, ви-
користовуючи як майстерню господарське 
приміщення, а за його відсутності – один 
із покоїв (кімнат) житлового приміщення.

Генеральний перепис Лівобережної 
України вперше зафіксував категорію під-
даних гончарів, які з’явилися в місті на-
прикінці 1750-х років. У Полтаві на мо-
мент проведення перепису проживало троє 
таких майстрів, які належали полковому 
судді Григорію Сахновському, обоз ному 
Андрію Руновському та бунчуковому това-
ришу Федору Зенковському. Кожен із гон-
чарів займав лише по одній житловій хаті 
в межах підварків власника.
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З’ясуємо заселеність розглядуваних 
домогосподарств. Середня заселеність 
форштадтових дворів визначається в 
межах показника 6,9. Заселеність гончар-
ських дворів менша, вона становила 5,5. 
Таким чином, вони належать до середніх 
за залюдненістю домогосподарств. Врахо-
вуючи, що в підварках родини гончарів 
зай мали лише по одній хаті, то розраху-

нок їхньої заселеності – 5,3 – наближу-
ється до загальноміського показника 5,4. 
Тобто в заселеності гончарських домогос-
подарств не спостерігаються відмінності 
від загально міських тенденцій, вона, як і 
в інших випадках, коливається, відповід-
но до типу сім’ї. Дещо меншу заселеність 
гончарських дворів, імовірно, можна по-
яснити необхідністю виокремлення певно-
го обсягу житлових приміщень для вироб-
ництва.

Розгляд домогосподарств гончарів був 
би неповним без аналізу їхніх родин. 
Зважаючи на те, що Генеральний пере-
пис Лівобережної України 1765–1755 ро-
ків містить інформацію щодо характе-
ристики типів сімей, саме його доцільно 
використати для такого аналізу.

За типологією П. Ласлетта, виокрем-
люють такі форми сімейної організації [3, 
с. 211, 214]:

1) просте, сімейне, домогосподарство, 
що складається зі шлюбної пари із дітьми 
або без них (нуклеарна родина);

2) розширене, що влючає просте домо-
господарство та родичів, які не утворю-
ють шлюбних пар;

3) складне, мультифокальне, що слада-
ється з кількох нуклеарних сімей;

4) домогосподарства, що складаються з 
однієї особи;

5) домогосподарства, що не утворюють 
сім’ї. 

У зв’язку із нечисельністю полтав-
ських гончарів доцільно розглянути 
кожну родину за типом її сімейної ор-
ганізації. Результати аналізу наведено 
в таблиці:

Наведені підрахунки свідчать, що в 
Полтаві серед гончарів на момент скла-
дання Генерального перепису Лівобереж-
ної України (60-ті роки XVIII ст.) набули 
поширення чотири з п’яти виокремлених 
дослідниками форм сімейної органзіації. 
Провідне місце посідала нуклеарна або 
проста родина – 58,3 %. На другій по-
зиції перебували складні та розширені 
родини – 16,7 %. І лише одна родина ста-
новила домогосподарство, що не утворює 
сім’ї, – так звану безструктурну родину, 
яку представляє Сава Савченко з двома 
незаміжніми сестрами. Порівняно з кіль-
кісним розподілом усіх родин, які про-
живали в місті, таке відсоткове співвідно-
шення родин гончарів не виявляє жодних 
невідповідностей чи особливостей, а ціл-
ком відповідає загальній демографічній 
структурі полтавського міського населен-
ня, за винятком дещо меншого відсотко-
вого показника складних (мультифокаль-
них) родин.

Розглянемо також співвідношення сімей 
за чисельністю. У цілому по місту серед-
ній показник заселеності домогосподарств 
становив 5,3–5,5. У гончарів домінували 
сім’ї з 3 та 5 осіб (усього було по три такі 
родини гончарів), на другій позиції – ро-

Типи  
сімейної організації

Кількість

К-сть родин 
гончарів %

Загальна 
к-сть сімей 

міста
%

Проста родина 7 58,3 393 53,5

Розширена родина 2 16,7 111 15,2

Складна родина 2 16,7 184 25

Одинаки 0 0 40 5,4
Без структури 
(не утворює сім’ї) 1 8,3 7 0,9

Типологія сімей гончарів
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дини з 4 і 6 осіб. Більшість цих сімей мали 
класичний склад – подружжя з дітьми. 
Немає жодного випадку неповного ядра 
сім’ї, тобто вдови чи вдівця з дітьми. До 
таких класичних нуклеарних родин нале-
жать сім’ї Прокіпа Бердника, Никифора 
Бутенка, Степана Тернова, Герасима Рач-
ковського, Василя Охофертенка, Данили 
Прокопієва. Найбільшою була сім’я Івана 
Харченка, яка складалася із 70-річного це-
ховика, його 65-річної дружини та двох їх-
ніх одружених синів: 35-річного Андрія (із 
двома дітьми) та 26-річного Антона. Отже, 
зображене господарство складалося з трьох 
ядер і було прикладом класичної патріар-
хальної сім’ї, яка ще не вичерпала можли-
вості росту. Ще однією складною формою 
сімейного організації було домогосподар-
ство з шести осіб 25-річного одруженого 
Василя Харченка, який не мав дітей, однак 
із ним проживала його сестра «женка» з 
двома доньками. Це було домогосподарство 
із вторинною родиною по боковій лінії. Ро-
дина Герасима Зорченка типологізується 
як розширена по висхідній лінії, а Терен-
тія Пірченка – розширена по боковій лі-
нії, оскільки з ним проживала племінниця. 
Єдиною беструктурною сім’єю є домогоспо-
дарство Сави Савченка, яке складалося з 
тьрох осіб: 25-річного гончаря та двох його 
незаміжніх сестер 15 та 17 років. 

Таким чином, провідне місце належало 
простій родині, проте іноді гончарі мали 
складні та розширені сім’ї. Не було домо-
господарств, що складалися б з однієї 
особи. Логічним поясненням цього явища 
є етнографічно зафіксовані випадки того, 
що до занять гончарним промислом залу-
чалася вся родина, оскільки самостійно 
гончарювати важко. Отже, спостерігає-
мо переважання нуклеарної родини над 
складною, яка загалом домінувала серед 
сільського населення Центральної Європи 
до ХІХ ст. та водночас була характерні-
шою для тих родин, які займалися ремес-
лами та промислами [3, с. 227, 229].

1. ЦДІА України. – Ф. 57; оп. 2, спр. 1–390.
2. Анри Л., Блюм А. Методика анализа в ис-

торической демографии / Пер. с франц. 
С. Хока и Ю. Егоровой. – М., 1997.

3. Волошин Ю. Розкольницькі слободи на те-
риторії Північної Гетьманщини у XVIII ст. 
(історико-демографічний аспект). – Полта-
ва, 2005.

4. Даль В. Толковый словарь живого вели-
корусского языка [Електронний ресурс] 
http://www. dal.sci-lib.com/word026782.html.

5. Ділова документація Гетьманщни XVIII ст.: 
Зб. док. / Упоряд. В. Горобець. – К., 1993.

6. Коваленко О. Видатковий аспект економіч-
ної діяльності цехів Полтавського полку по-
чатку XVIII ст. // Вісн. МНТУ: Зб. наук. 
пр. – 2007. – Т. 1. – № 1. – С. 97–103.

7. Ласлетт П. Семья и домохозяйство: истори-
ческий подход // Брачность, рождаемость, 
семья за три века. Сб. ст. – М., 1979. – 
С. 132–157.

8. Максимович Г. Деятельность Румянцева-
Задунайского по управлению Малоросси-
ей. – Нежин, 1913. – Т. 1.

Надія Боренько 
(Львів)

ПОЛІФУ НК ЦІОН А ЛЬНІ 
ОЗН А К И ТРА ДИЦІйНИ Х 
У К РА ЇНСЬК И Х СТРА В 
РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ

У  сучасних етнографічних дослі-
дженнях тема традиційного харчування 
розкривається у двох головних напрямах. 
Перший ґрунтується на польовому зборі 
матеріалу, що передбачає склад і тради-
ційні способи, технологію приготування, 
харчові регламентації, правила й заборони, 
режим вживання їжі. Другим напрямом 
є вивчення певних стереотипів, а отже, і 
традиційних звичаїв і обрядів, пов’язаних 
із системою харчування. Тому етнологічна 
типологізація їжі також здійснюється на 
двох рівнях: природному та соціальному. 
Природний підхід передбачає поділ про-
дуктів харчування на їжу рослинного й 
тваринного походження, а соціальний – 
на буденну, святкову, ритуально-обрядову, 
яка, у свою чергу, поділяється на їжу, 
приурочену до свят календарного циклу, 
та на сімейно-оказіональну. 

Полісся загалом та Українське Поліс-
ся зокрема – це надзвичайно самобутня 
етнографічна зона, де збереглося чимало 
архаїчних форм і варіантів духовної та 
матеріальної культури. Як слушно зазна-
чає Лідія Артюх, на Поліссі нині можна 
знайти такі елементи системи харчування, 
які мають конкретні аналоги з часів Ки-

http://www.etnolog.org.ua



120    

ївської Русі і які ніде в Україні більше не 
збереглися [1, с. 313]. 

Основу харчування українців Полісся 
упродовж віків становили продукти тра-
диційних землеробства й скотарства, які 
тривалий час існували в певному співвід-
ношенні, не однаковому в окремих районах 
і змінному в різні хронологічні періоди. 
У зв’язку з великою кількістю днів посту 
протягом року, коли заборонялося вжива-
ти не лише м’ясні, а й молочні та похід-
ні від молока продукти, частка вживання 
зернових культур і продуктів городництва, 
садівництва, збиральництва була значно 
більшою, і це відігравало неабияку роль у 
системі як повсякденного, так і святково-
обрядового харчування. Дослідження на-
родного харчування, використання посуду, 
правил поведінки в кожному з районів По-
лісся виявляють достатньо локальних рис, 
що дозволяють говорити про специфічні 
ознаки цієї території. 

Розглядаючи праці своїх сучасників 
і попередників, відзначаючи їхній без-
сумнівний внесок у дослідження народ-
них обрядів (зокрема П. Чубинського, 
О. Кольберга, М. Сумцова, О. Охримо-
вича, П. Ящуржинського та ін.), Ф. Вовк 
у передмові до першого збірника праць 
НТШ доходить такого висновку: «Якими 
щирими і у більшій частині дотепними 
робітниками не були наші незабутні вчи-
телі – дотеперішні українські етнольоги, 
як багато не поклали вони у своє дїло 
найщирішого народолюбства, одначе-ж, 
дякуючи їм і шануючи їх пам’ять, ми му-
симо не ставати на тому, на чому їм до-
велось стати, а йти далі, вибираючись по 
змозі на ширші дороги і беручи глибше, 
нїж вони могли зробити» [2, с. 29, 30]. 

Помітне розширення спектра вітчизня-
них досліджень у галузі народного хар-
чування Полісся простежуємо наприкінці 
ХХ ст. Про особливості їжі та посуду по-
ліщуків писали Т. Гончар і Л. Молчано-
ва в першому томі колективної моногра-
фії «Полесье. Материальная культура», 
виданої в 1988 році в Києві. У 1994 році 
починає свою роботу історико-культурна 
експедиція, спершу на основі договорів із 
Мінчорнобилем України, пізніше – МНС 
України, з 2001 року – як Центр захис-
ту культурної спадщини від надзвичайних 
ситуацій, а з жовтня 2007 року – як Дер-
жавний науковий Центр захисту культур-
ної спадщини від техногенних катастроф. 

У 1994–1996 роках у складі експедиції 
окремі ділянки харчування в певних ра-
йонах Полісся досліджували Л. Артюх, 
Р. Свирида, О. Мандебура, а з 1998 року і 
донині – автор статті. 

Основою цього дослідження є польові 
етнографічні матеріали, зібрані в 2006–
2008 роках на Рівненському Поліссі, яке є 
складовою частиною Українського Полісся. 
Це порубіжна зона між Західним і Цен-
тральним Поліссям. У її межах виокрем-
лений північно-східний субареал – північ-
на частина Рокитнівського району, що за 
певними ознаками заходить на територію 
Житомирщини й значно відрізняється від 
південної частини. І в процесі збору, і в 
процесі опрацювання матеріалів вражало 
те, наскільки глибоко інформатори, люди 
літнього віку, усвідомлюють, що практично 
кожні страва, виріб або напій, якими б по-
всякденними вони не були, мають поліфунк-
ціональні ознаки та використання, оскільки 
пов’язані з певними обрядами, ритуалами, 
а відповідно є місцевими, етнічними чи на-
віть національними символами. Жодна зі 
страв української (а тим більше поліської) 
кухні не обмежується суто прагматичними 
функціями. Це підтверджує єдину знакову 
основу етикетних засад щодо приготування 
та споживання їжі, адже практично всі нор-
ми побутової поведінки – це залишки транс-
формованих магічних уявлень, пов’язаних 
із роллю домашнього вогнища. А перелік 
заборон, зумовлених фізіологічними особ-
ливостями жіночого організму, вказує на 
те, що приготування їжі здавна було суто 
жіночим заняттям. Різноманітні «узаконе-
ні» в народній свідомості втручання чоло-
віків у цей процес (наприклад, саджання 
в піч короваю так званим кучерявим) були 
пов ністю ритуальними та символізували 
моделі переходу, що потребували втручан-
ня інших невластивих чинників для під-
креслення неординарності моменту. 

Основою хатнього побуту поліщуків 
була традиція випікання житнього хлі-
ба в печі, що потребувало чимало часу 
та зусиль. Пшениця на Поліссі ще доне-
давна побутувала лише у формі обрядово-
ритуальних виробів, переважно короваю 
та паски, оскільки до середини ХХ ст. не 
була поширеною в цьому регіоні. Наяв-
ність пшениці на власному полі була озна-
кою певного рівня достатку.

У рідкісних випадках вдалося записати 
найдавніші обряди, пов’язані з репродук-
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тивною силою землі та злаків: ритуальне 
качання, що є видом контактної проду-
куючої магії, ворожіння з використан-
ням пшеничного колосся на свято Петра 
й Павла, коли його перетирали в руках 
у борошно, примовляючи: «Нова новина, 
щоб не болів живіт і голова», а з отрима-
ного борошна випікали ритуальний хліб. 
Малі пшеничні хлібини випікали на Різд-
во («м’ягкий хлєб»), на весільний похід 
до церкви. З житнього борошна також 
готували до святкового столу пироги, пи-
ріжки з начинкою, пампушки, а із суміші 
житнього й гречаного – млинці. 

Саме млинці в повсякденному харчо-
вому раціоні з’явилися найпізніше: спо-
чатку вони поступово зникли з весільного 
столу, а згодом з традиційного святково-
го. Ритуальна функція млинців найдовше 
збереглася у молодіжних ворожіннях на 
свято Андрія, під Новий рік та на Різдво. 
Дівчата непомітно від матері (вона при-
наймні мала вдавати, що не бачить) брали 
перший випечений млинець, загорнувши 
його та заховавши під одяг, тричі оббігали 
кругом хати та підходили до вікна, при-
слухаючись до першого слова: «Як скаже 
“іди”, то на цей год замуж піду». Або ви-
ходили з млинцем на дорогу, щоб зустріти 
першого подорожнього – дізнавалися його 
ім’я, з якої сторони села прийшов. 

Найстійкішим ритуалом з усталеною 
драматургією, який дивом не забороняли в 
часи радянської влади, був процес «кусан-
ня» андріївського «коржа», який у деяких 
місцевостях називали «калитою». Випіка-
ли його з конопляним насінням, чорниця-
ми, поливали медом. Поширеними були 
також «пампушки», «балабушки», які 
розкладали під лавою чи на ослоні, від-
повідно позначивши, і заводили голодно-
го собаку. Послідовність, за якого собака 
з’їдав вироби, чи взагалі лишав їх – усе 
мало значення для майбутнього заміжжя. 
Для замішування тіста на корж і балабуш-
ки воду потрібно було нести в роті з річки 
чи колодязя, з якого напували коней, тоб-
то виконати ритуал навмисного мовчання. 
Табу на сферу вербальної поведінки під 
час весілля, на що неодноразово звертав 
увагу М. Сумцов, нам не пощастило зафік-
сувати, хоча, без сумніву, це явище мало 
існувати ще на початку ХХ ст. Під час до-
сліджень 2006 р. в Рокитнівському районі 
Рівненської області вдалося записати факт 
неспоживання їжі молодими за весільним 

столом, на що також вказували багато 
дослідників. Цим феноменом цікавився 
М. Сумцов, який подавав порівняльний 
матеріал з Білорусі, Польщі, Чехії та Сер-
бії. Підкреслення неординарності моменту 
весільного процесу відбувалося також за-
вдяки характерному переламуванню хліба 
та пирогів, обмінюванню ними під час ве-
сільних і родильних обрядів. 

Випікання житнього кислого тіста на 
Поліссі й досі супроводжується системою 
ритуальних дій. Перед саджанням хліба 
натоплену піч чисто вимітали, у цей мо-
мент ніхто зі сторони не повинен був зайти 
до хати і побачити піч «голою». На Рів-
ненщині існувало повір’я, що таку людину 
кинуть «голою» в яму. Діжку й тісто перед 
формуванням хлібин хрестили, хрест ро-
били і над першою буханкою або безпо-
середньо на ній. При саджанні хлібин у 
піч нікому не можна було заходити в хату, 
«бо хлєб розхапають». Пильнували, щоб 
буханки не злипалися, бо це потребувало б  
додаткових ритуальних дій – наприклад, 
переламування над головою дитини. Певні 
магічні дії були пов’язані і з господарем – 
він також не міг зайти до хати, поки піч 
була порожня, проте повинен був ступити 
через поріг, коли готові до виймання хлі-
бини ще були в печі. Це віщувало добрий 
врожай: «Буде в году стогов багато». 

Найтиповішим варіантом випікання ко-
роваю було накладання певної кількості 
(від трьох до дев’яти) окремо розплеска-
них кожною коровайницею коржів. А різ-
новидом, поширеним на Житомирщині, 
частково на Рівненщині, – заміна коро-
ваю значною кількістю окремо випечених 
пампушок, сукупність яких також назива-
лася «коровай». Іноді, як це траплялося в 
Рокитнівському районі, коровай випікали 
однією хлібиною, але кожна коровайниця 
несла додому власноруч випечений з того 
самого тіста пиріжок. Весільне деревце 
«йолка» мало два й три розгалуження, 
а шишки виготовляли, обпікаючи перед 
пічним полум’ям на двох гілочках із по-
двійним і потрійним розгалуженням. При 
розподілі їх затикали старості за потили-
цю. На короваї також ще мали бути три 
свічки на три «рожни» та дві свічки на 
два «рожни». При поділі короваю калач 
клали біля його частки – для найближчої 
рідні. У с. Шахи Дубровицького району 
кількість шишок на короваї дорівнювала 
кількості свах. Поганою ознакою вважа-
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ли невдалий, із запалим верхом, коровай: 
«Коровай показуває судьбу і жизнь, по 
короваю судьба ізложувається» – це сло-
ва професійної кухарки Надії Сидоришин 
(1956 р. н.) із с. Селець Дубровицького 
району, підтверджені життєвим досвідом, 
адже, коли жінка видавала заміж дочку, 
коровай пригорів – через певний час зять 
трагічно загинув. 

Дорогою реліквією з глибоко симво-
лічним значенням була діжка – «хліб-
на», «пікна», «пікальна». Її не можна 
було ставити на долівку, у деяких селах 
існував звичай її цілорічного перебуван-
ня на покуті. Коли «хліб переставав уда-
ватися», діжку ставили на порозі хати й 
тричі заливали окропом. Її розташуван-
ня на порозі також було необхідним при 
обряді перевірки молодої на «чесність» 
під час весілля. А обдурювання громад-
ської думки щодо хлібної діжки вважа-
лося непрощеним гріхом. Розповідь про 
те, як «нечесна» молода стала на діжку, 
але не на хлібну, а для зберігання сала, 
означає можливість таких пертурбацій та 
існуючу ще до середини ХХ ст. сувору 
суспільну мораль, за якою заборонялося 
використання діжок іншого призначення, 
крім хлібної.

На території Рівненського Поліс-
ся практично невідомі чи забуті обряди 
«сповіді діжі», досить поширені на Чорно-
бильщині. Натомість у селах Рокитнів-
ського району побутувала легенда, харак-
терна для Полісся загалом, про поради 
міфічного «батюшки» недбайливій жін-
ці, у якої діжа «перестала пекти хліб». 
У с. Залав’я цю легенду навіть було про-
голошено в церкві. Таке вираження світо-
глядних засад поліщуків, яке наглядно 
свідчить про накладання християнських 
догм на народно-міфологічне поклоніння 
природним явищам, також кілька разів 
було записане автором під час експеди-
цій 1998–2003 років, причому легенду 
переказували майже дослівно, а отже, 
вона «узаконена» у народній свідомості. 
Відомому українському етнологу Васи-
лю Кравченку довелося почути частину 
фольклорного тексту як примовляння при 
купівлі діжки на початку ХХ ст. на Жи-
томирщині (яку він відносив до північної 
Волині): «На Волині діжа має великий 
культ, наприклад:

1) якщо в діжі клепки не до пари, то в 
ній не вдаватиметься хліб;

2) як купують діжку, промовляють: 
“Діжка, діжка, треба тобі віхтя й ножа” 
[3, с. 265].

Для прикладу наведемо також один 
із текстів, записаних 09.07.1998 року від 
Філатенко Ольги Семенівни (1920 р. н.), 
переселенки із с. Річиця Чорнобильського 
району: «Колісь і вєрша склалі, шо пошла 
до батюшкі і пітає, шо робіть з дежею: пєк-
ла двєнадцать паляніц, а тєпер пєку чоти-
рє? А батюшка й каже, шо я приду тобі ві-
сповідаю, толькі ти єї приготов. Отож такі 
четвер є, дак дєжу віносять, пріберають 
вранци, до сповіді дєжу встановлять ране-
сенько, на ушули становят і дєсь аж в обєд 
забіраєм. Да батюшка прийшов уже єй 
дєжу вєздє висповідать. Да як йон глянув 
у ту дєжу, так там толькі дирочка оста-
лась, а то всє тєсто посохло і завалілось в 
дєжу уже. Двєнадцать пекла, а толькі че-
тирє виходіть. Дак йон пришов да й каже: 
“Дєжа, дєжа, да не било на тєбє ні хво-
щанки, ні ножа” […]. Да й він научив її, 
шо йді, да хвощу нарві, да хвощанкой, да 
ножем, да й віскробі, дай вічісті, да й бу-
деш знов двєнадцать хлєбін пєкті».

Житній хліб на столі – це явище, харак-
терне для Рівненщини й Житомирщини 
загалом. Відсутність хліба на столі – це 
гріх, стіл без хліба вважається «голим». 
Шанобливе ставлення до хліба як до 
святині та оберегу яскраво проявилося 
в примовлянні «Житній хлєб на столє, 
янголє у окнє, Божа мати у порозі, бере-
жи мене в путє і в дорозі» (записано від 
Євдокії Єремійчук, 1920 р. н., у с. Борове 
Рокитнівського р-ну). За словами Марти 
Ковалевич (1928 р. н.) із с. Старе Село 
того самого району, практично всю сім’ю 
якої спалили живцем німецькі окупан-
ти (навіть матір із грудною сестричкою), 
«як добре, що є хліб і нема войни». Цей 
вислів – уся життєва філософія людей, 
які так багато пережили і для яких хліб 
лишився найвищою цінністю.

Святковою ритуальною стравою 
поліщуків були вареники. Їх готували 
найчастіше з пшеничного борошна – «ра-
зовки», і лише значно старші за віком 
люди згадують житні чи житньо-гречані, 
трикутні, а не півкруглі вареники. Вони 
були обов’язковою стравою на свято Вар-
вари, коли в них укладали копійки, які 
бажано було знайти дівчині на виданні. 
На храмове свято варили чи пекли великі 
гречані вареники з доданням кислого 
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житнього тіста, яке щипали з діжки. Були 
поширені обрядові житні коржики – дуж-
ки, жиляники, які випікали в перший 
день Великого посту та їли, розламуючи. 
Лише на Великий піст варили квашу – 
житньо-гречану страву, приготовану спо-
собом вкисання. Обов’язковим було вико-
ристання іншого посуду, у крайньому разі 
посуд старанно випарювали.

Страви з городини найспецифічнішими 
виявилися в північних селах Рокитнів-
ського району. Зокрема, борщ як повсяк-
денна обідня страва, а також як святкова, 
ритуально-обрядова та весільна, чого в 
інших місцевостях Полісся не спостеріга-
лося. Ще більше варіантів борщу (до шес-
ти видів) виявлено в північних районах, 
причому один із них (із пшоном, грибами, 
з картоплею або без неї, заквашений си-
роваткою, іноді на сметані) у південних 
селах іменується супом, у інших місцевос-
тях – крупником.

Отже, як бачимо, класичний український 
борщ з червоним буряком тут поступається 
білоруським впливам, зберігаючи автентич-
ність назви, завдяки чому присутній на всіх 
видах застілля: на святковому столі він, а 
за ним каша, завершують трапезу. На поми-
нальному обіді вживання борщу передбачає 
два варіанти: на початку і на завершення, 
тоді як каша та кисіль із журавлини вжи-
вають лише на завершення.

Просо було одним із основних продук-
тів. Пшоняна каша, рідше «кулєш», була 
домінуючою і повсякденною, і святковою 
стравою в усіх видах застілля. Варили мо-
лочну пшоняну кашу, у кінці вливали сиро-
ватку чи сметану та перекип’ячували. Ягід 
у таку страву не додавали. Ячмінну кашу-
кутю готували лише на різдвяно-новорічні 
свята. У пісному вигляді її заливали ситою 
(кануном) – розведеним медом або узваром, 
що на досліджуваній території мав назву 
«чай». У скоромному вигляді її заливали 
молоком, рідше топ леним салом.

Картоплю в повсякденному раціоні 
вживали у вареному (очищена чи в луш-
пайках), рідше в печеному вигляді або 
товчену («товмачі»). У святковому ра-
ціоні – тушену з м’ясом, цибулею, при-
правами; у вигляді дерунів або «бульбя-
ників» – своєрідних пиріжків із суміші 
товченої вареної та тертої сирої картоплі. 
Такі страви запікали рідко, надаючи пе-
ревагу свіжоприготованим.

У Сарненському та Дубровицькому ра-
йонах у святкові дні борщ варити не го-
дилося, але тривалий час неодмінним 
атрибутом була запечена та присмачена 
пшоняна каша. Її подавали останньою пе-
ред киселем, примовляючи: «Послє каші 
нема іначої паші». Значно довше борщ пе-
ред кашею затримався на весільному сто-
лі, як і млинці зі сметаною чи розтертим 
зі свіжим молоком сиром із «сирниці».

Святкові страви, включно з борщем і 
кашею, потребували додавання м’яса пти-
ці, свинини, баранини, бульйону з них. 
Ще П. Чубинський розрізняв поняття ку-
ліша та каші, коли польовий варіант каші 
передбачав обов’язкову наявність м’яса чи 
риби [4, с. 439]. Значного поширення таке 
додавання м’ясного набуло з 1960-х років, 
а до того, особливо в післявоєнні роки, 
на які припало масове утворення колгос-
пів, із харчуванням було дуже скрутно. 
Не лише недільна, а й святкова їжа не 
надто відрізнялася від буденної. До 1950–
1960-х років на весільний чи святковий 
стіл м’ясо подавали вареним, вийнятим із 
борщу чи юшки, а вже пізніше – тушко-
ваним у виг ляді «печені». Тоді ж набува-
ють популярності голубці. У довоєнний 
час могли випікати гречані млинці про-
сто перед весільними гостями й подавати 
їх безпосередньо з печі. Готували також 
дрібну тушковану рибу власного вилову – 
плотву, йоршів.

Риба була обов’язковим атрибутом по-
минальної їжі, особливо на так звану таєм-
ну вечерю в Чистий четвер (на відміну від 
сучасних заборон православної церкви). 
У такий день, як і на поминки, готували 
пшоняну кашу з грибами, борщ із рибою 
та грибами. У Сарненському та Дубровиць-
кому районах виявлені значні регіональні 
відмінності у вшануванні душ покійних 
предків: на заміну назви «баби» у поми-
нальну суботу вживався термін «дєди», а в 
п’ятницю – рідше «дєди», частіше – «вече-
ря перед дєдами». На п’ятницю готували 7 
або 9 страв, на суботу – 12, це число поши-
рене й нині. На вечерю в п’ятницю пекли 
«гречаник» – пиріг на дріжджах у формі 
хліба, варили гречану чи гречано-житню 
квашу, пісний борщ із грибами, пшоняну 
кашу, казали: «Дєди заходят на вечерю». 
У п’ятницю такі страви споживали, не за-
кликаючи душі предків. Натомість у субо-
ту вранці готували два види борщу – піс-
ний із грибами для «дєдов» та скоромний 
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із м’ясом – для себе, два види «печені» – 
тушковані гриби та тушковане м’ясо. Кашу 
ставили на стіл у горщику – також одну з 
м’ясом, а другу засмачену олією, з гриба-
ми. У п’ятницю перед їжею три рази вжи-
вали «коліво» (значно рідше трапляється 
назва «сита») – у воду з медом кришили 
проскурки. Їжу з кожної страви, скинуту 
в одну миску, залишали на столі в суботу, 
кажучи: «дід з бабою прийдуть на обід». 
На столі також стояла «стопочка» горілки, 
сита, зайві ложки відповідно до кількості 
згаданих покійників. 

Неприбраним стіл залишали й на всі 
три новорічно-різдвяні вечері, ложки кла-
ли ницьма кругом миски з пісним бор-
щем; траплялися також випадки, коли 
ложки втикали в кутю. Якщо за ніч лож-
ка впаде – хтось у сім’ї помре (с. Крупо-
ве). На Таємну вечерю в Чистий четвер 
ложки також клали ницьма. По два види 
борщу й каші варили і в окремих селах 
Сарненського району на «коляду» та по-
хорон. Вживання борщу на похоронах 
збереглося до сьогодні. На «коляду» ситу 
змішували з ячмінною кутею ще під час 
приготування. Таку саму кутю готували 
на похорон, але споживали її на почат-
ку трапези; варили також кашу з маком 
і медом (або цукром), заправлену олією. 
Нам вдалося записати випадки «відчу-
жування їжі» способом «кидання на те-
кучу воду»: три рази на рік, на «дєди», 
ті страви, які збирали в окрему мисочку 
після трапези, несли до води в тих сім’ях, 
де траплявся утопленик (с. Любиковичі). 
Так само робили й 6 січня. На «коляду» 
варили кутю, капустяний борщ із гриба-
ми, ставили по одному пирогу на чотири 
кути – «роги» стола, подавали галушки з 
першої картоплі, пшоняну кашу з гриба-
ми, іноді смажену рибу (с. Крупове), пек-
ли білий хліб, який ставили на діжку на 
покуті. На щедрика (щедруху) готували  
12 і більше страв. Поряд із печеним м’ясом 
і ковбасами варили борщ, кашу з молоком 
і салом (шкварками), пекли так звані довгі 
пироги. На відміну від решти території 
Полісся, де дівоче ворожіння з першим ви-
печеним млинцем відбувається переважно 
в переддень Андрія, тут воно відбувалося 
під Новий рік – на «щодрика». Тоді ж 
діти щедрували до худоби й саду з пер-
шими трьома випеченими млинцями.

Нині значної трансформації зазнали 
перш за все явища поминального відчу-

жування. Зафіксовано непоодинокі факти 
заборони батюшками нести паску й вели-
кодні страви на «могилки». 

Зафіксовано також різновиди дій зі 
шкаралупою посвячених яєць – її спалю-
вали й вішали в сараї, щоб не бив грім, а 
через рік висипали в піч. Шкаралупу та 
освячене пшоно згодовували курчатам, гу-
сенятам, носили на воду, сипали на жито, 
закопували в землю, тричі сипали за го-
динниковою стрілкою подрібнену висуше-
ну шкаралупу перед тим, як садити кур-
ку на яйця. На Великдень одразу після 
Всенічної несли на могилки спеціально 
випечену паску. На свіжу могилу клали 
цілий хліб, а по давніх могилах розкри-
шували. Несли також крашанки. Діжку 
в Чистий четвер мили, виносили надвір 
уранці (пояснюють: щоб добре висохла). 
Про час випікання паски існують різні 
думки, однак більшість із них зводиться 
до того, що тісто на паску треба вчиняти 
в п’ятницю на ніч, а пекти в суботу, бо в 
п’ятницю «не годиться». 

На малородючих для злаків землях 
тут, особливо у Сарненському районі, 
значною є перевага продуктів тваринни-
цтва. Мабуть, тому й досі тут існує майже 
втрачена на більшості території Полісся 
традиція запікання на Великдень цілого 
молочного поросяти, а не шинки («стег-
на»). Також на святковому столі перева-
жають кров’яні, а не м’ясні ковбаси, іно-
ді «кров’яних млинців», що свідчить про 
загальне ігнорування християнських табу, 
характерне для всього Полісся. 

Загалом у народній їжі, судячи з вик-
ладеного, проявилася стійкість архаїчних 
традицій – багатогранний і різноманіт-
ний комплекс обрядодій, який має власні 
специфічні риси, притаманні населенню 
цього краю, і водночас зберігає загально-
українську основу. Провідну роль у систе-
мі харчування відігравали продукти тра-
диційного землеробства та скотарства, які 
становили єдиний комплексний тип госпо-
дарства. Допоміжні форми – збиральни-
цтво, бджільництво, рибальство – суттєво 
збагачували та доповнювали цей раціон, і 
саме в поєднанні різних видів сировини, 
комбінуванні інгредієнтів, іноді доволі 
незвичному, проявилася оригінальність 
рецептів традиційних страв. Дослідження 
культури Рівненського Полісся ще потре-
бує завершення й буде продовжене в на-
ступних експедиціях. 
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Віктор Косаківський 
(Вінниця)

ТРА ДИЦІйНІ ГОСПОДАРСЬКІ  
ЗА Н ЯТ ТЯ У К РА ЇНЦІВ 
ПІВДЕННО-СХІ ДНОГО 
ПОДІЛ ЛЯ
(за мат ер іа ла м и м іст еч к а 
Чече л ьн и к)

П 
оділля – здавна сільськогоспо-

дарський край. Головною галуззю госпо-
дарства подолян було й лишається зем-
леробство. Тут розвинуті всі його галузі: 
рільництво, городництво та садівництво. 
Родючі ґрунти, клімат із м’якою зимою і 
теплим літом сприяли тому, що цей край 
став одним зі стародавніх європейських 
центрів землеробської культури. Про це 
свідчать археологічні знахідки неолітич-
ної доби (VI–V тис. до н. е.), коли тут 
проживали племена Буго-Дністровської 
культури. З тих часів і до сьогодні земле-
робству належить провідна роль у госпо-
дарстві місцевого населення. 

Господарська діяльність жителів Че-
чельника, як і решти населених пунктів По-
ділля, зумовлена природно-географічними 
умовами та особливостями соціально-
го й економічного розвитку. Природно-
географічні умови тут сприятливі для 
різних галузей сільськогосподарського 
виробництва. Ця обставина також допо-
могала швидкому розвитку місцевих реме-
сел і промислів, зростанню промислового 
виробництва, формуванню робітничого 

класу, а також становленню Чечельника 
як торгового осередка. Значний розвиток 
торгівлі в Чечельнику та в інших містеч-
ках Поділля був зумовлений також ком-
пактним проживанням тут єврейського 
населення.

У XIX–XX ст. Чечельниччина – аграр-
ний край. Промисловість тут була мало-
розвинена і пов’язана переважно з пере-
робкою сільськогосподарської продукції. 
Більша частина українського населення 
Чечельника проживала в присілках Ли-
пецьке й Тартак, а у самому містечку від-
соток українців був незначним.

У XIX – на початку XX ст. більшість 
земель належала власникам маєтку. Для 
управління маєтковим господарством було 
створено економію. Маєток поділявся 
на фільварки – Липецький, Тартацький, 
Вербський, Бритавський, Поповогреблян-
ський та Івашківський [1, арк. 135 зв.]. 
Кожен фільварок був забезпечний орною 
земею, пасовищами, сіножатями, необхід-
ними будівлями, виробничими споруда-
ми та інвентарем. Власником маєтку був 
І. В. Гудович, якому належало 30 727 
десятин землі та 2164 кріпаки. Тяглових 
дворів у містечку налічувалося 111, на-
півтяглових – 168, городників – 43, боби-
лів – 31. Чечельницькі селяни мали 1264 
десятини орної землі та 549 десятин сіно-
косів. Тяглові селяни відробляли панщи-
ну від 120 до 160 днів на рік, напівтягло-
ві – 80, городники – 52, бобилі – 24. Крім 
панщини, кожен двір був зобов’язаний 
12 днів на рік відпрацьовувати громадські 
роботи: ремонтувати мости, дороги тощо, 
але денна норма була такою, яку можна 
виконати лише за 2–3 дні.

Реформа 1861 р. спричинила карди-
нальні зміни в житті та свідомості се-
лянства. Попри свою половинчастість 
та поміщицьку спрямованість, реформа 
дала поштов до появи на селі землеробів-
власників, які з часом мали б зосередити 
у своїх руках переважну більшість сіль-
ськогосподарського виробництва.

Селян було поділено на чотири кате-
горії: тяглові, піші, городники та бобилі. 
Тяглові й піші селянські господарства ко-
ристувалися садибними та польовими на-
ділами землі. Городники володіли лише 
садибними ділянками. Бобилі не мали на-
віть присадибних ділянок [2, с. 680].

Частину земель з Чечельницького маєт-
ку в другій половині XIX ст. було переда-
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но в довгострокову аренду. Про взаємини 
орендаторів із власником маєтку розпо-
відають документи Вінницького облас-
ного архіву [1, арк. 3–101; 3, арк. 1–11]. 
У 1903 р. Чечельницький цукровий завод 
орендував у власника маєтку Орлова зна-
чну частину земель: у Бритавці – 1011 де-
сятин, у Вербці – 1082 десятини, у Куре-
нівці – 1460 десятин, у Липецькому – 683 
десятини, у Поповій Греблі – 1165 десятин. 
Чечельницьке помістя володіло 10 641 де-
сятиною землі [4, с. 74]. Від кінця XIX, 
а особливо на початку XX ст., землі Че-
чельницького маєтку активно розпроду-
вали. Так, у 1891 р. житель Чечельника 
М. Є. Лисаков купив майже 45 десятин 
землі [5]. У 1907 р. через посередництво 
Селянського поземельного банку з цього 
самого маєтку було куплено 190 земель-
них ділянок, загальною площею понад 
575 десятин [6]. Селянські ж наділи, як 
правило, лишалися невеликими.

У 1905 р. земельна власність в Ольго-
пільському повіті розподілялася таким 
чином: загальна кількість землі – 343 423 
десятини, із них у приватній власності – 
157 565 десятин (46,2 %). Усього приват-
них володінь у повіті було 481. Кількість 
землі, що належала селянам, становила 
158 743 десятини (46,2 %). На кожен з 
29 034 наділених селянських дворів при-
падало по 5,5 десятини землі. Це був най-
вищий показник по губернії. Наприклад, 
у Кам’янець-Подільському повіті розмір 
земельного наділу становив лише 2,5 де-
сятини, тоді як у середньому по губер-
нії – 3,8 десятини. 

Середня врожайність на селянських 
полях Чечельницької волості в 1901–
1905 роках становила для озимини – 46,7 
пудів з десятини, а для ярини – 27 пудів. 
Пуд озимої пшениці коштував 60,2 коп., 
а ярої – 64. Середній валовий прибуток 
із десятини становив відповідно 28,1 та 
17,5 крб. Урожайність озимини із селян-
ської десятини становила 74 пуди, а з 
приватного господарства – 113,5 пудів. 
Урожайність ярини – відповідно 61 та 
92,5 пудів. Середній заробіток селянина в 
Ольгопільському повіті за одну обробле-
ну десятину приватної землі в помістях 
був 21 крб 54 коп., на цукрових заводах – 
3 крб 79 коп., а середній валовий при-
буток з однієї десятини селянської землі 
становив 28 крб 30 коп. [4, с. 74–76]. 

Незважаючи на важке соціально-
економічне становище селянства та полі-
тичне і юридичне безправ’я, праця селя-
нина з його живим і неживим реманентом 
була основним фактором української 
земле робської культури в цілому. Оскіль-
ки до відміни кріпосного права селянське 
господарство становило основу поміщиць-
кого господарства, то поміщик змушений 
був наділяти селянина землею. Обробіток 
землі вимагав великих затрат тяглової та 
людської сили, а праця була винятково 
непродуктивною.

Рільництво. Упродовж багатьох сто-
літь в Україні розвивалося й плекалося 
хліборобське ремесло, зокрема на Поділлі 
та в Чечельнику. Набутий віками досвід, 
що був основою життя українського наро-
ду, передавали від покоління до поколін-
ня. За цей час сформувалися традиційні 
землеробські культури, створилися систе-
ма землеробства та народний сільськогос-
подарський календар, утвердилися сталі 
традиційні знаряддя для обробітку ґрун-
ту, збирання та переробки врожаю.

Українці – народ стародавньої земле-
робської культури, початки якої сягають 
неоліту та енеоліту. Унікальні палеобо-
танічні знахідки було виявлено під час 
дослідження трипільського поселення в 
Чечельнику. Їхнє визначення здійснюва-
ла доктор біологічних наук Г. О. Пашке-
вич у лабораторії палеоботаніки Інститу-
ту археології НАН України. Мешканці 
чечельницького поселення, займаючись 
рільництвом, висівали щонайменше три 
сорти пшениці (двозернянку, однозернян-
ку та м’яку), два сорти ячменю (голозер-
ний і плівчастий), горох посівний, просо 
звичайне та віку ервілію. Такий видовий 
склад характерний для більшості трипіль-
ських поселень [7, с. 53–55]. 

Уже в епоху Київської Русі застосо-
вували такі землеробські знаряддя, як 
дерев’яний плуг із залізними частинами, 
рало, соха, мотика, заступ, борона, коса-
горбуша, граблі, ціп.

Цінними джерелами для вивчення гос-
подарської діяльності подолян є топогра-
фічні та історико-статистичні описи По-
дільської губернії кінця XVIII – початку 
XIX ст. Так, в описі Вінницького повіту, 
складеному Подільською губернською 
креслярнею в 1798 р., збереглися відомос-
ті про заняття місцевого населення зем-
леробством: «В сих местах пашут плу-
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гами на двох колесах с одним большим 
железным сошником, здесь называемом 
лемеш, который бывает длиною в аршин, 
шириною в пол-аршина и имеет в себе 
железа 30 фунтов. К нему приставляется 
острое железо, называемое здесь – черес-
ло, которое прорезывает землю и облегча-
ет, выворачивая ее в борозды. Сии плуги 
обыкновенно запрягают в три пары волов 
и определяется к ним три человека лю-
дей: один управляет плугом, а двое вола-
ми. Начинают пахать для озимого хлеба 
в июне месяце. Вспаханное поле лежит 
неборонованное до сентября, а тогда пе-
редваивается или мешают его второй раз 
не плугом, а называемым здесь ралом, ко-
торое делается наподобие русских сох, но 
с одним малым сошником и в него запря-
гают только пару волов. Сим ралом па-
шут поперек тех борозд, которые деланы 
в июне месяце и разрывая таким образом 
учиненные тогда земляные пласты, сеют 
потом рожь и боронят потом боронами, 
которые делаются так, как русские. Для 
ярового хлеба, кроме гречки, большею 
частию пашут поле осенью, а весною, 
коль скоро очистятся поля от снега, тогда 
мешают вспаханное поле точно так, как 
и для жита, ралом и потом сеют хлеб, но 
прежде всего сеется здесь ячмень, ярая 
рожь и пшеница, потом овес, горох, про-
со, а после всех – гречка, которую сеют 
больше всех на гористых и песчаных мес-
тах. Пашут для нее всегда весною, а потом 
перепахивают ралом и сеют как и прочий 
хлеб. Последний ей сев в исходе июня ме-
сяца» [8, с. 80–82].

На початку XIX ст. подільський гу-
бернський землемір В. Рудлицький упо-
рядковував «Топографічний та статистич-
ний опис Подільської губернії» і, ведучи 
мову про рільництво в цьому краї, зазна-
чив, що орні землі тут досить родючі, а 
хліборобство – найголовніше заняття міс-
цевих жителів. «Орють плугами на двох 
колесах з однією залізною сохою, що 
зветься лемешем. До нього прилаштову-
ється гостре лезо, що зветься череслом. 
Воно перпендикулярно прорізає землю, 
горизонтально підрізану лемешем, вивер-
таючи її з борозни. У цей плуг запрягають 
три пари волів або коней, а керують ними 
дві особи: одна плугом, а інша худобою. 
Під озимину землю орють двічі. Вперше в 
кінці червня, а вдруге – наприкінці серп-
ня або у вересні. Після оранки засівають 

жито чи пшеницю. Під яровину, після 
обсіву озиминою, орють у жовтні місяці, 
доки земля не замерзла, а навесні, у бе-
резні, як тільки зійде сніг з поля й зем-
ля відтане, виорану восени землю вдруге 
переорюють плугом або прямо так сіють 
жито і пшеницю, овес, ячмінь, чечевицю, 
горох, в середині квітня – квасолю, мол-
давську кукурудзу, коноплі; у травні – не-
велику кількість проса і льону, здебіль-
шого для домашнього вжитку. У червні 
сіють гречку.

У деяких місцевостях орну землю, пе-
реважно на поміщицьких ланах, здобрю-
ють перегноєм» [9, с. 53, 54].

В Україні здавна відомі три традиційні 
види тяглових орних знарядь: плуг, рало 
та соха. Найдавнішим знаряддям оранки 
в українців, як і в багатьох інших зем-
леробських народів, було рало [10, с. 31]. 
У Чечельнику його ще використовували 
навіть у 20–30-х рр. XX ст. Рало виготов-
ляли з кривої деревини з металевим нако-
нечником (наральником). «Любий робив, 
хто бідний. Ни мав плуга за що купити та 
й робив це рало. Рало поре землю, а плуг 
відкидає скибу. А то [рало. – В. К.] про-
пололо канаву та й тільки раз коло разу 
пориш. Та й є кидают, сіют в борозенку, 
тамки чи просо чи гречку, а так розсі-
яв, приволочив. Та й на цему край» [11]. 
Під час експедиційного обстеження вда-
лося виявити лише два залізні наральни-
ки. У деяких подільських музеях збері-
гаються різні варіанти однозубого рала. 
Заможна частина населення селища для 
оранки використовувала плуг – у 2006 р. 
було виявлено асиметричний леміш до 
такого плуга. У цей самий час у сусід-
ньому с. Вербка використовували давній 
дерев’яний плуг, який мав дві ручки, ме-
талеву полицю та гистик, щоб одгоргати 
землю з полиці [12]. Плуг подібної кон-
струкції зберігається в Ольгопільському 
краєзнавчому музеї. З кінця XIX – почат-
ку XX ст. селяни дедалі частіше почали 
застосовувати металеві плуги фабричного 
виробництва. Деякими з них користують-
ся й нині для оранки присадибних діля-
нок.

У 30-х рр. XX ст. у зв’язку з колек-
тивізацією на колгоспних полях почали 
використовувати трактори та іншу сіль-
ськогосподарську техніку, яка зміни-
ла традиційний спосіб обробітку землі. 
У важкі повоєнні роки (1944–1945 рр.) 
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землю орали плугом, який тягнула пара 
корів, запряжених у ярмо. «Одна жін-
ка йшла за плугом, а друга веде корови. 
Також по неораній стерні сапою рубали 
ямки, садили кукурудзу. Шарували її і 
родило» [13].

Зоране поле засівали. Сіяли вручну 
з мішка (торбини): брали мішок за «рі-
жок», перекидали через плече, ішли по-
лем і сіяли. Однак «...треба тямити сіяти. 
Як посієш, так пожнеш. Сіяти треба у дві 
руці. Так кидає і так кидає. Коли сіют то 
насіння, кидают у верх мижи пальці, щоб 
рівномірно розсівалося. Треба бути спеці-
алістом, щоб добре посіяти. А хто не вміє 
то насіє, де густо, а де пусто. Як посієш, 
так пожнеш» [11]. 

Засіяне поле боронували. Борона мала 
дерев’яну раму та залізні зуби. Один раз 
борону волочили прямо, а другим разом 
вона чіплялася за один кут, і земля роз-
роблялася краще.

Поряд із ралом, плугом і бороною в 
селянському господарстві для обробітку 
ґрунту використовували сапи та лопати. 
Для збирання зернових застосовували 
серп, косу, граблі та вила. Серпом жали 
жито і пшеницю. Ячмінь, овес, гречку та 
низьку й рідку пшеницю косили переваж-
но косами, використовуючи також грабки. 
Грабки виготовляли з дерев’яних паличок, 
які зв’язували між собою.

У 1930-х рр., коли організували кол-
госпи, «пшеницю і косили, і жали. Баби 
серпами, а ми косами. Як станем. Всі їз-
дові до єдіного, значіт, з косами. Виїхали 
в поле. Волів до возів поприв’язували… 
Худоба їсть, а ми косим. Таке крило йде. 
Ті вже в край виходят, а ці лише заходят 
у загінку. Як заспівают, аж луна йде по 
полі» [11].

Зжатий і скошений хліб в’язали в сно-
пи за допомогою заздалегідь підготовле-
них перевесел. Перевесла виготовляли з 
особливого виду осоки (тонкої та довгої), 
яку прив’ялювали та скручували. 

У XIX ст., коли селяни відробляли 
панщину, зжаті снопи звозили на панські 
токи й там обмолочували. Молотили сно-
пи найчастіше ціпом або за допомогою 
молотарки, яка набула поширення ще з 
кінця XIX ст. Від молотарки обмолочене 
зерно возили спеціальними возами – без-
тарками, а солому – гарбами.

У селянських господарствах, навіть 
ще в 30–40-х рр. ХХ ст., обмолот снопів 

відбувався на спеціально підготовленому 
місці – току. Ділянка землі під тік мала 
бути рівною, добре змащеною та вису-
шеною. Снопи для обмолоту розкладали 
по колу, колоссям до центру. Молотили 
одну сторону снопів, потім повертали їх 
і знову молотили. При молотінні ціпом 
враховували один дуже важливий для 
селянського господарства момент. Якщо 
господарю потрібна рівна, не м’ята соло-
ма для покриття даху, то снопи молотили 
зв’язаними, частково послабивши пере-
весло, а якщо не було такої потреби, то 
снопи розв’язували та розстеляли на току. 
Також для того, щоб вийшов добрий око-
літ, вимолочені снопи брали за вершки 
і струшували, залишаючи в руках лише 
дов гу солому. Із трьох звичайних обмо-
лочених снопів утворювався один сніпок 
околоту [14]. Обмолочене зерно провіюва-
ли решетами та дерев’яними лопатами, пе-
рекидаючи його з купи на купу.

Необмолочений хліб у снопах збері-
гали в клуні, а обмолочений – у коморі 
та в хаті на горищі: у засіках, мішках, 
солом’яниках, скринях, діжках. У 1930-ті  
роки, особливо в 1932–1933, під час го-
лоду, селяни намагалися сховати зерно в 
спеціальних ямах, викопаних у хаті. Їх 
обмащували глиною, обпалювали, напов-
нювали зерном і засипали зверху землею, 
щоб ніхто не знайшов. Інколи в яму опус-
кали наповнену зерном діжку [11]. Неве-
лику кількість різного зерна зберігапи в 
глиняних горщиках, які ховали на горищі 
попід стріху, а в хаті – на печі, у печі, під 
лавами тощо.

Зерно на борошно переробляли в мли-
нах та жорнах. Ще в 1920–1930-ті рр. в 
околицях селища були вітряки, а на річці 
Савранці – водяні млини. Місцеві жителі 
згадують: «На Капітанці було два вітряки. 
Один Бучацького Тодора, а другий Козе-
ренка Івана. А на Колгоспній горі млинів 
бупо зо п’ять: Барана, нижче – Ковбаси 
(Косаківського Філімона. – В.К.), Да-
нільцева Юсея (Євсея) та ін. У Вербці на 
цій стороні було 18 вітряків, а на тій – 6. 
На Тартаку, в Липках, як до Ольгополя 
їхати, був вітряк Ївтуха Жмурка.

До млина Тодора Бучацького ішла до-
рога – Сулова. Біля млина була пасіка. 
Ще й сьогодні на тому місці ростуть виш-
ні. Млин був на два камені. Камені пізні-
ше забрали до млина, що був на Торгови-
ці. Але двигун не зміг їх крутити, бо були 
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великі. Вітряк Бучацького був великий. 
Внизу амбар був, де залишалося для роз-
мелювання зерно, якщо мельник не всти-
гав його змолоти. Цей вітряк спочатку був 
чотирикрилим, але з часом його перероби-
ли на шестикрилий.

У вітряків були здорові дерев’яні кри-
ла з кватирками, які знімали, коли був 
сильний вітер, і добавляли, коли він був 
малим.

Водяні млини були на Савранці на 
греб лі при дорозі на Червону Греблю; біля 
спиртзаводу та ще один на Кривецькому. 
Ці млини мали велике колесо, яке про-
вертала вода. Млин при дорозі на Черво-
ну Греблю розібрали після війни.

Ще один млин був біля Торговиці, на 
протилежному березі від водяного мли-
на. Він був оснащений одноциліндровим 
старим дизельним двигуном. Кравець 
Микола був там за моториста. Працював 
той млин ще у 70-ті роки. Зараз не іс-
нує» [11; 15–17].

Поряд із млинами в селищі були поши-
рені жорна. Ще в 1930-ті рр. їх виготов-
ляв для власних потреб кожен господар. 
Одні робили жорна з каменів, інші – ви-
різали з дерева. Били казани та чавуни 
й набивали в дерев’яні колодки металеві 
уламки, притирали їх і так мололи. Од-
нак по селу ходили комсомольці і, якщо 
чули, що працюють жорна, то забирали 
їх, розбивали, спалювали. Селян змушу-
вали молоти лише в державних млинах, 
де їм доводилося платити велику мірку за 
помол. «Хоч шось змолоти, дай довідку 
з сільсовєта (що ти колгоспник. – В.К.). 
Значіт пішов за цею довідкою. Підпишиш-
ся на 25 рублів на позику, то дадут тобі 
на 20 пудів цю довідку... У Глибочку був 
великий млин. Туди возили» [11].

Масово жорнами користувалися також у 
воєнні та повоєнні часи до початку 50-х рр. 
XX ст., а зрідка – аж до початку 60-х рр. 
У 1970–1980-ті рр. на цих жорнах мололи 
лише для худоби. Зрідка в селянських гос-
подарствах були кам’янні жорна. 

Загалом у Чечельнику, як і по всій Укра-
їні, ще з кінця XIX ст. розпочалася транс-
формація української народної землероб-
ської техніки. У зв’язку з колективізацією 
в сільське господарство запровадили ма-
шинну техніку. Тяглові орні знаряддя пра-
ці – рало, дерев’яний плуг тощо – вийшли 
з ужитку. Їх у колгоспно-радгоспному ви-
робництві витіснили машини.

У недалекому минулому кожен селя-
нин мав власне поле та ділянку землі біля 
хати для висаджування городніх культур. 
Поля були від 1 до 10 десятин, а городи – 
по 1 десятині. У пам’яті людей старшого 
покоління та в топоніміці й донині збе-
реглися назви полів за іменами, прізви-
щами або вуличними прізвиськами їхніх 
колишніх власників: Беньове поле, Бель-
кове поле, Слюсарова долина, Сафроно-
ва стінка, Нагирнякова стінка, Яцькова 
стінка, Покотилова стінка та ін.

Нині Чечельник (і селище, і район) в 
основному аграрний, тому його мешкан-
ці переважно задіяні в сільськогосподар-
ському виробництві – у різних товари-
ствах і приватному секторі, де розміщені 
присадибні ділянки. У 90-х рр. ХХ ст. 
було проведено розпаювання земель ко-
лишнього радгоспу Цукрокомбінату між 
його робітниками.

Основною культурою, яку на той час 
вирощували, був цукровий буряк. Посівні 
площі сьогодні значно скоротилися. Поряд 
із цукровим буряком вирощують посівні 
горох, гречку та овес, а також пшеницю, 
ячмінь звичайний, рідше посівне жито та 
соняшник. Для годівлі тварин висівають 
кормові трави: люцерну посівну, конюши-
ну червону, еспарцет посівний, віку посів-
ну тощо. Окрему групу культурних рос-
лин становлять плодові (плодово-ягідні) 
культури. 

Городництво. Як частина землероб-
ства городництво займає окрему, на жаль, 
мало досліджену ланку в господарській 
діяльності українців. Переважна частина 
відомостей про городні культури та час їх-
нього поширення стосується в основному 
території України та Російської імперії. 
Про розповсюдження на Поділлі можемо 
вести мову лише в загальноукраїнському 
контексті.

Найдавніші відомості про городні 
культури належать до скіфського періо-
ду. Геродот, описуючи племена каліпідів 
і алазонів, згадує, що вони вирощували 
цибулю та часник [18, с. 84].

За часів Київської Русі (IX–XI ст.) 
городництво набуло значно більшого по-
ширення. Перше місце серед вирощува-
них городніх культур належало капусті 
та ріпі, друге – маку й огіркам. Усюди 
поширеними були цибуля та часник. На 
городах також розводили хміль. Унікаль-
ні палеоботанічні матеріали дали розкоп-
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ки Райковецького городища (в околиці 
м. Бердичева на Житомирщині), де поряд 
із зерновими знай дено обгорілі рештки 
насіння городніх культур – маку та огір-
ків [19, с. 59, 69]. У XII–XV ст. поши-
реними видами городніх культур залиша-
лися капуста й ріпа. Вирощували також 
моркву, редьку, буряки, цибулю, часник, 
огірки, мак, хміль, гарбузи та дині. До 
речі, дині, на думку вчених, на територію 
Київської Русі потрапили в XII–XIII ст. 
з Малої та Середньої Азії, а кавуни – 
у XIII–XIV ст., за часів монголо-татарської 
навали.

Про вирощування на Брацлавщині в се-
редині XVI ст. овочевих культур свідчать 
описи «пасік», які фактично перетворили-
ся на хутори з різногалузевим господар-
ством, зокрема там були «…сады и огороды 
овощные роскошные» [20, с. 98].

У XVII–XVIII ст. в українському го-
родництві з’являються нові культури. 
У XVII ст. було введено квасолю (тоді ж 
її ввезли з Франції до Росії). Від початку 
XVII ст. на півдні України вже висаджу-
вали кукурудзу.

Близько середини XVI ст. іспанці за-
везли до Європи картоплю. На Україну 
вона потрапила двома шляхами: з Поль-
щі та з Росії. Первісна культура карто-
плі в польських маєтках з’явилася вже 
в 1676–1696 рр., а ширшого вжитку вона 
набула з другої половини XVIII ст. В 
Україні картопля масово поширилася в 
1740-х рр. Уже в 1764 р. її вирощували на 
своїх городах київські міщани. Селяни з 
цією культурою тоді ще не були знайомі. 
У Росії картоплю розсилали для виса-
джування по різних губерніях. Зокрема, 
1 лютого 1768 р. київський губернатор 
писав Сенату, що він посадив чотири 
четверики картоплі на казенному городі. 
Отримали 21 четверик урожаю, з яких 
20 четвериків продали міщанам, а 1 за-
лишили для розведення. У 1769–1791 рр. 
картоплю висаджували у різних губерні-
ях України. У 1795 р. її вже вирощували 
в Очаківському степу між Бугом та Дні-
стром – на землях, щойно відвойованих 
у турків. За відомостями Радецького, у 
маєтку Потоцьких польова культура кар-
топлі з’явилася в 1780 р., отже, у горо-
дній культурі – ще раніше. У 1816 р. в 
Бессарабії картоплю розводили німецькі 
колоністи, а розведенням овочів займа-
лися болгари [21, с. 263–326].

У середині XVIII ст. в Україні з’явився 
соняшник. Спочатку, як і в Європі, його 
вирощували як декоративну рослину, а 
з часом – як рослину, що дає насіння. 
У 1841 р. селянин Бокарєв зі слободи 
Олексіївка (власність графа Шереме-
тьєва) у Воронежській губернії спробу-
вав отримати олію з насіння соняшника. 
У наступному році, після вдалих дослідів 
вибивання олії, він почав розводити со-
няшник з промисловою метою. За 20 ро-
ків бокарєвський почин значно поширив-
ся у цьому краї. У слободі Олексіївка з її 
хуторами, при населенні близько 40 тис. 
душ, на той час нараховувалося до 120 
заводів, із яких кожний вибивав до 2000 
пудів олії. Пуд олії отримували з 5 пудів 
насіння [22, с. 322].

Уже в 1774 р. в Україні вирощували 
топінамбур (земляна груша), завезений до 
Європи (у Францію) ще в 1612 р. У «Фи-
зиологическом описании Таврической об-
ласти…» 1785 р. поряд із баклажанами 
згадуються помідори. Висаджували їх у 
садах навколо Бахчисарая. У 50-ті рр. 
XIX ст. помідори вирощували у великій 
кількості в Криму, Одесі, Миколаєві, Хер-
соні та їхніх околицях, а також у Молда-
вії. Тоді ж помідори починають розводити 
і селяни. Уже в середині XIX ст. селяни 
вирощували помідорів більше, ніж помі-
щики [23, с. 516, 517].

Загалом, у другій половині XVIII ст. 
на городах України вирощували морк-
ву, цибулю, петрушку, пастернак, ріпу, 
хрін, капусту, огірки, квасолю, часник, 
мак. З початку XIX ст. в Україні почали 
вирощувати цукровий буряк [24, с. 230, 
231]. Уже в 1827 р. біля м. Бершадь 
було побудовано перший на Поділлі цу-
кровий завод.

На початку XIX ст. на Поділлі виро-
щували досить багато городини, овочів і 
квітів. «Сіють і садять у полі, на башта-
нах огірки, гарбузи, дині, кавуни; з горо-
дини – буряки, капусту, цибулю, часник, 
картоплю, моркву, петрушку, пастернак, 
редьку, ріпу, брукву, селеру, каляріну (?), 
ярмуж (?), спориш, горох, квасолю, біб, 
мак» [9, с. 56, 57].

Город і сад – невід’ємна частина укра-
їнської селянської садиби. Хата без горо-
ду й сьогодні небагато варта. Для селян, 
які втратили свої поля, присадибна ділян-
ка (город і сад) – чи не єдина можливість 
утримувати себе та свою родину. За паї, 
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які більшість селян здали в аренду, бага-
то продукції не отримаєш.

На присадибних ділянках вирощують 
різні просапні та овочеві культури. Се-
ред них перевага надається різним сортам 
картоплі та кукурудзи. Вирощують також 
буряки (кормові, столові, рідше цукро-
ві), гарбуз звичайний, кабачки, патисони, 
капусту, квасолю, кріп, мак снотворний, 
моркву, огірки, петрушку, помідори, пе-
рець стручковий, редиску, редьку посів-
ну (чорну та білу), цибулю, часник, хрін, 
щавель городній. Вирощують і баштанні 
культури: кавуни та дині. Баштани та 
городини були колись у кожному відді-
ленні радгоспу. Сьогодні вони займають 
незнач ні площі, а подекуди й зовсім від-
сутні. Також вирощують сорго та віниччя 
справжнє (для виготовлення віників), ре-
вінь городній, топінамбур.

У недалекому минулому вирощували 
багато посівних конопель, дещо менше – 
льону. Волокна цих рослин використо-
вували для виготовлення ниток, з яких 
ткали полотна. Із сім’я конопель колись 
виготовляли «макогоняче молоко» до 
каші, а насіння льону використовували з 
лікувальною метою. Сьогодні ці рослини 
вирощують зрідка, у незначній кількості. 

Садіння городніх культур – капусти, 
моркви, огірків, помідорів, цибулі, час-
нику, гарбузів тощо – було й лишається 
переважно жіночою справою. Городні 
культури найчастіше саджають рядовим 
посівом: роблять борозенку або невеликі 
ямки, кидають у них насіння чи кладуть 
розсаду. Жінки займалися здебільшо-
го й насінництвом [25, с. 90–92]. Для 
одержання насіння вибирали найкращі 
висадки, які розташовували на городі 
біля грядок. При цьому знали, що виро-
щувати, наприк лад, висадки кормових, 
цукрових чи столових буряків разом не 
можна. Також не можна садити поряд 
моркву та петрушку, які здатні пере-
запилюватися, унаслідок чого морква 
«зводиться» (втрачає свої головні якос-
ті). Так само «зводяться» висаджені на 
одній грядці гарбузи, кабачки та пати-
сони. Насіння зберігали у вузликах, 
пакунках, торбинках. Перед посадкою 
насіння деяких рослин сіяли та проро-
щували в хаті на підвіконні або в неве-
ликих парниках.

Картоплю саджали всі разом: і чолові-
ки, і жінки, і діти. Багато часу витрачало-

ся на догляд за городніми рослинами: їх 
прополювали, сапали (у Чечельнику ка-
жуть «шарували»), за потреби – підгорта-
ли та підв’язували. Цю частину городніх 
робіт виконували жінки та діти. Збирали 
урожай лопатами. 

Зібраний урожай зберігали в льохах. 
Давні льохи мали форму баньки – вузь-
ку «шию» та розширену донизу частину. 
Робили такі льохи, як правило, поблизу 
хати. Зверху над льохом зводили катра-
гу – курінь, який захищав льох від негоди. 
У важкі голодні роки та воєнні лихоліття 
льохи викопували всередині хати – пере-
важно в коморі, зрідка в кімнаті. 

Для збільшення урожайності присадиб-
ні ділянки, якщо є змога, удобрюють пере-
гноєм і попелом, а за їх відсутності – купо-
ваними мінеральними добривами. Оранку 
городів проводять, як правило, восени 
(у вересні-жовтні), після збору урожаю. 
Перед оранкою городи очищають від за-
сохлих решок рослин і розкидають пере-
гній. Попелом і мінеральними добривами 
удобрюють весною безпосередньо перед 
садінням. Також перед садінням городи 
обов’язково боронують («закривають во-
логу»). По можливості дотримуються пев-
ної сівозміни. Найчастіше це відбувається 
з ділянками, на яких висаджують карто-
плю та кукурудзу – щороку їх змінюють. 
Також регулярно на городі змінюють ді-
лянку під грядку. При садінні картоплі 
намагаються висаджувати кілька різних 
сортів. Кожен сорт висаджують окремо, 
інколи їх розділяють однією-двома ряд-
ками буряків, як правило, кормових. По 
картоплі рядками висаджують квасолю. 
Інколи по картоплі та кукурудзі висаджу-
ють гарбузи [26].

Садівництво. Початки садівництва 
в Україні, зокрема на Поділлі, сягають 
глибини століть. Кісточки аличі, слив, 
абрикосів і відбитки листків винограду 
виявлено на пам’ятках трипільської куль-
тури на території сусідньої Молдови [27, 
с. 137; 28, с. 149]. Про садівництво як га-
лузь сільського господарства вже у скіф-
ські часи веде мову Геродот. Описуючи 
гелонів, він каже, що вони мали сади. 
Феофраст пише, що навколо Пантікапея 
росло багато смоківниць (шовковиць) і 
гранатових дерев. Також там було чимало 
груш і яблунь різних сортів і доброї якос-
ті. У той самий час у Криму вирощували 
аличу, різні сорти слив і виноград. Їхні 
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кісточки виявлені археологами під час 
розкопок [18, с. 85–89]. 

У часи Київської Русі (IX–XI ст.) у 
садах вирощували яблуні, сливи, вишні. 
Під час розкопок Райковецького городи-
ща під Бердичевом, знищеного в середині 
XIII ст., поряд з іншими палеоботанічни-
ми матеріалами знайдено обгорілі рештки 
кісточок слив, вишні, черешні [19, с. 56]. 

На Поділлі садівництво розвинулося 
на базі «пасік», які масово почали вини-
кати на початку XVI ст. під час нової 
хвилі колонізації краю. Власник «пасі-
ки» займався не лише бджільництвом, а 
й сільським господарством, зокрема са-
дівництвом. Ще на початку XIX ст. се-
ред лісів Вінницького повіту подекуди 
збереглися старі сади чи окремі садові 
дерева, які вже давно здичавіли. Вони 
відокремлювалися від лісу ровом або 
взагалі зливалися з лісом. Такі здичавілі 
садові дерева, на думку Марчинського, 
становлять рештки стародавніх «пасік», 
а згодом – хуторів [20, с. 98, 99].

На давні корені подільського садівни-
цтва вказує також надзвичайна різнома-
нітність місцевих сортів, утворення яких 
вимагало культивування упродовж трива-
лого часу. Природні умови краю сприят-
ливі для розведення садів.

Наприкінці XVIІІ – на початку XIX ст. 
поміщики на Поділлі заклали багато гар-
них садів, у яких акліматизовано 500 
сортів груш і яблук. У ті часи не було 
жодного поміщицького маєтку без саду. 
Більшість таких садів мали площу до 
12,25 десятини, а зрідка – до 60 десятин. 
У селян іноді були сади площею 2–4 де-
сятини. Загалом селянські сади були не-
великими [29, с. 28]. 

На початку XIX ст. в подільських са-
дах росли такі дерева й кущі: яблуні, гру-
ші, дулі, бергамоти, вишні, черешні, сли-
ви, аґрус, малина, барбарис і смородина. 
У містах Могилеві, Ямполі, в містечках 
Чечельнику, Ярузі, Цекинівці, Рашкові та 
навколишніх селах вирощували значну 
кількість угорських, а ще більше волось-
ких виноградних лоз, волоських горіхів, 
персикових і морвових дерев або шовкови-
ці [9, с. 58, 59].

В Україні здавна повелося, що разом із 
початком будівництва хати формувався й 
сад. Велика кількість садів – окраса будь-
якого населеного пункту України. Не є ви-
нятком і Чечельник, який і нині потопає 

в садах. Особливо красивим містечко стає 
навесні, коли сади квітнуть. Розташовані 
сади переважно на присадибних ділянках. 
На землях колишнього ВАТ «Чечельниць-
ке» площа саду невелика. Там вирощують 
яблуні, груші, подекуди вишні.

Про те, що колись садів у околицях Че-
чельника було багато, свідчать старі, май-
же здичавілі, грушеві дерева, які й донині 
ростуть у Покотиловій стінці та в інших 
навколишніх місцевостях. Старожили 
згадують, що ще в 20-х рр. ХХ ст. багато 
жителів селища на навколишніх полях, 
особливо в стінках та попід лісами, мали 
сади, які були знищені в 1930-х р. Зрід-
ка на городах можна й сьогодні побачи-
ти старі груші та яблуні, які, за словами 
старожилів, посаджені їхніми батьками та 
дідами, тобто десь у кінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст.

У домашніх садах переважають яблу-
ні, груші, сливи, вишні, волоський го-
ріх. Можна й сьогодні знайти старі сор-
ти яблук, які мають такі місцеві назви: 
«мордочки», «таролька», «тарахкавка», 
«солодка» та ін. Зі старих сортів груш 
і нині вирощують «панни», «сомпляки», 
«лимонки». Сорти слив теж традиційні: 
«угорка», «черкуша», «кульки», «малай-
ки», «кобильохи». Культивують також 
два сорти вишень, два сорти шовковиці 
(білу та чорну), черешні дикорослі та 
щеплені. Місцева назва щеплених чере-
шень – «черих». Абрикос у домашніх са-
дах росте зрідка. Подекуди можна знайти 
персик, обліпиху, айву звичайну та де-
рен (кизил). До речі, дерен росте також 
і дикий у Яцьковій стінці та Вербсько-
му лісі. Також культивують різні сорти 
малини звичайної, смородину чорну та 
червону (порічки), аґрус звичайний і по-
луниці.

Майже на кожному подвір’ї біля бу-
динку ростуть різні сорти винограду. Ра-
ніше його висаджували на городах. На 
території селища поширені до 10 сортів 
винограду. Здичавілий виноград ще й сьо-
годні росте у «Кручогорах».

Традиційно при засадженні стінок, 
балок і ярів, крім дикорослих видів, ви-
саджували й культурні. Зокрема, при 
засадженні Сафонової стінки (у другій 
половині 60-х рр. ХХ ст.), Голасового, 
Терещукового ярів (у 70-х рр.) там було 
висаджено багато абрикос. У Сафоновій 
стінці також ростуть черешні, яблуні та 
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груші. У лісозахисних смугах часто трап-
ляються черешні.

Місцеві жителі вживали як свіжі, так і 
сушені фрукти. Серед сушених перше міс-
це займали сливи («угорка» і «черкуша»). 
Сушили грушу «лимонку» та дрібні дикі 
груші, з яких виготовляли квас. Сливи та 
груші сушили на сушарках (у селищі їх 
називають «сушарні»). На сонці сушили 
яблука, порізавши їх на тонкі кружки, та 
абрикоси, видаливши з них попередньо 
кісточку [26].

Отже, господарські заняття україн-
ців Південно-Східного Поділля зумовле-
ні природно-географічними умовами та 
особ ливостями соціального й економічно-
го розвитку краю. Природно-географічні 
умови, а саме – розташування в місці пе-
реходу лісостепу в степ, сприяли виник-
ненню та довготривалому розвитку земле-
робства в усіх його галузях: рільництві, 
городництві, садівництві – від найдавні-
ших часів і до сьогодення.
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Олена Щербань 
(Опішне)

ГЛИН ЯН А М А К ІТРА  
В ПОбУ ТІ ТА ВЕСІ ЛЬНІй 
ОбРЯ ДОВОСТІ Ж ИТЕ ЛІВ 
ОПІШНОГО В ОСТА ННІй 
ТРЕТИНІ Х Х – Н А ПОЧ АТК У 
Х Х І СТОЛІТ ТЯ  
(за пол ьови м и мат ер іа ла м и)

М 
акітри – один із найуживані-

ших видів глиняного посуду українців. 
У господарстві вони практично незамінні, 
оскільки мають широку сферу застосуван-
ня, тісно пов’язані з традиційною куліна-
рією. Тому гончарі виготовляють і прода-
ють їх дотепер, зокрема в Опішному. 

Для дослідження цієї теми було обрано 
Опішне, що на Полтавщині, як один із 
найвідоміших гончарних осередків. Упро-
довж XX – на початку XXI ст. місцеві 
гончарі, окремі з яких досягли неабия-
кої майстерності в цій справі, виготовили 
знач ну кількість різних за параметрами 
макітер. Отже, опішнянські господарства 
були в достатній мірі ними забезпечені. 
Нині, коли гончарство Опішного пере-
буває в стані занепаду, усе ще наявний 
попит на глиняні макітри задовольняє 
гончар Михайло Острянин (1938 р. н.), 
який працює на підприємстві «Гончарний 
круг». Не дивно, що наразі в побуті біль-
шості опішнянських родин (67 із опитаних 
100 осіб) використовуються «різночасові» 
макітри (найдавніша з відомих автору ви-
готовлена на початку ХХ ст., найновіша – 
на початку ХХІ ст.). 

Місце макітер у побуті місцевих меш-
канців досі лишається маловивченим, не-
зважаючи на наявність студій гончарства 
відомих дослідників: керамолога Івана 
Зарецького; керамолога та етнографа Яко-
ва Риженка, мистецтвознавців Євдокії 
Дмитрієвої, Катерини Матейко та Олени 
Клименко; керамолога, етнолога, музео-
лога Олександра Пошивайла та ін. [2; 7; 
1; 4; 3; 6]. Найбільше інформації стосов-
но порушеного питання міститься в праці 
Я. Риженка «Форми гончарних виробів 
Полтавщини» [7, с. 2–28] та в монографії 
О. Пошивайла «Етнографія українсько-
го гончарства: Лівобережна Україна» [6, 

с. 211–213]. Обидва дослідження ґрун-
туються переважно на матеріалах другої 
половини ХІХ – першої чверті ХХ ст., 
автори праць коротко зупинилися на ети-
мології слова «макітра» та функціональ-
ному призначенні цього посуду. До того 
ж ніхто зі згаданих дослідників не зазна-
чив, що наведена інформація стосується 
саме опішнянських макітер.

У пропонованому дослідженні, пере-
важно на основі польових матеріалів, 
зіб раних за останні п’ять років, уперше 
подано відомості про використання гли-
няних макітер в Опішному в побуті та 
весільному обряді впродовж періоду від 
останньої третини ХХ ст. і донині.

Упродовж ХХ – на початку ХХІ ст. 
форма та пропорції опішнянських макі-
тер були сталими: боки – розхилені, він-
ця – відігнуті, потовщені, з діаметром, 
приблизно рівним найбільшому діаметру 
тулуба. Об’єм макітер, за свідченням ін-
форматорів, міг бути від 1 л до 40 л. Вар-
то зазначити, що, виготовляючи макітру, 
гончарі зазвичай не міряли їхній об’єм, 
тому він завжди дещо умовний. Найпоши-
реніша місткість посудин – 3–15 л. Два-
дцятилітрові макітри виготовляли нечасто, 
переважно за спеціальним замовленням, 
оскільки це фізично важка робота, вико-
нати яку було під силу не кожному гонча-
реві. У другій половині ХХ ст., згідно зі 
згадками мешканців Опішного, виготови-
ти макітру такого великого об’єму могли 
не більше п’яти місцевих гончарів. Нині – 
лише один, згаданий вище 72-річний 
М. Острянин. Під вінцями макітер міст-
кістю понад 15 л для зручності перенесен-
ня наліплювали два вуха. Значну частину 
макітер, виготовлення яких у досліджу-
ваний період зосередилося переважно на 
гончарному підприємстві Опішного, заво-
ді «Художній керамік», оздоблювали сти-
лізованим рослинним орнаментом.

Завдяки своїй формі, глиняні макітри 
наділені унікальною універсальністю ви-
користання їх у побуті. Як і в попередній 
період, у другій половині ХХ ст. в Опіш-
ному макітри різної місткості  використо-
вували для:

– розминання продуктів;
– розтирання продуктів;
– тушкування страв;
– подачі страв до столу;
– приготування тіста; 
– зберігання води та сирівцю; 
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– квашення та соління городини й 
фруктів; 

– зберігання сипучих продуктів (бо-
рошна, солі, цукру, круп, зерна тощо), а 
також хліба, пирогів, повидла, варення, 
жирів (масла, смальцю) тощо; 

– для здійснення обрядів, зокрема ве-
сільних.

Детальнішу інформацію про існуючі 
в народному гончарстві стандарти щодо 
місткості макітер і використання відповід-
ного розміру посудин для різних потреб 
буде подано в подальших дослідженнях 
автора.

Сфера функціонального призначення 
макітер упродовж досліджуваного періоду  
звужувалася. Призначення зберігати ріди-
ни повністю перебрав на себе металевий і 
пластиковий посуд. Інший посуд викорис-
товується нині й для зберігання сипучих 
і в’язких продуктів. Зі значними змінами 
в сучасній опішнянській весільній тра-
диції, макітри втратили й свою обрядову 
функцію. 

Нині в Опішному глиняні макітри ви-
користовують переважно люди старшого 
покоління для замішування тіста (на пи-
роги, хліб і паски) чи розтирання маку, 
хоча подекуди – і для інших цілей. Опіш-
няни середнього віку та молоде поколін-
ня використовують макітру нечасто, хоча 
саме цей вид глиняного посуду трапляєть-
ся в господарстві найчастіше.

Воднораз у господі здебільшого було 
дві великі макітри (одна – у резерві). 
Зокрема, Ліна Старущенко розповідала: 
«У мене на чотири відра макітра. І друга 
є, менша, для случая» [15]. А Ганна Ко-
ноненко згадувала: «У кого було й чотири 
макітри, а в мене дві – як поб’ється одна, 
то ще одна буде» [11]. Трохи попсовану 
посудину одразу не викидали. Надщерб-
лену могли використовувати, за місцевим 
висловом, «на всиплище» – для зберіган-
ня сипучих продуктів. Тріснуту на вінцях 
посудину продовжували використовувати, 
обв’язавши для міцності попід вінцями 
дротом [12], мотузкою чи ганчіркою. Про 
використання таких макітер Ганна Коно-
ненко зазначила: «Як чорнова, десь надко-
лена, то обв’язували проволокою. Було, як 
не добачиш, купиш вже надколене» [11]. 
Коли в господарстві з’являлася нова макі-
тра, для нейтралізації запаху (опішнянки 
висловлюються: «щоб не душила») її ви-
мивали теплою водою [12].

Головним призначенням полив’яних і 
неполив’яних макітер місткістю понад 6 л  
є, за місцевим висловом, «підколочуван-
ня» та вимішування тіста. Раніше на свя-
та чи інші «оказії» використовували макі-
три об’ємом і більше 20 л. Ганна Міняйло 
згадувала, що «одна макітра на п’ять ві-
дер завжди стояла на горищі, її викорис-
товували один раз на рік, щоб замішувати 
тісто на паску, або як хто умре – то на 
пироги вчиняти. Це в мене було багато по-
суди, батько гончарював, в людей, може, 
і менше було, воно дорого тоді було купи-
ти» [13]. 

Ще до середини ХХ ст., коли в кож-
ній українській хаті була піч, на всі 
«свята-празники» та в неділю господині 
обов’язково випікали хліб, пироги, пе-
репічки... Залежно від кількості членів 
сім’ї, були потрібні макітри різних роз-
мірів. Найпоширенішими були посудини 
місткістю близько 10–15 л. З часом, коли 
добробут більшості опішнянських родин 
покращився, і хліб почали переважно ку-
пувати в крамницях, у макітрах учиняли 
тісто здебільшого на пиріжки та паски. 
Така їхня функція збереглася донині. На-
приклад, опішнянка Лідія Штанько ви-
користовує десятилітрову макітру, коли 
пече пироги на Великдень чи Різдво, а 
майже щонеділі, для приготування тіста 
на пиріжки, користується макітрою мен-
шого розміру [19]. 

Раніше, згідно із зафіксованими спога-
дами респондентів, макітру, у якій місили 
тісто, не мили, щоб на стінках лишалося 
тісто – «як закваска, як помити, то буде 
пусте» [12]. Нині ж, коли за потреби мож-
на купити дріжджі, деякі господині ре-
тельно миють макітри після того, як «ви-
роблять» тісто [15], інші – намагаються 
не мити, але обшкрібають.

Такі самі, як для замішування тіста, 
але обов’язково полив’яні зсередини ма-
кітри використовували, а подекуди й досі 
використовують для квашення та соління 
буряків, капусти, огірків, помідорів, ка-
вунів тощо.

Макітри з об’ємом менше ніж 6 л, 
здебільшого полив’яні (адже вони мен-
ше вбирають жир, тому легше миються), 
використовували для тушкування та за-
пікання м’яса, овочів (картоплі, капус-
ти, буряків, гарбуза тощо), подавання до 
столу готових страв. Як згадувала Ган-
на Хмелик, «картоплю з салом тушили 
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у макітерці. Можна і в горщечку, але в 
макітерці найкраще, тільки в полив’яній, 
бо неполив’яна вбирає жир» [17]. 
Неполив’яні макітри невеликих розмі-
рів використовували для розминання 
дерев’яним товкачиком зварених картоплі,  
квасолі, гороху, а також сиру. У них же 
розтирали макогоном мак.

У другій половині ХХ ст. полив’яні 
мальовані макітри, іноді з покришками, 
використовували для зберігання та подачі 
до столу вареників, гречаників, млинців, 
голубців тощо. У макітрах, які не вико-
ристовували в побуті, зберігали збіжжя, 
або ж вони стояли перевернутими догори 
дном, «щоб не нападало сміття, миша не 
вскочила на горищі чи в чулані» [17].

Щодо обрядодій, авторові дослідження  
вдалося записати про використання макі-
тер лише у весільному обряді. Останній 
раз, згідно із зафіксованими відомостя-
ми, весілля з дотриманням обряду з ма-
кітрою в Опішному відбулося в 1997 р. 
Отже, макітри використовували під час 
обряду випікання коровайницями коро-
ваїв і медяників (як правило, у середу 
або четвер за три дні до весілля). Зазви-
чай було дві макітри – одна для коро-
ваю, інша – для медяників – їхнє тіс-
то різнилося і за об’ємом, і за кількістю 
компонентів. Одно часно ці два види об-
рядового печива в піч для випікання не 
ставили [9].

В Опішному для замішування тіста на 
весільний коровай використовували зде-
більшого нову макітру. Крім того, макітра 
могла бути спеціально виготовлена для 
цієї події, про що свідчать написи на дея-
ких посудинах. Наприклад, про напис на 
одній зі своїх макітер – «Люби меня, как 
я тебя» – Лідія Штанько зазначила, що 
він стосується взаємної любові господині 
та посудини [19]. «Тісто обов’язково в ма-
кітрі місить, червоною лєнтою обов’язково 
обв’язували, як тісто місили на весіль-
ний коровай» – згадувала Анастасія Ме-
лещенко [14]. Після того, як коровай та 
медяники ставили в піч, коровайниці ви-
ходили за ворота і з піснями та жартами 
розбивали глиняну макітру качалкою [10; 
16]. Це символізувало закінчення обряду 
випікання весільного короваю – щоб не 
довелося пекти його вдруге. Іноді, шко-
дуючи посудину, «на розбиття» брали ін-
ший, негожий посуд [16].

З останньої чверті ХХ ст. в Опішно-
му поширилася «традиція» замовляти 
весільний коровай або в жінки, яка спе-
ціалізується» на виготовленні весільного 
обрядового печива, або в хлібопекарнях. 
Зрозуміло, що в цих випадках обряд із 
макітрою не проводили. Авторові вдалося 
зафіксувати випадок, коли глиняна макі-
тра для замішування тіста на коровай у 
однієї з відомих опішнянських коровай-
ниць «прослужила» понад 30 років.

«Драну» макітру чи горщик розбива-
ли й на другий день весілля, коли свати 
приходили до батьків молодої. Згідно зі 
спогадами нині найстарішої мешканки 
Опішного Параски Більги (1912 р. н.), у 
посудину насипали попіл, ставили «на 
воротях», а тоді, коли родичі молодого 
підходили близько, розбивали її «ко-
ляками». Попіл потрапляв не лише на 
святковий одяг гостей, а й запорошував 
очі [10; 16]. Нині думки щодо дотри-
мання цих звичаїв серед респондентів 
різняться. Одні вважають, що глиняну 
макітру все ж необхідно розбивати, інші 
проти того, щоб розбивати будь-що під 
час весільного обряду. Сьогодні під час 
приготувань до весілля, макітри не роз-
бивають. 

Отже, з-поміж інших видів глиня-
ного посуду макітри вирізняються сво-
єю багатофункціональністю. Упродовж 
досліджуваного періоду сфера їхнього 
функціонального використання посту-
пово звужувалася, нині простежується 
зменшення об’єму макітер, що пов’язано 
із суттєвими змінами в побутовій куль-
турі опішнян. Варто враховувати й 
факт відносної дороговизни глиняної 
макітри (80–100 грн). Однак і на по-
чатку ХХІ ст. опішняни продовжують 
використовувати макітри в домашньо-
му побуті – здебільшого для замішу-
вання тіста на пироги, паску та для 
розтирання маку. Рідше – для інших 
цілей. Інші функції нині виконують ме-
талеві, скляні та пластикові посудини. 
Обрядодія, пов’язана з використанням 
макітри, яку здійснювали коровайниці 
в період весільних приготувань (вими-
вання її перед початком і після робо-
ти, обв’язування червоною стрічкою, 
розбивання перед воротами, що супро-
воджувалося відповідними піснями та 
приказками), у досліджуваний період 
відживала.
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Сергій Довгань 
(Київ)

Ж ИТЛО В СИСТЕМІ 
СВІТОГЛ Я ДНИ Х УЯВ ЛЕНЬ 
У К РА ЇНСЬКОГО Н А РОД У

У 
країнське житло пройшло тривалий і 

складний шлях розвитку, виявивши глибин-
ну спільність з житлом східнослов’янських, 
а частково і західнослов’янських народів, 
коріння якого сягає будівельної традиції 
як докиївської доби, так і періоду Київ-
ської Русі. Проте лише у XVI–XVIII ст. 
воно набуло етнічної виразності, ставши 
найяскравішим символом української на-
родної культури та ознакою духовності 
української нації.

Образ «білої хати», що стоїть у садочку, 
квітами повита, неначе дівчина, за висло-
вом Т. Г. Шевченка, став свого роду візит-
ною карткою України, бо втілює не просто 
довершений зразок народної архітектури, 
а й цілу систему естетичних засад, народ-
ної творчості, навіть образ світоглядних 
уявлень та людських стосунків. «Біла, з 
теплою солом’яною стріхою, порослою зе-
леним оксамитовим мохом, – писав Олек-
сандр Довженко, – архітектурна праматір 
пристанища людського. Незамкнена, по-
всякчас відкрита для всіх, без стуку в две-
рі, без “можна?” і без “увійдіть”, житло 
просте, як добре слово, й законне, немовби 
створили його не людські руки, а сама при-
рода, немовби зросло воно, як плід, серед 
зелені і квітів» 1.

Українська хата становила найважли-
віший компонент культури в широкому 
розумінні цього поняття: і як елемент 
матеріальної та духовної культури, і як 
система світоглядних уявлень, виконуючи 
насамперед оберегові функції. Вона захи-
щала людей не лише від несприятливих 
природних умов, а й від ворожих темних 
сил. Тож не випадково, що кожна її де-
таль, кожна річ і знак мали естетичну та 
магічну спрямованість.

Життєдайність світоглядних уявлень 
у концентрованому вигляді втілювалася 
також у обрядовому оформленні житла. 
Українська оселя – це той мікрокосм, у 
якому її мешканці були захищені від не-
гативного впливу зовнішніх сил. Цьо-
му слугувала складна система оберегів, 

символічних знаків, обрядів, звичаїв, 
замовлянь, що в цілому становило духо-
вну ауру житла. Саме в такому контексті 
стає зрозумілою доцільність надзвичайно 
складної і різнопланової системи звичаїв, 
пов’язаних із забезпеченням захищеності 
житла. З цією метою використовувалися 
всі можливі, з погляду народних уявлень, 
засоби, нерідко протилежні: і демонологіч-
ні, і християнські, і такі, що ґрунтувалися 
на раціональному народному досвіді 2. 

Житло для селянина було центром його 
всесвіту, місцем, де проходило все жит-
тя – від колиски до могили. Тому коли 
будували нову хату, намагалися зробити 
все, дотриматися всіх звичаїв, засторог, 
навіть найменших забобонів, щоб при-
вернути до себе всі добрі сили, багатство, 
щастя та благополуччя 3. 

Українці виробили систему звичаїв, 
пов’язану з вибором місця для будівни-
цтва хати, з обрядовим оформленням за-
кладин, з визначенням часу для будівни-
цтва, з ритуалізацією входин, із нормами 
спілкування домочадців із сусідами, гос-
тями. Непересічне значення серед усієї 
сукупності ритуалізованих дій мала сис-
тема обрядів, звичаїв та прикмет, що ви-
значала вибір місця. Головна вимога при 
обранні місця для забудови – його «чи-
стота» як в екологічному, так і духовному 
значенні. Досвід поколінь підказував, що 
ним могло бути «дике поле», на пагорбі, 
де немає вологості, зручне для під’їзду, з 
виходом до річки або низини. Якщо земля 
під забудову колись переорювалася, по-
трібно було дати їй «відпочити»: ділянку 
обгороджували і ніхто протягом року не 
мав права ступити на неї 4.

Існувала складна система ознак, за яки-
ми не можна було зводити житло, зокрема 
там, де раніше була дорога, на перехресті, 
на межі, бо «неспокій в хаті буде», на міс-
ці старих поховань. Боялися ще «чортових 
місць» – так називали на селі місця, де 
дуже часто траплялися нещасні випадки. 
Чортовими також вважали місце, де була 
корчма або млин (вітряк). Інколи непода-
лік таких місць ставили дерев’яні хрести, 
які відвертали злих духів від них. Пога-
ною прикметою вважалося будувати хату 
на тому місці, де збереглися залишки ста-
рої хати, бо літні люди вірили, що в та-
кій землі зберігається негативна енергія 5. 
Українці віддавали перевагу гарним сусі-
дам, спілкування з якими вважалося не 
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менш важливим, аніж із близькими роди-
чами. Отже, народний принцип забудови 
був таким: хата ставилася на «чистоту» і 
для «чистого».

Про «чистоту» місця свідчила низка на-
родних прикмет, повір’їв та ворожінь. Пра-
вильність вибору місця забудови раніше пе-
ревіряли за допомогою обрядів, більшість з 
яких виконували чоловік як глава родини 
або син. Ось деякі з обрядів. Коли місце 
для забудови було вже обране, господар за-
прягав коня та оборював навколо тієї ді-
лянки так, щоб вийшло коло, яке служило 
оберегом, «щитом» від злих духів. Після 
цього господар брав коня і переводив його 
через обрану ділянку. Якщо кінь ішов і не 
пручався, місце вважалося добрим, а якщо 
кінь вагався і зупинявся, то господарі ще 
раз освячували землю або шукали іншу ді-
лянку 6. Крім коня, для вибору місця під 
майбутнє житло також використовували 
корову. На певній ділянці, де планувалося 
будувати хату, випускали худобу і залиша-
ли її доти, доки вона не вляжеться пере-
жовувати жуйку. Це місце і вважалося най-
кращим для побудови хати 7. Також місце 
вважалось добрим, якщо на нього ляже со-
бака, адже за народними віруваннями со-
бака є «сторожем» хати і відчуває те, чого 
не може відчувати людина. Вона відчуває 
наміри людей, їхні настрої. 

Інший обряд звичайно виконувала жін-
ка. Рано, щойно зійшло сонце, господиня 
мала зварити одне яйце, яке кропилося 
свяченою водою. Потім, узявши його, ста-
вала на обрану ділянку і клала яйце на 
землю, після чого читала молитву «Отче 
наш!» і перехрещувала обране місце. 
Якщо після молитви яйце не покотило-
ся, не змістилося на жоден сантиметр і не 
дало тріщин, то таке місце вважалося спо-
кійним і придатним для забудови. Після 
цього те яйце закопували на тому ж місці, 
де його вперше поклали. Якщо ж зміща-
лося або тріскалося, то в жодному разі не 
можна було будувати на такому місці 8. 

Найчастіше обряди-ворожіння тривали з 
вечора до ранку, до сходу сонця, що мало 
символічне значення. У народній демоноло-
гії ніч виступає як час, коли діють чорти, 
відьми, упирі, отже, виявити їх легше саме 
вночі. Вірили, що звір, плазун, «нечистий 
дух», диявол бере хліб лише в «нечистому 
місці», а в чистому – ніколи 9.

Незважаючи на усталену систему ма-
гічних дій або передбачень щодо вдалого 

вибору місця для забудови, традиційна 
культура українців містила ритуали, що 
забезпечували очищення як «нечисто-
го» місця, так і вже збудованої хати. До 
XVII ст. переважно вдавалися до магіч-
них дій, уявляючи землю живою істотою 
і відповідно до цього робили все, аби вона 
«заспокоїлася»: на ній нічого не сіяли, не 
будували і навіть не ходили. Пізніше, про-
довжуючи використовувати всі ці магічні 
дії, місце під забудову почали освячувати, 
запрошуючи для цього священиків. 

Така духовна синкретичність була ха-
рактерною і для закладин хати, що супро-
воджувалися низкою обрядів. Вони для 
періоду пізнього Середньовіччя визнача-
лися широким діапазоном історичних на-
шарувань: від архаїчних магічних дій до 
християнізованих дійств. До перших від-
носили жертвування на честь покровителя 
дому. Жертвою, як правило, була курка, 
якій відрубували голову на порозі дому і 
закопували під фундамент. Вважалося, що 
тим самим позбавляли смерті когось із ро-
дини й особливо того, хто першим входив 
до нової хати 10. Пізніше магічний ритуал 
закладин обмежувався тим, що просто за 
день до новосілля впускати в нову хату на 
ніч чорного кота або чорного півня. Зано-
сили діжу, ікону з образом святого муче-
ника, коцюбу і лопату для хліба 11. 

Колись першим у будинок вводили 
сплутаного коня, ймовірно, як символічну 
жертву, а також щоб продемонструвати до-
бротність і просторість житла 12. 

З утвердженням християнських ціннос-
тей ритуальні дії закладин і входин за-
знавали істотних трансформацій, дедалі 
більше включаючи християнізоване освя-
чення. Починали будувати житло при пер-
ших променях сонця та в присутності всіх 
членів родини. Спочатку землю кропили 
свяченою водою, а потім господар малював 
палицею на ділянці хрест, а родина в цей 
час читала молитву. У центрі майбутнього 
будинку, на місці, де планували звести піч 
або ж на покуті, ставили лаву, застелену 
рушником, а на неї – хрест, букет квітів, 
хліб, сіль кварту з водою або вином.

Ритуальна дія починалася з того, що 
господар забудови закладав щось під усі 
чотири кути майбутнього житла, найчасті-
ше – зерно. Часто використовували коло-
ски пшениці (по одному колоску під кожен 
кут – «щоб господарство до ладу було»), 
клали ще і гроші (монети), «щоб родина 
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у достатку жила», сипали мак, «щоб ді-
точки були здорові». Траплялися випадки, 
коли під кути хат закладали шкаралупу з 
освячених крашанок, писанки. Адже люди 
вірили, що в них зберігається добро та «свя-
тий дух», бо писанки та крашанки часто 
зберігали за образами. Крім того, писанка 
у світогляді українців слугує оберегом 13. 
Іноді, слідуючи архаїчним традиціям, під 
головний кут будинку заривали череп або 
голову великої рогатої худоби, коня, вівці 
або барана, собаки, кішки, курки або пів-
ня. Потім старший майстер брав рушник з 
хлібом, цілував його і зі словами «Госпо-
ди, допоможи!» починав роботу. Рушник, 
а іноді відріз тканини і гроші (свого роду 
аванс) майстер забирав собі 14.

За уявленням українців, кожна части-
на хати мала символічне значення і тією 
або іншою мірою зазнавала впливу воро-
жих зовнішніх сил. Аби позбутися такого 
впливу, кожна з частин житла освячувала-
ся ритуальними діями та обрядами. Щоб 
житло було довговічним, перший камінь 
майстри прагнули закласти в той момент, 
коли над ними пролітав ворон. Відповід-
но до звичаїв, гроші, зерно, хліб, вино, 
трави, квіти, злаки, часник, овечу шерсть, 
лампадки, ікони, ладан, освячену воду, 
проскурки й інші предмети жертовної 
атрибутики, як і перший камінь і перший 
глиняний вальок, обов’язково повинен був 
закласти господар житла 15. 

Наступний важливий етап у будівни-
цтві житла – зведення (піднімання) сво-
лока. Сволок займав важливе місце в сіль-
ській хаті, тому йому надавали обрядового 
значення. З його зведенням пов’язувалося 
особливо багато магічних дій та обрядів, 
зумовлених тим, що сволок у традиційній 
українській хаті вважався місцем пере-
бування домашнього божества. Через це 
його особливо майстерно прикрашали, 
оздоблюючи обереговим зіллям та квіта-
ми, і також ретельно обставляли ритуаль-
ними діями при здравному закладенні. 
Під його «голову», повернену відповідно 
до світоглядних уявлень українців на схід 
сонця, закладали різні предмети, освяче-
ні в церкві, найчастіше – ладан (як оберіг 
від ударів блискавки), на іншому (глухо-
му, хвостовому) кінці сволока – шмато-
чок хліба, сіль, гроші («для багатства») 
і вовну («для сухості і тепла»). Під час 
зведення сволока не можна було стукати, 
щоб дим не йшов назад у будинок. Також 

під час встановлення сволока, вважалося 
поганою прикметою, якщо він давав трі-
щину або без причин падав. Тоді це було 
знаком, що в цій хаті неспокійно. У таких 
випадках робили інший сволок або ще раз 
освячували. Часто сволок переносили зі 
старої хати в нову. 

На сволоці вирізьблювали хрест і кіль-
ка рядків молитви, імена членів родини. 
За сволок клали пучки часнику, полину, 
щоб відлякувати злих духів. Він підтри-
мував дах хати і слугував своєрідним орі-
єнтиром у сфері прикмет, адже по тому, 
яким вдається сволок – люди судили і про 
майбутнє життя в новій хаті 16. Зазвичай 
після зведення стін і їх перекриття май-
стер прибивав до сволока хрест і квіти. 
Господар у свою чергу прив’язував до ньо-
го кожуха або кожушка («щоб у будинку 
було тепло»), скатертину («для чистоти і 
порядку»), хустку з хлібом і сіллю («щоб 
у будинку завжди були хліб і сіль»). Хуст-
ка, хліб і сіль призначалися в подарунок 
майстрові. 

Обрядовість на завершення будівни-
цтва поєднувала в собі і традиційну обе-
регову символіку, і обрядове вшанування 
господарів оселі. Центральним атрибутом 
завершення будівництва була «квітка» – 
хрест, прикрашений рушником, житніми 
колосками та квітами, прикріплена на 
гребені даху. Вона слугувала не лише за 
знак закінчення робіт, а й була симво-
лом духовного очищення оселі, щоправ-
да, підкріпленого цілою низкою магічних 
дій. Було прийнято, наприклад, залиша-
ти на певний час непокритою якусь час-
тину даху над сіньми, вірячи, що через 
цей отвір відлетить усе зло; після кількох 
днів після новосілля його закривали. Ідея 
незавершеності реалізувувалась і в інших 
формах. Наприклад, під час білення ха-
тини, на печі «щоб не було видно сторон-
нім» залишали частину стіни небіленою. 
Відразу ж після закінчення будівництва 
в будинок вносили освячені гілки верби: 
вважалося, що блискавка у вербу не б’є. 
Маленькі вітки складали на печі (згодом 
їх використовували для миття голови), а 
більші виносили на горище і прикріплю-
вали під дахом 17.

Встановлення «квітки» ставало водно-
час знаком обрядового увінчення господа-
рів, їх вітали майстри, сплітаючи для них 
вінки та обв’язуючи житніми перевесла-
ми, обливали водою або везли купати на 
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річку 18. Продовженням обряду увінчен-
ня були входини (переходини), що також 
включали різноманітні магічні дії. День 
переходин набував магічного значення – 
він мав бути щасливим, а це – день перед 
повним місяцем, бо лише він давав усього 
повного в хаті. Особливо символічним був 
звичай першого новосела, котрий мусив 
узяти на себе всю нечисту силу, тобто мав 
стати жертвою. Ним була якась із домаш-
ніх тварин – півень, кіт, гуска або кінь, 
що повинні були переночувати в новій 
хаті: якщо з ними не сталося за ніч нічого 
поганого, можна було вселятися і домо-
чадцям. Було прийнято першим пересту-
пати поріг старшому в сім’ї (батько одного 
з молодих господарів, а за його відсутнос-
ті – кум або найближчий родич), він іко-
ною або хлібом і сіллю благословляє на 
всі сторони нове житло, після чого вста-
новлює ікону в червоному кутку. Потім із 
хлібом на вишитому рушнику виходить з 
будинку і благословляє молоде сімейство 
на щасливе і довге життя в новомій хаті. 
Молоді господарі беруться за кінці руш-
ника, і батько вводить їх у нову оселю. 
За ними входять діти, родичі, сусіди і 
всі інші, кого запросили на святкування 
«переходин» («новосілля»). Найстаріша 
жінка (мати одного з молодих господарів, 
кума або близька родичка) посипає їх 
зерном і дрібними грішми, бажаючи всім 
щастя в новому будинку. Гості ж у свою 
чергу приходили із хлібом. Також кожен 
із запрошених приносив подарунок госпо-
дарям. Ним міг бути посуд, побутові тка-
нини, меблі – усе, що потрібно для життя 
в новому помешканні – подарунки, які 
мали практичне значення. Адже вважа-
лося поганою прикметою переносити старі 
меблі, посуд, та інші речі в нове житло. 
Тому гості заздалегідь знали, що потріб-
но подарувати господарям нового житла. 
Після цього відбувалося святкове часту-
вання, під час якого кожен з гостей бажав 
доброго та щасливого життя господареві 
та його родині в новій хаті. Переходини 
обставлялися обрядово-магічними діями, 
серед них – входини з цінностями родин-
ного вогнища – вогнем із старого вогни-
ща, хлібом або тістом із діжею, півнем і 
кішкою, хлібною лопатою, на якій мав пе-
ребиратися в нову оселю домовик 19. 

Обрядово-ритуальне оформлення україн-
ської оселі уособлювало оригінальність на-
родної культури українців та своєрідність 

їхньої ментальності. Те, що ядром обрядо-
вої культури була обрядовість, пов’язана 
з житлом, родинним вогнищем і родиною, 
хай побіжно, але свідчило все ж про давню 
землеробську основу етнічної ментальнос-
ті – прив’язаності до своєї землі, батьків-
ського краю та рідної оселі. Синкретичність 
обрядової культури, яка зберігала глибинні 
пласти, вказувала на те, що українці – народ 
з надзвичайно розвиненим магічним мислен-
ням, з великою магічною традицією. 

Народна, зокрема традиційно-побутова, 
культура – невичерпне джерело духовності 
нації, на якій ґрунтується етнічність, наці-
ональні символи та атрибути; вона є осно-
вою ментальності нації, що формується 
століттями. Водночас традиційно-побутова 
культура позначена історичною специфі-
кою, відтворюючи ментальність суспіль-
ства того або іншого періоду історії.

1 Електронний ресурс: Публікації: 20 травня 
2008 13:51/Архітектура, Побут. Особли-
вості побудови народного житла: http//
mamajeva-sloboda.ua/publ.php? id=3.

2 Електронний ресурс: Лекція 12. Матеріаль-
на культура в системі звичаїв та обрядів: 
http//etno.us.org.ua/book1/lecture 12.html.

3 Астахова О. В., Крупа Т. М., Сушко В. А. 
Свята та побут Слобожанщини: Альбом. – 
Х., 2004. – С. 75.

4 Електронний ресурс: Лекція 12. 
5 Архів В. А. Косаківського. – Ф. 1,  оп. 1,  

спр. 41, арк. 2.
6 Там само. – Спр. 41, арк. 3.
7 Сілецький Р. Поставлю хату і кімнату // 

Берегиня. – 1992. – С. 60.
8 Архів В. А. Косаківського. – Ф. 1, 

оп. 1, спр. 41, арк. 3.
9 Сілецький Р. Зазнач. праця. – С. 61.
10 Електронний ресурс: Лекція 12.
11 Архів В. А. Косаківського. – Ф. 1, оп. 1, 

спр. 39, арк. 3.
12 Украинцы. – М., 2000. – С. 193.
13 Архів  В. А. Косаківського. – Ф. 1, оп. 1, 

спр. 39, арк. 2.
14 Украинцы. – С. 192.
15 Там само.
16 Архів  В. А. Косаківського. – Ф. 1, оп. 11, 

спр. 36, арк. 4.
17 Украинцы. – С. 193.
18 Архів  В. А. Косаківського.. – Ф. 1, оп. 13, 

спр. 19, арк. 2.
19 Там само. – Спр. 31, арк. 2.
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Олександр Босий 
(Кіровоград)

КОЗА ЦЬК І  
МЕМОРІ А ЛЬНІ П А М’ЯТК И 
СТЕПОВОЇ У К РА ЇНИ

Меморіалознавство як науковий на-
прям дослідження надмогильних пам’ят-
ників, які за висловом академіка Пет-
ра Тимо фійовича Тронька, «є німими 
свідками нашого минулого», – важлива 
складова частина української етнології. 
Меморіалознавство, незважаючи на свою 
тривалу історію, як спеціальна історич-
на дисципліна в Україні ще тільки фор-
мується. Слід зазначити, що важлива 
роль у процесі фіксації кам’яних хрестів 
у різних регіонах України належить не 
лише етнографам, а й значною мірою – 
дослідникам-ентузіастам. 

Ґрунтовні праці, присвячені пробле-
мі вивчення козацьких хрестів, етногра-
фів кінця ХІХ – початку ХХ століття 
(А. Скальковського, Д. Яворницького, 
К. Широцького, П. Килимова, А. Чирко-
ва, Д. Щербаківського, Н. Вертильяка та 
інших) нині становлять вагому базу для 
подальших наукових досліджень. Тут слід 
згадати й праці, присвячені вивченню над-
могильних пам’ятників Південно-Західної 
України XVIII–XIX століть, відомого до-
слідника Ігоря Вікторовича Сапожнико-
ва. Зокрема, у низці своїх праць («Історія 
вивчення козацьких кам’яних хрестів та 
могил», «Козацькі кам’яні хрести Півден-
ного Побужжя», «Кам’яні хрести Одещи-
ни») він детально проаналізував типоло-
гію хрестів Півдня України, накреслив 
шляхи подальшого вивчення козацької 
надмогильної символіки та створив для 
нього методологічну базу. 

Дмитро Телегін у дослідженні «Про 
могилу славного отамана Сірка та події 
навколо неї» висловив таке питання: чи 
правомірно пов’язувати всі кам’яні хрести 
саме з козацтвом, адже серед них часто 
трапляються надгробки XIX століття – 
періоду, коли козацтва, як соціальної гру-
пи, вже не існувало. Водночас відомо, що 
на запорозьких і чорноморських козаць-
ких прапорах переважали прямі (грецькі) 
та лапчаті (корсунські) хрести, що й дало 

досліднику підставу називати такі хрести 
козацькими.

Зосереджуючи нашу увагу на території 
Кіровоградщини, зазначимо, що тут збе-
реглося небагато меморіальних козацьких 
пам’яток ХVІІІ – початку ХІХ століття. 
Це, зокрема, кілька козацьких хрестів і 
стел, виявлених автором, але наразі їх не 
взято на облік та ґрунтовно не досліджено 
з точки зору особливостей форм, специфі-
ки написів, стилістики декору тощо. 

Однією з таких пам’яток є кам’яний 
хрест, що стоїть у центрі села Плетений 
Ташлик Маловисківського району. На 
хресті вирізано текст значного обсягу, 
який важко розрізнити через шар моху. 
Зрозумілими є лише окремі слова та 
цифри. 

Цікавою меморіальною пам’яткою 
ХІХ століття є також великий хрест з 
ознаками антропоморфності, розташо-
ваний поблизу містечка Бобринець. На 
ньому виявлено напис, який також важко 
розрізнити: «Априля 1804 мц 21 помяни 
годи раба бож…ес…по...кра...о..ла».

Неподалік від села Бугове Гайворон-
ського району знайдено лапчатий хрест, 
майже повністю вкритий текстом. Міс-
цеві старожили розповідають, що, за ле-
гендою, через їхнє село колись їздили 
чумаки, і якось один з них помер. Това-
риші його поховали, а згодом, коли по-
верталися назад, привезли та поставили 
на могилі кам’яний хрест. Нині це місце 
тамтешні жителі називають «біля Чума-
ка». Деякі слова на хресті вдається про-
читати: «Омпiленко… селенiя Бандишов-
ка умершим вь божi Гаврiил… опочивает 
1827 года… IX иж дня 27». 

У селі Аврамівка Кіровоградського 
району на великому пагорбі, що на те-
риторії цього населеного пункту, стоїть 
гранітний чотирикінцевий хрест висотою 
близко метра. Селяни не знають, хто і 
коли його поставив. Проте старожили 
згадують перекази про те, що тут ніби то 
похований козак, якого вислали з Чер-
нігівщини за непокору імперській вла-
ді. З плином часу напис на хресті дуже 
постраждав – настільки, що невиразні 
канавки від літер ледь відчуваються на 
дотик. За бокового природного освітлен-
ня можна прочитати такі слова: «1794 г 
од майя 13 дня заспоки… душу раба бо-
жия…». Унизу біля основи хреста мало 
бути ім’я, але нині літери неможливо 
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розрізнити. Існує кілька різних версій 
щодо особи похованого. Великий хрест 
на пагорбі посеред села вказує на шаноб-
ливе ставлення односельців до пам’ятки 
та особи, на честь якої її зведено, – такі 
дорогі на той час хрести ставили або 
представникам козацької старшини, або 
козакам за особливі заслуги. Можливо, 
тут поховано засновника села Аврамів-
ка – козака Авраменка.

У журналі «Киевская старина» за 
1886 рік є цікава публікація Г. Журіна 
про народні пісні, що побутували в око-
лицях Єлисаветграда та які він чув від 
своїх матері й бабусі. Нашу увагу при-
вернула пісня «Про вдову Аврамиху». В 
основі сюжету – діалог удови Аврамихи з 
її ще дуже молодим сином, який, не слу-
хаючи матері, хоче рушити слідом за ін-
шими козаками в похід на ворога: 

Ой, жила вдова та й Аврамиха. 
Та й одного сина мала;
Ой, вона ж його у далекий край, 

у дорогу не пускала: 
Ой не їдь, не їдь ти ж, мій синочку, 

у далекую дорогу.
Передай же ти ж, мій синочку, цей 

день середу за мною! 
Ой, у городі, у Таганрозі, там 

Авраменко б’ється. 
Ой, за горою, та за крутою дві 

квіточки звито. 
Ой, у городі, у Таганрозі, Авраменка 

вбито.

Варіанти пісні з назвою «Жила вдова 
Аврамиха» є й у новітніх збірниках пі-
сень. Оскільки на карті краю немає ін-
ших населених пунктів з такою назвою, 
найімовірніше, що йдеться про події, 
які відбувалися саме в згаданому вище 
селі Аврамівка. Однак під хрестом може 
бути похований і відважний юнак Авра-
менко з пісні, що загинув у бою, і його 
батько-бунтар, який міг бути засновником 
села і якого, за переказами, виселили з 
Чернігівщини. На це вказує зауваження 
в пісні, що під час проводів підлітка-сина 
на війну Аврамиха вже була вдовою. 

За розповідями старожилів с. Авра-
мівка, після революції побутували чутки, 
нібито під хрестом зарито скарб, тож но-
воприбулі в село «чужинці-комсомольці» 
здійснили спробу його добути. Почали 
копати ділянку навколо пам’ятки, хрест 
звалили, але нічого не знайшли. Так він 

і лежав аж до Другої світової війни. За 
німців хрест поставили знову. До 2005 
року козацький хрест стояв на узбіччі до-
роги, зарослий бур’янами, і ні в кого не 
викликав зацікавлення. 

Опублікована автором цих рядків у 
районній газеті стаття про вищеописаний 
хрест із розшифруванням тексту на ньому 
та переказом цікавого для жителів села 
сюжету народної пісні про козака Авра-
менка стала поштовхом до впорядкування 
цієї занедбаної козацької пам’ятки ХVІІІ 
століття. У 2005 році в переддень Покро-
ви селяни, зокрема школярі, огородили 
територію біля хреста плетеним тинком, 
обсадили квітами та висадили поблизу 
дві алеї молодих дубків. А перед хрестом 
було вмонтовано гранітну дошку зі слова-
ми козацької пісні: 

Не плач, мати Оврамихо,  
не вдаряй в ворожки, 
поховали сина Авраменка  
в степу край дорожки…

Представники місцевого козацтва за-
початкували традицію посвячувати на 
Покрову біля аврамівського хреста ново-
бранців у козаки. Також було засновано 
щорічне козацьке свято, на яке вже пер-
шого разу прибули кілька сотень жителів 
сусідніх сіл, козаки з обласного центру 
та архієпископ Кіровоградський та Го-
лованівський Української Православної 
Церкви Київського патріархату Серафим, 
який освятив меморіальний пам’ятний 
знак. Відтак занедбаний козацький хрест 
ХVІІІ століття знову став святинею для 
жителів села. 

Паралельно річці Інгул територією Кі-
ровоградщини протікає річка Інгулець, 
на мальовничих берегах якої в XVII–
XVIII століттях масово селилися запорож-
ці, тож на цій території також є унікальні 
козацькі пам’ятки. Поблизу села Савів-
ка (Іскрівка), що в Петрівському районі 
привертає увагу кам’яний дванадцятира-
менний хрест витонченої форми. Верхній 
малий хрест додатково позначений ще й 
косим врізним хрестом. 

Жителі села Іскрівка згадують, що на 
нинішньому місці пам’ятки раніше було 
велике козацьке кладовище з багатьма 
хрестами, але за часів СРСР його знищи-
ли тракторами. Дивом уцілів лише цей 
великий, нині впорядкований – огородже-
ний і побілений – хрест. 

http://www.etnolog.org.ua



144    

Сам лише розмір пам’ятки (близь-
ко двох метрів) наводить на думку, що 
тут поховано аж ніяк не рядового коза-
ка. Зблизька можна прочитати напис 
на хресті, виконаний врізним шрифтом: 
«Здесь почивает Раб Божий Савва Само-
дрига Капитан Войск Запорожжи куре-
ня Пашковского преставился 1783 года». 
Можливо, ідеться про Саву, який засну-
вав сусіднє село Савівку. Проте деякі 
селяни вважають, що тут поховано відо-
мого Саву Чалого – ватажка гайдамків, 
якого стратили його побратими за зраду 
та знищення козацької фортеці Гард на 
Бузі. До речі, відомий крилатий вислів: 
«Який Сава – така й слава» виник саме 
в цій місцевості як відголос діянь сумноз-
вісного гайдамаки-зрадника. Як відомо, 
Сава Чалий найнявся за щедру платню на 
службу до поляків і став найнебезпечні-
шим ворогом місцевих гайдамаків, адже 
він добре знав розміщення станів у лісах 
та їхню тактику боротьби. Про ці події 
кобзарі склали думу: 

Гей був у Січі старий козак 
на прізвище Чалий, 

Вигодував сина Саву козакам 
на славу.

Івана Карпенка-Карого вони надих-
нули на створення відомої п’єси «Сава 
Чалий». 

Однак нас цікавить, чи пов’язані 
якось Сава Самодрига та Сава Чалий. 
Місцевий краєзнавець Володимир Ми-
колайович Босько висловив думку, що 
Сава Чалий – вітчим Самодриги. Як за-
свідчує епітафія, Сава Самодрига після 
ліквідації Січі в 1775 році дослужився 
до капітанського чину в російській армії, 
при чому, він, мабуть, вважав себе й «ка-
пітаном Війська Запорозького». Однак 
його життя та діян ня – наразі невідома 
сторінка історії краю. 

На старому цвинтарі села Троянове 
Новомиргодського району було виявлено 
невелику надмогильну плиту з піщаника 
(50 см × 80 см × 20 см) із заокругленими 
кутами та написом. На ній вирізьблено 
хрест із розширеними кінцями. Над го-
ризонтальною поперечиною хреста роз-
міщені літери «ИН-ЦИ» (Ісус Назарей-
ський Цар Іудейський). Обабіч вертикалі 
хреста – напис «НИ-КА», пов’язаний з 
давньоримською традицією зображувати 
на скульптурних і рельєфних надгроб-

ках поруч із фігурою воїна, що загинув, 
богиню перемоги Ніку. Пізніше почали 
писати лише ім’я богині «Ніка», яке в 
українському християнському варіанті 
біля імені Ісуса та зображення хреста на 
плиті, очевидно, характеризувало Ісуса 
як «того, хто переміг смерть». 

Подібні написи уже бували предметом 
розгляду в українській етнографії. Не-
відомий дописувач часопису «Київська 
Старовина» (В. Бны-къ) 1889 року роз-
містив у журналі замітку, де повідомив 
про виявлений ним на кургані поблизу 
села Олександрівка Херсонського пові-
ту розбитий козацький хрест. Він зібрав 
шматки (на деяких із них були літери), 
відновив хрест і поставив його на колиш-
ньому місці на могилі. Це був середнього 
розміру кам’яний шестираменний хрест, 
кінці якого значно ширші за рамена.  
На тильному боці пам’ятки накреслено 
зображення хреста, над ним напис «ИН-
ЦИ», обабіч текст: «ИС-ХС- НИ-КА – 
Г-Г-М-Л-Р-Б».

Очевидно, що зображення хреста на 
плиті із заокругленими кутами є одні-
єю з найдавніших форм надмогильного 
пам’ятника (як і стела на могилі Івана 
Сірка). Дещо пізніше почала домінувати 
традиція вирізати з плити хрест, архаїч-
ний і найпростіший його варіант – маль-
тійський, а згодом з’явився інший варі-
ант – фігурний. На зворотному боці плити 
із села Троянове написів не виявлено. 

Загалом вищеописана пам’ятка (імовір-
не датування – XVIII cтоліття) не вирізня-
ється з-поміж низки подібних надмогиль-
них монументів Середнього Подніпров’я, 
Правобережжя та Лівобережжя, на яких 
зазвичай зображували хрести грецького 
або римського типів. Неподалік на кладо-
вищі є ще один подібний надгробок, але 
дуже пошкоджений, тож написів на ньому 
не виявлено.

Аналізуючи форму таких монументів, 
зокрема їхню стелоподібность, можна 
простежити певні паралелі, наприклад, з 
пам’ятками некрополя Кодацької форте-
ці, на якому Дмитро Якович Телегін ви-
явив менгіроподібні монументи з вирізьб-
леними зображеннями. Однак остаточні 
висновки щодо хронології та типології 
пам’яток можна буде зробити лише після 
завершення досліджень усіх монументів, 
що дадуть детальнішу інформацію для 
наукового аналізу. 
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Також відзначимо характерну для Кі-
ровоградшини в ХІХ столітті (як і для 
сусідніх південних районів сучасної Пол-
тавської області та для Миколаївщини) 
традицію розміщення кладовищ поруч 
з населеними пунктами, навколо старо-
давніх курганів, а подекуди – просто на 
курганах. Прикладом може бути старе 
кладовище села Шмидове, що поблизу 
Новомиргорода. Тут навколо кургану 
розміщений старий сільський цвинтар, 
а в самому кургані побудовано цегля-
ний склеп із заокругленою арочною сте-
лею. Вхід до нього нині загороджений 
решіткою. До такого типу поховань вда-
валися переважно польські поміщики-
католики, які проживали в цьому краї. 
Подібні кладовища навколо курганів 
відомі поблизу сіл Потоки, Єристівка, 
Пришиб і Лавриківка на Миколаївщині. 

У 2008 році в селі Данилова Балка 
Ульянівського району Кіровоградської 
області автором цих рядків виявлено рід-
кісну меморіальну скіфську скульптуру 
у вигляді гранітної стели, що зображала 
фігуру воїна чи божества. Вона лежала 
в бур’яні за подвір’ям сільської школи. 
Автор зафіксував пам’ятку фотографічно 
та здійснив  її відеозапис. Стела подібна 
до чоловічої фігури з низько посадженою 
головою без зображених деталей; на шиї 
двома канавками вирізьблена гривна; у 
правій руці зображено ріг. У нижній час-
тині статуї вирізьблено гіпертрофований 
чоловічий статевий орган. Архаїчність 
стилістики та подібність у трактуванні 
деталей до більш ранніх (кіммерійських) 
пам’яток дає змогу віднести її до найдав-
ніших зразків скіфської скульптури краю 
(імовірне датування – VII – V століття 
до н. е.). Проте, поки повідомлені пред-
ставники обласного управління культури 
протягом кількох місяців вирішували чи 
перевозити її до музею, статуя щезла. 
Імовірно, унікальну гранітну статую ви-
сотою понад два метри було вкрадено од-
ним з «поважних» місцевих «любителів 
старовини» для свого двору. П’ять інших 
скіфських скульптур, знайдених на тере-
нах області протягом ХVІІІ–ХХ століть, 
стоять біля Кіровоградського обласного 
краєзнавчого музею. Нині це найбільша 
колекція скіфських стел в Україні.

Безумовно, вивчення меморіальних 
пам’яток давнини, зокрема українського 
козацтва, на теренах Кіровоградщини 

лише розпочинається. Ця справа потре-
бує подальшої копіткої праці. Передусім, 
вищеназвані пам’ятки мають бути по-
ставлені на облік обласним товариством 
охорони пам’яток історії та культури. 
Адже їхнє наукове та культурне, освітнє 
та громадсько-політичне значення є без-
перечним. 
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Сергій Микитчук 
(Київ)

ЕТНОГРАФІ ЧН А 
ДІ Я ЛЬНІСТЬ Х А РК ІВСЬКОГО 
ІСТОРИКО-ФІ ЛОЛОГІ ЧНОГО 
ТОВА РИСТВА : 
ІСТОРІОГРАФІ ЧНИй 
АСПЕК Т

Н 
а сучасному етапі розвитку укра-

їнської етнографічної науки існує потреба 
історіографічного узагальнення поступу 
вітчизняної етнографії в Наддніпрянській 
Україні наприкінці XIX – на початку 
XX ст. У межах відкритості цієї проблеми 
спробуємо показати й розкрити етнографіч-
ну діяльність одного з провідних наукових 
осередків Наддніпрянської України кін-
ця XIX – початку XX ст. – Харківського 
історико-філологічного товариства – крізь 
призму поглядів провідних учених.

Кінець XIX – початок XX ст. став важли-
вим етапом становлення етнографічної нау-
ки в України. Якщо до 80-х років XIX ст. 
етнографічні дослідження велися в напря-
мі дослідження переважно усної народної 
творчості, деяких обрядів і частково одя-
гу, то в 90-х рр. XIX ст. збирачів-аматорів 
потроху витісняють збирачі-систематики, 
які вже сприймають етнографію крізь 
призму наукових поглядів і дивляться на 
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етнографічні матеріали під кутом кри-
тичності. Це нове покоління етнографів, 
яке народжується в цей час, намагається 
зосередити голов ну увагу на досліджен-
ні різних ділянок матеріальної культури, 
а також формах організації суспільного 
життя. Важливу роль у зазначений період  
у збиранні та поширенні етнографічних 
знань відіграють університетські науко-
ві товариства в Наддніпрянській Україні: 
Історичне товариство Нестора-літописця 
при університеті Св. Володимира, Хар-
ківське історико-філологічне товариство 
(далі – ХІФТ), Історико-філологічне това-
риство при Новоросійському університеті 
та Історико-філологічне товариство при 
Історико-філологічному інституті князя 
О. Безбородька в Ніжині.

Нашою метою є спроба на основі аналі-
зу різних оцінок етнографічної діяльності 
ХІФТ, що існують в історіографії, уза-
гальнити роль цього товариства у розви-
тку етнографії Наддніпрянської України 
кінця XIX – початку XX ст.

При розгляді української історіографії 
етнографічної діяльності ХІФТ скориста-
ємося її поділом на етапи, який зробив 
сучасний український учений О. Нагір-
няк, досліджуючи українознавство кінця 
XIX – початку XX ст. Він, зокрема, виді-
ляє такі основні етапи:

1) українська історіографія кінця 
XIX – початку XX ст.;

2) історіографія 20-х – початку 30-х рр. 
XX ст.;

3) наукові розроблення українських 
учених у 30–80-х рр. XX ст.;

4) сучасний етап української історіо-
графії, що охоплює 90-ті рр. XX ст. і пер-
ші роки XXI ст. 1

Українська історіографія початку 
XX ст. розвивалася в умовах загаль-
ної лібералізації російського суспільно-
політичного життя та панівних тенденцій 
у світовій історичній думці 2. Разом із тим 
цей період започаткований справді видат-
ними вченими і мислителями 3.

Видатний радянський дослідник ХІФТ 
В. Фрадкін зазначив, що дорадянська іс-
торіографія ХІФТ і його установ епізо-
дична, має описовий характер і хроноло-
гічно вичерпується першими двадцятьма 
п’ятьма роками його існування 4.

Історію утворення та діяльності ХІФТ 
на початку XX ст. висвітлювали у своїх 
працях М. Сумцов 5, М. Плевако 6. Зокре-

ма, М. Сумцов у своїй статті, присвяче-
ній 25-річчю ХІФТ, визначив його як суто 
українську наукову інституцію, яка зроби-
ла немало для розвитку етнографічних до-
сліджень, охарактеризував наукову працю 
активних співробітників Товариства, на-
самперед Є. Редіна, Д. Міллера, Д. Бага-
лія в етнографічній сфері, участь органі-
зації в різноманітних науково-культурних 
заходах того часу 7. Говорячи про місію 
ХІФТ, М. Сумцов зазначав, що йому ви-
пало важке завдання – зіставити у своїй 
діяльності різні наукові інтереси, які вису-
нув сучасний швидкий прогрес історико-
філологічних знань, опікуватися збором 
архівних матеріалів, їх описом, виданням 
і опрацюванням, а також збиранням етно-
графічних матеріалів, розвитком у Това-
ристві наукових і педагогічних інтересів, 
збереженням пам’яток старовини 8.

Д. Багалій та Д. Міллер дотримува-
лися думки, що виникнення Історико-
філологічного товариства при Харківсько-
му університеті пов’язане з активізацією 
історіографічних досліджень українців, 
їхнім прагненням до вивчення старо-
вини і народності, яке виявилося в роз-
витку національної самосвідомості на 
ґрунті вивчення історії українського на-
роду 9. Характеризуючи діяльність ХІФТ, 
Д. Багалій підкреслює, що поряд із до-
слідженнями загального характеру Това-
риство також вивчало питання, пов’язані 
з дослідженням історії Слобідської Украї-
ни в різних аспектах. Значна робота була 
зроблена в царині літературних студій, 
народної поезії та етнографії. Тут слід 
відзначити і численні доповіді голови То-
вариства О. Потебні, реферати і статтті 
М. Сумцова, М. Савинова, В. Харцієва, 
М. Дринова 10.

Недоліком усіх цих студій початку 
XX ст. є здебільшого їхній мемуарний ха-
рактер і досить слабкий науковий аналіз.

Особливо цінне дослідження М. Пле-
вако «Историко-филологическое общество 
при Харьковском университете» 11, у якому 
зроблено ґрунтовний аналіз етнографічних 
праць учених ХІФТ зазначеного періо ду. 
Учений зазначає, що діяльність Товари-
ства в галузі українознавства найкраще 
проявилася в розробленні ним питань міс-
цевої історії, етнографії і української літе-
ратури, а також у виданні відомих «Збір-
ників», які містили багато різноманітного 
матеріалу, особливо фольклорного 12.
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Говорячи про розвиток української іс-
торіографії в 20–30-і рр. XX ст., варто 
звернути увагу на працю відомого україн-
ського історика Д. Дорошенка «Огляд 
української історіографії» 13, яка побачила 
світ у 1923 р. в Празі. Вона дуже цінна на-
самперед тому, що була першою спробою 
систематичного аналізу і цілісного висвіт-
лення українознавчої наукової спадщини 
від найдавніших часів до початку XX ст. 
У своїй праці відомий учений на основі 
принципу державності у хронологічній по-
слідовності подає аналіз основних етапів 
розвитку українознавчої науки, характе-
ристику видатних істориків кінця XIX – 
початку XX ст., діяльність українських на-
укових установ того часу 14. Він зазначає, 
що великою мірою за співучасті професо-
ра Д. Багалія в Харкові створено науко-
вий осередок, у якому розробляли питання 
українознавства: історії, археології, етно-
графії, мистецтва, філології. Цим центром 
стало ХІФТ, засноване 1876 р. зусиллями 
видатного українського вченого професора 
О. Потебні 15.

Серед учених-репрезентантів періоду 
30-х рр. XIX ст. варто згадати «Працю 
київського Українського наукового товари-
ства на тлі наукового життя Наддніпрян-
щини» 16  О. Гермайзе, де автор охарактери-
зував значення створення УНТ в Києві в 
1907 р. для українознавчої науки, висвіт-
лив діяльність таких наукових установ, як 
ХІФТ, НІФТ, учених архівних комісій 17. 
Проте недоліком цієї праці є те, що автор, 
розкриваючи визначальну роль УНТ, нех-
тує іншими науковими інституціями і нав-
чальними закладами, що існували тоді, зо-
крема ХІФТ. Він помилково вважає, які 
вони майже нічого не зробили для розвит-
ку українознавчих галузей науки і були 
прислужниками російської імперсько-
шовіністичної системи 18.

Російський учений М. Азадовський у 
книзі «История русской фольклористи-
ки» 19 пише, що в Києві наприкінці XIX – 
на початку XX ст. значну роль відводили 
фольклористичним дослідженням. Нато-
мість у Харкові переважали етнографіч-
ні інтереси (школа М. Сумцова). Цен-
тром наукової діяльності Харкова було 
Історико-філологічне товариство при Хар-
ківському університеті. Учений зазначає, 
що збірники товариства (тт. 1–20, 1886–
1911) містять багатий матеріал з етногра-
фії і фольклору 20.

Найбільша роль у дослідженні ХІФТ 
серед учених цього періоду належить 
В. Фрадкіну 21. Він зазначає, що виник-
нення Історико-філологічного товариства 
при Харківському університеті зумовлене 
наявністю великої кількості вчених гума-
нітарного напряму, які шукали виходу з 
тісних університетських аудиторій 22. Уче-
ний доходить висновку, що все поперед-
нє ознайомлення з науковою спадщиною 
членів ХІФТ переконує в тому, що ви-
світлення його багаторічної фольклорно-
етнографічної діяльності має стати важ-
ливою ланкою у вивченні вітчизняної 
етнографії кінця XIX – початку XX ст. 23

Науковець позитивно оцінює XII архео-
логічний з’їзд, який відбувся в Харкові в 
1902 році. З ініціативи членів ХІФО було 
прийнято рішення до відкриття з’їзду 
одно часно з археологічною організувати 
етнографічну виставку. На неї було по-
кладено завдання складання й поширення 
програм, організації і проведення етно-
графічних експедицій, систематизації ко-
лекцій 24. В. Фрадкін підкреслює, що ет-
нографічна виставка Харківського з’їзду 
мала важливе значення для пропаганди 
історико-етнографічних знань, популяри-
зації етнографічної науки, розвитку му-
зейної справи в Росії. Після завершення 
роботи з’їзду колекції виставки перейшли 
у власність ХІФО. А вже в 1905 році ет-
нографічний музей ХІФО почав функціо-
нувати. З цього часу при музеї почали 
створювати архів і бібліотеку, у каталозі 
якої налічувалося до півтисячі томів спе-
ціальних етнографічних видань 25.

Таким чином, В. Фрадкін, досліджу-
ючи внесок ХІФТ у розвиток української 
етнографії, робить висновок, що історія 
ХІФТ – це яскравий приклад колектив-
ного співробітництва прогресивно нала-
штованої російської і української інте-
лігенції – учених, викладачів гімназій, 
народних учителів, лікарів, які об’єднали 
зусилля з метою всебічного вивчення ду-
ховної і матеріальної культури населення 
Слобожанщини 26. Окрім того, популяри-
зація і пропаганда етнографічних знань, 
розроблення і поширення етнографічних 
програм, видання збірників фольклорно-
етнографічних матеріалів, створення 
Етнографічного музею, розширення та 
зміцнення російсько-українських та між-
національних зв’язків, постійне піклуван-
ня про підготовку висококваліфікованих 

http://www.etnolog.org.ua



148    

кадрів етнографів і фольклористів – усе 
це стало яскравою сторінкою в історії роз-
витку етнографічної науки в Україні кін-
ця XIX – початку XX ст. 27

У «Радянській історичній енциклопе-
дії» 28 ХІФТ охарактеризовано як товари-
ство, яке досліджувало історію, археоло-
гію і етнографію Лівобережної України, 
особливо Слобідської, українську філоло-
гію, здійснювало охорону пам’яток культу-
ри, вело велику науково-просвітницьку та 
краєзнавчу роботу 29.

Радянські дослідження української ет-
нографії, починаючи з 60-х рр. XX ст., 
характеризуються значною активізацією 
наукових пошуків, оскільки в цей час 
після сталінських репресій поступово від-
роджується українська етнографічна нау-
ка 30. Єдиним недоліком тогочасних сту-
дій був вплив марксистської методології 
з її трактуванням подій, явищ, процесів у 
дещо суб’єктивно-неправдивому відтінку.

У цьому контексті варто згадати стат-
тю В. Сарбея «Харківське історико-
філологічне товариство та його вклад в іс-
торіографію України» 31. Історик зазначає, 
що саме друга половина 80-х та 90-і роки 
XIX ст. стали періодом найінтенсивнішої 
діяльності ХІФТ. Проте період деякого 
піднесення творчо-дослідницької діяль-
ності ХІФТ був нетривалим. У 1902 році 
йому довелося взяти участь у XII археоло-
гічному з’їзді, який відбувався в Харкові. 
На відміну від В. Фрадкіна, В. Сарбей 
вважає, що коли не брати до уваги невели-
кого реферату Д. Багалія про заснування 
м. Харкова, а також оглядів документаль-
них матеріалів архівосховищ, то історія 
України не була представлена в тематиці 
доповідей на з’їзді 32.

До певної міри така оцінка вченого не-
зрозуміла, оскільки попередні дослідники 
ХІФТ, у тому числі В. Фрадкін, давали 
позитивну характеристику XII археоло-
гічному з’їзду як свого роду каталізатору 
етнографічних та історичних досліджень 
в Україні. До того ж В. Сарбей робить 
висновок, що в XX ст. ХІФТ щоразу біль-
ше схилялося до занепаду, чому сприяв 
також загальний кризовий стан науки 33. 

Розпад Радянського Союзу та проголо-
шення України незалежною державою за-
клали основи якісно нового етапу розвит-
ку української етнографії. Це дає змогу 
по-новому, без марксистських стереоти-
пів досліджувати й трактувати розвиток 

етнографії в Україні, зокрема на рубежі 
XIX–XX ст.

Діяльність ХІФТ спробував узагаль-
нити харківський учений В. Назаренко 34. 
Дослідник вважає, що головна заслуга 
ХІФТ – це збирання та вивчення укра-
їнського фольклору. Його діяльність у 
складних умовах російської дійсності була 
подвигом. Товариство боролося за утвер-
дження суверенного права українського 
народу на свою культуру, а об’єктивно – 
і на суверенітет України 35. В. Назаренко 
робить висновок, що, вивчаючи фольклор 
і етнографію Слобожанщини, Товариство 
відтворювало історію краю і зробило ве-
ликий внесок у вивчення історії культури 
України. Воно заповнило головний про-
міжок у створенні історії культури укра-
їнського народу і вперше розкрило світові 
багаті художні цінності великого регіо-
ну України – Слобожанщини 36. Заслуга 
В. Назаренка в тому, що він ґрунтовно 
проаналізував організаційну структуру 
ХІФТ, працю її відділів, висвітлив його 
роль у дослідженні української етногра-
фії, фольклористики, археології, літера-
турознавства.

Сучасна дослідниця О. Медалєєва 37, 
вивчаючи роль Історичних наукових то-
вариств в українському національному 
відродженні, зазначає, що краєзнавчі 
студії в останній третині XIX – на по-
чатку XX ст. були складником наукових 
досліджень членів наукових товариств. 
Їхні результати стали органічною части-
ною вітчизняної історичної науки. Членам 
товариств вдалося зібрати, упорядкува-
ти, проаналізувати й опублікувати уні-
кальний матеріал з регіональної історії 
України. Аналіз результатів фольклорно-
етнографічної роботи членів товариств 
дає підстави стверджувати, що вона спри-
яла дослідженню історичного процесу в 
регіональному розрізі, підтримувала в 
українському суспільстві інтерес до куль-
тури, мови, традицій українського наро-
ду, а отже, мала величезне значення для 
становлення українського краєзнавства. 
Історичне товариство Нестора-літописця, 
ХІФТ, Історико-філологічне товариство 
при Новоросійському університеті в за-
значений період були своєрідними центра-
ми регіональних досліджень і організато-
рами краєзнавчого руху в Україні 38. 

Таким чином, незважаючи на складність 
та неоднорідність умов, у яких перебувала 
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етнографічна наука від початку XX ст. і 
до сьогодні, на багатовекторність етапів її 
становлення, занепаду, відродження, біль-
шість учених позитивно оцінила внесок 
ХІФТ у розвиток української етнографії. 
Учені, репрезентанти дорадянської школи, 
зокрема Д. Багалій, Д. Міллер, М. Сумцов, 
М. Плевако, першими намагалися оцінити 
вклад ХІФТ в етнографію. Вони відзначи-
ли великий внесок Товариства в розвиток 
етнографічних досліджень місцевого краю. 
У 20-х рр. XX ст., уже в Радянській Украї-
ні, у річищі процесу українізації етногра-
фічним дослідженням також приділяли 
значну увагу. У цьому контексті актуальна 
вже згадувана праця О. Гермайзе, де автор, 
проте, недооцінює етнографічну діяльність 
ХІФТ. Із середини 30-х і до 60-х рр. XX ст. 
в українській етнографічній науці триває 
доба стагнації через панування сталінсько-
го тоталітарного режиму в державі. Проте 
вже із 60-х рр. XX ст. ситуація змінюєть-
ся на краще. Дослідник В. Фрадкін високо 
оцінює внесок ХІФТ у розвиток, збирання 
та поширення етнографічних знань в Украї-
ні. Російський учений М. Азадовський під-
креслює примат етнографічних досліджень 
ХІФТ. Досліджує ХІФТ і відомий радян-
ський та український історик В. Сарбей, 
хоча його погляди з поглядами В. Фрадкі-
на дещо не збігаються. Так, В. Сарбей не-
дооцінює роль XII археологічного з’їзду, 
проте він також підкреслює значний внесок 
ХІФТ у розвиток української етнографії. 
Дослідники незалежної України, зокрема 
В. Назаренко, О. Медалєєва, у своїх до-
слідженнях роблять висновок про значний 
внесок ХІФТ у розвиток історії краю, куль-
тури, краєзнавства, етнографії.

Отже, можна стверджувати, що ХІФТ 
стало творцем однієї з важливих сторінок 
української національної етнографії.
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Володимир Топеха 
(Буштино)

СІ ЛЬСЬК І І  ПРИВАТНІ 
ЕТНОГРАФІ ЧНІ М УЗЕЇ  
ТА Ї Х РОЛЬ У ФОРМ У ВА ННІ 
й ПРОД У К У ВА ННІ 
ЕТНОГРАФІ ЧНИ Х ЗН А НЬ

170 років тому 27 січня 1839 року наро-
дився Павло Чубинський. «Слід, що його 
залишив він в етнографії, заслуги його 
такі великі, що їх вистачило б і на декіль-
кох професіональних вчених. Він зробив 
стільки, скільки до снаги цілому акаде-
мічному інститутові», – писав про П. Чу-
бинського Ф. Вовк. «Я старався збирати 
матеріали ще й тому, – писав Чубинський 
у передмові до першого тому “Праць”, – 
що численні пам’ятки народної творчос-
ті вимирають, народ їх забуває. Якби 
М. Максимович та інші збирачі матеріа-
лів не записали історичних дум і пісень, 
то багато з них було б назавжди втрачено. 
Те ж могло б статися з багатьма обрядами, 
повір’ями, казками, легендами й навіть 
звичаями; тому й пропускати якусь рису 
народної творчості чи народного побуту я 
вважав непрощенним».

Я не випадково почав свою доповідь 
із цих рядків. Усі сучасні великі музеї 
починалися з колекцій, які були зібрані 
й упорядковані такими ентузіастами, як 
П. Чубинський, М. Максимович, І. Гон-
чар – усіх перелічити неможливо. Вони 
заклали фундамент сучасного музеєзнав-
ства, дали поштовх для створення етно-
графічних музеїв України. Світовий до-
свід та практика сьогодення свідчать, що 
занепад культури, байдужість до духов-

ного розвитку нації, зневага до культур-
ної спадщини призводять до непоправних 
втрат у всіх сферах культурного жит-
тя. А музеї є тими осередками активної 
науково-дослідницької і просвітницької 
діяльності, що мають зберігати і вивчати 
пам’ятки народної творчості, виховувати 
високі почуття патріотизму, відповідаль-
ності за долю країни, розповідати про іс-
торію минулого та сучасні досягнення. 

Сьогодення вимагає від музеїв фор-
мування нового підходу до своєї роботи: 
створювати інтерактивні експозиції, здій-
снювати активну співпрацю з різними 
мас-медіа, громадськими організаціями, 
різними фундаціями, вести сучасну ре-
кламну діяльність, активно впроваджу-
вати в систему Інтернет інформацію про 
свою діяльність, про свої збірки й екс-
понати тощо.

В Україні діє понад 500 державних і 
комунальних музеїв, у яких зберігається 
більше як 11 млн пам’яток культури і мис-
тецтва. Але ніде нема статистики недер-
жавних музеїв, які створені громадськи-
ми організаціями, приватними особами 
і шкільними колективами. Більшість із 
цих колекцій мають етнографічне і при-
родознавче спрямування, у цих первин-
них осередках зібрано унікальні речі, які 
здебільшого не впорядковані і належним 
чином не досліджені. 

Надаючи своїй колекції статус музею, 
збирачі переважно не ознайомлені з нор-
мативними матеріалами, що стосуються 
музейної справи, вони збирають експона-
ти несистемно, не створюючи так званого 
«паспорта» речі, і тому експонати їхніх 
колекцій не завжди пов’язані з місцевістю 
її походження, датою виготовлення тощо. 
Тому цінність таких експонатів з часом 
втрачається, бо лише люди, які самі при-
дбали речі для колекції, пам’ятають відо-
мості про неї. Але вже через декілька ро-
ків цю інформацію забудуть.

У нашому регіоні – Тячівському районі 
Закарпаття, – за даними відділу культу-
ри, діють 17 музеїв, із них зареєстровано 
як музеї – 2, музеї при школах – 7, етно-
графічні й інші музеї – 5, приватні – 3. 
Наявні ще декілька приватних колекцій 
старожитностей, але відомості про їхній 
склад відсутні. 

Ми провели аналіз діяльності цих му-
зеїв, на підставі чого можна зробити деякі 
висновки.
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Музеї при школах – колекції старо-
житностей села, зібрані ентузіастами – 
учителями школи, дітьми і мешканцями 
села. Здебільшого експонати не мають де-
тального опису, тобто речі, що зібрані й 
виставлені на огляд, не пов’язані з часом 
їх виготовлення, конкретними людьми, 
що їх створили, і розміщені хаотично в 
одній або двох кімнатах. Відповідає за 
стан колекції, її поповнення і зберігання 
вчитель або призначені ним учні старших 
класів. Коштів на реставрацію і придбан-
ня нових речей, ремонт приміщення шко-
ла не має, усе тримається на ентузіазмі 
й безкоштовній допомозі мешканців села. 
Відвідують музеї переважно учні школи, 
мешканці села та їхні гості.

Приватні музеї і колекції – зібрання 
стародавніх предметів ужитку, які зібрані 
не тільки зі свого села, а й із різних регі-
онів краю. У таких музеях зберігаються і 
одяг, і ткані вироби, і фотографії, і моне-
ти, і ще багато різних речей, які можуть 
стосуватися регіону розташування села. 
Систематизація і детальний опис майже 
відсутні. Єдина перевага перед шкільни-
ми музеями – це задовільний стан збері-
гання й облаштування приміщення під 
колекцію. У деяких приватних музеях 
вам запропонують попрацювати на крос-
нах, випити медовухи, скуштувати народ-
ні страви тощо.

Відвідують такий музей лише ті люди, 
які знають про його існування.

Два музеї в Тячівському районі – «Срі-
берна земля» в с. Грушево і «Регіональ-
ний музей етнографії» в селищі Буштино 
деякою мірою відповідають статусу музе-
їв. Колекції музеїв описані, кожна річ має 
«паспорт», експонати виставлені в присто-
сованих приміщеннях. Відвідують ці му-
зеї і мешканці села, і туристи з різних 
куточків області й України, не рідкість 
там і туристи з-за кордону.

І хоча колекції приватних і шкільних 
музеїв не впорядковані належним чином, 
вони цінні тим, що зібрані там експонати 
належали мешканцям того самого села, а 
тому відображають його історію та етногра-
фію. Оскільки великі музеї далеко, то не 
кожен має можливість потрапити до них, а 
тут усе поряд, усе своє, рідне, домашнє.

Це значною мірою стосується і «Регіо-
нального музею етнографії сіл пониззя 
ріки Теребля» в селищі Буштино. Музей 
зареєстровано як громадську організацію, 

він не входить у структуру державних або 
комунальних музеїв і не підпорядкований 
відділу культури району. Не підпорядко-
ваний – значить не отримує ніякої під-
тримки від держави, а з іншого боку – ні 
від кого не залежить у своїй діяльності. 
Така «незалежність» музею змусила нас із 
самого початку його діяльності розрахо-
вувати тільки на свої сили – і в придбанні 
експонатів, і в їх паспортизації, і в прове-
денні науково-пошукової роботи тощо.

Оскільки музей розташований у вели-
кому селищі, де мешкає понад 10 тисяч 
людей, де є дві загальноосвітні школи, 
школа мистецтв, ми від початку визна-
чили мету формування нашої колекції 
– зібрати якомога більше етнографічно-
го матеріалу з нашого селища і сіл Те-
реблянської долини, який би характери-
зував побут, традиції, звичаї і народні 
промисли нашого краю. І не тільки зі-
брати й упорядкувати, а й зробити цю 
колекцію живою – кожен експонат має 
розповідати про ту людину, яка його ви-
готовила; про її родину; про той період, 
у якому ця людина жила; про історичні 
події того часу; про людей, які залиши-
ли свій слід в історії селища тощо. Меш-
канці сіл нашого регіону – відвідувачі 
музею (особливо діти) – повинні відчу-
вати свій безпосередній зв’язок із мину-
лим. Формування етнографічних знань 
починається саме з того, що після від-
відування музею й ознайомлення з його 
експонатами (а це речі, які колись були в 
кожній хаті, і в деяких сім’ях ще живуть 
свідки тих часів – бабусі й дідусі), у лю-
дей з’являється потяг до вивчення свого 
минулого. Багато експонатів було прид-
бано музеєм після того, як на екскурсії 
побували старі люди разом із дітьми чи 
онуками – вони зрозуміли, що старі речі, 
які зберігаються вдома, не приносять ко-
ристі людям, вони повинні бути в музеї.

Відвідують музей учні із місцевих шкіл 
і шкіл району. Ми намагаємося розпові-
сти їм не тільки про експонати музею, а 
й історичні відомості про наш край, похо-
дження назв сіл, урочищ, річок, про старі 
звичаї й обряди тощо. Із деякими, най-
більш зацікавленими учнями продовжує-
мо спілкування і після екскурсій. Дівчата 
більше цікавляться стародавніми узорами 
і техніками вишивання, хлопці – історич-
ним минулим краю. На прикладі чудових 
речей, що лишили нам предки, їх береж-
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ного ставлення до предметів своєї праці 
ми даємо можливість відвідувачам заду-
матися про те, що ж вони залишать сво-
їм нащадкам, і чи будуть предмети їхньої 
творчості колись виставлені в музеях.

Зібрані в музеї етнографічні матеріали 
використовують учні, студенти і викладачі 
навчальних закладів, роботи яких пов’язані 
з моделюванням одягу, історією й етногра-
фією, малярством, вишиванням тощо. 

Таким чином, музей стає не тільки 
місцем зберігання стародавніх речей, фо-
тографій, документів, а й формує у від-
відувачів, особливо в молоді, певне став-
лення до свого минулого. І тут вислів: 
«Без минулого нема майбутнього», який 
на різний лад різні політики повторюють 
там, де треба і не треба, у нашій діяль-
ності основний. «Минуле» і «сучасне» в 
нашому музеї об’єднує те, що в кожного 
експонату є так звані «нащадки», тобто ті 
люди, які знають або знали власників цих 
речей, або навіть є прямими нащадками 
давніх майстрів. На старих фотографіях 
відвідувачі знаходять своїх родичів, сусі-
дів, батьків і дідів, свої вже давно зруйно-
вані старі хати, змінені краєвиди села. Це 
не дає їм забути, звідки вони, якого роду-
племені, і як не зганьбити в майбутньому 
пам’ять про своє минуле.

Формуванню етнографічних знань 
сприяє також і те, що в приміщенні му-
зею діє «Художній салон» – крамничка, 
де можна придбати вироби сучасних на-
родних умільців і картини місцевих ху-
дожників. Відвідувачі музею можуть не 
тільки помилуватися виробами майстрів 
минулого, а й порівняти їх із сучасними. 
А для сучасних майстрів музей – це мож-
ливість відтворити у своїх роботах мотиви 
народної творчості минулого. У «Худож-
ньому салоні» також періодично органі-
зовуємо виставки творів народних митців 
регіону – різьбарів, художників, виши-
вальниць, молодих майстрів.

Узори на стародавніх рушниках і жіно-
чих сорочках із колекції музею приваблю-
ють своєю красою і витонченістю, кожен 
із них має своє особливе сакральне або 
оберегове значення. Народні майстрині-
вишивальниці з нашого села відтворюють 
на сучасних вишиванках, скатертинах, 
рушниках ці узори, їхні вироби можна 
придбати в «Художньому салоні». Це та-
кож сприяє формуванню і поширенню ет-
нографічних знань.

Для поширення інформації про діяль-
ність музею ми залучаємо місцеву пресу – 
районна газета «Дружба» часто висвітлює 
наші новини, публікує статті про вистав-
ки, нові експонати, етнографічні матеріа-
ли. Не оминають нас і обласні засоби ма-
сової інформації. Ми тісно співпрацюємо 
з обласними газетами «Трибуна», «Фест», 
журналом «Світ Карпат», телекомпанією 
«Тиса-1», «М-студіо» і навіть із телека-
налом «Тоніс». Один-два рази на рік ці 
телеканали показують або спеціальні про-
грами про наш музей, або розповідають у 
новинах про наші поїздки на фестивалі і 
виставки. Це дає можливість нам не тіль-
ки пропагувати етнографічні знання, а й 
подивитися на себе очима журналістів, 
оцінити наші досягнення і виявити недо-
ліки в роботі.

Участь у фестивалях і виставках є од-
ним із важливих напрямів нашої діяльнос-
ті. У серпні 2006 року ми взяли участь у 
Всеукраїнській виставці «Барвиста Украї-
на» в м. Києві, з якої привезли шість ди-
пломів. У 2008 році брали участь у ІІ Му-
зейному фестивалі в Дніпропетровську, 
де отримали диплом лауреата. Нас запро-
шують на виставки в районний і обласний 
центри, у різні міста області, і ми ніколи 
не відмовляємося від таких поїздок. 

Виникає питання: а хто ж фінансує ці 
подорожі? Справді, тих коштів, що отри-
мує музей за відвідування, не вистачає. 
І якщо державні й комунальні музеї ма-
ють можливість державного фінансуван-
ня таких заходів, то нам на таку підтрим-
ку годі сподіватися. Частину витрат нам 
компенсують наші діти, частину – друзі-
меценати, дещо ми й самі заробляємо від 
торгівлі в крамниці. 

Одним із джерел доходу є продаж влас-
норуч виготовлених буклетів, проспектів, 
аудіодисків з народними піснями, відео-
дисків із фільмами про музей тощо. Це 
також сприяє пощиренню інформації про 
наш музей, історію й етнографію краю.

Наш музей розташований у селі на За-
карпатті, і не кожен охочий має можли-
вість відвідати його. Для того щоб збіль-
шити кількість відвідувачів і з метою 
популяризації етнографічних знань, ми 
створили свій сайт у мережі Інтернет. На 
сайті розміщено не тільки інформацію про 
нашу діяльність, там викладено фотогра-
фії з колекції музею – одяг, ткані вироби, 
предмети побуту, старі фотографії і фо-
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тографії стародавніх узорів, етнографічні 
матеріали, книги по історію селища, пісні 
і колядки тощо. Є сторінки, що присвяче-
ні сучасному народному мистецтву, участі 
музею у виставках і фестивалях, матеріа-
ли зі ЗМІ. Люди, які планують свій при-
їзд на Закарпаття, уже заздалегідь знають 
про наш музей і неодмінно заходять до 
нас. А ті, що не мають такої можливості, 
відвідують наш віртуальний музей. Нада-
лі ми будемо розміщувати на сайті музею 
відеофільми, музику, спогади старожилів, 
стародавні пісні. 

У лютому цього року разом із редакцією 
журналу «Музеї України» ми опублікува-
ли інформацію про початок масштабного 
фестивалю «Від музею до музею», мета 
якого ознайомити всіх охочих, а особливо 
музейних працівників, із діяльністю сіль-
ських і шкільних музеїв України. Цей за-
хід плануємо провести в березні–квітні 
на базі нашого «Регіонального музею ет-
нографії». Протягом трьох-чотирьох днів 
ми ознайомимо гостей із нашою діяльніс-
тю й проведемо екскурсії в найцікавіші 
сільські музеї Тячівського району. 

Приміщення нашого музею (а, напев-
но, й більшості аналогічних маленьких 
музеїв) не дозволяє приймати великі 
групи відвідувачів, і в цьому його при-
вабливість. Три невеликі кімнати, майже 
домашня атмосфера, кожен експонат на 
відстані випростаної руки, неспішна роз-
повідь екскурсовода – усе це справляє на 
відвідувачів неабияке враження. А ще й 
можливість одягти сорочки, які точно від-
творюють музейні експонати, і посидіти за 
ткацьким верстатом – кроснами, доторк-
нутися до тканини, якій уже близько ста 
років, сфотографуватися в музеї… 

Сучасні технології і старовина, Інтер-
нет і домашній затишок музею, інформа-
ція в пресі, на телебаченні, щира, відвер-
та бесіда про справи давноминулі, великі 
виставки, фестивалі й декілька унікаль-
них експонатів – усе це можна поєднати в 
межах одного приватного музею. 

На завершення хочу процитувати 
слова з доповіді П. Уварова (журнал 
«Історико-культурна спадщина Украї-
ни (XIX ст. – поч. XX ст): Збірник до-
кументів і матеріалів /Автор-упорядник 
Т. Ф. Григор’єва. – К., 1995. – С. 106):

«Маленькі місцеві музеї повинні бути 
зароджені власне приватною ініціативою, 
оскільки для цієї справи необхідні знання 

місцевості і місцевого населення, особ лива 
любов і відданість справі, енергія в праці 
і невтомність, які не надаються і не мо-
жуть бути нав’язані людині наказом».

Ліна Чернявська 
(Єлизаветівка)

ЕТНОГРАФІ ЧНІ 
ОСОб ЛИВОСТІ  
СЕ Л А ГА ННІВК А  
бРАТСЬКОГО РА йОН У 
МИКОЛ А ЇВСЬКОЇ Об Л АСТІ

Одним із найважливіших виявів наро-
ду є його традиційно-побутова культура. 
На території Миколаївщини вона форму-
валася упродовж багатьох століть. Ма-
льовнича природа Причорномор’я викли-
кала в багатьох людей різних поколінь 
творчі пориви до літератури, мистецтва, 
винахідництва. Братчани пишаються тим, 
що на території району жив І. Карпенко-
Карий, народилися П. Саксаганський, 
М. Садовський, М. Садовська-Барілотті, 
М. Бенардос.

Наше село Ганнівка (Безроднє) – посе-
лення давнє. Його, як зимівник для охо-
рони південних кордонів Росії, заснували 
запорожці в першій половині ХVIII ст. 
Належало село спочатку до Бобринець-
кого повіту Херсонської губернії, потім 
до – Єлисаветградської. За місцевою 
легендою, поселення заснувала бездітна 
поміщиця Ганна Петрівна Безродня. За 
проектом італійського архітектора Бенар-
дотті вона побудувала 1844 р. однопрес-
тольну церкву Успіння Пресвятої Бого-
родиці. У Кіровоградському державному 
архіві зберігається єдина «Метрична 
книга Бобринецького повіту поміщицько-
го містечка Ганнівки Успенської церкви 
за 1851 р.», яку вели священик «Василий 
Карпов Яворский та дьякон Феодор Сте-
фанов Любинский». Гортаючи сторінки 
цієї книги, можна побачити знайомі пріз-
вища: Бабенко, Безверхий, Галущенко, 
Варяниця, Карпов, Петренко, Солнцев 
та ін. 1 Церква стояла на найвищому міс-
ці в селі. Очевидці згадували, що це був 
гарний храм із куполом і хрестом, вівта-
рем, іконостасом, з високим склепінням, 
колонами, описували також речі куль-
тового призначення, ікони, вівтар. Біля 
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церкви ховали знатних і багатих жителів 
села. За переказами від неї вів підземний 
хід до села Костувате.

У 80-х роках минулого століття церкву 
зруйнували. Після її знищення збереглися 
лише надгробні плити. Іконостас та інші 
церковні предмети було передано до 
церкви села Новокрасне Арбузинського 
району.

1893 р. в селі діяли паровий млин, 
«нефтяная мельница», тупчак (вітряк з 
кінним приводом), олійня, п’ять кузень. 
Більша частина населення займалася зем-
леробством та скотарством. Переважало 
свинарство, конярство і розведення вели-
кої рогатої худоби – корів і волів. 

Жителі села займалися також різни-
ми промислами – переважано прядінням 
і ткацтвом. Довгими осінніми вечорами 
збиралися жінки та дівчата біля каганця, 
і вмілі руки майстринь пряли пряжу. Ко-
ноплі м’яли, чесали, пряли нитки. Як до-
машній промисел ткацтво було поширене 
скрізь. У кожній хаті був ткацький вер-
стат, лише в поодиноких випадках дехто 
не міг виткати товсте полотно, рядно або 
тканину для мішків. У сільському музеї 
представлено дерев’яні гребені різних роз-
мірів, кругла залізна щітка (дергальна) 
для розчісування пряжі, чесальна щітка з 
кінського волосіння для остаточного очи-
щення волокна, куделя з конопель, верете-
на, рубель для прасування білизни. Три-
валий час визначною майстринею-ткалею 
вважали Мельник Хотину.

Майже в кожній оселі жінки у вільний 
від основної роботи час займалися вишиван-
ням. У місцевій вишивці переважають рос-
линні орнаменти, найпоширеніші техніки 
вишивання – хрестик та гладь. У ХІХ ст. 
були розповсюджені рушники сюжетні та 
епіграфічні (з написами). Рушники ви-
користовували в побуті та сімейній обря-
довості. Ними прикрашали ікони, сімейні 
фотокартки. У музеї зберігається рушник 
(довжина 135 см, ширина 35 см), виши-
тий квітковим орнаментом технікою хрес-
тик; з лицьової сторони вишито «ЕЛЕНА.
ИВАН». Також є лляний рушник, якому 
понад сто років; чоловіча сорочка, вишита 
червоно-чорними ромбами; жіноча сорочка 
з домотканого полотна, вишита трояндами 
червоною та чорною заполоччю.

У кожній селянській родині корис-
тувалися великою кількістю господар-
ського начиння. У музеї розміщено різно-

манітні горщики, у яких готували їжу; 
рогачі, якими витягали горщики з печі; 
коцюба для вигортання золи, дерев’яне 
барильце для води, ополоник, дерев’яна 
ступа (висота 75 см, діаметр 35 см).

Відійшли в минуле ремесла, якими 
зай малися жителі села: ткацтво, чобо-
тарство, ковальство та інші. Але повер-
таються люди до свого минулого в інших 
ремеслах, наприклад, у вишивці, займа-
ються також в’язанням віників, копанням 
колодязів, муруванням печей. У Ганнів-
ській загальноосвітній школі в кабіне-
ті української мови, у якому проводять 
уроки народознавства, є макет україн-
ської хати. 

Кращі традиції, обряди, звичаї, зразки 
усної народної творчості села, що мають 
глибоке народне коріння, на сучасному 
етапі зберігаються та розвиваються, до-
повнюються інноваціями, залишаючись 
невід’ємною складовою сучасного куль-
турного розвитку селян.

1 КОДА. – Ф. 146, оп. 1, № 1. Церква Успін-
ня Пресвятої Богородиці с. Ганнівка Боб-
ринецького повіту Херсонської губернії.

Тетяна Величко 
(Київ)

СТА Н ЕТНОГРАФІ ЧНОГО 
М УЗЕйНИЦТВА ПІВДН Я 
У К РА ЇНИ
В 1960 –1980 -х РОК А Х

У  1960–1980-х роках у музейній 
справі відбулися важливі зміни. У росій-
ській історіографії цей період має назву 
«музейного буму», який позначився зрос-
танням музейної мережі (і за кількістю 
музейних осередків, і за різноманітністю 
профільних груп і типів), побудовою но-
вих експозицій, поширенням виставкової 
діяльності, розробкою нових форм роботи 
музеїв із відвідувачами, зокрема, появою 
«музейної педагогіки», значним зростан-
ням відвідування музеїв [1].

Першою фундаментальною працею, у 
якій висвітлено основні етапи формуван-
ня етнографічних колекцій та становлення 
етно графічних музеїв України, показано 
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особ ливості й тенденції розвитку етногра-
фічної музейної справи в історичній ретро-
спективі, стала монографія Г. Скрипник 
«Етнографічні музеї України» [2]. Ґрун-
товний аналіз розвитку українського етно-
графічного музейництва ХІХ–ХХ ст., здій-
снений науковцем, став вагомим внеском в 
активізацію досліджень у царині українсь-
кого музейництва та показав актуальність 
детального обстеження зазначеної пробле-
матики в окремих регіонах України.

Питання розвитку української музей-
ної справи в зазначений період детально 
розглянуто в дисертаційному досліджен-
ні О. Крука. Певну увагу він приділяє 
й особ ливостям музейної етнографії в ці 
десятиліття [3]. Про внесок окремих гро-
мадських музеїв України у справу збере-
ження етно культурної спадщини йдеться 
в статтях Г. Скрипник [4], Г. Шевчук і 
А. Василенко [5]. Відомості про вивчення 
та колекціо нування музейними осередка-
ми пам’яток культури грецького населен-
ня Криму та Приазов’я зібрано М. Ара-
джионі [6]. 

Певне послаблення цензурного тиску 
сприяло активізації українського етно-
графічного музейництва. Важливим до-
сягненням стало виникнення нової форми 
охорони етнокультурних пам’яток – ство-
рення музеїв просто неба. Крім спеціалі-
зованих осередків музейної етнографії, 
помітний внесок у справу етнографічного 
колекціонування зробили музеї історич-
ного та краєзнавчого профілів.

Щодо музеїв Півдня України, то етно-
графічний напрямок їхньої діяльності 
розвивався менш інтенсивно, порівняно з 
іншими областями. До того ж, якщо музеї 
Одеської, Миколаївської, Херсонської об-
ластей активніше провадили етнографіч-
ну збирацьку та науково-дослідну роботу, 
то можливості кримських музейних уста-
нов були більш обмежені, а етнографіч-
ний складник із них був майже повністю 
вилучений.

Одеський історико-краєзнавчий музей, 
утворений у 1955 р. внаслідок злиття кіль-
кох довоєнних музеїв міста, зберігав мате-
ріали колишнього етнографічного музею 
«Степова Україна». До експозиції вони 
не потрапили, хоча на початку 1960-х  
років ідея про необхідність музейно-
го показу в цьому осередку традиційної 
культури строкатого населення Одещини 
зявилась у науковому журналі [7]. Водно-

час, починаючи з 1958 р., співробітники 
осередку розпочали систематичну роботу 
з комплектування фондів музею етногра-
фічними пам’ятками. Поповнення колек-
ції музею відбувалося у двох напрямах: 
збирацька робота в самому місті й екскур-
сії та експедиції в села і райони Одеської 
області. Збір експонатів під час шести-, 
восьмиденних експедицій проводився за 
попередньо складеним експозиційним 
планом; поряд із закупівлею найцінні-
ших предметів відбувалося опитування з 
фіксацією місцевих назв предметів мате-
ріальної культури та їхніх деталей. Най-
більшу увагу музейні працівники приді-
ляли комплектуванню колекції народного 
одягу українського, російського, болгар-
ського та молдавського населення області. 
У результаті експедицій фонди музею та-
кож значно поповнилися колекцією руш-
ників. Деякі з етнографічних предметів 
було виставлено в експозиції [7].

На початку 1960-х років етнографіч-
ний фонд Одеського музею становив по-
над 700 предметів, серед яких найчисель-
нішою були колекція народного одягу 
(103 од. зб.) та зібрання шитих і тканих 
рушників (102 од. зб.) [8]. Завдяки експе-
диціям 1960–1980-х років ОІКМ володіє 
унікальною колекцією болгарських при-
крас (62 предмети), основу якої склали 
надходження з етнографічної експедиції 
у південні райони Одеської області, що 
була організована співробітником музею 
Ю. Розуменко в 1982 р. [9].

Роботу з комплектації фондів етно-
культурними пам’ятками провів також 
Миколаївський обласний краєзнавчий 
музей. Працівники музею організовували 
етнографічні експедиції в різні райони об-
ласті, за результатами яких фонди музею 
попов нилися меблями, посудом, самова-
рами, одягом, побутовими фотографіями, 
знаряддями праці, тканинами, народним 
одягом [10, с. 37, 40]. У цей період фон-
дова колекція значно зростає: якщо в 
1962 р. до музейного зібрання надійшло 
1208 експонатів, у 1973 р. – 1400, то вже 
в 1981 р. кількість експонатів осередку 
сягала 11 тис. пам’яток (серед яких були, 
зокрема, й етнографічні предмети) [10, 
с. 37]. Так, результатом збирацької музей-
ної роботи в селах Миколаївської області 
стала колекція унікальних рушників (да-
туються кінцем ХІХ – початком ХХІ ст.), 
що нараховує понад 500 од. зб. [11]. 
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Перед Херсонським державним істо-
ричним музеєм, фонди якого постражда-
ли під час Другої світової війни, стояло 
завдання відновлення. Наприкінці 1950-х 
років тут уже налічувалося 20 тисяч 
предметів, однак частка етнографічних 
пам’яток була незначною [8, с. 62]. На 
1964 р. кількість експонатів етнокультур-
ного значення становила понад 100 музей-
них предметів. До складу цього зібран-
ня входили предмети побуту, серед яких 
переважали дерев’яний посуд, кераміка 
Опішні та український народний одяг. 
Завдяки активізації науково-пошукової 
роботи осередку в 1970–1980-х роках фон-
ди музею поповнилися народним одягом 
(понад 80 предметів) і цінною колекцією 
рушників, які репрезентували регіональні 
особливості вишивки Сумської, Полтав-
ської, Херсонської областей [12].

Найгірший стан музейної етнографії в 
зазначений період був у кримських осе-
редках. Уцілілі етнографічні колекції не 
експонувалися, про них не згадували в 
каталогах, вони не були доступні дослід-
никам. Лише в довіднику етнографічних 
колекцій музеїв СРСР, підготовленому 
в 1964 р. до VII Міжнародного конгре-
су з етнографічних та антропологічних 
наук, серед етнографічних зібрань музеїв  
Кримської області згадується етногра-
фічна колекція обласного краєзнавчого 
музею, яка, за обережним висловом упо-
рядників, «характеризує побут місцевого 
населення» [8, с. 57]. (Жодного слова не 
сказано про те, що ця колекція відбиває 
особливості традиційно-побутової куль-
тури кримських татарів і болгар). Уже в 
путівнику по кримських музеях 1988 р. 
згадуються етнографічні колекції Алуш-
тинського історико-краєзнавчого, Бах-
чисарайського історико-архітектурного, 
Євпаторійського та Феодосійського крає-
знавчих, Ялтинського історичного музеїв 
[13, с. 67, 76, 80, 92, 104].

Цілеспрямовану збирацьку роботу 
етно графічного матеріалу, на відміну від 
інших осередків УРСР, кримські музеї не 
здійснювали. Поповнення етнографічних 
колекцій відбувалося випадково (подарун-
ки місцевих жителів), або завдяки переда-
чі груп експонатів з інших музеїв. Так, 
ще в 1950-х роках до фондів Кримсько-
го краєзнавчого музею надійшли пред-
мети з української етнографії від Києво-

Печерської лаври, Київського історичного 
музею, Полтавського музею [14].

Хоча в музеях південних областей 
України зберігались і поповнювались 
етно графічні колекції, більшість із них 
перебувала у фондосховищах, і лише де-
які були представлені в експозиції. Спе-
ціальні етнографічні експозиції не ство-
рювалися, а експоновані етнографічні 
предмети мали допоміжну, ілюстративну 
функцію. Виставково-експозиційна робо-
та музеїв у досліджуваний період підпо-
рядковувалася типовому плану, за яким, 
крім відділу природи в краєзнавчих му-
зеях, історія краю була поділена на дві 
«епохи»: «дорадянську» та «радянську», 
причому останній відділ мав займати не 
менше 40 % – 50 % експозиційної площі. 

Етнографічні експонати ілюстрували 
«важке становище селян» або застосовува-
лися для показу окремих сторінок історії 
краю. В експозиції Маріупольського му-
зею історії виникненню грецьких поселень 
у Північному Приазов’ї було присвячено 
лише один стенд [6, c. 33], а у виставко-
вих залах Одеського краєзнавчого музею 
«зразки запорізької зброї та україн ської 
народної творчості XVIII ст.» були ви-
ставлені лише в першому залі [15].

Суперечлива ситуація склалася з екс-
позицією Бахчисарайського історико-
археологічного музею. У музеї існувало 
два відділи: археологічний та історич-
ний. Історичний знайомив відвідувачів з 
різними кімнатами ханського палацу та 
будівлями палатного комплексу. Тому де-
які в експозиції були представлені побу-
тові предмети: знаряддя праці та вироби 
бахчи сарайських майстрів-ремісників, по-
суд іранського, турецького та кримського 
виробництв; у вітринах гаремного корпу-
су експонувався жіночий одяг [16]. Хоча 
акценти в експозиції були розставлені за 
ідеологічними вимогами тогочасної влади, 
експонування пам’яток кримськотатар-
ської культури було важливим кроком до 
відновлення в майбутньому етнографічно-
го музейництва в регіоні.

На початку 1980-х років ідеологічний 
тиск дещо зменшився, що позитивно позна-
чилося на експозиційній роботі. З 1982 р. 
Бахчисарайський музей розпочав серію ви-
ставкових проектів, на яких демонструва-
лися предмети з етнографічних фондових 
колекцій. Уперше за декілька десятиліть 
заборони експонувалися гаптарські виро-
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би, східні килими та тканини, різьблене 
дерево, художній метал, арабські рукопис-
ні книги XVI–XVIII ст. [13, c. 76]. На ди-
намічне розширення музейної мережі Кри-
му, зокрема на створення нових експозицій 
і виставок, вплинув розвиток туристично-
екскурсійної справи, залучення музеїв до 
туристичних маршрутів. 

У середині 1980-х років у курортному 
місті Євпаторії при місцевому краєзнав-
чому музеї відкрився єдиний у Криму й 
на Півдні України відділ історії релігії та 
атеїзму. Розташувався він у приміщенні 
мечеті Джума-Джамі, щойно відреставро-
ваної пам’ятки архітектури XVI ст. Як і 
в інших музеях, експозиція відділу скла-
далася з дореволюційного та радянського 
періодів. Хоча експозиція мала атеїстич-
не спрямування (так, деякі експозиційні 
комплекси демонстрували «пристосуван-
ство сучасного православ’я», «радянський 
спосіб життя», свята та обряди, що замі-
нили релігійні), багато раритетних екс-
понатів, які вперше було виставлено для 
широкого огляду, знайомили відвідувачів 
з релігіями, що сповідувало поліетніч-
не населення дореволюційної Євпаторії:  
іудаїзмом, караїмізмом, ісламом, христи-
янством [13, с. 82].

Новим явищем у розвитку музейної 
справи загалом та етнографічної зокрема 
стала поява музеїв на громадських заса-
дах. В Українській РСР кількість осеред-
ків цього виду постійно зростала: станом 
на квітень 1960 р. було створено 260 музеїв  
і музейних кімнат, у 1975 р. на обліку 
Міністерства культури перебувало 2539, 
а станом на 1 січня 1986 р. – 7898 громад-
ських музеїв [3, c. 15].

За профільною спрямованістю громад-
ські музеї були різними: музеї революцій-
ної, бойової та трудової слави, меморіальні 
музеї, музеї історії підприємств, сільські, 
районі та міські краєзнавчі музеї, етногра-
фічні музеї. Найкращі з них отримували 
звання народних, а деякі вливалися в дер-
жавну музейну мережу. Так, три громад-
ських музеї – Бориславський, Генічеський 
та Цюрупинський – стали відділами та 
філією Херсонського краєзнавчого музею; 
Болградський народний музей – філією 
Одеського історико-краєзнавчого; музей у 
Сартані – філією Маріупольського крає-
знавчого музею.

Один із найперших народних музеїв на 
Донбасі був створений у с. Старомлинові. 

Його фундатор і директор, житель села 
С. К. Темир, збирав матеріал про госпо-
дарський побут, особливості традиційно-
побутової культури маріупольських гре-
ків, постійно брав участь в експедиціях, 
організованих Інститутом етнографії 
ім. М. М. Міклухо-Маклая. С. Темир – ав-
тор низки статей про культуру маріуполь-
ських греків, зокрема статті про історію 
с. Старомлинів у багатотомному виданні 
«Історія міст та сіл УРСР» [6, с. 33].

Неодноразово колекційну збирацьку 
роботу проводила громадськість грецько-
го с. Сартана Маріупольського р-ну Доне-
цької області. У 1964 р. до фондів Маріу-
польського краєзнавчого музею надійшла 
колекція тканин, посуду, вишивок, писа-
нок, зібраних жителькою села В. С. Гу-
меч. У самому селі було створено музей 
на громадських засадах. Після його лікві-
дації в 1974 р. до фондів Маріупольського 
музею надійшло понад 130 оригінальних 
пам’яток етнокультури маріупольських 
греків. Пізніше в Сартані відновив свою 
діяльність громадський музей, який 
згодом (у 1992 р.) отримав статус філії  
Маріупольського краєзнавчого музею та 
нову назву – Музей історії та етнографії 
греків Приазов’я [17].

Культура й побут болгарського насе-
лення були представлені в громадських 
музеях Миколаївської та Одеської облас-
тей. Музей історії с. Татарбунар, перший 
музей на громадських засадах в Одеській 
області, було створено відразу після вій-
ни. Хоча провідна ідея експозиції відді-
лу дорадянського суспільства полягала 
у висвітленні «боротьби українського та 
російського народів, інших народів за 
визволення з-під ярма турецьких і татар-
ських завойовників», серед предметів, ви-
ставлених у кімнатах музею, експонува-
лися знаряддя праці, одяг, побутові речі 
бессарабських селян [18, c. 92].

Експонати, що висвітлювали етнокульту-
ру болгарського населення, були представ-
лені в громадському історико-краєзнавчому 
закладі, створеному на початку 1980-х ро-
ків у с. Виноградівка Арцизького району 
Одеської області. У восьми експозиційних 
комплексах демонструвалася майже тисяча 
оригінальних предметів [18, с. 110].

Внесок у збереження та експонування 
болгарської культури зробив один із найві-
доміших районних музеїв Одеської облас-
ті – Болградський історико-краєзнавчий 
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музей. Експонати музею – понад чотири 
тисячі оригінальних пам’яток – висвіт-
люють сторінки історії та культури регіо-
ну від найдавніших часів до сучасності. 
Болградський музей було створено на 
громадських засадах на початку 1960-х 
років. Його засновники – Л. В. Суботін 
і П. Ф. Ешмеков – проводили археологіч-
ні дослідження у співпраці з академічни-
ми установами Одещини. Водночас фонди 
музею комплектувалися етнографічними 
експонатами. При музеї діяв клуб, члени 
якого (учні шкіл) брали участь у музей-
них дослідженнях [19].

Однією з рис, що характеризують ста-
новлення та діяльність музейних осередків 
на громадських засадах, було залучення 
до музейних досліджень і збирацької ро-
боти учнів місцевих шкіл. У доборі експо-
натів краєзнавчої кімнати-музею в с. Тер-
нівка Жовтневого району Миколаївської 
області неабияку роль відіграли члени 
краєзнавчого гуртка місцевої школи. Іні-
ціатор створення музею, Божков, також 
залучав до збирацької робити мешкан-
ців сусідніх сел. Один із експозиційних 
комплексів осередку демонстрував госпо-
дарські знаряддя та побут тернівців [20]. 
Серед етно графічних болгарських експо-
натів значну цінність мали деталі жіночо-
го одягу, взуття [5, c. 51].

У громадських музеях Кримської об-
ласті також експонувалися пам’ятки 
етно культури місцевого населення, але, 
по-перше, їх експонування не набува-
ло самостійного значення (зазвичай такі 
пам’ятки демонстрували на одній чи двох 
вітринах або стендах), по-друге, не завжди 
на етикетках вказували етнічні характе-
ристики експоната (найпоширенішим був 
напис «предмети побуту місцевого насе-
лення»). Співробітник Кримського етно-
графічного музею Ю. С. Вайсенгольц, яка 
надавала методичну допомогу в створенні 
багатьох музеїв Криму (у 1950-1980-х ро-
ках була співробітником Кримського об-
ласного краєзнавчого музею), згадувала, 
що в експозиції музею с. Ароматне (до 
війни там була розташована німецька ко-
лонія Розенталь) були представлені пред-
мети, що характеризували німецьку куль-
туру, але це ніде не було зазначено [21].

Етнографічна складова була також  
відображена в деяких музейних осередках 
художнього профілю. Так, у с. Скворцове 
Сімферопольського району було відкрито 

музей декоративно-прикладного мистецтва 
народних умільців села [4, c. 77].

В історіографії щодо діяльності гро-
мадських музеїв склалося двояке став-
лення. З одного боку, стереотипне пла-
нування експозиції громадських музеїв, 
їхня заідеологізованість (більше третини 
закладу займали «ленінські кімнати») пе-
решкоджали музейному розвитку. З дру-
гого боку, громадські музеї не завжди ви-
никали лише за «вказівкою зверху», а й 
завдяки творчій ініціативі місцевої інте-
лігенції та були відповіддю на зростання 
потреби суспільства в таких установах. 
Завдяки діяльності громадських музей-
них осередків було взято на облік чима-
ло раритетних предметів.

Однією з маловідомих сторінок етно-
графічного музейництва можна вважати 
створення приватних кримськотатарських 
колекцій і домашніх музеїв у місцях за-
слання на Півдні України. Зазнавши 
депортації та обмеження національно-
культурного розвитку, кримські татари не 
мали можливості повернутися до Криму 
й після Наказу Президії Верховної Ради 
СРСР від 6 вересня 1967 р., за яким з 
кримськотатарського населення було 
знято всі звинувачення. З кінця 1960-х 
років сформувався кримськотатарський 
визвольний рух, головною метою якого 
була боротьба за повернення на Батьків-
щину. Одним із проявів цього руху за 
національно-культурне відродження ста-
ла збирацька етнографічна робота, яку 
провадила кримськотатарська громад-
ськість. Не маючи можливості виставити 
власні етнографічні колекції в держав-
них музеях, колекціонери влаштовували 
домашні музеї.

Найвідомішою з таких колекцій 
стало зібрання унікальних предметів 
декоративно-вжиткового мистецтва, яку 
зібрали в роки депортації відомі діячі 
кримськотатарського сценічного мисте-
цтва Абляміт Умеров і його дружина Ха-
тідже Добра. Збирати колекцію подруж-
жя почало ще наприкінці 1950-х років. 
У власній квартирі в Ташкенті подруж-
жя влаштувало маленькій «домашній 
музей у вигнанні». У 1995 р. колекцію 
привезли до Криму. Вона стала осно-
вою етнографічних фондів Республікан-
ського кримськотатарського музею мис-
тецтв [22, с. 5].
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Інша відома колекція – зібрання пред-
метів побуту, посуду, домотканих виробів, 
яку з кінця 1970-х років в Узбекистані по-
чала збирати Февзіє Куртнебієва. За двад-
цять років аматору вдалося зібрати кілька 
сотень раритетних предметів, серед яких 
понад 50 експонатів, що колись були по-
сагом нареченої – шовкові, лляні марама, 
плаття, жіноче взуття, прикраси. 

Найціннішою колекцією домотканих 
жіночих серпанків (марама) є приватне 
зібрання родини Куламетових (вироблені 
в Карасубазарі). Ця дивом збережена ко-
лекція має власну надзвичайну історію. 
Після депортації кримських татар одна 
з російських жінок, яка жила в родині 
Куламетових, забрала й сховала речі, 
залишені господарями. Пізніше вона 
розшукала цю родину в Узбекистані й 
повернула їм скриню, у якій був посаг 
жінки із заможної карасубазарської ро-
дини [23].

До фондів кримськотатарського музею 
мистецтв надійшли також колекції зраз-
ків кримськотатарської торевтики, різьби 
та інкрустації по дереву, зібрані А. Німе-
тулаєвим у Криму в 1975 р., вишивок та 
ювелірних прикрас, зібраних Ш. Консул 
у Самарканді. Надзвичайну наукову та 
художню цінність мають предмети орна-
ментального шиття та ювелірного мис-
тецтва південноузбережних і гірських 
кримських татар, зібрані Г. Закіріяєвою 
на території Краснодарського краю, куди 
після 1956 р. переїхали вислані на Урал 
татари з прибережних і гірських сіл Кри-
му [22, с. 6]. 

Кримськотатарські приватні колекції, 
зібрані в місцях депортації, мають важли-
ве значення для збереження етнокультур-
ної спадщини народу, величезну наукову 
та художню цінність, сприяють відрод-
женню кримськотатарського етнографіч-
ного музейництва на сучасному етапі, 
складаючи основи фондів новостворених 
музейних осередків.

Підсумовуючи, зазначимо, що період  
1960–1980-х років в історії етнографіч-
ної музейної справи Півдня України вва-
жається суперечливим. З одного боку, 
підпорядкованість експозиційної роботи 
музеїв єдиній типовій структурі, ідео-
логічний тиск і цензура мали негатив-
ний вплив на розвиток музейної спра-
ви. На стан збереження етнокультурної 
спадщини населення Півдня України 

вплинула національна політика радян-
ської влади, особливо переслідування 
депортованих народів. Експонування 
предметів традиційної побутової куль-
тури підпорядковувалося загальним ви-
могам показу дореволюційного минуло-
го та не було самодостатнім. Більшість 
етнографічних експонатів перебували в 
закритих спецсховищах, а якщо й були 
представлені в експозиції, то переважно 
мали ілюстративну функцію відносно 
загальної історичної тематики експози-
ції про «дореволюційне минуле краю». 
З другого боку, науковий підхід до му-
зейної справи, започаткований держа-
вою, сприяв тому, що в експозиції посіли 
місце раритетні предмети, які замінили 
«ілюстративні» та «схематичні» матері-
али експозицій 1930-х років.

Водночас, порівняно з попередніми пе-
ріодами, відбувалася певна активізація 
руху з охорони пам’яток етнокультурної 
спадщини. Новим помітним явищем ста-
ло формування мережі музеїв на громад-
ських засадах, які, хоч і не могли уник-
нути формалізму та уніфікації у своїй 
діяльності, однак свідчили про громадські 
потреби в установах подібного типу та про 
творчу ініціативу місцевої громадськос-
ті. Чимало громадських музеїв Півдня 
України зберігали та експонували етно-
культурні пам’ятки багатоетнічного насе-
лення. Проявом боротьби за відновлення 
національно-культурних прав кримських 
татар стало створення приватних етногра-
фічних колекцій і домашніх музеїв.

Діяльність державних і громадських 
музеїв у 1960–1980-х роках заклала фун-
дамент для відновлення етнографічного 
музейництва в регіоні наприкінці 1980 – 
на початку 2000-х років.

 1. Основы музееведения: Учеб. пособие. – 
М., 2005. – С. 181, 192.

 2. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. 
Становлення і розвиток. – К., 1989.

 3. Крук О. Розвиток музейної справи в 
Україні (кінець 1950-х–1980-ті рр.): Авто-
реф. дис. ... канд. іст. наук. – Х., 2000.

 4. Скрипник Г. Розвиток громадських етно-
графічних музеїв на Україні // НТЕ. – 
1981. – № 1. – С. 75–80.

 5. Шевчук Г., Василенко А. Етнографічно-
краєзнавчі матеріали в народних музе-
ях // НТЕ. – 1970. – № 5. – С. 48–52.
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Фаїна Рябчикова 
(Луцьк)

ПИТА НН Я МЕТОДИК И 
Н А РОДОЗН А ВЧИ Х 
ДОС ЛІ Д Ж ЕНЬ  
У Н АУ КОВІй СП А ДЩИНІ  
ВАСИ Л Я К РА ВЧЕНК А

П 
еред етнографічною наукою стоять  

надзвичайно складні завдання. Вона по-
кликана виявляти, пізнавати й нерід-
ко зберігати тонку сферу суспільного 
життя – традиційну побутову, духовну 
культуру, яка дозволяє чи не найчіткіше 
ідентифікувати належність до «своєї» на-
ції. Дослідження «внутрішнього світу» 
українського народу, який формувався 
впродовж багатьох віків, із лише йому 
властивим духовним середовищем, сис-
темою символів і цінностей, вимагає від 
науковців-етнологів неабиякої відданос-
ті, наполегливості, а часом і пристрасті в 
цій справі, використання широкого арсе-
налу дослідницьких засобів. Безперечно, 
вирішення таких завдань передбачає за-
стосування сукупності певних прийомів 
і операцій практичного дослідження та 
теоретичного осмислення, яку прийнято 
називати методами наукової роботи.

Тому поряд із вивченням конкретних 
етнологічних проблем – народного по-
буту, традиційної культури, етногенезу 
тощо – увагу науковців постійно привер-
тають питання розвитку народознавства 
як науки. Опрацювання наукового дороб-
ку попередників дозволяє використовува-
ти набуті ними практики етнографічних 
досліджень, передавати напрацьований до-
свід наступним поколінням.
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З огляду на вищезазначене, метою на-
шого дослідження є аналіз теоретичних 
розробок видатного вченого-етнографа 
Василя Григоровича Кравченка, зокрема, 
висвітлених у них питань методики про-
ведення народознавчих досліджень.

Варто зазначити, що історія розвитку 
зрілої академічної етнологічної школи 
українських учених 20-х років XX ст. 
проаналізована недостатньо [24, с. 80, 
81]. Цій проблемі присвячені відповідні 
розділи сучасних підручників з етногра-
фії, хоча наукова спадщина В. Кравченка 
в них розглядається лише фрагментар-
но [24; 25]. Окремі аспекти діяльності 
вченого висвітлені в опублікованих резуль-
татах дисертаційних досліджень Г. Скрип-
ник [22], Р. Маньковської [14], а також 
у наукових розвідках житомирських на-
уковців М. Костриці [10], Г. Мокрицько-
го [11], Л. Гарбузової [3; 4; 5]. Слід за-
уважити, що запропонована до розгляду 
тема не була об’єктом окремих наукових 
досліджень.

Період 1920-х років в українській історії 
позначився небияким сплеском краєзнав-
чих, зокрема народознавчих, досліджень. 
На Волині своєрідним провідником ви-
вчення народної культури населення ре-
гіону став етнографічний відділ Волин-
ського науково-дослідного музею на чолі з 
корифеєм української етнографічної науки 
Василем Григоровичем Кравченком. Саме 
в цей період працівники етнографічного 
відділу проводили активну дослідницьку 
та пошукову роботу, регулярно організо-
вували експедиції та розвідки, здійсню-
вали наукове вивчення окремих галузей 
і предметів народної культури. Масштаб 
і цінність зібраних матеріалів та отрима-
них результатів важко переоцінити.

Діяльність етнографічного відділу 
Волинського науково-дослідного музею 
привертає увагу дослідників ще й тому, 
що тут на рівні практичних етнографіч-
них досліджень здійснювали розробку 
теоретико-методологічних засад органі-
зації та проведення народознавчих до-
сліджень. Варто зазначити, що в роз-
глядуваний період проблеми методології 
українського народознавства значно ак-
туалізувались: розроблялися програми, 
анкети, організовувалися експедиції та 
відрядження [24, с. 89]. Питаннями пев-
них наукових принципів дослідницької 
роботи цікавилися працівники музейних 

закладів України, зокрема Харківського 
музею Слобідської України, Старобіль-
ського окружного музею місцевого краю, 
Всеукраїнського історичного музею в Ки-
єві [22, с. 159, 160]. Однак, як слушно 
зауважує Г. Скрипник, найбільш плідною 
була робота саме Волинського науково-
дослідного музею [22, с. 159]. На це вка-
зують і численні етнографічні програми, 
розроблені завідувачем етнографічного 
відділу музею [2, с. 60–63, 96].

Власне, Василь Григорович надавав 
пріоритетне значення в розробці методо-
логії народознавчих досліджень саме етно-
графічним музеям – як інституціям, що 
поєднують у своїй роботі збір і вивчення 
усних етноматеріалів і предметів музей-
ного (зокрема й етнографічного) значен-
ня [7, арк. 34 зв.].

У науковому доробку В. Кравченка, зо-
крема в його програмних працях «Крає-
знавство в натурі (Методика краєзнавчої 
роботи)» (1927 р.) [17], «Техніка краєз-
навчої праці в натурі» (1927 р.) [18], «Про 
краєзнавчі гуртки Волинського Товари-
ства Краєзнавства» (1925 р.) [21], «Про-
грама по улаштуванню етнографічного 
музею» (1921 р.) [20], знайшли всебічне 
висвітлення методичні рекомендації щодо 
проведення народознавчих досліджень, 
запису фольклорного матеріалу тощо. Ці 
роботи, за висловом самого автора, стали 
підсумком «довголітнього досвіду праці 
в Музеї, а ще й набуття в натурі» [17, 
арк. 4].

Аналізуючи наукові видання другої 
половини 1920-х років, можна зробити 
висновок про те, що потреба в розробці 
методології краєзнавчих і народознавчих 
досліджень була значною. Наприклад, у 
публікаціях констатувалося «невміння 
зорієнтуватися» у цій справі, «що інколи 
набуває то несерйозних форм, то розгубле-
ності» [13, с. 92]. Академік Андрій Ло-
бода – голова Етнографічної комісії при 
Українській Академії наук – вказував на 
те, що через відсутність чітко визначеної 
методології етнографія «ще не являє со-
бою наукової галузи, як слід упорядко-
ваної» [12, с. 2]. Крім того, було обмаль 
друкованої інформації з питань методоло-
гії етнографічних досліджень [1]. Таким 
чином, формування наукових базових за-
сад дослідницької справи було на той час 
досить актуальним питанням.

http://www.etnolog.org.ua



162    

У середині 20-х років XX ст. на сторін-
ках наукових часописів виникла дискусія 
щодо правомірності вживання термінів 
«етнографія» та «етнологія» на позна-
чення системи народознавчих знань (нау-
ки) [9, с. 2].

Аналіз наукового доробку В. Крав-
ченка показує, що вчений ототожнював 
обидва поняття, однаковою мірою ними 
послуговувався. Під етнографією він ро-
зумів «науку, яка досліджує первісну 
культуру, що ще залишилась у деяких на-
родів і яка може бути виявлена за допо-
могою народніх звичаїв, обрядів, ритуа-
лів, пісень т. и., а ще й досліджуванням 
за матеріальними річами, що з давніх ві-
ків зберіглися в народному побуті, а ча-
сом супроводять ріжні народні обряди, 
гри т. и.» [23, с. 3].

Василь Григорович був переконаний у 
тому, що організація та проведення етно-
графічних досліджень мають бути зазда-
легідь продуманими, чітко спланованими, 
організаційно забезпеченими. А отже, 
цією справою повинні були займатися: 
а) музейні заклади; б) краєзнавчі осеред-
ки (гуртки), при яких обов’язково мав 
сформуватися музей; в) досвідчені в цій 
справі вчителі (у школах, на перепідго-
товці вчителів тощо) [21, арк. 22].

В. Кравченко спрямовував молодих 
дослідників проводити народознавчі до-
слідження в такий спосіб, щоб у майбут-
ньому з набутих матеріалів можна було 
організувати виставку, а в подальшому 
передати їх на створення місцевого крає-
знавчого музею [17, арк. 4]. Учений був 
цілком переконаний у тому, «що не 
можна відмежовувати дослідної роботи від 
музейної, це мусить бути одне г/гле» [8, 
арк. 69]. А тому пропонувалося надати 
комплексного характеру етнографічним 
розвідкам. Їхнім результатом мало стати 
всебічне представлення того чи іншого 
елементу народної культури (зі зразками, 
фотографіями, малюнками та креслен-
нями із зазначенням усіх розмірів) [18, 
арк. 22]. Зокрема, у програмі влашту-
вання етнографічних музеїв зазначалося, 
що «подаючи будь які зразки народної 
праці – напр., повсть, сукно, деревля-
ні вироби, вишивки гаптування для по-
вної наукової збірки треба подати також: 
зразки сирого матеріалу та знаряддя, що 
вживають при виробництві, а також до-
помагаючи річі, напр., – нитки, фарба та 

ін.» [20, арк. 2]. Відповідно, під час наро-
дознавчих досліджень слід було зважати 
на необхідність такого системного пред-
ставлення елементів народного життя та 
намагатися якнайдетальніше занотувати 
кожну його складову.

Важливим було й те, що при проведен-
ні дослідження слід було не лише зафіксу-
вати певні явища чи процеси, а й виявити 
їхню динаміку, простежити зміни в тому 
чи іншому елементі народної культури [18, 
арк. 1]. Наприклад, у зверненні «До моло-
дих етнографів Волині» В. Кравченко пи-
сав: «Все наше життя, в залежності від ото-
чуючих нас обставин, підлягає так званому 
законові “диференціації”, або – зміненню». 
Для кращого розуміння автор наводив та-
кий приклад: «коли в селі на одному кут-
ку кажуть – “він”, на другому – “в’ин”, а 
на третьому – “в’ен”, то це і є диференціа-
ція» [23, с. 3]. Саме на такі «диференціа-
ції» – трансформування певних елементів 
народної культури – дослідникам варто 
було звертати найбільшу увагу.

Василь Григорович пропонував вико-
ристовувати «стаціонарний», або «моно-
графічно-стаціонарний», метод проведен-
ня краєзнавчих, зокрема етнографічних 
досліджень [17, арк. 4]. Тобто проводити 
вивчення певного явища чи процесу на 
одній території упродовж тривалого часу. 
Цей метод забезпечував найповніше об-
стеження та студіювання явищ культури 
й побуту, певних ланок господарського 
життя, дозволяв системно збирати мате-
ріали для музейних колекцій [4, с. 168]. 
Варто зазначити, що монографічні ста-
ціонарні дослідження набули значного 
поширення в 20-х роках XX ст. До них 
зверталися провідні на той час академіч-
ні етнологічні установи – Етнографічна 
комісія ВУАН, Кабінет антропології та 
етнології ім. Ф. Вовка [24, с. 83, 84]. 
Цим методом у своїй діяльності послу-
говувався власне й етнографічний від-
діл Волинського науково-дослідного му-
зею [3, с. 46–48].

Дослідження народного життя В. Крав-
ченко радив починати «з власної хати». 
Таким чином дослідники навчилися б кра-
ще «бачити», розуміти на яких питаннях 
слід акцентувати увагу. Зрозуміло, що 
вивчення будь-якого елементу народної 
культури варто розпочинати з найпрості-
ших його аспектів, поступово переходячи 
до складніших [17, арк. 6]. Такий підхід, 
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на думку автора, дозволяв накопичувати 
досвід, необхідний для дослідження масш-
табніших об’єктів і явищ [17, арк. 7].

Організацію будь-якого дослідження 
чи екскурсії (термін «екскурсія» вжи-
вали на позначення польових розвідок, 
короткотривалих виїзних експедицій) 
слід було налагоджувати в такий спосіб. 
Спочатку керівнику необхідно було чітко 
визначити об’єкт вивчення, сформулюва-
ти конкретні завдання. Потім з’ясувати, 
яким чином проводитиметься досліджен-
ня. Для цього Василь Григорович радив 
обов’язково складати «план праці», на-
віть якщо об’єкт вивчення зовсім вузь-
кий. План праці кожної експедиції слід 
поділити на окремі «ступені» – етапи, 
для кожного з яких розробити детальні 
програми [18, арк. 2].

Складання якісного плану праці пе-
редбачало попереднє якнайширше опра-
цювання відповідної літератури, озна-
йомлення з дотичними до дослідження 
матеріалами, обстеження місця, на якому 
буде проводитися дослідницька робота.  
З огляду на це, В. Кравченко пропонував 
керівникам до початку складання плану 
особисто оглянути об’єкт вивчення (про-
цес виробництва, заняття тощо) і лише 
тоді, осмисливши об’єм і специфіку зав-
дань, розробити план, поділивши його, 
залежно від кількості дослідників, на 
окремі гуртки [17, арк. 7–8]. Такий під-
хід дозволяв усебічно дослідити певний 
об’єкт, попередити можливі прорахунки, 
завчасно ефективно розподілити завдання 
між дослідниками.

Дослідження будь-якого явища народ-
ної культури В. Кравченко проводив за 
чітко розробленими програмами. Упро-
довж життя вчений-етнограф склав вели-
ку кількість різноманітних за тематикою 
запитальників [6, с. 227]. Володіючи та-
ким цінним досвідом, Василь Григорович 
упорядкував методичні рекомендації щодо 
складання програм – «Коротенькі вказів-
ки, щодо техніки розроблювання програ-
мів» [17, арк. 8], аби молоді дослідники, 
збирачі народознавчих матеріалів могли 
самостійно укладати анкети чи вдоскона-
лювати вже наявні.

У «Вказівках» було звернено увагу на 
те, щоб кожне запитання програми «міс-
тило у собі одну, і ніяк не більше двох 
думок, які доповнювали б одна другу». 
В. Кравченко зазначав, що коли перед 

людиною стоїть одне запитання, то вона 
мусить його обдумати, дати ґрунтовну від-
повідь, прикріпити матеріал «в натурі».  
А якщо в одному пункті сконцентровано 
декілька запитань, то на простіші з них 
одразу знайдуться відповіді та речовий ма-
теріал, а складніші лишаться на «потім». 
Згодом «цей потім “забувсь”» [18, арк. 3]. 
А відтак, не вдасться зібрати вичерпну 
інформацію, запланований обсяг експона-
тів. Василь Григорович писав, що «гарно 
складений план – та дотепно розроблені 
по ньому програми – це вже більш як по-
ловина завдання виконана» [17, арк. 8], 
саме тому він надавав цьому питанню 
надзвичайно великого значення.

Досвідчений етнограф націлював ке-
рівників народознавчих досліджень, за-
лучаючи до складання плану та впоряд-
кування програм молодих дослідників, 
аби для них не було нічого незрозумілого, 
і кожен учасник експедиції був самостій-
ним у своїй праці.

Звертав увагу й на те, що ідеальних 
програм не буває. Під час проведення до-
сліджень усі недоліки програми стають 
помітними. Ці хиби легко виправляли 
після спільного обговорення вже на місці 
проведення експедиції, вносили поправки 
в програму, таким чином удосконалювали 
її. В. Кравченко зазначав, що «програма, 
то – лише “кістяк”, а “м’ясо” до нього 
мусять завжди додавати самі дослідни-
ки» [17, арк. 8].

Дослідницьку роботу пропонувало-
ся проводити комплексним методом – 
гуртками. Кількість задіяних у гуртку 
осіб варто було визначити таким чином, 
щоб кожен із них мав певний обсяг ро-
боти. Як приклад В. Кравченко подає 
зразок формування гуртків для прове-
дення дослідження. Обсяг усієї роботи 
рекомендувалося поділити на три части-
ни: 1) письмово-описову; 2) креслення 
та малюнки; 3) знаходження предметів 
музейного значення або їхніх моделей із 
зазначенням масштабу [18, арк. 4]. Відпо-
відно, кожен гурток мав складатися що-
найменше з трьох осіб. На оформлення 
письмово-описової частини програми вар-
то було призначити двох дослідників: тоді 
«один, набуваючи матеріал, показує його, 
а другий – записує». Аналогічний розпо-
діл можна було застосувати й для групи, 
яка відповідала за упорядкування крес-
лень, малюнків, а також за виготовлення 
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моделей [17, арк. 9]. У випадку, коли до-
слідників із відповідними навичками не 
вистачало, Василь Григорович радив ви-
ділити два окремі гуртки – «малярський 
і модельний», які мали забезпечити реш-
ту кресленнями, малюнками та моделя-
ми [17, арк. 22]. Звичайно, бажаною була 
наявність серед учасників дослідження 
фотографа. Це давало змогу концентрува-
ти всі зусилля малярського гуртка лише 
на кресленнях. Перед початком експеди-
ції серед її учасників проводили нараду, 
на якій відбувався розподіл дослідників 
на гуртки, їхнє ознайомлення із завдан-
нями дослідження, з’ясування всіх незро-
зумілих обставин [17, арк. 26].

Під час дослідження запис усіх матеріа-
лів (крім, звісно, фольклорних) виконува-
ли літературною мовою. Використовувати 
програму рекомендувалося таким чином. 
Описувач у своєму зошиті вгорі зазначав 
номер гуртка, прізвища осіб, які в ньому 
працюють, дату й час роботи, відомос-
ті про інформатора (прізвище, вік, стан, 
стать, освіту тощо), місце проведення до-
слідження. Усі записи слід було робити з 
одного боку аркуша, «на палець одступив-
ши від лівого боку». Доповнення та заува-
ження до праці записували на зворотному, 
чистому боці аркуша. Запис фольклорного 
матеріалу, а також місцевих назв, «окре-
мих оригінальних слів і речень» слід було 
проводити «діалектично», відмічаючи всі 
мовні особливості. У кінці запису дослід-
нику рекомендувалося скласти терміноло-
гічний словник [18, арк. 20, 21].

В. Кравченко вказував на те, що необ-
хідно в однаковій мірі збирати речі, які 
репрезентують як матеріальну, так і ду-
ховну культуру населення, оскільки оби-
дві вони пов’язані між собою і становлять 
єдине ціле. Тому досвідчений етнограф 
радив обов’язково занотовувати зразки 
народної творчості, зокрема: казки, пісні, 
перекази, приказки, замовляння, загадки 
та ін. [20, с. 1 зв.].

Зауважмо, що до такого розуміння єд-
ності матеріального та духовного склад-
ників традиційної побутової культури 
Василь Григорович прийшов не відразу. 
Зокрема, його учень Н. Дмитрук зазна-
чає, що майже вся дореволюційна етно-
графічна діяльність В. Кравченка поля-
гала у збиранні фольклорного матеріалу. 
І лише згодом учений переконався в тому, 
що фольклор і духовна культура так міц-

но пов’язані з культурою матеріальною, 
що разом вони становлять одне органічне 
ціле [8, с. 68].

По завершенні всієї роботи В. Крав-
ченко рекомендував організувати конфе-
ренцію – обговорення досягнутих резуль-
татів. Кожен гурток або навіть підгурток 
мав звітувати про виконану роботу, про-
ілюструвати свою доповідь малюнками, 
зібраними експонатами, моделями. Також 
влаштовували дискусії, підведення під-
сумків, розгляд зауважень, які обов’язково 
заносили до протоколу [17, арк. 27]. На-
уково опрацьований матеріал кожна 
група передавала керівнику екскурсії, 
обов’язком якого було подальше впоряд-
кування зібраної інформації. У результа-
ті створювали «книжку» – систематизо-
ваний збірник матеріалів експедиції [8, 
арк. 69]. Якщо дослідження проводилися 
окремими членами етнографічних гуртків, 
то зібрані й опрацьовані матеріали могли 
бути представлені в друкованих органах 
цих осередків – рукописних журналах [7, 
арк. 78 зв.].

Неодмінним підсумком кожного етно-
графічного дослідження мала стати ви-
ставка, на яку запрошували представни-
ків місцевої громадськості, політосвітніх 
гуртків, шкіл із навколишніх сіл [17, 
арк. 27]. Після проведення виставки зі-
браний матеріал надходив до музею, де 
проводили лабораторну обробку, науко-
ве опрацювання та підготовку до збере-
ження.

Таким чином, В. Кравченко визначив 
такі етапи в організації та проведенні на-
родознавчої експедиції: 1) накреслення 
плану дослідження; 2) розробка відпо-
відних програм; 3) розподіл праці між 
гуртками та настановча нарада; 4) власне 
дослідження; 5) конференція – обговорен-
ня досягнутих результатів; 6) виставка; 
7) формування музею. Тим самим учений 
заперечив один із поширених у середині 
1920-х років погляд на краєзнавство та ет-
нографічні дослідження як на справу, що 
«не вимагає великої й довгої підготовки, 
не одбирає багато часу» [16, с. 87].

Василь Григорович розробив методич-
ні рекомендації та правила щодо збору 
фольк лорного матеріалу. Зокрема, під час 
досліджень народної словесності, звертали 
увагу на необхідність під час запису до-
тримуватися тієї говірки, якою послугову-
вався інформатор – «з губи» [19, арк. 2]. 
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Якщо для фіксації всіх діалектичних 
особ ливостей не вистачало знакової систе-
ми української абетки, слід було розроби-
ти власну систему додаткових допоміжних 
знаків або використовувати літери з ла-
тинської абетки. При цьому обов’язковою 
вимогою було укладання «пояснюючого 
ключа» [21, арк. 21].

Особливу увагу звертали на правила за-
пису народознавчого матеріалу від інфор-
маторів. Не допускалося перекручування 
змісту й слів оповідача; додавання будь-
яких власних вставок; виправлення мови 
інформатора (на літературну). Якщо ін-
форматор хотів висловити власні додаткові 
зауваження, які безпосередньо не стосува-
лися досліджуваної теми, варто було неод-
мінно все це записати, але в дужках або 
у вигляді окремих приміток [21, арк. 23]. 
Якщо ж власні зауваження щодо народо-
знавчих та фольклорно-діалектичних за-
писів виникали в самого дослідника, то їх 
також варто було подавати як виноски чи 
примітки [18, арк. 21].

Никанор Дмитрук, виявляючи неаби-
яку шану та повагу, писав про Василя 
Григоровича: «уміє підійти до людини, 
добитися прихильного й довірливого 
ставлення...» [8, с. 71]. Цей свій хист умі-
лого збирача етнографічних матеріалів 
В. Кравченко намагався передати майбут-
нім поколінням українських етнографів.  
У методичних працях учений виклав 
низку психологічних порад, які сприяли 
налагодженню доброзичливих, теплих 
контактів дослідників з інформаторами. 
Зокрема, аби не злякати «неосвіченого 
оповідача», рекомендувалося відразу не 
записувати його прізвище та відомос-
ті про його економічне становище. Крім 
того, В. Кравченко радив молодим до-
слідникам часом і самим щось розказува-
ти, аби склалася атмосфера «нормальної 
людської балачки». По завершенні запи-
су краєзнавчого матеріалу потрібно було 
обов’язково занотувати дату, місце збо-
ру інформації, прізвище оповідача, його 
вік, рід занять, дані про записувача [21, 
арк. 23]. Зазначимо, що детальні записи 
про джерело етнографічної інформації 
стали на той час науковою нормою [15, 
с. 21].

Таким чином, формування В. Крав-
ченком методологічних засад проведен-
ня народознавчих досліджень у середині 
1920-х років проходило в руслі оформ-

лення теоретико-методологічних основ 
етнологічної науки в цілому. Аналіз на-
укового доробку вченого засвідчує важ-
ливість звернення насамперед до аматор-
ської аудиторії з метою надання допомоги 
краєзнавцям-початківцям у практично-
му налагодженні дослідницької діяль-
ності. Проаналізовані в статті розробки 
В. Кравченка свідчать, що характерною 
домінантою проведення будь-яких краєзнав-
чих, зокрема етнографічних, досліджень, 
вважався їхній нерозривний зв’язок із 
музейною діяльністю. Лише таке по-
єднання як «краєзнавство–музей», на 
думку етнографа-музеєзнавця, могло за-
безпечити найкращі результати у справі 
регіональних досліджень.

В. Кравченко був прихильником по-
ширених у 1920-х роках «стаціонарного» 
та «монографічного» методів проведення 
етнографічних досліджень. Учений на-
полягав на комплексному вивченні явищ 
народно-побутової культури, усебічному 
розгляді кожного її елементу. Водночас 
будь-який процес варто було досліджу-
вати в певній системі, а не як набір роз-
різнених компонентів народного життя. 
Забезпечити проведення етнографічних 
досліджень такого характеру могли, на 
думку вченого, організовані багаторазові 
експедиції музейних працівників, членів 
етногуртків, школярів і студентів.
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Зоя Маріна 
(Дніпропетровськ)

ПОЛЬОВІ ЕТНОГРАФІ ЧНІ 
ДОС ЛІ Д Ж ЕНН Я 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 
Н А ЦІОН А ЛЬНОГО 
У НІВЕРСИТЕТ У

Т 
ериторія Дніпропетровської облас-

ті, згідно з історико-етнографічним райо-
нуванням України, має порубіжне поло-
ження між Середньою Наддніпрянщиною, 
Слобожанщиною та Півднем, або Степо-
вою Україною. Це зумовило строкатість 
етнічного складу населення регіону та, 
як наслідок, його етнографічне розмаїття. 
В. Бабенко писав, що «населення Катерино-
славського краю за національним складом 
поєднує в собі немало цікавих в науковому 
розумінні етнографічних даних» [2, с. 5]. 
З другого боку, сучасна Дніпропетровщи-
на була і є потужним промисловим регі-
оном, що значно вплинуло на всі прояви 
традиційної культури місцевого населення 
(народна архітектура, народний костюм, 
звичаї та обряди тощо), які зафіксовані в 
науковій літературі за нечисленними етно-
графічними матеріалами ХІХ – початку 
ХХ ст. Значна трансформація селянського 
суспільства пов’язана з політичним і еко-
номічним розвитком України в ХХ ст.

Сьогодні ми є свідками подальшої руйна-
ції та зникнення народної культури внаслі-
док перерваності міжпоколінних зв’язків, 
які є запорукою трансмісії культури, та 
значного зменшення, з демографічних при-
чин, кількості носіїв народної культури. За-
гальновідомо, що нині Дніпропетровщина є 
одним із районів України з характерними 
процесами депопуляції та старіння етносу, 
що зумовило вік і стать респондентів під 
час проведення експедицій ДНУ: носіями 
інформації були переважно жінки, наро-
джені наприкінці 20-х – на початку 30-х і 
навіть 40-х років ХХ ст. Водночас через ак-
тивний розвиток гірничодобувної та важкої 
промисловості у межах області відбуваєть-
ся постійне знищення населених пунктів, 
що загалом призводить до втрати етнокуль-
турного спадкоємства в окремих регіонах 
(наприклад, с. Миколаївка Широківського, 
с. Благодатне Павлоградського р-нів та ін.). 
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Однак чимало з населених пунктів мають 
власну глибоку історію та виникли на базі 
козацьких зимівників ХVІІ–ХVІІІ ст. на 
теренах Протовчанської, Інгульської, Са-
марської та інших паланок Війська Низово-
го Запорозького.

У зв’язку із зазначеним вище, прове-
дення польових етнографічних досліджень 
на теренах Дніпропетровщини є своєчас-
ним та актуальним. За період з 2004 р. 
етнографічною експедицією історичного 
факультету ДНУ одноосібно та разом із 
лабораторією фольклору та народних гово-
рів Нижньої Наддніпрянщини ім. Олеся 
Гончара (факультет української й інозем-
ної філології та мистецтвознавства ДНУ) і 
членами секції «Фольклор та етнографія» 
МАН (Обласний Дитячо-юнацький кіно-
центр «Веснянка», м. Дніпропетровськ) 
було обстежено понад 10 населених пунктів 
у Широківському, П’ятихатському, Петри-
ківському, Магдалинівському, Царичан-
ському, Новомосковському, Дніпропетров-
ському, Павлоградському, Солонянському 
та Нікопольському районах Дніпропет-
ровської області. Відповідно, досліджен-
ня охоплюють території і Правобережжя, 
і Лівобережжя з їхніми регіональними 
етно графічними особливостями. 

Метою цих експедицій було розширен-
ня джерельної бази вивчення традиційної 
матеріальної та духовної культури україн-
ців, росіян та інших етнічних груп, пред-
ставники яких компактно проживають на 
території області протягом останніх 300 
років. Відповідно, завданнями, поставле-
ними перед дослідниками, були:

1) фотофіксація екстер’єрів та 
інтер’єрів житлових і побутових споруд 
(ХІХ–ХХ ст.); встановлення взаємовпли-
вів традицій народної архітектури місце-
вого та новаційного походжень;

2) створення письмової та фотографічної 
баз кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 
для вивчення сімейно-шлюбних відносин 
етносоціальних груп населення краю;

3) збирання етнографічної інформації 
щодо розвитку кустарних промислів і ре-
месел регіону;

4) збирання предметів матеріальної 
культури й одягу як складових побутової та 
духовної культури поліетнічного населення 
Катеринославщини кінця ХІХ–ХХ ст.

Зважаючи на маршрутно-кущовий тип 
обстеження, було використано такі методи 
польових досліджень:

1) опитування респондентів;
2) фіксування речових елементів (опис, 

схема, фото тощо);
3) збір традиційних етнографічних 

комплексів.
Слід зазначити, що, з об’єктивних при-

чин, матеріали, отримані в різних населе-
них пунктах, не однакові за кількістю та 
рівнем інформативності. 

Позитивним, на наш погляд, є факт 
зацікавленості населення щодо місцевої 
історії, чому значною мірою сприяє ді-
яльність народних та шкільних музеїв, 
краєзнавців-аматорів. Зокрема, це за-
свідчують копії архівних документів, 
що представлені в музейних експозиціях 
(с. Пальмирівка П’ятихатського, с. Сте-
панівка та с. Першотравенка Магдали-
нівського, с. Богуслав і с. Межиріч Пав-
лоградського районів), та побутування 
легенд і переказів про топоніміку краю та 
історичні події, пов’язані з виникненням 
та етапами існування населених пунктів. 
Наприклад, у результаті опитування рес-
пондентів у с. Миколаївка Широківського 
району, територія якого ввійшла до зони 
розширення кар’єру ВАТ «ІНГОК» і за-
знала руйнації, зафіксовано збереження 
легенд про життя засновника села – коза-
чого старшини Сіромахи.

Згідно з усною традицією, що домі-
нує в краєзнавстві, Сіромаха оселився в  
Інгульці в другій половині ХVІІІ ст., його 
зимівник належав до Інгульської паланки. 
Ця дата отримала підтвердження  завдя-
ки розкопкам багатошарового поселення 
на південній околиці названого населено-
го пункту влітку 2004 р. [3]. Було знай-
дено рештки фундаменту господарської 
споруди, зведеної з місцевого вапняку 
(за переказами, саме тут у давнину були 
«панські конюшні»). Опосередковано ця 
інформація підтверджується знахідкою 
поблизу фундаменту решток великої ро-
гатої худоби, імовірно, волів. На площі 
фундаменту й у верхній частині культур-
ного шару поселення, значно пошкодже-
ній антропогенною діяльністю в ХХ ст., 
знайдено численні фрагменти кружальної 
кераміки, загалом представленої 48 виро-
бами. Учені ідентифікують їх з основни-
ми формами українського посуду кінця 
ХVІІ–ХVІІІ ст. (горщики, миски, миски-
кришки, полумиски, глечики, макітри). 
Уся кераміка виготовлена зі щільної гли-
ни з домішками піску.
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У цьому самому селі під час досліджен-
ня могили козака Сіромахи при його пере-
похованні було оглянуто чотири поховання 
пересічних мешканців населеного пункту, 
що були знайдені в північній частині кладо-
вища другої половини ХVІІІ ст. Важливим 
з етнографічного погляду було визначення 
особливостей поховального обряду цього пе-
ріоду, який за деякими рисами, пов’язаними 
з належністю померлих до козацького етно-
соціального утворення, відрізнявся від 
канонічного православного обряду. Коло 
пам’яток історії козацтва розширене та-
кож завдяки фіксації в с. Андріїв ка цього 
самого району залишків кладовища, роз-
ташованого на пагорбі, який домінує над 
місцевістю. Виявлено три цілі та один роз-
битий хрести. На одному з них зберегли-
ся залишки лапідарного напису «Кириль» 
або «Кирило». За типологічними ознаками 
вони відносяться до так званих розширених 
козацьких кам’яних хрестів [6].

Джерела ХІХ ст. зі шкільного музею 
с. Першотравенка Магдалинівського ра-
йону (директор А. Левон) і численні ма-
теріали опитувань місцевих старожилів 
свідчать про те, що, як і в більшості сіл 
Приорілля, значна частина першопоселен-
ців родом із сусідньої Полтавщини. Також 
зібрано матеріали щодо топоніміки насе-
леного пункту, господарської діяльність 
населення, ярмарків тощо. 

Дослідження житлових та господар-
ських споруд Широківського (с. Миколаїв-
ка, с. Андріївка, хутір Сидорівка (Городу-
ватка)), Магдалинівського (с. Степанівка, 
с. Оленівка) і Царичанського (с. Рибалки, 
с. Гречино) районів свідчать про поєднан-
ня під час їхнього зведення елементів тра-
диційного та сучасного домобудівництва з 
домінуванням сталих принципів розміщен-
ня на подвір’ї. Проведені фото- та графічні 
фіксації 19 подвір’їв із Правобережжя та 
Лівобережжя дозволяють відмітити пев-
ні особливості будівель. Так, переважну 
більшість споруд першої половини ХХ ст. 
у с. Миколаївка зведено без фундаменту 
із місцевого вапняку з використанням роз-
чину глини для його скріплення та для 
обмазки стін зсередини та ззовні споруди. 
У хатах зберігаються повздовжні сволоки, 
що традиційно слугували основою стелі 
й водночас були тісно пов’язані з низкою 
вірувань і обрядів українців. На сволоки 
спираються стовпи діаметром 10–15 см, 
відстань між якими не перевищує 1–1,5 м. 

Вони скріплені прибитими впритул дошка-
ми, які обмазані з обох боків шаром су-
мішшю глини й соломи.

Традиційний інтер’єр української хати 
передбачає наявність вишиваних предме-
тів. Перш за все це нечисленні рушники, 
що збереглися в людей похилого віку та 
використовуються для оздоблення поку-
тя. Вони належать до довоєнного та по-
воєнного часів, виготовлені на фабрично-
му полотні, оздоблені пришитим в’язаним 
мереживом. У вишивці представлені рос-
линний і геометричний орнаменти, найпо-
ширеніша техніка – хрестик.

Господарські будівлі (комора, курник, 
погріб) часто розташовували в один ряд 
із житлом (так звана однорядна забудова). 
При цьому дахи таких комплексів були 
розміщені на різних рівнях, що зумовле-
но різною висотою будівель. Переважають 
погреби шийного типу. У зв’язку з вище-
зазначеними особливостями, доцільно 
звернутися до записів В. Бабенка, який у 
такій системі забудови «малоросійського 
подвір’я» вбачав вплив «німецького типу 
дворів» [2, с. 13]. Садиби с. Миколаївка 
огороджені невисокими (до 0,8–1,2 м) пар-
канами із вапняку, щілини між плитками 
якого замазані глиною та побілені.

Село Степанівка Магдалинівського 
району розташоване неподалік від с. Ко-
тівка, яке виникло в ХVІІІ ст. на місці 
зимівника козака Кота [1, с. 236]. Зимів-
ник містився на землях Орільської па-
ланки Війська Низового Запорозького. За 
відомостями, наданими місцевими крає-
знавцями (родиною Дубовських), у сере-
дині ХІХ ст. в с. Степанівці було 42 хати. 
До нашого часу збереглися будівлі кінця 
ХІХ – 20-х років ХХ ст. За технікою зве-
дення їх поділяють на два типи: хата «на 
стовпах» («сохах») та «мита» хата, або 
«топтанка». Для першого типу характер-
не використання в конструкції деревини, 
а в другому випадку матеріалом слугува-
ла лише глина. Хати цього періоду зведе-
ні без фундаменту, зрідка присутні незна-
чні за розмірами призьби. Хати підведені 
чорною фарбою (сажею) по периметру. 
Чотири схилі дахи вкриті очеретом і ро-
гозою. Вікна обрамлені ставнями, що крі-
пляться ззовні на залізних петлях. У ха-
тах, як і на Правобережжі, переважають 
повздовжні сволоки, на які спираються  
покладені впоперек «слижі» (прямокутні 
в перетині балки). Зрідка трапляються 
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хати «на дві половини» (с. Рибалки). У 
с. Оленівка цього самого району зводили 
хати «із саману». У них, за свідченням 
старожилів, долівка була червоного ко-
льору та мала «білу підводку». Зафіксо-
вано використання скріплених жмутків 
очерету для втеплення житла, які кріпи-
ли вертикально на стіну, покриваючи її 
практично по всій висоті (с. Рибалки).

В оселях респондентів стіни прикраше-
ні сімейними фотографіями та образами, 
що займають традиційне місце на покуті й 
обрамлені вишитими рушниками. Остан-
ні виготовлені з купованого, а подекуди 
з домотканого лляного полотна. Вони є 
зразками виробів кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., успадкованих від батьків, і нині 
зберігаються власниками як сімейні релік-
вії. Для цих рушників характерні знач ні 
за розмірами мережки (до 40–50 см). Усі 
вироби оздоблені пришитим плетеним ме-
реживом і вишивкою в техніках «насти-
лування» та простого хрестика. Перева-
жають рослині композиції (вазони, квіти, 
грона винограду тощо). 

Подекуди в хатах збереглися печі, час-
тину яких, за бажанням господарів, було 
перебудовано – нині вони слугують пере-
важно для обігріву приміщення (с. Рибал-
ки, Степанівка). Для приготування їжі та 
інших господарських потреб печі присут-
ні в так званих літніх кухнях (с. Рибал-
ки, с. Колгоспівка). 

Господарські споруди (комора, при-
міщення для великої рогатої худоби та 
літня кухня) в обстежених лівобережних 
районах, на відміну від сіл Широків-
ського району, часто розташовані не під 
одним дахом, а за принципом дворядного 
розміщення будівель на подвір’ї, тобто 
навпроти хати. У випадку, коли ці будів-
лі були розташовувані вздовж вулиці та 
виходили на неї глухою стіною, зафіксо-
вано двоколірне фарбування приміщен-
ня: білою барвою – частина, пов’язана з 
діяльністю людини, вохрою – частина бу-
дівлі для худоби та птиці. Характерним 
є ямний тип погребу. У побуті, переваж-
но вже не за призначенням, уживаються 
речі, які ще в довоєнний та повоєнний 
часи не лише широко використовувалися, 
а й визначали традиційний уклад життя. 
Наприклад, скрині (для зберігання зер-
на), кушіль (для насіння), керамічний і 
дерев’яний посуд (для годування худоби 
та птахів) тощо. 

У зв’язку з обмеженістю наших знань 
про напрями та рівень розвитку кустарних 
промислів і ремесел на теренах Дніпро-
петровщини отримані під час експедицій 
матеріали також становлять значну цін-
ність. Так, у селах Поорілля набули роз-
витку різні галузі деревообробки, зокре-
ма бондарство, стельмаство, теслярство. 
Наприк лад, у шкільному музеї с. Першо-
травенка зібрано значну колекцію пред-
метів побуту, які виготовлені із суціль-
ної деревини. До нашого часу в околицях 
с. Рибалки зберігся напівзруйнований 
вітряк, обертання якого за напрямком 
вітру здійснювала пара волів. Водяні 
млини також були дуже поширені й на-
віть унеможливлювали судно плавство по 
р. Орелі.  

Ткацтвом традиційно займалися в кож-
ній родині. Полотно виготовляли з льону 
та конопель. За свідченням респондентів, 
у Царичанському районі коноплі сіяли 
ще на початку ХХ ст., а в Петропавлів-
ському – у 50–80-х роках ХХ ст. Ткача-
ми часто були чоловіки (с. Першотравен-
ка Магдалинівського та с. Миколаївка 
Дніпро петровського районів). Заслуговує 
на увагу значний розвиток килимарства 
в с. Пальмирівка П’ятихатського району. 
Там майже в кожній оселі є робочий вер-
стат (великий або малий «переносний»). 
Майстрині виготовляють традиційні типи 
виробів: килими, ряднинки, налавники. 
Основні фонові кольори виробів – чор-
ний, зелений і темно-коричневий.

Щодо розвитку гончарства відомості 
дуже обмежені, оскільки воно не набу-
ло такого знач ного розвитку, як у сусід-
ній Полтавщині. Хоча, за дослідженнями 
Г. Залюбовського, ще в середині ХІХ ст. 
поряд із Катеринославом у с. Таромському 
та с. Сухачівка працювали гончарі. Нами 
зафіксовано поодинокі свідчення про гли-
нища з якісною глиною та виготовлення 
з неї в минулому кераміки в Петриківці 
Петри ківського та Миколаївці Дніпропе-
тровського районів.  

У населених пунктах досліджених ра-
йонів зібрано різноманітні предмети мате-
ріальної культури: серпи, дерев’яні вила, 
граблі, лопати, прядки, рогачики, коцюби 
(кочерги), глиняний кружальний посуд 
тощо. Заслуговує на увагу скриня (с. Сте-
панівка), виготовлена на початку ХХ ст. 
та розписана в манері, притаманній петри-
ківському ремісничому центру.
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Отримана під час польових етнографіч-
них експедицій інформація підтверджує 
вже існуючі етнологічні та демографічні 
відомості щодо етнічної своєрідності ре-
гіонів Дніпропет ровщини. Так, стосовно 
Правобережжя, зокрема території Широ-
ківського району, слід зазначити, що на-
прикінці ХІХ ст. тут мешкали мігранти 
з багатьох європейських губерній Росій-
ської імперії за наявності великої кількос-
ті переселенців із Чернігівської губернії 
[5, с. 74, 75]. За нашими спостереженнями, 
це позначилося на техніці, композиційних 
схемах та їхніх елементах, кольоровій 
гамі вишивок. На культуру слов’янських 
етносів регіону значно вплинули й німці-
меноніти. 

Залучені для аналізу лівобережні ра-
йони Дніпропетровщини за традиційни-
ми елементами матеріальної культури тя-
жіють до Полтавщини (частина сучасних 
мешканців походить з її сіл, прилеглих 
до р. Орель). Останнє також наочно фік-
сується у вишивці. Насамперед, ідеться 
про сорочки з домотканого полотна кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст., вишиті білим 
по білому. У регіоні поширена й техніка 
«лиштви».

Строкатість населення зумовила виник-
нення інтеграційних процесів, взаємо-
впливів і взаємозбагачення матеріальної 
та духовної культури. Наслідки такої ін-
теграції простежуються в розташованих 
поруч російських і українських селах 
Павлоградського району. Зокрема, з етно-
графічного погляду, дуже цікавими є до-
слідження взаємовпливів, зафіксованих 
в українському та російському варіантах 
народного весілля [4, с. 39–43].
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Світлана Пошивайло 
(Опішне)

ДО ПИТА НН Я ТЛ У М АЧЕНН Я 
К ЕРА МОЛОГІ ЧНИ Х 
ТЕРМІНІВ В У К РА ЇНСЬК Ій 
ДОВІ ДКОВІй ЛІТЕРАТ У РІ  
ПОЧ АТК У Х Х І СТОЛІТ ТЯ

П 
роблема вироблення критеріїв для 

творення спеціальної національної науко-
вої термінології в різних царинах знань 
стоїть надзвичайно гостро ось уже по-
над століття. Часто науковці стикаються 
з проблемою правильного вживання нау-
кової термінології, дискутують, намага-
ються знайти усталені назви на означення 
певних реалій. За допомогою звертаються 
насамперед до словників. 

Лексикографічні праці мають вели-
ке значення не тільки для лінгвістики, 
але й для інших галузей науки й тех-
ніки. На особливу увагу заслуговують 
словники з чітко визначеним напрямом 
укладання, переглядаючи які, читач 
буде зорієнтований на вивчення терміно-
логії окремої галузі. Питання необхід-
ності укладання різногалузевих словни-
ків упродовж двох останніх десятиліть 
вирішується активно. Однак проблема 
правильного укладання словників, яка 
постала ще з виникнення словникар-
ства, зокрема, на сторінках наукової лі-
тератури, на численних конференціях, є 
актуальною і сьогодні. Одна з найваж-
ливіших з-поміж них – побудова словни - 
кової статті. Її розв’язання залежить 
від підбору та характеру слів і текстів, 
у яких вони функціонують, мети і зав-
дань самої лексикографічної праці. Ми 
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проаналізували довідкову літературу, у 
словникових статтях якої допущено по-
милки (ідеться про  видання, що були 
опубліковані та надійшли до наукової 
бібліотеки Інституту керамології упро-
довж останніх дев’яти років і містять 
певний відсоток гончарної лексики та 
керамологічної термінології).

Словник-довідник «Образотворче мис-
тецтво», виданий 2003 року тернопіль-
ським видавництвом, упорядником якого є 
художник-дизайнер А. Пасічний [3], міс-
тить 2 тис. термінів з мистецтвознавства. 
Треба віддати належне автору словника, 
адже матеріал, уміщений тут, дуже різ-
номанітний: сюди входять терміни з об-
разотворчого, декоративно-вжиткового та 
театрально-декораційного мистецтв, дизай-
ну, архітектури й мистецтвознавства. Як і 
належить, у словнику терміни й вирази роз-
ташовано в алфавітному порядку із зазна-
ченням наголосу, однак пояснювальні стат-
ті здебільшого сформульовані граматично 
й синтаксично неправильно. Звісно, упо-
рядник ставив перед собою інше завдання: 
«зібрати, осмислити та узагальнити все на-
працьоване в цій царині» [3, 3]. Якщо ж у 
словнику визначено напрям «образотворче 
мистецтво» із зазначенням типу «словник-
довідник», то на нього й покладаються 
певні надії, зокрема, він має бути вагомим 
джерелом для формування освіченого фа-
хівця чи для поповнення  словникового за-
пасу мистця або мистецтвознавця.

Утім, як можна «поглибити знання 
з національної культури й художньо-
мистецької практики» [3, 3], скажімо, у 
галузі керамології, якщо майже в кожній 
пояснювальній статті, що стосується гон-
чарного ремесла або мистецтва кераміки, є 
помилки. Наприклад, до терміна «бісквіт» 
подано пояснення: «у художній кераміці 
біла неглазурована порцеляна, а також 
вироби з неї» [3, 21]. Доречніше було б 
сформулювати так: «бісквіт – біла негла-
зурована порцеляна, а також вироби з неї 
в художній кераміці», або ж «бісквіт – 
(у художній кераміці) біла неглазурована 
порцеляна, а також вироби з неї». До того 
ж зауважмо, що з порцеляни вироби не 
формують, оскільки порцеляна – це вже 
сформовані та випалені вироби про що 
читаємо і в А. Пасічного: «у декоративно-
прикладному мистецтві посуд, статуетка та 
ін. художні вироби з білої випаленої гли-
ни зі спеціальними сумішами, для яких 

характерна дрібно пориста будова (т. зв. 
спечений черепок) та прозорість у тонко-
му шарі» [3, 142]. На нашу думку, це ви-
значення неправильне – не можна форму-
вати вироби з випаленої глини. Така сама 
помилка трапляється і в поясненнях до 
інших термінів, наприклад: «гончарні ви-
роби – вироби з випаленої кольорової гли-
ни» [3, 42], «кераміка – всі різновиди ху-
дожніх виробів з випаленої глини» [3, 78], 
«майоліка – вироби з кольорової випале-
ної глини» [3, 100], «теракота – вироби 
з опаленої глини» [3, 181], «фаянс – ви-
роби з білої випаленої глини» [3, 194]. Не 
лише фахівці знають, що вироби форму-
ють із сирої глиняної маси, а потім їх ви-
палюють. Дещо парадоксальним видаєть-
ся визначення терміна «гончарна глина»: 
«м’яка на дотик, утворює з водою досить 
тягучу масу, легко розтирається і розчи-
няється у воді. У природному стані дуже 
забарвлена і зберігає свій колір при випа-
люванні в печі» [3, 41]. Ніколи гончарна 
глина не зберігає свого природного кольо-
ру під час випалювання, та й словоспо-
лучення «дуже забарвлена» викликає по-
див – невже словами «дуже», «не дуже» 
можна визначити ступінь забарвленості 
глини? Ще один приклад: «“черепок” –  
неглазурована кераміка; випалена глина 
червоного кольору, за міцністю нагадує 
кістку (див. Кераміка)» [3, 206]. Мож-
ливо, взявши слово в лапки, автор мав на 
увазі не пряме його значення, а переносне 
або хотів наголосити, що як діалектизм 
воно вживається саме з таким значенням 
(хоча насправді це узагальнююча назва 
всієї глиняної продукції – і глазурованої, 
і неглазурованої,  – незалежно від кольо-
ру, або ж воно означає «частину від ціло-
го виробу»). На жаль, недоліки, виявлені 
нами в словнику, применшують наукову 
вартість.

У словнику-довіднику «Україна в сло-
вах» [8] увагу привертають яскрава – 
з кольоровим фото, тиснена золотом – об-
кладинка, високоякісний кольоровий блок 
ілюстрацій. Вражає «багатообіцяльна» 
передмова, з якої дізнаємося, що «праців-
ники лабораторії народознавчої лексики 
Волинського університету понад 10 ро-
ків працювали над цим питанням»; про 
апробацію цього словника вчителями-
словесниками загальноосвітніх шкіл та 
гімназій Луцька, студентами філологіч-
ного й педагогічного факультетів Волин-
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ського державного університету, а також 
про повідомлення про нього на багатьох 
наукових конференціях. У словнику док-
ладно описані принципи та критерії, за 
якими було укладено статті. Зауважмо, 
що укладачі свідомі того, що «питання 
про побудову словникової статті – одне 
з найважливіших у лексикографії». Ви-
знають також що «перша спроба створити 
український мовоукраїнознавчий словник 
не застрахована від помилок і недоглядів» 
та обіцяють бути вдячними «усім, хто  
надішле… свої зауваження й конструк- 
тивні пропозиції, які допоможуть по-
кращити текст». Отож, на сторінках цієї 
статті пропонуємо деякі корективи до гон-
чарної термінології, а також до розділу 
«Хатні речі».

У визначеннях укладачам слід було б 
дотримуватися одного критерію, напри-
клад, брати за основу або ж «форму», або 
ж «призначення», хоча для детальнішого 
опису варто було б використовувати оби-
два ці критерії. Утім, визначення терміна 
«горщик» взагалі важко зрозуміти (ска-
жімо, «висока, кругла, переважно глиняна 
посудина, трохи розширена в нижній час-
тині» [8, 304]. Заперечувати, що «СУМ» в 
11-ти томах, звідки взято визначення, – це 
авторитетне видання, не будемо, оскільки 
ця грандіозна праця, безсумнівно, заслу-
говує на повагу та визнання, хоча з часом 
виявляється багато недоліків і в ньому. У 
1971 році, коли був виданий цей словник, 
глечики частіше використовувалися в по-
буті населення України, тому уявити цю 
посудину було не складно, навіть без де-
тального опису. У прикладі укладачі циту-
ють відомого керамолога Олеся Пошивай-
ла, щоправда, не зазначаючи джерела. 

На нашу думку, посилання на цитовані 
джерела зробило б аналізоване видання 
більш науковим, а для тих, «хто прагне 
глибше пізнати культуру вкраїнського 
народу» [8, 2], це була б неабияка допо-
мога. Покликаючись на «Ілюстрований 
словник народної гончарської терміноло-
гії Лівобережної України (Гетьманщина)» 
Олеся Пошивайла [4], укладачі словника-
довідника «Україна в словах» уникнули б 
помилки у визначенні терміна «глечик». 

Те саме стосується й визначення термі-
на «макітра» («велика глиняна посудина 
у вигляді великої миски» [8, 320]). Дійсно, 
на Поділлі макітра схожа на миску, однак 
можуть виникнути труднощі в сприйнятті 

такого визначення, наприклад, у жителів 
Полтавщини, оскільки у них макітри ма-
ють дещо іншу форму. Нижче по тексту в 
словнику зазначено, що ця «посудина має 
вигляд горщика чи миски з високими края-
ми». Отже, створюється враження, що на-
зви на означення трьох різних предметів 
є синонімічними. Виникає запитання, як 
відрізнити горщик від миски й макітри? 
Щодо «переважно глиняної посудини» за-
уважмо, що термін «макітра» це назва саме 
глиняної посудини, бо з визначення випли-
ває, цей різновид посуду може бути виго-
товлений також з іншого матеріалу. Зазна-
чаючи, що «цей посуд роблять переважно 
великого розміру», укладачам варто було б 
зауважити, що макітру використовували і 
для замішування тіста. 

Доречно було б хронологічно узгодити 
інформацію, наприклад, глечик, макітру 
й куманець «виготовляють», а миску, гор-
щик і тарілку – «колись виготовляли». 
Ось такі, на перший погляд, дрібні не-
точності і псують загальне враження про 
видання. 

Повернімося ж до А. Пасічного, який 
у 2007 році здійснив розширене й допов-
нене видання словника-довідника «Обра-
зотворче мистецтво», що «має у своєму 
складі понад 3000 термінів, де практич-
но кожен другий термін супроводжується 
ілюстрацією. На відміну від першого ви-
дання, тут присутня етимологія термінів, 
збільшена їхня кількість, розширений об-
сяг тлумачення» [2, 3]. Значна кількість 
кольорових фото та зовнішній вигляд 
словника дійсно вражають. «Великого 
значення словнику-довіднику надає на-
явність в ньому багатого ілюстрованого 
матеріалу.., що дуже важливо для корис-
тувача, який не зовсім достатньо орієн-
тується в багато гранності образотворчого 
мистецтва», – зазначає в передмові мис-
тецтвознавець Т. Михайличенко. Однак 
автор не виправив помилок, наявних у по-
передньому виданні, до того ж припустив-
ся інших. У статті про гончарні вироби 
зазначено, що «в декоративно-ужитковому 
мистецтві вироби з випаленої кольорової 
глини… мають пористу структуру й по-
криті прозорою глазур’ю або ангобом. 
До Г. в., головним чином, належить по-
суд найпростішого типу, виготовлений на 
гончарному крузі. В широкому значенні 
термін “Г. в.” може охоплювати майоліку і 
навіть кераміку» [2, 135]. (Нагадаємо, що 
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з випаленої глини вироби не виготовля-
ють.) Далі по тексту теж виникають запи-
тання: 1) якщо вироби не покриті «прозо-
рою глазур’ю або ангобом», то вони вже не 
гончарські?; 2) який це посуд найпрості-
шого типу?; 3) що мав на увазі автор, коли 
писав, що «термін “Г. в.” може охоплю - 
вати майоліку і навіть кераміку»? Таке 
тлумачення засвідчує, що не обов’язково 
«охоп лює», а тільки «може». Хоча на-
справді поняття «кераміка» обов’язково 
включає в себе гончарні вироби, про що 
сказано і в згадуваному словнику: кера-
міка – це «всі різновиди художніх виро-
бів з випаленої глини спеціального складу 
та приготування (насамперед порцеляна, 
фаянс, майоліка, теракота, кам’яна маса, 
гончарні вироби)» [2, 219]. Отже, автор 
заперечує сам собі. Далі читаємо: «Га-
лузь застосування К. дуже широка – від 
дрібних ужиткових предметів до архітек-
турних деталей або великої декоративної 
скульптури». Це знову ж таки нісенітниця 
або ж неправильна побудова речення. І 
таких непорозумінь досить багато.

Кілька слів щодо словника «Декоратив но- 
ужиткове мистецтво», який вийшов 2000 
року [1] та російсько-українського словни-
ка художніх термінів, укладеного Л. Шка-
рубою та Л. Спанатій у 2004 році [10]. 
Про помилки, допущені в цих виданнях, 
повідомляли друковані органи Інституту 
керамології [5; 6].

Загальною проблемою є те, що інколи 
словники укладають нефахівці. Адже від-
сутність фахової літератури та рецензій 
спеціалістів у певній галузі спричиняє 
появу словників такої якості. Тому існує 
гостра потреба в різноманітній довідковій 
літературі. Наведені приклади засвідчу-
ють, що в словнику-довіднику «Україна в 
словах» менше помилок, хоча рецензії по-
дано переважно мовознавцями, однак були 
«надані консультації, уважне прочитання 
роботи, поради і зауваження» [8, 9–10] 
фахівцями з історичної, біологічної, фі- 
зи ко-математичної та педагогічної галузей.  
Ще О. Трубачов зазначав, що «суть спра-
ви полягає в тому, що лексикограф, укла-
дач словника мови, діалекту навряд чи 
розуміється на даній виробничій терміно-
логії краще, ніж етнограф-спеціаліст чи 
краєзнавець, які добре володіють реалія-
ми» [7, 178].

Найбільшою помилкою науковців, які 
розробляють термінологію, є те, що першо-

черговим своїм завданням вони ставлять 
збирання, систематизацію, узагальнення 
власне лексем, а не їх лексичного наван-
таження, вважаючи, що це вже зроблено 
до них і послуговуються надбанням по-
передників. 

Безсумнівно, збирання й систематиза-
ція матеріалу – це важка, копітка й дуже 
відповідальна праця. Однак необхідно, 
щоб автори та укладачі довідкової літера-
тури пильніше стежили за логічністю ви-
кладу фактичного матеріалу, за правиль-
ністю побудови фраз, за дотриманням 
норм сучасної літературної мови щодо ви-
користання термінологічної та загально-
вживаної лексики, за правильним вико-
ристанням мовних засобів залежно від 
мети та змісту висловлювання.
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Олександр Часник 
(Харків)

ДОМОВИК ОЧИМ А 
СУ Ч АСНИК ІВ: 
ТРА ДИЦІйНИй ОбРАЗ  
ТА йОГО ЕВОЛЮЦІ Я

Н 
ині про доместикацію магії можна 

говорити як про звичайне явище. У тради-
ційному суспільстві кожна сім’я користу-
валася в повсякденному житті магічними 
практиками, не вбачаючи в цьому якогось 
таїнства. Заговорити на зуби чи рожу, 
спльовувати, не хвалити чужого немовля-
ти, щоб не наврочити, – ці дії трапля ються 
і сьогодні. Поряд з магічними прийомами, 
що застосовуються в сучасному суспіль-
стві, існує низка демонологічних уявлень, 
які потребують детального вивчення. Ма-
буть, найкраще в сучасній культурі «збе-
ріг» свої функції домовик, хоча й набув 
певних урбанізованих рис.

Образ домовика в традиційній культурі 
висвітлювали вчені П. Іванов, В. Мило-
радович, В. Гнатюк, Д. Лепкий, Ф. Вовк, 
І. Срезневський, М. Сумцов, І. Франко, 
Ю. Яворський та ін. Вони не лише за-
початкували наукове вивчення цього об-
разу, а й зафіксували значний пласт на-
родного наративу щодо цього явища. Цей  
образ залишається предметом дослідження 
і в сучасних розвідках з народної демоно-
логії, зокрема, у праці Ю. Буйських «До-
мовик у традиційних віруваннях українців: 
походження образу», де авторка розглядає 
походження домовика як одного з найпо-
ширеніших образів української «нижчої» 
міфології та визначає його місце в тради-
ційних віруваннях українців, простежує 
зв’язки цього міфологічного персонажа з 
подібними образами в інших слов’янських 
народів 1. На цьому тлі цікавим є питан-
ня трансформації традиційних україн-
ських демонологічних вірувань у сучасній 
масовій культурі. Ми розглянемо явище 
трансформації демонологічних уявлень на 
прикладі образу домовика, зважаючи на 
популярність його в структурі народних 
вірувань як традиційного, так і сучасного 
суспільств. Аналіз трансформації образу 
домовика проводився на порівнянні мате-
ріалів етнографічних записів ХІХ – почат-

ку ХХ ст. та інтерв’ю із сучасною молоддю 
(18–19 років) на Сході України.

Самі розповіді про потойбічних меш-
канців, як вияв світоглядних уявлень у 
традиційному українському суспільстві, 
передавалися від старшого покоління до 
молодшого. Тобто механізм передачі фоль-
клорної традиції був прямим. За радянської 
влади цей механізм було майже перервано, 
принаймні в містах. Розповіді з народним 
демонологічним баченням світу «перекочу-
вали» в ранг дитячих «історій-страшилок» 
для піонерських таборів та вуличних збі-
говиськ дітлахів. У цей час значний вплив 
на зміст розповідей мала радянська героїч-
на література та художня фантастика 2. 
Ставши опосередкованою ланкою механіз-
му передачі усної традиції, вона втілювала 
романтизоване бачення демонології через 
твори М. Гоголя, П. Меріме, Е. По та ін. 
На думку багатьох дослідників, єдиним 
носієм традиційного світобачення залиша-
лося сільське середовище, де система пере-
дачі демонологічних знань зазнала менших 
трансформацій. Сьогодні опосередкованим 
джерелом інформації про потойбічне стало 
телебачення, кіно та Інтернет. Саме тому 
питання щодо трансформації образу домо-
вика під впливом цих явищ у сучасному 
українському суспільстві є актуальним.

У традиційній культурі домовик («по-
хатник», «господар», «хованець», «служ-
ка», «помічник») змальовувався як неве-
ликий («вершків дванадцять заввишки») 
дідок, увесь покритий волоссям. Вірили, 
що домовик є в кожній оселі. За добрих 
взаємин із ним він забезпечував добробут 
родини, пильнував уночі худобу. Про-
те домовик міг завдавати великих при-
крощів тому, хто його розсердить. Образ 
домовика як опікуна родинного вогнища 
переплітається з образом домашнього чор-
та – «дідька» 3. 

Отже, у традиційному розумінні «до-
мовики – це домашні духи. Вони постали 
з тих крапель, що чорт, змочивши палець 
у воду, стріпував позад себе». Також ві-
рили, що «коли жінка поронить умисно 
дитину, то з тої дитини стане по 7 лі-
тах домовик». Поширювалися уявлення і 
плітки, що «домовика можна собі купи-
ти, бо їх продають по деяких містах у 
пляшках або решеті», «можна також ви-
ховати собі домовика. Треба тільки взяти 
зносок, прив’язати під ліву пахву і носи-
ти 9 діб» 4. 
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У сучасних уявленнях немає чітко ви-
значеної генеалогії та ієрархії домовиків у 
світі демонічного. Проте простежуємо па-
ралелі в традиційних віруваннях і сучас-
них уявленнях про домовика як людину, 
що померла без каяття або вчинила гріх, 
тобто стала «заставним» небіжчиком: 
«Подруга розказувала, шо в неї брат по-
вісився, а потом вона його бачила, ну як 
домовий душив її двічі, за ноги держав, 
ну так як наче судорога схватила» 5.

У глобалізованому світі домовики ви-
йшли з традиційного ареалу свого існу-
вання. Для них стали затісними сільські 
обійстя, тепер вони мають схованки в 
міських багатоповерхівках, займають 
різноманітний потайний простір: «Нуу-
ууууу – вот так скрипел в шкафу. Оно 
странно, когда в новом шкафу где просто 
много одежды, кто-то скрипит, так как-
будто по снегу ходит» 6. Цю істо ту також 
цікавить кухонний простір: «Ждала из 
гулянок брата, было около часа ночи, и я 
услышала, что кто-то на кухне торохтит 
посудой. Естественно, родители не могли 
торохтеть – они спали, я посмотрела – 
никого. Пошла обратно в комнату – на-
чал гриметь чашками» 7. Виявляв себе 
домовик у традиційному світогляді через 
різні звуки та дії, притаманні людській 
діяльності: «Шалостями ого крестьяне 
называют, например, стук на дворе, оханье,  
шаги в комнате ночью, когда никого нет, 
и прочее» 8. Сучасний домовик, як і його 
традиційний пращур, виявляє свою при-
сутність через грюкіт: «Была дома одна. 
Возле кровати ковер. И такое ощущение, 
что кто-то ходит, проваливаясь в ковер, 
топает. Иногда возле тебя холодок по-
йдет. Ключи в замочной скважине торох-
тят, замок может клацнуть, хотя знаю, 
что закрыла на два оборота. Посудой 
гремит» 9. Він є повноправним мешкан-
цем оселі, тому нагадує про себе крока-
ми і звуками домашньої техніки, замість 
колишнього стукотіння на сільському 
подвір’ї: «…в районі трьох ночі. Я ще не 
спала. Проснулась від того, шо по залу 
хто-то ходе, іменно шаги. І в мене занаві-
ски туда-сюда, наче хто-то ходе. Подру-
га розказувала, що в неї домовий відік 
включав. Воно ж самі по собі кнопки на-
жиматись не будуть» 10.

Природа домовика дика і тому для ньо-
го властиве втручання в олюднений про-
стір за допомогою передразнювання: «Ве-

чером ложилась спать, позвала девушку 
моего брата, её зовут Лена, выключить 
мне свет. Просто крикнула: “Лена!”, не 
успела она ответить, как кто-то из угла 
комнаты передразнил. И такой это был 
отвратительный шипяще-свистящий го-
лос» 11. Він грається з мешканцями в 
схованки, загадує різноманітні загадки, 
навіть може промовляти і називати на 
ім’я: «Я вышла умыться, когда подошла к  
комнате, не смогла открыть дверь, пока-
залось, что кто-то меня зовет, и не одно-
кратно. Мое имя “Дарья” повторилось 
раз пять… казалось, что в комнате кто-то 
есть, я включила везде свет. Было такое 
ощущение, как-бы кто-то стоит в углу и 
смотрит на меня… эта история повтори-
лась через неделю, когда я уехала домой, 
а в комнате осталась подруга Лиля» 12.

Тепер замість традиційного катання 
вночі на конях, заплітання їм грив, до-
мовик долучається до інших господар-
ських робіт у міському середовищі і зно-
ву видає себе при цьому через звуки: 
«…все время почему-то воровал нитки 
вязальные и не возвращал и краски мои 
воровал акварельные, потом скрипел, хо-
дил, шуршал… скрипел в шкафу» 13. До-
мовик – господар домівки, тому він тісно 
пов’язаний з професійною діяльністю її 
мешканців: «Проснулся мой брат (он ме-
дик) от жуткого грюканья медицинских 
банок в тумбочке, как-будто кто-то взял 
пакет и перемешивал. Но ни я, ни мама 
от этого не проснулись» 14. Це також спів-
відноситься з традиційними уявленнями 
про подвійну символіку домовика, який 
може бути як добрим, так і злим – «при-
нимает участие в делах и работе хозяина, 
дает ему советы, хранит обычаи и благо-
пристойность» 15.

Навіть у сучасній культурі спілкуван-
ня з домовиком є невід’ємною ознакою 
його присутності в домі, домінування в 
людському просторі: «Папе рассказывали 
историю, как в одной семье пропали пас-
порта, хотя они знали что они лежат в до-
кументах. Потом они как-бы попросили: 
“ой, ой, верни паспорт” и через опреде-
ленное время они нашли документы. Лич-
но я верю в домовых, и добрый он или 
злой зависит от ауры в семье» 16. 

У селі він може стежити за худобою, 
підгодовувати її, допомагає родині на 
подвір’ї. У міському середовищі він також 
домашній помічник: «Мене домовик буде 
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завжди, коли я спізнююсь. Він скрипить 
паркетом в одному місці, коли я засинаю 
після вимкнення будильника. Я точно 
знаю, що це домовик, бо там нікого немає, 
а робить він це лише коли я маю при-
йти вчасно» 17. Він також може викону-
вати специфічні функції, якщо господарі 
до нього добре ставляться: «Пропал [ой] 
когда мама ребенка родила полтора года 
назад, исчез. Женя сказала, что, навер-
ное, он ребетёнка охраняет, поэтому ему 
на нас пофигу» 18. 

За таку роботу люди всіляко дяку-
ють домовику. «Задобрюють» сучасного 
домовика так, як і в традиційній куль-
турі, – через їжу: «Наливаем чашку 
чая – вкусный, горячий чай. Ставим его 
в комнате, дома никого нету. Закрываем 
комнату, закрываем этот блок на две 
комнаты – уходим. Возвра щаемся через 
полчаса – чая…нет. Они сладкое треска-
ют» 19. Відмінність бачимо в самому при-
гощанні – традиційно це просто окраєць 
хліба, що в уявленні простого селянина є 
символом добробуту. Нині таким симво-
лом є солодощі: «Я стараюсь, щоб повна 
вазочка цукерок стояла в квартирі саме 
там, де скрипить паркетом домовик» 20. 
Він є повноправним членом олюднено-
го простору, тому потребує своєї частки 
в оселі: «Когда ложитесь спать, на столе 
должно что-то оставаться, когда поели, 
нельзя стирать последние крошки со сто-
ла. Если он не находит пищу, то может 
отомстить» 21. Через відсутність їжі домо-
вик мститься людям: «На кусочке арбуза 
появляются следы от зубов. Она считала, 
что это домовый. Вин её мучив, пока муж 
не вернувся из командировки. Потом они 
сменили дом» 22. 

Отже, структура простору у розпові дях 
інтерв’юерів традиційна – житло. Проте но-
вацією є квартира або навіть кімната в гур-
тожитку: «У меня даже в комнате в обще - 
житии живет домовой» 23, «Я сидела со 
своими друзьями в комнате на пятом с по-
ловиной этаже, примерно до двух ночи… 
после того как все ушли, в комнате по-
чувствовалась негативная энергетика» 24. 
Лінгвісти визначають цих істот як «до-
мовиків», у сучасній культурі відсутня 
характерна для традиційності типологіза-
ція домовиків на «хатніх», «конюшених», 
«дворових», «мельничих», «банних», 
«овинних». Сучасні домовики ховаються 
в лімінальних частинах простору: двер-

них порталах, шафах, дзеркальних по-
верхнях. Для домовиків традиційного 
суспільства було характерним життя «під 
стріхою», «у вуглі», але, як і раніше, він 
є господарем усього господарства: «Тоже 
вірю в то, шо коли поку паєш дом, там дє-
ствітельно, то там толі аура, толі тот же 
домовий. У нас, напрімєр, дом сосєдський 
і там уже було хазяїв 5 при моїй битності, 
а я лет 7 там живу. В домі ніхто не при-
живається, може із-за ого» 25.

Сучасні і заповнюють простір упо-
рядкованого, раціонального «нашого» 
світу та ірраціонально-хаотичного потой-
бічного, це сприймається крізь призму 
архетипного страху перед потойбічним. 
Нинішні осучаснені хованці зазнають 
менших метаморфоз. Їхні попередники 
могли поставати у вигляді ластівки, со-
баки, кота. У сучасних уявленнях вони 
аж надто антропоморфізовані, хоча так 
було і в давнину. Вигляд традиційно-
го домового варіативний: «ой мохнат; на 
нём шерсть влажная; любит принимать 
на себя образ человека и чаще всего втре-
чается в виде трубочиста» 26 або «вигля-
дає як маленький хлопчик, у червоних 
портках, у рогатій шапці, з люлькою в 
зубах. Ноги має такі, як у цапа. Деколи 
прибирає постать маленького бородатого 
жидка. Часом показується як пастушок 
у вереті, з батогом» 27. Сучасники та-
кож по різному уявляють домовиків: від  
істот, схожих на іграшкових ведмедиків – 
«як мішка», до антропоморфних істот з 
крильми замість рук: «Может это игра 
воображения, у страха глаза велики, но, 
по-моему, у него были крылья» 28. 

В обох випадках бачимо відбиток де-
монологічних уявлень щодо «доброго» та 
«злого» начала домовиків. Їхня ліміналь-
на опосередкована функція відображаєть-
ся в сучасних прикметах щодо пророку-
вальних можливостей цих істот: «С ним 
можно говорить. Когда сам дома. Ты в 
голос задаешь вопрос и, вроде, сам на 
него и отвечаешь, но на подсознании ты 
слышишь от него ответ» 29.

До сьогодні збереглося уявлення про те, 
що бачити домовика – це до зміни статусу осо-
би, яка живе в домі: «Я проснулась, а він на 
шкафу сидить, я як закричу, мама прибігла,  
але вже не побачила його. Я тоді давай пи-
тать, до чого я його бачила. Сказали, шо 
до свадьби, чи до переїзду. Так я якраз по-
ступила в університет і поїхала з дому» 30. 
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Саме таке підсвідоме прощання з домом ви-
являється у вигляді домовика, який інколи 
набуває чудернацьких зооморфних образів: 
«Моя бабушка Пелагея Кузьминична Голов-
чан в 1914 году видела ого перед отъездом. 
Ей приснилось, или видела, она и сама так 
не понимает. Сплю, говорит, на сундуке, а 
он возле выхода. Открывается дверь, и за-
ходит в хату большой заяц и, говорит, на-
валивается на меня, так тяжко стало. И, 
говорит, я вспомнила что надо спросить к 
добру или к худу. А он сказал только: “Ух”. 
Я, говорит, поняла, что он меня выдувает 
из дому. И где-то через неделю она уехала 
навсегда оттуда» 31.

Ця пророкувальна функція домовика 
не лише перегукується з його образом, а 
й повністю ототожнюється з долею окре-
мої сім’ї: «У багача домовик у шерсти, у 
бідака лежить голий» 32, не тільки в тра-
диційній культурі, а й у сучасній: «У нас 
дома живет домовой, и он добрый, мы не 
раз замечали: пропадают вещи, а через 
время они снова лежат на том же мес-
те» 33. Візуалізація домового пов ністю 
залежить, на думку інтерв’юерів, від 
інформації, яку він хоче «сказати», «пе-
редати»: «він весь такий волохатий і як 
мішка» 34, «я сама его не видела, но тро-
юродная сестра говорила, что невысокого 
роста, патлатенький с бородкой, он в об-
лике человека» 35.

Будь-які знання магічного, зокрема де-
монологічного, характеру мають неабияку 
популярність серед сучасної молоді. Та-
кий потяг здебільшого має сучасну при-
роду у вигляді популяризації демонології 
через телебачення, ніж є наслідком пря-
мої передачі традиційної культури. Це 
підтверджується тим, що розповіді про 
такого персонажа народної демонології, 
як домовик, не підкріплені ґрунтовними 
знаннями про його походження. Джере-
лом передачі традиції в сучасній культурі 
для молоді є найближчі родичі, звичай-
но це мати: «он наверное в шкафу, мама 
знает точно, но не признается» 36. Зрідка 
таким агентом знань про домовика ста-
ють батько або старші родичі. Знання про 
нього хоч і є досить «замкненими», але 
все-таки існують завдяки трансляції як 
потаємного в сімейному колі. Як бачимо, 
в сучасних уявленнях домовик є дійсніс-
тю у концепції реальності індивідууму, 
бо це передусім дійсність щодо суб’єкта 
передачі традиції (закритої, прихованої), 

в даному випадку матері: «она [мама], 
наверное с ним дружила, но опять-таки 
ничего не говорила» 37.Таким чином, у су-
часному суспільстві знання про домови-
ка зберігається в ритуальних практиках, 
у вербальних формулах-заклинаннях, 
що переходять від старшого покоління 
до молодшого і мають часто прихований 
характер, бо йдеться про спілкування з 
потойбічним покровителем дому та його 
мешканцями 38.

Сучасники володіють спрощеною, 
фрагментарною інформацією з даного пи-
тання, проте їхні розповіді мають чітку 
структуру, багатоплановість і яскравість, 
що притаманно, радше, зразкам кінемато-
графа, ніж традиційним уявленням про 
домових. Але все ж таки маємо конста-
тувати, що демонологічні образи чітко 
вписуються в структуру повсякденності 
сучасного урбанізованого суспільства. Це 
яскраво демонструє трансформацію обра-
зу домового від давнини до сучасності за 
допомогою прямого та опосередкованого 
способів передачі традиції.
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Оксана Самара 
(Київ)

МЕТОДИК А ВІ ДНОВ ЛЕНН Я 
К А НОН У Д А ВНЬОЇ 
РУ ШНИКОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ 
ЗА Н А ЯВНИМИ ЗРАЗК А МИ

Етнологія в Україні досягла того рівня, 
коли потрібно переходити від накопичен-
ня даних і опису явищ до їх аналізу. Для 
цього потрібна методика, щонайменше за-
лежна від суб’єктивності дослідника, щоб 
різні люди на одному матеріалі мог ли 
отримати зіставлювані та порівнювані ре-
зультати. Це важливо, щоб усунути з нау-
кових досліджень фантазії та спекуляції 
й зробити дослідження більш строгим. 

Мета статті – введення до наукового 
обігу методики структурно-семіотичного 
аналізу зображень із застосуванням ма-
тематичного апарату. 

На сьогодні актуальність реконструк-
ції зображень, які широко побутували 
в традиційному суспільстві, пояснюється 
його трансформацією та перериванням 
традиції 1. Для запобігання остаточному 
спотворенню канон рушникової вишивки 
варто зафіксувати у вигляді чітких і одно-
значних правил, особливо з огляду на не-
критичне перенесення теорій, побудова-
них на матеріалі російських вишивок, на 
всю східнослов’янську територію 2. 

Описане дослідження проведено на 
90 рушниках, які походять переважно із 
Золотоніського та Чорнобаївського районів 
Черкаської області. В основу дослідження 
покладено положення, що типова компози-
ція «Світове дерево» становить ідеограму – 
графічне представлення поняття. Це має 
такі наслідки: перший – подібність ідео- 
грам між собою викликана їх синоніміч-
ністю; другий – ідеограма позначає понят-
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тя напряму, без посередництва вербальних 
знаків 3. Отже, вербальні означники еле-
ментів вишивки здійснюють референцію 
саме до елементів вишивки, а не до самого 
поняття 4, тож у жодному разі не можуть 
бути використані в дослідженні семантики 
вишивки (вишиті знаки позначають щось 
інше, ніж власні назви). Принагідно заува-
жимо, що достовірні семантичні побудови 
не можуть бути здійснені без попередніх 
семіотичних розвідок, оскільки неможли-
во дістатися означуваного, оминаючи пи-
тання про те, як саме означник здійснює 
свою функцію.

Слово «канон», винесене в заголовок 
статті, вжито на позначення усталеного 
вигляду цієї ідеограми. Тобто йдеться про 
певний «першообраз», відносно якого всі 
існуючі композиції є копіями. Таким чи-
ном, відновлення канону стає можливим 
через відшукання закономірностей, які 
об’єднують ці копії, після чого створюєть-
ся словесний опис канону і його графічне 
моделювання відповідно до правил, про 
які йтиметься далі. 

Для встановлення цих закономірнос-
тей було застосовано метод математичної 
статистики. По-перше, операції з числами 
підпорядковані законам, що випливають 
із їх кількісної природи і не залежать від 
природи аналізованих об’єктів, тож це 
доб рий засіб для подолання суб’єктивізму. 
Як наслідок, такі дослідження за чіткого 
дотримання умов можуть бути повторені й 
перевірені іншими науковцями. По-друге, 
у статистиці було розроблено методи кіль-
кісної оцінки, класифікації та встанов-
лення причинно-наслідкових зв’язків із 
перевіркою результату на достовірність, 
а також метод, за яким із частини можна 
робити висновки про ціле 5.

Для застосування цих методів потрібно 
перевести емпіричні дані в числову фор-
му. До таких способів належать: вимірю-
вання, зважування, підрахунок кількості, 
присвоєння числових відповідників (ко-
дування), – і це далеко не пов ний перелік. 
Після вираження через числа етнографіч-
ні факти можна обробляти математично, 
а саме: рахувати кількісні та масові част-
ки, імовірності, знаходити середнє, медіа - 
ну, дисперсію та кореляцію, проводити 
факторний та кластерний аналіз. Із пере-
лічених методів у статті показано застосу-
вання лише обрахунку кількісних часток 
та критерію хі-квадрат (аналог кореляцій). 

Кожна із цих операцій може дати відомос-
ті, які не можна отримати в жоден інший 
спосіб. Детально і популярно можливості 
кожного з перелічених методів розгляну-
то у праці Б. Миронова 6; ця стаття ілю-
струє лише застосування математики для 
вирішення однієї вузької задачі.

Перш ніж перейти до аналізу, варто зу-
пинитися на видах аналізованих закономір-
ностей: їх можна розділити на внутрішні та 
зовнішні по відношенню до зображення. До 
перших належать склад, розмір, структура 
та співвідношення елементів зображення 
між собою, до других – зв’язки цілого зо-
браження з іншими фактами культури, як, 
скажімо, предмети, обряди та вірування, 
до яких ця композиція має відношення.

Другий процес має більше наукове і 
прикладне значення, ніж перший. Утім, 
без розгляду закономірностей побудови 
зображення його результати не мають на-
укової ваги, оскільки спираються не на 
масові факти, а на судження щодо пооди-
ноких випадків. 

Нині відомо, що рушник типу «Світове 
дерево» був поширений на території Чер-
каської, Полтавської, Сумської, Харків-
ської, Чернігівської, Луганської і Кірово-
градської областей. Подекуди описана 
нижче композиція зберігалася до середи-
ни ХХ ст., у деяких місцях вона зазнала 
суттєвих змін, починаючи від середини 
ХІХ ст. 7 Сьогодні немає достовірних ві-
домостей щодо докорінних змін компо-
зиції в якийсь із більш ранніх періодів 
її існування, але цілком виключити таку 
можливість не можна. Обрядове викорис-
тання рушника вказує на його язичниць-
ке походження і сакральні властивості, а 
отже, його візерунок не міг бути полем для 
вільної творчості, хоч незначні його зміни 
можливі 8. Російський дослідник В. Топо-
ров датує виникнення композиції епохою 
пізнього палеоліту 9. Навіть не підтриму-
ючи таку радикальну версію, мусимо ви-
знати, що композиції понад 1000 років. 

Спосіб копіювання зображення («пере-
тирання» зі старшого рушника алюміні-
євою ложкою тощо) також зменшує ймо-
вірність змін і помилок при відтворенні 
узору. Тож можна припустити, що будова 
композиції подібна до давніх зразків, а 
відмінності можна виявити шляхом зі-
ставлення багатьох копій. 

Також відомо, що ступінь достовірності 
інтерпретації прямо пропорційний склад-
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ності структури інтерпретованого зобра-
ження: пріоритет у ході аналізу надаєть-
ся складно організованим композиціям із 
поступовим переходом до аналізу окремих 
частин, але не навпаки 10.

В основі статистичних методів лежать 
два поняття: генеральна сукупність (пов-
ний набір об’єктів, з яким пов’язана до-
сліджувана проблема) та вибірка (час-
тина генеральної скупності, дослідивши 
яку, ми отримуємо знання про ціле яви-
ще). Працюючи із цим методом, дослід-
ник, фактично, робить два висновки: 
статистичний – узагальнення результатів 
вибірки і отримання твердження відносно 
невідомих параметрів генеральної сукуп-
ності (наведений у кінці статті); інтер-
претація отриманих тверджень у контек-
сті знань про явище загалом (виходить 
за рамки цієї статті, висвітлена в іншій 
публікації 11).

Математики встановили, що загальна 
закономірність, якій підпорядковано дослі-
джуване явище, добре простежується і на 
незначній кількості даних 12. У цьому до-
слідженні вибірка становить 90 рушників, 
які походять преважно із Золотоніського і 
Чорнобаївського районів Черкаської облас-
ті. Цього цілком достатньо, щоб пошири-
ти висновки на всі композиції Черкащини. 
Для поширення висновків на весь ареал 
побутування композиції необхідно набрати 
більше зразків із інших регіонів. До ана-
лізу було відібрано рушники, вишиті тра-
диційними рушниковими швами, оскільки 
разом із заміною технік на «хрестик» від-
бувалося спотворення композиції 13. 

Для аналізу цілу композицію потрібно 
розділити на частини, які візуально легко 
виокремити: верхнє поле зображення з де-
ревом у ньому, нижнє поле зображення, 
обрамлення, окремі елементи 14.

Розкладення явища на частини перед-
бачає виділення складових, при цьому 
стає очевидним, що частини зображення 
вибудувані за різними законами. Поки зо-
браження сприймається як єдине ціле, ви-
ділити закони побудови неможливо. 

Ці частини розглядаються як ознаки, 
кожна з яких представлена в кількох аль-
тернативних варіантах (змінних), які ви-
черпно описують усі можливі форми цієї 
ознаки; змінні описані словами та мають 
числовий відповідник-код (див. табл.). 
З погляду статистики ознаки бувають но-
мінальні (форма, колір, матеріал, місце 

походження), порядкові (початок, середи-
на чи кінець століття, великий, малий чи 
середній за розміром), інтервальні (вік у 
роках, розмір у сантиметрах) 15. Номіналь-
ні ознаки отримують довільний код для 
обробки статистичною програмою, поряд-
кові отримують код зі збільшенням/змен-
шенням вираженості ознаки, для інтер - 
вальної просто вносять її величину. Отже, 
кожна якісна ознака імпліцитно несе кіль-
кісні параметри.

Вибір ознак, які будуть уведені до ана-
лізу, визначає результат роботи: якщо озна-
ка за своєю природою не несе смислового 
навантаження (неінформативна), жодний 
метод отримання із неї даних не матиме 
успіху. Якщо ж до суттєвої ознаки засто-
совано неадекватний метод або дослідник 
припустився помилки, він також не отри-
має результату; але тут проб лема полягає 
не в методі, а в його застосуванні.

Значимість ознак неоднакова: є части-
ни важливі для існування зображення як 
такого (константні) й частини, які мають 
другорядні, допоміжні функції (мінли-
ві). Значимість кожного елемента можна 
легко визначити у зіставленні багатьох 
зображень: важливі елементи мало зміню-
ються (за розміром, формою, розміщен-
ням), допоміжні ж – навпаки 16, важли-
ві елементи будуть наявні в переважній 
більшості зображень, присутність друго-
рядних необов’язкова, відповідно, частка 
зображень, які їх містять, менша. За цими 
властивостями їх можна розрізняти.

Розглянемо загальний план будови 
рушника типу «Світове дерево» (рис. 1).

Обрамлення має такий вигляд: усе по-
лотно по периметру обшито смугою геоме-
тричного чи рослинного орнаменту. Таких 
смуг може бути до трьох, тоді утворюють-
ся «рамки», вкладені одна в одну (рис. 1: 
в, г). Смуга може бути тонкою (прямою 
чи хвилястою) лінією або широкою орна-
ментальною смугою («габою»), причому 
широка смуга розміщена між тонкими і 
ніколи – навпаки. Ці лінії ніколи не від-
діляють один кінець рушника від іншого. 

Дерево (вазонок, квітка) розміщуєть-
ся верхівками до центру полотна на обох 
кінцях рушника і має до шести пар гілок; 
кожна завершується квіткою. Шви, орна-
ментація, співвідношення площі вишитого 
до незашитого полотна, пропорції дерева 
надзвичайно варіативні. 
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Над «деревом», навколо нього, а час-
тіше обабіч верхівки, розміщено окремі 
елементи: солярні знаки, пташки, квіти, 
гілки, геометричні структури. Усього в до-
слідженні було виділено 11 типів елемен-
тів, їх  вигляд дуже варіативний, тоді як їх 
розташування майже не змінюється 17. 

Між деревом і вузьким кінцем полотна 
може бути рослинний візерунок («база») 
(рис. 1: а, б), відмежований від дере-
ва тонкою смугою, а найчастіше взятий 
у замкнутий контур. Відділеність цього 
(нижнього) поля зображення від верхньо-
го увиразнюється тим, що рамка навколо 
нього часто вишита іншими швами, а час-
то також наявністю роздільної смуги між 
верхнім і нижнім полями зображення.

Наведений опис є неодмінною складо-
вою об’єктивного викладення даних: його 
мета – дати уявлення про предмет дослі-

дження, уникаючи оцінних суджень і не 
нав’язуючи читачеві своєї думки. Такий 
підхід необхідний до кожного етнографіч-
ного явища, яке не має загальноприйнято-
го опису та класифікації на рівні підруч-
ників, адже він дає змогу порозумітися 
дослідникам, які можуть користуватися 
різною термінологією, оскільки вивчали 
явище за різними джерелами. Після цього 
дається опис методики дослідження, а по-
тім – результат її застосування. За цими 
частинами читач може скласти думку 
про результат, яку має змогу порівняти з 
міркуваннями автора, викладеними далі. 
Такий метод викладення даних має бути 
більш плідним, адже автор, розділивши 
об’єктивні емпіричні дані й суб’єктивну їх 
інтерпретацію, дає читачеві вдвічі більше 
інформації, ніж без такого розділення. 
Крім того, це стимулює в читача критич-

 

Частина 
рушника Ознака Її варіанти 

(змінні)
Числовий 

відповідник-
код

Кількість 
у вибірці, 

шт.
Обрамлення Рамка навколо  

всього поля 
зображення

Наявна, охоплює 
весь рушник

1 67

Наявна, але по 
центру полотна 
переривається

2 21

Відсутня 3 2

Рамка навколо 
верхнього поля 
зображення

Наявна 1 60

Відсутня 2 30

Рамка навколо 
нижнього поля 
зображення

Наявна 1 34

Відсутня 2 56

Орнаментальна  
смуга

Наявна 1 31

Відсутня 2 20

Тільки з боків 3 39

Нижнє поле 
зображення

Нижнє поле 
зображення

Наявне 1 70

Відсутнє 2 20

Роздільна смуга  
між верхнім  
і нижнім полями

Наявна 1 63

Відсутня 2 27

Таблиця 
Ознаки, за якими проаналізовано зображення, їх варіанти та частоти.
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не сприйняття та роботу думки, заразом 
дисциплінуючи автора.

Для проведення аналізу композиції по-
трібно було послідовно виконати такі дії: 

1) розділити зображення на значимі 
частини (ознаки). Наприклад, «рамка нав - 
коло всього поля зображення» (табл., 
стовп. 2);

2) представити кожну ознаку в альтер-
нативних варіантах, наприклад, «рамка 
наявна, охоплює весь рушник», «рамка 
наявна, переривається по центру полот-
на», «рамка відсутня» (табл., стовп. 3);

3) присвоїти кожному із цих варіантів 
код, наприклад, 1, 2, 3 (табл., стовп. 4);

4) увести потрібний код цієї ознаки 
(1, 2 чи 3) у відповідну лунку таблиці в 
програмі статистичного аналізу SPSS 11.0 
для Windows;

5) провести математичні обрахунки за 
допомогою вбудованих у програму фор-
мул і отримати числовий результат (табл., 
стовп. 5);

6) описати результат словами та інтер-
претувати його. 

Результат для восьми ознак наведено 
в таблиці. Унаслідок кодування кожне із 
90 зображень було представлено набором 
зі 120 числових значень. У цій статті на-
ведено лише деякі з них. Розглянемо, що 
можуть повідомити статистичні обрахун-
ки щодо структури зображення й причин 
такої його побудови. 

Перше, що було виявлено: лінії, які 
облямовують рушник, нерівнозначні (або 
ж несинонімічні – вказують на різні по-
няття). Обрамлення не є однорідним та 
цілісним: кожен рушник узято в замкне-

1 – верхнє поле зображення, 
2 – нижнє поле зображення, 
3 – загальна рамка, 4 – рам-
ка верхнього поля зобра-
ження і роздільна смуга, 
5 – база. 
Рушник № КН-7657, Україн-
ський Центр народної культури 
«Музей Івана Гончара». Пол-
тавська обл., Миргородський 
р-н, с. Єрмаки. ХІХ ст.

1 – внутрішнє поле зобра-
ження, 2 – зовнішнє поле 
зображення, 3 – рамка 
внутрішнього поля зобра-
ження, 4 – орнаментальна 
смуга («габа»), 5 – загальна 
рамка. 
Рушник № В-745, Музей на-
родного декоративного мисте-
цтва України. Полтавська обл., 
Золотоніський р-н, с. Келебер-
да. ХІХ ст.

а
б

в
г

Рисунок 1 – Розташування полів зображення та рамок
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ний контур, але ліній може бути кілька – 
тоді вони утворюють укладені одна в одну 
рамки. 

Наприклад, загальна рамка (рис. 1) 
наявна у 88 випадках із 90. Вона при-
сутня незалежно від будови й розміщення 
інших частин композиції і охоплює цілий 
рушник (67 випадків) або тільки орна-
ментовані його кінці (21 випадок) (табл., 
стовп. 5). Це, по-перше, свідчить про її 
значимість: рушники без неї майже не 
трапляються, отже, це константна части-
на композиції; а по-друге, один із варіан-
тів превалює, втричі перевищуючи інший 
за кількістю, – отже, він є основним. 

За виглядом до неї подібні внутрішні 
рамки, які неодмінно відділяють верх-
нє (або ж внутрішнє) поле зображення 
із деревом у ньому від решти полотна, 
утворюючи навколо дерева замкнений 
контур. Можливий інший варіант – замк-
нений контур окреслює нижнє поле зо-
браження. В обох випадках утворюють-
ся замкнені рамки – навколо верхнього 
і нижнього полів зображення відповід-
но. Ці рамки поєднуються одним із п’яти 
варіантів (рис. 2), аналіз цих сполучень 
(хі-квадрат) показує, що їх можуть зо-
бражувати окремо (рис. 2: б, в), але ніко-
ли – разом і відокремленими (рис. 2: д). 
Це свідчить, що вони передають не два, а 
одне поняття, хоч і в різний спосіб, тобто 
всі тонкі внутрішні контури становлять 
одну семантичну одиницю.

Зробимо висновок: загальна рамка  
має функцію оточення (завжди наявна, 
охоплює все орнаментоване поле, у біль-

шості випадків неперервна), а внутріш-
ні рамки виконують функцію розділення 
(відокремлюють верхнє поле зображення з 
деревом від нижнього поля зображення). 
Ідея розділення двох полів зображення є 
чимось іншим, ніж ідея окреслення кож-
ного з них18. Розділення полів зображення 
додатково підкреслене роздільною смугою 
між ними, яка відрізняється швами або 
шириною шитва. Вона присутня як у скла-
ді рамок, так і окремо, розміщуючись звер-
ху чи знизу від них. Таким чином, перша  
семантична одиниця (загальна рамка) 
встановлює межу між зображенням і не-
зображенням, а друга семантична одиниця 
(верхня і нижня рамки, а також роздільна 
смуга) – розділяє поля зображення.

Широка орнаментальна смуга («габа») 
за виглядом подібна до орнаменту в ниж-
ньому полі зображення («бази»). Після 
застосування критерію хі-квадрат вони 
показали такі закономірності спільного 
розміщення (рис. 3): коли орнаменталь-
на смуга наявна, утворюються внутрішнє 
та зовнішнє (заповнене орнаментальною 
смугою, «габою») поля зображення; коли 
ж вона відсутня, утворюються верхнє та 
нижнє (заповнене рослинним візерунком, 
«базою») поля. Тож стає очевидним, що 
орнаментальна смуга (рис. 3: б) та рослин-
ний візерунок у нижньому полі (рис. 3: а) 
є взаємозамінними синонімами, які пово-
дяться як дві незалежні змінні (якщо зва-
жати на частоти, з якими їхні сполучен-
ня трапляються у вибірці: ці сполучення 
(рис. 3: д) трапляється втричі рідше, ніж 
їхнє видозмінене сполучення (рис. 3: в) – 

а б в г д
Рисунок 2 – Можливі варіанти взаємного розташування рамок та їх частота:
а – обидві рамки відсутні (22 %); б – верхня рамка наявна, нижня відсутня (42 %); в – нижня рамка на-
явна, верхня відсутня (13 %); г – є обидві й вони злиті – мають спільний бік (22 %); д – є обидві й вони 
розділені між собою (0 %)
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отже, вони нерівнозначні. Двох теоретич-
но можливих варіантів (рис. 3: г, е) на 
практиці не існує.

Таким чином, стає зрозуміло, що орна-
ментальна смуга є синонімом не загальної 
рамки (до якої подібна за розміщенням), 
а зображення в нижньому полі (до яко-
го подібна за виглядом). На це вказують: 
1) обовязкове відділення як орнаменталь-
ної смуги, так і зображення в нижньому 
полі від дерева лінією (у випадку з орна-
ментальною смугою лінія набирає форми 
внутрішнього контуру, що проходить між 
полем зображення дерева та орнаменталь-
ною смугою); 2) те, що ці елементи трапля-
ються поодинці з однаковою імовірністю 
(рис. 3: а, б); а коли виконані разом – тя-
жіють до змішування форм, а не до розмі-
щення обох у незмінному вигляді (рис. 3: 
в, д); 3) значимим полем є низ рушника під 
деревом – він завжди заповнений візерун-
ком або вказівкою на нього; варіанти від-
сутності обох змінних (рис. 3: г, е) трапля - 
ються у 2 % випадків. Отже, виявлено тре-
тю семантичну одиницю – окрайку, пред-
ставлену «базою» або «габою».

Щодо значення останньої семантичної 
одиниці, у літературі висловлені припу-
щення про безкінечник як символ віч ності, 
води (із зазначенням її очисних властивос-
тей) 19. Теоретично вони всі можливі, але 
для перевірки зіставимо їх із отриманими 
закономірностями. Перше: безкінечник, 
який «оббігає» рушник, синонімічний до 
його «скороченої версії», розміщеної по 
краю полотна («база»=«габа»). Отже, із 
запропонованих трактувань його семанти-
ки варто вибрати те, змісту якого не су-
перечить така синонімія. Друге: Світове 
дерево обов’язково відділене від нього замк- 
неним контуром, що має захисні функції. 
Тому із запропонованих трактувань необ-
хідно вибрати те, яке пояснює необхід-
ність такого захисного контуру.

Отже, на вибірці в 90 рушників, що 
походять із Черкащини, було проведено 
математичні обрахунки із застосуванням 
частотного аналізу номінальних ознак та 
аналізу їх спільного розміщення за кри-
терієм хі-квадрат. Дослідження показало, 
що контури розділяють площину рушни-
ка на дві області: вміст однієї з них – зо-
браження дерева, іншої – найчастіше рос-
линний візерунок. З огляду на семантику 
лінії 20 та суцільність означених контурів 
(рамок) можна говорити, що композиція 

а б

в г

д е

Рисунок 3 – Варіанти сполучення орна-
ментальної смуги і зображення в нижньо-
му полі та їх частки у вибірці: 
а – орнаментальна смуга відсутня, нижнє поле 
наявне (21 %); б – орнаменталь на смуга у вигляді  
замкненої рамки, нижнє поле відсутнє (19 %);  
в – орнаментальна смуга у вигляді двох бічних смуг, 
нижнє поле наявне (42 %); г – обидві рамки відсутні 
(2 %); д – орнаментальна смуга у вигляді замкненої 
рамки, нижнє поле наявне (16 %); е – орнаменталь-
на смуга у вигляді двох бічних смуг, нижнє поле 
відсутнє (0 %)
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на рушнику, зокрема, передає ідею роз-
межування Світового дерева й цього рос-
линного візерунка, причому верхнє (вну-
трішнє) поле зображення містить ціле 
дерево. Оскільки всі маркери вернього 
рівня розміщені в одному полі з деревом 21, 
то ці контури не можуть бути графічним 
позначенням вертикального членування 
простору (трьох рівнів – верхній, серед-
ній, нижній світи). Проте можна бачити 
його горизонтальне членування: ділянка 
з деревом відділена від іншої ділянки. 
Якщо функція лінії тут захисна, то оче-
видно, що дерево має бути захищене від 
вмісту іншої ділянки. Те, що цей вміст по-
значає, існує в двох альтернативних фор-
мах («бази» й «габи»), ніяк не впливає 
на його неодмінну відділеність від дерева, 
можливо, достеменний вигляд цього вміс-
ту значення не має. Отже, на рушнику 
відсутнє потрійне (вертикальне) члену-
вання світу, але наявне подвійне (горизон-
тальне) 22. Очевидно, український рушник 
фіксує більш архаїчну модель світогляду, 
ніж прийнято вважати.

Наведений опис частини зображення 
(окрайки й контурів) може стати осно-
вою для графічного моделювання канону 
із залученням даних, які лишилися поза 
розглядом у цій статті: вигляд самого де-
рева та самостійні елементи 23. Загалом 
метод корисний для досліджень народної 
культури, коли встановлюються законо-
мірності масових явищ. Також він корис-
ний у тих випадках, коли бажана робота з 
типами, а не з окремими зразками. 

Результат описаного дослідження пе-
реконливо свідчить, що структурно-
семіотичний та статистичний аналіз зобра-
жень має посісти гідне місце серед методів 
культурології та етнографії, оскільки 
отримані за їх допомогою дані неможливо 
отримати в жоден інший спосіб. 
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ПОЛ ЯК И У К РА ЇНСЬКОГО 
ПРА ВОбЕРЕ Ж Ж Я: ДО 
ПРОб ЛЕМИ АСИМІ Л ЯЦІЇ

Д 
о Другої світової війни поляки 

були найчисленнішою етнічною меншиною 
України, що локалізувалася в основному 
на Правобережжі, Волині та Галичині. 
Проте впродовж ХХ ст. їх чисельність в 
Україні невпинно скорочувалася. Це від-
бувалося внаслідок як еміграції, так і аси-
міляції. Так, у 1939–1941 роках радян-
ським режимом було проведено депортації 
польського населення в східні райони 
Росії, а в післявоєнний період відбулося 
переселення цього населення та осіб, що 
мали польське громадянство, на терито-
рію Польщі. Зокрема, у 1944–1955 роках 
виїхало 810,4 тис. осіб, а в 1956–1957 ро-
ках – 44823 особи 1. Незважаючи на це, 
іще 1959 року поляки становили третю за 
чисельністю (після росіян та євреїв) етніч-
ну меншину України (363,3 тис. осіб) 2. 
На початку 1970-х років їх було вже 
259 тис. чоловік 3. Перепис 2001 року дає 
лише 144,1 тис. поляків у складі населен-
ня України, або 0,3 % 4.

Зменшення чисельності поляків після 
закінчення організованого переселення до 
Польщі відбувалося переважно за раху-
нок асиміляції. Цей процес мав свої ці-
каві особливості. По-перше, поляки аси-
мілювалися в основному українцями, у 
той час як інші меншини, що проживали 
на теренах України, зазнавали асиміляції 
переважно на користь росіян. Ситуація, 
коли етнічні меншини асимілюються не 
етнічною більшістю, якою в усі періоди іс-
нування СРСР на території України зали-
шалися українці, а іншою меншиною, не 
є нормальна з погляду етнічних процесів. 
Вона була штучно створена радянським 
режимом, який поставив російську етніч-
ну меншину та російську мову в Україні 
фактично на становище більшості, відтіс-
нивши цілою системою заходів та репресій 
українську більшість на становище мен-
шини 5. Тому якраз ненормальною в таких 
умовах є асиміляція поляків українцями. 
Однак це ще не все. Етнічні меншини в 
СРСР зазнавали зросійщення не лише в 

етнічному плані, але й у мовному. Утім, 
мовна асиміляція меншин, тобто перехід 
їхніх представників на російську мову і 
втрата ними власної етнічної мови, прохо-
дила навіть швидше за етнічну. Зокрема, 
на 1989 рік уже менш ніж половина за-
гальної чисельності етнічних меншин, що 
проживали в Україні (крім росіян), стали 
вважати рідною мовою своєї національ-
ності. А з-поміж євреїв, греків та білорусів 
російськомовні становили абсолютну біль-
шість 6. Проте це жодним чином не сто-
сувалося поляків, які ставали переважно 
україномовними. Мало того, як зауважив 
відомий письменник Валерій Шевчук, 
котрий по материнській лінії походить із 
цього етнічного середовища, саме поляки 
Правобережжя в часи найбільшого тиску 
на все українське в Україні дуже часто 
виявлялися набагато стійкішими за тих, 
хто вважався українцями, уперто опира-
ючись зросійщенню та зберігаючи укра-
їнську мову 7. То в чому ж причина такої 
дивної поведінки поляків в Україні в ет-
нічному плані?

Спробуємо довести, що таке досить 
дивне явище пояснюється значною мірою 
тим, що насправді в цьому разі мала міс-
це не асиміляція, а переважно повернення 
до своєї етнічності асимільованих у мину-
лому українців, або ж вибір української 
національності нащадками міжетнічних 
(польсько-українських) шлюбів. Ітиметь-
ся про нащадків шляхти. (Окрім шляхти, 
до поляків, які проживали на Правобе-
режжі та Заході України, належало та-
кож інше в соціальному плані населення, 
зокрема сільське, що емігрувало колись із 
Польщі. Його ми не беремо до уваги.) До 
того ж нащадки шляхти становили поміж 
поляків України великий відсоток, а мож-
ливо, і більшість.

Дослідження показують, що похо-
дження шляхетських родів, які вважали-
ся польськими, насправді досить різне, і 
власне польських серед них не так уже 
й багато. Навіть польські за походжен-
ням, такі роди завжди змішані шляхом 
пошлюблення з українцями. За часів 
Речі Посполитої шляхта цієї держави 
була поліетнічна, складалася з польсько-
го, білоруського («литва»), литовського 
(«жмудь») та українського («русь») ет-
нічних компонентів. А оскільки польська 
культура, у цьому разі політична, займа-
ла панівні позиції, діяла формула, що 
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стосовно до української шляхти звучала 
так: «За нацією поляк (natione Polonus), 
за родом русин (gente Ruthenus)» 8. Ви-
значення місць виходу всіх родів дрібної 
шляхти, відомої в Україні як «поляки» 9, 
є справа майбутнього. Утім, уже сьогодні 
відомо, що багато з них не були первинно 
польські, а частина, давно з’явившись в 
Україні, зазнала тут впливу української 
етнічної більшості. Зокрема, таким є по-
ходження шляхти колишньої Київської 
губернії. Можливо, якась її частина, бу-
дучи місцевою, навіть пережила козацькі 
війни середини XVII – початку XVIII ст. 
[Волотовські, Кажановські (Кижанов-
ські?), Соботовичі та ін.] 10. Більшість цієї 
шляхти з початку XVIII ст. була пересе-
лена сюди з різних регіонів Речі Посполи-
тої, але при цьому якщо не переважно, то 
значною мірою з України, для створення 
ландміліції, щоб охороняти край від За-
порожжя та гайдамаків. 

Дослідник генеалогій правобережної 
шляхти Є. Чернецький визначив такі 
місця виходу дрібної  шляхти: Підляш-
шя (роди с. Безпечна біля Білої Церкви), 
Поділля (шляхта багатьох сіл сучасних 
Таращанського й Ставищенського р-нів), 
Волинь (Добровольські та ін.), Галичина 
(Білинські, Савинські, Барвінські та ін.), 
Люблінщина (Пшонківські) та колишнє 
Пінське воєводство (Ястшембські) 11. Для 
прикладу можна назвати також Радзієв-
ських, що походять із с. Радзеївці біля 
м. Бар 12, Кончаківських та Дросів (Дро-
сенки), які є вихідцями з Овруччини 13, 
Лясот, що їх як український шляхетський 
рід згадують документи з Волині ще в 
XVI ст. 14, Домбровських, що теж є вихід-
цями з Волині 15 та ін. Розгалужений рід 
Терлецьких фіксують на Житомирщині з 
1749 року (метричні книги сіл Борщів і 
Слобода теперішнього Радомишльського 
р-ну) 16. А Барановські, Болсуновські, Ви-
говські, Дідківські, Закусили, Каленські, 
Кобилинські, Мошковські, Недашківські, 
Ходаківські, Чопівські прибули на терито-
рію Білоцерківського староства з овруць-
кого Заушшя 17 (район над річкою Уж, ко-
лишня Уша), де в більш ніж сорока селах 
понині проживають нащадки української 
околичної шляхти 18. 

В інших районах Правобережжя та на 
Волині ситуація аналогічна. Так, велике 
гніздо української шляхти здавна заселя-
ло дванадцять сіл колишнього Барського 

староства на Поділлі (села Євтухи, Галу-
зинці, Волковинці, Васютинці, Петрані, 
Радзеївці та ін.) 19. У районі м. Хмільник 
на сучасній Вінниччині проживає чис-
ленне угруповання нащадків колишньої 
шляхти, які традиційно вважалися поля-
ками. Водночас серед місцевих шляхет-
ських родів є чимало українських чи та-
ких, що, маючи неукраїнське походження, 
свого часу зукраїнізувалися, наприклад 
Боровські, Закревські, Здебські, Мали-
новські, Островські, Тарнавські та ін. 20 
Аналогічною є ситуація на півночі Одесь-
кої області, де теж розміщується один із 
районів розселення нащадків шляхти 21. 
Слід також мати на увазі, що серед ні-
бито переселенців із власне Польщі, які 
прибули на Правобережжя із заходу, теж 
трапляється чимало українських шля-
хетських родів. Скажімо, Пшонківські із 
с. Фастівець біля м. Фастів традиційно 
вважалися вихідцями з Польщі. Водно-
раз їхні предки Пшонки здавна відомі на 
Люблінщині саме як руська (тобто укра-
їнська) шляхта 22.

Ще до Хмельниччини українська 
шляхта зазнавала певного впливу поль-
ської культури. По закінченні козацьких 
війн цей вплив став набагато потужні-
шим. Польська влада стала вживати ре-
пресивних заходів проти всіх, хто брав 
участь у повстанні. І – як наслідок – ті 
з української шляхти, хто симпатизував 
козацтву, здебільшого солідаризувалися 
із шляхтою польською 23. У Речі Посполи-
тій посилилися полоноцентризм та позиції 
католицизму 24. Саме тоді започаткували 
традицію всю шляхту Речі Посполитої, 
незалежно від її етнічної приналежності, 
зараховувати до поляків. Дуже промовис-
тими із цього погляду є слова польського 
дослідника кінця ХІХ ст. Я. Бистроня: 
«Шляхтич був завжди поляк, хоч би й 
по-польськи не розмовляв» 25. Упродовж 
XVII – першої половини XVIII ст. руську 
(староукраїнську) мову остаточно витісни-
ли зі справочинства гродських і земських 
урядів та судів, де фіксувалися шляхетські 
справи 26. Упродовж XVIII ст. українська 
шляхта зазнавала потужного пресу поло-
нізації, який не ліквідувало навіть приєд-
нання Правобережжя, Поділля та Волині 
до Російської імперії в 1793–1795 роках. 
Аж до польського повстання 1830–1831 ро-
ків, а частково й пізніше, мережа інфор-
маційних комунікацій 27, що існувала на 
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Правобережжі, була майже всуціль поль-
ськомовною. Система шкільництва, де здо-
бували освіту сини місцевих шляхтичів, 
мова справочинства та офіційних установ, 
а також різних громадських організацій 
і зібрань була польська 28. Полонізації 
української шляхти сприяла і служба в 
польському війську 29. Багато української 
шляхти тоді перейшло в римо-католицтво. 
Потужним чинником полонізації шлях-
ти виступила польська та сполонізована 
аристократія. М. Грушевський, спостері-
гаючи за барською околичною шляхтою в 
1730–1780-х роках, дійшов висновку, що 
швидше спольщувалася та шляхетська ро-
дина, «що тягла до місцевої аристократії 
і тому зазнала більшого польського впли-
ву» 30. І лише після польського повстання 
1830–1831 років російська влада почала 
вживати енергійних заходів, спрямованих 
на подолання польського культурного па-
нування на колишніх польських землях 
України. Тут були ліквідовані польські й 
стали впроваджуватися російські держав-
ні та інші суспільно-політичні структури; 
у справочинство й систему освіти впрова-
джувалася російська мова, що витісняла 
польську 31.

Проте традиція називати всю шлях-
ту «польською» лишилася й надалі. До 
її підтримки «приклали руку» російські 
чиновники. Їм у краї, після приєднання 
його до Росії, протистояли польські маг-
нати, що мали владу і вплив на населен-
ня. А найпершою опорою цих магнатів 
була дрібна шляхта. Тому, не вдаючись до 
таких подробиць, як етнічний склад цієї 
шляхти, російські чиновники стали все 
це вороже їм магнатсько-шляхетське сере-
довище, де заправляли поляки, називати 
«польською шляхтою». Саме так цю до-
статньо численну групу населення Київ-
ської губернії назвав відомий крає знавець 
Л. Похилевич у книзі «Сказання про на-
селені місцевості Київської губернії», що 
вийшла 1864 року. Наприклад, стосовно 
шляхти с. Потіївка біля Фастова читаємо: 
«Жителей обоего пола 2066, в числе коих 
большая половина, именно 1100 поль-
ской шляхты православной, исключая 
43 душ, еще придерживающихся латин-
ства» 32. У селах Пилипча та Озерна ним 
зафіксовано, відповідно, 160 і 157 чоло-
вік «православной польской шляхты» 33. 
У с. Мар’янівка жителів «большей частью 
из польской шляхты православных 1177, 

да римских католиков 117» 34. У с. Фас-
тівець проживало «жителей обоего пола 
большей частью шляхты, православных 
674, римск. католик. 138» 35 тощо. Ця 
традиція дожила практично до сьогодні. 
Наприклад, досі продовжують назива-
ти «ляхами» жителів сіл Яблунівка та 
Мар’янівка, відповідно Макарівського й 
Васильківського районів Київської облас-
ті; Запруддя (у минулому Вінцентівка) на 
Київщині; міста Хмільник та навколишніх 
сіл Вінницької області тощо 36. У Фастові 
«поляками» вважають навіть Каленських 
та інших вихідців з української околич-
ної шляхти коростенського Заушшя.

Утім, уже те, що серед «польської 
шляхти» на середину ХІХ ст., тобто на 
самому початку розгортання заходів із 
деполонізації краю, Л. Похилевич нази-
вав так багато православних, дає підста-
ви сумніватися в польськості цієї групи 
населення. Його дані підтверджують і 
інші, наприклад, у записах про вінчан-
ня в православних церквах за 1841 рік, 
що стосуються значної кількості шляхти, 
яка в минулому була римо-католицькою. 
Гадаємо, на середину ХІХ ст. власне 
польська шляхта, яка проживала б до-
сить великими компактними групами, 
масово перейти в «схизматицьке» для по-
ляків православ’я навряд чи могла. Така 
ситуація, коли римо-католицька шляхта 
достатньо масово і швидко переходила в 
православ’я, означає відсутність відчут-
ного опору цьому. А в разі з таким чис-
ленним, власне польським, шляхетським 
угрупованням, яке, як прийнято вважа-
ти, проживало в Київській губернії, на 
нашу думку, це неможливо. Усе це свід-
чить на користь того, що означена шлях-
та була в основному українська за по-
ходженням, звичайно, з певними, іноді, 
можливо, досить значними, польськими 
включеннями. Саме ті з нащадків шлях-
ти, поміж яких був сильніший польський 
етнічний елемент, очевидно, якраз і збе-
рігали римо-католицтво. Є також інші 
факти, що підтверджують українськість 
означеної верстви на етнокультурному 
рівні. Так, згаданий Л. Похилевич сто-
совно мови, якою в побуті розмовляла ця 
шляхта, зауважив: «По-польски счита-
ют себя обязанными объясняться толь-
ко с ксендзами, сохраняющими в нашем 
крае совместно с некоторыми богатыми 
помещиками, остатки полонизма. Меж-
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ду собою шляхтичи польские говорят 
обыкновенно по малоросски» 37. На дум-
ку Є. Чернецького, шляхта з колишньо-
го Васильківського повіту в середині 
ХІХ ст. була «майже на сто відсотків» 
україномовна 38.

Заглиблюючись у родоводи нащадків 
правобережної шляхти та в різні етногра-
фічні реалії її минулого (а багато хто з 
них має їх чимало ще й сьогодні і бере-
же як реліквії), наштовхуєшся на чимало 
питомо українських, але не пов’язаних із 
селянським середовищем, етнокультурних 
елементів, а також навіть на деякі прояви 
поверховості полонізації. Зокрема, інфор-
матори часто повідомляють про знання 
всіма предками, що жили ще в ХІХ ст., 
польської мови і водночас їхню побутову 
україномовність; випадки, коли ксьон-
дзи карали когось за недостатнє знання 
польськомовних молитов чи за невміння 
спілкуватися правильною польською мо-
вою; українські елементи у звичаях, по-
буті тощо. І це тоді, коли ці люди всіляко 
намагалися дистанціюватися від «мужи-
ків», якими були українські селяни, та не 
допустити запозичень із місцевої селян-
ської, звичайно ж, української, культури 
як «нижчої» та «мужицької» (ендогамія 
була характерна для нащадків шляхти ще 
на початку ХХ ст. і навіть пізніше) 39.

Переважна більшість випадків поль-
ськомовності шляхти, зокрема на тере-
нах колишнього Білоцерківського старо-
ства, інформатори пов’язують зі сферою 
римо-католицької релігії. У побуті пред-
ки сучасних нащадків шляхти, за їхніми 
спогадами, здебільшого були україномов-
ними. Нам поки що вдалося виявити не 
так уже й багато достовірних випадків, 
коли і письмові джерела, і сучасні на-
щадки дрібної шляхти з Правобережжя 
чітко засвідчували б побутову польсько-
мовність їхніх предків (хоч багато хто 
з опитаних уважає, що такі польсько-
мовні шляхтичі десь були). Наприклад, 
побутову польськомовність засвідчено 
стосовно шляхти згадуваного попереду 
с. Яблунівка Макарівського району. Нині 
її нащадки визнають себе тільки україн-
цями, причому вони, як і шляхта з ін-
ших населених пунктів, набагато менше 
піддалися зросійщенню, ніж «справжні» 
українці із сусідніх сіл 40. Польську мову 
назвав рідною під час першого всеросій-
ського перепису населення в 1897 році 

і Франц Михайлович Мялковський, 
1835 р. н., котрий проживав у с. Фасті-
вець. Характерно, що його діти під час 
того-таки перепису рідною визнали вже 
«малоросійську» мову 41. Очевидно, по-
бутова польськомовність була властива в 
минулому також значній частині шляхти 
з району м. Хмільник на Вінниччині, се-
ред якої, судячи з відомих нам фактів, 
був значним польський етнічний елемент 
і яка міцно трималася римо-католицтва, 
так і не змінивши його на православ’я. 
Сьогодні ці люди україно мовні (хоч бага-
то хто знає й польську) і переважно ма-
ють українську ідентичність 42.

Подальші дослідження нащадків 
шляхти, які відомі як «поляки», безумов-
но, виявлять величину власне польського 
елементу в їхьому складі та регіональні 
відмінності його розміщення. Проте так 
само безсумнівно, що навіть прибулі в 
Україну поляки-шляхтичі впродовж про-
живання на теренах України змішалися з 
українською шляхтою і зазнали з її боку 
значного впливу в етнокультурній та мов-
ній площинах. І асиміляцію українця-
ми «поляків» шляхетського походження 
слід визнати за природний процес повер-
нення їхніх нащадків до етнічності їх-
ніх предків-українців, яких вони мали 
у своїх родоводах більше, ніж предків-
поляків. Це сталося після зняття пресу 
полонізації, аналогічно тому, як у наші 
дні більшість нащадків від змішаних 
українсько-російських шлюбів в Укра-
їні обирають українську національність 
(на жаль, повернення українців до своєї 
мови не відбувається так швидко, оскіль-
ки цьому заважає переважна російсько-
мовність панівних в Україні засобів ма-
сової комунікації).
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Олена Барабанова 
(Слов’янськ)

СУ Ч АСНІ ЕТНОГРАФІ ЧНІ 
СТ УДІЇ В КОНТЕКСТІ 
ГЛОбА ЛІЗА ЦІЇ 
СУСПІ ЛЬСТВА

Українська етнографічна наука на-
копичила значний історичний матеріал. 
Водночас актуальними залишаються етно-
логічні проблеми етносу, самоідентифіка-

ції українців, міжетнічних стосунків на 
території України та за її межами. Нині 
українська етнографія, традиційно поєд-
нуючи два рівні досліджень – описовий 
і узагальнюючий, тяжіє до етнологічного, 
теоретичного осмислення емпіричного ма-
теріалу. Етнографія тісно пов’язана з істо-
рією, археологією, мовознавством, фольк-
лористикою. 

Етнографічні студії в Україні були 
традиційно зосереджені на походженні 
культурних явищ і на значенні мистець-
ких творів як виразників національної 
ідентичності. Серед актуальних етногра-
фічних проблем найважливішими є такі: 
вивчення етнічного складу окремих країн 
і всього світу;  етногенез і етнічна історія 
народу; реконструкція давніх форм сус-
пільного життя та культури з пережит-
ків цих форм, які збереглися в сучасних 
відсталих у соціально-економічному роз-
витку народів; вивчення сучасних станів 
етнічних традицій, оцінка їхньої пози-
тивної чи негативної ролі в житті людей; 
вивчення різних аспектів сучасної пере-
будови побуту та культури; дослідження 
сучасних етнічних процесів, тобто змін 
у ході історичного розвитку окремих ет-
нічних ознак українського народу зага-
лом [4, 24]. 

Сьогодні здійснюється наукове уза-
гальнення й осмислення накопиченого 
матеріалу, зокрема в дисертаційних до-
слідженнях. Дисципліни «етнографія» та 
«українознавство» впроваджують ці зна-
ння в навчальний процес, однак сучасні 
етнографічні студії неможливі без від-
повідної інтеграції в глобальну систему 
освіти та науки. Болонська угода не запе-
речує, а досвід інших європейських кра-
їн підтверджує необхідність врахування 
в українській системі освіти особливостей 
національної культури, менталітету, тради-
цій. Крім того, для України надзвичайно 
важливо враховувати комплекс проблем, 
що виникли в духовно-гуманітарній сфе-
рі суспільства у зв’язку з його реформу-
ванням. Вища освіта й уся система освіти 
України загалом мають значні потенційні 
можливості щодо вирішення, врегулюван-
ня означених вище проблем.

Одним із найактуальніших завдань 
духовно-гуманітарного розвитку в сучас-
ній Україні є, безумовно, підвищення рів-
ня духовно-національної культури укра-
їнців, їхньої національно-патріотичної 
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свідомості. Цей аспект надзвичайно важ-
ливий в умовах глобалізації, входження 
системи вищої освіти України в Болон-
ський процес. Формування національно-
патріотичної свідомості студентської 
молоді визначає одну з головних ліній 
захисту національних інтересів. Суть 
такої цілі полягає в тому, що без націо-
нально свідомого, патріотично налашто-
ваного фахівця неможливо не лише під-
няти, але й зберегти державу. Аналіз 
реального стану патріотичної свідомості 
української молоді свідчить про її неви-
сокий рівень, що виявляється, зокрема, у 
таких явищах, як нігілістичне ставлення 
до української мови, культури та тради-
цій свого народу, меркантилізм, виїзд за 
кордон без повернення на батьківщину 
тощо [6, 325]. Такі погляди молоді, зо-
крема студентства, виникають у системі 
формування національної самосвідомості 
українців, громадянської свідомості усьо-
го населення України. Надто затягується 
процес згуртування українців як нації, 
який є неможливий без знання своєї іс-
торії, культури та мови. Особливо небез-
печним для українського відродження є 
зросійщення населення.

Уся система вищої освіти зобов’язана 
слугувати формуванню національно-
патріотичної свідомості студентів. Особ-
ливе значення має наповнення всіх на-
вчальних дисциплін українознавчим 
змістом. Українознавство має бути при-
сутнє у підручниках, посібниках для 
учнів і студентів, таким чином забез-
печуючи подолання відчуження україн-
ських науки, освіти та системи виховання 
від національного життя. Українознав-
ство, у найширшому розумінні цього 
поняття, – це філософія, методологія 
суспільного розвитку, державотворення, 
системи освіти, виховання українсько-
го народу. Це твердження не потребує 
особ ливого обґрунтування. Головним ар-
гументом тут є те, що без знання та усві-
домлення історії, культури, духовності 
українців неможлива побудова України 
як шанованої у світі незалежної держа-
ви. Як відомо, нині українознавство, як 
і Україна загалом, переживає нелегкі 
часи свого розвитку та сприйняття ши-
роким загалом. 

У багатьох країнах світу в навчальних 
закладах уже давно викладають дисци-
пліни про рідний край, історію, куль-

туру народу. В умовах певної духовно-
гуманітарної роз’єднаності українського 
суспільства українознавство як навчаль-
на дисципліна, як філософія мислення та 
суспільного розвитку особливо потрібне 
молоді, а також усім громадянам Укра-
їни. А тому введення  українознавчих 
дисциплін для всіх факультетів вищих 
навчальних закладів України є нагаль-
на потреба. В умовах Болонського про-
цесу з метою усунення проблем духовно-
гуманітарного характеру потрібно також 
не допустити в системі вищої освіти змен-
шення кількості та зниження якості ін-
ших гуманітарних дисциплін. 

Становлення української етнографії як 
окремої наукової дисципліни відбулося 
в середині ХІХ ст. [2]. Українська нація 
впродовж ХХ ст. пройшла тернистий шлях 
асиміляції та протистояння асимілятивним 
процесам. Матеріальна й духовна культура 
України сьогодні знач но відрізняється від 
надбань українців ХІХ ст. З одного боку, ми 
зазнаємо впливів інтеграційних процесів, 
що привносить у повсякденне життя укра-
їнців результати здобутків людства взагалі 
(не лише українського етносу). У таких умо-
вах формується нова матеріальна культура, 
звична для нашого сучасника. З другого 
боку, в Україні існує тенденція (характер-
на для всього європейського світу) до відро-
дження традиційних національних ремесел: 
дедалі частіше можна побачити в крамницях 
характерні дерев’яні, плетені, керамічні ви-
роби; українські модельєри активно вико-
ристовують елементи національного одягу 
тощо. Потяг до етнографізму не викликає 
негативних почуттів і не стає засобом ви-
ключно декоративного мистецтва. Вироби з 
яскраво національним забарвленням дедалі 
активніше входять у повсякденний ужиток.

Перед сучасною етнографічною на-
укою, на наш погляд, стоїть завдання 
скрупульозного збору етнографічного ма-
теріалу. Інакше кажучи, слід знову (як у 
ХІХ ст.) здійснювати польові досліджен-
ня, фіксувати нові традиції, нові елемен-
ти матеріальної культури. Це дозволить 
простежити зміни культури українців у 
динаміці, окреслити шляхи розвитку, ви-
значити способи впливу.

Оскільки традиційна культура укра-
їнців залишається у свідомості наших 
земляків «селянською» (по-перше, етно-
графічні відомості зібрано переважно в 
сільській місцевості, по-друге, саме в селі 
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національні традиції зберігаються най-
краще), то особливу увагу слід приділити 
культурним особливостям міського насе-
лення.

Отже, важливу роль в умовах глоба-
лізації та реалізації завдань Болонської 
угоди у вирішенні проблем захисту на-
ціональних інтересів Української дер-
жави відіграє національно-патріотичне 
виховання студентської молоді, зокрема 
підвищення виховної ролі гуманітарних, 
передусім українознавчих, дисциплін у 
системі вищої освіти України. Важливу 
роль у забезпеченні необхідної аксіологіч-
ної спрямованості духовно-гуманітарної 
складової навчально-виховного процесу 
відіграє патріотичний чинник. Світовий 
і вітчизняний досвід переконливо засвід-
чує, що в державній, освітній діяльнос-
ті слід виходити з визнання пріоритету, 
вищої цінності національних інтересів. 
Насамперед національна самосвідомість, 
духовно-культурна єдність нації, народу 
забезпечують згуртованість усього сус-
пільства та його прогрес. Система освіти 
має ґрунтуватися передусім на визнанні 
пріоритету таких духовних цінностей, як 
національна самосвідомість, патріотизм, 
гуманізм, толерантність тощо.
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Наталія Марчук 
(Івано-Франківськ)

МІ Ж ЕТНІ ЧНІ ЗВ’ЯЗК И 
ТА ЕТНОН А ЦІОН А ЛЬН А 
СИТ УА ЦІ Я В У МОВА Х 
ГЛОбА ЛІЗА ЦІЇ

Н 
айпоширенішою на сьогодні є 

теза, що саме глобалізація провокує ет-
нічні конфлікти та прояви націоналізму, 
оскільки спонукає до культурної гомоге-
нізації етнічні, релігійні, племінні групи, 
які стають на захист своєї самобутності. 
Тому нагальною стала потреба наукового 
підходу до проблеми міжетнічних відно-
син, тим більше, що в сучасних наукових 
політологічних дослідженнях територіаль-
ні, а отже, й етнічні ідентичності стають 
стрижнем, навколо якого вибудовуються 
дослідження культурних комунікацій, 
дискурсів, електоральних симпатій, проб- 
 лем мови, історичної пам’яті. Ідеться на-
самперед про неупереджений аналіз не-
безпек, здатних трансформуватися в по-
літичні ризики. 

Потік літератури, у якій піднімаються 
питання, пов’язані з націєтворенням, на-
ціональною ідентичністю тощо, в останні 
роки став надзвичайно бурхливим. Прак-
тично всі галузі гуманітарного знання при-
четні до розробки цих тем – від істориків 
та політологів до культурологів, етнологів 
та мистецтвознавців. Проте лише відносно 
недавно вчені-суспільствознавці зробили 
поліетнічні суспільства та етнічні пробле-
ми розвитку суспільства предметом своїх 
досліджень. Українська етнополітологія 
завдяки зусиллям В. Євтуха, О. Калаку-
ри, В. Котигоренка, І. Кресіної, І. Кураса, 
Л. Лойко, Л. Нагорної, О. Надолішнього, 
М. Панчука, О. Рафальського, Л. Шкля-
рата та багатьох інших досягла помітних 
успіхів у дослідженні закономірностей 
етнічного розвитку. Закономірно, що в 
своїх дослідженнях автори приділяють 
увагу аналізу міжетнічних зв’язків, але 
тільки в межах і контексті свого предмета 
дослідження. Тому проблема міжетнічної 
комунікації в багатонаціональній Украї-
ні, особливо на сучасному етапі, ще недо-
статньо висвітлена і вимагає подальшого 
дослідження.
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У тоталітарному суспільстві відносна ста-
більність досягається за допомогою репре-
сій і терору. В умовах же демократичного 
устрою, побудови громадянського суспіль-
ства соціальну систему об’єднує інтеграція, 
консолідація і солідарність громадян. До-
сягнення внутрішньополітичної інтеграції 
суспільства в сучасній політичній ситуації 
передбачає пошук консолідуючих чинників. 
Передусім ними могли б стати об’єднання 
всіх соціальних та етнічних меншин навко-
ло ідеї національної незалежності, усвідом-
лення спільних економічних, соціальних, 
національних, геополітичних інтересів як 
результат формування в суспільстві атмос-
фери взаємоповаги й довіри. 

Розглянемо міжетнічні зв’язки як важ-
ливу складову частину процесу згуртова-
ності всіх демократичних сил, вироблен-
ня ними спільної соціально-політичної 
доктрини розвитку України, яка могла б, 
на наш погляд, стати основою української 
національної ідеї. У багатонаціональному 
соціумі етнічні й національні групи роз-
виваються в численних контактах між со-
бою. Міжетнічна комунікація – це адек-
ватне взаєморозуміння двох (або більше) 
учасників комунікативного акту, що на-
лежать до різних національно-етнічних 
культур. Нині її роль у розбудові нашої 
держави помітно зростає, на що слід звер-
нути особливу увагу.

Як відомо, населення України скла-
дається з численних національностей та 
етнічних груп. Серед компонентів етно-
національної структури українського сус-
пільства більшість фахівців виокремлює 
домінуючий або титульний компонент – 
український етнос, який дає назву держа-
ві. За даними Всеукраїнського перепису 
населення 2001 р., на території країни 
проживали представники понад 130 націо-
нальностей і народностей. У національ-
ному складі населення України – пере-
важна більшість українців, чисельність 
яких становила 37 млн 541,7 тис. осіб, або 
77,8 % від загальної кількості населення, 
інша частина – національні та етнічні 
групи [1].

Більшість національних та етнічних 
груп зберегла свою традиційну культуру 
та мову, яка функціонує переважно в по-
буті. Але є і нечисленні етнічні групи, які 
не зберегли своєї культури. Як свідчать 
дані досліджень, із 104 національних та 
етнічних груп зберегли свою національну 

культуру лише 41. Це є яскравим підтвер-
дженням наявності, з одного боку, проце-
сів соціальної акультурації, а з другого, – 
соціальної декультурації [2]. 

У процесі комунікації між етнічними 
групами виразно викристалізовуються 
фактори, що впливають на розширен-
ня контактів. Це і ступінь їхньої інтен-
сивності, і умови контактування. Вони 
можуть відбуватися природним шляхом, 
але можуть бути і насильницькими. На-
сильницьке нав’язування однієї культури 
іншій неминуче викликає відторгнення 
і подальший негативний розвиток подій – 
надмірне підкреслення власної самобут-
ності, історичної пам’яті, мови. За таких 
обставин етнічна культура внутрішньо 
перебудовується. Починають виникати 
різні об’єднання, угруповання, такі як 
польське, німецьке, єврейське, вірменське 
товариства тощо, які ведуть боротьбу за 
свою національну (етнічну) культуру. Усі 
ці товариства, прагнучи зберегти свою на-
ціональну культуру, створюють недільні 
школи, вимагають побудови відповідного 
культового закладу тощо. Саме це ми спо-
стерігаємо зараз у західноукраїнському 
регіоні. 

Етнонаціональні фактори здійснюють 
вплив на людину, зокрема на формування 
її ціннісних орієнтацій. Будь-яка люди-
на є громадянином, представником свого 
народу, але суспільство і держава повин-
ні бути насамперед етнонаціональними, 
перш ніж стати політичними утворення-
ми. Внутрішньонаціональна консолідація, 
міжетнічна комунікація через діяльність 
конкретних індивідів є базовими факто-
рами і формування держави. А для того, 
щоб об’єднати народ, потрібно насамперед 
здолати ті стереотипи, які перешкоджа-
ють єдності суспільства. 

У процесі глобалізації кожна етнічна 
меншина обирає свою орієнтацію: або на 
мовну та культурну інтеграцію з більшіс-
тю, або на окреме існування. Особливий 
вплив на цей процес має історичний до-
свід взаємин певної етнічної меншини та 
титульної нації, а також ставлення біль-
шості до представників етнічних меншин. 
Якщо титульна нація свою політику спря-
мовує на культурне та мовне «поглинання» 
етнічних меншин, розвиваються тенденції 
на збереження національної ідентичності 
та відокремлення національного, культур-
ного розвитку аж до політичного. 
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В основі етнічної єдності лежить усві-
домлення наявності кровних зв’язків між 
групами людей, що утворюють етнос (іс-
торично складена на певній території 
сукупність людей, яка характеризується 
спільними особливостями культури, само-
свідомістю і спільною господарською ді-
яльністю) [3, 586]. Саме на території За-
хідної України переважає національна 
спадковість і екзогенне оновлення, яке 
виникло під впливом чи навіть тиском 
з боку влади. Це і створювало своєрід-
ну взаємодію етнічних культур. Так, на-
приклад, вірмени, щоб створити краще 
майбутнє для своїх дітей, одружувалися 
з росіянами чи українцями, що давало 
можливість змінити національність дітей. 
Те саме можна сказати і про інші етніч-
ні групи (німців, болгар, євреїв та ін.). 
Після здобуття Україною незалежності 
частина населення, яка проживає на тери-
торії Івано-Франківщини, почала повер-
тати свою національну індентичність, що 
також викликало певну нестабільність у 
громадянському суспільстві.

Серед умов, за яких відбувається фор-
мування негативних проявів в міжетніч-
них відносинах, слід виокремити втрату 
національної самобутності та системну со-
ціальну кризу в суспільстві, яка призво-
дить до втрати психологічної стійкості і 
формує почуття національної приниженос-
ті або образи. Яскравим підтвердженням 
цієї тези може слугувати приклад з життя 
галицьких караїмів. Із ХІІІ ст. у м. Га-
личі Івано-Франківської області живуть 
караїми – народ, тюркський за походжен-
ням і юдейський за вірою, що абсолютно 
не характерно для даної місцевості. Дві 
війни минулого століття, епідемії хвороб, 
політика атеїзму, міграція людей призве-
ли до того, що зараз тут залишилися тіль-
ки дві літні караїмки – останні в Галичі. 
У місті збереглася назва вулиці – Кара-
їмська, тут є музей караїмської історії і 
культури, де зберігаються речі, яких уже 
немає в побуті. Але, як ми переконали-
ся, від спілкування з «чужими» караїмки 
відмовляються, посилаючись на вік і хво-
роби. Про їхнє повсякденне життя ніхто 
не хоче знати, згадують про них хіба що в 
переддень якихось фольклорних заходів. 
Директор музею розповідає, що селили-
ся вони купно, користувалися всіма при-
вілеями міщан, більше дбали про освіту 
дітей, хоча займалися і господарством, а 

ось одружувалися тільки зі своїми, щоб 
не асимілюватися. Тут можемо говорити 
про етнічну інтолерантність – повне не-
прийнятняття, небажання підтримувати 
будь-які контакти, негативне ставлення 
до представників певної національності. 
Однак доводиться із сумом констатувати, 
що в результаті такої соціальної поведін-
ки галицькі караїми не тільки не вберегли 
своєї культури, мови, звичаїв, своєї націо-
нальної самобутності, а й не зберегли себе 
як національну меншину.

Отже, український народ повинен усві-
домлювати можливість виникнення кон-
фліктів, своє місце в суспільстві. В умо-
вах глобалізації етнонаціональна політика 
України є загалом важливою складовою 
частиною гуманітарної політики держа-
ви. Зміцнення української державності 
можливе лише за умови створення спри-
ятливих умов для розвитку всіх етнічних 
спільнот, оптимального врахування їхніх 
інтересів. А в основі порозуміння етнічних 
і національних спільнот лежить зміцнення 
міжетнічних зв’язків, що в свою чергу є 
важливим фактором побудови громадян-
ського суспільства в сучасній Україні.
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Роман Бойко 
(Кіровоград) 

СТА Н ЕТНОГРАФІ ЧНИ Х 
ДОС ЛІ Д Ж ЕНЬ У 
ЦЕНТРА ЛЬНІй У К РА ЇНІ 
К ІНЦ Я Х Х – ПОЧ АТК У 
Х Х І СТОЛІТ ТЯ

У 
 цій статті ми докладно розгляне-

мо ті процеси, пов’язані з розвитком ет-
нології, що відбувалися на теренах Цен-
тральної України, а саме Кіровоградської 
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області, яка не тільки географічно знахо-
диться в центрі України, але й за історико-
географічним районуванням входить до 
всіх етнокультурних зон цент ру нашої 
держави (йдеться про Наддніпрянщину, 
Поділля та Південь України). Саме Кіро-
воградщиною пролягає межа Степу і Лі-
состепу (лінія Кременчук–Кіровоград–
Балта), яка розділяє Наддніпрянщину і 
Південь, а за річкою Синюха, що проті-
кає з півночі на південь на заході облас-
ті, спостерігаємо східне Поділля. Адмі-
ністративно область у різні часи входила 
до Київської, Подільської, Херсонської, 
Катеринославської, Миколаївської губер-
ній, або, як зазначено в назві, – Цент - 
ру України. Показовими є результати не-
давніх парламентських виборів, які, ніби 
в дзеркалі, відбили ситуацію в області 
щодо політичних уподобань – західні ра-
йони підтримали проєвропейську орієн-
тацію, східні – проросійську, що загалом 
відображає загальноукраїнську ситуа-
цію, але в менших масштабах. У цьому 
і полягає унікальність області, яка стала 
своєрідною лабораторією щодо шляхів 
усвідомлення національної ідентичності 
українців серед багатьох інших народів, 
присутніх на цих теренах.

Кіровоградська область була утворена в 
1939 році. Однак інтеграція різних еконо-
мічних та культурних регіонів потребує не 
штучних адміністративно-територіальних 
поділів, як то було нерідко раніше, коли 
український народ не був господарем своєї 
долі, а вияву органічної диференціації єди-
ного тіла нації. Для цього треба досконало 
вивчити ту органічну систему взаємодії та 
розподілу праці, що її народ виробив про-
тягом століть свого існування. Майже три 
століття, протягом яких імперія заселяла 
ці терени чужорідними елементами (росі-
яни, молдовани, серби, болгари, євреї), не 
могли не залишити свого сліду в побуті ко-
рінного населення. На сучасному етапі до-
сліджень ми маємо можливість простежи-
ти ці асимілятивні процеси, результатом 
яких стало вироблення єдиного організму 
української нації.

З проголошенням Незалежності по-
стала можливість досліджувати етногра-
фічну спадщину у повному обсязі, від-
кинувши радянські штампи та настанови. 
Унаслідок дії сучасних глобалізаційних 
процесів постає гостре питання збере-
ження тих надбань. які народ виробляв 

протягом століть, їхнього дослідження 
та ознайомлення з ними, поки ще живі 
покоління, для яких традиції і звичаї є 
невід’ємною складовою частиною їхнього 
побуту. В умовах глобалізації та урбаніза-
ції, людина втрачає ці знання, які з кож-
ним роком і кожним новим поколінням 
дедалі важче відшукати. На щастя, серед 
кіровоградців знайшлося багато дослід-
ників, як аматорів, так і професіоналів, 
які взялися за цю нелегку справу.

Початок 1990-х – час інтенсивного по-
шуку та досліджень у межах центрально-
українського регіону. Робота проводилась 
у різних напрямках: науково-практичні 
семінари, конференції та круглі столи, до-
слідження архівних матеріалів, активна 
робота із молоддю з відновлення звичаїв 
і традицій у сучасних умовах і, звичайно, 
етнографічні експедиції та польові дослі-
дження. 

Протягом 1992–1993 років у місті Кіро-
вограді до газети обласної ради «Народне 
слово» видавався краєзнавчий додаток 
«Єлисавет» за редагування Олександра 
Чуднова. У газеті містилася велика кіль-
кість першоджерел з історії міста, а та-
кож етнографічний матеріал. Публікації 
з історії освоєння нашими предками те-
риторії області містив на своїх шпальтах 
журнал «Поріг». Матеріали з етнографії 
Кіровоградщини друкувались на щомі-
сячній краєзнавчо-етнографічній сторін-
ці «Ексампей» у газеті «Кіровоградська 
правда». О. Босий та Г. Харитонов у бро-
шурі «Чарівний круг. З історії розвитку 
гончарства на Надніпрянщині» (1993) 
описали сучасний стан розвитку цього ре-
месла у нас в області. Дуже цінним дже-
релом інформації є видана у 2008 р. до 
70-річчя області праця «Кіровоградщина. 
Історія. Традиції. Сучасність» за загаль-
ною редакцією того ж таки Чуднова.

Що стосується організаційної роботи, 
то протягом даного періоду було проведено 
десятки семінарів, конференцій і круглих 
столів. Найвідоміші з них – це «Фено-
мен центральної України» (1993) «Спад-
щина Володимира Ястребова в контексті 
самоусвідомлення українців» (2005), «Іс-
торична пам’ять як чинник українського 
національного державотворення» (2008) 
та багато інших.

Стали доступними архівні матеріали, 
зокрема, велику роботу провів директор 
архіву, згодом викладач педуніверситету 
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Сергій Шевченко (про нього йтиметься 
нижче). М. Тупчієнко, Л. Боса, С. Про-
скурова розшукали в архівах інформацію 
про етнографів Ястребова, Рябкова і ре-
зультати їхніх досліджень та опублікува-
ли її.

Велику роль у дослідженнях віді-
грає можливість інсценізації народних 
дійств у реальній обстановці. Так, кож-
ного року в селі Гаївка Кіровоградського 
району проходить свято Івана Купала за 
автентичним сценарієм, у селі Бережин-
ка – Водохреща, а привезений із західної 
України вертеп стає вже традиційним у 
м. Кіровограді. Студентська молодь ак-
тивно долучається до цих дійств під час 
експедицій та етнографічних практик, 
беручи участь у громадському житті міс-
та та області. Такі організації, як Націо-
нальна скаутська організація «Пласт», 
Українське дитячо-юнацьке товариство 
«Січ», молодіжний рух «Не будь байду-
жим», школа українського рукопашного 
бою «Гопак», спілка ініціативної молоді 
«СІМ» за основу своєї діяльності беруть 
відродження національних традицій та 
виховання молоді в патріотичному дусі. 
Тут окрім суто наукової цікавості вели-
ку роль відіграє виховний момент, бага-
то молодих людей долучається до глибин 
народної культури і традицій, що були 
втрачені в радянські часи і знову повер-
таються до життя. Саме за допомогою 
цієї молоді О. Босий почав розроблен-
ня нового методу етнологічних дослі-
джень – візуальної антропології, який за 
допомогою сучасної відеоапаратури дає 
змогу записати народні звичаї на відео, 
і ми можемо не лише уявляти дійство, 
а й спостерігати його. Ще ціннішими є 
записи на приховану камеру, де ми ма-
ємо змогу бачити не лише послідовність 
певних дій, а й емоції, міміку та жести 
людей у невимушеній обстановці. О. Бо-
сий, крім чорнових відеозаписів, монтує 
також унікальні документальні («Шля-
хами Чубинського») та навіть художні 
фільми на народознавчу тематику («Ле-
генди скіфських курганів», «Недосказа-
на легенда»), популяризує серед молоді 
цікавість до минулого.

Дослідників, які безпосередньо зай-
маються цією діяльністю, можна розді-
лити на дві групи: аматорів і науковців. 
Аматори – це переважно сільські вчителі 
історії та місцеві краєзнавці, колекціоне-

ри, які працюють за власним бажанням 
та на повному ентузіазмі. Вони є най-
кращими джерелами інформації під час 
польових досліджень. Ці ентузіасти від-
чувають свою потрібність науці, отриму-
ють великий позитивний заряд, що дає їм 
змогу і надалі зберігати інтерес до своєї 
улюбленої справи. До таких можна відне-
сти В. Доценка, В. Вознюка, В. Шкоду, 
О. Пересунчака, З. Шевченко, Ф. Плот-
ніра та багатьох інших. Вони зібрали 
багатющий етнографічний матеріал, але 
зазвичай без допомоги науковців не ма-
ють змоги його опублікувати чи показати 
загалу. Знаходити таких людей під час 
польових досліджень і підтримувати їх 
також є одним із важливих завдань прак-
тичної роботи на місцях. Прикладом та-
кої співпраці можна назвати Кіровоград-
ське обласне історико-культурологічне 
товариство «Ойкумена», головою якого є 
Лариса Гайда, викладач Кіровоградсько-
го обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухом-
линського, яка також видала збірку біо-
графій «Вчителі-краєзнавці, засновники 
музеїв Кіровоградщини». До цього видан-
ня включено серію біографічних нарисів 
про вчителів-краєзнавців, які багато ро-
ків займались і займаються краєзнавчою 
дослідницькою та пам’яткоохоронною ро-
ботою і на громадських засадах створили 
музеї на місцях.

Вагомий внесок у дослідження етно-
графічної спадщини робить також Кі-
ровоградський державний педагогічний 
університет ім. Володимира Винничен-
ка, на історичному факультеті якого у 
1991–2001 рр. здійснювалася підготовка 
педагогів на денній формі навчання за 
спеціальністю «Історія та народознав-
ство». У 1995 році було створено кафе-
дру україно знавства (завідувачка Світла-
на Володимирівна Проскурова з 1994 до 
1997 р. – викладач кафедри народознав-
ства, дослідниця чумацтва в Україні), що 
зай малася етнографічними дослідження-
ми (щороку студенти їздили в етногра-
фічні експедиції). На жаль, 2005 р. на-
бір на цю спеціальність було припинено, 
а кафедру розформовано. Проте за пері-
од її існування було зібрано велику кіль-
кість польових матеріалів, які ще слід 
опрацювати.

Відомий науковець, дослідник архівної 
спадщини Сергій Шевченко у своїх працях, 
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окрім українських етнографічних матеріа-
лів, зібрав чимало інформації стосовно на-
ціональних меншин, які живуть на теренах 
області, зокрема сербів, болгар, молдован, 
опублікувавши її в ряді наукових ста-
тей – «Етнографічне музеєзнавство»(2002), 
«Фор мування етнічної карти краю» (1993), 
«П. З. Рядков – дослідник етнографії 
краю» (1995) «Етнографічні досліджен-
ня Єлисаветградщини В. М. Ястребовим» 
(1995) та багатьох інших.

Цікавими є етнографічні розвідки, 
вміщені на сторінках «Методологічного 
вісника», що виходив у середині 1990-х 
років і містив статті місцевих краєзнав-
ців та істориків, наприклад: Тупчієн-
ко М. П., «Сільське ковальство на Кіро-
воградщині»; Тютюшкін Ю. В., «Записки 
Марії Плахотіної»; Домаранський О. О., 
«Дві пісні з історії нашого краю»; Бо-
сий О. Г., «Знайомство з традиційною ма-
лою пластикою та народними іграшками 
на уроках народознавства за археологіч-
ними та етнографічними матеріалами»; 
Окуньков К. М., «Традиційні художні 
символи в декоративно-ужитковому мис-
тецтві і фольклорній спадщині нашого 
краю» та ін.

Окремо слід розглянути музейну спра-
ву нашої області. У 1920 році відновив 
свою діяльність (заснований ще Ястре-
бовим 1870 р.) Єлисаветградський місь-
кий музей, створений при товаристві по-
ширення грамотності та ремесла. Згодом 
він був реорганізований і отримав назву 
«Природничо-історичний музей», а вже 
в часи незалежності отримав назву «Кі-
ровоградський обласний краєзнавчий му-
зей». При музеї діє Кіровоградська облас-
на спілка краєзнавців, яку зараз очолює 
Костянтин Шляховий, відомий своїми 
дослідженнями топоніміки та адміністра-
тивного устрою області.

Свій вагомий внесок у вивчення етно-
графічної спадщини, виховання нового 
покоління дослідників зробило подруж-
жя Любові та Олександра Босих. За їх-
нього активного сприяння було проведе-
но велику кількість науково-практичних 
семінарів, конференцій, проведено етно-
графічні експедиції за участі науковців 
Інституту мистецтвознавства, фольк-
ло ристики та етнології імені Максима 
Рильського НАН України «Шляхами 
Ексампею» (2006) та «Шляхами Чубин-
ського» (2008).

Так, етнографічна експедиція «Шля-
хами Чубинського» була проведена вліт-
ку 2008 р. ІМФЕ на теренах Кірово-
градщини, а також охопила Вінницьку, 
Одеську, Черкаську та Миколаївську 
області. Мета була цілком конкретна – 
пройти тими шляхами, якими проходила 
експедиція Павла Чубинського в ХІХ ст., 
для порівняльного аналізу зібраних ма-
теріалів тоді і зараз. Крім українських 
поселень (Таужне, Казавчин, Розумівка, 
Цибулеве та ін.) також було досліджено 
молдавські (Мартоноша), сербські (Ка-
ніж), російські села старовірів (Злинка, 
Покровське, Клинці), що дало змогу про-
слідкувати процеси асиміляції населення 
з давніх часів донині.

Крім суто наукових результатів, експе-
диція, присвячена Павлові Чубинському, 
стала об’єднувальним фактором для на-
уковців Кіровограда та області, до експе-
диції були залучені науковці педагогічно-
го університету (О. Ратушняк, О. Босий), 
технічного вишу (Л. Боса, М. Тупчієн-
ко), представники громадських об’єднань 
(Український клуб, кіровоградські ска-
утські організації), працівники музеїв та 
архівів, учителі та краєзнавці-аматори на 
місцях. Це дало змогу науковцям різних 
рангів спілкуватися між собою, обміню-
ватися досвідом і досягненнями та по-
кращувати роботу в регіоні зі збирання 
етнографічних матеріалів. Експедиція ак-
тивізувала і роботу місцевих краєзнавців 
у цей нелегкий для України час.

Серед усіх негативів, пов’язаних із 
поступовою втратою народних звичаїв, 
традицій, обрядів, слід відзначити і по-
зитивний момент: уся праця, пов’язана з 
іменами Чубинського, Вовка, Сумцова, 
Ястребова та багатьох інших, не зникла і 
не загубилася в архівах, а дала блискучі 
плоди, результатом яких стало здобуття 
Україною незалежності. Відзначимо та-
кож виховний аспект наукової діяльнос-
ті експедиції. Залучення до неї багатьох 
молодих людей сприяло популяризації 
фольклористики та краєзнавства, двоє з 
них навіть вступили до аспірантури Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології НАН України. 

Нарешті відзначимо, що за активного 
сприяння всіх науковців-етнографів на 
Кіровоградщині ще 1993 р. було засно-
вано щорічну обласну краєзнавчу премію 
ім. В. Ястребова, якою щороку нагороджу-
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ються краєзнавці області. Призначення 
цієї премії не лише є великим стимулом 
для майбутніх дослідників, показником 
проведеної роботи, а й доказом розвитку 
науки в регіоні. Експедиція «Шляхами 
Чубинського» сприяла появі нових пре-
тендентів на цю почесну нагороду.
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Дмитро Горбачук 
(Слов’янськ)

ОСОб ЛИВОСТІ 
СА МОІ ДЕНТИФІК А ЦІЇ 
У К РА ЇНЦ Я В У МОВА Х 
У РбА НІЗА ЦІЇ 
СУСПІ ЛЬСТВА

У 
країнці – одна з майже двохсот 

народностей світу, яка стала нацією, здо-
бувши державність і визнання у світовій 
спільноті. Однією з передумов існуван-
ня народу та нації є свідоме ставлення 
представників певної спільноти до над-
бань попередніх поколінь, збереження 
цих надбань та їхнє примноження, а не 
руйнація. 

Трансформація суспільно-демографіч ної 
системи в Україні, особливо в період здобут-
тя нею державної незалежності та самостій-
ного управління соціально-економічним і 
екологічним розвитком, вимагає всебічно-
го аналізу й розробки наукових засад удо-
сконалення соціальної та демографічної 
політики загальнодержавного й регіональ-
ного розвитку. На засадах пріоритетності 
національних інтересів мають будуватися 
підходи до конкретних перетворень, роз-
роблятися прогнози та формуватися полі-
тика реформування суспільства на ближ-
ню й віддалену перспективи.

Досягнення оптимальної реалізації 
національних інтересів України мож-
ливе лише за умов активної участі в 
суспільно-політичних процесах грома-
дян – носіїв національної ідентичності, 
які об’єднані в сучасну українську на-
цію. Це зумовлено тим, що в процесах 
утворення та функціонування будь-якої 
держави визначальну роль відіграє ве-
лика спільнота – нація – підвалина люд-
ського співтовариства, головна дійова 
особа політики та історії, яка складаєть-
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ся з окремих індивідів, не враховувати 
інтереси яких у сучасних умовах стає 
неможливим. Специфіка сучасного стану 
формування держави та нації полягає в 
тому, що переважна більшість країн сві-
ту значною мірою урбанізована, і Украї-
на в цьому плані не є винятком.

Урбанізація (від лат. «urbanus» – 
міський) – це процес підвищення ролі 
міст у житті країни чи регіону. Розроб-
кою теоретичних і методологічних засад 
урбанізації в нашій країні займалися 
відомі географи та економісти Н. Блаж-
ко, Ф. Заставний, Л. Корецький, П. Ко-
валенко, В. Кубійович, С. Мохначук, 
Ю. Пітюренко, В. Пересєкін, Г. Ста-
ростенко, О. Степанів, А. Степаненко, 
Д. Стеченко, М. Тимчук, М. Фащев-
ський, С. Фомін, О. Шаблій, Л. Шевчук 
та ін. Найінтенсивніше вивчення процесів 
урбанізації, окремих міських поселень та 
їхніх систем припадає на другу половину 
ХХ ст., а особливо – на його кінець. Це є 
наслідком того, що саме в цей період про-
цес урбанізації виявлявся найактивніше: 
зростала роль міст як основних форм 
розселення та соціально-економічних 
центрів, міське населення займало про-
відну позицію в процесах громадського 
самоуправління й управління державою. 
Розуміння сутності поняття урбанізації 
зазнало значної трансформації в процесі 
його вивчення. 

Протягом тривалого часу дослідники 
розуміли урбанізацію як процес збіль-
шення міського населення за рахунок 
сільського та зростання кількості міст, не 
беручи до уваги інших аспектів урбані-
зації. Це найсуттєвіше проявилось у до-
слідженнях міст і міського населення, 
що проводилися в Україні до 70-х років 
ХХ ст. і мали переважно регіональний ха-
рактер. Пізніше дослідники почали вка-
зувати на складність процесу урбанізації, 
його вплив на всі аспекти життя суспіль-
ства. Так, наприклад, А. В. Степаненко 
зазначає, що процес урбанізації супро-
воджується формуванням специфічного 
середовища для життєдіяльності населен-
ня та суттєвими змінами в його способі 
життя. Тобто процес урбанізації полягає 
в поширенні міського способу життя в не-
міських поселеннях, що прилягають до 
міст [7, с. 48]. 

Таку саму рису урбанізації відмічає 
В. Кубійович. Учений зазначає, що межі 

міста не збігаються з адміністративними 
через те, що «міська культура життя і ді-
яльності поширюються на неміські посе-
лення, а найближчі села набувають місь-
кого характеру» [5, с. 181]. 

Отже, урбанізацію слід розглядати не 
у вузькому розумінні (як збільшення міст 
і міського населення), а як багатогранний 
соціально-економічний процес, який знач-
но впливає на суспільні відносини. Для 
цього процесу характерне утверджен-
ня міського способу життя як феномену 
культури та сучасної цивілізації. Геогра-
фічно урбанізація зумовлює просторову 
концент рацію людської діяльності в по-
рівняно нечисленних центрах і ареалах, 
які відрізняються від масиву сільських 
поселень вищим рівнем соціально-еконо-
мічного розвитку.

В українському національному русі 
ще в ХІХ ст. сформувалась етнічна мо-
дель, що ототожнювала українську націю 
насамперед з українським селянством – 
єдиною і водночас найчисленнішою соці-
альною групою, яка не асимілювалась. На 
жаль, ця модель продовжує домінувати і 
в сучасних етнографічних студіях, мимо-
волі усуваючи з процесів націєтворення 
міське та значною мірою урбанізоване не-
міське населення.

Особливістю нинішнього етапу етно-
політики в Україні є проблема обрання 
шляхів формування сучасної україн-
ської нації, спроможної гармонізувати 
соціально-політичні, економічні, духовно-
культурні, етнічні та релігійні відносини 
в суспільстві. А це неможливо без самоус-
відомлення громадян як частини цілого – 
етносу, нації, держави. У цьому процесі 
неабияку роль мають відіграти городяни, 
оскільки саме в містах зосереджується 
інтелектуальна частина нації, здатна не 
просто зберігати надбання попередніх по-
колінь за принципами «так усі роблять», 
«як у людей», а й осмислювати свої вчин-
ки з позицій загальнолюдського досвіду, 
корегувати власну поведінку відповідно 
до нових вимог.

Українські вчені С. Гелей і С. Рутар 
виділяють три концептуальні моделі віт-
чизняного суспільства. Перша, терито-
ріальна, передбачає формування нації за 
територіально-громадським принципом, 
ігноруючи пріоритетність у цьому про-
цесі корінного українського етносу. При 
цьому зосереджується особлива увага на 
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закріпленні статусу двомовності, феде-
ративного устрою України, запереченні 
традиційної національної державної сим-
воліки. Ця концепція пропонує обрати 
шлях формування української нації, ха-
рактерний для країн, на території яких 
не було корінного народу та які форму-
валися на політичній основі з урахуван-
ням етнокультурних інтересів багатьох 
або кількох народів (як у США, Канаді, 
Швейцарії). 

Друга, етнічна, концепція ґрунтується 
на таких положеннях: 

– примордіалістський підхід до генези-
су нації;

– визнання українського етносу укра-
їнською нацією та єдиним суб’єктом 
державо творення; 

– юридичне закріплення пріоритетів 
корінного народу порівняно з національ-
ними меншинами в усіх сферах суспіль-
ного життя; 

– надання українського громадянства 
всім українцям, незалежно від місця їх-
нього проживання; 

– представники національних меншин 
можуть отримати громадянство, якщо 
вони знатимуть українську мову, лояльно 
ставитимуться до української держави, 
шануватимуть її закони; 

– заперечення принципу двомовності в 
державних установах за будь-яких умов, 
а також принципу державного фінансу-
вання навчальних закладів нацменшин 
тощо. 

Третя, етнотериторіальна, концеп-
ція пропонує формування української 
нації за територіально-громадським і 
етнічним принципами. Територіально-
громадський принцип цієї концепції 
передбачає, що члени української на-
ції – це представники і корінного україн-
ського етносу, і національних меншин, 
які є громадянами України. Крім того, 
національні меншини мають право на 
створення національно-культурної ав-
тономій. Суть етнічного принципу цієї 
концепції полягає в тому, що національ-
на держава, якою є Україна, отримує 
назву від корінного українського етносу; 
його мова та традиційна символіка отри-
мують статус національних державних. 
Тобто, національна ідентифікація від-
бувається передусім на ґрунті основних 
етнокультурних цінностей українського 
народу [2].

Політична та практична діяльність 
Української держави в процесі формуван-
ня сучасної повномасштабної української 
нації свідчить про її тяжіння до третьої 
вищезазначеної моделі. Ефективність цьо-
го процесу залежить від низки чинників. 
По-перше, від здатності політичних сил 
та інтелектуальної еліти консолідувати 
всіх громадян навколо українського ядра. 
Елементарна політична відповідальність 
вимагає від національних лідерів припи-
нити спекулювання на тему, що розділяє 
українське суспільство на частини та роз-
різнює їх (зокрема, поділ за успадкова-
ним від радянського минулого стереоти-
пом: українець – малограмотний селянин, 
неукраїнець – гоноровий городянин). По-
друге, важливо згуртувати різні соціальні 
групи навколо національної ідеї, що має 
форму європейського вибору в політико-
державному, економічному та етнокуль-
турному аспектах. По-третє, слід відміти-
ти важливість успішного впровадження 
радикальних реформ у всіх суспільних 
сферах: політичній, правовій, економіч-
ній і культурній.

Самоідентифікація українців і консо-
лідація української нації значною мірою 
залежать від опанування Україною сучас-
них моделей економічного зростання, орі-
єнтованих на забезпечення стабільно ви-
соких показників соціально-економічного 
розвитку на довгострокову перспективу. 
Особливо актуальним це питання є для 
урбанізованої частини населення, яка го-
това більш-менш професійно виконувати 
свою роботу, очікуючи достойної оплати 
праці.

Становлення української нації вимагає 
формування спільної громадянської куль-
тури, яка має органічно поєднувати тра-
диційні цінності українського народу та 
цінності національних меншин у їхньому 
сучасному цивілізованому вигляді. Це пе-
редбачає вирішення таких невідкладних 
завдань: 1) об’єктивне осмислення істо-
ричного досвіду України з усвідомленням 
катастрофічних наслідків безкомпроміс-
ного суперництва політичних еліт; на-
ціональні інтереси українського суспіль-
ства повинні бути вищими за політичну 
кон’юнктуру; 2) формування історичної 
пам’яті, ліквідація «білих плям» минуло-
го; 3) утвердження модернізаційного ха-
рактеру української національної ідеї, що 
потребує пошуку оптимального взаємо-
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впливу та співіснування традиційних для 
українського соціуму цінностей і новітніх 
культурних впливів, які привносить урба-
нізований світ.

Сучасна повномасштабна українська 
нація повинна бути спроможною сприйма-
ти та реалізовувати інноваційні напрями 
розвитку людства; забезпечувати незво-
ротність демократичного вибору; концен-
трувати сили та ресурси на суспільному 
розвитку; продукувати сучасну культуру 
високого рівня в усіх її виявах. А це не-
можливо без залучення до процесу само-
ідентифікації городянина.

Важливою засадою самоідентифікації 
кожного українця слід вважати пошук і 
створення системи цінностей, цілісність 
і збалансованість якої дають можливість 
здійснити державно-національну іденти-
фікацію України в цілому. Саме така 
система цінностей забезпечує державі 
необхідний рівень політичної стабіль-
ності, відкриває широкі перспективи для 
успішної модернізації країни. Цінності 
є найглибшим підґрунтям ідей, вірувань 
і переконань. У широкому розумінні це 
не лише абстрактний привабливий зміст 
або ситуативні цінності, а й стабільні, 
важливі для особи конкретні матеріаль-
ні блага. У вужчому значенні прийнято 
вести мову про цінності як про духовні 
ідеї, що мають високий ступінь узагаль-
нення. Прагнучи до нових цінностей або 
відстоюючи вже наявні, людина виявляє 
наполегливість і завзятість, навіть може 
йти на конфлікт. Цінності не підляга-
ють компромісам і торгу, оскільки сто-
суються людської гідності, утвердження 
якої виразно пов’язане зі збереженням 
такої засади людського існування, як 
ідентичність.

На власну систему цінностей, які ста-
новлять основу їхньої національної іден-
тичності, орієнтуються в стратегії на-
ціональної безпеки та визначенні шляху 
розвитку США, Європейський Союз, Ро-
сія, Китай, Індія.

Проблема державно-національної іден-
тичності набуває дедалі більшої акту-
альності та важливості в українському 
суспільстві. Соціологічні дослідження 
свідчать, що в Україні загалом і у великих 
містах зокрема зростає частка населення, 
яке добровільно й охоче ідентифікує себе 
з країною, у якій проживає, вважає себе 
українцями, підтримує політичну само-

стійність України, пов’язує свої інтере-
си з її майбутнім. Навколо цих питань 
об’єдналася переважна (50 % і більше) 
або відносна більшість опитаних у всіх 
регіонах.

За даними Інституту соціології НАН 
України, ідентифікація «громадянин 
України» є домінуючою. Упродовж 2007–
2008 років частка опитаних, які її оби-
рають, майже вдвічі перевищує частку 
тих, які ототожнюють себе передусім із 
певною місцевістю, і у 8–9 разів – частку 
тих, які відчувають себе прив’язаними 
до певного регіону чи населеного пунк-
ту [4, с. 9].

Всеукраїнський перепис 2001 р. за-
свідчив, що в Україні, порівняно з пере-
писом 1989 р., означилася чітка тенденція 
до зростання кількості українців – як у 
всій державі, так і в кожному регіоні зо-
крема. Збільшення кількості українців, 
тобто громадян України, які ідентифіку-
ють себе з титульною нацією, пов’язане не 
лише з демографічними процесами. Пере-
пис констатує, що більшість українських 
громадян обирають українську ідентич-
ність, навіть якщо вони не розмовляють 
українською мовою [4, с. 10]. 

Усе це засвідчує, що, попри високу 
динаміку сучасного етнополітичного роз-
витку українського суспільства та роман-
тичну поспішність частини політичної 
еліти, самоідентифікація українців не 
є одномоментним актом, а потребує три-
валого часу. На цьому шляху важливи-
ми є зміцнення держави, її престижу у 
світовій співдружності, її реальний між-
народний вплив, місце у світовій економі-
ці, досягнення науки, освіти, культури та 
спорту. Важливою залишається роль на-
ціональної ідентичності в утвердженні де-
мократії, яка зумовлює усвідомлення гро-
мадянином і суспільством національних 
інтересів, довіру до держави та її інститу-
тів, солідарність із ними для досягнення 
суспільно значущих цілей.

Таким чином, формування національ-
ної стійкості серед урбанізованого загалу 
значною мірою залежить від урахування 
кількох внутрішніх факторів: мотивації, 
що підкріплюється з боку держави та со-
ціуму, рівня сформованості національної 
свідомості та національної самоідентифі-
кації кожного індивіда.
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Тетяна Шевчук 
(Київ)

«ДИК Е ПОЛЕ» ІСТОРІЇ 
І  «ЧИСТЕ ПОЛЕ» 
ФОЛЬК ЛОРУ: У К РА ЇНСЬК І 
Д У МИ В ІСТОРИ ЧНОМ У ТА 
МІФОЛОГІ ЧНОМ У ВИМІРА Х

Д 
ике Поле – «буйний, незаселений 

осілою людністю степ, який у західно-
європейській географічній номенклатурі 
дістав назву Campus Desertus [Пустель-
не поле]» 1. Таким воно було в другій по-
ловині XV ст., про що неодноразово на-
гадують нам різні посібники з історії 
України. Але в українському фольклорі 
(зокрема в історичних піснях і думах) 
такої назви немає. Там поле здебільшого 
чисте. У чистім полі помирають брати са-
марські, козак Голота «добрим конем гу-
ляє», 12 козаків-бравославців (між ними і 
Матяш-старий) «коні козацькі пускають», 
з чистого поля сестра збирається вигляда-
ти брата-козака:

Стала черная хмара на небѣ наступати,
Стали козаки во чистомь поле  

                                    помирати... 2

Я те бачу: в чистім полі не орел літає:
То козак Голота добрим конем гуляє 3.

Тамь пробувало 12 козаковь 
                 бравославцевь-небувальцовь

Межь ними быль Атаманъ Матяшъ  
                                       старенькій.

Стали козаки вечера дожидати,
Стали терновые огни раскладати,
Стали по чистому полію кони козацкіе 

                                       пускати... 4

– Эй сестро моя ридненька,
Як голубка сивенька!
Не виглядай мене ни з Чорного моря,
Ни з чыстого поля,
Ни з славного люду, війська запорожжя 5.

Російська дослідниця Тетяна Щепан-
ська зазначила, що словосполучення 
«чисте поле» філологи фіксують у давньо-
руських пам’ятках ще в ХІІ ст.: «Оно по 
смыслу тавтологично: поле – это полое, 
пустое пространство; чистое – тоже пустое, 

никем не занятое, не имеющее пустоты, 
но оно заключало в себе и пафос овладе-
ния, освоения открывшегося пустого про-
странства» 6. Т. Щепанська впевнена, що 
ми маємо справу з дивовижним феноме-
ном «семиотической невидимости» дороги 
(«чистого поля»), що не включена в знако-
ву модель світу (йдеться про «свій», осво-
єний людиною світ). На перший погляд, 
історичне Дике Поле (це ледве не п’ята 
частина нинішньої України, що охоплює 
південні регіони Черкаської та Вінниць-
кої областей, повністю – Кіровоградську, 
Дніпропетровську, Миколаївську, Хер-
сонську та частково Одеську і Запорізь-
ку області 7) і фольклорне «чисте поле» є 
тотожними за ознакою неосвоєності, неза-
селеності осілою людністю. Але, на думку 
Наталії Лисюк, «чисте поле» «почасти пе-
ребирає на себе деякі характеристики до-
роги, якими є відсутність хазяїна, наяв-
ність особливих мандрівних персонажів, 
висока вірогідність зустрічі з неприродни-
ми істотами».

Отже, «міфологема чисте поле відобра-
жає не землеробські виробничі реалії 
(розчистку лісу під ниву), а міфологічні 
уявлення про очищенний від міфологіч-
них противників, найближчий до насе-
лення простір...» 8. Таким чином, поняття 
«Дике Поле» і «чисте поле» спрямовують 
нас на шлях роздумів про два виміри 
української думи – історичний та міфоло-
гічний. Чи не вперше на це звернув ува-
гу етнолог Ксенофонт Сосенко в книжці 
«Культурно-історична постать староукра-
їнських свят Різдва і Щедрого Вечера» 
(1928): «Між українськими народними 
думами, виданими в Київі 1927 р., є збір-
ка т. зв. невільницьких дум, а між ними 
чотири варіянти думи про Сокола, в яких 
алєґорійно, історією про зрабовання со-
коляти, має бути з’ображено захоплення 
в неволю козака, а відтак його визволен-
ня. Ніяких фактичних історичних подій 
ні дат в цій думі нема, окрім згадки про 
царгородську неволю та про пів-мітичну 
постать Івана Богуславця, українського 
ренегата, який доглядав українських не-
вольників в Царгороді. Згадані “історич-
ні” думи (4 варіянти думи про сокола) 
вражають своєю алєґорійною формою, за-
криваючою через свою таємність майбут-
ню історичну подію, таємність неоправ-
дану в історичній думі і невідповідаючу 
козацькому характерови, отвертому й смі-
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лому, нескриваючому своїх думок і почу-
вань, хочби навіть підпали ліричним на-
строям. Не заперечуючи, що в цих думах 
є порушений, алєґорійно, історичний про-
блем неволі українського народу і бороть-
би за його визволення, утрудненої ворога-
ми народу, його здрадниками, запримічу, 
що в цих думах переважує стремління чи 
душевна потреба поета, дати твір артис-
тичної вартости, опертий на традиційних 
поетичних мотивах. Тими мотивами саме 
є тут релігійно-мітольогійні традиції, від 
яких літературно-творча думка Українця, 
що цими традиціями атавістично переня-
тий, ніколи не буде вільна» 9.

Оскільки Сокіл є образом духовного 
єства, то його поневолення, згідно з тек-
стом думи «Сокіл і соколя», є символіч-
ним актом поневолення духу.

Тему неволі й визволення з неї пору-
шує ще одна українська дума – «Дума 
про дівку-бранку, Марусю попівну Богу-
славку».

Антропологічний підхід до думи за-
пропонувала Оксана Грабович. У статті 
«Думи як символічний код переказу куль-
турних цінностей» авторка звернула увагу 
на властиву думам структуру, що сформу-
валася з необхідності «передачі важли-
вого культурного змісту “правди”, тобто 
суспільних та універсальних вартостей», 
базовою ж для дум є структура обрядів 
переходу. Розглядаючи думи козацького 
епосу (до яких зараховано й «Марусю 
Богуславку»), О. Грабович спирається на 
модель обрядів переходу, запропоновану 
Арнольдом ван Геннепом: «Ми зустріча-
ємося з різними стадіями обрядів пере-
ходу – передмежовою (відокремлення від 
старих або попередніх умов), межовою 
(яка символізується випробовування-
ми, ритуальною смертю головного героя, 
якщо йдеться про колектив) і післямежо-
вою (повернення), яка в козаків симво-
лізується поверненням до своїх людей... 
У деяких думах козацького епосу... відо-
бражаються всі три стадії, в інших, як 
у “Марусі Богуславці”, підкреслюється 
лише межа і повернення... Ув’язнення, чу-
жина або нічия земля, небезпечні і нечисті 
місця – це умови межового стану, в якому 
герої мають витерпіти фізичні страждан-
ня, приниження і через них досягти стану 
зміни сутності...» 10. О. Грабович не мала 
сумніву в тому, що діяльність козаків (а 
також думи) належать до царини міфу й 

ритуалу, а отже, пов’язані з архаїчними 
пластами фольклорної свідомості. Над 
цим ще 1924 року розмірковував М. Гру-
шевський: «При всій своїй оригінальності 
і сорозмірно новій фактурі, наші думи в 
своїй літературній і музичній структурі 
стоять в дуже інтереснім зв’язку з ріжни-
ми архаїчними формами, – як українськи-
ми, так і іноплеменними, і через се вони 
мають великий інтерес не тільки україн-
ського громадянства – як одна з дійсних 
перлин народнього життя, але для дослід-
ника творчості взагалі, як дуже інтересна 
і своєрідна її категорія...» 11.

Продовжуючи цю лінію (пошуки «слі-
дів» чи проявів архаїчної фольклорної 
свідомості), згадаємо ще про одну, що 
так яскраво проступає в працях ХІХ – 
початку ХХ ст., – історичну. Про істо-
ричні події, пов’язані з думою, писав, 
зокрема, А. Кримський в «Історії Туреч-
чини». Згадав він і про жінок-бранок: «А 
вже ж до кого доля бувала в Туреччині 
найлагідніша, дак се для вродливих бра-
нок з України… Діставшися до харему 
значного достойника, українська бран-
ка, через свою українську вдачу через 
тую силу волі й характеру, яку взагалі 
має українське жіноцтво, легко могла не 
тільки прихилити до себе душу свого 
пана-чоловіка, ба й взяти над ним певну 
силу. Могла вона здобути таким чином 
і політичний вплив, а надто коли вона 
одкинулася од християнської віри та й, 
кажучи словами козацької думи “потур-
чилася, побусурманилася, для розкоші 
турецької, для лакомства нещасного”. 
Тип такої українки, що добилася в Ту-
реччині до високого становища, увіковіч-
нила поезія українських кобзарів у ви-
мовній думі про “дівку-бранку, Марусю 
попівну-Богуславку”» 12. Отже, йдеться 
про певний «тип українки», а не про іс-
торичний прототип. Окремі деталі думи 
теж мають історичні корені. У тій же 
«Історії Туреччини» А. Кримський на-
водить свідчення Михайла Литвина, 
надруковані в «Мемуарахъ, касающихся 
исторіи Юж. Р.» Вол. Антоновича (т. 1, 
1889), де той, зокрема, пише: найкращих 
серед гурту бранців «зодягають у шовк-
єдваб, білять та рум’янять, щоб продати 
якнайдорожче. Гарні дівчата нашої кро-
ви купуються иноді на вагу золота» 13. 
Згадуючи ще й думки М. Грушевського 
та О. Грабович з приводу архаїчності 
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дум, чи можемо говорити (або ставити 
питання) про «амбівалентність тексту» 
та «двовладдя міфу та історії» (терміно-
логія Юрія Барабаша) 14 в думі «Маруся 
Богуславка»?

Дослідники неодноразово зазначали, 
що подієвість – не головне для цієї думи, 
і що така подієвість обмежена двома дня-
ми: Великодньою суботою й самим Вели-
коднем, коли дівка-бранка Маруся попів-
на Богуславка повідомляє козакам про 
можливе визволення та коли приходить 
до брами й відчиняє її. Але епічний за-
чин думи одразу ж окреслює її широкий 
простір – міфологічний, насичений масш-
табними переживаннями, що мають явно 
небуденний характер: «Що на Чорному 
морі / На камені беленькому / Там сто-
яла темниця кам’яная…». Простір власне 
історичний лише вгадується за мінливими 
контурами «історичних переживань» (ви-
слів Катерини Грушевської). Такі зачини 
характерні для замовлянь, колядок і щед-
рівок і створюють особливий настрій – це 
«неодолима туга за первісними, ідеальни-
ми, ліпшими часами, коли людство жило 
щасливійше і не було таке придавлене сві-
товим злом» 15. Кінцева формула думи – 
«Визволь, Господи, / Бідних невільни-
ків / Із великої неволі / На тихії води / 
І на яснії зорі / У край веселий…» – та-
кож далеко не чужа міфологічному виміру 
й асоціюються не лише з образом рідної 
землі – України (як це досі тлумачилося), 
а й з уявленнями про Рай, органічними 
для фольклорної свідомості. П. Житець-
кий у монографії «Про українські народні 
думи» (1919) писав: «Глибоко симпатич-
ний співцеві цей мир хрещений, цей край 
веселий, котрий зветься в думах руським 
краєм, иноді козацькою землею, найчасті-
ше славною Україною» 16.

Оці образи початку світу і Раю, спо-
ріднені з темами народження й смерті-
воскресіння, а також структура думи 
«Маруся Богуславка» викликають анало-
гії з текстами замовлянь, спрямованих на 
полегшення пологів:

Прочиста Бо́жа Ма́ци приступа́ла,
Золотые ключи́ бра́ла,
Царские ворота́ открыва́ла, 
Породзу́лью ратова́ла
Маладзе́нча на свет упуска́ла 17.
У коментарі до тексту цього поліського 

замовляння сказано, що головним тут є 
такий мотив: «сакральний покровитель» 

бере золоті ключі і відмикає царські во-
рота:

Та дівка-бра́нка Маруся-богосла́вка 
                                на те не вдаряла,

Добрим мо́лодьцям, козакам-нево́льни- 
                             кам на те отвіча́ла:

«Що бу́де наш пан у Яги́пяті  
                                       од’їжджати,

Бу́детъ міні золоті ключі од темниць  
                                           уруча́ти.

Буду я до темниць приходжа́ти,
Буду темни́ці отпира́ти,
Невольників на білий світ  

                                      випуска́ти» 18.
Зрозуміло, що ідея початку, народжен-

ня (зокрема народження нової чи іншої 
сутності) «захована» в тексті «Марусі Бо-
гуславки».

Визволення козаків відбувається на 
Великдень, а це свято особливе, що в тек-
стах думи назване як «пресвітле Христове 
воскресениє, День Великодень», «святий 
празник, роковий день Великдень», «свя-
той день Великдень», «празник святий, 
роковий, великий», «Великдень – світлий 
празник», «святий празник Господній», 
«день Великодній», «роковий Божий то 
празник Велик-динь». За церковним ка-
лендарем – Свята Пасха – Воскресіння 
Господнє Ісуса Христа, а «слово па́сха 
походить від давньоєвр. “пессах” (пере-
хід, проходження), тому що виникнен-
ня свята пов’язане з визволенням єврей-
ського народу від єгипетського полону та 
проходженням ним пустелі…» 19. Маруся 
Богуславка приходить до невільників у 
Великодню суботу – це остання субота 
перед Великоднем, коли, «за народним 
повір’ям… під час обходу навколо церкви 
та стояння біля західних її воріт, коли у 
церкві нікого немає, ангели виводять Спа-
сителя з гробу, а святі сходять з ікон…» 20. 
Згідно з ученням православної церкви 
про воскресіння Христа, у Великодню 
суботу відбувається зішестя Ісуса Христа 
до пекла і визволення душ померлих пра-
ведників, що прямують до Раю 21. Отже, 
межовість, закладена в структурі і змісті 
думи «Маруся Богуславка», не вичерпу-
ється протиставленням волі «козацької» 
«бусурманській» неволі, ув’язненням у 
кам’яній «темниці». Межо вість, пере-
хідний стан позначені переживаннями, 
пов’язаними з Великодньою суботою і з 
передчуттям Великодня – як визволен-
ня, воскресіння, світла найвищої Прав-
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ди. Моральні цінності, закладені в тексті 
думи, не вичерпуються протиставленням 
«віри християнської» «бусурманській» 
вірі. Семантично дума є «багатошаровою» 
і на різних рівнях (текст – історично-
міфологічний контекст) «висвічуються» 
думки про народження (початок світу), 
смерть (неволя як смерть) і воскресін-
ня. Не оминемо увагою й бінарні опози-
ції в думі: темниця кам’яная – Божий 
світ, сонце праведне; козаки-невольники 
і дівка-бранка (страждання і любов), 
прокляття і молитва, віра християнська 
і віра бусурманська. Вражає алогічне, 
як на перший погляд, поєднання слів: 
козаки-невольники. Адже козак, за ви-
значенням, це вільна людина. 

«Виникнення козацтва було спричи-
нене тотальним наступом Східного Сві-
ту і, зокрема, Великого Азійського сте-
пу…» 22.

Польський хроніст кінця XVI ст. Ма-
цей Стрийковський «у своїй хроніці, пи-
шучи про Україну, вбачає її “прокляття” 
в розташуванні країни на прикордонні 
світу християнського і мусульмансько-
го» 23. У цьому вимірі постать Марусі 
Богуславки є символічною, бо ж і вона 
«опинилась» поміж двома світами – хрис-
тиянською рідною землею і «бусурман-
ським лакомством». Вона приходить до 
козаків-невільників («до темниці при-
ходжає» – ця темниця сприймається як 
своє рідна «темниця історії», в якій коза-
ки не бачили «Божого світу» і  «не знали 
Великодня»). Маруся Богуславка прихо-
дить до них із «тихими словами», і вони 
її «по річах пізнавали».

Маруся з’являється з доброю звісткою, 
козаки ж проклинають її, бажаючи, щоб 
вона «щастя-долі не мала». Як уважав 
П. Житецький, вони проклинають Ма-
русю «за те, що вона звісткою цією [про 
Великдень. – Т. Ш.] дала ще більше від-
чути їм тягар неволі» 24. Замовляння, про-
кляття і молитва дуже своєрідно «прояв-
ляються» в думі «Маруся Богуславка». 
За християнськими мірками (а наголос 
на «вірі християнській» актуальний для 
всіх варіантів думи) прокльони є гріхом. 
Прокляття як магічні акти закорінені в 
архаїчній культурі. Польська дослідни-
ця А. Енгелькінг у книжці «Прокляття. 
Дослідження про народну магію слова» 
пише: «Прокляття можна розглядати як 
соціокультурне явище, спрямоване на 

покарання члена суспільства, що не до-
тримується певних норм, що прийняті в 
цьому суспільстві» 25. Прокльони – один 
зі способів покарання, після чого грішник 
отримує шанс на спасіння душі. Та все 
ж не вони переважають у текстах думи 
«Маруся Богуславка», а слова молитви, 
звертання до Бога з проханням про ви-
зволення:

Тоді дівка Маруся бранка попівна  
          Богуславка на коліна упадала

Господа Милосердного прохала:
«Та услиш Господи у мольбах наших
І у щирих молитвах цих козаків бідних  

                      невольників...» 26.
Слова молитви до Бога звучать на 

Велик день, а релігійне свято, за висло-
вом М. Еліаде, – це «вихід» з історич-
ного часу, «це реактуалізація первісної 
події, священної історії...» 27. Отже, дума 
«Маруся Богуславка» розпочинається 
і завершується подіями священної істо-
рії, тому її суто історичний вимір (по-
неволення козаків турками) не змінює 
загального міфологічного простору:  
«...втручання Бога в історію і особливо 
його втілення в історичній особі Ісуса 
Христа мають позаісторичну мету: вряту-
вання людства» 28. Майже всі дослідники 
тексту цієї думи звертали увагу на про-
тиставлення «віри бусурманської» і «віри 
християнської». У межах історичного 
виміру це протиставлення справді акту-
альне, але воно «знімається в просторі 
“священної історії”». Звернімо увагу на 
образ храму в думі: в одному з варіантів, 
зафіксованих Порфирієм Мартиновичем, 
читаємо:

Що на́ші родичі до церкви йдуть,
Як маки цвітуть.
А с церкви йдуть,
Як бджоли гудуть.
Христовій паски потребляют.
А ми, доборі молодьці, коза́ки-неволь - 

                         ники у неволі сидимо,
То собі в очах у карих ясного соньця,  

                    білого сьвіта не видимо 29.
Це образ християнського храму, поза 

яким перебувають українські невольники. 
Але їхнє звільнення відбувається на Ве-
ликдень:

Ставь пань Турецький до мечйті 
                                      відьіжджати,

Ставь дівці бранці
Марусі, попівні Богуславці,
На руки ключь віддавати 30.
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Отже, майже в усіх варіантах думи 
згадується і мусульманський храм – ме-
четь. Концепція храму, як писав М. Еліа-
де, дозволяє «віруючій людині періодич-
но віднаходить Космос таким, яким він 
був in principio, в міфічну мить творен-
ня» 31, через святість храмів очищується 
світ, а в християнському мисленні збе-
рігається космологічна структура храму. 
Уже згадувалося про образ Раю в думі 
про Марусю Богуславку та про браму 
(залізні ворота), яку відчиняє вона пе-
ред невільниками. До сказаного можна 
ще додати міркування М. Еліаде: «Вну-
трішній простір церкви – це Всесвіт. 
Вів тар – орієнтований на Схід – це Рай. 
Імператорська брама самого вівтаря ще 
називається брамою Раю. У Великодній 
тиждень ця брама залишається відчи-
неною впродовж усієї служби; значення 
цього звичаю знаходимо у пасхальному 
каноні: “Христос устав з могили і від-
чинив нам браму Раю”» 32.

Важливим для думи є також концепт 
світла. Невільники «в темниці пробува-
ють», не бачать «білого світу і правед-
ного сонця», – і так триває до Велико-
дня, дня визволення, що асоціюється з 
образом Спасителя, народження якого 
пов’язане із символікою світла (про це 
«сповіщає» зоря). Світло ідентичне за-
чаттю, творенню, буттю. До того ж «кож-
на людина має шанс досягти визволен-
ня в момент смерті: для цього їй досить 
впізнати себе у світлі, яке вона пережи-
ває в цю мить» 33. Ми вже згадували про 
те, що структура думи – це структура 
замовляння для полегшення пологів, у 
якому важливою є роль сакрального по-
кровителя (Божої Матері). У ході мір-
кувань, пов’язаних із концептами Хра-
му і Світла, виникають нові запитання: 
зрозуміло, що в думі йдеться не тільки 
про «історичне визволення» козаків і по-
вернення на батьківську землю, а й про 
народження як визво лення (з небуття – 
до світла-буття), а, можливо, й про ви-
зволення через смерть (адже людина, що 
помирає, теж бачить світло). Так, через 
«Дике Поле історії» ми потрапляємо в 
«чисте поле фольклору» і тільки там мо-
жемо відчути всю пов ноту буття.
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Лідія Козар 
(Київ)

ВНЕСОК У К РА ЇНСЬК И Х 
ГРОМ А ДСЬК И Х ДІ Я ЧІВ 
У Н А ЦІОН А ЛЬН У 
ФОЛЬК ЛОРИСТИК У  
В К ІНЦІ Х І Х – Н А ПОЧ АТК У 
Х Х СТОЛІТ ТЯ (Іва н Л и па, 
Волод и м и р Нау мен ко, 
Васи л ь Дома н и ц ьк и й, 
Васи л ь,  Ол ьга та Га н на 
А н д рієвськ і )

В  історії українського національно-
го відродження (кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.) вирішальну роль відіграли на-
родні громади, які беруть свій початок 
ще з 60-х років ХІХ ст. Одним із перших 
національно-культурних осередків у кінці 
ХІХ ст. стало Братство Тарасівців, утво-
рене групою студентів на чолі з І. Липою 
в Каневі влітку 1891 року. Братство вста-
новило контакти зі студентськими група-
ми в Києві, Одесі, Полтаві, Чернігові й 
почало організовувати лекції, постановки 
п’єс українською мовою, свята на честь 

Т. Шевченка, збирання зразків народно-
поетичної творчості. 

Тому більшість фольклористів названо-
го періоду, як зазначав О. Дей, «не були 
«чистими фольклористами», а займалися 
творчістю народу в зв’язку з провідним 
профілем своєї діяльності – письменниць-
кої, публіцистичної, літературознавчої 
тощо» 1, «працювали здебільшого з влас-
ної ініціативи, виходячи з власних, осо-
бистих мотивів або обставин життя» 2. 
Серед них варто відзначити таких укра-
їнських громадських діячів, як Борис та 
Марія Грінченки, Трохим Зіньківський, 
Митрофан Дикарев, Василь Степаненко, 
Іван Липа, Володимир Науменко, Василь 
Доманицький, Мусій Кононенко, Наталя 
Кобринська, Іван Коновал, Одарка Рома-
нова, Іван Зозуля, родина Андрієвських, 
А. Заблоцький та інші, які крізь усе жит-
тя пронесли ідеї Братства Тарасівців та 
інших народних громад. Не випадково 
український культурно-національний рух 
цього періоду розглядають як колиску, 
у якій було виплекано українську націо-
нальну ідею, як суспільний рух, що згур-
тував найкращих людей нації 3.

Серед них варто виокремити постать 
Липи Івана Львовича [крипт. та псевд.: 
Л., М. Л., М. М., П. Ш., Л-а, Ст-ик, 
М. Житецький, Літописець, Петро Ма-
рієнко, М. Міщанин, І. Степовик, Тонко-
шкук, П. Шелест, Петро Шелест, Якийсь; 
24.02.1865, м. Керч, нині – Автономна 
Республіка Крим – 13.11.1923, смт Ви-
нники, нині – Львівська обл.] – україн-
ського громадського й політичного діяча, 
письменника, фольклориста, журналіста, 
видавця, лікаря.

Предки І. Липи походили з Полтав-
щини, звідки переїхали на Херсонщину, 
а згодом до Криму. Мати письменника з 
роду Житецьких. У Керчі І. Липа закін-
чив парафіяльну школу, а потім гімназію. 

Навчався він на медичному факультеті 
Харківського та Казанського університе-
тів (1888–1897 рр.). Став одним із заснов-
ників та авторів програми першого укра-
їнського нелегального Братства Тарасівців 
(1891–1893 рр.), що започаткувало новіт-
ній політичний рух в Україні; 1893 р. був 
засуджений до ув’язнення. Працював лі-
карем у Полтавському та Ананьївському 
земствах, у 1902–1918 рр. – в Одесі. 

І. Липа брав участь у громадсько-
культурному, суспільно-політичному, лі-
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тературному, редакційно-видавничому 
житті. У його помешканні побували 
Олександр Олесь, Сергій Шелухін, Ми-
кола Вороний (присвятив йому свою 
поему «Євшан-зілля»), Осип Маковей, 
Гнат Хоткевич, Грицько Чупринка, Ми-
хайло Комаров, Ілько Гаврилюк, Ми-
хайло Білінський, Іван Луценко та ін. 
Активно листувався з родиною Грінчен-
ків, В. Гнатюком, І. Франком, К. Пань-
ківським, О. Кониським, С. Єфремовим, 
О. Кобилянською та ін. Був активним 
діячем одеської «Просвіти», українських 
просвітницьких інституцій «Український 
Клюб» та «Українська Хата» (обидві ор-
ганізації проіснували до 1914 р.). Побу-
дував під Одесою лікарняний комплекс, 
що складався з кількох будинків і де-
сятини саду, із басейном і альтанками. 
Організував і підтримував видавництво 
«Одеська літературна спілка», видав 
альманах «Багаття» (1905 р.), разом із 
сином Ю. Липою 1917 року виступив іні-
ціатором заснування видавництва «На-
родний стяг», упродовж 1917–1920 років 
був співредактором тижневика «Україн-
ське слово», членом управи «Керівничого 
комітету» в Одесі.

Друкувався І. Липа з 1892 року в ча-
сописах «Зоря», «Правда», «Літературно-
науковий вісник», «Шершень», «Нова 
громада», «Громадська думка», «Рада», 
«Дзвінок», «Світло», «Українська хата», 
«Життя і знання»; альманахах «Терновий 
вінок», «За красою», «З-над хмар і з до-
лин», «На шляху», антологіях та збірни-
ках «Акорди», «Досвітні огні», «З нево-
лі» тощо. Його поетичні та прозові твори 
були видані посмертно у збірках «Оповіді 
про смерть, війну і любов» (Львів, 1935), 
«Тринадцять притч» (Львів, 1935) та ін.

У період УНР І. Липа належав до 
партії соціалістів-самостійників, був ко-
місаром Одеси (1917 р.), міністром ві-
росповідань (1919 р.), міністром здоров’я 
(1921 р.). В останні роки він жив із лікар-
ської практики у Винниках біля Львова, 
де й помер. 

І. Липа залишив багату творчу спад-
щину – поетичні твори («Журба», «Суд 
визволеного краю», «На спомин», «Її очі», 
«З чужини»), поезії в прозі, оповідання 
(«Утома», «Турки», «Мати», «Кара», 
«Прохожалий», «Квіти», «Незабутній ве-
чір»), повісті («Нові Хрести», «З нового 

світу»), переклади творів М. Лермонтова, 
С. Надсона, П. Вейнберга та ін.

Він автор численних філософсько-
космогонічних казок і притч («Колесо 
життя», «Дух Всесвіту», «Сім братів», 
«Трицарство», «Лада прекрасна», збір-
ки казок «Казки про волю», «Тихе сло-
во»). В. Cамійленко назвав казки І. Липи 
особ ливим родом національної казки, за-
значивши «велику вмілість, з якою ав-
тор використав елементи чисто народної 
творчості, вплітаючи їх у оповідання, так 
що вони становлять органічну цілість» 4. 
Обізнаність І. Липи з українською етно-
графією та фольклористикою засвідчу-
ють його листи до Бориса та Марії Грін-
ченків (ІР НБУВ, ф. ІІІ, 38427–38478, 
43048–43243), В. Гнатюка (ЦДІАЛ, 
ф. 309 (НТШ), оп. 1, спр. 2277), архівні 
записи історичних та родинно-побутових 
пісень, здійснені на Полтавщині в 1891–
1895 роках (ІМФЕ, ф. 1-к.2/22, 6 арк.). 
Частину фольклорних матеріалів І. Липи 
опубліковано в етнографічних збірниках 
Б. Грінченка (т. 3, Чернігів, 1899, № 5).

І. Липа – автор рецензії на збірку «На-
родні казки» В. Гнатюка, спогадів про 
О. Потебню, Н. Грінченко, Б. Грінченка, 
І. Франка, І. Манжуру, Братство Тарасів-
ців тощо. У бібліографічному нарисі «Іван 
Манжура» він подає коротку історіо-
графію української фольклористики, на-
голошуючи, що українцям «найбільше за 
всіх треба було поставити свій фольклор 
(народню творчість) як першу, можливу 
тоді, фортецію в обороні нашої народньої 
індівідуальности» 5.

Високо оцінювали подвижницьку ді-
яльність І. Липи в різні часи О. Кова-
ленко 6, Г. Коваленко 7, В. Cамійленко 8, 
В. Дорошенко 9, М. Липа-Гуменецька 10, 
В. Качкан 11 та ін.

Важливу роль в історико-культурному 
житті України в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. відіграли Володимир Науменко та 
Василь Доманицький.

Науменко Володимир Павлович 
[крипт.: В. Н., В. Н-ко; 19.07.1852, 
м. Новгород-Сіверський, нині – Черні-
гівська обл. – 07.07.1919, Київ] – укра-
їнський громадський та освітній діяч, 
філолог, літературознавець, публіцист, 
історик, член Південно-Західного відді-
лу Російського географічного товариства, 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка та 
редактор журналу «Киевская старина» 
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(1893–1906 рр.) – народився в сім’ї педа-
гога. Рід його по батьковій лінії походив 
із лубенських козаків. Мати Володимира 
померла, коли йому було 12 років. Навчав-
ся він в 2-ій київській гімназії; 1873 року 
закінчив історико-філологічний факуль-
тет Київського университету Св. Володи-
мира. Викладав у київських гімназіях, де 
став відомим педагогом, теоретиком педа-
гогічної науки; 1897 року очолив Київське 
товариство грамотності, сприяв організа-
ції недільних шкіл для дорослих; 1905 р. 
відкрив у Києві приватну гімназію, вихо-
ванцями якої були академіки М. Алексє-
єв, М. Біляшівський, Б. Кістяківський, 
М. Рильський; 1917 року  В. Наумен-
ко – куратор Київської навчальної окру-
ги, 1918 року – міністр освіти. Він автор 
праць «Націоналізація школи в Україні» 
(1917 р.), «Як не треба викладати історію 
української культури» (1918 р.). Педаго-
гічна діяльність В. Науменка поєднува-
лася з громадською та науковою. Значний 
вплив на В. Науменка мали М. Максимо-
вич, давній приятель батька, і О. Русов, 
його старший товариш по гімназії. У 1874 
році В. Науменко став членом Київської 
Старої громади, а з початку ХХ ст. фак-
тично очолював її; 1901 року його обрано 
членом ради Загальної безпартійної укра-
їнської організації, яка спрямовувала ді-
яльність усіх громад.

В. Науменко – ініціатор і активний 
учасник громадських та культурних акцій 
(підготовка та видання «Словаря україн-
ської мови», т. 1–4, 1907–1909; створення 
фондів для видання українських книжок 
і поширення освіти серед народу, органі-
зація заходів щодо скасування заборони 
українського друкованого слова, заснуван-
ня українських періодичних видань тощо). 
З 1873 року він брав активну участь у ді-
яльності Південно-Західного відділу Ро-
сійського Географічного Товариства, спів-
працював з журналом «Киевская старина» 
(з 1883 рр.), згодом став її головним редак-
тором (1893–1906 рр.) і видавцем (1902–
1906 рр.) (опублікував понад 130 статей), 
1907 року – редактор-видавець журна-
лу «Україна». З діяльністю В. Науменка 
пов’язаний розквіт «Киевской старины», 
що стала центром українознавства в Над-
дніпрянській Україні. Він був членом 
ради «Історичного товариства Нестора-
літописця», одним із засновників Україн-
ського наукового товариства (з 1907 р.), 

його головою (1914–1917 рр.), видавав «За-
писки Українського наукового товариства 
в Києві». Був членом Центральної Ради. 
З початку 1919 року працював в Україн-
ській академії наук над історією україн-
ської літератури початку ХІХ ст. Трагічно 
загинув у роки громадянської війни – був 
розстріляний більшовиками.

В. Науменко – автор численних ста-
тей, присвячених українському письмен-
ству, фольклору, історії української куль-
тури, вивченню української мови. Серед 
фольклорно-етнографічних праць М. Сум-
цов 12 виокремлює його дослідження «Про-
исхождение малорусской думы о Самуиле 
Кошке» (1883 р.), «Н. И. Костомаров как 
этнограф» (1885 р.), «Новелла Боккачио 
в южнорусском пересказе» (1885 р.), а 
також збірник народних пісень, зібраних 
Зоріаном Доленгою-Ходаковським, який 
розшукав В. Науменка. І. Франко в «Сту-
діях над українськими народними піс-
нями» також неодноразово звертався до 
його дослідження «Происхождение мало-
русской думы о Самуиле Кошке» 13.

В. Науменко своїми розвідками, спога-
дами, некрологами ввів чимало постатей у 
культурно-історичний контекст – В. Берен-
штама, Л. Глібова, В. Гнилосирова (Гаври-
ша), О. Ґатцука, Г. Квітки-Основ’яненка, 
О. Кістяківського, І. Котляревського, П. Ле -
бединцева, М. Максимовича, С. Морачев-
ського, О. Огоновського, О. Русова, М. Си-
монова (Номиса), І. Тимковського та ін.

Обізнаність В. Науменка з українською 
фольклористикою та етнографією засвід-
чують також його дослідження «К ли-
тературе рождественских и пасхальных 
вирш» (1888 р.), «Рукописной альбом 
Андрея Ищенка 1780–1782 г.» (1889 р.), 
«Пасхальная вирша» (1892 р.), «Рожде-
ственская вирша» (1896 р.), «М. А. Мак-
симович как этнограф» (1904 р.), «Справ-
ка о малороссийских песнях по старинным 
песенникам» (1909 р.), а також публікація 
листів Я. Головацького до М. Максимови-
ча та П. Лукашевича з приводу україн-
ського фольклору (1915 р.). Відомі також 
літературознавчі та мовознавчі праці 
В. Науменка – «“Слово о полку Игореве” 
как памятник дружинной поэзии Древней 
Руси» (1895 р.), «К вопросу о научном 
издании “Кобзаря” Шевченко» (1892 р.), 
«Книжная речь у малороссов и русинов» 
(1899 р.), «Обзор фонетических осо-
бенностей малорусской речи» (1889 р.), 
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«Руководство для изучения украинского 
языка в русских школах» (1918 р.), «Нові 
матеріали для історії початків української 
літератури ХІХ віку» (1918 р.), «Як не 
треба викладати історію української куль-
тури» (1918 р.) та ін. Невипадково І. Жи-
тецький назвав В. Науменка «людиною 
великої духовної сили, таланту, громад-
ського значення і персональної приваб-
ливості» 14.

Доманицький Василь Миколайович 
[псевд. і крипт.: Вітер, Василь Потреби-
тель, Звенигородець, Колодянин, Коло-
дянський, Зефир Диваковський, В. Д., Д., 
Д-ий, Д-ій В., Д-кий В., Дом. В., Доман. 
та ін.; 7(19).03.1877, с. Колодисте, нині – 
Тальнівський район Черкаської обл. – 
28.08(10.09).1910, м. Аркашон, Франція, 
похований у с. Колодисте] – український 
громадсько-культурний діяч, учений-
філолог, історик, етнограф, археолог, 
фольклорист, письменник, бібліограф, 
редактор, видавець, дійсний член Істо-
ричного товариства Нестора-літописця, 
співробітник «Киевской старины» та ви-
давництва «Вік», організатор коопера-
тивного руху в Україні. В. Доманицький 
походив із родини сільського священика. 
Мав двох братів –  Платона (у майбут-
ньому вчений, кооператор і фінансист) та 
Віктора (агроном, автор численних нау-
кових праць з агрономії та кооперативної 
справи, професор Української Господар-
ської Академії в Подебрадах). Закінчив 
В. Доманицький Четверту чоловічу гім-
назію в Києві та історико-філологічний 
факультет Київського університету 
св. Володимира (1900 р.). Під впливом 
професорів В. Антоновича, В. Іконніко-
ва, П. Житецького він зацікавився істо-
рією, літературою, етнографією України, 
уже з першого курсу брав участь в ар-
хеологічних та етнографічних експеди-
ціях, співпрацював із журналом «Ки-
евская старина» (опублікував понад 40 
праць) та видавництвом «Вік». За п’ять 
років навчання В. Доманицький став 
значною постаттю в суспільному житті 
України – він уже відомий літератор, бі-
бліограф, редактор, пропагандист націо-
нальної ідеї. Упродовж 1900–1901 років 
викладав історію в приватній гімназії 
Валькера, проте через хворобу змушений 
був залишити роботу. Останні 10 років 
(1901–1910 рр.) життя В. Доманицько-
го – це час напруженої творчої праці й 

упертої боротьби з хворобою та політич-
ними переслідуваннями (вже з 1893 р. 
був під наглядом поліції).

В. Доманицький багато друкувався в 
різних періодичних виданнях – «Киев-
ская старина», «Літературно-науковий 
вісник», «Нова громада», «Діло», «За-
писки Наукового товариства імені Шев-
ченка», «Громадська думка», «Рідна 
справа», «Наше діло», «Рада» тощо. Є 
автором наукових праць із різних галу-
зей – історичної («Причинок до історії по-
встання Наливайка», 1901 р.; «Козаччина 
на переломі ХVІ і ХVІІ в., 1591–1603», 
1905 р.; «Володимир Антонович. З нагоди 
45-літнього ювілею наукової і громадської 
діяльності», 1906 р.; «Смерть за правду 
(про Мана Гуса)», 1906 р.), книгознавчої 
та літературознавчої («Друкарська справа 
в Малоросії на початку ХІХ ст.», 1900 р.; 
«Вірші Данила Братковського», 1909 р.; 
серія оглядів української літератури за 
1906–1909 рр.), бібліографічної («Бі-
бліографічний покажчик творів О. Ко-
ниського, написаних по-українському», 
1901 р.; «Покажчик змісту «Літературно-
наукового вісника» (томів І–ХХ, 1898–
1902)», 1903 р., з передмовою І. Франка), 
суспільно-політичної, археологічної, при-
родознавчої тощо. 

В. Доманицький – редактор «Історії 
України-Русі» М. Аркаса та першого 
пов ного видання «Кобзаря» Т. Шевченка 
(1907 р.), автор досліджень його творчос-
ті («Як читається Шевченко», 1904 р.; 
«Ново знайдені поезії Шевченка», «До 
бібліографії літератури про Шевченка», 
обидві 1906 р.; «Життя Тараса Шев-
ченка», 1918 р. тощо). Одна з найкра-
щих праць – текстологічне дослідження 
«Критичний розслід над текстом “Кобза-
ря” Шевченка» (1906 р.), яке позитивно 
оцінив І. Франко. В. Доманицький до-
сліджував творчість Марка Вовчка: стат-
ті «Авторство Марка Вовчка», «Марія 
Олександрівна Маркович – авторка “На-
родних оповідань”», «Марко Вовчок (на 
основі нових матеріалів)» (усі – 1908 р.) 
та ін. Він перекладав із російської опо-
відання письменниці й видав окремою 
книжкою її повість «Маруся». У серії 
книжок товариства «Просвіта» В. Дома-
ницький видав ряд популярних нарисів – 
«Про Галичину та життя галицьких укра-
їнців» (1909 р.), «Словаки: Про їх життя 
та національне відродження» (1909 р.), 
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«Про Буковину та життя буковинських 
українців» (1910 р.).

В. Доманицький зробив значний вне-
сок у розвиток кооперативного руху на 
Київщині, опублікував серію матеріалів 
про суспільне, громадське та господар-
ське життя на селі («Товариські крамни-
ці», 1905 р.; «Про сільську кооперацію», 
1906 р.; «Як хазяйнують селяне в чу-
жих краях», 1908 р.; «Селянська доля», 
1907 р.; «Про шовківництво», 1910 р.). 
Писав він також художні твори («Смерть 
за правду», «Загадка життя», «Звідки бе-
реться дощ» та ін.).

Упродовж усього життя В. Доманиць-
кий збирав і досліджував фольклорно-
етнографічні матеріали, про що свідчать 
його публікації («Сельская сатира», 
1902 р.; «Кобзари и лирники Киевской 
губ. в 1903 г.», 1904 р.; «Баллада о Бон-
даривне и пане Каневском», 1905 р.; 
«Песни о Нечае», 1905 р.; «Современные 
колядки и щед ривки», 1905 р.; «Піонер 
української етнографії (Зоріан Доленга-
Ходаковський)», 1905 р.; «Цивільний 
шлюб і шлюбна розлука на Україні», 
1906 р.; «Народний календар у Ровен-
ськім повіті Волинської губ.», 1912 р.) та 
архівна спадщина («Етнографічний мате-
ріал 1890–1896 (села Бистрич, Голових, 
Бічалі Ровенського пов., Дроздово та ін.)»,  
ІР НБУВ, ф. І, № 33496, 107 арк; «Примі-
ти: родинні, вінчальні», ІР, ф. І, № 33497, 
1 арк.; «Антропологічний тип українців», 
ІР, ф. 95, № 47, 39 арк.; «Земля, побут, 
народна медицина, соціально-юридичний 
побут селян, весілля і його обряди, обичаї 
при похороні», ІР, ф. І, № 33517, 6 арк.; 
«Декілька українських шептань. Подав ма-
теріали В. Доманицький, 1899 р.», ІМФЕ, 
ф. 28-3/145, 8 арк.; «Етнографічні мате-
ріали. Вірування. Зібрано на Ровенщині 
різними особами. Матеріал надісланий 
В. Доманицьким», ІМФЕ, ф. 28-3/418, 
11 арк.; «Прислів’я, приказки. Зібрав 
В. Доманицький на Ровенщині», ІМФЕ, 
ф. 28-3/320, 16 арк.). В. Доманицький 
опублікував велику кількість заміток та 
рецензій на фольклорні видання В. Крав-
ченка, Х. Ящуржинського, В. Данилова, 
Д. Дорошенка, О. Хведоровича та ін.

Збереглося також численне листування 
В. Доманицького (понад 100 адресатів). 
Серед них листи від М. Аркаса, І. Фран-
ка, В. Гнатюка, Бориса та Марії Грін-
ченків, М. Грушевського, С. Єфремова, 

Є. Чикаленка, К. Паньківського, В. Сте-
паненка та інших, в яких високо оцінено 
його громадсько-патріотичну та наукову 
діяльність.

Постаті В. Доманицького присвячува-
ли свої спогади та дослідження С. Ефре-
мов 15, М. Сумцов 16, М. Павловський 17, 
М. Возняк 18, О. Лотоцький 19, Є. Чикален-
ко 20, М. Гуменюк 21, Б. Лобач-Жученко 22, 
В. Качкан 23, О. Богдановна 24, Н. Токар 25, 
О. Рутковська 26, А. Болабольченко 27 та ін.

Помітний слід в історико-культурному 
житті України в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. залишила родина Андрієвських – 
сестри Ольга та Ганна і брат Василь. 

Андрієвський Василь Трохимович 
(близько 1861–19??) – український гро-
мадський діяч, член Братства Тарасівців, 
один з основоположників Чернігівської 
Громади, керівник Чернігівської молодіж-
ної організації «Прогрес», збирач фольк-
лору. Він походив із духовного стану. 
У 1884 році закінчив Чернігівське духо-
вне училище й духовну семінарію. Працю-
вав вільнонайманим писарем у Чернігів-
ському відділенні селянського земельного 
банку. Брав участь у розповсюдженні не-
легальної літератури, за що 1893 року був 
заарештований. Тривалий час він перебу-
вав під наглядом поліції. З 1908 року – 
у Кролевці. Був знайомий з І. Франком, 
підтримував зв’язки з М. Драгомановим, 
М. Коцюбинським, із яким разом працю-
вав у філоксерній партії.

В. Андрієвський записував фольклорні 
твори на Київщині й Полтавщині. Части-
ну з них було опубліковано в етнографіч-
них збірниках Б. Грінченка (т. 1, Черн., 
1895, № 6; т. 3, Черн., 1898, № 12; т. 4, 
Черн., 1900, № 7). Дві рукописні збірки 
В. Андрієвського зберігаються у фондах 
ІМФЕ – «Пісні (без мелод.): Побутові, 
любовні, наймитські, солдатські, чумаць-
кі, рекрутські» (ф. 1-к.2/31, 39 арк.), «Ди-
тячі забавки, іграшки і приповідки. Пісні 
(з мелод. та без мелод.): Побутові, родинні 
тощо» (ф. 28-3/66, 11 арк.)

Сестра В. Андрієвського – Андрієв-
ська Ольга Трохимівна (роки народжен-
ня і смерті невідомі) – діячка україн-
ського національно-демократичного руху, 
депутат Української Центральної Ради, у 
Чернігові оселилася в 1900–1901 роках. 
Брала участь у розповсюдженні неле-
гальної літератури, була членом Черні-
гівського музично-драматичного товари-
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ства, яким керував М. Коцюбинський. 
1906 року її було заарештовано, заслан-
ня до Сибіру замінили виїздом за кордон 
(1908–1911 рр.). У 1911 році вона повер-
нулася до Чернігова. 

У 20-х роках ХХ ст. О. Андрієвська – 
науковий співробітник Комісії для скла-
дання Словника української живої мови 
ВУАН. Була заарештована й заслана під 
час процесу СВУ. Подальша доля її невідо-
ма. Записувала фольклорні твори, 24 пісні 
опубліковано в етнографічному збірнику 
Б. Грінченка (т. 3, Черн., 1898 р.). Про-
бувала свої сили в літературі. В альманасі 
«Розвага» (К., 1908. – Т. 2. – С. 397, 398) 
під псевдонімом «Івась» вміщено її лірич-
ну мініатюру «Нічка весняна, тиха...».

Друга сестра – Андрієвська Ганна Тро-
химівна – українська громадська діячка. 
Працювала в Чернігівському земському 
книжковому складі, була пов’язана з ре-
волюційним рухом. Записувала фольк-
лорні твори, 9 пісень опубліковано в етно-
графічному збірнику Б. Грінченка (т. 3, 
Чернігів, 1898 р.).

Як бачимо, подвижницька праця 
культурно-освітніх діячів на ниві україн-
ської фольклористики в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. навіки закарбувала ці 
скромні імена в численних зібраннях на-
родних скарбів, більша частина яких ще 
чекає на опублікування.
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 Василь Маліков 
(Київ)

ЗА Л У ЧЕНН Я 
ФОЛЬК ЛОРНИ Х Д Ж ЕРЕ Л 
Д Л Я ВИВЧЕНН Я 
Н А йМИТСТВА 
В У К РА ЇНСЬК Ій 
ТРА ДИЦІйНІй 
Н А РОДНІй К УЛЬТ У РІ В 
ДОС ЛІ Д Ж ЕНН Я Х ДРУ ГОЇ 
ПОЛОВИНИ X I X – 
ПОЧ АТК У X X I СТОЛІТ ТЯ

З 
вернення до проблеми використання 

фольклорних джерел у звичаєво-правових 
дослідженнях у другій половині XIX – на 
початку XXI ст. доцільне та необхідне 
з огляду на такі міркування. По-перше, 
фольклор вважають одним із найважли-
віших джерел у дослідженні звичаєвого 
права. Визначення ролі цього джерела, по-
чинаючи з другої половини XIX ст., буде 
простежено у пропонованій статті. Однак 
справа повноцінного залучення цих дже-
рел для вивчення звичаєво-правових від-
носин (зокрема й наймитства) ще далека 
від повноти та досконалості у відповідній 
науковій літературі. По-друге, важливо 
з’ясувати методологічні принципи, якими 
керувалися дослідники, використовуючи 
фольклор у зазначеній тематиці. Це до-
зволить ґрунтовно оцінити доцільність і 
справжню роль використання фольклор-
них джерел у проведених дослідженнях, 
критично підійти до отриманих науковця-
ми результатів у галузі звичаєвого права в 
цілому. Тільки спираючись на досягнення 
попередників у розв’язанні цієї проблеми 
та сучасні підходи до аналізу фольклор-
них джерел, можна отримати вагомі ре-
зультати в дослідженні звичаєво-правових 
відносин наймитства.

У пропонованій статті автор має на 
меті узагальнити досвід використання 
фольклорних джерел у наукових працях, 
у яких тією чи іншою мірою розгляну-
то тематику звичаєво-правових відносин 
най мання в українській традиційній на-
родній культурі.

Осмислення проблеми залучення фольк-
лорних джерел до досліджень, які стосу-

ються звичаєво-правових відносин най-
мання, відбувалось у межах спеціальних 
студій про фольклорні джерела вивчення 
звичаєвого права, зокрема прислів’я та 
приказки. Історіографію цього питання 
ретельно висвітлив В. Сироткін 1. Окрім 
того, побіжні історіографічні зауваження 
стосовно теми нашої статті можна зна-
йти у працях, присвячених загальному 
розвитку та окремим проблемам вітчиз-
няної фольклористики 2. Однак із наве-
дених вище міркувань такий ступінь роз-
роблення обраної теми видається явно 
недостатнім, і саме тому ця проблема 
опинилася в центрі нашої уваги у пропонова - 
ній статті.

Перші праці, в яких було порушено 
проблему залучення фольклорних дже-
рел до вивчення звичаєвого права наро-
ду, належать науковцям другої половини 
XIX ст. Особливий інтерес для висвіт-
лення зазначеної проблеми становлять 
погляди дослідників другої половини 
XIX – початку XX ст. на джерела пізнан-
ня народно-правових уявлень селянства. 
В основу вивчення народних звичаєво-
правових норм було покладено реальне 
побутування відповідних їм звичаїв у се-
редовищі селянства 3.

Дослідники другої половини XIX – по-
чатку XX ст. започаткували використан-
ня фольклорних джерел для вивчення 
звичаєво-правових уявлень. Для цього пе-
ріоду є характерним абсолютне переважан-
ня накопичення фольклорних матеріалів 
над їх ретельним аналізом і теоретичним 
опрацюванням. Активна збиральницька 
робота й опублікування фольклорних тек-
стів свідчать про розуміння дослідниками 
їхньої важливості для вивчення народної 
культури, у тому числі народної правосві-
домості.

Зокрема, публікація пісенних тек-
стів супроводжувалася їх систематизаці-
єю та класифікацією, а також окремими 
спробами аналізу їхніх сюжетів, показу 
взаємозв’язку з повсякденним життям 
селянства. Пісні наймитського (заробіт-
чанського) репертуару привернули увагу 
таких збирачів і дослідників, як І. Руд-
ченко, М. Драгоманов 4, А. Метлинський, 
А. Коціпинський 5 та ін. Важливу роботу 
щодо збирання й систематизації цих пі-
сень виконали П. Чубинський і Б. Грін-
ченко. До праць першого, зокрема, на-
лежить значна добірка жниварських 
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пісень 6, другий виділив ряд заробітчан-
ських пісень під заголовком «У наймах та 
на заробітках» 7. Розглядаючи заробітчан-
ські й наймитські пісні, М. Драгоманов 
відносить їх до новотворів. При цьому чи 
не вперше він вживає й сам термін «най-
митські пісні». Одним із їхніх жанрових 
різновидів дослідник уважає так звані 
«заводські пісні». І. Франко і М. Драго-
манов були одними з перших вітчизня-
них народознавців, які вивчали робітни-
чі пісні 8; проте власне наймитські пісні 
залишилися на периферії їхніх інтересів. 
Саме через відсутність детального вивчен-
ня цієї проблеми М. Драгоманов відносив 
наймитські пісні до «новотворів» (хоча 
цим терміном він називав ті пісні, які ви-
никли після ліквідації Гетьманщини). Ра-
дянські фольклористи встановили зв’язок 
цієї групи пісень із більш раннім часом, 
генетичну спорідненість із чумацькими, 
родинно-побутовими (зокрема, приймаць-
кими) піснями 9.

Більш пильну увагу дослідники дру-
гої половини XIX – початку XX ст. 
приділили збиранню і вивченню народ-
них прислів’їв та приказок у зв’язку зі 
звичаєво-правовими нормами народу. По-
силаючись на історіографічний огляд, по-
даний В. М. Сироткіним у відповідній 
статті 10, можна навести такі дані з цьо-
го питання. У російській науці вивчення 
юридичних паремій у першій половині 
XIX ст. започаткував ще І. Снєгірьов. Він 
обстоював думку, за якою більша частина 
народних правових звичаїв виражається 
прислів’ями. І. Іллюстров, Я. Кузнецов, 
А. Сухов також зробили свій внесок у роз-
роблення цієї проблеми 11. Українські пра-
вові паремії публікували такі дослідники, 
як М. Номис, M. Комаров, I. Франко 12. 
Теоретичне опрацювання прислів’їв та 
приказок крізь призму народних право-
вих уявлень здійснювали П. Чубинський 
і В. Охримович 13.

Одне з чільних місць у вивченні 
звичаєво-правових відносин українсько-
го селянства належить П. Чубинському. 
У «Трудах этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский край» було 
зібрано вагомі за обсягом та значенням 
етнографічні матеріали, зокрема і щодо 
звичаїв наймання сільськогосподарських 
робітників та їхнього побуту 14. Дослідник 
залучає етнографічні описи, матеріали 
волосних судів, фольклорні тексти. Він 

здійснив і теоретичне оброблення зібра-
них ним матеріалів у галузі звичаєвого 
права 15.

П. Чубинський підкреслював важливе 
значення прислів’їв для вивчення звичає-
вого права. «Багато прислів’їв є нічим ін-
шим, як вироками давніх народних судів, 
постановами громад... Прислів’я і дотепер 
визначають багато юридичних відносин, 
що існують у народі, за їх допомогою і 
тепер вирішуються спори. Нех тувати 
прислів’ями означає нехтувати неписани-
ми законами, у сфері яких відбувають-
ся відносини мільйонів людей» 16. Однак 
щодо звичаєво-правових досліджень, які 
стосуються наймання робітників сільсько-
го господарства, досвід безпосереднього 
цілеспрямованого залучення фольклор-
них джерел майже відсутній. Окремим 
прикладом у цьому плані може слугувати 
аналіз П. Чубинського. «В народу існує 
прислів’я “найнявся, як продався”, яке 
вказує на безумовну підпорядкованість 
наймита господарю» 17. Прислів’я в таких 
випадках використовували не як джерела 
вивчення відносин наймання, а як ілю-
страцію на підтвердження того, що до-
слідник спостерігав і узагальнював у на-
родному житті.

Новий етап дослідження звичаєво-
правових відносин у 1920-х – на почат-
ку 1930-х pp. пов’язаний насамперед з 
діяльністю науково-дослідних інститу-
цій ВУАН, а саме Етнографічної комісії 
(1920–1932) та Комісії для виучування 
звичаєвого права України (1918–1934).

Так, було визнано, що звичаєво-правові 
дослідження треба проводити на основі 
всебічного вивчення села 18. Розширила-
ся і тематика науково-пошукових робіт 
зі звичаєвого права. Також було наголо-
шено на використанні досягнень поперед-
ніх дослідників у цій сфері 19. Особливу 
увагу було приділено джерелам вивчення 
звичаєвого права. Розроблено програми 
всебічного вивчення звичаєвого права 
українського села і, зокрема, традицій 
наймання робітників, побуту наймитів 20. 
Зазнали змін у бік розширення і погляди 
дослідників на джерельну базу. «Комісія 
повин на виучувати передреволюційне зви-
чаєве право...; виучувати, користуючись 
різними джерелами: пам’ятками – етно-
графічними, побутовими, літературними і 
юридичними з історії України (казками, 
піснями, прислів’ями, літописами, запис-
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ками чужо земних письменників, житіями 
святих, споминами та листами сучасни-
ків і іншими творами літератури, збірни-
ками звичаєвого права, законодавчими 
пам’ятками, друкованими й архівними ак-
тами, зокрема вироками волосних судів), 
почасти й оповіданнями старих людей» 21. 
«І якби в нашій Комісії знайшлися до-
слідники, що забажали б вивчити саме 
казки, то-б таке вивчення могло б дати 
цікаву працю: “Звичаєве право в україн-
ських казках”. Так само можливі праці: 
“Звичаєве право в українських піснях і 
прислів’ях”, як наслідок одноособових 
або колективних студій над піснями і 
прислів’ями» 22. Отже, фольклор здобував 
дедалі більше визнання як важливе само-
стійне джерело в дослідженні звичаєвого 
права.

Віддаючи належне збиральницькій ро-
боті дослідників, автор все ж таки детальну 
увагу приділяє саме теоретичному розроб-
ленню питань вивчення фольклорних дже-
рел звичаєвого права, пов’язаного з найман-
ням робітників сільського господарства.

Серед фольклористичних праць 
конкретно-соціологічного характеру, які 
безпосередньо стосуються досліджува-
ної автором теми, варто відзначити стат-
ті харківської дослідниці В. Білецької 
«Наймитські пісні» 23 та «Жіночі наймит-
ські пісні» 24, у яких, на думку І. Березов-
ського, народно-поетичну творчість про-
аналізовано в її нерозривному зв’язку зі 
щоденним трудовим і суспільним побутом 
людини, в усій складності взаємодії народ-
нопоетичної традиції з новонароджуваним 
елементом, що закономірно виникав і роз-
вивався в процесі художньої практики на-
роду. З поля зору дослідниці не випали й 
питання міжжанрових зв’язків у народній 
творчості, і така актуальна тогочасна про-
блема, як робітничий фольклор 25.

В. Білецька детально проаналізува-
ла наймитські пісні 26 як окрему групу 
заробітчанських, зосередившись на ха-
рактеристиці їхнього змісту й тематики. 
У своєму дослідженні вона застосовувала 
порівняльний та генетичний методи. До-
слідниця розглядала наймитські пісні в 
нерозривному зв’язку із соціальною дій-
сністю, у якій вони побутували. Вона по-
ставила проблему необхідності визначення 
часу, місця, обставин виконання цих пі-
сень та самих їхніх виконавців. Дослідни-
ця виокремила чотири типи наймитських 

пісень 27 і здійснила їх структурний ана-
ліз. На основі цього було виділено компо-
зиційні схеми наймитських пісень та їхні 
складники, що дало змогу В. Білецькій 
порівняти ці схеми із структурами інших 
груп пісень і навіть інших фольклорних 
жанрів 28. Це дало їй підстави для виснов-
ку, що «наймитські пісні, здебільшого, не 
цілком нові, принаймні щодо поетичних 
засобів; часто й темами вони тільки при-
стосовані до нових соціально-економічних 
умов і тому корінням своїм глибоко врос-
ли в старовинний побут...» 29. Окрему ува-
гу було приділено визначенню основних 
поетичних засобів та їхніх функцій у най-
митських піснях. Як основні форми ком-
позиції цих пісень було визначено розпо-
відь, опис та діалог. Функції поетичних 
засобів полягають, на думку В. Білецької, 
виключно в підкресленні найважливіших 
композиційних частин пісні, її колориту, 
у досконалості самого твору 30. Було ви-
ділено головні мотиви цих пісень: важка 
праця, поневіряння по наймах, скарги 
на погане харчування, вислуга за певний 
період. Наймитським пісням властива те-
матична єдність – взаємини між проти-
лежними селянськими групами, класове 
протиставлення. Твердження дослідниці 
про те, що наймитські пісні «правдиво 
відбивають наймитське життя на сумно-
му тлі побутової дійсності» 31 доволі супе-
речливе.

Пізніше В. Білецька опублікувала 
окрему брошуру «Заробітчанські пісні» 32. 
Тут вона здійснила спробу представити 
ці пісні (до них вона відносила й бага-
то бурлацьких, чумацьких, наймитських, 
шахтарських) як окремий цикл творчості. 
Дослідниця заакцентувала увагу на со-
ціальних джерелах заробітчанських пі-
сень, охарактеризувала їх як органічний 
елемент щоденного побуту трудівника.

Але, незважаючи на таку перспективну 
постановку завдань і попередні напрацю-
вання, фактичні досягнення у сфері ви-
вчення звичаєво-правових норм наймання 
робітників із залученням фольклорних 
джерел були скромними з огляду на такі 
причини. За результатами Першої всесоюз-
ної конференції істориків-марксистів (Мо-
сква, 28 грудня 1928 р. – 4 січня 1929 р.) і 
Наради етнографів Москви та Ленінграда 
(Ленінград, 5–11 квітня 1929 р.) відбулися 
докорінні зміни в становищі етнографії як 
науки 33. Було задекларовано новий (дирек-
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тивного характеру) курс розвитку етногра-
фії. Згідно з ним передбачалося: намітити 
шляхи, якими повинна розвиватися радян-
ська етнографія; впровадити марксистсько-
ленінську методологію в етнографічні дослі-
дження; визначити роль і місце етнографії 
в радянському будівництві 34. В українській 
етнографічній науці це позначилося на по-
чатку 1930-х pp. 35 Відповідні зміни сталися 
й у фольклористиці.

Репресії відіграли руйнівну роль у 
розвитку етнографії та фольклористики 
й відповідно позначилися на розробленні 
тематики наймитства і залучення фольк-
лорних джерел для їх вивчення. Зокре-
ма, вважалося, що дослідники перебіль-
шували значення соціальних елементів 
у фольк лорі, приписували невластиві 
йому функції тощо 36.

Повоєнний період розвитку радянської 
етнографії та фольклористики позначив 
новий етап розроблення проблеми залу-
чення фольклорних джерел для вивчен-
ня звичаєво-правових уявлень наймання 
сільськогосподарських робітників, побуту 
і світогляду наймитів. Виділити цей етап 
як самостійний авторові дають змогу не 
тільки вищеозначені зміни в науці – пере-
хід до методологічного монізму у вигляді 
марксистсько-ленінської методології, але й 
поява спеціальних досліджень, присвяче-
них вивченню наймитських та заробітчан-
ських пісень, а також звичаєво-правових 
уявлень у пареміях. Окрім того, друга 
половина XX ст. позначена величезною 
кількістю публікацій фольклорних мате-
ріалів.

Одним із таких спеціальних дослі-
джень, написаних на високому рівні, є 
стаття М. Плісецького «Трудова пісня» 37. 
У ній автор запропонував широкий огляд 
жанрових рис цієї групи пісень, обґрун-
тував їх класифікацію і систематизацію. 
Проаналізувавши жнивні, косарські і гре-
бовицькі пісні, дослідник визначив їхнє 
функціональне призначення, особливості 
й обставини їх виконання, виділив основні 
наявні мотиви, у тому числі соціальні 38. 
Підхід М. Плісецького до аналізу трудо-
вих пісень на основі врахування обставин 
їх виконання є важливим теоретичним 
здобутком, який доцільно використовува-
ти при дослідженні фольклорних джерел 
наймитства.

Велику увагу питанням, пов’язаним зі 
звичаєво-правовими відносинами найман-

ня, приділив О. Дей, розглядаючи жнив-
ні пісні як частину обрядової пісенності 
календарного циклу 39. Зокрема, дослід-
ник назвав їхню визначальну рису – без-
посередній зв’язок цієї групи пісень із 
трудовою діяльністю. Серед охарактери-
зованих мотивів жнивних пісень він ви-
діляє мотиви важкої праці робітників 
(наймитів чи кріпаків) у полі, особливос-
ті взаємин між ними та господарями або 
розпорядниками, умови праці (платня, 
час, харчування), емоції та надії робітни-
ків тощо 40. Окрім того, О. Дей показав 
значення і вплив жнивної обрядовості на 
працю робітників та її результати для них 
і господаря 41. Підкресливши надзвичайну 
щирість, виняткову простоту і реалістич-
ність цієї групи пісень, дослідник надає 
цим рисам, радше, художнього значення, 
аніж правдивості та безпосередності відо-
браження відповідних відносин 42.

Важливий унесок у справу дослі-
дження наймитської, заробітчанської 
та емігрантської пісенності в 70-х роках 
XX ст. зробили такі вчені, як М. Бочко 43 
і С. Грица 44. У дослідженнях 45 цих на-
уковців проведено багатосторонній аналіз 
наймитських і заробітчанських пісень, 
простежено історичний розвиток най-
митських пісень, трансформацію давніх 
сюжетних, образних, композиційних над-
бань цих пісень згідно з новими вимогами 
часу, зміни соціально-економічних умов 
буття селянства. Детально проаналізовано 
характерні риси цієї групи пісень як само-
стійного тематичного циклу українського 
соціально-побутового фольклору. Дослід-
ники дійшли висновку про ідейну й те-
матичну спільність цих пісень, визначили 
основні теми і мотиви, наявні в наймит-
ських, заробітчанських та емігрантських 
піснях. Велику увагу було приділено ви-
вченню стилістичних особливостей, по-
етичних засобів, структури цих пісень у 
тісному зв’язку з їх виникненням, похо-
дженням, побутуванням і трансформаці-
ями. Виділено типові форми композиції 
наймитських пісень. Заробітчанську пі-
сенність розглянуто як відображення по-
глядів, переживань, роздумів, прагнень, 
сподівань їхніх виконавців – наймитів. 
У процесі аналізу пісень неодноразово 
звернуто увагу на зміни у світогляді й сві-
домості селянина: його критичні погляди 
на дійсність, гострі соціальні суперечнос-
ті. Вдало схарактеризовано наймитські й 

http://www.etnolog.org.ua



 221  

заробітчанські пісні як твори виразного 
соціального спрямування, належні до чіт-
ко окресленого соціального середовища, 
станові пісні 46. Простежено також зв’язки 
і взаємовпливи з іншими групами побуто-
вої пісенності. Особливу увагу акцентова-
но на соціальних функціях наймитських, 
заробітчанських та емігрантських пісень. 
Зазначені підходи до аналізу цієї групи 
пісень і теоретичні напрацювання науков-
ців доволі перспективні при дослідженні 
звичаєво-правових відносин наймання.

Разом із тим у зазначених дослідженнях 
наявні й доволі суперечливі твердження 
та висновки, наприклад: «Пісні про виїзд 
до Канади, Бразилії майже з документаль-
ною точністю розказують...» 47. «Тут реа-
лізм граничить іноді з натуралізмом, панує 
тон першої, “свіжої” реакції на подію, без 
упере джених рефлексій та побоювань ін-
форматора видатись недостатньо красномов-
ним» 48. «У своїй сукупності ці пісні скла-
дають поетичну історію еміграційного руху, 
розкриту під соціальним кутом зору» 49. 
«Пісні ці настільки точні і історично прав-
диві, що по них можна визначити головні 
шляхи трудової еміграції та найбільші осе-
редки скупчення їх за океаном» 50. Очевид-
но, такі твердження пов’язані з усталеною в 
радянській фольклористиці думкою про те, 
що пісня правдиво відображує життя, а пі-
сенний образ є виявом конкретної реаль-
ності, відбиттям навколишньої дійсності, 
враховуючи художню умовність 51. Однак 
подібна методологічна позиція звужує та 
спрощує соціальне значення побутування 
фольклору в традиційній народній куль-
турі, а відповідно, й розуміння звичаєво-
правових відносин наймання.

У 1980-х роках було опубліковано па-
реміологічні дослідження M. Пазяка 52 і 
В. Сироткіна 53. У цих роботах на осно-
ві досягнень радянської пареміології про-
ведено ґрунтовний аналіз прислів’їв та 
приказок як джерел звичаєво-правових 
уявлень українців; при цьому окремо 
висвітлено звичаї наймання сільськогос-
подарських робітників, їхні погляди на 
власне життя та працю. М. Пазяк при-
святив свої дослідження проблемам по-
бутування та семантики українських па-
ремій. На основі народних традиційних 
звичаєвих та правових норм, стверджує 
дослідник, робітники сформулювали 
значну кількість прислів’їв, сукупність 
яких і заклала основи своєрідного кодек-

су кримінальності й обов’язкових правил 
поведінки 54. Науковець проводить семан-
тичний аналіз опорних слів у пареміях, 
дотримуючись того погляду, що «паремії 
в своїй сукупності формували в різних 
поколіннях етику й естетичні смаки, ви-
ступаючи важливим чинником формуван-
ня самого народного світогляду»; «дослі-
дження внутрішньої форми паремій, їх 
семантики дає змогу проникнути в глиби-
ни народного мислення, народного спосо-
бу сприйняття дійсності і відображення її 
образним словом» 55. Дослідження народ-
них прислів’їв та приказок М. Пазяком 
і В. Сироткіним дало можливість отри-
мати значущі результати щодо звичаєво-
правових уявлень, пов’язаних із найман-
ням працівників сільського господарства, 
світоглядом наймитів 56.

У 1980-х рр. ХХ ст. відбулися значні 
зміни в підходах до фольклорних джерел 
і методики роботи з ними. Було визнано, 
що вихідний фольклорний сюжетний та 
образний фонд може бути представлений 
як результат художнього та семантико-
структурного перекодування фонду попе-
редніх узагальнень у соціальній, побуто-
вій, культурній сферах 57.

Сьогодні спостерігаємо посилення 
дослідницьких інтересів до звичаєво-
правової культури українського народу, 
зокрема й щодо вивчення традицій на-
ймання робітників 58. Однак фольк лорні 
джерела в цій сфері дослідження народ-
них звичаєво-правових уявлень майже не 
задіяні. Водночас сучасні фольклористи 
пропонують нові погляди й підходи до 
аналізу фольклорних текстів. Зокрема, 
привертає увагу прагматичний підхід, до-
свід застосування якого бачимо в праці 
сучасної російської дослідниці С. Адо-
ньєвої 59. З позицій прагматичного під-
ходу, фольклор  є особливим соціальним 
інститутом керування людською поведін-
кою. Специфіка фольклорного мовлення 
полягає в тому, що вона організована від-
повідно до певних принципів, заданих 
традицією. Дотримання цих принципів – 
життєво важлива умова відтворення со-
ціуму в часі, оскільки традиція мовних 
практик, практик комунікації, безпосе-
редньо пов’язана з утвердженням певних 
соціальних відносин 60. Фольклор є осо-
бливим семіотичним апаратом, створеним 
для конструювання часу, простору й со-
ціальної взаємодії в заданих традицією 
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межах 61. Такий підхід до фольклорних 
текстів, пов’язаних зі звичаєво-правовими 
відносинами наймання та працею найми-
тів, дає змогу, на думку автора, глибше 
зрозуміти особливості функціонування 
наймитства як значущого соціального 
явища в межах української традиційної 
народної культури.

Таким чином, автор уважає за доцільне 
виділити три періоди в історіографії про-
блеми використання фольклору як джере-
ла вивчення звичаєво-правових відносин 
наймання. Перший період – друга полови-
на XIX – початок XX ст., коли дослідники 
(етнологи та правознавці) поставили зав-
дання вивчення звичаєвого права народу із 
залученням фольклорних джерел, провели 
значну збирацьку роботу й отримали пер-
ші практичні результати і теоретичні уза-
гальнення в цій сфері. До початку XX ст. 
ці завдання розв’язували, з одного боку, 
в межах етнологічних праць загального 
характеру, в яких було висвітлено тогочас-
ний побут українського селянства і народ-
ну творчість. З другого боку, у цей період 
було здійснено перші спроби теоретичного 
осмислення звичаєво-правових уявлень се-
лянства у фольклорі. Безперечним носієм 
цих уявлень вважали народні прислів’я та 
приказки, тоді як наймитська пісенність 
залишалася на периферії дослідницьких 
інтересів.

Новий етап наукових досліджень 
звичаєво-правової традиції народу почи-
нається в 1920-х – на початку 1930-х pp. і 
становить наступний період у використан-
ні фольклорних джерел для дослідження 
наймитства. У цей період етнологи, пра-
вознавці, фольклористи здійснювали по-
дальше розроблення теоретичних питань 
звичаєвого права. Учені того часу поста-
вили завдання комплексного дослідження 
звичаєво-правових відносин українського 
селянства, відвівши одне з чільних місць 
вивченню фольклорних джерел, окресли-
ли їхнє значення. Було проведено спеці-
альні дослідження наймитського фольк-
лору; визначено тематику, зміст, основні 
сюжети й мотиви наймитських пісень, 
їхнє місце в українському фольклорному 
фонді; виділено основні форми компози-
ції, поетичні засоби та їхні функції.

Починаючи з другої половини XX ст., 
вітчизняні дослідники, узагальнивши до-
свід своїх попередників, розвинули прак-
тику залучення фольклорних джерел для 

вивчення звичаєво-правових уявлень, 
звернули увагу на соціальні функції 
фольклору, застосовуючи структурний, 
функціональний і семантичний аналіз 
фольклорних текстів. Нові підходи етно-
логів і фольклористів, використання їхніх 
теоретичних набутків дають змогу дослі-
дити ключові питання звичаєво-правових 
відносин наймання робітників сільського 
господарських, визначити світоглядні по-
зиції наймитів, їхній соціальний статус, 
використовуючи в якості джерел обрядові 
тексти, заробітчанську пісенність, народні 
прислів’я та приказки.
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Марія Марфобудінова 
(Дніпропетровськ)

ФОЛЬК ЛОРИСТИ ЧН А 
ТРА ДИЦІ Я  
Н А ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

У 
 світлі найновіших публікацій до-

слідження синергетичних процесів духов-
ної культури Нижньої Наддніпрянщини 
постає як один з найактуальніших напря-
мів у контексті загальносвітових фолькло-
ристичних досліджень. 

Одним із найглибинніших проявів сві-
тової кризи нині є втрата віри в значущість 
і вагомість культури в умовах глобаліза-
ції. Важливі проблеми фольклористики 
розглядалися, зокрема, на Європейському 
симпозіумі «Фольклор і сучасний світ» 
(К., 1990); на Міжнародному з’їзді сла-
вістів (Варна, 1998); вивчення фольклору 
стимулювала Міжнародна наукова кон-
ференція пам’яті Ф. Колесси та А. Лорда 
(К., 1998); питання етнокультури у період 
трансформації суспільства вивчаються Ін-
ститутом мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського. 
Внутрішня протидія руйнівним тенден-
ціям у духовно-естетичній та морально-
етичній сферах життя, процес віднов-
лення перерваної глибинної традиції 
вимагають створення стрункої концепції 
розвитку української народної культури і 
в регіоні.

Аналіз різновекторних впливів на роз-
виток народної культури Нижньої Наддні-
прянщини, ґрунтовне дослідження корін-
ної культури регіону, яка зазнала істотних 
втрат і деформацій на рубежі століть, є 
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органічною ланкою відтворення перерва-
ного культурологічного зв’язку поколінь, 
відновлення історичної справедливості.

Процеси розкладу народної культури й 
повної зміни її на масову в Західній Євро-
пі перетворили її на музейну. В Україні, 
зокрема в Нижній Наддніпрянщині, на-
родна культура (в усіх її виявах) ще по-
бутує в живих формах, що розвиваються й 
удосконалюються. Дослідження спрямова-
не на освоєння масиву народної культури 
як у ретроспективі, так і в новітній час.

Феномен народної української культу-
ри на теренах Нижньої Наддніпрянщи-
ни потребує фундаментального вивчен-
ня, відновлення розірваних культурних 
зв’язків (останні дослідження проводили-
ся Д. Яворницьким на початку XX ст.), 
використання повною мірою фольклорної 
й фольклористичної спадщини й осмис-
лення синергетичних процесів сучасної 
фольклорної культури у початковому пе-
ріоді державотворення.

Помітну роль у вивченні усної народної 
творчості й розвитку фольклористики краю 
свого часу відіграли Г. Залюбовський, 
Я. Новицький, І. Манжура, Д. Яворниць-
кий. Великий внесок у розвиток культу-
ри Нижньої Наддніпрянщини зробила на 
початку століття Катеринославська вчена 
архівна комісія (1903–1918).

Фольклор як мистецтво пам’яті й фік-
сації художнього мислення свого часу був 
належно поцінований у перші десятиліт-
тя XX століття; Володимир Білий, ана-
лізуючи минуле етнографії на колишній 
Катеринославщині та її сучасні завдання, 
зокрема, зазначає: «Катеринославщина 
може справедливо пишатися своїми ді-
ячами, як-от Г. Залюбовський, І. Ман-
жура, Я. Новицький, як проф. Д. Явор-
ницький... І все-таки, підбивши підсумки, 
доведеться ще раз приєднатися до старого 
твердження, що золотий вік катеринослав-
ської етнографії ще не настав» 1. Далі ав-
тор повідомляє, що в 30-х роках XIX ст. 
над Дніпром у селі Самарівці жив відо-
мий українознавець Ізмаїл Срезневський. 
У своєму листуванні він також, хоч і по-
біжно, спинявся на етнографічних темах. 
До 40-х років XIX ст. належить і видання 
повного «Усного повествования М. Кор-
жа». У 1849 р. в Одесі вийшли патетичні 
«Письма из Екатеринослава» Г. Титова. 
А. Скальковський опублікував «Опыт 

историко-статистического описания Ново-
российского края» (1853).

Найпомітнішим дослідженням, на дум-
ку В. Білого, є «Поездка в Южную Русь» 
Афанасьєва-Чужбинського. Значну увагу 
приділено також Я. Новицькому, особли-
во його праці про українські пісні, казки, 
легенди, повідомлення, народний кален-
дар, вірування, чумацтво. В. Білий за-
значає, зокрема, що «є записи з Катери-
нославщини в “Народных южно-русских 
песнях” Метлинського (рік 1854); у збірці 
прислів’їв Номиса (записи Г. Залюбов-
ського) і в “Трудах» Чубинського” 2. «Піо-
нером у справі систематичного збирання 
етнографічного матеріалу» на Катерино-
славщині, за висновками В. Білого, був 
Г. А. Залюбовський.

Далі В. Білий детально спиняється на 
діяльності І. Манжури, Я. Новицького, 
Д. Яворницького. Про І. Манжуру, зо-
крема, повідомляє, що на його записи на-
трапляємо в збірці Драгоманова «Мало-
русские народные предания и рассказы»; 
«Исторических песнях малорусского наро-
да» Антоновича і Драгоманова, «Політич-
них піснях українського народу» Драго-
манова. З окремих видань – це «Сказки, 
пословицы и тому подобное» (Сборник 
Харьковского историко-географического 
общества, т. 2).

Друкувався І. Манжура в Катерино-
славській газеті «Степь» (1885–1886). Це, 
зокрема, публікації: «Государыня широкая 
масляница» (№ 33); «Приход весны по 
народным приметам и верованиям» (№ 41); 
«Про Купало» (№ 51), різні легенди та пе-
рекази опубліковані ним у «Екатеринос-
лавском юбилейном листке» (1887, № 2, 
12, 14), в «Екатеринославских Губернских 
Ведомостях»: про богатирів (1888, № 67); 
«Зимняя ловля рыбы котцями под Екатери-
нославом» (1890, № 16) та ін.

Ім’я Новицького стало широко знаним 
у зв’язку з першою публікацією у збірнику 
М. Драгоманова «Малорусские народные 
предания и рассказы» (1876) зібраних на 
Катеринославщині оповідок і легенд. Ще 
популярнішим стало його ім’я після вихо-
ду праць «Малорусские песни, преимуще-
ственно исторические, собранные в Ека-
териславской губернии в 1874–1894 гг.», 
«История города Александровского (Ека-
теринославской губ.) в связи с историей 
возникновения крепостей Днепровской 
линии 1770–1806 гг.», «С берегов Днепра 
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(Очерки Запорожья). Путевые записки 
и исследования», «Старожитные уезды 
Екатеринославской губернии – Новомос-
ковский и Павлоградский», «Материалы 
из истории запорожских казаков», «Ма-
лороссийская и Запорожская старина 
в памятниках устного народного творче-
ства», «Народная память о Запорожье. 
Предания и рассказы собранные в Екате-
ринославщине. 1875–1905 гг.». Ці праці 
дали право академіку Миколі Сумцову 
назвати їх автора одним із кращих знав-
ців краю, «найкрупнішим вкладником 
Південно-Західного Відділу Географіч-
ного Товариства і Харківського історико-
філологічного Товариства». Українська 
академія наук обрала його своїм членом-
кореспондентом.

Наукова і культурно-пізнавальна цін-
ність публікацій Новицького дуже вели-
ка. Живі згадки або перекази учасників 
чи очевидців подій виявляють іноді не-
сподівану інформацію, корисну як із на-
укового, так і з суто пізнавального боку.

Неоціненним здобутком української 
культури є дослідження археолога, істори-
ка, етнографа, фольклориста Д. І. Явор-
ницького. Значну увагу популяризації 
публікацій про академіка приділив і наш 
земляк М. Чабан.

Дослідження названих авторів стали 
надійним підґрунтям і відправною точ-
кою сучасного осмислення фольклоро-
творчих синергетичних процесів у краї. 
Нові кроки у сфері пізнання, накопичення 
й усвідомлення тяглості народної культу-
ри, осмислення трансформації фольклор-
ної традиції на сучасному етапі можливі 
за умови якомога глибшого й повнішого 
знання досвіду своїх попередників. Цій 
меті, зокрема, була присвячена наукова 
розвідка про фольклористичну діяльність 
І. Манжури в нашому навчальному по-
сібнику до вивчення фольклористичної 
діяльності І. Манжури 3, у якому розгля-
нуто, зокрема, такі питання, як загальна 
характеристика вивчення народнопоетич-
ної творчості в Нижній Наддніпрянщині 
у XIX – на початку XX ст.; І. Манжура – 
фольклорист і письменник; фольклорні 
записи І. Манжури і деякі тенденції роз-
витку на сучасному етапі у Нижній Над-
дніпрянщині.

З’явився певний додатковий мате ріал, 
що характеризує особистості й фоль-
клористичну діяльність Я. Новицького 

й Г. Залюбовського. Так, нові матеріали 
про Г. Залюбовського як громадського ді-
яча й фольклориста подав С. Світленко 
(ДНУ) 4 у доповіді «Початки суспільно-
го життя у Новомосковську пореформеної 
доби», виголошеній на регіональній науко-
вій конференції в Новомосковську (2005); 
про Я. Новицького та його записи на Ка-
теринославщині довідуємося з публікацій 
Л. Іванникової 5.

Доповнювальним матеріалом до ви-
вчення народної творчості Нижньої Над-
дніпрянщини є також публікація «Щоден-
ника подорожі академіка Гільденштедта» 
як джерело вивчення культури Півдня 
України в частині інформації про духо-
вне життя степової України, зокрема про 
народні обряди.

Таким чином, існує певне предметне 
поле досліджень народної культури краю, 
яке може бути втілене в інтегративних пу-
блікаторських формах хрестоматій фольк-
лорних текстів й історико-біографічних 
матеріалів, що компактно представляють 
розвиток фольклористичних досліджень 
даної території аж до першої половини 
XX століття включно.

У другій половині XX ст. та наприкін-
ці 80-х – на початку 90-х років регіональ-
на фольклористика доповнилася працями 
К. П. Фролової та В. Д. Буряка, які за-
пропонували вивчення сучасної народної 
пісенності Придніпров’я через генезис по-
етичних форм образної свідомості; ними 
також було розроблено «Комплексну ме-
тодику дослідження образного генофонду 
фольклорної пам’яті» 6. Запропонована ме-
тодика збирання фольклорного матеріалу 
використовується, зокрема, при проведенні 
фольклорних студентських практик і дає 
новий матеріал про сучасний стан фоль-
клорної свідомості, відповідні зміни у сві-
тосприйнятті й самосвідомості носіїв фоль-
клорної традиції. У цей же період здійснив 
наукове дослідження розвитку сучасного 
кобзарського мистецтва у Придніпров’ї 
М. О. Долгов. У коло енциклопедично 
широких інтересів дніпропетровського 
народознавця й журналіста М. П. Чаба-
на входить як найширша публікаторська 
діяльність про визначних діячів нашого 
краю й України (зокрема Д. І. Яворниць-
кого), так і оприлюднення маловідомих 
авторських творів, фольклорних записів 
тощо. М. П. Чабаном укладено й невелику 
збірку фольклорних творів «Заспівай мнє 
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на матчиной мові» (білоруський фольклор, 
зібраний у селищі Сурсько-Литовському 
біля Дніпропетровська). Широко відома 
у фольклорних колах «Пісенна етноло-
гія України» Л. Б. Стрюк, М. І. Стрюк, 
Ф. З. Ялового 7.

Дослідженню фольклорної культури 
Нижньої Наддніпрянщини присвяче-
ні фольклористичні праці М. Шубрав-
ської, Н. Шумади, С. Грици, М. Дми- 
трен ка, В. Чабаненка, Л. Іваннікової, 
В. Сокола та ін.

У Дніпропетровській області нині 
здійснено низку організаційних заходів 
з розширення кореспондентської мережі, 
що охоплювала б якнайширшу територію 
у межах обстежуваного регіону. Це ста-
ло можливим за тісної співпраці з облас-
ним управлінням культури та обласним 
управлінням освіти (обласне відділен-
ня МАН). До збирацької та пошукової 
діяльності залучено також студентів-
філологів.

У результаті було зібрано й записано 
значний за обсягом фольклорний мате-
ріал. Записи здійснено в більшості районів 
Дніпропетровської області: Нікопольсько-
му, Верхньодніпровському, Софіївському, 
Томаківському, Криничанському, Маг-
далинівському, Петропавлівському, Пав-
лоградському, Дніпропетровському, Си- 
нельниківському, Солонянському, Криво-
різькому, Царичанському. Записи фоль-
клорного матеріалу здійснено також у міс-
тах Дніпропетровську, Новомосковську, 
Павлограді, Дніпродзержинську, Жовтих 
Водах, райцентрах Солоне, Софіївка, Ца-
ричанка і Магдалинівка.

У контексті української культури ува-
га до спадщини минулого має велике 
значення у зв’язку з колосальною дефор-
мацією вітчизняної історико-культурної 
свідомості XX століття, що охопила ма-
теріальну і духовну культуру. Разом з 
тим, відбувається активне проникнення 
історико-культурних реалій минулих ві-
ків у сучасне духовне життя народу. Еле-
менти старовинного побуту, язичницькі 
вірування та художні вподобання давньої 
України стають моделями для сучасного 
суспільства. Шлях же до пізнання ціліс-
ності й цілості українського фольклору, 
як слушно зауважує Р. Кирчів, пролягає 
через вивчення регіональних його склад-
ників 8.

Фольклорний матеріал, що фіксується 
в сучасному сільському й міському побуті 
Дніпропетровщини, репрезентує (за гра-
дацією Н. Шумади) 9 продовження тра-
дицій у практиці трудового й святкового 
спілкування, традиційний спосіб відтво-
рення художньо обдарованою особистістю 
почуттів, переживань, ставлення до жит-
тя і природи, сценічний тип представлен-
ня фольклору.

Значний обсяг зафіксованого фольк-
лорного матеріалу й безумовна цінність 
його як відображення живої народної 
культури нашого краю в сучасних її фор-
мах дає надійний матеріал для подаль-
ших фольклористичних, етнологічних та 
етнопсихологічних досліджень.
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Ольга Тищенко 
(Слов’янськ)

«Н А РОДНИй А НЕК ДОТ» 
К РІЗЬ ПРИЗМ У 
Г У МОРИСТИ ЧНО-
САТИРИ ЧНИ Х ТВОРІВ 
ГРИГОРІ Я К ВІТК И-
ОСНОВ’ЯНЕНК А

Н 
ародна традиція анекдотів вплину-

ла на художню літературу, зокрема розви-
нулась у творчості Г. Квітки-Основ’яненка 
та С. Руданського. Народний анекдот став 
основою літературної гуморески.

Характеризуючи оповідання Г. Квітки-
Основ’яненка «Салдацький патрет», 
М. Зеров у своєму нарисі «Нове україн-
ське письменство» висловив у бік пись-
менника прикре зауваження: «...можна 
сказати, що він розпочав свою письмен-
ницьку кар’єру з легкого журнального 
балагурства та анекдотів, видержаних у 
спільному тоді всім фельєтонного складу 
письменникам дусі» [3, с. 67].

У цьому творі Квітки-Основ’яненка одні 
вітчизняні дослідники вбачають переробку 
античного анекдоту про шевця, який роз-
глядав картину давньогрецького художни-
ка Апеллеса і висловив слушні зауважен-
ня щодо взуття портретованого, але був 
вчасно зупинений митцем, коли вдався 
висловлювати міркування про мистецькі 
якості картини. Інші дослідники, зокрема 
М. Зеров, бачать у сюжеті наявність до-
даткового, нового сюжетно-переповідного 
елементу: до картини художника Апел-
леса зліталися птахи, щоб поклювати ви-
ноград, зображений на ній, – навдивови-
жу подібний до справжнього [3, с. 28]. 
І. Крип’якевич зазначає: «“Салдацький 
патрет” (1833), тему якого взяв Квітка з 
двох грецько-латинських анекдотів. В од-
ному з них маляр Зевкліс так вірно зма-
лював китицю винограду, що птахи зліта-
лися до його образу. […] Кінцева частина 
оповідання Квітки – це саме травестія 
другого анекдоту про маляра Апеллеса, 
що, подразнений несправедливою крити-
кою шевця, крикнув йому: “Суди не далі 
чобота, шевчику”» [1, с. 54].

Притча, анекдот, прислів’я та приказка 
є, на думку сучасних дослідників, най-

більш філософськими за формою та жан-
ром. І хоча ця теза більшою мірою при-
датна для давньої української літератури, 
вона є важливою і для нової літератури, 
адже маємо справу з виразною символі-
кою, закладеною в таких творах, а сим-
воліка належить до явищ, змістовніших 
з філософського погляду.

Обидва моменти, вказані дослідниками, 
заслуговують, на нашу думку, на однако-
ву увагу, оскільки в оповіданні Г. Квітки-
Основ’яненка бачимо і персонажну залеж-
ність дійових осіб від сюжетного першовзірця 
(художник-швець), і причинно-подієву за-
лежність: оточення нездатне відрізнити ви-
твір майстра від реального явища. Отже, 
Г. Квітка-Основ’яненко йде значно далі по-
ставлених ним завдань, а саме: «оградить 
себя от насмешек… цеховых скалозубов» та 
не слухати некомпетентні судження від не-
фахівців. Друга проблема, яку вирішує у 
своєму творі письменник, є, на наш погляд, 
не менш важливою: це проблема співвіднос-
ності міри правдивості (відповідності жит-
тю) та авторської вигадки. Також бачимо у 
творі розкриття проблеми об’єкта зображен-
ня як естетичного явища. Щодо останнього, 
то вітчизняні дослідники-літературознавці 
досі не ставили питання, чому саме об’єктом 
свого зображення Г. Квітка-Основ’яненко 
обирає «салдацький патрет». Гадаємо, від-
повіді на це питання слід шукати серед низ-
ки чинників.

Першим чинником є відоме «прикладне» 
значення «патрета» – стати опудалом на го-
роді. Це, на наш погляд, може бути сатирою 
на царську армію як захисника в житті по-
спільства – опудало, яке більше відлякує, 
ніж здатне до реальних воєнних дій.

Другий чинник – ставлення до пев-
них державних інститутів у суспільстві. 
Згадаймо, що одна частина поспільства, 
представлена «і проворною, і жартівли-
вою» дівкою Домахою сприймає солдата 
в гедоністичному ракурсі – як можливе 
джерело життєвих радощів і заохочення 
до втіх: «От тут і сказала б йому, щоб 
з товариством приходили до них на ве-
чорниці, бо вже вони дуже давно бачили 
що путнє, а своє парубки остили і обрид-
ли» [6, с. 83]. Друга частина поспільства 
сприймає солдата як цілком поважне яви-
ще: «…а їх ватажок, Терешко-швець, зняв 
перед ним шапку, та й каже: “Здрастуйте, 
господа служба!”» [6, с. 83]. Принаймні, 
сприймає так доти, доки не підлягає ви-
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сміюванню й остракізму за невміння збаг-
нути істинні цінності.

Третім чинником є міра готовнос-
ті суспільства сприйняти та співвіднес-
ти реальні та художні явища, міра його 
зрілості у сприйнятті власних художніх 
якостей.

Варто замислитись над тим, чому в 
«Салдацькому патреті» відбувається ре-
презентація твору мистецтва саме на яр-
марку. Читач тут може потрапити в пастку 
тієї думки, що витвір мистецтва та ярмар-
кове велелюддя – явища несумісні, тому 
мистецький твір і лишається не сприй-
нятим загалом. Схоже, що Г. Квітка-
Основ’яненко свідомо кидає такому скеп-
тикові поживу й робить це послідовно та 
обдумано. Адже Кузьма Трохимович міг 
би вчинити так, як тоді, коли намалював 
попову кобилу, яку «постановили біля 
пан отцевого двора; підперли її гарнень-
ко, таки точнісінько як кобила стоїть: і на 
одно око сліпа, і хвіст вирваний, і ребра 
їй повилазили, та ще й голову понурила, 
мов пасеться» [6, с. 36].

Припускаємо, що цей сюжет невипад-
ково згадується на початку твору: Квітка-
Основ’яненко таким чином виявляє свою 
послідовність у створенні «ефекту мотрій-
ки», коли вужчий сюжет входить у більш 
розгорнутий. За цим принципом, по суті, 
вибудований художній ефект усього опо-
відання, адже ярмарок тут – також «мо-
трійка», що складається з більших (за 
тривалістю та значенням) і менших сцен, 
але і сам ярмарок входить у найбільшу 
«мотрійку» – життя. У зображенні цих 
«мотрійок» Г. Квітка-Основ’яненко йде 
від меншого до більшого, від одиничного 
до загального, від локального спостере-
ження до важливих у художньому плані 
узагальнень. Характерно, що градацію від 
меншого до більшого забезпечує письмен-
ник своїм твором, а зіставлення світу з 
ярмарком (тобто зворотній процес града-
ції) створює, за авторським задумом, чи-
тач. Наявність образів-символів – одна з 
філософських констант твору.

Саме парсуна солдата дозволяє митцеві 
належним чином здійснити ці узагальнен-
ня, і, звісно, це не лише забаганка пана, 
який «позвав Кузьму Трохимовича та по-
єднав його, щоб списав йому солдата, та 
щоб такий, як живий був, щоб і горобці 
боялися» [6, с. 43], а й воля митця, який 
прагне відсторонено від кожного зобра-

женого явища дати цілісний погляд на 
всі явища, ніби поєднуючи їх спільним 
чинником, певним випробувальним еле-
ментом. «Салдацький патрет» є випробу-
ванням Кузьми Трохимовича на мистець-
ку зрілість і відповідність покликанню. 
Водночас, він є випробуванням для кож-
ної групи особистостей, яким доводить-
ся звертатися до «салдацького патрета», 
«спілкуватися» з ним.

Прикметним є те, що «салдацький па-
трет» має своєрідні магнетичні якості: 
він ніби закликає до себе звернутися – у 
ньому закладений діалогічний заряд, а 
«діалогічність буде визнана найважливі-
шою компонентою кожного мисленнєвого 
процесу і духовного акту» [2, с. 2]. Діа-
логічність, що є однією з провідних ознак 
філософського концепту твору, у Квітки-
Основ’яненка ускладнена моментом її не-
сумірності: так, парсуна «промовляє» до 
кожного з героїв твору, але мова її певною 
мірою складніша, ніж спроможні збагнути 
на першому етапі спілкування ті, хто веде 
з «патретом» діалог.

Г. Квітка-Основ’яненко змальовує три 
рівні такого діалогу: перший рівень пред-
ставляє Охрім Супоня – відповідь «пар-
суни» лишається «не прочитаною», не 
осягненою; другий рівень – Явдоха Колу-
пайчиха та Домаха – тут бачимо осяган-
ня певної частини «промови» «патрета»: 
Явдоху Колупайчиху ця «мова» присо-
ромлює, а Домаху – розвеселяє, мовби 
тими веселощами «провокуючи» третій 
рівень – коли Терешко-швець вдається 
навіть до кепкування, адресованого «спів-
розмовнику».

Бачимо першого, хто знайомиться із 
«салдацьким патретом», – Охріма Су-
поню: «Потяг Охрім з двома баклага-
ми до криниці, аж геть під гору, та йде 
вулицею… Луп очима! Стоїть солдат… 
Охрім був собі парень звичайненький. 
Зняв шапку, поклонивсь та й каже: “До-
бридень, господа служивий!” А солдат 
мовчить… От Охрім і пішов своєю до-
рогою» [6, с. 56]. Здавалося, Охрім Су-
поня міг би тут заспокоїтись, але саме в 
цьому, на думку письменника, полягає 
одна з головних відмінностей особистості 
від її подоби – жива людина відзначаєть-
ся тим, що є, за висловлюванням Л. Гу-
мільова, «пасіонарною», тобто не лише 
сама динамічна, а й така, що динамізує 
ті явища, з якими вступає в контакт [5, 
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с. 21]. Саме тому «Набравши Охрім води 
та вертаючись до табору, дума: “Отже 
ж тут є постой! А що, як спитаю, чи не 
треба їм, бува, коням овса або якогось 
борошна?” Та як порівнявсь против сал-
дацького патрета, та й каже: “Господа 
москаль! А скажіть, будьте ласкаві, ва-
шому командєрству: коли треба вівса або 
якого борошна, то нехай прийдуть ось до 
табору та спитають Охріма Супоню; а в 
мене овесець важненький, дешево віддам, 
і міра людська: вісім з верхом і тричі по 
боку вдарити. Пожалуста ж, не забудьте, 
а могорич наш буде. А на почин нате ли-
шень, понюхаймо кабаки”. Сеє кажучи, 
достав з халяви ріг, постукав об каблук 
і витрусив на долоню, сам понюхав, по-
кректав, підніс солдату та ще й пригово-
рює: “Кабака гарна, терла жінка Ганна! 
Стара мати вчила її мняти; дочки розти-
рали, у ріжки посипали. Ось позвольте 
лишень!” Солдат нічичирк! І усом не мор-
гне. Неборак Охрім узяв собі на розум: 
“Цур йому! – каже собі на думці. – Щоб 
ще по пиці не дав, бо він на те солдат…”. 
Піднявши баклаги та мерщій до табору, 
не оглядаючись…» [6, с. 58].

Таку ініціативність у вчинках, «пасіо-
нарність», наявність випереджальних дій 
і вчинків бачимо й у випадку з Явдохою 
Колупайчихою: «Нічого Явдосі робити, 
узяла – та усе-таки не з своєї коробки – 
три в’язки бубликів і пішла до патрета, та 
й… далебі що правда! Поклонилась йому, 
мов живому, тай просить: “Ваше благоро-
діє, господа солдатство! Будьте ласкаві, 
зведіть з нашого місця отого навіженого, 
католицького, бусурманського москаля, 
що став біля бублейниць з стовпцями”. 
Сеє кажучи, бачить, що солдат і не ди-
виться на неї, та й стала йому совати бу-
блики в руку, та й приговорює: “Keme, 
озьміть, ваше благородіє! Пожалуйте, 
дома здасться”. Солдат – ні пари з уст. 
Як же роздивиться наша Явдоха, що се 
мана, що се не справжній солдат, а тільки 
його парсуна, – засоромилась, почервоні-
ла, як рак, та швидше, не оглядаючись, 
– від нього, та бублики – у свою коробку, 
і сіла» [6, с. 62].

Так само – у два етапи – підступати-
ме до «салдацького патрета» і Домаха, і 
Терешко-швець. Власне, перший етап, етап 
самообману, визнання парсуни за істинно-
го солдата, у Г. Квітки-Основ’яненка спів-
відносний з моментом абсурдності, що, на 

думку письменника, має довести цілкови-
ту неслушність одного явища (того, яке 
цей абсурд породжує і стає його заруч-
ником) і повну незалежність, верховність 
другого – «салдацького патрета», від яко-
го ця абсурдність «відскакує», тому що 
він є, на відміну від учасників дійства 
на ярмарку, представником життя іншого 
плану, іншим його виявом, його «вторин-
ним» продуктом.

Відповідно до візантійської естетики, 
Г. Квітка-Основ’яненко переносить естетич-
ний об’єкт з матеріальної сфери у сферу 
духовного життя. Однак, як мудро вказує 
письменник, не завжди естетична культура 
тих, хто сприймає певний твір мистецтва, 
уже достатньо сформована – принаймні та-
кою мірою, щоб сприйняти витвір мистецтва 
власне як естетичний об’єкт.

Квітка-Основ’яненко (можливо, зумис-
не) не встановлює межу між прекрасним 
і високим та, власне, витвором мистецтва. 
Його турбує не стільки ця традиція, скіль-
ки те, як швидко людина може подолати 
обмеження «реальність – твір мистецтва», 
тобто наскільки вона готова до сприйнят-
тя мистецтва, й наскільки наділена хис-
том у цьому сприйнятті естетична свідо-
мість людини загалом. Саме в цьому, на 
думку Г. Квітки-Основ’яненка, і полягає 
істинна суть витворів мистецтва: бути уо-
собленням життя та вищим його виявом, 
що вбезпечує цей вияв від тих граней аб-
сурдності існування, які притаманні влас-
не життю.
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Вікторія Карпович 
(Дніпропетровськ)

Д У М А ТА КОЗА ЦЬК А ПІСН Я 
В ПРИ ДНІПРОВ’Ї  
(до ви вчен н я ж а н рі в)

Н 
ижня Наддніпрянщина – чи не 

найбільша історико-етнографічна части-
на Степової України, яка в різні періоди 
привертала увагу народознавців, істори-
ків, музикантів. Зокрема, регіоном ціка-
вились Цертелєв, Манжура, Новицький, 
Максимович, Линьова, Квітка, Лисенко, 
Степовий, Леонтович, Яворницький... Од-
нак системні розвідки та експедиційні за-
писи закінчилися ще в 30-х роках XX ст. 
Від цього часу результати досліджень не 
видавались, тож НДЛ фольклору народ-
ного говору та літератури ім. О. Гончара 
Дніпропетровського Національного уні-
верситету досліджує народну культуру 
після піввікового мовчання в царині зби-
рання фольклорної традиції регіону.

Прикро, що нині в Придніпров’ї степо-
ві наспіви майже не побутують, але те, що 
залишилось на рівні генетичної пам’яті, 
потребує ретельного збереження. Перші 
достовірні публікації музичного фольк-
лору з’явилися, порівняно з іншими ре-
гіонами, пізно. Одне з основоположних 
джерел – «Малороссийские народные 
песни, собранные в 1878–1905 гг.» (Ка-
теринослав, 1906), у якому вміщено 830 
творів, – це важливий фольклорний доку-
мент епохи, що фіксує й певну кількість 
історичних пісень і дум. До видання вхо-
дять не лише зразки з Катеринославської, 
а і з Харківської, Полтавської, Херсон-
ської та інших губерній.

Жанр думи дозволяє простежити всі 
особливості регіонального музичного 
мислення, дослідити музично-поетичні 
й виконавські традиції народних пісня-
рів. До нашого часу жанр думи дійшов 
і в традиційному вигляді (давні зраз-
ки, записані в XVIII–XIX ст., записи 
Д. І. Яворницького), і у видозміненому 
(зразки думного літопису, які зафіксова-
ні наприкінці XX ст. у збірці В. І. Кири-
ленка «Гей, гук, мати, гук!»). 

Термін «дума» у фольклористику ввів 
М. О. Максимович. Самі виконавці нази-
вали ці пісні по-різному: пісні про старо-

вину, козацькі пісні, запорозькі псалми, 
лицарські пісні [1]. Виконавці дум – коб-
зарі, бандуристи, лірники – зверталися 
переважно до усталених сюжетів і обра-
зів. Порівняно з великою кількістю за-
фіксованих традиційних сюжетів, дум-
новотворів серед побутуючих музичних 
зразків небагато. 

У 1997 р. в НДЛ фольклору, народних 
говорів та літератури Придніпровського 
регіону ім. Олеся Гончара було підготов-
лено до друку регіональний збірник на-
родних пісень «Гей, гук, мати, гук!» (упо-
рядник – кандидат філологічних наук 
М. Долгов, музичний редактор – В. Кар-
пович). Вміщений у виданні рідкісний 
музичний матеріал можна порівнювати 
з матеріалами попередніх років, зокрема 
з думами, записаними Д. Яворницьким, 
що підтверджує цінність зібрання Кири-
ленка.

До вивчення дум свого часу звертав-
ся Ф. Колесса, розшифровані та видані 
ним думи належать до подніпровсько-
лівобережної епічної традиції. Серед 
виконавців дум та історичних пісень, 
записаних Ф. Колессою та Д. Яворниць-
ким, – представники двох провідних шкіл 
українського кобзарства: Полтавської та 
Харківської. До цієї ж лівобережної му-
зичної традиції кобзарського виконання 
належать пісні, записані В. Кириленком, 
що дозволяє зробити аналіз і визначи-
ти характерні риси наддніпрянської пі-
сенності, зрозуміти давні та нові риси в 
образному змісті, формі, музичній сти-
лістиці, що необхідно для розуміння іс-
торичного, еволюційного розвитку цього 
жанру.

У збірці зафіксовано 213 народних пі-
сень, записаних у селах Апостолівсько-
го району Дніпропетровської області 
ентузіас том і популяризатором народної 
творчості бандуристом Віктором Іванови-
чем Кириленком (1930 р. н.). Свого часу 
автора до цієї роботи спонукала телепе-
редача «Сонячні кларнети», у якій була 
представлена Дніпропетровська область. 
Кириленкові стало прикро за своїх зем-
ляків, адже вони повторювали репертуари 
аматорів Закарпаття, Івано-Франківщини 
та інших областей Західної України. 
А пісні, які зберіг у пам’яті Кириленко, 
призабуті, але характерні саме для його 
регіону – косарські, весільні, колискові, 
старовинні пісні, хороводи та ін., – зни-
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кли. З того часу аматор почав серйозно 
збирати та записувати українські народні 
пісні [2].

Апостолівщина – край запорозький. Тут 
у с. Грушівці упокоївся непереможний ко-
шовий отаман Війська Запорозького Іван 
Сірко. Недарма ця земля народила багато 
творчих постатей: поет і герой-націоналіст 
Михайло Пронченко; фольклорист, пись-
менник, журналіст і відомий політичний 
діяч Юрій Семенко.

На цих споконвічних козацьких зем-
лях колись лунали пісні та думи кобза-
рів. Генетична пам’ять завдяки народним 
пісням зберегла сторінки славних перемог 
і гірких невдач. За часів запорозької воль-
ниці в Січі було чимало кобзарів. Кобзар-
ські побратими, які самі були учасниками 
подій, творили власний літопис козацької 
доби, оспівуючи мужність, відвагу, кміт-
ливість, вірність козаків січовому брат-
ству. Спадкоємці українських гомерів 
через історичні обставини не змогли до-
нести до сучасників усі ті епічні перлини, 
що були створені серед них у той час, а 
саме – бойові пісні запорожців [2].

Дума фіксує бурхливу історію краю, у 
вирі якої й творився героїчний епос. Зро-
зуміло, чому народні думи були вилучені 
з обігу та заборонені тоталітарними режи-
мами як царської, так і радянської доби. 
Саме через те, що вони були своєрідним 
поясненням української історії, а голов-
не – вони точно й органічно характеризу-
вали всі ментальні риси українця. У думах 
якнайглибше проявився поетичний геній 
народу, його дух, звичаї, мораль – усе те, 
що має пильно оберігатись як генетична 
спадщина, яку залишили нам предки.

На жаль, у збірці «Гей, гук, мати, гук!» 
не представлено жодної думи, але зафік-
совані козацькі історичні пісні, сюжети й 
виконання яких свідчать про побутуван-
ня думного епосу в трансформованому ви-
гляді та появу нового жанру – козацьких 
історичних пісень-хронік, у нечисленних 
зразках яких збережено всі ознаки ліво-
бережної кобзарської традиції. Козацькі 
історичні пісні-хроніки Придніпров’я за 
стилістикою матеріалу поділяють на два 
типи. Перший належить до давньої пі-
сенної верстви, на що вказують сюжети 
пісень, записаних Яворницьким: «Ой Мо-
розе, Морозенко», «Ой ти Мороз, Моро-
зенко», «А козак Нечай», «Гей, гук, мати, 
гук!». Другий тип увібрав стильові озна-

ки пізнішого походження – зі збереженою 
давньою сюжетною стилістикою, але зі 
зміненою ладовою та ритмічною мелоди-
кою: «Пісня про Нечая» (два варіанти), 
«Пісня про Морозенка», «Гей, гук, мати, 
гук!» із зазначеного збірника.

Спробуємо довести, що думи та історич-
ні пісні, зібрані Яворницьким, та козаць-
кі історичні пісні, зібрані Кириленком, 
за своєю формою та стилістикою мають 
спільні музичні та стилістичні риси й на-
лежать до давніх зразків. Про це свідчать 
чимало фактів. Однією з найпомітніших 
ознак «старовинності українських пісень», 
як вказує М. Цертелєв, є «надзвичайна на-
сиченість їх почуттями з серпанком смут-
ку». Це він справедливо пояснює історич-
ною долею українського народу.

Героїчний зміст українських дум по-
роджений історичними обставинами бо-
ротьби зі степовими ордами та турками. 
Це основні сюжети дум. Мова дум зба-
гачена різними символами й тропами – 
паралелізмами, тавтологіями, постійни-
ми епітетами – засобами, притаманними 
українській поезії. Тому характерною 
особливістю української народної пісні, 
яка вирізняє її з-поміж пісенної творчості 
інших народів, є поліфонія – своєрідний 
«природний контрапункт», якого немає в 
піснях інших народів.

У репертуарі бандуриста Кириленка 
представлені козацькі історичні пісні-
хроніки: «Про Байду», «Про Устима 
Кармелюка», «Про Саву Чалого», «Про 
Нечая», «Ой Морозе, Морозенку», «За-
журилась Україна», «Ой не знав козак, ой 
не знав Супрун» та ін. Усі названі пісні 
мають речитативну мелодику зі збереже-
ним давнім кантиленним єдинопочатком.

Привертає увагу історія запису істо-
ричної пісні «Про Саву Чалого» – ще в 
дитинстві автор почув її від старого пого-
нича волів, потім запам’ятав декілька ку-
плетів від матері. Сорок років він збирав 
варіанти пісні від інформаторів із сіл Усть-
Кам’янка, Перше Травня, Грушівка. Так 
протягом життя була «зібрана докупи», 
власне, реконструйована дума, яка має 26 
куплетів, що свідчить насамперед про іс-
нування багатьох варіантів цього твору. 
Тож не дивно, що давніший (за часом фік-
сації) варіант має лише 19 куплетів. У за-
писах Д. Яворницького та В. Кириленка є 
багато розбіжностей і в літературному тек-
сті, і в музичному матеріалі. В обох варі-
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антах метр чотиричвертний, але різні рит-
мічні малюнки. Пісня складається з двох 
частин. У другій частині в обох варіантах 
з’являється змінний метр, притаманний ре-
читативному стилю. У варіанті Кирилен-
ка – глибша прихована ладова мінливість. 
Водночас, завдяки ладовій мінливості 
й створюється та неповторна мікродрама-
тургія твору, яка притаманна саме жанру 
історичної пісні-хроніки.

Розглядаючи пісенний фольклор Дні-
пропетровщини, бачимо, що будова тра-
диційних думних сюжетів у історичних 
піснях з часом змінилася. Сюжети дум 
розпалися на окремі сюжетні лінії та пере-
йшли в інші пісенні жанри, зберігаючи 
мелодичний модуль, який належив таким 
давнім думним зразкам, як «Дума про 
трьох братів Самарськіх», «Дума про бід-
ну удову і трьох синів». У них з’явилися 
нові риси, які, в першу чергу, зводяться 
до посилення локалізованої пісенної мело-
дики, підпорядкування мелодій куплетно-
строфічній будові тексту, певної зміни 
інтонації до виразнішої мелодійності та 
європейської діатонічності. 

До вивчення мелодичних, ладових і 
ритмічних канонів думно-історичного 
пісенного літопису зверталися відомі 
музикознавці XX ст.: С. Грица, Б. Кир-
дан, І. Березовський, А. Іваницький та 
ін. У своїх роботах вони досліджували 
різні аспекти мелосу українських істо-
ричних пісень і дум: побудову, мелодику, 
лад і ритміку. Однак дослідники вивча-
ли загальноукраїнські мелодичні канони, 
і лише Ф. Колесса, дослідивши декілька 
районів Західної України, звернув увагу 
на регіональність, відокремленість, різ-
нобарвність народної пісенності кожного 
села, кутка України. 

Народна мелодія, яка збереглася протя-
гом століть, – це здобуток багатьох поко-
лінь, робота колективного творчого генія, 
який фіксує та продовжує відтворювати 
прадавню архетипно-образну основу, тран-
слює варіативність інформаційного коду 
вербального та музичного мислення кож-
ного покоління. Музична народна куль-
тура – явище історичне, в її інваріантах 
ми простежуємо зміну історичних типів, 
жанрів, сюжетів і мелодико-ритмічних 
схем і формул. Завдяки матеріалу, зібра-
ному в Нижній Наддніпрянщині в різні 
часи, у процесі розробки методики ви-
вчення регіонального народнопісенного 

матеріалу може бути використане поняття 
культурної парадигми – як один із засобів 
дослідження локальних характерних ме-
лодичних рис і загальних рис національ-
ної мелодики та варіативного мислення.

Культурна парадигма як система змінних 
форм є своєрідною змінюваною в часі та 
мелодичному коді вокально-діалектичною 
вимовою кожного куточка України. Таким 
чином, виокремлюються мелодичні кано-
ни, які формують інтонаційно-мелодичні 
та ритмічно-вербальні традиції різних ра-
йонів. На нашу думку, культурна парадиг-
ма – це довготривале явище, яке існує доти, 
доки існує умовний історичний простір, 
що продукує характерні для часу пісен-
ні жанри з рисами стійких і запозичених 
образно-стильових мелодичних інтонацій, 
які можна простежити за музичними взі-
рцями пісень Нижньої Наддніпрянщини.

Контекст дослідження народнопісен-
ного регіонального мислення також під-
тверджується визначенням В. Д. Буряка 
про специфіку фольклорної свідомості: 
«Естетична комунікація фольклору поля-
гає саме у варіативності творчого канону, 
у специфіці інформаційного поліфонізму 
на рівні трьох суб’єктів функціонування 
фольклорного тексту» [3], а саме:

– колективний автор – фіксує прадав-
ню знакову систему;

– автор-інтерпретатор – транслює варі-
ативну модель інформації;

– слухач-споживач – долучає образну 
модель до свого інформаційного поля.

Визначаючи варіативний канон регіо-
нальної історичної пісенності, слід виокре-
мити і регіональну сюжетику історичного 
змісту. За класифікацією В. І. Іваницько-
го, в історичних піснях, зібраних Д. Явор-
ницьким, збережено не стільки деталі, 
скільки загальний колорит, дух епохи. На 
відміну від давнішого пісенного матеріалу, 
козацькі історичні пісні, зібрані Кирилен-
ком, – це вже пісні із соціально-побутовим 
підґрунтям, більш розвиненим філософ-
ським світосприйняттям героя та автора.

Проаналізуємо мелодичний модуль 
історичних козацьких пісень-хронік на 
прикладі пісні «Гей, гук, мати, гук!», за-
фіксованої у двох зазначених збірниках. 
Ця пісня, що в збірці Д. Яворницького 
міститься в розділі історичних пісень, є 
типовим зразком катеринославської му-
зичної традиції, яка відрізняється від ре-
шти мелодійністю, яскравою вокальною 
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мелодикою з рисами вокалізації, схожої 
на перебори бандури. Як і більшість пі-
сень того часу, це – кантиленна мелоди-
ка з великими розспівами в обсязі такту, 
що підтверджує протяжність і наспівність 
наддніпрянської давньої манери виконан-
ня, яка зберігалася донині. Саме канти-
ленна мелодика є показовою для серед-
нього хронологічного пласта історичних 
пісень, який виник у XVI–XVII ст. На-
співи кантиленного типу мають спільні 
риси – плавність мелодичної лінії, розспі-
вування складів, нахил до ритмічної пе-
ріодичності, тобто змінності ритму, – які 
не характерні для цього типу, а частіше 
трапляються в речитативній мелодиці.

З цього погляду протилежним є зразок, 
зафіксований В. Кириленком, у якому 
збережено стилістичний стовбур давньої 
історичної козацької пісні, де паралельно 
з варіативністю музичної тканини зміню-
ється й увесь зміст пісні: на перший план 
виходять взаємовідносини козацького това-
риства, з’являється розповідь козака-героя 
про своє життя та роздуми про смерть. 
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3. Карпович В. Є. Методичні рекомендації 
до вивчення курсу музична фольклористи-
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Ася Биконя  
(Київ)

МОТИВ МЕТА МОРФОЗИ 
бОГА СУСА-НО-О 
В ЯПОНСЬКОМ У 
ЛЕГЕН Д А РНОМ У ЕПОСІ

С 
уса-но-о-но мікото (бог вітру) – один 

із головних богів японського пантеону, що 
фігурує в таких збірках японського леген-
дарного епосу, як «Кодзікі» («Записи про 
діла давності»), 712 р., та «Ніхонсьокі» чи 
«Ніхонґі» («Аннали Японії»), 720 р., та в 
цілій низці пам’яток у жанрі «фудокі» (за-
писи про звичаї та географічні особливості 
різних областей Японії). Водночас Суса-
но-о є один із найцікавіших богів японсько-

го пантеону, адже він проходить усі стадії 
культурного героя – від бога-трикстера до 
бога-деміурга. 

У різних міфологічних текстових вер-
сіях він фігурує під такими іменами: 
Такехая Суса-но-о-но мікото, Хая-Суса-
но-о-но мікото [3, 204]. Тому спершу 
розглянемо ієрогліфічний запис імені 
бога Суса-но-о та побачимо, чи відобра-
жається семантика кожного ієрогліфа на 
значенні всього імені. Способи фіксації 
імені «Суса-но-о-но мікото» є різні. І 
хоча фіксація імені бога в «Кодзікі» від-
бувається фонетично, проаналізувавши 
значення ієрогліфів, можна витлумачити 
його ім’я як «хоробрий, буйний чоловік з 
міста Суса»: 建速須佐之男命  (take-haya-
su-sa-no-wo-no-mikoto).

Тепер розглянемо запис імені, який за-
фіксовано в «Ніхонсьокі»: 素戔鳴尊 (su-sa-
no-o-no-mikoto). Хоча збірку «Ніхонсьокі» 
було записано пізніше, аніж «Кодзікі», 
проте й тут фіксація імені також відбу-
вається фонетично. Якщо розглядати зна-
чення кожного ієрогліфа окремо, згідно зі 
словником давньояпонської мови, то смис-
лове навантаження матиме лише префікс 
шанобливості mi- (не плутати з mї «тіло»): 
mikami «божество», mikötö (дослівно «бо-
жественне діло»). Його ставили після імен 
богів та вождів давнини незалежно від 
статі: miko – син бога, царевич [4, 77]. 
Тому отримуємо таке тлумачення імені 素
戔鳴尊 (su-sa-no-o-no-mikoto) – «чоловік-
божество з міста Суса».

Існує думка, що ім’я бога походить від 
слова susa, яке, ймовірно, походить від 
荒れすさぶ (aresusabu), що в українсько-
му перекладі означає «ярий», «бурхли-
вий». А оскільки Суса-но-о, як бог вітру, 
міг спровокувати сильні шторми та урага-
ни, наслідки яких були руйнівні, то таке 
ім’я було абсолютно виправдене. Цілком 
можливо, що ця теорія може бути вірна: 
згідно з картою, провінція Ідзумо, де на-
завжди оселився Суса-но-о-но, розміщу-
ється біля моря; окрім того, Суса-но-о, 
за міфом, правив Рівниною Моря, тобто, 
він керував такими стихійними лихами, 
як шторми та урагани. До того ж, сло-
во susa тлумачать як похідне від дієслова  
進む (susumu), що значить «продовжу-
вати виконувати певну роботу». Остан-
нє означає «робити щось пристрасно». 
Відтак можна проаналізувати дії бога 
Суса-но-о та з’ясувати, що ж стало від-
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правною точкою для його переходу від 
бога-трикстера до бога-деміурга.

Таким чином, Суса-но-о є бог бурі й ві-
тру в японській міфології, один із найваж-
ливіших богів синтоїстського пантеону. 
Вітер – це символ нестабільності, легко-
важності та непостійності. З іншого боку, 
вітер – синонім слова дихання, а отже, 
символ Душі, духовності, що сходить 
із неба [5, 1110]. Отже, вже від самого 
початку цей бог має подвійну природу: 
з одного боку, він – руйнівник, з іншо-
го – творець життя, тобто, від самого на-
родження в ньому постійно сперечаються 
дві стихії, і невідомо, яка з них візьме 
гору. В японській міфології це бог, наро-
джений богом Ідзанаґі 1 із крапель води, 
якими той омив свій ніс після повернен-
ня з Країни Мертвих. «Ідзанаґі ліве око, 
праве око та ніс омив. Під час омиван-
ня лівого ока Велика Священна Богиня 
Аматерасу народилася, правого ока – 
Цукуйомі-но мікото, а носа – Такехая-
Суса-но-о-но мікото» 2 [6, 46].

Як бачимо, Суса-но-о народжується після 
омивання носа, тоді як Аматерасу – під час 
омивання лівого ока, а Цукуйомі-но мікото 
(божество Місяця) – під час омивання пра-
вого ока. Такий розподіл є невипадковий, 
адже в японській традиції ліва сторона – 
сторона мудрості, лояльності та інстинкту, 
це – чоловіче начало. Права сторона асо-
ціюється з водою та жіночим началом [5, 
803]. Згідно з міфологічним словником, 
ніс – символ ясновидіння, проникливості, 
інтуїції на відміну від очей, які символізу-
ють інтелект. Очі ж завжди трактувалися 
не лише як орган зорового сприйняття, а 
й як сприйняття інтелектуального. Праве 
око – активне начало, відповідає за майбут-
нє, а ліве – пасивне, за минуле [5, 362].

Можна дійти висновку, що Суса-но-о 
є інтуїтивний бог, його сприйняття світу 
багато в чому відрізняється від раціональ-
них Аматерасу та Цукуйомі. Згодом Ідза-
наґі починає розподіл країни між трьома 
народженими в цей час Великими дітьми: 
Аматерасу, Цукуйомі та Суса-но-о: «Ідза-
наґі зняв із шиї намисто з перлів та 
передав його Великій Священній Богині 
Аматерасу, і промовив: “Володій Рів-
ниною Високого Неба”, потім мовив до 

1 Один із перших богів, який разом зі своєю сестрою 
Ідзанамі утворили пару богів, що з’явилися на початку 
світотворення та входили до складу семи поколінь богів. 

2 Тут і далі переклад з япон. авторки статті.

Цукуйомі-но мікото: “Ти володій Кра-
їною, де панує ніч”, а потім сказав до 
Такехая-Суса-но-о-но мікото: “А ти – 
Рівниною Моря”» [6, 48].

Море – символ динамізму життя. Усе 
починається морем, і все завершується мо-
рем. Море символізує перехідний стан між 
безформною можливістю, формальною ре-
альністю та ситуацією невпевненості, сум-
нівів, нерішучості, що може мати як гарне, 
так і погане завершення. Море водночас є 
символ як життя, так і смерті [5, 836]. 

Отже, недарма бог Суса-но-о має по-
двійну природу, адже він сам знаходить-
ся на проміжному етапі, на межі переходу 
від бога-трикстера до бога-деміурга. Цим 
і пояснюється його неоднозначна поведін-
ка. Суса-но-о невдоволений отриманими 
володіннями: «Тільки Суса-но-о-но міко-
то не послухався наказу, а почав плака-
ти, аж так, що його борода  виросла у 
вісім п’ястей» [6, 48].

Сльози в міфології вважаються сино-
німом перлів, які є символом жіночності 
та влади [5, 977]. Таким чином, Суса-но-о 
оплакує втрату своєї влади, адже намисто 
з перлів дісталося Аматерасу, а водночас 
виявляє своє жіноче начало, хоча він на-
роджений був батьком.

«Тому Ідзанаґі-но мікото запитав: 
“У чому причина твоїх сліз”. Суса-но-
о-но мікото відповів: “Хочу піти в Кра-
їну Матері, Не-но катасу куні 3, тому 
й плачу я”» [6, c. 48].

У цій ситуації виявляється зв’язок Суса-
но-о зі своєю матір’ю. Матір уособлює 
землю та море, в тому значенні, що вона 
є колиска всього живого на землі, символ 
життя й смерті водночас. Народитися – 
означає вийти з материнського черева, а по-
мерти – повернутися в черево землі. Мати, 
з одного боку, – символ любові, ніжності й 
теплоти, з іншого ж – вона може обмежу-
вати дитину в її діях та пригнічувати її 
особистість [5, 677]. 

Плач Суса-но-о був такої сили, що зе-
лені гори пожухли, ріки-моря обміліли. 
«Через цей плач гори, ріки повністю ви-
сохли. Земля через різнорідні стихійні 
лиха гула, неначе муха» [6, 48].

Таке порівняння невипадкове, адже гори 
підносяться до небес – символу влади. 
Гори – це місце, де зустрічаються небо та 

3 Нижня держава, або Країна Коріння, – одна з назв 
Країни Мертвих, чи загробного світу.
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земля, місце, де живуть боги [5, 683]. Тоб-
то, цей епізод можна тлумачити як зазіхан-
ня на місце, де мешкають боги, посягання 
на владу богів. Щодо річок, то вони є сим-
вол світової могутності, мінливості, врожай-
ності, смерті та оновлення. Потік води – це 
життя та смерть водночас [5, 1081]. Отже, 
осушення рік – це припинення нормально-
го плину подій. Адже разом зі знищенням 
ріки зникає як життя, так і смерть.

Бог Ідзанаґі забороняє Суса-но-о це ро-
бити та виганяє його з Такама-но-хара 4. 
Цим своїм вчинком бог Ідзанаґі намагаєть-
ся розірвати зв’язок бога вітру з матір’ю. 
Суса-но-о погоджується з таким наказом, 
але перед тим хоче побачитися зі своєю 
сестрою, богинею Аматерасу, аби особисто 
попрощатися з нею. «Суса-но-о-но мікото 
промовив: “Перед тим, як піти, маю під-
нятися на Рівнину Високого Неба та по-
прощатися з Великою Священною Богинею 
Аматерасу”» [6, 50]. Такий вчинок можна 
розглядати як зазіхання на владу, адже, як 
було зазначено вище, небо є символ влади. 

Знову загули гори та ріки. Суса-но-о  
вирішив довести своїй сестрі Аматерасу 
чистоту своїх намірів: «Моє серце чисте, 
без поганих думок, я прийшов попроща-
тися. А що я забажав піти до Країни      
Матері – то Великий Бог вигнав мене. 
Перед тим, як піти, я вирішив сказати 
тобі про це» [6, 51].

Боги починають народжувати дітей, 
щоби довести, що їхні наміри чисті. Чому 
саме дітей? Тому що діти – символ невин-
ності, спонтанності, м’якості [5, 189]. Отже, 
народжуючи дітей, Суса-но-о доводить, що 
він неагресивний, із чистим серцем та дум-
ками – він не може заподіяти ніякої шко-
ди Аматерасу. Від його меча, розкушеного 
Аматерасу, народжуються три дівчини-
богині, а від намиста-маґатама 5, яке нале-
жить Аматерасу і яке розкусив Суса-но-о, 
народжуються п’ятеро божеств чоловічої 
статі. Вони стали  підтвердженням того, 
що наміри бога вітру були чисті. 

На радощах Суса-но-о-но дозволяє собі 
вчинки, які відносилися в давній Японії 
до числа «восьми небесних гріхів»: руй-
нує межі та канали на полях, що їх обро-
4 Рівнина Високого Неба, чи верхній світ, де жили бо-

жества.
5 Маґатама – прикраса-підвіска з напівдорогоцінного 

каміння, відігравала роль магічного амуле-
та, а пізніше – печатки. Один із трьох символів 
імператорської влади.

бляла Аматерасу: «Суса-но-о-но мікото 
зніс межі на полях, засипав зрошувальні 
канали, випорожнився та розкидав ви-
порожнення в священних покоях, де ку-
штують перший врожай» [6, 58]. Вода – 
символ несвідомої енергії, неоформлена 
душевна сила, що несе в собі приховану 
мотивацію [5, 1088]. Отже, руйнуючи 
канали, Суса-но-о намагається несвідомо 
приборкати свій внутрішній потяг, свою 
нереалізовану енергію. 

До того ж, у покоях, де куштують пер-
шу їжу, він випорожнився. Тут ідеться 
про приміщення, де відбувалася церемо-
нія святкування першого врожаю [2, 264]. 
Їжа в міфах пов’язана з трьома елемента-
ми ланки «смерть – врожайність – життя 
та жертвоприношення». Міфологічний ас-
пект їжі має своє продовження в категорії 
сакральної їжі. Отже, випорожнення на 
їжу – це неначе протистояння культурі, 
виклик богині Аматерасу та решті богів, 
перетворення сакрального на звичайне, 
типове та опосередковане. 

Пізніше, у той час, коли Аматерасу 
знаходилась у ткацькому покої та ткала 
необхідний богам одяг, Суса-но-о проло-
мив дах цього покою: «Суса-но-о-но міко-
то в священному покої для ткання одягу 
для богів проломив дах та кинув у покої 
вивернуту шкуру строкатого коня. Тка-
лі побачили це, вкололи свої потаємні 
місця та померли» [6, 59]. 

Ткання – це сакральний ритуал. Так, 
у багатьох ритуалах жіночої ініціації, зо-
крема в Китаї, використовували ткання. 
Просиляння нитки в голку розглядають 
як проходження крізь сонячні ворота, це 
також нагадує попадання в мішень під час 
стрільби з лука [5, 991]. Отже, перервавши 
цей акт ткання, Суса-но-о глумиться над 
сакральним дійством і порушує тим самим 
звичний хід подій. Крім того, він оби-
рає при цьому лоша як свого помічника. 
У фольклорі багатьох народів воно асоцію-
ється також із періодом суцільної темряви 
та хтонічним світом, це також сакральна, 
небесна тварина [5, 516]. Притому, коли 
вивернули шкуру, то хвіст опинився спе-
реду, а голова – ззаду. Хвіст символізує 
фалос [5, 967]. А небесні ткалі, побачив-
ши лоша, вкололи себе в потаємні місця 
та вмерли. Інакше кажучи, вони втратили 
цноту. Таким чином Суса-но-о порушує 
священне дійство, припиняє ткання, тобто 
життя, адже нитка та ритуал ткання відпо-
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відають як за життя, так і за смерть. Отже, 
Суса-но-о несе в собі смерть. 

Аматерасу, все це побачивши, схо-
валась у гроті, і все покрила темрява, 
тобто, настала смерть. Коли ж Аматера-
су знову вийшла і тим самим відродила 
життя на землі, то боги, порадившися, 
змусили Суса-но-о заповнити тисячі сто-
лів дарами, що мали спокутувати вину. 
Японський дослідник Д. Цуґіта зазначає: 
якщо в давнину провина, злочин були не-
значні, очищення відбувалося без прино-
шень; у разі ж тяжкої провини злочинця 
змушували приносити предмети для очи-
щення і тим самим знімати із себе «не-
чистоту» провини. До того ж, йому зрі-
зали бороду та змушували зірвати із себе 
нігті на руках та ногах та відправляли 
в божественне вигнання [2, 278]. «Після 
того, як вісім міріад богів порадилися, 
вони змусили Суса-но-о-но мікото тися-
чі столів наповнити дарами, а також 
обрізали йому бороду, зірвали нігті на 
руках та ногах, та вигнали з Рівнини 
Високого Неба» [6, 62].

Коментатори «Кодзікі» по-різному трак-
тують епізод з обрізанням бороди та нігтів 
в Суса-но-о. Цей епізод тлумачать як на-
кладання на нього покарання. Д. Цуґіта 
вважає, що боги вирішили, що дарів за-
мало і тому треба покарати бога вітру ще 
й фізично. Такої ж думки дотримується 
К. Курано. До того ж, він зазначає, що тут 
ідеться про магічне перенесення нечисто-
ти злочину на бороду та нігті, «які є час-
тиною тіла» [2, 279]. Х. Канда та Д. Ота 
вважають, що спершу обрізання бороди 
та виривання нігтів не означало покаран-
ня – цей акт можна розглядати як церемо-
нію (ритуального) позбавлення від бруду. 
Проте пізніше, у процесі функціонування 
міфу, цю дію, ймовірно, почали тлумачити 
як покарання. Борода – це символ сміли-
вості, мудрості та мужності [5, 77]. Отже, 
відрізавши бороду, з одного боку, Суса-
но-о перестає бути чоловіком, а з іншого, 
починається новий етап у його житті, адже 
борода потім знову відросте.

Потому в «Кодзікі», очевидно, йде 
вставний епізод, адже він не має ніяко-
го логічного зв’язку ані з попереднім, ані 
з подальшим епізодами про Суса-но-о: 
«Суса-но-о-но мікото попросив їжі в бо-
гині Оо-ґецу-хіме-но камі. Тоді богиня 
дістала з носа, із рота та із заднього 
місця різні страви та подала їх йому. 

Побачивши це, Суса-но-о-но мікото по-
думав, що вона споганила їжу, тому 
вбив Оо-ґецу-хіме. А з її мертвого тіла 
з’явилися: із голови – шовковичні чер-
ви, з обох очей – рис, із вух – просо, з 
носа – червона квасоля, з потаємного 
місця – пшениця, а із заднього місця – 
боби» [6, 62]. Тут Суса-но-о постає як 
справжній бог-деміург, що приніс людям 
важливі зернові культури. Зазначають, 
що згодом бог вітру трансформувався в 
бога врожаю; вочевидь, оцей епізод було 
долучено пізніше, на підтвердження дій 
бога Суса-но-о як бога врожайності.

Після вигнання Суса-но-о сходить у 
місцевість під назвою Торікамі. Там він 
дізнається про страшну біду, а саме – про 
змія Ямата-но-ороті: «Очі в нього налиті 
кров’ю, у нього вісім голів та росте мох 
коке та плоди суґі. Він такий довжелез-
ний, що займає вісім долин та вершин. 
А з живота в нього постійно ллється 
кров» [6, 66].

Змій насправді має фантастичні розмі-
ри і, щороку прилітаючи на землю, з’їдає 
по одній доньці Асінадзуті, яких було спо-
чатку вісім, а потому залишилася тільки 
одна. Суса-но-о з’ясовує, що змій невдовзі 
має повернутися. Він вирішує допомогти, 
але натомість просить руки цієї останньої 
доньки. Він перетворює дівчину на гребі-
нець та встромляє його в зачіску-мідзура, 
далі наказує зварити саке, звести огоро-
жу, а в огорожі відкрити вісім воріт; тоді 
біля кожних воріт зробити підвищення і 
на кожному підвищенні поставити бочку 
очищеного саке – та чекати. Коли настав 
час, прилетів змій та кожну свою голову 
опустив у бочку, випив саке, сп’янів та 
заснув. Тоді Суса-но-о дістає свого меча 
та розрубує змія, тому в річці з’явилася 
кров. У середньому ж хвості тварини він 
знаходить меч Кусанагі-но-таті 6, якого 
приносить богині Аматерасу: «Коли свій 
меч устромив у хвоста, розрубав його, 
то знайшов там чарівного меча. Суса-
но-о-но мікото підніс його Великій Свя-
щенній Богині Аматерасу» [6, 67]. 

Саме цей епізод є, на нашу думку, пе-
реломним моментом у трансформації Суса-
но-о від бога-трикстера до бога-деміурга. 

6 Один із головних атрибутів імператорської влади, 
який разом із намистом-маґатама та дзеркалом-ята 
утворює «три священні скарби», які богиня Амате-
расу передала своєму внукові Нініґі, відправляючи 
його на землю.
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Адже доти це були дії шибеника-блазня, 
єдиною метою якого було отримати владу, 
або нашкодити іншим. Суса-но-о заключав 
у собі лише руйнівну силу: він протесту-
вав проти існуючого порядку. Зустріч зі 
змієм – це новий етап в житті Суса-но-о, 
адже вона відбувається лише тоді, як бог 
вітру вже пройшов очищення та спокутував 
свою вину. Як бачимо, у ньому постійно 
сперечаються погане та добре. Тільки те-
пер з’ясувалося, що взяло гору. Зустріч зі 
змієм – це зустріч зі своїм alter ego; отже, 
знищивши змія, Суса-но-о вбиває все нега-
тивне, що має в собі, залишає своє мину-
ле та розпочинає новий етап у житті. Тому 
можна провести паралель між образом змія-
дракона та Суса-но-о. Змій-дракон є відобра-
женням самого бога вітру. По-перше, змій, 
як і сам бог Суса-но-о, є покровитель води 
та водних просторів, по-друге, у змії актив-
но виражено жіноче начало, а, як ми зазна-
чали раніше, Суса-но-о має тісний зв’язок 
із матір’ю. Тобто, вбивши змія, він вбиває в 
собі це начало. Змій-дракон, за японськими 
повір’ями, – найсильніша істота на землі, 
яку можна прирівняти за якостями до бо-
гів. Драконів вважають не тільки гарними, 
але й мудрими [3, 49]. 

Символіка меча в міфологіях має специ-
фічну амбівалентну семантику, яка зводить-
ся до протиставлення життя – смерть. За 
допомогою меча відсікають усе негідне та 
безплідне. Меч – символ касти воїнів, їх-
ньої сили, це також вогонь, світло [5, 959]. 
Тобто, отримавши меча, Суса-но-о отримав 
благословення на подальші дії. До того ж, 
він приносить меч богині Аматерасу, тим са-
мим бог вітру демонструє свою покору Ама-
терасу, а також свою відмову від влади.

Із розповіді про дії бога Суса-но-о в дер-
жаві Ідзумо, а саме врятування дівчини 
Кусінада-хіме, битва зі змієм Ямато-но-ороті 
та отримання чудесного меча Кусанаґі-но-
таті, відкривається нова сторінка в міфах 
«Кодзікі». Звідси починаються героїчні та 
культурні міфи, дії яких відбуваються вже 
не в Такама-но-хара, а на землі, вчинки бо-
гів безпосередньо пов’язані із життям лю-
дей, спрямовані на їхнє благо, та й власне 
боги виступають тут як культурні боги-
герої. Саме тут із Суса-но-о стається голо-
вна метаморфоза: він із сина, що не слу-
хається батька, а потім із бога-руйнівника, 
що знищує земельні споруди, перевтілю-
ється в бога-деміурга. Д. Цуґіта зазначає, 
що розповідь про перемогу Суса-но-о над 

чудовиськом – це найдавніша легенда серед 
японських легенд такого типу. Він також 
підкреслює два основні мотиви, які відо-
бражені в цьому міфі: принесення жертви 
та поява священного меча [2, 293]. Отже, 
Суса-но-о починають називати Оо-камі, 
тобто «Великий Бог», так само, як і бога 
Ідзанаґі після сходження в підземне цар-
ство, – поява нового імені ще раз доводить 
трансформацію бога вітру. Таким чином, 
бог-руйнівник, бог-трикстер, що уособлює 
сили хаосу, починає упорядковувати сили в 
космос, що відповідає виокремленню куль-
тури в її протиставленні природі. 

Соціальні перетворення бога вітру три-
вають і далі. Він починає шукати в Ідзу-
мо місцину, де б міг звести палац. Тобто, 
вирішує одружитися із врятованою ним 
дівчиною Кусінада-хіме. По завершенні 
будівництва палацу в місті Суґа Суса-но-о 
побачив, що над містом згустилися хмари, 
і склав таку пісню:

Над Ідзумо нависли вісім хмар
І вісім мурів височать.
Ці вісім мурів
Я зводжу, щоб дружину захищать.
Ці вісім мурів! [1, 44] 7.
Саме цей класичний японський вірш-

танка, який складається в оригіналі з 
п’яти рядків та тридцяти одного складу, 
вважають найдавнішим записом пісні в 
японській поезії. Слід додати, що саме 
Суса-но-о визнають основоположником 
вірша-танка. Це знову-таки є підтверджен-
ням того, що бог виступає вже як деміург 
та починає нести культурні блага. До того 
ж, Суса-но-о постає як мудрець. 

Образ бога Суса-но-о – складний та ба-
гатогранний, і ця робота лише розпочинає 
ґрунтовне вивчення цього міфологічного 
образу в українському японознавстві.

1. Антологія японської класичної поезії. Тан-
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4. Сыромятников Н. Древнеяпонский язык. – 
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5. Chevalier J., Cheerbrant A. Dictiona ry of 
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7  Переклад з япон. І. Бондаренка.
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Ігор Паньків 
(Київ)

ЕТНОДЕМОГРАФІ ЧНІ 
ТРА НСФОРМ А ЦІЇ МІСЬКОГО 
Н АСЕ ЛЕНН Я ПРИК А РП АТ ТЯ 
В ПОЛІТИЦІ  
А ВСТРО-У ГОРСЬКОЇ  
І  ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖ А В

Н 
ині в Україні проживає значна час-

тина етносів і народностей, які є національ-
ними та етнічними меншинами. Етнічний 
склад нашої держави формувався впродовж 
багатьох століть, переважно коли україн-
ські землі були розділені між її сусідами. 
Тому тут селилися представники титульних 
націй метрополій та ті, кого запрошували 
уряди цих держав. З історичним розвит-
ком змінювалася структура меншин, що 
проживали на українських територіях, від-
бувалися культурні взаємовпливи етносів. 
Окремі меншини жили відособлено, і тому 
взаємовпливи були незначними. Але всі 
представники інших народів, які прожива-
ли і проживають в Україні, залишили свої 
сліди в економіці, мові, культурі та історич-
ному розвитку. Тому з метою подальшого 
гармонійного співжиття в державі україн-
ців та національних меншин, їхнього широ-
кого й рівноправного розвитку істо риками, 
етнографами, економістами проводиться ви-
вчення етнічних та культурних особливос-
тей багатонаціонального загалу на теренах 
України. Не обминули ці особливості і при-
карпатських земель. У своїй більшості пред-
ставники інших націй селилися переважно 
в містах та містечках, тому нашу розвідку 
присвячено вивченню демографічної ситу-
ації покутських і сусідніх міст і містечок. 
У цьому і полягає актуальність даної теми.

В історико-етнографічній літературі 
проблема етнографічних процесів в Украї-
ні, зокрема національних меншин, частково 
висвітлювалася М. Грушевським, В. Бар-
вінським, В. Кубійовичем, Л. Вайгелем, 
С. Павлюком, В. Грабовецьким, В. Наул-
ком, Я. Рабіновичем, М. Горном та ін. [1].

Метою нашого дослідження є безпосе-
редній аналіз демографічного стану місь-
кого населення Прикарпаття на основі пе-
реписів та досліджень окремих науковців. 

Етнічний склад міського населення При-
карпаття після завоювання його Польщею 
(ХІV ст.) із мононаціонального, якщо не 
враховувати невеликої кількості іноетніч-
ного купецтва, став багатонаціональним. 
Польська влада із самого початку, проводя-
чи політику перемішування населення нашо-
го краю, заселяла ці землі представниками 
інших етносів. Насамперед це торкнуло ся 
міст та містечок краю. Для заохочення до 
переселення інонаціонального елементу на 
прикарпатські землі їм надавалися числен-
ні привілеї. Передусім, починаючи з кінця 
ХІV ст., на Прикарпаття почали активно пе-
реселятися поляки. Отримавши внутрішню 
автономію та економічні й релігійні пільги 
у ХV–ХVІІІ ст., міста Снятин, Галич, Тис-
мениця, Кути, Рогатин, Городенка, Станіс-
лав, Богородчани та інші заселили вірме-
ни. Починаючи з ХV ст., розпочинається 
єврейська колонізація краю. Вона була зу-
мовлена, з одного боку, різними привілея-
ми, наданими євреям польською владою, 
а з другого – хвилею гонінь проти них у 
державах Західної та Центральної Європи. 
Євреї почали масово переселятися сюди з 
Польщі, Угорщини та германських держав. 
Починаючи з ХVІІІ ст., під впливом асимі-
ляторської політики польської влади та ба-
гатьох економічних і політичних факторів 
(торгові привілеї, отримання заможними 
вірменами польського шляхецтва тощо) ві-
рмени асимілюються поляками. 

Німців як добрих ремісників запро-
шували до переселення в українські міста 
ще за княжих часів. Правда, тоді їх по-
селилася незначна кількість. Інтенсивніша 
німецька колонізація розпочалась як на-
слідок двох урядових Патентів заселення 
(Марії Терези від 17 червня 1774 р. та Йо-
сифа ІІ від 17 вересня 1781 р.), виданих 
після того, як землі Галичини відійшли до 
складу Австрії [2]. Наймасовіше заселення 
Прикарпаття німцями розпочалося в пер-
шій половині ХІХ ст. – як окремими коло-
ніями, так і дисперсно. Прибували німці зі 
своєї історичної батьківщини, з німецьких 
колоній Східної Галичини та інших земель 
(Чехії, Словаччини та ін.) [3].

Німецька колонізація Галичини, у тому 
числі й Прикарпаття, за часів спочатку Ав-
стрійської, а пізніше Австро-Угорської ім-
перій переслідувала кілька цілей. Головна 
з них – полегшити процес інтегрування но-
воприєднаного краю в складі Австрійської  
імперії. Також австрійський уряд, ство-
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рюючи німецькі колонії в сільській місце-
вості, мав на меті економічне піднесення 
краю в сільському господарстві. І, наре-
шті, ще одним завданням при переселенні 
німців до Галичини було прагнення гер-
манізувати край.

У ХІІІ ст. в м. Галичі оселилася караїм-
ська громада [4]. На території Прикарпат-
тя караїми розселилися після 1688 р. Саме 
цього року король польський Ян Собесь-
кий дав дозвіл і навіть сприяв розселен-
ню караїмів у нові місця поселення Речі 
Посполитої [5]. У ХVІ ст. в містах При-
карпаття поселилися румуни, молдавани, 
угорці. До середини ХІХ ст. більшість із 
них полонізуються. Таким чином, від се-
редини ХІХ ст. етнічна структура населен-
ня прикарпатських і сусідніх з ними міст 
була досить строкатою. Для її визначення 
ми користувалися даними загальнодержав-
них переписів Австро-Угорщини (1857 р., 
1880 р., 1900 р.) та Польщі (1921 р.). 
В австро-угорських переписах національна 
належність не визначалась, а з’ясовувалася 
лише релігійна та мовна ситуація. При-
чому за мовною належністю визначення 
націо нальності є неточне. Відомо, що єв-
реї при переписах визнавали як розмовну 
німецьку мову, пізніше – польську. Вод-
ночас невелика частина українців сповіду-
вала римо-католицьку віру («латинники»). 
У польському переписі є визначення на-
ціональності, але відомості в ньому були 
дуже сфальсифіковані, про що йтиметься 
нижче. Із цієї причини ми і визначаємо на-
ціональність за віросповіданням. 

Перепис 1857 р. взагалі не розділяв 
громадян ні за релігійною, ні за мовною 
ознакою. Нам вдалося взяти відомості за 
релігійною ознакою лише для чотирьох 
міст – Станіслава, Коломиї, Снятина і 
містечка Кути. За адміністративним по-
ділом 1857 р. Прикарпаття було поділене 
на два повіти: Станіславський і Коломий-
ський. Чисельність мешканців Станісла-
ва і Станіславського повіту за 1869 р. ми 
взяли з монографії А. Шарловського [6].

Отже, в Станіславі проживало 14 786 
міщан. З них українців – 15,1 %, євре-
їв – 54,7 %, римо-католиків (поляки і час-
тина німців) – 23,5 %, вірмен-католиків – 
3,03 %, інших вірувань – 1,2 %. У Коломиї 
українці становили 27,8 %, євреї – 50,4 %, 
римо-католики – 20,8 %, некатолики (німці-
протестанти) – 1 %. У Снятині українці ста-
новили 38 %, євреї – 40,4 %, римо-католики – 

19 %, німці-протестанти – 2,1 % (проживали 
переважно в Августдорфі – передмісті Сня-
тина) і невелика частина вірмен-католиків – 
0,5 %. У Кутах було подібне становище, за 
винятком значного відсотка вірмен (20 %), 
котрі були майже асимільовані та викорис-
товували замість рідної мови польську.

У 1880 р. міське населення становило 
23,4 % усього населення повіту. Співвідно-
шення жителів за національною ознакою 
було таке. Міщани-українці і далі станови-
ли найменшу частку в Коломиї і Станіславі 
(відповідно, 18,2 % і 14,8 %). У Станіславі 
кількість євреїв зросла на 1995 осіб, хоч 
у відсотковому відношенні знизилась на 
1,1 %. Вірмени і німці у переписі 1880 р. 
вже навіть окремо не виділені, а віднесені 
в графу «інші», де вони становили в серед-
ньому 4 %. Окремо А. Шарловський подає 
їх у Станіславі, але й тут вони становили, 
відповідно, 0,4 % і 0,6 %.

Як свідчать статистичні дані про мову в 
Станіславі, частина українців і євреїв вказа-
ли як розмовну мову польську. Тому якщо 
римо-католиків у місті нараховувалось 5580 
осіб, то розмовляли польською мовою 9734 
особи, тобто майже удвічі більше. Таким 
чином, більшість українського населення 
в Станіславському повіті концентрувалось в 
селах, а представники національних меншин 
жили переважно в містах. Так, коли загаль-
на кількість євреїв у повіті становила 16,7 %, 
то в Станіславі їх було 54,7 %; поляків у по-
віті – 13,3 %, а в Станіславі – 29,9 %. 

У 1900 р. в повітових містах Коломиї 
і Станіславі чисельність українців становила 
трохи більше 19 %. У Коломиї за двадцять 
років євреїв збільшилося на 4556 осіб, у Ста-
ніславі – на 4023 особи, хоча темпи їхнього 
приросту зменшились у цих містах на 3–7 % 
за рахунок внутрішньодержавної міграції 
та еміграції в європейські країни та на аме-
риканський континент. Відсоток сільського 
єврейського населення майже не змінився. 
Там і надалі зростала кількість єврейських 
торгових закладів (корчем та крамниць). 
Кількість поляків в обох повітах збільши-
лася удвічі за рахунок їхнього припливу 
з Польщі й асиміляції українців та інших 
національних меншин. У менших за чисель-
ністю повітових містах Снятині, Городенці 
та Тлумачі істотних змін не відбулося, хоча 
збереглася тенденція зменшення відносної 
частки українського населення. У той же час 
у Снятині за двадцять років частка євреїв 
майже подвоїлась (з 2333 до 4203 осіб), а у 
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відсотковому співвідношенні – з 21,5 % до 
36,5 %. Загалом ситуація за національною 
ознакою в повітах залишалася сталою, і ко-
ливання становило від 1 % до 3 %. 

Цікава ситуація склалась у прикарпат-
ських містечках, які не були повітовими 
центрами. Більшість із них стали тради-
ційними єврейськими містечками. Так, у 
Гвіздці чисельність євреїв становила 65 % 
усіх мешканців, у Заболотові – близько 
половини міщан, у Фотинії – 42 % і т. д. 
Частка населення римо-католицької кон-
фесії, переважну більшість якої стано-
вили поляки, у середньому була 15,4 %. 
Значно перевищують середній показник 
римо-католики у Фотинії – 21,4 %. Част-
ка українців у Гвіздці, Отинії, Заболото-
ві, де проживало багато євреїв або римо-
католиків, становила, відповідно, 24,1 %, 
28,2 % та 41 %, тоді як загальна чисельність 
українців була 73,2 %, євреїв – 13,1 %, а 
поляків – 12,7 %. 2,6 % становили міські 
мешканці інших національностей: німці-
протестанти, вірмени, чехи, італійці та ін.

Рубіж ХІХ–ХХ ст. характеризувався не 
лише пробудженням і розвитком народної 
свідомості широких мас населення, творен-
ням української та польської націй, а й ви-
никненням політичних рухів, що домагали-
ся найширшої автономії в імперії Габсбургів, 
а в дальшій перспективі – незалежності. 
Причому українські та польські проекти 
майбутнього Східної Галичини були вза-
ємовиключні та неприйнятні для обох сто-
рін. В українсько-польській супе речці, що 
мала яскраво політичне забарвлення, най-
більшу увагу надавали історичним та демо-
графічним аргументам. Для цього Польща 
в 1921 р. провела перепис населення, який 
бойкотувала значна частина українців Га-
личини. З другого боку, щоби показати дер-
жавам Антанти, що в Галичині проживає 
польська більшість, відомості перепису було 
сфальсифіковано. Із цим висновком загалом 
погоджується сучасний польський дослідник 
демографічних процесів в Україні у ХХ ст. 
П. Ебергардт [7]. Частину українців, євреїв, 
інших меншин було подано як поляків. Так, 
у Коломиї осіб юдейського віросповідання 
проживало 18246 осіб, а записано євреїв – 
8449 осіб, тобто менше половини. Для пе-
реселення в західноукраїнські землі, у тому 
числі і в міста, полякам надавалися численні 
пільги, що заохочувало їхню міграцію сюди. 
Лише поляками могли бути державні служ-
бовці, робітники високооплачуваних галу-

зей економіки і т. д. Обмежувалася роботою 
непольська інтелігенція – лікарі, юристи, 
вчителі. Частка їх у 1931 р. становила 20–
22 % [8].

Згідно з переписом 1921 р., кількість 
міського населення, порівняно з 1900 р., 
була такою:

1921

41097

10597

9907

5905

3220

4676

7047

3583

1992

4455

92479

1900

34188

11500

11674

5446

3390

5421

7918

4242

2581

4955

91315

Рік

Коломия

Снятин

Городенка

Тлумач

Чернелиця

Обертин

Тисмениця

Заболотів

Гвіздець

Отинія

Разом

Частка українського населення в пові-
тових містах зменшилася з 31 % до 28,4 % 
(відповідно, 19477 і 19184 особи). Змен-
шилася кількість осіб юдейського віроспо-
відання. У містечках, неповітових центрах 
також зменшилося єврейське населен-
ня. Зате частка римо-католиків у містах 
збільшилася з 22,7 % у 1900 р. до 30,4 % у 
1921 р., тобто на 6225 осіб. У неповітових 
містечках частка римо-католиків станови-
ла у 1900 р. 15,4 %, а в 1921 р. – 18,7 %. 
Частка жителів інших національностей 
зменшилася з 2,6 % у 1900 р. до 1,4 % у 
1921 р. Отже, у демографічній ситуації в 
містах і містечках Прикарпаття від середи-
ни ХІХ ст. до 1921 р. відбулися певні зміни, 
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проте вони не порушили головної тенден-
ції – переваги інонаціонального міського 
елементу над автохтонами-українцями.

Нечисленні меншини (німці, вірмени, 
чехи, італійці та ін.) у другій половині 
ХІХ ст. стабільно становили 2,8–2,3 %. 
Після Першої світової війни частина їх 
покинула Прикарпаття, а частина асимі-
лювалася поляками. Коли в 1900 р. їх 
було 3103 особи, то після закінчення вій-
ни їхня чисельність скоротилася до 1521 
особи, тобто наполовину.

Така демографічна ситуація у прикар-
патських містах була наслідком політики 
національної асиміляції Польщі. Це при-
звело до того, що населення регіону за-
галом продовжувало залишатися моноет-
нічним, натомість структура українських 
міст і містечок – поліетнічною. На При-
карпатті виник навіть частковий поділ 
праці за національною ознакою. 

Українське населення міщан складалося 
з обслуги, дрібних ремісників, невеликої 
кількості найманих робітників та інтеліген-
ції, котра обслуговувала своїх одноплемін-
ників (учителі, незначна кількість юристів, 
зовсім мало лікарів і греко-католицькі свя-
щеники), землеробів та безробітних. 

Поляки займали переважно державні 
адміністративні посади, деякі з них були 
власниками підприємств, адміністратора-
ми на них, робітниками, поліцаями, пра-
цівниками розумових професій, священно-
служителями римо-католицької церкви і 
частина – міськими безробітними. 

Німці були хороші ремісники, робітники, 
а за часів Австро-Угорщини – державні служ-
бовці, військові, мали свою інтелігенцію, що 
обслуговувала німецькомовне населення.

Єврейське населення традиційно зай-
малося торгівлею, вони були економи, 
власники великих і малих промислових 
підприємств, лікарі, юристи і, рідше, ре-
місники. Вірмени й караїми мешкали в 
окремих містах і, крім торгівлі та ремес-
ла, обслуговували своїх одновірців.

Така спеціалізація, звичайно, впливала 
на економічне та культурне життя в краї. 
Зокрема, культурно-побутове життя орга-
нізовувалося за національним принципом. 
Закрита єврейська громада (кагал) не мала 
значного впливу на загальний культурний 
стан міста. Усі мистецько-культурні за-
ходи євреїв відбувалися в рамках їхньої 
громади. Існував певний взаємовплив у 
сфері матеріальної культури (одяг, їжа, 

частково архітектура та інтер’єр), музич-
ного життя тощо. Щодо мови, то, крім 
ідишу, близького до німецької мови, вони 
користувалися ще й польською і, в окре-
мих випадках, українською.

Німецьке населення було комунікабель-
нішим щодо інших міщан. Німці позитив-
но впливали на поліпшення господарсько-
го життя краю, зокрема впроваджували у 
виробництво технічні новинки, нові агро-
культури і т. д. 

Тісні взаємовпливи існували між поль-
ським та українським населенням із пе-
ревагою польських впливів у мові, освіті, 
побуті, загальній культурі. Рівноцінний 
взаємовплив спостерігався в обрядовості. 
Більшість польських міщан постійно праг-
нули насаджувати свою мову, спосіб жит-
тя, культуру й асимілювати менш стійких 
представників українського населення.

Українське населення міст і містечок 
(36 % усього міського населення) було 
менш освіченим і мало невеликий проша-
рок інтелігенції; частина інтелігенції ство-
рювала відповідні культурно-просвітні 
організації, а пізніше – партії, видавала 
українські часописи й газети, активізову-
вала українське культурно-мистецьке та 
літературне життя в місті, не відмовля-
ючись від аналогічної діяльності на селі. 
З другого боку, деяка частина українських 
міщан не могла бути творцем національ-
ної культури. Немало було таких, котрі 
сприймали польську культуру й мову як 
еталон вищої міської культури і полоні-
зувалися.

Таким чином, прикарпатські міста не 
були активним чинником творення й збере-
ження української народної культури. Ним 
було прикарпатське село. Творення україн-
ської професійної культури залишилося за 
містом. Політика деукраїнізації прикарпат-
ських міст і містечок, здійснювана урядами 
Австро-Угорської і Польської держав, при-
звела до нестабільності етнічного складу 
міського населення, неврегульованості та 
стихійності міграційних процесів, напруже-
ності в міжетнічних відносинах тощо. Нато-
мість посилення зв’язків між містом і селом 
зміцнювало становище українського насе-
лення. На початку ХХ ст. внаслідок зрос-
тання національної свідомості, піднесення 
боротьби за незалежність та об’єднання 
українських етнічних територій посилилися 
взаємовпливи східноукраїнської та західно-
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української культур, у чому українське міс-
то відігравало провідну роль.
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Елизавета Квилинкова 
(Кишинёв)

ГА ГАУЗСКО-С Л А ВЯНСК ИЕ 
ЭТНОК УЛЬТ У РНЫЕ 
П А РА Л ЛЕ ЛИ В РУСА ЛЬНОй 
ОбРЯ ДНОСТИ

В 
 весенне-летнем цикле гагаузского 

народного календаря особую роль занима-
ют русальные праздники. Празднования в 
честь мифических существ Русали/Русалок 
в прошлом были широко распространены у 
народов Юго-Восточной Европы. 

Среди учёных нет единого мнения по 
вопросу о происхождении данного обряда. 
Существуют три основные точки зрения: Ру-
сали – это славянский (И. Снегирёв, А. Те-
рещенко, А. Афанасьев), римско-италийский 
(Ф. Миклошич), древнегреческий (М. Ар-
наудов, А. Веселовский, Е. Аничков, Д. Зе-
ленин, С. Токарев) обряд 1. 

Однако, согласно выводам Т. Златков-
ской, «...под одним и тем же наименовани-
ем у различных народов существуют совер-
шенно разные циклы обрядов: “русалии” 
восточных славян совсем не то же самое, 
что “русалска седмица”, “русаля” у болгар 
или же “русалье” [...] у народов Югосла-
вии и не тот же самый обряд, что “rusale”, 
(rusalii) у румын, “русалии” у молдаван». 
Не совпадает также подобный обряд ни у 
чехов и словаков, албанцев и греков 2. 

Целью данного исследования являет-
ся изучение гагаузского обряда Русали в 
сравнении с подобными обрядами у дру-
гих народов, и в первую очередь с восточ-
нославянским, что позволит установить 
общие и особенные черты гагаузского 
обряда Русали. Представляется важным 
выявление региональных особенностей в 
русальной обрядности гагаузов Молдовы 
и Болгарии, что даст возможность более 
четко рассмотреть форму и содержание 
гагаузского обряда. В своём исследовании 
автор использовал собственный полевой 
материал, собранный в 1996–2003 гг. в 
ходе индивидуальных экспедиций в га-
гаузских сёлах юга Молдовы и северо-
восточной Болгарии, а также имеющиеся 
историографические данные. 

Первые сведения по гагаузской русаль-
ной обрядности были собраны русским ис-
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следователем В. Мошковым более 100 лет 
назад 3. При этом образ Русали в его ра-
боте представлен на основе фольклорных 
данных, что объясняет их неполноту. 
Краткие данные по образу Русали у га-
гаузов Болгарии приведены в книге бол-
гарского ученого А. Манова 4. Данная 
тема являлась предметом нашего специ-
ального исследования, по которой было 
опубликовано несколько статей 5. Одна-
ко последующее сравнительное изучение, 
дополнительный полевой и историогра-
фический материал потребовали внести 
определённые коррективы в данный во-
прос. Отметим, что Русальные праздники 
отмечаются гагаузами Молдовы и в насто-
ящее время, хотя обрядность во многих 
сёлах редуцирована.

Обряд, связанный с чествованием 
Русали, совершается в два этапа: встре-
ча (rusalileri  getirmää) и проводы Руса-
ли (koolamaa  rusalileri,  geçirmää  rusalileri). 
Русальные праздники начинаются на 25-й 
день после Пасхи, т. е. по христианско-
му календарю в праздник Преполовения. 
В народе он называется «русальная сре-
да» (Rusali çarşambası) – четвертая среда 
после Пасхи. 

В некоторых селах (Авдарма, Чок-
Мейдан, Джолтай, Казаяклия, Баурчи) в 
этот день женщины-колхозницы устраива-
ют пышную процессию с ряженными – не-
вестой и женихом, или только с невестой. 
«Русали приглашают в село как дорогих 
гостей с другой планеты». Примерно в 
обеденное время участницы празднества 
переодеваются в белые одежды, а две из 
них – в жениха и невесту, после чего на-
чинается «свадебное гулянье» с хоро, 
песнями, музыкой (не везде), весельем и 
трапезой. С поля процессия направляет-
ся к определённому дому и там веселье 
продолжается до глубокой ночи. Согласно 
правилам гагаузской свадьбы, выбирают 
посажёных родителей, кумовьев и т. д. 
(sadıc, kresnita, dever...), т. е. всех главных 
действующих лиц торжественной церемо-
нии, которых повязывают отрезами ткани 
(с. Авдарма). 

Главное действующее лицо на «свадеб-
ной» церемонии – это Русали – женщина, 
одетая в белое свадебное платье, подпоясан-
ная красным поясом; за ушами прикреплены 
красные цветы. Она приглашает всех жен-
щин потанцевать и время от времени кача-
ется на качелях (с. Джолтай).

Из приведённого материала видно, что 
важной частью гагаузской русальной об-
рядности является устраивание свадебного 
ритуала в честь Русали. Близкое по смыслу 
содержание русальной обрядности наблю-
дается и у восточных славян. Воззрения 
о том, что в начале лета Русали отмеча-
ют свое брачное торжество, существуют у 
некоторых балканских народов 6.

Следует отметить, что у гагаузов 
этот праздник отмечается женщинами 
по-улично или по-бригадно (в колхо-
зе). Помимо подобных общих «встреч-
приглашений» Русали, в некоторых селах 
их принято встречать также в каждом 
доме, т. к. полагали, что от них зависит 
благополучие хозяйства (с. Джолтай).

Рано утром, до рассвета, старшая в 
доме женщина выливала у ворот дома 
кружку воды и приглашала Русали при-
йти с плодородием: «Buyurun,  Rusalilär, 
bereketlän!». После обеда женщины целой 
улицы собирались возле чьего-либо дома, 
под деревом и устраивали веселье с тан-
цами (хору), песнями, едой и водкой или 
вином с полынью. Связь гагаузских Ру-
сали с водой проявляется также в том, 
что участницы обрызгивают друг друга 
и прохожих водой (с. Баурчи). В основе 
данного обрядового действия лежит сим-
патическая магия, где желаемое достига-
ется подобными же действиями. 

Второй этап праздника более 
продолжительный и длится почти целую 
неделю (Rusali aftası). Он начинается сра-
зу же после Троицы, в понедельник,  и 
завершается накануне или в первый день 
Петрова поста обрядом проводов Русали. 

Несмотря на все усилия церкви, 
данный праздник целиком сохранил свою 
языческую основу. Если обряд встречи 
Русали сочетался в некоторых гагауз-
ских сёлах с крестным ходом на поля «за 
дождь и урожай», завершающимся трапе-
зой в церковном дворе, а также с соблюде-
нием церковного правила, запрещающего 
употребление скоромной пищи по средам, 
то уже в обряде проводов Русали религи-
озное влияние не проявляется.

В форме и содержании русальных 
праздников у гагаузов Молдовы и Болга-
рии имеются определённые региональные 
особенности. Так, сначала в Преполовение 
отмечали Русальную среду, а после Трои-
цы и до начала Петрова поста – Русальную 
неделю (у жителей с. Конгаз празднование 
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этой недели приходилось между Вознесе-
нием и Троицей 7). У гагаузов Болгарии 
зафиксирована только Русальная неделя, 
начало которой связывалось с Троицей. 

Использование сравнительно-сопоста-
вительного метода позволило рассмотреть 
общую основу гагаузской русальной обряд-
ности с народами Балкано-Карпатского 
региона. В то же время было установлено 
значительное сходство русальных празд-
ников у гагаузов Молдовы с аналогичной 
обрядностью восточных славян. 

В указанных народов имеются 
некоторые различия в датах празднова-
ния русальных праздников. У восточных 
славян Русальная неделя (Зеленые свят-
ки), посвящённая культу растений, начи-
налась с Троицына дня и завершалась в 
первый день Петрова поста или на Тро-
ицкой неделе. В украинцев поминовение 
«заложных покойников», которые ассо-
циировались с русалками, происходило в 
четверг перед Вознесением или же в Пре-
половение Пятидесятницы, т. е. в среду 
на четвертой неделе после Пасхи; первый 
день Петрова поста назывался «русалии». 
У восточнославянских народов наряду с 
обрядом «проводов русалок» совершались 
обряды, символизирующие «изгнание ру-
салок», когда их прогоняли камнями на 
поле, или чучело русалки разрывали на 
части или сжигали 8. 

У болгар в разных районах русальные 
праздники связаны с различными датами, 
которые также прикреплены к конкретным 
датам календарного цикла. В основном 
они отмечались после Вознесения, пе-
ред Троицей. В ряде областей Болгарии 
празднование русальных дней («Русаль-
ска среда», «Русальска неделя») совпада-
ет с датами празднования у гагаузов. В 
некоторых местах Македонии Русальная 
среда также отмечалась в день Преполо-
вения 9. 

У румын и молдаван празднование 
Русальной недели начиналось обычно 
с Троицы и длилось до субботы. «За 24 
дня до Троицы румыны отмечали празд-
ник “Тодоруселе” или “Тодорусали”. По 
народным представлениям румын, назва-
ние этого праздника произошло от “встре-
чи” в этот день русалий с их мифологи-
ческими “братьями” Федорами» 10.

В воззрениях на Русали и способах ис-
пользования предохранительных мер у 
рассматриваемых народов также много об-

щего. Например, у гагаузов Молдовы на-
кануне Русальной недели расстилали в 
комнатах на полу полынь (pelin), её носили 
в кармане рубашки, на пояснице, клали в 
постель; пили водку и вино, настоянные на 
полыни. У восточнославянских народов в 
качестве апотропейного средства использо-
вали полынь, зарю и любисток; у румын, 
молдаван и болгар – полынь и чеснок (у 
последних еще и крапиву); молдаване упо-
требляли винную полынную настойку – 
«пелинаш» 11. Общим элементом является 
соблюдение некоторых ритуальных запре-
тов (стирать, купаться, работать и др.), 
связанных с этими днями, чтобы не разгне-
вать Русалий. У гагаузов Молдовы наряду 
с упомянутыми запретами нельзя было ра-
ботать ни в поле, ни дома; «нельзя входить 
в виноградники», спать в обед и т. д.

У гагаузов нет чёткого представления 
о Русали, сведения о них очень редки. 
В Русальную среду, по народному пове-
рью, они выходят из воды; их можно уви-
деть возле реки, ручья, в поле; они одеты 
в белую одежду и с длинными волосами 12. 
Согласно опубликованным В. Мошковым 
данным, Русали похожи на обыкновенных 
людей с длинными волосами (у женщин), 
бывают мужчинами и женщинами; одеты 
в белую или в красную рубашку 13. 

По сведениям одного из опрошенных 
нами информаторов, Русалии – это де-
вочки 5–6 лет, умершие некрещёнными 
(Allahın uşakları – «дети, находящиеся под 
покровительством Бога»), с длинными во-
лосами, которые танцуют около ручья и 
избегают общения с людьми (боятся их). 
Русали любят кататься на качелях и есть 
сладкое. Чтобы задобрить их, необходи-
мо носить с собой что-либо из сладостей 
(с. Джолтай).

К архаическому слою представлений 
о Русали относятся некоторые черты, 
характеризующие этот образ: подчерки-
вающие их ночной характер, утрату ими 
активности при свете дня («…если солн-
це застанет их за танцами, то лопаются и 
пропадают» 14); связь с полем и водой.

В исследованиях предыдущих авторов 
(В. Мошков, А. Манов) образ Русали у 
гагаузов был представлен исключительно 
как «злой дух» 15. Так, В. Мошков в своей 
работе привёл следующие собранные им 
верования и фольклорные данные: «если 
человек и увидит русалю, то непременно 
с ума сойдет»; «на том месте, где это (хо-
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роводы Русали. – Е. К.) бывает, трава в 
тот год уже не растет» 16. По материалам 
А. Манова, Русали у гагаузов Болгарии – 
это «злые духи, которые принимают раз-
личные образы при общении с человеком». 
У последних они сближаются с образами 
Девов, Самодивов и Самовил, которые 
указанный автор объединяет в общее по-
нятие «Пири къзлар», т. е. «женский (деви-
чий) злой дух» 17.

Однако в результате исследования зна-
чительного числа сёл нам удалось обна-
ружить сведения и богатую русальную 
обрядность, свидетельствующую о том, 
что данный образ у гагаузов Молдовы 
включает в себя как отрицательные (мо-
гут сделать человека сумасшедшим, па-
рализовать и т. д.), так и положительные 
черты – связь с плодородием и водной 
стихией (заботятся об урожае зерновых).

В воззрениях гагаузов на Русали ха-
рактерна двойственность, в основе кото-
рой лежат представления о добрых и злых 
духах. С одной стороны, это злые духи, 
способные навредить человеку и его хо-
зяйству, если не он соблюдает все предпи-
санные запреты. Восприятие данного об-
раза как отрицательного в опре делённой 
степени объясняется нечёткими представ-
лениями о Русали; иногда к ним приписы-
вали мифических существ другого рода – 
мужчин, зачастую похожих на великанов, 
с негативным отношением к человеку 18. 
С другой стороны, Русали – это добрые 
духи, ухаживающие за посевами зерно-
вых и орошающие их. С целью «обеспе-
чить» плодородие, их «приглашали войти 
в село с урожаем» – bereketlän (с. Баурчи, 
с. Джолтай, с. Авдарма). В одной из ска-
зок «Дев адамын оолу» отмечается, что 
«в той стороне, где живут Русали, трава 
невероятно сочная и высокая» 19. 

Некоторая двойственность данного об-
раза и связь с «заложными» покойниками 
характерна для народов Юго-Восточной 
Европы 20. У восточных славян Русалки 
составляли особый разряд покойников – 
это женщины и девицы, умершие неесте-
ственной смертью 21. У молдаван Русали – 
это некрещёные, незаконнорожденные 
или проклятые родителями дети, а так-
же девушки-утопленницы или девушки, 
умершие неестественной смертью 22.

Отрицательные черты образа Русали 
во многом схожи у гагаузов с румынами, 
молдаванами (Русали); болгарами (Вилы, 

Самовилы, Самодивы); украинцами: Руса-
ли могут сделать человека сумасшедшим, 
парализовать, перекосить лицо и т. д. 23

В русальной обрядности гагаузов Мол-
довы проявляется значительное сходство 
с восточными славянами. Образ Русали 
имеет общие черты с образом Русалки и 
Полудницы. Однако, ввиду отсутствия во 
многих гагаузских селах каких-либо зна-
чительных водных источников, рек, нель-
зя накладывать на гагаузское понятие 
Русали устоявшийся в литературе образ 
Русалки, поскольку для первых в боль-
шей степени характерна связь не с рекой, 
а водной стихией. Вместе с тем проявляет-
ся связь «гагаузских Русали» с водными 
источниками (танцуют у ручья), зеленой 
растительностью (любят кататься на ка-
челях из зеленых ветвей; поле является 
одним из мест их пребывания), что ха-
рактерно и для восточнославянских Руса-
лок 24. Их чествовали как духов плодоро-
дия и водной стихии, которые  заботятся 
об опылении и орошении зерновых. 

При сравнении рассматриваемых обра-
зов были выявлены и некоторые различия. 
У Русали нет одного из важных призна-
ков, свойственных Русалкам, – щекотать 
людей, особенно мужчин. В то же время 
можно отметить сходство образов Русали 
и Полудницы, которое проявляется в спо-
собности наносить вред людям, спящим в 
степи (поле) в полдень. Но в отличие от 
Полудницы, которую можно увидеть на 
полях в полдень, Русали с рассветом те-
ряют свою активность 25. 

В русальной обрядности гагаузов Мол-
довы предохранительная магия тесно 
переплетается с магией плодородия. Со-
четание обеих указанных функций со-
ставляет основу русальной обрядности, 
важной частью которой являлись обряды 
«встреч» (Rusalilеri getirmää) и «проводов 
Русали» (Rusalilеri koolamaа), включавшие 
в себя обрядовые трапезы, танцы, облива-
ние водой, ряженье, качание на качелях 
(с. Джолтай) и др. 26. В некоторых селах 
устраивали только обряд «встречи» Руса-
ли (с. Дезгинджа), а в других основным 
содержанием русальных праздников был 
запрет на работу (с. Карбалия, с. Коп-
чак). Общими элементами являются предо-
хранительная магия (полынь постилали в 
доме на пол, клали в постель, носили на 
пояснице и др.) и запрет стирать, купать-
ся, спать в обед и т. д. 
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Танцы (хору) имели обрядовый харак-
тер. Танцевали как обычное хору (horu 
üzünä), так и хору наоборот, т. е. в левую 
сторону (horu tersinä). Последний связан с 
предохранительной магией – стремлением 
оградить себя от воздействия злой (нечис-
той) силы. Хоро в левую сторону с такой 
же целью танцевали у болгар на Рожде-
ство и в День Св. Георгия 27.

Следует отметить, что русальная об-
рядность гагаузов Молдовы относится к 
разряду женских праздников. Участие в 
праздновании только женщин, вероятно, 
имело цель активизировать плодородие 
земли путем симпатической магии. 

Таким образом, на основании приведён-
ных нами полевых материалов видно, что 
для образа гагаузских Русали не харак-
терна исключительно отрицательная роль. 
Связь указанных мифических образов с 
культом растительности, плодородия, вод-
ной стихией и культом «заложных» по-
койников, обожествление производящих 
сил природы ярко выражена как в восточ-
нославянской 28, так и в гагаузской обряд-
ности, в отличие от восточнороманской и 
болгарской обрядности. 

Вместе с тем, проявляется определённое 
сходство русальной обрядности гагаузов 
Молдовы с молдавской. У последних при 
«проводах» Русалий («пештеря  русали-
лор») ветки и траву, которыми украшали 
дома и посыпали в комнатах перед Трои-
цей, относили к колодцу и там их поли-
вали водой 29. По мнению Т. Златковской, 
русальная обрядность у молдаван вклю-
чает в себя элементы, связанные с маги-
ей плодородия 30, но данная функция в 
русальной обрядности народов Балкано-
Карпатского региона имеет второстепен-
ную роль 31. 

На основании имеющихся исследова-
ний (Д. Маринов, М. Арнаудов, Т. Злат-
ковская) видно, что у болгар и восточно-
романских народов врачевательная магия 
составляет основу не только зимней («ру-
салии», «калушары»), но и летней ру-
сальной обрядности. У болгар с целью 
исцеления от «русальской болезни» в 
Русальную неделю устраивали Хожде-
ние «на росен». Интересными являются 
данные, приведённые В. Степановым по 
бессарабским болгарам, из которых сле-
дует, что жители с. Кирнички (Украина) 
по окончании Русальной недели также 
устраивали проводы «русали», в которых 

должны были участвовать все, «в том чис-
ле больные и немощные» 32. В подчеркну-
том нами уточнении, по-видимому, про-
являются следы целительно-врачующей 
направленности праздника. 

В связи с вопросом о содержании ру-
сальной обрядности отметим, что в гага-
узских и восточнославянских русалиях 
врачевательная магия отсутствует. При 
этом ярко выражена магия плодородия. 
Участие в праздновании только женщин, 
на наш взгляд, подчёркивает земледель-
ческую направленность этой обрядности. 

Однако при сравнении русальной об-
рядности у гагаузов Молдовы и Болгарии 
также были зафиксированы определённые 
различия. Отсюда следует, что для полно-
го выявления этнорегиональных особен-
ностей необходимо привлечение материа-
ла по русальной обрядности разных групп 
гагаузов. 

Так, у гагаузов Болгарии чётко про-
является негативное восприятие русаль-
ной недели – Mındar afta (Нечистая неде-
ля). Кроме того, у них не зафиксированы 
обычаи, связанные с водой, женскими 
гуляниями («приглашениями» и «про-
водами» Русали), употреблением вина с 
полынью и др., что характерно для ряда 
гагаузских сел Молдовы. Вместе с тем, 
основу русальной обрядности у обеих 
групп гагаузов составляют запреты и ма-
гические действия (с полынью) предохра-
нительного характера.

Можно говорить и об определенных 
элементах, подчеркивающих связь русаль-
ной обрядности гагаузов Болгарии с маги-
ей плодородия. По сведениям одного из 
информаторов, в Русальную неделю хозя-
ин дома (ev saabi) поливал водой землю у 
дверей своего дома 33. В данном обрядо-
вом действии, на наш взгляд, проявляется 
связь указанного временного промежут-
ка и мифических существ с водной сти-
хией и плодородием. В его основе лежит 
симпатическая магия – их встречали с 
водой и того же ждали от них. Соглас-
но народным воззрениям, связь Русали с 
полем проявляется в том, что они «вхо-
дили в село и уходили из села вместе с 
домашними животными, которые паслись 
на поле». Кроме того, один из запретов, 
соблюдавшихся в эти дни, касался работы 
в поле. Приведенные сведения позволяют 
высказать предположение, что в прош-
лом связь образа Русали с плодородием 
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(одним из мест их пребывания являлось 
поле) и водной стихией была характерна 
и для гагаузов Болгарии.

Несмотря на выявленные различия в 
русальной обрядности у обеих групп га-
гаузов, следует отметить, что она имеет 
общие черты, которые отделяют ее от ана-
логичной обрядности народов Балкано-
Дунайского региона: отсутствие обычаев 
и обрядов, связанных с русальскими 
дружинами, с лечебно-оздоровительной 
магией (Хождение «на росен») и т. п. 
Информаторы гагаузских сел Болгарии 
подчеркивали, что излечиться от «ру-
сальной болезни» невозможно. При этом 
они приводили сведения о существовании 
подобных обрядов в соседних болгарских 
селах, в основе которых лежит лечебная 
магия: «У болгар размешивали землю с 
водой и обрызгивали ею больного. Землю 
брали с того места, где Русали танцевали 
хоро» 34.

Анализ приведенного материала по-
зволяет говорить о значительном сход-
стве гагаузской русальной обрядности с 
восточнославянской. Вместе с тем отме-
тим, что гагаузские представления о Ру-
сали 35 во многом схожи с мифическими 
существами, такими как Пери, широко 
распространенными у иранских и тюрк-
ских народов. Своими корнями данный 
образ уходит в иранскую мифологию, где 
Пари, Пери – это «злокозненные существа 
женского пола», умершие неестественной 
смертью, для которых также характерна 
двойственность образов. В средневековой 
персидско-таджикской поэзии отмечают-
ся положительные значения образа Пери: 
бывает невидимкой, а когда появляется – 
«очень красива и мила, очаровывает.., 
иногда творит добро, но способна лишить 
сознания, разума. Они могут уносить 
людей с собой и летать с ними по воз-
духу» 36. Общим признаком у Русали и 
Пери также является связь с водой (ис-
точником плодородия) и цвет одежды 
(белый, красный). 

У тюркских народов Малой и Средней 
Азии, Казахстана, Северного Кавказа и 
Поволжья образ Пери во многом схож с 
образом Русалии у гагаузов. Они также 
бывают мужского и женского пола. «В По-
волжье пери обычно сближаются с дэвами 
и объединяются с ними в единый образ 
(духи дию пэрие)» 37. Контаминация об-
разов Русали и Дэвов проявляется и в 

гагаузском фольклоре 38. Образ «peri cin» 
у турок Делиормана (Болгария) имеет об-
щие черты с образом Русали у гагаузов, 
но они подчёркивают, главным образом, 
только их отрицательные свойства 39. Как 
мы отмечали выше, собирательный ми-
фологический образ «Пири къзлар» под 
которым понимали «женский (девичий) 
злой дух», был зафиксирован А. Мановым 
у гагаузов Болгарии 40.

На основании проанализированного 
в работе материала видно, что несмотря 
на схожие названия и некоторые общие 
моменты в русальной обрядности разных 
народов, в каждом из этих обрядов про-
являются самобытные черты. 

По вопросу о происхождении гагауз-
ской русальной обрядности невозможно 
дать однозначный ответ; необходимо ее 
подробное изучение у всех групп данного 
этноса. С одной стороны, она схожа с об-
рядностью народов Балкано-Карпатского 
региона, а с другой – с восточнославян-
скими русалиями. Русальная обрядность 
у гагаузов Молдовы сохранила  множе-
ство архаичных элементов, определённая 
часть которых является результатом 
этнокультурных контактов гагаузов с со-
седними народами (в первую очередь с 
восточнославянскими) на территории Бес-
сарабии. 
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Олена Таран 
(Київ)

ТОРІІ РЮЗО, ІНО К А НОРІ 
ТА МОРІ У ШИНОСУ К Е: 
ДОСВІ Д ЕТНОГРАФІ ЧНОГО 
ДОС ЛІ Д Ж ЕНН Я 
А ВТОХ ТОННОГО 
Н АСЕ ЛЕНН Я ТА йВА НЮ 
(к і нец ь Х І Х – почат ок Х Х ст.)

У   70-х роках ХІХ ст. лідери  епо-
хи Мейдзі почали перегляд традиційних 
відносин зі своїми сусідами в східно-
азійському регіоні. Перед країною по-
стали два найважливіші геополітичні 
завдання: визначити кордони території 
країни та встановити дипломатичні від-
носини з найближчими сусідами. На 
півночі був японізований о. Хоккайдо. 
Складовою частиною політики Мейдзі на 
півночі стала ліквідація айнів шляхом 
повної асиміляції, заборони окремих еле-
ментів традиційної культури (ритуаль-
не татуювання, носіння кілець у вухах 
тощо), кардинальної зміни способу життя 
(обов’язкове відвідування синтоїстських 
храмів, зміна імен на японські, викладан-
ня в школах японською мовою). Метою 
японського уряду було змінити традицій-
ний тип господарювання – перетворити 
мисливців і збирачів на землеробів. Мен-
тально не пристосовані до такого укладу, 
більшість айнів втратила свої наділи (пе-
реважно від 2 га до 5 га). Як результат, 
корінні жителі були змушені працювати 
на рибозаготівельних заводах і мешкати 
в міських нетрях.

На заході за відповідним планом до 
складу Японської імперії були включені 
острови Цусіма, а на півдні – приєдна-
ні острови архіпелагу Рюкю, які стали 
префектурою Окінави. На цих територі-
ях японський уряд також проводив аси-
міляційну політику щодо автохтонного 
населення 1. Унаслідок перемоги Японії 
у війні з Китаєм (1894–1895 рр.), згідно 
Симоносекської угоди до Японії відій-
шов о. Тайвань, який до 1895 р. офіційно 
вважався частиною китайської провінції 
Фуцзянь. Японський період панування 
на Тайвані тривав п’ятдесят років (1895–
1945 рр.). 
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Входження Тайваню в японську по-
літичну орбіту призвело до неминучого 
контактування аборигенів з колоніальною 
владою. Імперське керівництво вимагало 
якнайточнішу інформацію щодо терито-
рій проживання та суспільної структури 
нових підданих імперії. У руслі політич-
них тенденцій свою громадянську пози-
цію мали висловити японські етнологи 2. 
Створене 1884 р. Японське антропологіч-
не товариство, що об’єднувало науковців, 
які займалися фізичною антропологією, 
стало першоосновою для наукового дослі-
дження автохтонів Тайваню. Товариство 
видавало Бюлетень, на шпальтах якого 
впродовж 1886–1935 років було вміще-
но 90 статей з етнографії та антропології 
аборигенів Тайваню (12,5 % від загальної 
кількості статей етнографічної тематики). 

Незважаючи на таку статистику, дея-
кі японські етнологи вважали, що етно-
логічне та антропологічне обстеження 
аборигенів Тайваню відбувається досить 
мляво. У 1894 р. Торії Рюзо 3 та Іно Кано-
рі 4 стали ініціаторами створення Товари-
ства антропологічних досліджень з метою 
впровадження в японську етнологічну 
науку методологічних досягнень західно-
європейської та американської антрополо-
гії 5. Базуючись на новітніх досягненнях 
у галузях антропометрії, антропогенезу, 
доісторичної археології, порівняльної ет-
нографії, етнології та історії первісної 
культури, японські етнологи поставили 
собі за мету вивчити неханьське населен-
ня Тайваню.

Торії Рюзо був одним з перших япон-
ських антропологів, який здійснив мето-
дичне дослідження автохтонних племен 
методом фотографічної фіксації тради-
ційної побутової культури (загалом уче-
ний зробив 1 859 фотографій), а також 
шляхом антропометричних обстежень. 
Етнографічні експедиції Торії на Тайвань 
тривали чотири польові сезони – протя-
гом 1896–1899 років. Науковець вивчав 
побут гірських племен амі, таял (атаял), 
пуюма, ямі, пайван, рукаї, цоу та бунун. 
Торії задокументував майже всі елементи 
традиційної побутової культури абориге-
нів Тайваню, які на сьогодні зникли: типи 
традиційного одягу гірських племен; ва-
ріативність зачісок (вікові, статеві), голо-
вних, вушних і нашийних прикрас; кон-
структивні особливості будівництва та 
інтер’єру бамбукових хиж; типи посуду, 

плетених кошиків; види промислів (ри-
бальство, мисливство) та ремесел (гон-
чарство, ткацтво); принципи забудови 
поселень; види музичних інструментів. 
Торії зафіксував на початку XX ст. існу-
вання чоловічих будинків, різноманітних 
обрядів, пов’язаних з ініціаціями, культу 
мисливців за головами, ритуального кані-
балізму. Проводячи по кілька днів у кож-
ному з поселень, Торії записував також 
фольклорні матеріали, усну історію.

Зібрані Торії матеріали дають змогу 
сучасним дослідникам реконструювати 
окремі форми та елементи внутрішньо-
племінних взаємин періоду зародження та 
раннього функціонування соціальних ін-
ституцій на прикладі аборигенів Тайваню. 

Торії Рюзо Іно Канорі

Плем’я цоу. Святковий одяг
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Значну наукову цінність становлять зафік-
совані антропологічні типи представників 
гірських і рівнинних племен і субгруп.

Найповніші результати етнографіч-
них і антропологічних досліджень Торії 
отримав під час вивчення традиційної 
культури та побуту «морських рибалок» 
о. Ботель-Тобаго (сучасний о. Ланьюй – 
Острів орхідей). Саме тут Торії зміг об-
стежити з антропологічної точки зору 
всі вікові та статеві групи племені ямі. 
Вони не зазнали китайських культурних 
впливів, не були асимільовані ханьською 
культурою, тому етнографічні матеріали, 
зібрані серед мешканців цього острова, 
становлять особливу цінність для науки.

За результатами етнографічної роботи 
на Тайвані Торіі картографував ареал по-
ширення тайванських племен.

Упродовж 1895–1905 років японським 
чиновником на Тайвані працював Іно Ка-
норі, який також проводив етнологічні до-
слідження серед автохтонного населення 
острова 6. Перед поїздкою на Тайвань Іно 
вивчив усі цинські документи, які сто-
сувалися опису аборигенів Формози 7. У 
доповідній записці на ім’я уряду він на-
голосив на тому, що на острові мешкає 
принаймні чотири чи п’ять різних племен, 
серед яких він збирався проводити свої 
польові дослідження. Метою Іно було до-
слідження ступеня асиміляції аборигенів 
китайцями та залучення тубільців до цін-
нісних орієнтацій японського суспільства. 
Іно встановив таксономію тайванських 
етнічних груп. Протягом десяти років 
він збирав відомості про антропологічні, 
психологічні, етнографічні, лінгвістич-
ні, географічні та релігійні особливості 
аборигенів острова. Джерелом для розу-
міння способу життєзабезпечення авто-
хтонів стали (крім польових досліджень 
Іно) інтерв’ю, офіційні звіти та приватні 
нотатки японських урядовців, які на під-
ставі свого службового становища кон-
тактували з аборигенами та занотовували 
враження.

Іно намагався визначити місце абори-
генів Тайваню в антропологічній класи-
фікації людства. Його антропометрична 
програма базувалася на таких пунктах: 
зріст, пігментація шкіри, ступінь кур-
чавості волосся, густота волосся, форма 
очей, відстань між зіницями, колір очей, 
ступінь вираження епікантуса, носовий 
показник, ступінь виступання вилиць, 

товщина губ, прогнатизм. Дослідник 
зняв обміри з 27 осіб. Як видно з пере-
лічених показників, безсистемний підхід 
не міг дати результатів для наукових ви-
сновків. Свої антропологічні пошуки Іно 
й сам вважав безрезультатними, оскільки 
він зіткнувся не із суто азіатським типом, 
а з негроїдними вкрапленнями, які не міг 
пояснити. Він вважав, що лінгвістичні 
матеріали дадуть змогу структурувати 
аборигенів Формози. Іно Канорі вказував 
на фонетичну наближеність тайванських 
мов до малайської. Він поставив такі пи-
тання щодо аборигенів перед собою та 
іншими японськими етнологами: з якого 
часу мешкають на Тайвані ці племена, 
який зв’язок між ними та іншими наро-
дами Південно-Східної Азії, який їхній 
антропологічний склад.

Етнографічна карта Тайваню (1910). 
 А – атаял; В – бунун; С – цоу;  
D – шао; Е – рукаї; F – пайван;  

G – пума; Н – амі; І – ямі; J – пінпу  
(група рівнинних племен)
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Обидва дослідники – Торії та Іно – за-
ймалися етнографією Тайваню, але кожен 
з них мав власну специфіку: Іно приділяв 
значну увагу китайським письмовим дже-
релам, а Торії був «чистим польовиком», 
досліджував найвіддаленіші від «цивілі-
зації» поселення аборигенів.

На межі ХІХ–ХХ ст. перекладачем і 
супутником Торіі був Морі Ушиносуке 8, 
який володів мовою народності атаял і 
склав докладний опис цього племені. Зго-
дом Морі став авторитетним антрополо-
гом. Він досліджував патрилінійні сімейні 
зв’язки. Під час експедиції в гірські міс-
цевості Тайваню Морі вивчав типологію 
гончарних виробів племені амі, повсяк-
денний одяг, відзначаючи значний вплив 
китайської традиції (жовтень 1914 р.), си-
стему житлобудівництва та розташування 
житла в поселеннях племені атаял (лютий 
1903 р.). Значну цінність для етнологічної 
науки становлять записи та фотофіксація 
процесу нанесення татуювання в племені 
атаял за допомогою кістяної голки та сажі. 
Морі зазначав, що звичай татуювання об-
личчя в жінок означає перехід до наступної 
вікової групи, до дорослого життя (січень 
1915 р.). Науковець проводив етнографіч-
ні дослідження племені ямі, вивчаючи 
їхні човни з волокнистими вітрилами для 
морської риболовлі. Морі зафіксував різ-
номанітні системи різьблення (оздоблення 
човнів), які варіюються в різних селищах 
(серпень 1911 р.).

Заснування університету в Тайбеї 
(1928 р.) дало змогу працювати під його 
егідою Науковій комісії, яка досліджу-
вала етнографічні особливості абориге-
нів остро ва. На основі проведеної роботи 
співробітники Тимчасової комісії з до-

слідження стародавніх звичаїв Формо-
зи склали звіт з 24 томів. У складі цієї 
комісії працювали японські антропологи 
Уцушикава, Міямото, Мабучі та Морі. 
Було виділено наступні дев’ять гірських 
племен: таял (атаял), бунун, цоу, шао, 
рукаї, пайван, пуюма, амі, ямі та пініпу. 
Пініпу – це група племен, які населяли 
рівнини острова та майже втратили свої 
етнічні маркери через контакти з китай-
ськими переселенцями XVII–XIX ст. 
Згадана вище класифікація аборигенних 
племен прийнята за основу й у сучасній 
світовій етнологічній науці з включенням 
до неї ще п’яти племен.

Торії, Іно та Морі були не єдиними ет-
нологами, які досліджували аборигенів 
Формози. Цій меті присвятили свою на-
укову діяльність Мобучі Тоїчі, Кано Та-
тао, Секава Куїчі, Кавамура Тадао 9, а та-
кож американські та європейські вчені.

Підбиваючи підсумки, можна зазна-
чити, що заслуга японських етнологів 
і антропологів полягає в тому, що завдя-
ки своїм польовим дослідженням вони 
зафіксували на етнографічній карті сві-
ту незнані доти самобутні культури або-
ригенів Тайваню. Наукова робота япон-
ських учених на Тайвані була перервана 
в результаті закінчення Другої світової 
війни. Лише з 1980-х років японські ет-

Представники племені атаял

Жінки племені рукаї
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нологи отримали змогу вивчати окремі 
аспекти культурної та соціальної антро-
пології, досліджувати трансформаційні 
процеси, що відбулися в XX ст. – стрибок 
родоплемінних суспільств у постіндустрі-
альний світ з відповідними наслідками в 
культурі та психології особистості.
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європейській літературі.

8 Морі Ушиносуке (1877–1926?) – японський 
етнолог; співробітник колоніального урядо-
вого бюро на Тайвані. Упродовж тридцяти 
років провів значну кількість самостійних 
експедицій. Досліджував флору та фауну 
острова, займався археологією, історією, 
фольклором та етнографією Тайваню.

9 Yang G. Aboriginal treasures due back from 
Japan // The China Post. – 2008. – 7 Aug.

Чоловік племені яміЧоловік племені бунун
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Валентина Сушко 
(Харків)

У К РА ЇНСЬК А К УЛЬТ У РА 
Х Х СТОЛІТ ТЯ:
ПРОб ЛЕМИ ВИВЧЕНН Я
(на п ри к ла д і  Слобі дської 
Ук раїн и)

С 
лобожанщина як історико-етногра-

фічний регіон цікавить дослідників на-
родної культури з XVIII ст. У ХІХ ст. 
інтерес до регіональної етнографії значно 
зріс: у цей період проводяться спеціалізо-
вані профільні дослідження етнографами-
науковцями, до польової практики за-
лучають також аматорів 1. Результатом 
досліджень стали збірники етнографічних 
матеріалів – відповідей місцевої інтелі-
генції на поширювані університетськими 
вченими та громадськими діячами питаль-
ники, що їх видавав Харківський губерн-
ський статистичний комітет 2.

Особливе значення для розвитку ре-
гіональної етнографії мали розвідки, 
здійснювані у 1900–1902 роках, а також 
проведення в Харкові ХІІ археологічно-
го з’їзду 3. Наслідком проведення цього 
заходу стало не лише пожвавлення тео-
ретичної етнографії в нашому краї, а й 
становлення етнографічного музейництва. 
З 1904 по 1918 рік у Харкові існував 
спеціалізований, створений на наукових 
засадах проф. М. Ф. Сумцовим Етно-
графічний музей Харківського історико-
філологічного товариства – допоміжна ін-
ституція Харківського університету 4.

Після реорганізації харківських музе-
їв 1920 р. Етнографічний музей увійшов 
на правах етнографічного відділу до щой-
но створеного Музею Слобідської України 
ім. Г. С. Сковороди. Працівники музею 
продовжували методичне вивчення різних 
аспектів народної культури Слобожанщини 
до початку 1930-х років, коли через зміну 
політичного курсу тодішнього керівництва 
держави відбулося згортання регіональних 
досліджень та етнографії зокрема.

Спадщина етнографа-аматора Петра 
Васильовича Іванова, діяльність якого 
припадає саме на цей період, донині має 
високу наукову цінність і є джерелом точ-
ної та достовірної інформації для сучас-

них дослідників української традиційної 
культури, світогляду та обрядовості 5.

З 1930-х до 1990-х років звернення до 
етнографічних досліджень були епізодич-
ними. Особливе місце серед них займає 
наукова спадщина кандидата історичних 
наук М. Т. Дяченка 6.

Із здобуттям Україною незалежності 
робота з вивчення етнографії Слобідської 
України значною мірою пожвавилася. 
Протягом  1990-х–2000-х років були прове-
дені комплексні фольклорно-етнографічні 
експедиції Харківським обласним цен-
тром народної творчості, Спілкою фольк-
лористів та етнологів м. Харкова 7. До ет-
нографічних студій звертаються місцеві 
музеї 8.

Аналіз практики проведення польових 
досліджень Слобожанщини свідчить про 
набуття ними регулярності, розширен-
ня кола та підвищення фахового рівня 
учасників, прагнення до обов’язкового до-
ведення результатів до широких кіл на-
уковців і громадськості. Позитивною є 
тенденція поступового розширення гео-
графії досліджень до меж усього історико-
етнографічного регіону Слобожанщини.

Результати польової роботи свідчать 
про наявність не менш як двох великих 
різновидів традиційної народної культури 
на Слобожанщині. Показовими для їх ви-
значення можуть бути дані сімейної обря-
довості, зокрема весільної та поховальної, 
що чи не найкраще збереглися.

Ізюмський, Борівський, частково 
Куп’янський райони Харківської облас-
ті становлять окремий, спільний різновид 
традиційної культури, який ми познача-
ємо як південно-східний. Фольклорно-
етнографічна експедиція, що проходила 
у червні 2006 р. в Куп’янському районі 
Харківської області, мала на меті обсте-
жити територію, добре описану на початку 
ХХ ст. дослідником Слобідської України 
П. В. Івановим. Отриманий матеріал дав 
змогу простежити динаміку та особливості 
змін, що відбулися у традиційній культурі 
південного сходу Слобожанщини у ХХ ст. і 
значною мірою називає причини цих змін.

Головними напрямками збирання по-
льового матеріалу були: пісенна традиція, 
дані з календарної та сімейної обрядовос-
ті, світоглядні уявлення, народна архітек-
тура й хатній побут, ремесла та промисли 
слобожан, краєзнавчі та пам’яткоохоронні 
відомості, «усна історія».
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Основним у дослідженні був україн-
ський етнос, оскільки українці в Куп’я н-
ському районі Харківської області станов-
лять питому частку населення (до 80 % 
за даними останнього перепису). Однак 
збиралися матеріали і від представників 
російського народу, зокрема стосовно по-
ховальної обрядовості, що дає змогу зро-
бити висновки про загальнослобідські 
звичаєві реалії, викликані не лише за-
гальним впливом православної церкви, а 
й впливом титульної нації краю.

Особливу цінність мають відомості 
з народної архітектури та будівництва. 
Так, у досить слабко залісненому порів-
няно з іншими районами Харківщини 
Куп’янському районі перевага віддавалася 
будівництву рублених хат, і лише повоєн-
ні негаразди викликали широке зведення 
каркасних («сторчових»). Характерним 
для всієї Слобожанщини є чітке розріз-
нення понять і відповідних номінацій у 
термінології: хата «житлова будівля з чо-
тирискатним дахом, основний вид житла» 
та хлігель «господарська, рідше – житлова 
будівля з двоскатним дахом» (за формою 
даху). Зафіксовані назви та характерні 
особливості житлових і господарських бу-
дівель обійстя притаманні як для початку 
ХХ ст. (до ери колективізації), так і для 
сучасності. Особливо цікавою є наявність 
у переліку господарських будівель селян-
ського двору до 1930-х рр. «винбарю» – 
приміщення для зберігання збіжжя пара-
лельно із клунею, де зберігалося збіжжя 
у снопах та частково – реманент, а також 
був облаштований тік. Така будівля не 
характерна для решти Харківщини та пів-
нічної і центральної Слобожанщини.

Відомості з народних уявлень прекрас-
но збереглися від часів П. Іванова. Нами 
зафіксовні багатющі та різноманітні матері-
али з обмирань, причому як такі, що по-
даються саме як обмирання ближчих роди-
чів (вони дають картину, яка багато в чому 
відповідає описові завмиральників початку 
ХХ ст.), так і у вигляді описів клінічної 
смерті, розказаних тими, хто її пережив.

Найстійкішою постаттю українських на-
родних світоглядних уявлень, добре відо-
мою і слобідським росіянам, є відьма, яку 
чітко відділяють від баби-ворожки і визна-
чають як «крадійку молока від чужих ко-
рів, здатну до тілесних трансформацій».

Цікавими є записи міського фольклору 
у Куп’янську, в яких до сфери «блукаю-

чих мерців» включені німецькі вояки, чиє 
кладовище було знесене після війни.

Як показала експедиція 2006 р., сімей-
на обрядовість на Куп’янщині збереглася 
по-різному: найкраще та найповніше – по-
ховальна, певною мірою – родильна (у 
ХХ ст., під час Другої світової війни, по-
вернулися до інституту сільської «баби», 
«бабушки, яка дітей ловила») та порівняно 
слабко – весільна. Останнє пов’язано із 
забороною «гуляти свайбу» у 1930-ті рр., 
відсутністю весіль у роки перед Другою 
світовою війною, і відновленням обрядо-
вості з 1950-х років. Тому, хоч інформанти 
давали стабільний матеріал щодо етапності 
весілля, весільних чинів та їхньої атрибу-
тики, весільні пісні були зафіксовані дещо 
слабше, ніж цього можна було б чекати.

Нами були зафіксовані матеріали з 
місцевого гончарства, бондарства та де-
ревообробки, які у 1950-ті – на початку 
1960-х рр. зазнали суттєвого оказіональ-
ного піднесення, пов’язаного зі слабкою 
купівельною спроможністю сільського на-
селення.

Значну частину зібраних матеріалів 
становлять надзвичайно цікаві меморати 
та свідчення усної історії про події ХХ ст., 
отримані від інформантів 1910-х (1912, 
1914, 1916) років народження та «дітей 
війни». Інформація була отримана як від 
апологетів радянської влади, так і від на-
щадків тих, хто від неї постраждав.

Діахронний аналіз явищ побутово-
обрядової культури південної Слобожанщи-
ни ХІХ–ХХ та ХХ–ХХІ століть дає змогу 
простежити динаміку трансформацій цих 
явищ та виокремити загальноукраїнські 
тенденції трансформаційних процесів.
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Светлана Тюхтенева 
(Москва)

ПОВСЕ ДНЕВНЫЕ 
ПРА К ТИК И 
СОЦИ А ЛИЗА ЦИИ 
ДЕТЕй У А ЛТА йЦЕВ

Д 
вадцатый век стал для алтайцев 

временем крупных социальных, поли-
тических, экономических и культурных 
преобразований. За исторически недолгий 
период, примерно с 1920-х по 1960-е годы, 
кочевники-скотоводы Горного Алтая пре-
вратились в большинстве своём в осед-
лое сельское население, занимающееся не 
только животноводством в рамках коллек-
тивных хозяйств, но и освоили ранее не-
известные их культуре профессии, новые 
жизненные навыки. 

Вместе с тем, ссылаясь на полевые эт-
нографические наблюдения, социокуль-
турной трансформации подверглись не 
все компоненты этнической культуры. И, 
более того, не все произошедшие и про-
исходящие изменения в жизни алтайцев 
можно характеризовать как аккультура-
цию и трансформацию. Это, в частности, 
касается жизни семьи и её повседневных 
практик. В сфере частной жизни бытуют 
такие традиционные практики, как социа-
лизация детей и привитие им различных 
навыков. Следует отметить, что, говоря 
о сохранении традиционных этнокуль-
турных практик в повседневной жизни 
алтайцев, речь идёт о тех из них, кото-
рые проживают в сельской местности, и, 
как правило, в моноэтничных сёлах или 
в деревнях с преимущественно алтайским 
населением. Материалы, послужившие 
основой для этого сообщения, нами собра-
ны среди южных алтайцев на протяжении 
последних более чем двадцати лет. 

Нами будут освещены лишь два аспек-
та социализации детей у алтайцев – это 
приучение младенца к туалету и введение 
его в родственный круг.

Алтайцы выделяют следующие основ-
ные возрастные категории ребёнка от рож-
дения и до того времени, примерно до трёх 
лет, когда он начнёт ходить и говорить: 

– от рождения до 3 месяцев – су jаш 
бала – новорождённый, совсем маленький 
ребёнок; 
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– с 4 месяцев – тиш чыккан бала – 
ребёнок, у которого появились первые мо-
лочные зубы; 

– в 6–9 месяцев – эңмек бала – пол-
зающий младенец; 

– с 9–11 месяцев – базып баштаган 
бала – ребёнок, начавший ходить; 

– с 12–14 месяцев – тили чыккан 
бала – ребёнок, начавший говорить (букв. 
«с языком появившимся ребёнок»). 

От рождения и до двух-трёх лет, если 
всё это время ребёнка кормят грудью, та-
кого ребёнка относят к категории эмчек 
бала – грудной ребёнок, грудной младенец. 

Буквальное значение первого словосо-
четания су jаш бала можно объяснить та-
ким образом: суу, с одной стороны, имеет 
значение «вода», «мокрый» и в данном 
контексте означает «только что родивший-
ся, ещё мокрый». С другой стороны, су 
используют как частицу-усилитель значе-
ния второго слова jаш – «свежий», «моло-
дой», т. е. «совсем молодой», но это слово 
означает и «возраст». Бала – это ребёнок 
вообще, без указания возраста и пола, но 
также так именуют (табуируют) и девушку 
в период проведения цикла свадебных об-
рядов. Остальными наименованиями опи-
сывают стадии роста ребёнка по основным 
характерным видам деятельности – соса-
ние материнской груди, появление первых 
зубов, ползание, хождение и произноше-
ние первых осмысленных слов. 

Таким образом, новорождённый – это 
только что родившийся, ещё «сырой/мо-
крый» младенец, пол которого преднаме-
ренно не указан, здесь содержится намёк 
на то, что пол ребёнка – женский. Сокры-
тие пола ребёнка в случае, если это маль-
чик, вполне понятен, имея в виду патрили-
нейность и родовую экзогамию у алтайцев. 
В традиционной алтайской семье собствен-
ность наследовалась младшим сыном (ми-
норат). Несмотря на широкое применение 
ультразвукового исследования и раннее 
определение пола плода, алтайцы сохра-
няют стереотип – пол не указывать при 
сообщении о сроках беременности и при 
рождении младенца. Истоки такого пове-
дения, а также «обман» и табуирование 
при рождении мальчика связаны со стрем-
лением сохранить жизнь новорождённого 
от духов иного мира. Говоря, в буквальном 
переводе, «Имярек “нашла ребёнка”», т. е. 
«родила», сообщают как бы не о рождении 
ребёнка, а просто о факте его появления. 

Вопрос о том, девочка или мальчик родил-
ся, задают в виде традиционного вопроса-
загадки в различных вариациях, основан-
ных на гендерном распределении будущих 
хозяйственных обязанностей: «Козу доить 
будет или на косулю охотиться будет?», 
«Шапку шить будет или на волка охотить-
ся будет?» и т. д.

В первый год жизни мать проводит с 
младенцем очень много времени, следя за 
тем, чтобы вовремя перепеленать, накор-
мить и обиходить его. Начиная с одного-
двух месяцев малыша приучают к туалету. 
Для этого ребёнка усаживают так, чтобы 
спина и головка его покоились на животе 
матери, а попка находилась между бёдер. 
Усадив ребёнка таким образом, мать дву-
мя большими пальцами рук (а остальные 
пальцы тем временем поддерживают ноги 
под коленями) поглаживает ямочки сбо-
ку от коленной чашечки, все время при-
говаривая чишшш (звукоподражание от 
существительного чяш – «моча»). Мать 
спокойным, ласковым голосом объясня-
ет малышу, что сейчас он будет делать, 
одновременно лаская его и играя с ним. 
До того времени, пока ребёнок не будет 
приучен к обычному «горшку», им слу-
жит таз (в позднее советское время, ког-
да выписывать газеты была обязана каж-
дая семья, использовали старые газеты). 
Приучение к такому туалету требует мно-
го времени и терпения, однако впослед-
ствии освобождает от необходимости ча-
стой смены одежды. Даже при наличии 
одноразовых подгузников («памперсов») 
большинство матерей использует этот 
традиционный способ под руководством 
старших родственниц. К семи-восьми 
месяцам, а к одному году тем более, от 
ребёнка ожидают подачи невербального 
сигнала или слов о том, что ему пора на 
«горшок». Для этого каждый раз, когда 
малыш намочит одежду, ему укоризненно 
выговаривают: «Почему ты не сказал, что 
хочешь на “горшок”? Ты ведь уже доста-
точно большой, чтобы дать мне знать об 
этом». Сама же мать внимательно следит 
за тем, чтобы вовремя произвести эту про-
цедуру, называемую бала тоскоор, в том 
числе и ночью. Она наблюдает за поведе-
нием малыша перед тем, как он намочит 
или замарает ползунки с тем, чтобы под-
гадать время усаживания на «горшок», 
приурочивая его ко времени пробуждения 
и кормления. Исходя из этого, вероятно, 
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термин бала тоскоор можно объяснить 
как принуждение малыша к мочеиспу-
сканию и испражнению над специально 
подставленным сосудом. Поскольку слово 
тос- в качестве глагольной основы означа-
ет «подкарауливать, перехватывать, пре-
граждать путь», а также «рассеиваться, 
разбиваться на мелкие части, разбегать-
ся в разные стороны», а существительное 
тоскуур означает «корыто, колода», то 
тоскоор можно перевести как «подкарау-
ливание мочеиспускания». 

В дальнейшем, если трёх-, четырёхлетний 
ребёнок случайно помочится в штаны, мать 
и ребёнок воспринимают это как катастрофу, 
а также как признак нездоровья ребёнка. 

Это один из главных жизненных на-
выков, которому нужно обучить ребёнка 
на первом году жизни. Если малыш не 
обучен гигиене и продолжает мочиться в 
штаны, в постель, то сообщество родствен-
ников и знакомых выражает крайнее не-
довольство и осуждение родителям. Мать, 
которая не привила своему ребёнку полез-
ный навык, в доме которой стоит устой-
чивый запах мочи, считают шалырт, т. е. 
невнимательной, беспечной неряхой. Эта 
традиция, выработанная в суровых усло-
виях кочевничества, и сейчас является по-
ложительной практикой, способствующей 
сбережению здоровья. 

До середины ХХ в. в качестве сред-
ства, обеспечивающего сухость ребёнка, 
лежащего в колыбели, применяли траву, 
называемую айу чач – «медвежьи воло-
сы». Её подстилали слоем под ягнячью 
шкурку, служившую пелёнкой, так, что-
бы моча протекала сквозь тонкую шкур-
ку. Такую же жёсткую траву, называемую 
ойонот (осока болотная), использовали в 
качестве обувных стелек – ылтармыш. 

Для приучения к физиологической 
опрятности и сухости до начала 1970-х 
годов пожилые алтайки практиковали но-
шение детьми одного-трёх лет штанишек 
без ластовицы, чтобы ребёнок мог само-
стоятельно справлять нужду. К сожале-
нию, сфотографировать штанишки без 
ластовицы нам не удалось, однако при 
расспросах большая часть информанток 
смеялась, ведь все их дети выросли в та-
ких штанах, но сохранить их никому и в 
голову не пришло. До широкого распро-
странения ткани как основного материала 
для изготовления одежды – это 30–40-е 
годы ХХ в. – её традиционно изготавли-

вали из кожи, войлока, меха. Детскую 
одежду также шили из тонкой овчины, 
за исключением «собачьей» рубашки мла-
денца из лоскутков ткани. Стирать такие 
штаны было нерационально, поэтому их 
шили без ластовицы. В случае загрязне-
ния экскрементами их отскребали, затем 
вновь мяли. И детские, и взрослые штаны 
называли jаргак (дьаргак) шалмар/ шан-
так/ штан – овчинные кожаные штаны. 
Ластовица по-алтайски – алгак, и, соот-
ветственно, детские штаны без ластови-
цы – алгак jок шантак. Наличие в штанах 
ластовицы служило еще одним поводом 
для старших подшутить над четырёх-, 
пятилетними детьми; как правило, таким 
образом подшучивали юноши и мужчи-
ны. Обычно они спрашивали у мальчика: 
«Какие красивые у тебя штаны! Новые? 
Мама сшила?». Дожидались ответа, затем 
говорили: «А ластовица есть?». И проси-
ли показать ее, смеясь, затем резюмирова-
ли: «Так ты уже большой стал, вырос так, 
что не писаешься и потому штанишки с 
ластовицей носишь!!!». 

Всеобщее доброжелательное отношение 
к детям, особенно к младенцам, происте-
кает из представлений о них как о наи-
более беспомощных членах социума. Вме-
сте с тем, в этом отношении превалирует 
мысль о том, что ребёнок – это будущий 
член общества. Метафорически эту мысль 
выражают пословицей «Аш – кылгада, 
бала – jашта», означающую «Зерно – в 
колосе (по нему уже известно, каков бу-
дет урожай), ребёнок – в младенчестве 
(вырастет таким, как воспитаешь)», при-
мерном эквиваленте поговорки «Что посе-
ешь – то и пожнёшь». Поэтому так важно 
научить ребёнка понимать, согласно ми-
ровоззрению алтайцев, что такое хорошо 
и плохо, сладкое и солёное, как относить-
ся к старшим и младшим, используя для 
этого весь арсенал этнической культуры. 
Этим обучением занимались не только 
родители, старшие дети, но и каждый из 
окружающих ребёнка людей – соседи, их 
дети, старики.

В первый и последующие годы жиз-
ни ребёнка приучают к тому, чтобы он 
не чурался людей и охотно шёл на руки 
к взрослым и детям. Для этого мать ис-
пользует любой удобный случай, чтобы 
вначале привить ребёнку чувство безопас-
ности, знакомя его с каждым родственни-
ком. Достигается это путём многократно-
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го повторения ласковым тоном: «Смотри, 
дитя моё, кто пришёл. Это кто? Это твой 
дедушка (бабушка, дядя, тётя, сестра, 
брат…)», когда те заходят их проведать. 
Общепринятая манера общения с малы-
шом у алтайцев такова, что вошедший че-
ловек спрашивает нарочито испуганным 
или удивлённым тоном: «О, а это кто? 
Что это за человек такой?». Мать отвечает 
в благожелательно-шутливом тоне: «Это 
наш … (называет имя. – С. Т.)». Пред-
ставляемый, в свою очередь, демонстри-
рует свою готовность общаться и играть 
с ребёнком – причмокивает, цокает язы-
ком, гулит и всячески поощряет проявле-
ние интереса к себе. Затем он, продолжая 
разговаривать, берёт ребёнка на руки и 
обнюхивает, причмокивая, целует его в 
голову, треплет за щёчки. Мать в это вре-
мя спокойным и ласковым голосом повто-
ряет ребёнку: «Это твой брат (дядя…)». 
Обнюхивание головы, волос и туловища 
ребёнка является одновременно видом по-
целуя, ласки и игры. Оно сопровождается 
шумным вдохом-выдохом и словами. Так 
могут делать все, кто берет малыша на 
руки. Обычно, обнюхав голову ребёнка, 
говорят: «Фу, какой вонючий! Какое во-
нючее дитя моё!», подразумевая «какой 
сладко пахнущий ребенок». В отношении 
младенцев вообще избегают употреблять 
слова с позитивным смыслом, как, к при-
меру, «красивый», «симпатичный», так и 
негативные слова, связанные с упомина-
нием духов подземного мира, например, 
можно ругать ребёнка словами «собачий 
детёныш», но нельзя говорить «чёртов де-
тёныш». Обычно вместо имени ребёнка 
его чаще зовут кызынак, если это девоч-
ка, или просто бала/баламай – «дитя» со 
всевозможными вариациями, в т. ч. бала-
зёнок, добавляя к алтайскому «бала» рус-
ский уменьшительно-ласкательный суф-
фикс «-зёнок». Большое значение магии 
слова характерно для этнической культу-
ры алтайцев вообще в отношении к мла-
денчеству и детству – особенно. До трёх 
лет малыша могут называть «большой че-
ловек», «старший человек», обращаться к 
нему на «Вы». Здесь, возможно, импли-
цитно присутствует представление о том, 
что душа ребёнка до воплощения обитала 
в ином мире, мире предков.

Специфическим способом ласкать ре-
бёнка – обнюхивать и щекотать губами 
и носом низ его живота, промежность – 

могут только родители и самые близкие 
люди. Обычно, обнюхав низ живота, вос-
клицают: «Уф, что это? Чем тут пахнет? 
Тьфу! Что это?». Щекотка и восклицания 
вызывают у ребёнка смех. Дольше всего, 
лет до пяти, так играют с мальчиками, за-
меняя обнюхивание щекоткой пальцами 
низа живота. У мальчика спрашивают: 
«Что это?», и указывают на его половой 
орган, затем называют: «Это чоромой», 
и просят «дать табачку». Таким образом, 
с мальчиком играют только мужчины и 
пожилые женщины. Возможно, просьба 
некогда звучала не просто как «Табачку 
дай» («Таңкы берзең»), а «Каңза берзең» 
(«Трубку курительную дай»). Сегодня же, 
зачастую, эту фразу говорят по-русски. 
Чоромой или чороной называют только 
детский половой орган. Это слово являет-
ся метафорой чорго, означающего «кран», 
«трубка самогонного аппарата». 

Семантическая связь между детским 
половым органом чор- (+ словообразова-
тельный суффикс «о» + окончание «ой») 
и «трубкой самогонного аппарата» по-
строена на акциональной аналогии: труб-
ка чорго, из которой капает жидкость, 
составляет первую часть слова чор-, озна-
чающего то же самое действие. Тут также 
использовано звукоподражание «шоррр», 
описывающее журчание, например воды 
в ручье – «шорло-», и аналогичное дей-
ствие, производимое мальчиком; связь 
между трубкой для табака и органом маль-
чика построена на аналогии форм – тра-
диционная алтайская трубка для курения 
имела короткий мундштук и округлую 
чашку. И молочную водку, получаемую 
путём перегонки в самогонном аппарате, 
и табак алтайцы относят к категории ачу 
аш – «горькой пищи», их одновременно 
употреблять не рекомендуют. Аналогич-
ным вкусом обладает моча детей, исполь-
зуемая в качестве лечебного средства. 
Следовательно, игра с мальчиком связана 
с обширным комплексом представлений 
алтайцев, относящихся к обрядам жиз-
ненного цикла, – мальчик женится, и на 
его свадьбу окружающие будут готовить 
молочную водку; у него родятся дети, ко-
торых иногда называют Ÿрен – «семя»; 
когда он умрёт, для него в последний раз 
кто-нибудь раскурит трубку.

Для введения в родственный круг мать 
с ребёнком ходит в гости, чтобы он «видел 
лица людей», «чувствовал запах родствен-
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ников». Ребёнка, не приученного к тому, 
чтобы с ним кто-либо, кроме матери, раз-
говаривал и брал на руки, называют «пло-
хим», «диким», «не желающим смотреть 
на лица людей». Помимо того, что мать 
знакомит родственников со своим ребён-
ком, она вводит его в ближний семейно-
родственный круг. Это начальный период 
социализации ребёнка.

К четырём-пяти годам ребёнок обычно 
хорошо запоминает, кто из ближайших 
родственников ему кем приходится, при 
условии, что достаточно часто их видит. 
При довольно большом числе родственни-
ков по матери и по отцу чаще всего ему 
называют имя и степень родства, чтобы он 
лучше запоминал: старшая сестра Чечек, 
старший брат Амаду, младший брат Айас, 
младшая сестра Торкош, дядя по матери 
Мерген и т. д. Для бабушек и дедушек 
есть особые термины, означающие родите-
лей отца и матери ребёнка, которые, как 
правило, называют только по родству, а 
не по имени. К этому же возрасту ребёнок 
должен усвоить, что к старшим следует 
обращаться только на «Вы». 

Чтобы научить ребёнка говорить, 
практически каждый из членов большой 
семьи прикладывает свои усилия. Это 
может быть как пяти-семилетний ребё-
нок, так и старик. Делается это путём 
многократного повторения-игры в спо-
койной обстановке, когда ребёнок сыт и 
выспался. Как правило, обучение начи-
нают с того, что показывают на какую-
либо часть своего лица (например нос) и 
называют его. Потом показывают на нос 
малыша и называют. Затем спрашивают: 
«Нос где?». Таким образом, постепенно, 
на самом себе ребёнок узнаёт названия 
всех частей тела. 

Обучение говорению и игра проис-
ходят на глазах у других родственников, 
всячески выражающих одобрение и вос-
хищение ребёнку в его попытках повто-
рять слова и действия. Он же, ощущая 
атмосферу благожелательности и игры, 
всеобщего внимания, запоминает это и в 
дальнейшем охотно отзывается на игру 
и обучение. Некоторые старики обучают 
детей скабрёзным словам, мотивируя свои 
действия тем, что так ребёнок быстрее 
научится говорить. Действительно, ребё-
нок легко запоминает эти слова, посколь-
ку каждый раз, когда он их произносит, 
окружающие реагируют смехом.

В период раннего детства ребёнка при-
учают к тому, чтобы он всегда делился 
пищей и игрушками с другими детьми и 
взрослыми. Для поощрения желаемого 
поведения – чтобы ребёнок всегда делился 
гостинцами – взрослые, особенно стари-
ки, радостно принимают от него конфету 
или печенье и высоко поднимают руку с 
угощением (но не обязательно с угощени-
ем, это может быть и любая другая вещь – 
игрушка, предмет утвари), восклицая: 
«Чуучак! Балам jакшы! Jаан бол, баа-
тыр бол!» («Чуучак! Дитя моё хорошее! 
Большим вырасти, богатырём стань!»). 
Затем они могут через некоторое время 
вернуть ему сладости либо съесть. Рас-
суждая о пользе щедрости, обычно при-
водят поговорку «Учкашканы – jорголу, 
ÿлешкени – амтанду» («Если ехать вдво-
ём на одном коне – иноходь будет мягче, 
если поделиться – вкуснее»). Воспита-
ние навыка делиться пищей, безусловно, 
важный элемент традиционной народной 
педагогики, сложившейся в условиях ко-
чевничества и натурального хозяйства, 
основанного на коллективном характере 
жизни. Но, более того, в поощрении же-
лания делиться пищей и иными вещами 
можно видеть архаичные представления 
о судьбе и о доле. 

С трёх-четырёх лет, особенно если в 
семье есть старшие дети, ребёнок посте-
пенно входит в детский коллектив. Вна-
чале он играет с ними внутри жилища, 
затем начинает выходить во двор. Если 
малыш является первым ребёнком, то к 
нему приглашают поиграть и понянчиться 
дочь близких родственников или друзей, 
соседей. Если же в семье уже есть дети, 
то с трёх лет малыша передают на их по-
печение: старшие должны следить за тем, 
чтобы он был сыт, сух и не плакал. 

Алтайцы достаточно негативно воспри-
нимают детский плач. Они считают, что 
плач, прежде всего, – это сигнал о каком-
то неблагополучии. До того времени, как 
ребёнок заговорит, его считают ясновидя-
щим и яснослышащим. К примеру, он мо-
жет «видеть», что человек вскоре умрёт, 
и потому пожилые люди с неохотой берут 
на руки детей, если те плачут, видя их. 
До появления речи ребёнок более отно-
сится к миру природы, чем к миру людей, 
поэтому, видимо, умерших до года детей 
ранее хоронили в дуплах деревьев. Сей-
час же умерших до года детей хоронят так 
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же, как и остальных умерших, но не про-
водят никаких похоронно-поминальных 
обрядов. 

Плач также может быть сигналом о фи-
зическом нездоровье ребёнка. Затяжной 
непрерывный плач ребёнка (как и вой со-
бак) воспринимают как предвестник не-
приятности, чаще всего – знак близкой 
смерти кого-либо из родственников. (Хотя 
так же воспринимают плач взрослого че-
ловека: нельзя, к примеру, очень долго 
оплакивать покойного, иначе придётся хо-
ронить ещё одного члена семьи, считают 
алтайцы.)

Слёзы сопровождают смех, что утверж-
дается в пословице «Каткы бажы калак» 
(«Смеха конец – начало горю»), поэтому 
алтайцы негативно воспринимают дол-
гий, чрезмерный или беспричинный смех. 
Особенно это касается долгого сильного 
(взахлёб) детского смеха.

Период раннего детства оканчивается, 
когда ребёнок научается самостоятельно 
ходить, есть и говорить. Алтайцы счита-
ют нормой, когда ребёнок начинает ходить 
к полутора годам. Часто случается, что 
ребёнок начинает ходить уже в девять-
десять месяцев, держась при этом либо за 
руку, либо за стенки мебели. От полутора 
до двух с половиной лет он начинает до-
вольно внятно говорить некоторые слова, 
помимо обиходных слов «мама», «папа», 
«молоко», «пить» и др. С трёх-четырёх 
лет ребёнок должен знать своё имя, имена 
мамы и папы, родных братьев и сестёр, 
других близких родственников. 

Детские игры и фольклор направлены, 
прежде всего, на обучение ребёнка счёту 
и знанию терминов родства. Все эти зна-
ния ребёнок должен получить до достиже-
ния им того возраста, когда включается в 
игры коллектива сверстников. Этот пери-
од в жизни ребёнка родители, бабушки, 
дедушки, другие близкие родственники 
стараются максимально использовать для 
обучения, называя его бала ойынга кирге-
лекте («до того, как ребенок не вошёл /не 
включился в игры»). 

Очень часто детей в возрасте двух-трёх 
лет увозят к дедушкам-бабушкам, если 
в месте проживания родителей нет дет-
ских садов и ясель либо если мать или 
оба родителя студенты. Чаще всего так 
поступают горожане и жители районных 
центров, родители которых живут в сё-
лах. Инициаторами временного воспита-

ния ребёнка бабушками-дедушками могут 
выступить как сами молодые родители, 
так и их родители. Мотивов с обеих сто-
рон достаточно: отсутствие места в дет-
ском саду или частые болезни ребёнка, 
отсутствие у молодых собственного жи-
лья, строительство оного, развод и многое 
другое. Главной причиной можно считать 
стремление к полноценной социализации 
и воспитанию ребёнка в родственной пси-
хологически комфортной среде. Молодые 
родители обычно забирают своего ребён-
ка лишь тогда, когда ему нужно идти в 
школу. Однако, если родители ребёнка 
не имеют возможности, из-за характера 
своей работы, сопровождать и забирать 
его из школы либо живут далеко от неё, 
он может оставаться в семье дедушки до 
окончания начальной школы. Или же ба-
бушка вместе с внуком перебирается жить 
к родителям ребёнка. 

Этнокультурное воспитание как в тра-
диционной, так и в современной культуре 
большей частью прерогатива бабушек и де-
душек. Те из них, кто проживает в сёлах, 
практически всегда ведут детей от трёх до 
семи-восьми лет с собой на всевозможные 
праздники, свадьбы, пиршества, считая, 
что дети должны воочию видеть, как со-
вершаются обряды, должны учиться вести 
себя среди большого количества людей, 
а  также знакомиться с родственниками, 
односельчанами. Однако, если учесть, что 
большей части нынешних «дедов» и «ба-
бок», как правило, всего 45–50 лет, они 
выросли в советский период, получили 
обязательное среднее или высшее образо-
вание, то можно предположить, что они 
могут дать внукам лишь самый минимум 
этнокультурных познаний. 

Этнокультурному воспитанию до-
школьников определённое внимание уде-
ляют государственные учреждения. Так, 
в ведомстве городского отдела образова-
ния г. Горно-Алтайска имеется один дет-
ский сад с двумя группами, воспитание и 
обучение в которых ведётся на алтайском 
языке. Такие же группы имеются в части 
районных центров и в нескольких круп-
ных сёлах с моноалтайским населением. 
Их курирует Министерство образования, 
науки и молодёжной политики Республи-
ки Алтай, по заказу которого пишут и из-
дают различные методические пособия и 
программы для воспитателей дошкольных 
учреждений, книги для детей. 
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Резюмируя, следует ещё раз обратить 
внимание на то, о чём писали многие ис-
следователи этнических культур: в куль-
туре народа одновременно сосуществуют 
элементы культуры глобальной, массовой, 
внеэтнической и элементы культуры тра-
диционной, этнической. На примере быта 
алтайцев прослежено, что традиционная 
культура продолжает функционировать в 
семье, где она может беспрепятственно вос-
производиться, тем более, если эти навыки 
связаны с сохранением здоровья.

Олександр Васянович 
(Київ)

МЕТЕОПРОГНОЗУ ВА НН Я 
У К РА ЇНЦІВ У СУ Ч АСНИ Х 
ІНТЕРНЕТ-РЕСУ РСА Х

Н 
ародна метеорологія – невід’ємний 

елемент системи народних знань, яка яв-
ляє собою сукупність прикмет, пов’язаних 
із прогнозуванням погоди. Землеробський 
характер господарських занять українців 
зумовлював значну залежність успішного 
проведення сільськогосподарських робіт, 
а отже, і добробуту селянина від природ-
них, а особливо кліматичних умов. Укра-
їнець, вирощуючи зернові, льон і коноплі, 
овочі та фрукти, розводячи худобу, зазна-
вав багатьох випробувань примх природи. 
Усвідомлення цього вимагало уважно при-
глядатися до навколишнього сере довища, 
розвивати спостережливість, виявляти 
причинно-наслідкові зв’язки між зміною 
певних атмосферних явищ, характером 
поширення звуку, поведінкою тварин, ста-
ном рослин та наступною зміною погоди. 
Усе це пізніше проходило тривалу пере-
вірку й у разі успішного результату залу-
чалося до практичного життєвого досвіду 
наших пращурів.

Ці факти визначають необхідність 
уважного ставлення до вивчення тради-
ційної народної культури, зокрема тради-
ційного народного досвіду, у сфері життє-
забезпечувальної діяльності, виявлення 
особливостей цього етнографічного мате-
ріалу. Нагромаджений у процесі багато-
вікової господарської діяльності в умовах 
тісного, органічного зв’язку з природою 
цей синкретичний етнографічний матері-

ал, відображає специфіку бачення світу 
представниками традиційного, доінду-
стріального суспільства і вимагає комп-
лексного міждисциплінарного підходу до 
його вивчення.

Сучасний Інтернет має дуже багато со-
ціальних та культурних граней. Він є уні-
версальним середовищем для спілкування, 
розваг та навчання. За допомогою Інтер-
нету можна купувати продукти й різні то-
вари та оплачувати послуги. Для багатьох 
людей Інтернет – це спосіб заробітку. А в 
цілому Інтернет – це віддзеркалення су-
часного суспільства та світосприйняття. 
Як показав аналіз метеорологічних при-
кмет у сучасних Інтернет-ресурсах, вони 
займають там важливе місце. До найужи-
ваніших варто зарахувати спеціалізовані 
сайти з рибальства, садівництва, городни-
цтва, які містять прикмети-рекомендації, 
народознавчі сайти з традиційним плас-
том народних знань, сайти окремих насе-
лених пунктів із регіональними прикмета-
ми, обговорення на форумах цікавих, на 
думку дописувачів, проблем тощо. Саме 
на аналізі зазначених матеріалів і зосе-
редимо основну увагу.

Ми живемо в новій історичній фазі 
розвитку цивілізації, у якій основними 
продуктами виробництва стали інформа-
ція та знання. У наш час роль інформації 
та знань невпинно зростає, інформаційні 
комунікації, продукти та послуги набува-
ють нового значення в житті людей, на-
дають їм нових можливостей. Глобальний 
інформаційний простір охопив майже весь 
світ і тепер забезпечує ефективну інфор-
маційну взаємодію людей з усіх куточків 
світу. Інформаційно-комп’ютерна револю-
ція принесла з собою нову інформаційну 
технологію, яка вже встигла повністю ін-
тегруватися в життя майже кожного з нас. 
Ця інформаційна технологія – Інтернет, 
всесвітня система добровільно об’єднаних 
комп’ютерних мереж, побудована на вико-
ристанні протоколу IP і маршрутизації па-
кетів даних. Інтернет утворює глобальний 
інформаційний простір, слугує фізичною 
основою доступу до веб-сайтів і багатьох 
систем (протоколів) передачі даних.

Комунікація за допомогою мережі 
Інтернету є новим виявом суспільно-
політичної реальності. Сьогодні свої веб-
сайти в українському сегменті Інтернету 
мають тисячі державних, комерційних і 
громадських організацій, приватних осіб.
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Деякі регіональні сайти пропонують 
своїм читачам метеорологічні послуги. 
Вони інколи повніше, а інколи в загаль-
них рисах подають перелік народних, зде-
більшого календарних, прикмет 1. Народ-
ному календареві відводили значну роль 
у традиційних довгострокових метеороло-
гічних прогнозах. У календарі українців 
і нині помітно увагу до таких вузлових 
точок, які дають можливість передбача-
ти погоду на місяці та цілі пори року. 
Особливе значення мають дні, коли одна 
пора року змінюється іншою. На окремі 
календарні метеорологічні прикмети гу-
цулів звернули увагу розробники сайту 
«Косіварт». Вони відзначають важливі 
у цьому сенсі дні Благовіщеня, Велико-
дня, Покрови, Дмитра тощо: «Яка пого-
да на Благовіщеня, така й на Великдень 
буде. На Великдень небо ясне та сонце 
грає – до багатого врожаю та теплого 
літа. На Покрову упродовж всього дня 
спостерігали за погодою: якщо з півдня 
дув низовий вітер, зима буде теплою, 
якщо дув вітер із півночі – холодною, із 
заходу – сніжною. Якщо протягом дня 
вітер змінює напрямок, то й зима буде 
нестійкою. День на Дмитрія без снігу – 
зими ще не буде» 2. У більшості таких 
прикмет важко простежити регіональну 
ознаку, у них відсутня територіальна 
прив’язка. Коли ж хтось захоче перевіри-
ти їх у своєму населеному пункті, то це 
може викликати певні труднощі, розбіж-
ності й відповідно недовіру до народного 
метеопрогнозування.

Окремі Інтернет-сторінки насичені на-
родними метеорологічними прикметами. 
Довгостроковий характер прогнозування 
мають переважно ті з них, які ґрунтують-
ся на спостереженнях за метеорологічни-
ми явищами, життям природи і спирають-
ся на циклічно повторювані явища. Такі 
прикмети пов’язані безпосередньо з на-
родним календарем. Проте до народного 
календаря включають лише ті дати й дні, 
які мають певний взаємозв’язок із харак-
терними сезонними явищами та подіями 
господарського життя. Таким чином, він 
(календар) не охоплює всі християнські 
свята, а лише деякі, прикріплені до пев-
ного дня, які не блукають календарем і 
набувають особливого значення.

Зокрема, Марина Юр’єва на сайті INTV 
пропонує користувачам прикмети окремих 
місяців: січня, лютого, серпня, вересня 

тощо. Авторка відзначає довгострокові 
прикмети, що дають можливість дізнатися 
про погоду більш віддалених часів: «Якщо 
січень холодний, липень буде сухий і жар-
кий. Погода у день Настасії (4 січня) вка-
зує на погоду жовтня. Холодний і сухий 
лютий обіцяє спекотний серпень. Якщо 
на Мокриду (1 серпня) мок ро, то вся 
осінь буде мокра, тощо». Деякі прикме-
ти прогнозують майбутній урожай: «Якщо 
Водохресні морози сильніше Різдвяних і 
Стрітенських, то буде врожайний рік. 
Коли під Різдво небо зоряне – багатий 
приплід худоби і буде багато грибів і ягід. 
Якщо на Стрітення мете сніг – уродить-
ся хліб, вітер – урожай фруктів тощо» 3. 
До подібної тематики звернулася й Еліна 
Скляренко. Вона відзначила, що Юхим 
(10 лютого) вітер приніс на сире літо. Та-
кож звернула увагу на майже забуту нині 
прикмету, яка допомагає спрогнозувати по-
году на цілий прийдешній рік: «Від Спи-
ридона (25 грудня) кожен наступний день 
мав відповідати характерові погоди всіх 
дванадцяти місяців. Хлібороби ретельно 
стежили і записували до своїх прогности-
ків щоденні прикмети, щоб у такий спо-
сіб завбачити погоду на увесь рік» 4.

Деякі свята народного метеорологіч-
ного календаря узгоджуються зі святами 
через півроку. Тезу про те, що літню по-
году можна пізнати по зимовій, підтвер-
джують і прикмети, які припадають на 
головні свята зимового періоду. Так, між 
зимовими святами Різдва, Нового року 
та Водохреща українці не робили яки-
хось відмін. Особливим уважався вечір 
напередодні Нового року, коли українці 
ворожили на майбутній урожай, вдава-
лися до різноманітних магічних дій, аби 
забезпечити собі гарне життя в наступно-
му році, дівчата прагнули дізнатися про 
свою долю, одруження. Проте найважли-
вішим для них був урожай наступного 
року, а відповідно і погода. «Який день 
Різдва, такий і на Петра (12 липня), бо 
як по Різдвові, так і по Петрові. На 
Різдво завірюха – бджоли добре роїти-
муться. На деревах рясний іній – озими-
на дасть добрий урожай. Якщо на Різд-
во буде багато бурульок понад стріхою, 
то вродить ярина, особливо ячмінь. На 
Різдво йде сніг – заврожаїться озимина. 
Якщо на Меланки (13 січня) сонячно й 
відлига, то чекай теплого літа. Якщо 
під старий Новий рік добрий сніг – сій 
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гречку. Якщо на Василя в цей день ту-
ман – до урожаю. Коли 14 січня багато 
пухнастого інею на деревах, рік буде 
багатий на мед. Якщо Василева ніч зо-
ряна, то літо буде ягідним» 5.

За уявленням українців, на свято Стрі-
тення припадає зустріч зими та літа, 
між якими відбуваються певні змагання, 
супереч ки. За станом погоди цього дня ді-
знавалися про особливості весни, літа, пев-
ні умови для сільськогосподарських робіт, 
кількість передбачуваного врожаю тощо. 
«Коли на Стрітення відлига – ще довго не 
буде весни; Якщо на Стрітення холодно, 
то вже скоро весна; Як капає зі стріхи, 
так капатиме з очей (тобто повернуться 
морози); Як на Стрітення капає зі стрі-
хи – не буде з літа втіхи» 6.

Спеціальні ресурси дають певні прак-
тичні поради садівникам. Зокрема, вони 
уможливлюють спілкування на форумах і 
пропонують деякі раціональні, передусім 
фенологічні, прикмети, які були перевірені 
багатьма поколіннями наших предків 7. Ін-
коли сайти використовують практичні сіль-
ськогосподарські поради та метеорологічні 
передбачення наступного гарного врожаю 8. 
У цілому підтверджується можливість ви-
користання їх у ролі показників строків 
проведення польових робіт і різноманітних 
агротехнічних заходів. У зв’язку з цим до-
цільно уважніше розглядати традиційні 
спостереження й прикмети, які стосують-
ся сільськогосподарського виробництва 
та агрометеорології, зокрема з погляду їх 
науково-практичного значення. Викорис-
тання позитивного досвіду традиційної аг-
рометеорології після відповідної перевірки 
фахівцями, на нашу думку, може бути ко-
рисним у сільськогосподарській практиці.

Інтернет-ресурси чималу кількість по-
рад, зокрема метеорологічних, пропо-
нують рибалкам. Так, вони акцентують 
увагу на тому, що справжні рибалки виру-
шають на риболовлю за погоди, що зрідка 
переривається короткочасними дощами, 
або під час стійкої помірно похмурої, але 
не дощової погоди, коли горизонт затягну-
тий серпанком. У зимовий час риболовлі 
сприяє стійка морозна або з відлигою по-
года без снігопадів та завірюх, а також 
супутніх їм сильних вітрів і різких пе-
репадів атмосферного тиску. Зауважено, 
що в кожній місцевості риба добре клює 
при нормальному атмосферному тиску, 
гірше – при зниженні тиску й, навпаки, 

краще – при його підвищенні. Розробни-
ки сайтів рекомендують, окрім метеороло-
гічних прогнозів, які пропонують радіо, 
телебачення та преса, використовувати 
місцеві метеорологічні ознаки погоди. Під 
час складання свого прогнозу погоди слід 
враховувати низку ознак, що свідчать про 
зміну погоди в тому або іншому напря-
мі – атмосферний тиск, температуру та 
вологість повітря, напрям і силу вітру, а 
також поведінку тварин і рослин 9.

Останнім часом науковці дедалі час-
тіше почали звертатися до традиційного 
досвіду народів у царині життєзабезпечу-
вальної діяльності. У практиці сучасної 
медицини широкого застосування набу-
ли традиційні методи лікування та діа-
гностики хвороб. Увагу до традиційних 
способів прогнозування природних явищ 
проявляють сейсмологи та метеорологи. 
Особливої уваги заслуговує той факт, що 
звернення сучасних дослідників, які, зок-
рема, працюють у галузі природознавства, 
до вивчення традиційної народної куль-
тури сприяє осмисленню й залученню в 
сучасну практику народного емпіричного 
досвіду.

В окремих статтях наукове метеопрог-
нозування досить скептично ставиться до 
народних передбачень, але автори статей 
об’єктивно наводять різні думки. Зокрема, 
76-річна вінничанка Людмила Грушко по-
відомила: «Хай кажуть, що хочуть, але 
Покрова не бреше. Щороку навмисно по-
мічаю, і щороку прогнози справджуються. 
От яка погода буде цього дня, таку і зиму 
варто очікувати» 10. Проте науковці сто-
ять на своєму. Начальник Бориспільської 
метеостанції М. Іщенко зазначає: «Точного 
довготривалого прогнозу нині дати майже 
неможливо, адже земний клімат унаслі-
док техногенних і атмосферних процесів 
зазнав значних змін. Вірю у народні при-
кмети лише частково. Те, що віщували 
наші діди-прадіди, внаслідок зміни кліма-
тичних умов часто не відповідає дійснос-
ті. Але короткочасні народні прогнози 
здебільшого справджуються» 11. Методист 
Вінницької обласної станції юних натура-
лістів Олена Демчик зауважує: «Народні 
прикмети тепер рідко здійснюються. Ми 
разом зі школярами проводимо досліджен-
ня за народними прикметами протягом 
усього року. І ми помітили, що зараз пе-
реважно ці прик мети не збуваються. Ко-
лись їм можна було вірити, а зараз, на 
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жаль, ні. Справа у нестабільних кліма-
тичних умовах на Вінниччині та в Укра-
їні останніми роками. На це вплинули 
низка екологічних негараздів, природні 
катаклізми і особливо діяльність людей. 
Тому ці народні прикмети зараз у першу 
чергу мають народознавчий, а не приклад-
ний характер» 12. Отже, сучасне метео - 
рологічне прогнозування, яке побудоване 
на інструментальних спостереженнях, по-
зитивно оцінює лише деякі народні метео-
рологічні прикмети.

Професійні метеорологічні сайти на-
дають також варіанти народних погодних 
прикмет. Проте не завжди там викорис-
тані українські матеріали. Так, досить 
популярний сайт gismeteo пропонує суто 
російські прикмети. Зокрема, на Явдохи 
(14 березня) можна було прочитати таке: 
«Авдотья подмочи порог, весну сряжает. 
Коли Авдотья красна – и весна красна. 
С Авдотьи погоже – все лето пригоже. На 
Евдокею теплый ветер – будет лето те-
плое и мокрое. Коли Евдокея с дож дем – 
быть лету мокрому. У Евдокеи вода – у 
Егорья (6 мая) трава. Коли курочка в 
Евдокеи напьется, то и овечка на Его-
рья наестся. На Евдокею холодно – скот 
кормить лишние две недели» 13.

Останнім часом великої популярності 
набувають передбачення погоди народного 
метеоролога з багаторічним стажем Воло-
димира Лиса. Він, користуючись давніми 
способами передбачень, пропонує свої про-
гнози для Волині та найближчих райо-
нів. Зокрема, ретельно записуючи погоду 
від 26 грудня до 6 січня, він домагаєть-
ся більш-менш точного її прогнозування 
на наступний рік. Майже по всій Україні 
було поширеним передбачення погоди на 
12 місяців року за 12 днями перед Різдвом, 
які пов’язані з днем зимового сонцестоян-
ня. Цей метод пов’язує кожен день із цілим 
місяцем: 26 грудня – січень, 27 грудня – 
лютий, 28 грудня – березень і т. д. Кожні 
найменші зміни погоди зумовлюють зміни 
упродовж місяця: сонячна днина віщує 
гарну погоду, сніг – опади, мороз – спеку, 
відлига – похолодання тощо 14.

На форумі сайту «Домівка» упродовж 
2007–2008 pp. відбувалося обговорення 
теми «Забобони чи народні прикмети», яке 
звелося до аналізу насамперед народних 
забобонів, що ж до прикмет, то там вдало-
ся відшукати лише одну, та й ту метеоро-
логічну. Вона була наведена як прик лад, 

із яким важко не погодитися, проте без 
особливих пояснень: «Ластівки низько 
літають, значить буде дощ» 15. Інколи на 
сайтах можна віднайти наукові пояснення 
прикмети: «Цьому є пояснення: ластівки 
їдять маленьких комашок, що літають 
у повітрі. Ластівки літають низько, 
коли слабенькі комашки літають низько 
через те, що вологість повітря велика 
і їм важко літати на висоті. А підви-
щена вологість – до дощу» 16. Подібні об-
говорення проводять і на християнських 
сайтах. Проте, як правильно висловився 
один із дописувачів, там відбувається під-
міна понять, адже народні прикмети – це 
мудрість народу, а забобони – це його 
затурканість 17. Загалом автори повідом-
лень зійшлися на думці, що прикмети, ви-
роблені часом і перевірені багатьма поко-
ліннями, особливо метеорологічні, мають 
під собою наукове підґрунтя і право на 
життя, адже вони тісно пов’язані з приро-
дою, а забобони є вигадкою, яка пов’язана 
з людською слабкістю.

На форумах вдалося помітити процес 
творення новітніх метеорологічних прик-
мет, які інколи мають і забобонний ха-
рактер, адже не мають жодного наукового 
обґрунтування: «Літаки літають – до 
ясної погоди» 18. На форумах можна від-
найти й метеорологічні прикмети гуморис-
тичного характеру: «Я кажу – хочу спа-
ти, буде дощ. А мій чоловік – якби дощ 
падав, коли ти спати хочеш, то би не 
переставав 19; якщо сніг іде – то в Олек-
сандрівці зима 20. Якщо помити машину, 
обов’язково піде дощ 21».

В Україні нині триває процес творен-
ня нових, раніше не відомих народові 
прик мет. Зокрема, від 2004 р. відзнача-
ють День бабака (на території біостанції 
Харківського національного університету 
ім. Каразіна в селищі Гайдарі Зміївсько-
го району Харківської області, де біологи 
розводять і вивчають бабаків). Ініціато-
рами проведення свята стали харківські 
журналісти та екологи, які запропонува-
ли відзначати його за аналогією до аме-
риканського Дня бабака (2 лютого). Суть 
прикмети в тому, що коли бабак, якого 
розбудили й дістали з його нірки, не по-
бачить власної тіні, то це віщує ранню і 
теплу весну. Якщо ж на вулиці сонячно і 
бабак побачить тінь, то весна буде пізньою 
та холодною. Цьогоріч до Тимка приєд-
нався його львівський «колега» Мишко 22.  
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У народі ж існує інша прикмета, пов’язана 
з цією тваринкою: Просвистів байбак – 
ховай у затінок сіряк! 23, що загалом має 
певні відмінності від новітньої прикмети.

Серед сучасних дослідницьких проблем 
царини народних знань одне з чільних 
місць займає етнометеорологія. Інтерес до 
цієї ділянки народної культури закономір-
ний і зрозумілий, тож він досить широко 
представлений у різних засобах масової ін-
формації. Значна кількість різнопланових 
свідчень із народної метеорології представ-
лена в Інтернет-ресурсах, оскільки вона 
має прикладний аспект із широкими мож-
ливостями використання її багатогранного 
і багатовікового досвіду на практиці. Ана-
ліз, за даними Інтернету, широкого маси-
ву традиційних знань у сфері метеорології 
становить на сучасному етапі інтерес як для 
етнології, оскільки розширює нашу обізна-
ність із духовною культурою етносу, так і 
для різних галузей природознавства завдя-
ки їхній науково-практичній цінності.
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Наталія Петрова, Анна Петрова 
(Одеса)

У К РА ЇНСЬКО-РОСІйСЬК І 
П А РА ЛЕ ЛІ У ВЕСІ ЛЬНІй 
ОбРЯ ДОВОСТІ  
(за мат ер іа ла м и дос л і д жен ь 
Н и ж н ьог о Под у на в’я)

У 
 поліетнічних регіонах, одним з 

яких є Нижнє Подунав’я, розвиток тра-
диційної культури, зокрема весільної об-
рядовості, відбувається в умовах тісного 
контактування з носіями інших культур. 
Сотні років українці та росіяни прожива-
ють поруч, однак питання про наслідки 
українсько-російських взаємин та їхній 
вплив на традиційну культуру в цілому й 
на весільну обрядовість зокрема не втра-
тило актуальності. Метою дослідження 
є визначення українсько-російських па-
ралелей у системі весільної обрядовості 
українців і росіян Нижнього Подунав’я 
в 1950–1980-х роках за матеріалами до-
сліджень, проведених науковцями в кін-
ці ХХ – на початку ХХІ ст., виявлення 
специфічних рис в обрядовості україн-
ців і росіян, виокремлення відмінностей 
у обряді. Порівнюється весільна обрядо-
вість українців і росіян Кілійського р-ну 
Одеської області, зокрема сіл Василівка 
(росіяни), Мирне (українці та росіяни), 
Шевченкове (українці). Ці села засновані 
в період колонізації Нижнього Подунав’я 
та розташовані на невеликій відстані одне 
від одного.

Село Василівка Кілійського р-ну 
Одеської області засноване наприкінці 
XVIII ст. переселенцями з Обоянського 
повіту Курської та частково з Орловської 
губерній. Село розташоване на березі озе-
ра Китай, у дванадцяти кілометрах від 
Кілії [1, 501]. Мешканці села, яких нази-
вають обоянами, зберегли елементи тради-
ційної культури росіян, а за віросповіда-
нням є православними.

Село Мирне Кілійського р-ну Одесь-
кої області засноване в 1821 р. на міс-
ці колишнього татарського селища. До 
1957 р. мало назву Карячка [1, 503]. 
У селі проживають українці та росіяни, 
більшість населення становлять росіяни-
старообрядці. 
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Село Шевченкове Кілійського р-ну 
Одеської області, одне з найбільших у ре-
гіоні, де компактно проживають українці, 
засноване в 1813 р. До 1946 р. мало назву 
Карамахмед [1, 506]. За етнічним складом 
у селі кількісно домінують українці. 

Джерельною базою для написання 
статті стали матеріали досліджень тради-
ційної культури українців і росіян Оде-
щини (зокрема сіл Мирне, Василівка, 
Шевченкове), проведених студентами та 
науковцями кафедри археології та етноло-
гії Одеського національного університету 
протягом 1996–2000-х років.

Дослідження проблем, пов’язаних 
із трансформацією весільних обрядів і 
чинників, які впливають на зміни в об-
рядовості, проводили в сусідніх регіонах 
Н. Гаврилюк, С. Курогло, Л. Лоскуто-
ва [2, 319–341]. Результати таких до-
сліджень актуальні й для нашої роботи, 
оскільки автори розглядали весілля, осно-
вою якого є традиційна обрядовість, що 
постійно змінюється під впливом новацій: 
релігійних, суспільно-правових тощо. Ак-
центується увага на обрядах, що зника-
ють, виділяється поява символів, спіль-
них для весілля поліетнічних сере довищ. 
Трансформованих обрядів виявило - 
ся достатньо, щоб, узагальнивши, виді-
лити варіант весілля етноконтактної зони 
(українсько-молдавської) [2, 327–329]. 

Традиційне весілля українців і росіян 
Одещини вивчали В. Кушнір і Н. Петрова, 
у працях яких підсумовано багаторічні етно-
графічні дослідження, простежено варіант-
ність українського весілля регіону, визна-
чено чинники, що впливали на формування 
відмінностей, зокрема й у процесі взаємодії 
з представниками інших етносів [3; 4].

Вартий уваги запис весілля в с. Шев-
ченкове, який зробили Віра Шаргородська 
та Кузьма Смаль [5]. На думку дослідни-
ків, тут збереглися самобутні весільні об-
ряди, звичаї та пісні. Це підтверджують 
зроблені ними записи структурних елемен-
тів обряду, а також тексти пісень [5, 5].

Предметом нашої наукової уваги був 
ве сільний фольклор українців і росіян 
Одещини, порівняльна характеристика об-
рядових пісень українців і росіян, зафік-
сованих під час польових досліджень [6; 7].  
У контексті дослідження весільної об-
рядовості в полікультурному середовищі 
проаналізовано традиційну систему спіл-
кування молоді та підготовки до шлю-

бу [8; 9]. Окреме дослідження присвячене 
росіянам с. Василівка [10].

Вивчення культури росіян-старообряд-
ців є частиною наукової роботи виклада-
чів кафедри археології та етнології Укра-
їни Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечникова, зокрема весіллю при-
свячена низка публікацій, які дають змогу 
проаналізувати структуру весільного ри-
туалу [11–16], однак питання міжетнічних 
взаємовпливів, проблем контактів, запози-
чень ще потребують подальшого вивчення. 

Традиції дошлюбного спілкування, як 
і весільна обрядовість українців і росіян 
Нижнього Подунав’я, вирізняються на-
явністю різноманітних варіантів, однак 
це пов’язано зі структурою весілля, яка 
і в українців, і в росіян поділяється на 
три цикли: передвесільний, власне весіль-
ний і післявесільний. За матеріалами до-
сліджень російського весілля с. Василів-
ка, російського та українського весілля 
с. Мирне й українського весілля с. Шев-
ченкове Кілійського р-ну Одеської області 
можна зробити наведені нижче висновки.

Дошлюбне спілкування українців і ро-
сіян майже не відрізняється за формою 
проведення дозвілля, але слід зазначити, 
що навіть у межах одного села (с. Мир-
не) українці та росіяни-старообрядці 
(«липовани») збиралися окремо й між 
собою не спілкувалися, тобто це були до-
сить ізольовані групи. Звичайно, те саме 
стосувалося й укладання шлюбу. Селя-
ни дотримувалися моноетнічних шлюбів: 
росіяни надавали перевагу росіянам, на-
віть з іншого села, а шлюби з представ-
никами чужих народів не схвалювалися, 
хоча українці були вільнішими у виборі 
шлюбного партнера.

Весільний цикл обрядів і українців, і 
росіян зберіг свою традиційну основу. Ці-
кавим є факт, що українці с. Мирне вжи-
вають трансформований від російського 
термін «свайба», досить поширений на 
Одещині, на відміну від українців інших 
населених пунктів зазначеного регіону, де 
побутує традиційний термін «весілля».

У передвесільному циклі обрядодійств 
спостерігаємо деякі відмінності. У всіх за-
значених селах сватанню передували роз-
відки. У росіян-обоян із с. Василівка та 
українців із с. Мирне сватання проходи-
ло за участю парубка й дівчини, у липо-
ван Мирного присутність парубка не була 
обов’язковою, а в українському с. Шев-
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ченкове – без участі дівчини, бо сватанню 
там передував обряд «рушники», під час 
якого дівчина перев’язувала рушниками 
старостів і хусткою нареченого, тим са-
мим даючи згоду на одруження. У Васи-
лівці не зафіксовано інших обрядодійств 
передвесільного циклу, крім сватання, але 
після сватання батьки обов’язково йшли 
оглядати «подвор’є». У Шевченковому 
складниками сватання були «договорини» 
й заручини, однак їх також пам’ятають як 
окремий обряд. У липован с. Мирне на 
сватанні лялися про день «запоя» – на-
ступного етапу весільних обрядодійств. 
Після сватання за 1–3 тижні до весілля 
відбувався «договір». Так само договір 
зберігся окремим обрядодійством в укра-
їнців Мирного.

У Василівці придане називалося «дзе-
стра», що можна вважати запозиченням 
відомого аналогічного весільного термі-
на в болгар і молдован. У Шевченковому 
побутувало загальновживане «придане». 
Збереглися відомості про те, що до при-
єднання цих територій до СРСР і скасу-
вання приватної власності на землю до 
складу приданого входив і земельний на-
діл: дві-три десятини давали багатим на-
реченим, одну десятину – бідним. Після 
весілля земельний наділ переходив у за-
гальну власність родини.

У Василівці в разі розірвання угоди 
про шлюб однією зі сторін парубок по-
вертав дівчині подаровану йому на сва-
танні хустину, найчастіше він чіпляв її на 
ворота дівчини. Ініціатори відмови муси-
ли компенсувати збитки «постраждалій» 
стороні. У липован Мирного у випадку, 
коли дівчина відмовлялась від весілля 
вже після сватання, наречений розривав 
хустину.

Весілля справляли переважно восе-
ни – після збору врожаю, значно рідше 
одружувалися в зимовий «м’ясоїд». Склад 
і функції весільних чинів практично були 
однаковими.

Велике значення при підготовці весілля 
надавали виготовленню обрядового хліба: 
короваю, шишок, лежня. У с. Василівці 
випікали коровай у четвер або в п’ятницю. 
Для цього запрошували дівчат і жінок. 
Зазначимо, що в українців зазвичай «на 
коровай» запрошували лише щасливих 
у шлюбі жінок і обов’язково парну кіль-
кість. У нареченої обрядовий хліб пекли 
дружки, у нареченого – тітки. У липован 

с. Мирне коровай випікали жінки похило-
го віку. Обов’язково випікали два великих 
короваї округлої форми, печиво, горішки 
й «хрустики». Короваї оздоблювали шиш-
ками, шишки прикрашалися білковим кре-
мом і прапорцями. В український частині 
с. Мирне хліб випікали 5–6 жінок. Вони 
приносили миски з борошном, пекли ко-
ровай і шишки. У Шевченковому обрядо-
вий весільний хліб випікали в четвер. Для 
цього запрошували жінок, сімейне життя 
яких відповідало традиційному уявленню 
про родинне щастя. У деяких родинах ще 
побутує звичай парної кількості коровай-
ниць, а в інших уже не надають цьому 
значення. Кожна з жінок щось приноси-
ла для приготування короваю: борошно, 
цукор, молоко, масло, сироватку, яйця 
(обов’язково парну кількість). 

У липован Мирного в неділю напе-
редодні вінчання близько чотирнадця-
тої години приходили запрошені дівчата 
(подруги нареченої), їм чіпляли воскові 
букети. Подружки одягали наречену у 
вінчальну сукню. Молодий викуповував 
молоду. На ранок, коли «дєвішнік» за-
кінчувався, коровай ділили та роздавали 
незаміжнім дівчатам. В українців Мир-
ного «дєвішник» відбувався у п’ятницю 
ввечері. Дівчата з молодою вили гільце 
й втикали його в коровай. У Василівці 
обрядодійство «дєвішнік», чи «шишки», 
відбувалося в суботу, ввечері. У нарече-
ного частували бояр, потім вони приходи-
ли до нареченої, де їм роздавали шишки. 
Після роздачі шишок залишалися тільки 
пари дружок і бояр. Бояри викуповували 
в дружок хусточки, старший боярин мав 
сплатити найбільшу суму грошей. Після 
«дєвішніка» наречені й дружка ночували 
разом у нареченої.

Перший день власне весілля у росіян-
обоян Василівки проходив у суботу, в 
українців Шевченкового – у неділю, у 
липован Мирного – у понеділок. В укра-
їнців Мирного першим днем весілля вва-
жалася субота, після вечірні, а в неділю 
було вже «справжнє весілля».

У Василівці обдаровування відбувало-
ся в перший весільний день, подружнім 
парам при цьому роздавали розрізаний 
на скибки коровай. У липован Мирного 
«дари» були в другий весільний день – 
вівторок, тут молоді по черзі підносили 
кожній парі гостей два стакани вина. 
В українців Мирного обдаровування від-
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бувалося в перший день, за подарунок 
кожному гостю давали шишку або одну 
шишку на подружжя. У Шевченковому, 
покраявши коровай, бояри ставили на 
стіл гільце молодої та обривали з нього 
квітки для подарунків. Мати молодої кла-
ла на тарілку хустину й зверху шишку та 
шматок «дівування» – обрядового печи-
ва у вигляді гілки. Старший боярин клав 
середину з короваю та квітку з житом 
і калиною. Склад подарунків у всіх селах 
суттєво не відрізнявся.

У росіян-обоян Василівки під час об-
ряду покривання молодої дружки знімали 
фату й одягали кички (традиційний жіно-
чий головний убір росіян). Перша шлюб-
на ніч відбувалася «у чужих». У липован 
Мирного священик покривав голову на-
реченої кичкою після закінчення вінчан-
ня. Липованки носили кичку постійно. 
В українців Мирного перша шлюбна ніч 
проходила в хаті молодого. У Шевченко-
вому свашки покривали і молоду, і мо-
лодого, потім через хустину виводили до 
сусідів для першої шлюбної ночі.

Другий весільний день у Василівці на-
зивали «кури». У цей день переодягалися 
в ряджених. Дуже подібний сюжет фіксу-
ємо в українців с. Шевченкове. У липован 
Мирного, як уже згадувалося, у другий 
день забирали «дари», потім відбувалася 
«перезва». Українці Мирного святкували 
весілля найдовше з усіх зазначених сіл – 
чотири дні, тому тут «ряджені» ходили 
селом на третій день.

Весільний обряд розглянутих населе-
них пунктів зберіг свою основу. Насам-
перед ідеться про структуру традиційного 
весілля з трьох циклів, наявність весіль-
них атрибутів і весільних чинів. Вони 
мають особливе функціонально-змістове 
навантаження, без якого неможливе вико-
нання жодного обряду.

Наведений матеріал демонструє наяв-
ність як спільних для українців і росіян 
рис весільного обряду, так і локальних 
особливостей. Спільні риси спостерігаємо 
в структурі весілля, у більшості репре-
зентованих атрибутів і весільних чинів. 
Стійкими виявилися обряди, пов’язані з 
рослинними землеробськими культами 
(квіти, гільце, коровай, зерно). Деякі об-
ряди є досить архаїчними (приготування 
весільного печива, елементи обрядів після-
весільного циклу). Певні з них запозичені 
від молдавського населення. Відмінності 

мають більш виражений характер. Вони 
простежуються не лише між весільними 
обрядами українців і росіян, а й у межах 
двох сусідніх українських сіл.
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Валентина Конвай 
(Київ)

К УЛЬТ У РНО-ПОбУ ТОВІ 
ТРА ДИЦІЇ В СЕРЕ ДОВИЩІ 
СТ УДЕНТСТВА ПЕРІОД У 
ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

У 
 пропонованому дослідженні ми 

намагаємося простежити основні риси 
і тенденції розвитку культури та побуту 
в студентському середовищі феодальних 
і капіталістичних міст ХVIII – почат-
ку ХХ ст., показати їхню залежність від 
соціально-економічних і політичних відно-
син кожної конкретної доби. Побут – це 
буденне і повсякчасне життя, і інколи зда-
ється, що немає нічого більш простішого 
за нього. Але водночас побут – це надзви-
чайно складна система, яка містить велику 
кількість складників. Усе це дало підста-
ви Ю. Лотману при підготовці до видання 
своєї відомої книги про побут і традиції 

російського дворянства стверджувати, що 
повсякденне життя – це категорія історико-
психологічна, знакова система, свого роду 
тест, а сама історія, як вважав дослідник, 
проходить через «будинок людини», через 
його приватне життя 1.

Саме належність до привілейованої 
верстви у XVIII ст. відкривала можли-
вості для здобуття освіти, кар’єри, різних 
життєвих благ. Лише на дворян були роз-
раховані вищі навчальні заклади. «Благо-
родному юнацтву, кращому цвітові зрос-
таючого покоління, призначеного самим 
походженням своїм і способом життя обі-
ймати важливі посади в державі, нале-
жить, по змозі, і виховання мати окреме» 2. 
Освіта дворянських дітей залежала від 
статі. Хлопчиків у ХVIII ст. навчали або 
домашні вчителі, або ж вони здобували 
освіту у військових навчальних закладах. 
Сини, особливо знатних родин, мали змо-
гу вступати до привілейованих закритих 
учбових закладів – Пажеського корпусу і 
Царськосільського ліцею в Петербурзі та 
Ришельєвського ліцею в Одесі.

Після навчання в латинських школах 
дворянські діти поступали на цивільну 
службу, починаючи її з військової гене-
ральної канцелярії, пізніше – поступали 
з колегії. Значна їхня частина після до-
машнього навчання продовжувала його 
в польських училищах, у Москві та Петер-
бурзі, а від другої половини ХVIII ст. – і 
в німецьких університетах. Бажання на-
вчатися в закордонних закладах освіти 
було таким значним, що не лякали навіть 
матеріальні труднощі. «Якщо мені не при-
шлють грошей, – пише один із вихован-
ців, – то, хоч би хліба просячи, буду на-
вчатися. Бог мене не залишить...». 3

Батьки дітей, яких відправляли навча-
тися за кордон, ставили перед ними вели-
кі вимоги: вивчити латину, німецьку та 
французьку мови настільки, «щоби чинно 
і вільно ними розмовляти і писати». Але 
головне – поважних авторів тими мовами 
читати, перекладати й тлумачити. Окрім 
мов, треба було засвоїти церковну і світ-
ську, генеральну і партикулярну історії, 
поетику, риторику, логіку, фізику, мета-
фізику, архітектуру, географію, етику, 
економіку, політику, юриспруденцію та 
механіку, а ще – «живопис, музику або 
якесь інше мистецтво або майстерність». 
Усе це треба було опанувати таким чи-
ном, щоби «при поверненні додому пока-
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зати через знання самого предмета, що 
на чужині час було витрачено з великою 
користю» 4.

Про прагнення дворян у ХVIII ст. до 
знань та науки, літературних занять свід-
чить і те, що бажання знати про всі су-
часні події спонукало їх передплачувати 
газети французькою, німецькою та росій-
ською мовами. Передплату закордонних 
газет ускладнювало й те, що гроші спо-
чатку треба було відсилати до поштмей-
стера Москви, і лише потім, звідти, їх 
виписували за кордон. Поступове накопи-
чення книг сприяло утворенню домашніх 
бібліотек, кількість томів яких сягало іно-
ді кількох сотень. 

Хотілося б звернути увагу ще на одну 
особливість дворянства, що недостатньо 
нам відома. Ми знаємо, що в Росії, ще 
від часів Петра І, який, окрім іншого, 
переймався і реорганізацією царських 
чинів, котрих вважали шляхетством, 
особливу увагу звертали не так на по-
роду, як на здібності. Тогочасною важ-
ливою настановою було до кінця своїх 
днів служити «отечеству» і обов’язково 
здобути освіту. 

Упевненість у своїй виключності була 
притаманна більшості дворян, вона визна-
чала їхню поведінку і спосіб мислення, 
формувала своєрідне життєве кредо і кор-
поративні почуття. З одного боку, це ви-
являлось у вседозволеності, надмірності 
щодо інших верств населення. Водночас 
дворянська корпоративна свідомість була 
зумовлена і певним моральним кодек-
сом – правилами дворянської честі. Адже 
дворянство було не лише найбільш приві-
лейована верства, воно також іменувалося 
«благородним».

Була й така частина дворянства, для 
якої дотримання моральних обов’язків 
було понад усе. У багатьох знатних роди-
нах ці почуття виховували з дитинства: 
«Майже всі сини аристократів і сановників 
укорінювали тодішній лозунг вищого сві-
ту noblesse oblige і поняття pour d’honneur. 
Пишаючись своїм званням, вони більше 
за своє начальство переймалися тим, щоб 
ні на кого з них не впала навіть тінь підо-
зри в якійсь нечемній поведінці. Не така 
страшна була кара, як відчуження своїх 
товаришів» 5.

Дворянська честь pour d’honneur була 
законом для дворянина, визначаючи його 
поведінку. Його порушення можна було 

змити лише кров’ю. Звідси і таке поши-
рення дуелей, незважаючи на жодні за-
борони. Відмову від дуелі також вважали 
проявом великого боягузтва, соромилися 
цього. Так само, як і безстрашність, дуель 
входила в кодекс дворянської честі. Хоро-
брість у дворянських родинах виховували 
надто ретельно 6. Кодекс дворянської честі 
(благородства) передбачав дотримуватися 
обов’язків, слідувати високим моральним 
якостям – вірності, чесності, хоробрості, 
відповідальності за службу і за свої вчин-
ки. Згідно з цим кодексом, дворянинові 
треба було думати передусім про етичне 
значення вчинку, на відміну від буржуаз-
ної психології, яка орієнтована на прак-
тичні наслідки. 

Від перших років існування, співом 
своїх учнів славилася Київська академія. 
«Хлопчики-співаки» при царському дво-
рі в ХVII–ХVIII ст., безсумнівно, були з 
Києва, із середовища братської колегії-
академії 7. 

Наприкінці ХVIII ст. розквіту акаде-
мічного хору і співу також сприяв учень 
Академії, знаменитий композитор А. Ве-
дель. Найчастіше хор співав у соборній 
церкві Братського монастиря. У день ака-
демічного свята, тобто на Благовіщення, 
студенти молилися та інколи хором співа-
ли всю літургію, окрім концерту.

Академія щорічно влаштовувала ще 
одну урочистість, яку називали «старо-
давньою» – перенесення верби в Лазареву 
суботу. Із Георгіївської церкви в Старо-
му місті повз Софійський собор, де жив 
митрополит, хресний хід, при дзвонах 
у церквах, прямував у Братський монас-
тир. Студенти, попереду яких ішли ректор, 
префект і вчителі, несли в руках вербу і 
співали «Днесь благодать Св. Духа насъ 
собра» або «Благословенъ грядый во имя 
Господне! Осанна в вышних!». Ця врочис-
та церемонія за гарної погоди збирала бага-
то міщан, які долучалися до процесії.

Академія також святкувала дні, які 
мали особливе значення в житті їхнього 
керівника – київського митрополита. На 
його іменини врочисто, в присутності всі-
єї професорської корпорації та відібраних 
співаків, митрополита вітала вся Акаде-
мія. Це ж саме відбувалось у дні Вели-
кодня та Різдва Христового: митрополита 
вітали врочистою промовою різними мо-
вами, а співаки – піснями. Митрополит 
пригощав професорів, влаштовуючи для 
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них трапезу, а учнів, які вітали і співали, 
нагороджували грішми 8. Серед спудеїв 
був звичай, який згадує І. Самойлович – 
вихованець Києво-Братської колегії: під 
час служби Божої на херувимській та ін-
ших процесіях і публічних актах ходити 
зі свічками 9.

У першій половині ХІХ ст. у зв’язку 
з відкриттям університетів у Харкові 
(1805) і Києві (1834), ліцеїв у Кремен-
ці (1805), Одесі (1817) і Ніжині (1820), 
а також 19 гімназій у великих містах 
України, збільшилися можливості отри-
мання середньої та вищої освіти для ді-
тей із привілейованих верств. Вступаючи 
до університету, студенти проживали під 
наглядом інспектора, привезеного з дому. 
У його обов’язки входило стежити за 
харчуванням, відвіданням уроків, церк-
ви, лазні тощо. Інспектори поводилися зі 
своїми підопічними гуманно, толерантно, 
у жодному разі їм не дозволялося навіть 
словом когось образити.

У 1835 р. напередодні прибуття імпе-
ратора Миколи I до Києва було складено 
статистичні відомості про навчальні за-
клади в Київському навчальному окрузі. 
На той час усіх навчальних закладів було 
106, зокрема 2 вищі, 7 гімназій і 78 учи-
лищ загальною кількістю 5808 осіб чоло-
вічої та 385 жіночої статі 10. 

Із відкриттям у Києві навчального 
округу міністр  народної освіти С. Уваров 
видав циркуляр, де вказував, якого розу-
міння «народності» і «народних основ» 
варто дотримуватись у науці й літерату-
рі. З його слів, «мрії слов’янофільства не 
корисні і навіть шкідливі; ідея народнос-
ті, якою варто керуватися, – це виключно 
ідея російської народності» 11. 

Ще 1839 р. імператор Микола I звер-
нув увагу на бідність одягу та грубі ма-
нери деяких студентів. Потому було заве-
дено, щоб усі студенти без винятку двічі 
на тиждень вечорами вправлялися в мис-
тецтві танцю, фехтуванні та, по змозі – у 
гімнастиці, а усі охочі навчалися б верхо-
вої їзди, для чого було виділено особли-
ву суму від оплати за слухання лекцій, 
а щоб надати студентам можливість час-
тіше бувати в гарному товаристві, міністр 
дозволив проводити танцювальні й літе-
ратурні вечори 12. 

Відтоді вся адміністративна діяльність 
університету була спрямована на впрова-
дження внутрішнього порядку. Усіх сту-

дентів стригли, брили, забороняли носити 
вуса чи бакенбарди, одягали за формою, 
намагаючись надати всім однакового і 
пристойного виду 13. 

«Вечорами, після занять, – розповідає 
інший сучасник, – в інститутському залі 
лунала музика Малайського [...] і студенти 
танцювали. Приходили вчителі мистецтв: 
танцмейстер і гімнаст, і лунали звуки 
скрипки...» 14. В університеті концертував 
Ф. Ліст (1847). Тут відбувалися виставки 
передвижників, працювало 10 наукових 
товариств. Від 1861 р. щомісячно виходи-
ли «Университетские известия».

Отже, відтоді в університеті Св. Во-
лодимира суворо вимагали носити сту-
дентську форму. За розстебнутий гаплик 
або ґудзик інколи виключали з універси-
тету, казеннокоштних медиків віддавали 
у фельдшери, а словесників направляли 
вчителями в приходські училища (хоча 
невдовзі й повертали). У святкові табель-
ні дні студенти мали ходити в мундирі, 
носити шапку і шпагу 15. В університе-
ті навчались і студенти дуже багатих 
батьків-аристократів. Вони розкошували і 
приїздили на навчання в екіпажах з ла-
кеями. Щоби відрізнятися від інших сту-
дентів, вони носили картузи прусського 
зразка без полів із маленьким козирком, 
щільно припасований мундир із відверне-
ною білою полою, яка дозволяла бачити 
білу шовкову підкладку; на широкій чор-
ній стрічці – пенсне; черевики без каблу-
ків і білі рукавички на руках 16. «Узагалі 
в той час на студентстві лежав відбиток 
аристократизму, демократичні елементи 
ледь проступали» 17.

В особливі дні, а саме в дні актів і уро-
чистих свят, студенти обов’язково повинні 
були відвідувати богослужіння в лаврі, 
але не всі, а лише ті, які мали гарні мун-
дири. Із ними ректор та інше керівництво 
ходили до митрополита на обід. Інколи 
передбачався загальний похід до лаври.

На тогочасне студентство накладали і 
безліч заборон – бувати в кондитерських, 
відвідувати бали, концерти, театри і клуби 
після 10-ї години вечора під страхом по-
карання. Забороняли ходити по шинках, 
винятком був лише зал у контрактовому 
будинку. Студентів притягували до від-
повідальності за некультурну поведінку в 
театрі – шум, крики «віват мазури», «ві-
ват краков’як», за гру в карти. Звичайни-
ми покараннями були карцер, хліб і вода, 
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призначення на посаду, відправлення до 
батьків 18.

Цікаві відомості про освіту 72 членів 
дворянського комітету знаходимо в Т. Бо-
ровського. У 1858 р. у трьох губерніях 
виявлено, що багато хто навчався в Ки-
ївському університеті, інші закінчували 
університети Санкт-Петербурга, Харкова, 
Дерпта. Старші здобували освіту у Вільні, 
Варшаві чи Кременецькому ліцеї, дехто 
навчався в Одеському ліцеї або Царсько-
му Селі. Наймолодші закінчили гімназії 
в Ніжині та Рівному 19. Люди з вищою 
освітою почали працювати в гімназіях, 
судових органах, губернських та волосних 
управліннях, медичних установах.

Завдяки приватній ініціативі київських 
підприємців, які дбали і про користь для 
розвитку та вдосконалення власних ви-
робництв, і про державні інтереси, у Ки-
єві 1898 р. було відкрито політехнічний 
інститут. Микола Терещенко, його сини 
Іван та Олександр, Богдан Ханенко, бра-
ти Лазар і Лев Бродські, Микола Хряков, 
Семен Могилевцев, графи Бобринські, ба-
рон Максим Штейнгель та інші ввійшли 
до будівельного комітету і внесли пожерт-
ви. Усього жертводавців було 84 фізичні 
та юридичні особи.

На кошти М. Терещенка було засно-
вано чоловічу гімназію на Печерську, у 
перебудованому корпусі якої тепер роз-
містився Український транспортний уні-
верситет. Єврейське училище (тепер на 
вул. Антоновича, 69) збудували Лазар і 
Лев Бродські на згадку про молодшого 
брата Соломона.

Іван Терещенко понад чверть століт-
тя фінансував Київську художню школу 
О. Мурашка, у якій здобуло освіту багато 
відомих українських художників. Його 
син, Михайло Терещенко, мав безпосе-
редній стосунок до заснування в Києві 
(1913) консерваторії, давши 50 тис. руб. 
на утримання цього закладу, утвореного з 
музичного училища.

Дворянство і багаті купці та міщани 
засновували стипендії в навчальних за-
кладах. Дуже часто це робили родичі на 
згадку про померлих батьків або дітей, чиї 
імена закріплювались у назвах таких ми-
лосердних закладів. Наприклад, у Києві 
всім відома була доброчинниність Фунду-
клея, Демидових, княгині Васильчикової, 
Ґалаґана, родин Терещенків, Бродських, 
Попових та ін.; у Полтаві – Стефановича, 

Капцевича, Рєпніна, Заленського, Чер-
ненка 20 та ін. 

У ХIХ ст. на педагогічному відділенні 
з’явились і т. зв. казеннокоштні студенти. 
Це були майбутні вчителі гімназій і учи-
лищ, які перебували на цілковитому дер-
жавному забезпеченні і після закінчення 
університету зобов’язані були відпрацюва-
ти за призначенням щонайменше два роки. 
Гуртожиток таких студентів розміщувався 
в самому приміщенні університету. Тут 
вони і харчувалися в спеціальній їдальні. 
Підручники і одяг їм також видавали без-
коштовно. На початку 1860 р. педагогічний 
інститут при університеті закрили, замість 
нього з’явились окремі педкурси.

Культурне життя міст також значною мі-
рою залежало від приватних осіб, підпри-
ємців, доброчинної діяльності меценатів, 
які могли здійснювати свої задуми там, де 
були вищі навчальні заклади, інтелігенція, 
студентство. У ХІХ ст. Київ і Харків зали-
шалися великими культурними центрами. 
У знатних будинках утримували музичні 
салони, де з концертами виступали акто-
ри та музиканти. І хоча це було доступно 
лише представникам аристократії, однак 
для загального культурного розвитку нації 
воно мало неабияке значення. 

Починаючи від другої половини ХІХ ст. 
переважно в побуті дворян поширюєть-
ся звичай новорічного святкування біля 
ялинки. А такі форми дозвілля, як мас-
каради, костюмовані бали, новорічні ви-
стави, дитячі ранки, набувають масового 
характеру. У цей же час модними стають 
першотравневі масові народні гуляння, 
трапези невеликих компаній на лоні при-
роди, у яких брало участь і студентство. 

У 40–50-х рр. ХІХ ст. діти й онуки 
найбіднішого дворянства почали масово 
переселятися в міста, де, потерпаючи від 
холоду й голодуючи, вчилися на «мід-
ні гроші» і повністю втрачали все, що 
пов’язувало їх із дворянською верствою, 
поповнюючи армію різночинців, стаючи 
вчителями, журналістами, лікарями.

Упродовж усього ХIХ ст. відбувалася 
русифікація України, особливо міст. Про-
те серед студентства та інтелігенції поча-
ли з’являтися люди, які писали україн-
ською мовою, створювали нову українську 
літературу, збирали пам’ятки української 
історії, провадили історичний аналіз. 
Одну з таких груп українські народо-
любці утворили і в Харківському універ-
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ситеті. З Харкова походив і український 
письменник Г. Квітка-Основ’яненко, який 
знав і любив українську мову. У своїх 
творах він блискуче описав життя та по-
бут селянства Слобожанщини. Під його 
впливом М. Костомаров, який навчався в 
Харківському університеті, долучився до 
українських етнографічних та історичних 
розвідок. М. Кропивницький – знавець се-
лянського побуту – у Харкові видавав свої 
драматичні твори. Етнографічні видан-
ня народних пісень підготували А. Мет-
линський та І. Срезневський. Упродовж 
усього ХIХ ст. у Харкові функціонували 
гуртки української молоді, Харківське 
Кирило-Мефодіївське братство.

Київ наприкінці ХIХ ст. набуває стату-
су центру українського музичного життя, 
у чому, безперечно, велика заслуга М. Ли-
сенка. Спочатку він започаткував щорічні 
концерти, присвячені пам’яті Т. Шевчен-
ка, далі почав проводити авторські кон-
церти і концерти свого хорового колекти-
ву в оперному театрі.

1894 р. було засновано Літературно-
музичне товариство з музичною, літера-
турною, театральною та художньою ко-
місіями. До нього ввійшли М. Лисенко, 
Старицькі, Косачі та Тешенко. При Това-
ристві був клуб, де щосереди відбувалися 
літературні вечори, а щонеділі – концерти. 
Голови секцій М. Старицький і М. Лисен-
ко виявляли багато винахідливості, щоби 
провести їх по-справжньому цікаво. За 
участі студентів відбулися вечори укра-
їнської, російської, німецької, чеської, 
польської літератури та музики, а також 
концерти, присвячені М. Глінці, П. Чай-
ковському, Ф. Мендельсону, Ф. Шуберту, 
Ф. Шопену та багатьом іншим композито-
рам. Щороку разом зі студентством прово-
дили вечори, присвячені Т. Шевченкові. 

Проте, як згадують очевидці кінця 
ХІХ ст., «загальний рівень розвитку сту-
дентства був невисоким. Наукові спря-
мування, любов до науки і захоплення 
нею були рідкісним винятком; більшість 
займалось, скільки того було треба, щоб 
скласти екзамени і отримати будь-який 
ступінь. Однак існували переклички, і за 
пропуск лекцій належав карцер» 21.

У той час більшість студентів прожи-
вала, винаймаючи квартиру зі столом, 
що коштувало, наприклад у 1899 р., 
2 р. 83 коп. Деякі мешкали в пансіонах. 
Бідніше студентство могло жити і в т. зв. 

штракгаузах, де їм за невелику плату дава-
ли пансіонну їжу, а приміщення, освітлен-
ня, прислуга, опалення та прання білизни 
були безкоштовними 22. Перша студентська 
їдальня з’явилася 1871 р., а друга, най-
відоміша, – 1876 р. на Васильківській 23. 
Для студентів наявність їдальні була цін-
ною ще й тим, що її використовували як 
постійне місце для різноманітних зборів. 
Деякі зі студентів квартирували в профе-
сорів, щоби пройти курс наук, не дуже 
докладаючи зусиль. За це вони платили 
великі гроші 24. 

Згідно з програмою лібералізації гро-
мадського життя, втілюваною в життя за 
правління Олександра II, студентську 
форму було скасовано. Тож студенти хо-
дили в будь-якому одязі – у національних 
костюмах, вишиванках, запханих у шаро-
вари, «широких, як Чорне море», і з кольо-
ровими поясами. Улюбленим предметом 
одягу більшості студентів були капелю-
хи з величезними полями (в українців – 
велика смушева шапка) і плед, недбало 
накинутий на пальто або сюртук, що за-
міняв одночасно шубу й ковдру, з-під яко-
го, здавалося, він у будь-яку мить може 
кинути бомбу 25. Образ студента-ліберала 
завершувало довге невпорядковане волос-
ся, нечесана борода і окуляри з чорними 
скельцями. Розповідали, що коли одного 
разу Київський університет відвідав мі-
ністр народної освіти граф Толстой, то не 
повірив, що він бачить студентів, і запро-
понував «перевірити по матрикулах».

Окремо слід звернути увагу на осві-
ту дівчат. Вони могли навчатись удома 
або в закритих інститутах шляхетних ді-
вчат, наприклад, у Петербурзі таким був 
Смольний. 1818 р. за ініціативою княгині 
В. Рєпніної засновано Полтавський ін-
ститут, який утримували на кошти ліво-
бережного дворянства. У другій чверті 
ХIХ ст. такі заклади відкрито в Харкові, 
Одесі та Києві. Вони давали освіту, есте-
тичне й етичне виховання і право на по-
саду гувернантки дворянських і купець-
ких дітей. До них приймали лише дівчат 
дворянського (благородного, шляхетного) 
походження, а від 1852 р. – і дочок почес-
них громадян та купців 1-ї Гільдії.

Юна дворянка мала опанувати навички 
гри на певному музичному інструменті, ма-
лювання, співу, граціозного танцю. Усьому 
цьому навчали для того, аби бути прияз-
ною в товаристві: «Музика була на першо-
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му плані, але музика особлива, показна. 
Прагнули розвивати техніку, швидкість, 
вміння швидко розігрувати п’єси». Бага-
то уваги звертали на вміння «вести себе» 
тощо. Порушення етикету, вільну поведін-
ку суворо карали. Без дозволу і супроводу 
лакеїв у лівреях панянки не мали права 
з’являтися навіть у саду. Імператриці за-
вжди опікувалися такими закладами від 
самого їхнього заснування. А на врочис-
тостях на честь приїзду найсановитіших 
осіб вихованки перебували близько до 
царя, цариці й членів царського дому. Ме-
тою жіночої освіти була підготовка багатих 
дівчат до того, щоби «сяяти на балах і по-
добатись», менш забезпечених – бути гар-
ними господинями. Як писала з гіркотою 
одна зі світських пань: «Більшість жінок 
виховання робило гожими тільки для ролі 
світських дам» 26.

Не так багато дійшло до нас матеріалів 
про тогочасні свята та рекреації студент-
ства. Рекреації – це дні відпочинку учнів 
та студентів Київської академії на природі, 
які щорічно влаштовували 1, 15 і 30 трав-
ня. Це були свята, не позначені в жодному 
церковному календарі, які проходили без 
жодного церковного обряду. У професора 
Хв. Титова читаємо: «У святі брали участь 
не лише ректор та професори, а й митро-
полит, представники вищої влади Києва і 
міського товариства, інколи у значній кіль-
кості. Рекреації найчастіше проводили на 
Шулявці, де була в митрополита дача, а 
інколи – на інших заміських дачах, напри-
клад у 1808 р. біля Кирилівського монас-
тиря. Митрополит влаштовував для гостей 
великий обід, під час якого грав акаде-
мічний оркестр і співав хор. М. Серапіон 
мав за звичай кидати срібні й мідні монети 
“для втіхи” студентів. Увесь день прохо-
див у розвагах. Учитель поезії для таких 
прогулянок писав комедію або трагедію, 
які потім розігрували студенти філософії 
та богослов’я. Після театру переходили 
до ігор у кота й мишку, джут, піжмурки, 
кільце, свайку. Усе грало, шуміло, забав-
лялось і м’ячем, і кеглями, і пристойними 
гімнами» 27. Рекреації, безсумнівно, разом 
з іншими академічними врочистостями, 
привносили щось нове у звичний ритм по-
всякденності.

Від кінця ХІХ ст., як вважав уряд, ста-
нам купецькому, міщанському і, по змозі, 
селянам стало можливим здобувати освіту 
згідно з їхніми потребами, способом жит-

тя і положенням у державі. Дітям почес-
них громадян нарівні з дворянськими ді-
тьми відкрито безперешкодний доступ до 
університетських курсів. Міщан, вільних 
поселян і загалом людей податкового ста-
ну приписано допускати у вищі навчаль-
ні заклади, а також в університети, але 
лише після пред’явлення ними свідоцтв 
про звільнення з тих станів, до яких вони 
вже не належать 28.

Основним типом свят доби капіталізму, 
у яких брали участь і студенти, були офі-
ційні врочистості. Їхню патріотичність 
засвідчують події того часу: коронації 
царів, 900-річчя хрещення Русі (1888), 
100-річчя Бородінської битви (1912), 
300-річчя правління династії Романових 
(1913) та інші дати. Сценарій таких «за-
гальнонародних торжеств» розробляли 
за тісної взаємодії державної та церков-
ної влади. Їхніми основними елемента-
ми були молебні, хресні ходи, панахиди, 
водосвяття, закладання нових храмів та 
інші релігійні ритуали. Разом із релігій-
ним культом активно пропагували культ 
«батюшки-царя». Із цією метою викорис-
товували самодержавну символіку – пор-
трети і бюсти монархів, царські вензелі, 
емблеми двоголового орла, державний 
гімн «Боже, царя храни», покликані ви-
ховувати вірнопідданські почуття.

 Проте не завжди свята проходили за 
заздалегідь розробленим сценарієм. Так, 
у 1884 р. прогресивно настроєні студенти 
фактично зірвали святкування 50-річчя 
заснування Київського університету. 
Сталося так, що ювілей збігся із запро-
вадженням нового реакційного статуту 
вищої школи, про який студенти відкри-
то говорили, що він «душить університет 
і взагалі будь-яку думку». Невдоволен-
ня посилилося ще й тим, що адміні-
страція, боячися заворушень, відмінила 
студентський бал і концерт, музичною 
програмою якого керував М. Лисенко 29. 
У відповідь на такі заходи студенти бой-
котували офіційну частину церемонії і 
влаштували демонстрації на вулицях 
міста. Із піснями й гаслами вони про-
йшли центральними вулицями. Завдяки 
посиленим нарядам поліції і козаків де-
монстрацію розігнали 30.

Репресії не забарилися. За декілька 
днів університет на півроку закрили, від-
рахувавши близько 200 студентів. Деяких 
заарештували та вислали за межі міста, 
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а решта отримала «вовчі квитки», тобто 
заборону вступати будь-коли і будь-де до 
вищих навчальних закладів. Від кінця 
ХIХ ст. передові студенти почали частіше 
солідаризуватися з робітниками, спільно 
проводячи антиурядові мітинги та демон-
страції.

ХVIII – початок ХХ ст. сформували 
власну шкалу матеріальних та духовних 
цінностей для елітної верстви, дотри-
мання яких вважали за необхідне. Від-
мінними були традиції, побут, освітній 
рівень, інтере си, культурний потенціал 
різних прошарків дворянства, багато в 
чому вони залежали від матеріального 
становища. Однак законодавчо всі вони 
були об’єднані в одну верству. Культура 
й побут студентства досліджуваного пері-
оду видозмінювалися, що помітно в одязі, 
задоволенні культурно-освітніх потреб та 
ін. Їхньому розвиткові властива наявність 
трьох тенденций: патріархально-народної 
та аристократичної із виразнішою домі-
нантою останньої, а на початку ХХ ст. – 
ліберальної. Окрім свят церковного ка-
лендаря, студентство дедалі більше бере 
участь і у світських, а пізніше й у револю-
ційних заходах. 
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Надія Яцун 
(Одеса)

МОЛОДІ Ж НІ ГРОМ А ДИ ЯК 
ОСЕРЕ ДОК ДОШ ЛЮбНОГО 
СПІ ЛК У ВА НН Я МОЛОДІ 
В ТРА ДИЦІйНОМ У 
У К РА ЇНСЬКОМ У 
СУСПІ ЛЬСТВІ

В 
ажливими інститутами процесу со-

ціалізації молоді завжди були сім’я, сіль-
ська громада, вікові об’єднання молоді, 
церква. Участь сільської общини в про-
цесі соціалізації молоді була визначаль-
ною, відбувалася вона через взаємозв’язок 
та налагодження стосунків з молодіжни-
ми громадами села. Молодіжні громади 
(дівочі та парубочі) були своєрідним осе-
редком організації різноманітних форм 
спілкування молоді, а відтак і важливою 
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структурою в підготовці молоді до по-
дружнього життя, оскільки цією справою 
переймалися не лише молодь та її батьки, 
а й громада. Саме в громадах відбувалося 
дошлюбне спілкування – важливий пері-
од підготовки молоді до утворення сім’ї. 
Отже, спільною рисою для всіх молодіж-
них громад була орієнтованість на шлюб, 
на створення родини та свого господар-
ства, що об’єднувала неодружену молодь 
у відповідальний період життя людини – 
від парубкування та дівування (вступу у 
вік юності) до одруження.

Метою нашого дослідження є висвіт-
лення ролі молодіжних громад як голов-
ного осередку дошлюбного спілкування 
молоді в традиційному українському су-
спільстві.

Серед дослідників немає єдності в розу-
мінні витоків молодіжних громад. Їх вба-
чали в таких соціальних утвореннях, як 
церковні братства та цехові організації, роз-
глядали як самостійні молодіжні громади, 
що зазнавали впливу церковних братств. 
Існує думка й про відсутність у діях па-
рубоцьких громад «стародавніх філантро-
пічних та просвітительських елементів», 
притаманних церковним братствам. Але в 
будь-якому разі парубоцтво належить до 
особливої суспільної групи, що є залишком 
давньої форми визнання статевої зрілос-
ті – більш раннім, аніж цехи і братства [1]. 
В. К. Борисенко, А. П. Пономарьов та де-
які інші дослідники погоджуються з тим, 
що молодіжні громади були невід’ємним 
інститутом підготовки молоді до подруж-
нього життя в традиційному українському 
середовищі [2]. Останнім часом активізу-
валися регіональні дослідження традицій-
ної культури. Молодіжні громади також 
стали предметом наукової уваги в контек-
сті дослідження традиційної весільної об-
рядовості українців Одещини [3].

Як зазначав видатний дослідник тради-
ційної української культури Хв. Вовк [4], 
у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. 
парубочі й дівочі молодіжні об’єднання 
(громади) були головним інститутом ор-
ганізації дозвілля молоді та регулювання 
її дошлюбних стосунків, хоч їхні функції 
цим не обмежувалися. За наданими авто-
ром відомостями, кожне з цих товариств 
мало свого вождя в особі отамана чи ота-
манки. На чолі дівочої громади стояла 
старша дівка – «та, котра вела порядок 
між дівчатами»; називали її отаманшою. 

На чолі парубочої громади був старший 
парубок – отаман. Отаман та отаманша 
були довіреними представниками своїх 
громад, вони залагоджували сварки, вла-
штовували забави та мали вирішальний 
голос у прийнятті нових членів [5].

За свідченнями дослідників Степової 
України, молодіжні громади Одещини, 
як і на всій території України, мали сво-
єрідний неписаний статут, очолювалися 
виборними особами, із наданням їм функ-
цій керівників організації і проведення 
дозвілля. Дівчата і хлопці мали свої окре-
мі ватаги. На Одещині голову парубочої 
громади називали отаманом. У централь-
них регіонах України дівчата та парубки 
також щороку вибирали «березу».

Інколи найвправніші обиралися кілька 
років поспіль. Вибори влаштовували най-
частіше перед Різдвом. Як і в інших ре-
гіонах, на Одещині також обирали тих, 
хто знав найбільше колядок, щедрівок, 
вітань та вмів водити ватагу колядників і 
щедрувальників по всьому селу [6].

За реконструкціями дослідників, кож-
на громада мала свою продовольчу касу, 
що складалася з регулярних внесків усіх 
членів і мала задовольняти, з одного боку, 
релігійні потреби, а з другого, – служи-
ти для організації розваг та сходин. Ор-
ганізація зібрань відбувалася на гроші зі 
спільної каси (купівля свічок чи гасу), 
кожна дівчина приносила із собою що-
небудь із харчів: муку, яйця, сир, іноді 
навіть курку на юшку. Тобто, всі організа-
ційні та підготовчі моменти дозвілля були 
справою молодіжних громад [7].

Одним із головних завдань молодіж-
них громад був насамперед прийом нових 
членів до колективу. За матеріалами до-
сліджень, процес вступу до громади був 
пов’язаний зі складною системою звичаїв 
та обрядів, своєрідних умов та вимог. Од-
нією з умов вступу парубка чи дівчини 
до молодіжної громади було досягнення 
певного віку. В Україні практика ранньо-
го одруження була спричинена потребою 
родини в додаткових робочих руках. Вона 
задовольнялася, зокрема, через одруження 
синів, що і викликало формування тради-
ції раннього парубкування й дівування, а 
отже, і раннього одруження. Скажімо, ця 
традиція зберігалась у деяких районах За-
хідної України (із застарілими формами 
виробничих відносин, землекористуван-
ня і землеволодіння), тоді як у регіонах 
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із порівняно прогресивними соціально-
економічними відносинами вона була менш 
вираженою. Якщо в Галичині парубкуван-
ня починалося з 15-ти – 16-ти, а дівуван-
ня – з 14-ти – 16-ти років, то на Поділлі 
парубки й дів чата починали ходити на 
«вулицю», тобто місце, де молодь збира-
лася на гуляння, з 15-ти, у Середньому 
Подніпров’ї, відповідно, – з 16-ти – 17-ти 
та з 16-ти років [8].

За матеріалами проведених науковця-
ми досліджень, у Степовій Україні (на 
Одещині) вік початку дівування та паруб-
кування коливався від 15-ти – 16-ти років 
до 19-ти – 20-ти років, залежно від того 
чи іншого населеного пункту та соціально-
економічних або політичних умов [9]. 
З того самого віку дівчат уже й свата-
ли [10]. Щоправда, ці норми мали помітні 
коливання і залежали від місцевих звича-
їв, складу родини, її економічного стано-
вища, нарешті, від зрілості самої людини, 
ступінь якої визначала громада. Остання, 
власне, і вирішувала: чи приймати хлоп-
ця або дівчину до громади, чи не при-
ймати. Важливими умовами вступу до 
громади були характеристика, яку давали 
односельці, а також згода батьків. Отже, 
вступ до молодіжної громади – надзви-
чайно відповідальний життєвий момент, 
свого роду соціальна межа, яку мусили 
перейти хлопець або дівчина, щоб набути 
набагато вищих якостей. Коли про хлопця 
казали, що він парубочить, це означало 
визнання його права на створення сім’ї, 
на рівну з дорослими роботу, на вільне 
розпорядження заробленими грошима, на 
участь у сімейних радах; парубок навіть 
діставав право ходити замість батька на 
громадські сходи. До цього моменту як 
хлопці, так і дівчата були обмежені у пра-
вах. Щодо прав, то вони відповідали пев-
ним соціально-віковим категоріям, на які 
традиційно поділялися діти й молодь.

З кожною віковою категорією збіль-
шувалися права та громадське визнання 
хлопців і дівчат, але тільки вступ до мо-
лодіжної громади узаконював їхні гро-
мадянські права. Саме тому намагалися 
якомога урочистіше відзначити цю подію, 
присвятивши їй обряд посвячення у зрі-
лий стан (ініціація) [11]. 

Класична схема ініціації складалася пе-
реважно з трьох фаз: виділення індивіда із 
суспільства і його ритуальне «вмирання», 
далі межовий (лімінарний) пе ріод, упро-

довж якого ініціанти проходили навчан-
ня й різноманітні випробування, врешті, 
включення до колективу вже в новому ста-
тусі як повноправного члена [12].

За реконструкціями дослідників, об-
ряд посвячення у зрілий стан у різних ре-
гіонах України мав свою специфіку. Так, 
здебільшого новачків до гурту приймали 
на перших осінніх вечорницях. Відомо, 
що ці осередки дозвілля сільської моло-
ді з настанням жнивної пори переставали 
функціонувати, а з приходом осені від-
новлювалися. В одних селах вони розпо-
чиналися на другу Пречисту (21 вересня), 
в інших – на Покрову (14 жовтня) чи на 
Кузьми й Дем’яна (14 листопада).

Давні звичаї перших вечорниць досить 
довго зберігалися на Поліссі та Волині. На 
перші осінні вечорниці дівчата в складчину 
готують святкову вечерю. Приносять сало, 
яйця, обов’язково варять вареники.

Дівчина, яка вступала до дівочої гро-
мади, повинна була на перші вечорни-
ці зварити кашу. Горщик із кашею вона 
приносила в хустині і ставила на столі. 
Сходилися хлопці й починали «торгувати 
кашу». Хто давав більше грошей, той бив 
кашу, а гроші віддавали дівчині. Вона 
частувала всіх кашею і ставала членом 
гурту, могла вже ходити на вечірки.

Цікавий звичай вступу у повноліття по-
бутував на Поділлі. Тут відбувався обряд 
«коронування» юнака на парубка. Його 
садовили на стілець, застелений кожухом 
(або на подушку), давали в руки хлібину 
і пляшку та тричі піднімали високо вгору, 
співаючи при цьому величальних пісень 
на його честь. За «коронування» хлопець 
ставив могорич і частував усю грома-
ду [13]. Після цього ритуалу та могоричу 
колишній безвусий «кашоїд» набував усіх 
прав парубоцтва: він міг запускати вуса і, 
найголовніше, залицятися до дівчат і від-
відувати вечорниці [14]. На Одещині, за 
свідченнями дослідників, від хлопців, які 
вперше виходили гулять, брали могорич: 
батько «ставив стіл» – відро вина, закус-
ку, щоб його син «ходив гуляти». «Ма-
лих» хлопців гнали додому «кушаками» 
(пасками, поясами), бо вони ще не давали 
могоричу. Якщо ж дівки виходили дівува-
ти раніше, ніж було прийнято, то хлопці 
били їх лозинами [15].

Народна етика виробила цілу систе-
му уявлень щодо прав парубків та дівок 
на порі та черговості їхнього одруження. 
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Звичаєве право в цьому сенсі було кате-
горичним: першими ходити на вечорни-
ці, як і одружуватися, мали право старші 
діти. Вважали за сором для родини, якщо 
сватали з-поміж сестер молодшу. Нерідко 
батьки дівчини відмовляли старостам, по-
силаючись на те, що раніше віддаватимуть 
старшу дочку. Тому, щоби підкреслити 
пріоритет старших дітей, існували спеці-
альні чини – старший парубок і старша 
дівка, і ніхто з молодших братів та сестер 
не міг заступати їм дорогу [16].

У житті сільської молоді в Україні 
помітне місце займала узвичаєна форма 
дозвілля – вечорниці, досвітки. Їх орга-
нізовували насамперед дівочі громади, 
вибираючи місце проведення вечірок. За 
реконструкцією дослідників, найчастіше 
збиралися в хаті вдови чи самотніх людей 
похилого віку, рідше – почергово в тих осе-
лях, де була дівчина. Дівчата приносили 
із собою прядіння, вишивання, плетіння. 
Кожна дівчина прагнула показати свою 
майстерність. На Лемківщині, зокрема, 
закінчити прясти треба було до новоріч-
них свят, бо з дівчат, які не встигли цього 
зробити, сміялися не тільки парубки, а й 
усе село. Вечорниці виконували подвійну 
функцію: передусім це були зібрання мо-
лоді для праці в гурті, про що свідчить 
їхня паралельна назва – «прядки». Робота 
чергувалася з відпочинком: танцями, спі-
вом, жартами, іграми, оповіданнями [17]. 
На Андрія на вечорницях розваги пере-
важали над працею. У той вечір багато 
ворожили, співали, гостилися. Тобто, за 
реконструкціями Хв. Вовка, проведення 
дозвілля відбувалося приблизно за та-
кою схемою: дівчата сходилися на місце 
зібрань та виконували принесену з дому 
роботу (пряли, вишивали) під супровід 
пісень. У цей час зненацька з’являлася 
юрба парубків, обов’язково з музиками та 
з пляшкою, а то й двома, горілки. Дівочі 
співи на цьому переривалися і починалися 
танці. Після танців усі сідали до готової 
вечері. Але отаман та отаманка не сідали 
до столу, вони повинні були обслуговува-
ти товариство [18].

Отже, повсюдно в Україні вечорниці – 
це традиційна форма спілкування молоді, 
оперта на трудову і розважальну основу. 
Разом з тим у їхньому влаштуванні було 
чимало відмінностей. Зокрема, у західних 
областях України, порівняно із централь-
ними, вечорниці були менш популярними, 

обмеженими щодо часу їхнього проведен-
ня, із досить своєрідною атмосферою спіл-
кування. Тут разом з молоддю збиралися 
молоді сім’ї, подекуди влаштовувалися 
вечорниці лише з участю дівчат і жінок, 
без хлопців [19]. 

За свідченнями дослідників, понов-
лення молодіжних статево-вікових груп 
починалося наприкінці весни. Однією з 
найпоширеніших форм дошлюбного спіл-
кування молоді в Україні була так звана 
вулиця – своєрідні вечорниці на свіжому 
повітрі. Починалася «вулиця» від Вели-
кодніх свят і тривала все літо – аж до дня 
Семена Станника (14 вересня за старим 
стилем) [20]. Знайомство парубків і ді-
вчат, формування дошлюбних пар та їхнє 
публічне представлення відбувалося під 
час суспільних розваг, на які дуже бага-
тий весняний період (особливо в другій 
його половині). Вони виявлялися в особ-
ливих формах дозвілля – специфічних 
за своїм репертуаром хороводах та піс-
нях [21]. Широко відомими були також 
молодіжні розваги, ворожіння, пов’язані з 
купальською обрядовістю, оскільки в ку-
пальській обрядовості головний акцент 
робився на участі молоді [22]. У багатьох 
селах Київщини, Чернігівщини та Пол-
тавщини дівочі й парубочі громади, хоч 
і в значно слабшій формі, зберігались аж 
до 30-х років ХХ століття [23]. 

Отже, дошлюбне спілкування молоді 
в традиційному суспільстві було однією 
з передумов одруження. На основі ана-
лізу структури та діяльності молодіжних 
громад в українському суспільстві кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. можна дійти ви-
сновку, що вони були головним осередком 
спілкування молоді, відігравали значну 
роль у її соціалізації, були важливим еле-
ментом у регулюванні дошлюбних стосун-
ків, виконували головну функцію в підго-
товці молоді до одруження та визначення 
шлюбного партнера. Молодь збиралася 
для проведення дозвілля за територіаль-
ним принципом (у населеному пункті в 
різних частинах села – кутках). Форми 
дозвілля можна розділити на: спілкуван-
ня просто неба влітку (вулиця), спілку-
вання молоді в приміщенні взимку (вечор-
ниці, досвітки), спілкування молоді під 
час проведення храмових і календарних 
свят як у приміщенні, так і просто неба 
(Андрія, Водохреща, Масниця, Зелені 
свята та ін.). Процес вступу до громади 
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супроводжувався складною системою зви-
чаїв та обрядів, своєрідних умов і вимог, 
вікового цензу, що значно різнився для 
хлопців і дівчат. Громади поділялися за 
гендерною ознакою на дівочі та парубо-
чі. Керівники парубочих і дівочих громад 
виконували важливі функції в організа-
ції та проведенні дозвілля, їхні обов’язки 
та відповідальність перед громадою були 
дуже великими. 

Поступово молодіжні громади як осе-
редок гуртування сільської молоді втра-
чають більшість своїх функцій, стають 
неформальними, хоча ще відіграють важ-
ливу роль в організації відповідального 
періоду в житті людини – підготовки мо-
лоді до одруження. Особливо цей процес 
посилився в другій половині XX ст., що 
може бути пов’язано з характерною для 
цього періоду практикою нівелювання 
традиційних елементів культури, зокре-
ма і в молодіжному спілкуванні. Така 
практика впроваджувалася через систему 
сільських будинків культури, що ставали 
новими осередками проведення дозвілля 
в нових, не притаманних сільському се-
редовищу формах. Але це вже питання 
окремого дослідження.
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Яна Комар 
(Горлівка) 

РОЛЬ ТРА ДИЦІйНОЇ 
К УЛЬТ У РИ бОЛГА РСЬКОЇ 
ДІ АСПОРИ В ПРОЦЕСІ 
ФОРМ У ВА НН Я 
СОЦІ А ЛЬНОГО ПРОСТОРУ 
У К РА ЇНИ

С 
тановлення державності України, 

її національне та культурне відродження 
привернули увагу до питання формуван-
ня структури українського суспільства. 
Звертаючись до етнічної структури, варто 
зазначити, що українці є домінуючим ет-
носом, який заклав основи процесу дер-
жавотворення. Однак упродовж багатьох 
століть поряд мешкають і представники 
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інших народів, які брали активну участь 
в історичному розвитку української держа-
ви, виявляли власні особливості, свою уні-
кальність: мову, традиції, побут. У процесі 
міжкультурних взаємин вони збагачували 
українську культурну спадщину, водночас 
переймаючи щось і від сусідів.

В Україні, за даними Всеукраїнського 
перепису населення, проживають пред-
ставники понад 130 національностей і 
народностей: росіяни, білоруси, греки, 
цигани та багато інших, чисельністю від 
8 млн. (росіяни) до 33 тис. (німці) і на-
віть менше [1]. І кожен із цих етносів є 
частиною українського суспільства. У цій 
статті автор пропонує звернути увагу на 
представників болгарської діаспори. По-
селення болгар на території України були 
відомі ще з V–VІ ст. Переселення болгар 
у Північне Причорномор’я та Крим набу-
ло значного поширення в ХІХ ст., хоча 
до цього болгари неодноразово приходи-
ли на терени України й залишалися тут 
жити, таким чином, культурна взаємодія 
слов’янських народів відбувалася впро-
довж багатьох віків. 

Необхідність осмислення ролі тради-
ційної культури болгарської діаспори в 
процесі формування соціального просто-
ру України зумовлює мету обраної теми. 
Автор аналізує приклади матеріальної та 
духовної культури болгар України, зна-
ходячи паралелі в українській традицій-
ній культурі. Значна увага приділяється 
українсько-болгарським мовним зв’язкам 
на сучасному етапі. 

Зацікавленість традиційною культурою 
болгар України спостерігається здавна. 
Цією проблематикою займалися дослідни-
ки ХІХ–ХХІ ст., серед яких можна назвати 
М. Державіна, І. Горбань, І. Грека, М. Чер-
венкова, М. Дихана, О. Музиченка, І. Нос-
кову, В. Диханова, І. Стоянова [2]. Їхні робо-
ти мають різне спрямування та хронологічні 
межі, але їх об’єднує тема болгар України, 
традиції та звичаї цього народу. Культура 
живе, постійно розвивається, тому певна 
кількість сучасних дослідників звертає ува-
гу саме на проблеми міжетнічних зв’язків, 
толерантності, українсько-болгарські куль-
турні та наукові віхи дружби тощо. Зокре-
ма, такі питання розглядають С. Асланов, 
В. Наулко, Ю. Тимошенко, В. Євтух та ба-
гато інших [3].

З огляду на те, що сьогодні спостеріга-
ється підвищений інтерес до проблем наці-

ональних меншин, етнонаціональних взає-
мин, тема традиційної культури болгарської 
діаспори в процесі формування соціально-
го простору України нині є актуальною та 
потребує подальшого висвітлення.

Життєдіяльність сучасного суспіль-
ства забезпечується нормами права, зво-
дом законів, які приймають народні об-
ранці, тобто представники народу. Однак 
невід’ємно від сучасного суспільства іс-
нує традиційний тип суспільства (чи тра-
диційна культура), який функціонує за 
законами звичаєвого права, на підставі 
традицій і настанов. Традиційна культу-
ра характерна переважно для сільської 
місцевості, де незаперечним джерелом 
мудрості є старше покоління. Авторитет 
старшого покоління є вирішальним у всіх 
питаннях: від того, коли починати сіяти, 
до вибору майбутнього чоловіка чи дру-
жини. Такий підхід давав змогу вирішу-
вати більшість конфліктів безкровно. Тра-
диційна культура органічно споріднена 
з природою, тут конфлікт між природою, 
людиною та суспільством відсутній. Гар-
монійні відносини людини та традиційної 
культури дають поштовх до збереження 
самобутності, тобто традиційна культура 
зорієнтована на самозбереження власної 
автентичності.

Постійні зміни, що відбуваються вна-
слідок модернізації, глобалізації та інших 
сучасних процесів, знаходять відображен-
ня і в культурі. Зокрема, у сучасній куль-
турі порушена дихотомія відносин «стар-
ше покоління – родина»: простежується 
зниження авторитету старшого покоління. 
Швидкі зміни культурної дійсності поро-
джують нові покоління молоді.

Сучасний тип культури притаманний 
для індустріальних урбанізованих міст, 
районів, країн. Однак існування тради-
ційної культури є цілком можливим в ін-
дустріально розвинутій державі. Украї на 
є прикладом співіснування двох типів 
культур в одній країні – уніфікованої 
сучасної та самобутньої традиційної.  
У деяких країнах світу, таких, як Вели-
кобританія, Японія чи Китай, поєднання 
традиційної та сучасної культур сприяло 
появі нового змішаного типу культури, 
де гармонійно поєднані модернізаційні 
тенденції та традиційний етнічний устрій 
життя, національні особливості та звичаї. 
Специфічним фактором для України, 
що впливає на формування змішаного 
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типу культури, є багатонаціональність. 
Наприклад, південь країни завжди був 
строкатим регіоном, де впродовж трива-
лого часу мешкали молдавани, румуни, 
гагаузи, болгари, українці, росіяни, ци-
гани та інші етноси. Кожна з цих націо-
нальних спільнот має власну багату сис-
тему традицій – матеріальну та духовну 
спадщину.

Матеріальна культура включає в себе 
такі елементи, як породи тварин і сорти 
рослин, ґрунти і природні речовини (ре-
сурси), усе те, що зазнало обробки. До 
матеріальної культури відносять також 
будівлі та споруди, інструменти та об-
ладнання для будь-яких видів діяльності, 
шляхи повідомлення та засоби транспор-
ту, зв’язок і засоби зв’язку, технології [4].

Одним із прикладів інтеграції елемен-
тів болгарської матеріальної культури в 
українську стала культура городництва 
болгар. Цей промисел був суто чолові-
чою справою, що пов’язано зі складністю 
процесу. У сільськогосподарській термі-
нології часто трапляються слова або бол-
гарського походження, або з означенням 
«болгарский», оскільки першопрохід-
никами в цій галузі були саме болгари. 
Наприклад, зрошувальний механізм, що 
використовували болгари в Європі та на 
теренах Російської імперії, був відомий 
як «болгарське колесо». Болгари привнес-
ли в українську та світову агрокультуру 
поняття теплично-парникового господар-
ства, що дозволило вирощувати тепло-
любні культури навіть на півночі. Було 
досягнуто успіху в селекційній справі, 
з’явилися нові врожайні та холодостійкі 
сорти (перець Болгарский, цибуля сортів 
Болгарський арпаджик і Самоводенська 
каба) [5, с. 71–72]. Спільними з українця-
ми були використання таких знарядь, як 
серп, коса, вили, ціп і молотьба кіньми, 
катками. Для прокатування застосовував-
ся дерев’яний каток. 

Товарним підприємством болгар була 
«артел» – прототип сучасних компаній з 
багатоступеневою структурою, чітким роз-
поділом обов’язків і відрядною формою 
заробітної плати.

До традиційної матеріальної культу-
ри також відносять національний одяг і 
його елементи. Шерстяний жіночий очі-
пок, прикраси (коралі, намисто, кільчи-
ки, обручі) багато в чому подібні до дета-
лей костюма українців і молдаван. Схожі 

також тунікоподібні жіночі сорочки, ви-
шивки тощо.

Симбіоз міжкультурної взаємодії спо-
стерігається й у сфері духовної культури, 
що є продуктом духовної діяльності лю-
дини. Вона існує переважно в ідеальному 
вигляді: поняття, уявлення, судження, 
символи, вірування, почуття, пережи-
вання. Духовна культура моделює особ - 
ливий простір цінностей, визначає та за-
довольняє інтелектуальні та емоційні по-
треби. 

Взаємопроникнення геностилів культу-
ри проявлялося через художню творчість, 
національну музику, традиції та звичаї. 
В українців Карпат символічне дійство 
«курячий полазник» на свято Андрія 
(13 грудня) має паралелі в календарній 
обрядовості південних слов’ян, від яких 
ця традиція, мабуть, і була запозичена: 
20 грудня болгари святкують день св. Іг-
натія – Ігнаждень. Заслуговують на увагу 
особливості використання українцями та 
болгарами магічного символу цього свя-
та – курки, яка уособлювала родючість 
і багатство. Лемки Пряшівщини бажали 
господарям, щоби добре неслися кури. Га-
лицькі лемки запорукою доброї родючості 
вважали прихід до хати першим хлопця. 
Болгари Одещини на Ігнаждень рано-
вранці саджали дітей на солому, розсте-
лену на долівці у вигляді кубельця, діти 
імітували кудкудакання.

Більшість символічних дійств під час 
свят зимового циклу болгар та україн-
ців подібні, що пов’язано як із частко-
вою інтерференцією традицій і звичаїв 
двох народів, так і з міфологічною вірою 
більшості народів у те, що події на зламі 
року впливають на весь наступний рік. 
Обов’язковим обрядовим дійством на зи-
мові свята було обкурювання ладаном – 
вважалося, що це відлякує злі сили. 
Ладаном обкурювали не лише хату, а й 
худобу та господарські будівлі. 

Генетична спорідненість двох народів 
безперечно вплинула на формування осо-
бливої культурної поведінки, зафіксова-
ної в ритуалах, традиціях і звичаях, які є 
результатом обстоювання великою групою 
людей спільних вірувань, культурних упо-
добань, символів, манери поведінки тощо. 
Одним із головних символів в українців 
і болгар став хліб: з точки зору христи-
янської моралі – символ єднання всіх 
християнських народів, любові, рівності, 
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братерства, свободи, а з точки зору міфот-
ворчого початку – символ сонця, добробу-
ту та любові. В обох народів на свята чи у 
визначні події не можна було різати хліб, 
а лише ламати його (цикл зимових свят, 
весільний обряд). Шанобливе ставлення 
до хліба перейшло у фольклор.

Прислів’я та приказки займають особ-
ливе місце під час вивчення традиційної 
культури народу, а компаративістика паре-
міологічного фонду мов дає змогу виокре-
мити загальне та індивідуальне в різних 
культурах. Спільність мови є незаперечним 
фактом у національній ідентифікації етно-
су. Не слід забувати, що мова є одним із 
першочергових складників специфічної 
етнічної культури. Близьке сусідство з 
представниками інших національностей 
змушує будувати певні взаємини. Засобом 
вираження намірів стає мова – як рідна, 
так і мова співбесідника. 

У світі на сучасному етапі існує близько 
200 незалежних держав, але якщо брати 
до уваги напівзалежні території, автоно-
мії та держави, то кількість існуючих мов 
зростає. За підрахунками мовознавців, 
кількість функціонуючих мов у світі ся-
гає 3000. Беручи до уваги діалекти, кіль-
кість мов збільшується в десятки разів, а 
це означає, що майже в кожній державі 
одночасно співіснують кілька мов. Пояс-
ненням цього явища є існування в межах 
іноетнічного середовища мов етнічних на-
родів, які не мають власної державності, 
або національних етнічних спільнот, які 
мають національні держави, але опинили-
ся за їхніми межами через низку історич-
них причин.

Мови таких національних меншин зна-
ходяться в досить скрутному становищі. 
Ця ситуація пов’язана з інтеграційни-
ми процесами сьогодення: глобалізацією 
економіки, формуванням єдиного інфор-
маційного простору, технічним поділом 
праці, що зумовлює стандартизацію, 
упорядкованість та застосування єдиних 
правил і норм. Однак нині інтеграційний 
процес з економіко-правової та загально-
технічної сфер перейшов у сферу мови та 
культури. 

В етнічній історії України простежу-
ється регіональна самобутність. Зважаю-
чи на генетичну та етнографічну історію 
Півдня України, мовна ситуація може 
бути схарактеризована як гетероморфна: 
державною мовою є українська, мовою 

міжнаціонального спілкування лишається 
російська, а болгарська мова переважає в 
сімейно-побутовій сфері; також поширені 
ідіоми інших меншин. Гетероморфна си-
туація є наслідком багатьох перетворень 
у політичному та соціально-економічному 
житті регіону. Особливо інтенсивно про-
цес суспільних змін відбувався в другій 
половині ХХ ст. 

Ступінь використання іншомовних іді-
ом у селах із компактним проживанням 
болгар залежить від деяких факторів 
загального (місце розташування населе-
ного пункту, сусідство з представниками 
інших етносів) та індивідуального (вік, 
освіта, соціальне походження, соціальний 
стан) характеру. Унаслідок тісних контак-
тів між болгарами та росіянами відбулася 
взаємозаміна деяких елементів традицій-
ної культури місцевих мешканців. З по-
чатком розбудови української держави 
аналогічні процеси проходять між болга-
рами та українцями. 

Білінгвізм комунікативної ситуації 
став звичним явищем для бессарабських 
болгар. Зміна мовних кодів може відбу-
ватися декілька разів на день. Сучасна 
болгарська діалектична мова зазнає змін: 
спочатку відчувався вплив російських, а 
нині – українських лексем. Спостерігають-
ся випадки інтеграції українських укра-
плень у систему болгарського діалекту як 
його постійних складників: «хорта ходять 
ли в църква? – одат/хор ... зарас силь-
но модно у нас да се венчават» [6, с. 36]. 
В українських болгар порівняно мало за-
позичень, які можна впевнено визначити 
як українські, наприклад: сірники, само-
гон. При цьому вони виявляються пере-
важно в районах, де переважає українське 
населення (Миколаївська та Кіровоград-
ська області). У болгарську мову інтегру-
ются також такі українські словоформи 
та словосполучення, що позначають пев-
ні явища державної системи, наприклад: 
податкова, Верховна Рада та ін. Однією 
зі сфер взаємовпливу є мовні зміни, які 
реалізуються через приклади інтерфе-
ренції. Отже, соціально-комунікативна 
система бессарабських болгар включає 
в себе болгарську мову, що функціонує 
в сімейно-побутовій сфері, російську мову, 
що є мовою міжнаціонального спілкуван-
ня, та українську мову, що представлена 
офіційно-діловим, публіцистичним і на-
уковим стилями. 
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Виходячи з викладених фактів, автор 
доходить висновку, що поступовий розви-
ток етнічних спільнот, взаємопроникнен-
ня елементів традиційних культур, мовні 
зв’язки свідчать про гармонійний досвід 
культури добросусідства українців і бол-
гар України. Споріднений зв’язок україн-
ської та болгарської культур і мов сприяв 
формуванню єдиного соціокультурного 
простору, що є зручним для проживання 
всіх близьких за генетичним походжен-
ням слов’янських народів. 

Болгари України зробили відчутний 
внесок у соціально-економічний та куль-
турний розвиток України, і безперечним є 
факт, що процес взаємодії культур україн-
ського та болгарського народів не заверше-
ний і продовжує динамічно розвиватися.
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Марія Чумак 
(Харків)

Ж ІНОЧІ КОСТЮМИ 
Х А РК ІВЩИНИ ТА 
ВЕ ЛИКОПОЛЬЩІ
ЯК ЗН А К И ЕТНОК УЛЬТ У РИ

І 
нтегрована Європа нині розглядаєть-

ся не як сукупність держав, а як Європа 
регіонів. Регіональний поділ деякі сучасні 
дослідники вважають найлогічнішим шля-
хом здобуття інформації про багатовимір-
ний географічний і духовний простір. 

Існує образний вислів «відстань дико-
браза»: коли цим тваринам холодно, вони 
намагаються притулитися – і травмують-
ся голками, якщо ж дикобрази занадто 
віддаляються, то починають мерзнути – і 
теж страждають. Головне – вибрати опти-
мальну дистанцію, достатню для комфорт-
ного існування. Здається, Європа ХХІ ст. 
певним чином повторює досвід дикобра-
зів. Надмірна близькість країнам-сусідам 
шкодить, як і надмірна віддаленість.

Міста-побратими, які виникали від 
часів Другої світової війни, намагаються 
балансувати між взаємними духовними 
та економічними травмами. Серед най-
активніших побратимських пар Європи 
називають Харків і Познань. Одним із 
результатів цих контактів є підписана 
2002 р. Угода про співробітництво між 
Харківської обласною державною адмі-
ністрацією та Великопольським воєвод-
ством, центром якого є саме Познань [5]. 

http://www.etnolog.org.ua



 287  

Обидва регіони відчувають вплив духов-
ного пограниччя (німецької та російської 
культури й субкультури відповідно). 
Саме ці периферії основних етнічних те-
риторій, де присутні впливи різних куль-
тур, є одним із важливих напрямів етно-
логічних досліджень [7, с. 7].

Серед найпріоритетніших українських 
і польських дослідницько-гуманітарних 
програм – вивчення регіональних і міс-
цевих спільнот. Доробок етнології може 
бути використаний для презентації тради-
цій регіональних культур, що реалізуєть-
ся в шкільній програмі «Культурна спад-
щина в регіоні», ухваленій Міністерством 
націо нальної освіти Польщі 1995 р. Згада-
ні можливості використання етнологічних 
знань активізувалися після вступу Поль-
щі до Європейського Союзу [15, с. 17].

Регіональна студія є міждисциплінар-
ною, у ній належить зіставляти та порів-
нювати географічні, економічні, урбаніс-
тичні, історичні, правничо-організаційні, 
соціологічні, етнографічні та антрополо-
гічні поняття [17, с. 17]. У нашому ви-
падку, вилучаючи деякі зі згаданих вище 
понять, варто додати культурологічний 
аспект – єдність духовного світу люди-
ни зі сферою її господарсько-виробничих 
занять [10, c. 13]. Такий методологічний 
принцип дає можливість простежити іс-
нування мешканців того чи іншого регі-
ону різних країн у процесі безперервного 
розвитку.

Вивчення матеріальної культури ввій-
шло до кола інтересів етнографічної науки 
пізніше, ніж вивчення народної творчос-
ті, вірувань, звичаєвого права, сімейних 
і шлюбних традицій: її систематичне до-
слідження розпочалося лише наприкінці 
ХІХ ст. Однак, перш ніж з’явиться система, 
хтось має робити початкові кроки. Таким 
науковим прологом можна вважати експе-
диції П. Чубинського в 1869–1870 роках 
територіями України та Польщі (зокрема, 
на Люблінщину та Холмщину). Київщина, 
Волинь, Поділля, частково Полтавшина 
ввійшли до кола його дослідницьких інте-
ресів. Слобожанщина, а саме Харківський 
повіт, представлена в його публікаціях про 
вірування та забобони українського наро-
ду [12, с. 11, 204]. Чубинський обрав метод 
об’єктивного подання матеріалу, бо дослід-
ники здебільшого висвітлювали лише один 
бік народного життя, а він приділив увагу 
і духовній, і матеріальній культурі. Одяг 

також уходив до об’єктів дослідження, 
про що свідчать «Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-
русский край» [14, с. 84].

Етнологія ХХ – початку ХХІ ст. не від-
мовилася від досліджень, об’єктом яких є 
минуле, а метою – поширення знань про 
історію культури, важливих для сьогоден-
ня. До таких досліджень можна віднести 
спроби реконструкції народної культу-
ри як історичної категорії в період після 
занепаду феодального устрою в ХІХ ст. 
Вони стосувалися будівельної справи, об-
рядовості, народної медицини та народно-
го одягу [15, с. 18].

Чинниками високого рівня розвитку 
народних коcтюмів були багатовікові тра-
диції кустарного виробництва, глибоке 
знання матеріалу, з якого виготовляли-
ся ті чи інші частини вбрання. Створе-
не у вузьких просторових рамках, іно-
ді в межах однієї гміни чи приходу, це 
мистецтво розвивалося під колективним 
контролем і мало заслужити схвалення 
місцевого населення [4, с. 261].

Хоча етнологу необхідне вміння опису-
вати з максимальною точністю та повнотою 
явища матеріальної культури (зокрема, 
одяг, прикраси та ін.), усі ці «речезнавчі» 
описи завжди були й лишаються тільки 
допоміжними прийомами. Матеріальна 
річ не може цікавити етнографа поза її 
соціальним побутуванням, поза причет-
ністю до людини, яка її створила і яка 
нею користується [8, с. 3].

Отже, в Україні та Польщі жінка зав-
жди залишається головним носієм націо-
нального коду, національної ідентичності 
для своїх дітей. Дослідники все впевне-
ніше говорять про окремий жіночий тип 
буття і, відповідно, про жіночу картину 
світу, винятковість якої пов’язана з особ-
ливостями жіночого єства. Жінка була 
причетною до низки трудових операцій, 
в основі яких лежали архетипові зразки 
(прядіння, снування, ткання як етапи 
«творення світу»). Відповідно, виробляло-
ся певне бачення світу з точки зору «гос-
подарки» землі, до влади якої належали 
контроль над внутрішнім, та вплив на зов-
нішній світи [1, c. 37]. Навіть пори року 
в народних оповідях постають у жіночих 
образах, відповідно вбраних. Наприклад, 
П. Чубинський наводить повір’я про зиму 
й літо (жінка в кожусі та дівчина, приб-
рана ніжними рослинами) [11, с. 6].
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Обсяг статті не передбачає деталізацію 
слобожанських і великопольських костю-
мів – у обох регіонах не існувало єдиного 
жіночого святкового вбрання. Подекуди 
таке вбрання аж до 50-х років ХХ ст. ли-
шалося соціальним знаком нащадків пе-
реселенців, візиткою певного населеного 
пункту (наприклад, вбрання старовірів 
у Нововодолазькому районі Харківської 
області та костюм познанської бамберки). 
Тож констатуємо головну спільну рису ді-
вочих костюмів в Україні та Польщі – ві-
нок. Так, у своїй шляхетській історії «Пан 
Тадеуш» А. Міцкевич неодноразово згадує 
цей стародавній оберіг: «Біляві голови 
хвилюються кругом // Дівоча серед них, 
прикрашена вінком // Чи яснобарвними 
квітками перевита» [6, c. 266].

Прикметно, що дівчину й молодицю в 
Познані розпізнатити здалеку було важ-
че, бо в них відрізнялися лише вставки 
на чепчиках: білі в потенційних нарече-
них і блакитні в заміжніх господинь. Жі-
ночі головні убори Харківщини та Вели-
копольщі також називалися й виглядали 
майже однаково. Очіпок і чепець візуаль-
но засвідчували заміжжя жінки. Ними 
щільно закривали волосся. Ходити про-
стоволосою, тобто «світити волоссям», 
вважалося тяжким гріхом і могло викли-
кати неврожай, падіж тварин або іншу 
біду. Звичає ве право вимагало суворого 
осуду того, хто прилюдно образив жінку 
словом або зняв з неї очіпок чи намітку, 
тобто примусив її «світити волоссям», що 
для заміжньої було тяжким скривджен-
ням [2, с. 118]. П. Чубинський наводить 
народне тлумачення сну, яке теж підтвер-
джує неприпустимість для жінки опини-
тися з відкритою головою («Як приснить-
ся жінці, що очіпка загубила, – чоловік 
умре») [13, с. 191]. 

Зміна вінка на очіпок – це прощання з 
дівуванням, перехід у інший стан, інший 
дім і рід. Таку зміну можна вважати го-
ловним перевдяганням у жіночому житті 
ХІХ ст. Польський етнолог Барбара Огро-
довська наводить також передвеликодні 
традиції перевдягання, які називалися 
«wkupnem do bab» (вступом до бабсько-
го кола). Молоді дружини повинні були 
долучитися до гурту господинь. Ті, хто 
мав багатий подружній досвід, вбиралися 
в чоловічий одяг: штани, капоти й капе-
люхи, приклеювали штучні вуса й бороди 
та йшли до незаміжніх додому, беручи із 

собою санчата чи візок, прикрашені стріч-
ками. Жінки намагалися з анекдотами та 
жартами затягти таку дівку в корчму. Там 
вимагали відкуп – пиво й горілку. Одру-
жені жінки співали веселі та сороміцькі 
пісні, бажали здорових нащадків. Чолові-
ки могли приєднатися до такого перевдяг-
нутого жіночого гурту. 

У деяких місцевостях Польщі ще в пе-
ріод між двома світовими війнами жінки, 
вбрані циганами, приходили в дім потен-
ційної нареченої з лопатою, обв’язаною 
стрічками, і теж вимагали горілку. Така 
забава була відома в усіх регіонах до кін-
ця ХІХ ст., а локально – навіть у 50-х ро-
ках ХХ ст. [20, с. 30].

Українське весілля ХІХ ст. в деяких 
регіонах закінчувалося звичаєм «цигани-
ти». За описом П. Чубинського, у вівто-
рок, коли вже вип’ють усю приготовлену 
горілку, весільні гості вирушають рядже-
ними по селу, переважно до учасників ве-
сілля та родичів молодих. Перевдягають-
ся циганом і циганкою, москалем, а іноді 
чоловік вряджається жінкою. Усі разом 
у супроводі музик ідуть «циганити». Ви-
прохане й украдене потім продається, за 
винятком домашньої птиці, яку ріжуть і 
з’їдають. На отримані гроші купують го-
рілку [13, с. 188].

На Харківщині цей звичай у ХХІ ст. 
вже не призначений поповняти запаси ал-
коголю, натомість перейшов до категорії 
весільних забав, але вже не вівторкових, а 
понеділкових, часом навіть недільних. Ав-
торові статті на одному з весіль у Новій 
Водолазі Харківської області довелося по-
бачити таких ряджених циганок з великим 
ополоником, перев’язаним стрічками. Вони, 
як і польські ряджені, вимагали викуп.

Народне жіноче вбрання у Великополь-
щі використовувалося на четвертому тиж-
ні Великого посту під час обряду нищен-
ня (топлення чи спалювання) солом’яної 
ляльки Мажани – втілення зими, холоду 
та смерті [20, с. 50]. Цю ляльку вдяга-
ли в яскраву спідницю, вишиту сорочку 
й фартух. У цьому воєводстві поблизу За-
борувка та Лєжна ще в 50-х роках ХХ ст. 
діти з галузками ялівцю в руках супро-
воджували хлопців, які несли на плечах 
Смерть – відповідно вбраний жмут соло-
ми, загорнутий у поховальний білий са-
ван. Процесія обходила по черзі всі хати, 
забираючи з кожної зимове зло: смерть і 
хвороби, смуток і нестатки. 
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В українській традиції також існувала 
лялька, названа співзвучно, – Марена, яку 
теж вбирали в народний костюм. Ця ляль-
ка фігурувала в обряді на Івана Купала.

Для Марени та Масляни використо-
вували речі, які морально або фізично 
застаріли, вичерпали своє призначення. 
У народній культурі так звані старі речі 
набували ритуального змісту – їх вико-
ристовували переважно при контакті з 
потойбічним, чужим світом. На опудала 
напинали старий одяг (сорочки, спідни-
ці), і вони нагадували Масляну чи Маре-
ну, яких робили на зимові й літні кален-
дарні свята [2, с. 79]. 

Імовірно, що спідниця прийшла в 
Україну із Заходу, змінивши плахту та 
запаску наприкінці козацького періоду – 
у другій половині XVIII ст. [3, с. 575]. 
Цей різновид одягу виготовляли вдома із 
саморобних матеріалів. Лише на початку 
ХХ ст. запаски та плахти були поступово 
витіснені спідницями та сукнями фабрич-
ного виробництва [9, с. 455]. Плахти, за-
паски та спідниці прикривали фартухами.  
У великопольському костюмі фартух та-
кож приховував численні розпірки та 
вставки в головну, верхню, спідницю. Но-
сили по кілька спідниць, щоб фігура зда-
валася повнішою, а жінка – заможнішою. 
Вагітній не можна було ходити без фар-
туха [2, с. 25]. Він не просто приховував 
стан жінки від лихого ока, а й захищав 
дитя орнаментом вишивки.

Це лише крихітні епізоди з великого 
життєвого спектаклю з перевдяганнями 
й змінами ролей, що випадали жіноцтву 
ХІХ ст., коли здійснював свої експедиції 
П. Чубинський, фіксуючи, поміж іншого, 
загадки, у яких фігурували назви елемен-
тів українського народного костюма. На-
приклад, про зуби: «Два шнури хуст білих 
висить, а між ними червона запаска»; про 
курку: «У нашої невістки сорочок двісті, 
вітер повіває – тіло видно» [13, с. 212]. 
Харківська загадка про цибулю («А в тих 
дочок по сто сорочок – хто їх роздягає, 
сто сліз проливає») нагадує зафіксовану 
П. Чубинським на Поділлі («Я з тих бо-
чок, що по вісім сорочок») [13, с. 221]. 

Варто окреслити ті економічні та есте-
тичні тенденції, які сформувалися вже піс-
ля смерті П. Чубинського. Капіталізація 
Харківщини та Великопольщі витіснила 
народне вбрання фабричним – простішим 
і дешевшим. Господарство Великопольщі 

перед Першою світовою війною перебува-
ло під впливом прусської економічної по-
літики, яка відводила Великопольщі на-
півколонільну роль аграрного продуцента 
та споживача німецьких промислових то-
варів [16, с. 53]. За цих умов виготовле-
ний сільською чи містечковою майстринею 
народний костюм, вишитий квітковими 
узорами за прикладом вбрання старших 
у роду жінок, був демонстраційним зна-
ком мовчазного протесту проти нівеляції 
та понімечення.

Cитуація в часи між двома світовими 
війнами складалася для Великопольщі 
так, що після утвердження польської дер-
жавності активізувалися заклики відно-
вити традиції, відродити народні звичаї, 
оживити відчуття давньої слов’янської 
осідлості, створити міф західної Польщі. 
Усуненням слідів понімечення опікував-
ся створений у Познані 1919 р. Комітет 
Оборони Гурнего Шльонська [19, с. 4]. 
У роки відновлення незалежності Поль-
щі великопольські селяни становили 24 % 
населення воєводства [18, с. 65].

Початок 20-х років XX ст. на Слобожан-
щині, особливо в Харкові, тодішній сто-
лиці української радянської республіки, 
також характеризувався посиленням ін-
тересу до народних традицій, намаганням 
протистояти адміністративно-культурному 
пануванню сусідів-росіян. Народний одяг 
(жіночі та чоловічі вишиванки) уходив до 
пролетарської і навіть чиновницької місь-
кої моди. Ще в 50-х роках ХХ ст. євро-
пейське село вдягало народне вбрання не 
заради фестивалю чи для позування ту-
ристам, а за споконвічною традицією саме 
так вбиратися на свято.

В умовах глобальної економічної кризи 
спостерігаються й ознаки кризи духовної, 
під час якої ті чи інші спільноти шука-
ють вихід у субкультурі, соціальній грі 
та просто розвагах. Перевдягання як змі-
на щоденних ролей віртуально переносить 
учасників дійства в різні епохи, створює 
емоційне піднесення, дає вихід негативній 
енергії. У цьому контексті варто згадати 
5-ий зимовий бал, влаштований 25 січня 
2009 р. Харківським товариством поль-
ської культури в стінах 116-ї Харківської 
гімназії, яка активно співпрацює з моло-
діжним клубом згаданого товариства, під-
тримує ділові та дружні контакти з ко-
лективами навчальних закладів Польщі 
та першою в Харкові створила євроклуб. 
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Традиція Зимового польського балу по-
харківськи передбачає вдягання молоді не 
лише у вечірні сукні й смокінги, а й у 
національні костюми, а також відкриття 
балу полонезом. Юнаки й дівчата з това-
риства та гімназії орієнтуються на зразки 
краківського народного костюма, зверта-
ються за порадами до театральних костю-
мерів міста та до редакції газети «Polonia 
Сharkowa», що виходить у Харкові поль-
ською мовою з весни 1999 р.

Варто навести і познанський прик-
лад цього ж періоду. Як повідом-
ляє Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, костюмовану імпрезу 
в Познанському клубі «ZAK» назвали 
«Піратська ніч». Її розрекламували в ін-
тернеті як «карнавальне шаленство від 
Познані до Гаваїв». Усі учасники були 
зобов’язані з’являтися в костюмах піра-
тів, капітанів і матросів.

Згідно з гаслом «Забава допомагає!», 
гроші, зібрані під час імпрези, передано 
для влаштування балу «Карнавальним 
кроком через світ», організованого фунда-
цією «АRS» заради підтримки так званих 
важких дітей, які перебувають під її опі-
кою. Подія відбулася 12 лютого 2009 р. 
в клубі галереї «ZAK» у Познані. Мета 
імпрези – інтеграція різних дитячих груп, 
починаючи від тих, яким найважче знайти 
приятелів, руку допомоги чи розпочати 
контакт з іншою людиною. Серед них діти 
із соціально-медичних закладів, з вадами 
слуху, вихованці спецшкіл. Бал-карнавал 
є альтернативою шкільних заходів. Нове 
місце зустрічі та нове товариство несуть у 
собі не лише нагоду по-іншому провести 
вільний час. Крім уживання в ролі меш-
канців інших країн, у дітей виникає на-
года вдягнутися в карнавальний костюм, 
обираючи вбрання й атрибути певного на-
роду (наприклад, типові китайські шапоч-
ки, ефіопську біжутерію, японські кімоно 
тощо) [21]. 

Іванна Рошинська, яка студіює етноло-
гію та працює в етнографічному музеї По-
знані, влітку 2008 р. познайомила групу 
молоді з різних країн з оригінальною виста-
вою, яку назвали за польським прислів’ям 
«Suknia vydaie ludskie obychaie» (сукня 
виказує людські звичаї). На виставі було 
представлено 13 різних костюмів, жіно-
чих і чоловічих. Усі вони – оригінальні 
автентичні костюми, які люди носили від 
кінця ХІХ до середини ХХ ст. у Вели-

копольському воєводстві. Це музейна ко-
лекція, що почала формуватися ще перед 
Першою світовою війною. Костюми не 
шили спеціально для вистави, лише під-
готували, щоб вони виглядали красиво й 
ефектно. У приміщенні без вікон, де од-
накового темно-вишневого кольору стіни, 
м’яке покриття підлоги й навіть обличчя 
манекенів, було ввімкнено скляні шафки, 
у яких зі зміною світла оберталися фігури 
в народному вбранні. Познанська вистава 
народних костюмів, які для більшості є 
архаїчними штампами, представила дещо 
забуту тему по-сучасному.

Останньою, найнесподіванішою подією 
вистави було вбирання в народний кос-
тюм великопольської домбрувки однієї з 
екскурсанток. Етнолог Іванна Рошинська 
прокоментувала кожну деталь вбрання 
й допомогла впоратися з бантом-кокардою 
та чепцем, який у давнину нагадував лю-
дям розпушений пташиний хвіст своїм 
мережаним оздобленням, тому й зветь-
ся «чепець із хвостиком». Таким чином, 
великопольським музейникам-етнологам 
вдалося створити видовищний образ свого 
регіону.

 1. Боряк О. Міфологічні персонажі – охо-
ронці правил поведінки людей // НТЕ. – 
1993. – № 3. – С. 32–37.

 2. Боряк О. Україна: етнокультурна мозаї-
ка. – К., 2006.

 3. Жайворонок В. Знаки української етно-
культури: Словник-довідник. – К., 2006.

 4. Культура народной Польши / Под ред. 
Т. Галинского. – Warszawa, 1966.

 5. Мироненко І. Познанський міст // Сло-
бідський край. – 2008. – № 103–105.

 6. Міцкевич А. Пан Тадеуш або Останній 
наїзд на Литві. Шляхетська історія 1811 
і 1812 рр. / Переклад М. Рильського. – 
Х., 2004.

 7. Скрипник Г. Польська етнологія на межі 
тисячоліть // НТЕ. – 2007. – № 1. – 
С. 6–12.

 8. Токарев С. К методике этнографического 
изучения материальной культуры // Сов. 
этнография. – 1970. – С. 3–17.

 9. Україна: Повна енциклопедія / Авт.-
упорядники В. Скляренко, Т. Іовлева, 
В. Мирошникова, М. Панкова. – Х., 2007.

10. Українське народознавство: Навч. по-
сібн. / За ред. С. Павлюка; передмова 
М. Жулинського. – К., 2006.

11. Чубинський П. Ангели на сходах неба. 

http://www.etnolog.org.ua



 291  

Народні повір’я та забобони. / Підгот. та 
упоряд. текстів О. Верес. – К., 1992.

12. Чубинський П. Мудрість віків: Укр. наро-
дознавство у творчій спадщині Павла Чу-
бинського: У 2 кн. – К., 1995. – Кн. 1.

13. Там само. – Кн. 2. 
14. Чубинский П. Труды этнографическо-

статистической экспедиции въ Западно-
русскій край / Упоряд. Н. Муніч, В. Се-
ребрій. – К., 2004. 

15. Ясевич З. Польська етнологія. Між етно-
графією та культурною антропологією // 
НТЕ. – 2007. – № 1. – С. 13–21.

16. Barciński F. Kierunki і tendencje rozwojowe 
przemyslu w Wielkopolsce w XX-leciu 1945–
1964 // Materialy z sesji naukowej w XX-lecie 
PRL. – Poznań, 1966. – Cz. I. – S. 53–81.

17. Brencz A. Wielkopolska jako region 
etnograficzny. – Poznań, 1996.

18. Kowal S. Struktura spoleczna Wielkopolski 
w międzywojennym dwudziestoleciu 1919–
1939. – Poznań, 1974.

19. Musielak M. Polski Związek Zachodni w 
Wielkopolsce w latach 1921–1950. – Poznań, 
1985.

20. Ogrodowska B. Witaj dniu uroczysty. 
Wielkanoc w Polsce. Tradycja, Obrzędy 
i Zwyczaje. – Warszawa, 2007.

21. Wielkopolska.pl [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.sedoparking.com/
www.wielkopolska.pl.

Любов Якиминська 
(Первомайськ) 

ДОС ЛІ Д Ж ЕНН Я 
МЕНТА ЛЬНОСТІ 
У КРА ЇНСЬКОГО СЕ ЛЯНСТВА: 
ІСТОРІОГРАФІ ЧНИй А Н А ЛІЗ

Е 
тнографічні дослідження україн-

ського народу донедавна зосереджувалися 
пере важно на селянстві. Це пов’язано зі 
специфікою умов життєдіяльності, уна-
слідок якої саме селянська верства трива-
лий час вважалася основним носієм тра-
диційної української культури. 

Отже, більшість етнографічних дослі-
джень, присвячених вивченню духовної 
культури українського етносу, містить 
інформацію про ментальність саме селян-
ської соціокультурної спільноти. У зв’язку 

з цим видається доцільним розглянути іс-
торіографію дослідження ментальності 
українського селянства за наступними на-
прямами:

1. Дослідження психологічних характе-
ристик селянства як суспільної верстви;

2. Вивчення духовної культури україн-
ського селянства як джерела для аналізу 
ментальних особливостей цієї соціально-
етнічної групи;

3. Дослідження вербального компонен-
та української селянської культури;

4. Аналіз ментальності українського 
селянства.

Психосвідомісний тип селянської вер-
стви аналізував засновник західного се-
лянознавства Р. Редфілд [1]. Він виді-
лив низку ментальних характеристик, 
притаманних цьому класу, незалежно 
від конкретних просторово-часових меж 
його існування. Дослідник підкреслював, 
що для селянина землеробство є не про-
сто заняттям з метою отримання доходів; 
праця на землі є способом життя, рисою, 
що характеризує селянина як людський 
тип. За Редфілдом, ставлення селянина 
до землеробства, до землі є світоглядною 
позицією, сутністю способу життя.

Психолог А. Клімов [2] визначає пси-
хологічні особливості, які накладають на 
свідомість тривале заняття певної соціаль-
ної ніші та постійний контакт з природою; 
аналізує наслідки натуралізації свідомо-
сті для ментальності селянства.

У психологічній науці поширена думка, 
що люди, які пов’язані з явищами живої 
природи, бачать світ з боку біологічних 
явищ, сприймають навколишнє середови-
ще через культуру сільськогосподарського 
виробництва, людство для них – спожи-
вач «дарів» природи [2, с. 16].

Таким чином, селянське світосприйнят-
тя за своєю сутністю в етнокультурних 
та етнопсихологічних проявах є злиттям 
способу виробництва зі способом життя, 
злиттям виробництва засобів існування із 
власне існуванням. Іншими словами, зем-
леробство для селянина є формою життє-
діяльності, самим життям [1].

Конкретні прояви ментальності селян-
ства пов’язані з характером взаємодії з 
навколишнім середовищем, властивим 
певному хронотопу. Серед таких проявів 
дослідники виділяють природоборство та 
екофільство [3], наголошуючи на особли-
во розвиненому рівні актуалізації остан-
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нього в українському соціоментальному 
середовищі [3; 18].

Цілеспрямовані дослідження духов-
ної культури селянської верстви – міфо-
логії, народної творчості, обрядовості 
тощо – починаються в період становлення 
української етнографії в першій половині 
ХІХ ст. Початком наукового осмислення 
ментальних особливостей у межах аналізу 
етнографічних особливостей українського 
селянства стала праця М. Максимовича 
«Дні і місяці українського селянина» [4], 
де містяться ґрунтовні матеріали щодо 
календарної обрядовості, які дозволяють 
зробити висновок про її яскраво виражене 
аграрне спрямування. Народний кален-
дар розглядається М. Максимовичем як 
система, яка до певної міри відтворила 
світоглядні уявлення українських хлібо-
робів. Споконвічна хліборобська праця 
створила власний світ уявлень, самобутнє 
розуміння явищ навколишньої дійсності в 
міру емпіричного осягнення народом нав-
колишнього середовища та відобразилася 
в народному календарі.

Яскравим внеском у наукові дослі-
дження етнографічних особливостей се-
лянської верстви є праці О. Афанасьєва-
Чужбинського [5], у яких подано значний 
репрезентативний описовий матеріал щодо 
обрядової культури, різних сфер громад-
ського та сімейного побуту тощо. Наголо-
шуючи на своєрідності побутової культури, 
яка «варта детального вивчення», особли-
востях мови, дослідник доводить самобут-
ність українського народу, акцентує увагу 
на наявності низки специфічних етнокуль-
турних особливостей, які є унікальним 
джерелом для дослідження ментальних 
характеристик українського селянства.

Величезне значення для поступу етно-
графічних досліджень світоглядних уяв-
лень українського селянства мала праця 
М. Костомарова «Слов’янська міфоло-
гія» [6]. Дослідник аналізує сакральний 
зміст системи обрядовості, приділяючи 
увагу власне землеробській основі бага-
тьох описаних ним свят і обрядів. Ана-
лізуючи особливості побуту, суспільного 
життя, фольклорної сюжетики, Костома-
ров наголошує також на відмінностях між 
«малоруським» та «великоруським» наро-
дами [7]. Принагідно слід відмітити, що 
працю М. Костомарова «Дві руські народ-
ності» часто називають першим етнопси-
хологічним дослідженням українців.

Поряд з науковцями-теоретиками до 
фіксації специфічних особливостей ду-
ховної культури українського народу 
залучається також плеяда літераторів: 
Т. Шевченко, С. Руданський, Леся Укра-
їнка, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний 
та ін., які друкували велику кількість 
етнографічного матеріалу в альманахах і 
збірниках [8, с. 78].

Чимало етнографічних відомостей, 
які стосуються українського селянства, 
містить праця П. Чубинського «Труди 
етнографічно-статистичної експедиції в 
Західно-Руський край» [9], яка охоплює 
різноманітні аспекти культури й побуту 
українців і є, мабуть, першою ґрунтовною 
спробою комплексної фіксації етногра-
фічних рис народу. В особливостях звича-
євого права, фольклорної традиції укра-
їнців П. Чубинський вбачає джерело для 
вивчення світоглядних уявлень народу. 
Дослідження містить аналіз поведінкових 
характеристик українців і спробу їх по-
яснення природно-кліматичними умовами 
та впливом навколишнього середовища. 

Суттєвим внеском у етнографічні дослі-
дження українського селянства були ро-
боти М. Сумцова [10], у яких, крім власне 
фіксації народних вірувань, обрядовості, 
міститься спроба наукового пояснення 
давніх елементів, що зберігалися в народ-
ній культурі, з точки зору психологізму: 
«Все важке і сумне, що тривожить селян-
ську душу в довгі осінні ночі,… гнітючі 
турботи, сумніви й побоювання зникають, 
забуваються під принадним впливом ве-
селої святкової пісні. Колядка зачаровує 
уяву рисами і образами неземного щастя, 
наповнює бідне життя фантастичними 
статками, із одинокої і похмурої хатини 
веде в чертоги багача, де всюди виблискує 
золото і срібло, підіймає слухача в осяйні 
надзоряні простори... В різдвяних піснях, 
колядках і щедрівках милосердне і спів-
чутливе божество спускається на землю, 
відвідує бідні оселі і щедрою рукою роз-
дає достаток і щастя» [11, с. 239]. 

Подальше вивчення етнокультурної спе-
цифіки українського селянства пов’язане 
з діяльністю Ф. Вовка. Учений на осно-
ві аналізу антропологічних і етнографіч-
них даних дійшов висновку, що україн-
ський народ на всій території, яку він 
заселяє, являє собою єдину етнографічну 
цілість, виразно відокремлену від інших 
слов’янських народів [12, с. 57]. Характе-
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ризуючи сфери матеріальної культури та 
побуту, дослідник наголошує на духовній 
єдності українців, а також на їхній від-
мінності від інших слов’янських народів. 

Активізація етнографічних досліджень 
українського селянства пов’язана з діяль-
ністю Етнографічної комісії при ВУАН. 
Матеріали експедицій друкувалися в «Ет-
нографічному віснику». Це видання ре-
презентує певну кількість матеріалу з до-
сліджуваної проблематики, а саме праці 
Д. Зеленіна, В. Камінського, Б. Крижа-
новського, В. Срезневського, А. Лободи, 
В. Петрова, Д. Щербаківського та ін. [13].

Проблеми побутової та господарської 
специфіки українців привертали увагу 
К. Грушевської. На основі вивчення ті-
лесного коду, або «тілесної магії», у ві-
руваннях ХІХ ст. дослідниця провела 
реконструкцію найдавніших людських 
уявлень [14].

Важливим внеском у розвиток етногра-
фічних студій у радянський період були 
дослідження науковців Інституту народ-
ної творчості та мистецтва, створеного в 
1942 р., який у 1944 р. було реорганізова-
но в Інститут мистецтвознавства, фольк-
лору та етнографії. Серед досліджень, 
присвячених духовній культурі укра-
їнського селянства, які побачили світ у 
радянський період, слід згадати роботу 
В. Борисенко «Весільні обряди та звичаї 
на Україні» [15], яка містить ґрунтовний 
фактографічний матеріал щодо обрядово-
сті українців, а також її детальний аналіз 
з точки зору смислового навантаження. 
Також варта уваги праця З. Болтарович 
«Народна медицина українців» [16], де 
подано аналіз історико-культурних чин-
ників побутування традиційних знань у 
галузі народної медицини та охаракте-
ризовано систему народних уявлень про 
хвороби, їхнє походження тощо. 

Значно активізувалися етнографічні 
студії, зокрема дослідження духовної куль-
тури українського селянства, після прого-
лошення незалежності України. У цьому 
напрямі працює плеяда науковців: В. Бо-
рисенко у роботі «Традиції та життєдіяль-
ність етносу» аналізує традиційну україн-
ську обрядову культуру крізь призму умов 
життєдіяльності [17]; О. Курочкін у праці 
«Українці в сім’ї європейській. Звичаї, об-
ряди, свята» аналізує ритуали життєвого, 
календарного циклів, символи та міфоло-
гічні образи з позиції їхнього сакрального 

змісту та смислового навантаження [18]; 
М. Тиводар приділяє увагу як етнопсихо-
логічним особливостям українського наро-
ду, так і теоретичним аспектам функціону-
вання ментальності [19] та ін. 

Таким чином, дослідження менталь-
ності українського селянства на основі 
аналізу його духовної культури сьогодні є 
можливими завдяки величезному творчо-
му доробку науковців.

Наступна група досліджень присвяче-
на фіксації та розгляду вербального еле-
менту культури українського селянства. 
Виокремлення подібних студій зумовлене 
специфікою джерельної бази цієї роботи. 
Під вербальним елементом ми розуміємо 
частину етнокультури, виражену словом. 
Він включає в себе словесний супровід об-
рядових дій (молитви, пісні, примовки, за-
мовляння тощо), фольклорну традицію, а 
також усні наративи, ремінісценції тощо.

Слід наголосити на тому, що в ме-
жах становлення української етнографії, 
пов’язаної з діяльністю М. Максимовича, 
М. Сумцова, П. Куліша, М. Костомарова, 
О. Потебні та ін., формується ідея вивчен-
ня менталітету українців шляхом дослі-
дження фольклорної спадщини народу.

Так, М. Костомаров намагався втілити 
в життя ідею дослідження характеру наро-
ду не через спостереження за поведінкою 
його членів, а більш опосередковано, ви-
вчаючи продукти його творчості, в першу 
чергу – народні пісні. Саме вони, на дум-
ку дослідника, повинні розглядатися «як 
пам’ятники поглядів народу на самого себе 
та на все, що його оточує... на цьому базу-
ється все те, що ми називаємо характером, 
особливий погляд на речі, який має люди-
на… і кожний народ» [20, с. 574].

На ідеї М. Костомарова спирається 
О. Потебня. Його праці були безпосеред-
нім продовженням досліджень М. Косто-
марова. Потебня був першим у Російської 
імперії прихильником «психології наро-
дів» як самостійної дисципліни [21]. 

Важливе значення для подальшого на-
копичення вербальних етнографічних ма-
теріалів мало створення Російського Гео-
графічного Товариства, дійсними членами 
якого були М. Максимович, М. Рігельман 
та ін. Варто відмітити також роль Науко-
вого товариства ім. Т. Шевченка як осеред-
ку фольклористичних студій на початку 
ХХ ст. Велика кількість робіт, які містять 
фіксацію фольклорних творів, видана в 
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цей період, стала джерельною базою для 
подальших досліджень світоглядних уяв-
лень українського народу за матеріалами 
фольклорних текстів.

Узагальнюючі праці з української фольк-
лористики як джерела для пізнання мен-
тального типу українського етносу, пред-
ставлені дослідженнями М. Грушевського, 
Ф. Колесси, В. Гнатюка, І. Франка, сут-
тєвим чином базуються на фольклорних 
матеріалах, зібраних попередниками. Так, 
накопичений матеріал дозволив М. Гру-
шевському проводити дослідження архе-
типної сюжетики (так званих пра образів) 
фольклорних текстів і розробити теорію 
«основи», а також висунути ідею функціо-
нування запозичень, за якою запозиченим 
може бути лише той сюжет чи фольклор-
ний твір, який має ментальну основу в 
певному середовищі [22].

Ф. Колесса, спираючись на велику 
кількість музичних записів дум, значно 
збагатив методику їхнього дослідження, 
уявлення про особливості їхнього стилю, 
про їхніх творців та носіїв. «Український 
народ, – стверджує Ф. Колесса, – обдаро-
ваний від природи тонким музичним по-
чуттям і співолюбивістю, виливає в музи-
ці свою сердечну, з глибин душі пливучу 
сповідь, у музиці він з найбільшою безпо-
середністю виливає свою душу, свою пал-
ку, розмріяно-меланхолійну вдачу» [23, 
с. 115]. Українську пісню Ф. Колесса 
передусім розглядав як поетичний твір з 
високими артистичними ознаками, харак-
терними і для змісту, і для форми, гли-
боко аналізуючи при цьому взаємозв’язок 
творів усної народної творчості та світо-
відчуття народу.

В. Гнатюк у народній творчості вбачав 
пряме відображення історії народу, а різні 
її жанри розглядав як своєрідні історичні 
документи народу-творця [24]. Особливо 
цікавою в цьому контексті видається пра-
ця В. Гнатюка «Нарис української міфо-
логії», у якій автор висловив думку про 
те, що народна поезія є не лише етноди-
ференційною, а й етноформуючою озна-
кою будь-якого народу, що зумовлює його 
існування [24].

Чималий внесок у розвиток досліджень 
національного характеру через призму 
фольклору зробив І. Франко, який вивчав 
психологію народного духу шляхом до-
слідження фольклору, де можна віднайти 
зв’язок з історією народу, хронологією по-

дій, психологією творчості. Франко вва-
жав, що народна творчість містить бага-
то різноманітного матеріалу, «дуже часто 
накиданого безладно, записаного руками 
мало тямущих збирачів усного і книжно-
го. <...> Але слідом за цим елементарним 
ділом виринають інші далеко важливіші 
проблеми: зв’язок з історією народу, його 
національною свідомістю та соціальним 
почуттям, зв’язок із загальною еволюці-
єю народу, з хронологією його подій, його 
творчості» [25, с. 122].

Дослідження вербального компонен-
та української етнокультури надалі роз-
виваються в працях О. Андрієвського, 
В. Пет рова, М. Рильського. Певний вплив 
на поступ подібних досліджень мала ідея 
використання фольклорних творів як най-
більш плідного шляху визначення націо-
нального типу, яку в середині ХХ ст. обсто-
ював Д. Чижевський [25, с. 383–384]. На 
окрему увагу заслуговують праці О. Дея 
[26] та М. Шубравської [27], які містять 
систематизований фольклорний матеріал, 
використаний у цій роботі як джерела.

Вагомим внеском у дослідження пси-
хологізму фольклорної творчості стало 
дослідження М. Дмитренка «Українська 
фольклористика ІІ пол. ХІХ ст.: школи, 
постаті, проблеми» [28], де автор як один 
з напрямів виділяє психологічний аспект 
дослідження фольклорної творчості. Ця 
праця привернула увагу до проблеми до-
слідження психологізму фольклору. 

Отже, більшість дослідників, які зай-
малися вивченням традиційної духовної 
культури українського народу, відзначала 
та використовувала високі репрезентатив-
ні можливості усної народної творчості 
як джерела, за яким можна аналізувати 
особ ливості ментальних настанов. Варто 
наголосити на тому, що такі дослідження 
видаються можливими завдяки понад сто-
літній праці плеяди фольклористів, які 
збирають і систематизують фольклорні 
тексти, вводячи їх таким чином у науко-
вий обіг.

Фундатором власне аналізу менталіте-
ту селянської верстви українського етносу 
можна вважати В. Липинського, який у 
«Листах до братів-хліборобів» [29] здій-
снив ґрунтовне дослідження ментальних 
настанов українського селянства. 

Сучасна українська етнологія почи-
нає звертатися до проблем ментальності 
окремих верств населення, зокрема в іс-
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торичному вимірі. На особливу увагу за-
слуговує стаття М. Гримич «Два виміри 
національного характеру» [30], де викла-
дено порівняльний аналіз ментальних ха-
рактеристик двох соціальних прошарків 
українського культурного простору – се-
лянства та козацтва. Дослідниця вихо-
дить з відомої тези про одвічну селянську 
сутність українців. Стверджуючи, що вся 
українська культура зростала на культурі 
землі, авторка доводить селянську спря-
мованість українського менталітету як 
його інтегральну характеристику.

Протягом двох останніх десятиліть в 
українській історичній науці починають 
виникати нові підходи – дослідження не 
лише історії подій, а й історії уявлень. 
У цьому контексті дослідники звернулись 
і до складної проблеми ментальних на-
станов українського селянства. Зокрема, 
у колективній монографії «Українське су-
спільство на зламі середньовіччя і нового 
часу: нариси з історії ментальності та на-
ціональної свідомості» [31] один із розді-
лів присвячено дослідженню ментального 
типу українського селянства епохи серед-
ньовіччя. Базуючись на архівних матеріа-
лах, документах і фольклорних творах, 
автори аналізують процеси еволюції сві-
домості та психологічних реакцій, при-
таманних селянській верстві в історичній 
ретроспективі. 

Варто звернути увагу на працю О. Ми-
хайлюка [32], присвячену дослідженню 
«локального світу» українського селян-
ства під час революційних потрясінь, які, 
на думку автора, не змогли зруйнувати 
традиційні світоглядні імперативи роз-
глядуваної спільноти. У цьому ж напрямі 
працює М. Кисельов [33]. Він окреслює 
риси українського менталітету, пов’язані 
з особливостями землеробства на теренах 
України. Аналіз основних психологічних 
засад, притаманних українському селя-
нину, викладений також у статті С. Пав-
люка [34], де автор зосереджує увагу на 
політичних характеристиках і проблемі 
становлення «спільної волі». Ю. Присяж-
нюк аналізує селянство крізь призму со-
ціокультурної цілісності з притаманними 
йому рисами ментальності [35].

Проблема менталітету українського се-
лянства розглядається також з погляду 
філософії. Так, В. Попов розглядає чин-
ники формування українського господар-
ського менталітету, серед яких виділяє 

культурні архетипи, географічні, суспіль-
ні та релігійно-ідеологічні чинники, а та-
кож соціальну базу українського народу 
в різні історико-часові періоди. Автор 
приходить до висновку про традиційний 
споконвічний характер української земле-
робської ментальності та проводить пара-
лелі з ментальністю українського народу 
сучасної епохи [36]. 

А. Астафєв доводить спадковість укра-
їнської культури та ментальності від епохи 
Київської Русі до сьогодення. Автор веде 
мову в першу чергу про аграрні традиції, 
про їхню актуальність на сучасному етапі 
націєбудівництва [37].

Отже, історіографічний аналіз пара-
дигми досліджень дає змогу стверджу-
вати наявність стійкої традиції вивчення 
особливостей етнокультури українського 
селянства, зокрема світоглядних уявлень 
цієї суспільної верстви. 
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Ганна Златова 
(Одеса)

Ш ЛЮб У бОЛГА Р бУД Ж А К А
Н А ПРИК ІНЦІ Х І Х – 
У ПРОДОВЖ Х Х СТОЛІТ ТЯ: 
ФОРМИ У К Л А ДЕНН Я

У 
 народі існує декілька загальновідо-

мих способів укладання шлюбу. Найпоши-
ренішою не лише в болгар Буджака, а й у 
всіх слов’янських народів була та лишає-
ться форма укладання шлюбу за взаємною 
згодою батьків. Однак поряд із поширени-
ми існували й інші форми, що побутували 
в болгар та серед інших етносів Буджака. 
Сюди належать умикання дівчини (насиль-
ницьке викрадання), символічне викраден-
ня молодої за попередньою домовленістю 
між нею та її коханим, купівля дівчини, а 
також шлюб «на віру». 
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За існуючими нині дослідженнями 
важко виокремити різні форми шлюбу, 
оскільки фахівці найчастіше ведуть мову 
про загальноприйняту модель укладання 
шлюбу – за взаємною згодою сторін. Що-
правда, при дослідженні цього виду шлю-
бу кожен з науковців висвітлює власні ці-
каві моменти, що не трапляються більше 
ніде. Це залежить переважно від дослі-
джуваного регіону чи, навіть, населеного 
пункту, адже болгари переселялися з різ-
них округів Болгарії та переносили власні 
традиції, що часто відрізнялися від тра-
дицій переселенців із сусідніх населених 
пунктів. Існує дуже мало досліджень, у 
яких науковці конкретніше зупиняються 
не лише на поширеній формі укладання 
шлюбу, а й на інших, які становлять не 
менший інтерес.

Про різні форми укладання шлюбу в 
болгар наприкінці ХІХ ст. пише Ф. Вол-
ков у статті «Свадебные обряды в Бол-
гарии». Дослідник зазначає, що «при-
мітивні» форми шлюбу ще зберігаються 
в болгар. Серед таких форм він виділяє 
«завлічанє» (умикання), «засурнуванє» 
та купівлю дівчини [2, с. 14]. Умикання 
дівчини, за словами Волкова, відбувалося 
дуже часто, навіть якщо в цьому не було 
жодної потреби, тобто батьки дівчини та 
хлопця були згодні на шлюб. Такий вид 
укладання шлюбу автор характеризує як 
пережиток давніших часів і стверджує, 
що умикання існувало не лише в болгар, 
а й у інших слов’янських народів, проте 
в болгар воно збереглося в чіткішому ви-
гляді [2, с. 15].

Найчастіше дівчину викрадали тоді, 
коли її батьки не давали згоди на шлюб. 
У такому разі викрадення супроводжувало-
ся великою кількістю неприємностей, 
серед яких були погоня й навіть крово-
пролиття. Однак, зауважує дослідник, 
імовірніше, що така незгода батьків була 
лише показовою, а умикання відбувалося 
за їхнього відома – для того, щоб уникну-
ти значних витрат на весілля.

Найпримітивнішим автор називає уми-
кання дівчини саме насильницьким шля-
хом, без її згоди. Коли хлопець вподобав 
дівчину, почуття якої не були взаємними, 
він за допомогою своїх друзів насильно 
викрадав її, до того ж дівчині закривали 
рот, щоб не було зайвого галасу, та відтя-
гували її в гори на кілька днів – доки її 
не змушували віддатися своєму викрада-

чу – «разваля девствотои» [2, с. 16]. Тоді 
вже викрадач разом зі своєю «здобиччю» 
повертався та просив благословення на 
шлюб у духовенства, яке ніколи не від-
мовляло, навіть якщо батьки дівчини були 
проти такого шлюбу. Таким чином можна 
визначити, що Ф. Волков, крім загального 
поділу укладання шлюбу на різні форми, 
пропонує поділ першої форми – умикан-
ня – на три види: умикання як пережиток 
давнини, «показове» умикання та найпри-
мітивніша форма – насильницьке умикан-
ня дівчини. 

Крім трьох наведених видів умикання, 
дослідник виділяє ще одну оригінальну 
форму укладання шлюбу – «прістан-
кі» [2, с. 17]. Такий різновид застосовува-
ли тоді, коли батьки дівчини не схвалю-
вали її вибір, а викрадення дівчини було 
неможливо влаштувати через незручнос-
ті, або через те, що такий звичай уже не 
практикувався в населеному пункті, або 
просто через матеріальну неспромож-
ність родини парубка. Дівчина, попере-
дньо домовившись із парубком, або сама, 
зібравши всі необхідні їй речі, йшла до 
будинку свого обранця. Зайшовши, вона 
насамперед прямувала до печі та пере-
мішувала жар, таким чином показуючи, 
що вона прийшла «під захист обителі». 
Поцілувавши всім членам родини руки, 
дівчина вставала в кут і чекала відповіді 
від господаря. Якщо дівчину приймали 
в родину, то її запрошували до вогни-
ща. Етнограф пояснює дії дівчини та-
ким чином: доторкнувшись до вогнища, 
вона створює ситуацію, коли господар не 
може її прогнати, до того ж таким чином 
дівчина знімає будь-яку відповідальність 
з родини хлопця перед її родиною. Крім 
цього, дівчина, ставши «під захист оби-
телі» парубка, розриває будь-які зв’язки 
із власною сім’єю. Посилаючись на ін-
ших дослідників, Волков констатує на-
зву такої форми шлюбу – «прістанкі», а 
дівчини – «прістануша». «Прістанкамі» 
визнавалося будь-яке викрадення дівчи-
ни за її згоди, коли її батьки згоду на 
шлюб не давали. Автор чітко описує та 
пояснює процес «прістанок», а також усі 
дії дівчини та родини її обранця.

Купівлю дослідник визначає як ще 
одну примітивну форму [2, с. 19]. Така 
форма укладання шлюбу зберегла в собі 
риси викупу – виплата «компенсації» ро-
дині нареченої та винагорода за дівчину. 
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За словами дослідника, ця форма, як і 
умикання дівчини, у болгар збережена 
краще, ніж у інших народів.

Проаналізувавши таким чином різ-
номанітні форми укладання шлюбу, що 
побутували в епоху його досліджень на 
території Болгарії, Ф. Волков робить 
висновок, що саме в болгар різні звичаї 
укладати шлюб збереглися в найбільш 
первозданному вигляді, тоді як у інших 
слов’янських народів вони лише набули 
форми пережитків у весільних звичаях. 
Основним фактором, який сприяв збере-
женню звичаїв, автор називає географіч-
не розташування Болгарії. Проте, спи-
раючись на власні польові дослідження, 
проведені на території Буджака, можемо 
з упевненістю сказати, що такі звичаї 
болгари не лише перенесли на нові тери-
торії зі своєї митрополії, а й дотримува-
лися їх протягом тривалого часу. 

Неможливо токож лишити поза увагою 
монографічне дослідження М. С. Державі-
на, який детально дослідив весільний риту-
ал болгар-переселенців на території сучас-
ної України. Здебільшого дослідник описує 
весільний обряд у різних губерніях за най-
поширенішою формою укладання шлюбу. 
Лише аналізуючи традиційне весілля в Бе-
сарабській губернії, автор пише про те, що 
тут ще існує звичай умикання нареченої [3; 
4]. За його твердженням, умиканням нази-
вається «пріставанє», а дів чину називають 
«прістанала». Такий вид укладання шлюбу 
практикувався тоді, коли батьки дівчини не 
мали бажання видавати свою доньку заміж 
за того хлопця, за якого вона хоче. Тоді, 
за попередньою домовленістю з дівчиною, 
хлопець викрадав її та відводив до свого 
будинку. У такому випадку шлюб визна-
вся дійсним, а батьки дівчини не могли її 
повернути назад. Дослідник також ствер-
джує, що при насильницькому викраденні 
дівчини існували й такі випадки, коли хло-
пець притягався до суду.

Тут ми бачимо певну неузгодженість 
з дослідженням Ф. Волкова щодо суті 
умикання дівчини. Волков пише, що уми-
кання мало насильницький характер, а 
«прістанкі» він виділяє як окрему форму 
укладання шлюбу. А Дєржавін зазначає, 
що умикання відбувалося за взаємною 
згодою молодих. До того ж польові дослі-
дження, проведені в Буджаку, дають нам 
змогу погодитися саме з твердженням Фе-
дора Волкова. 

Ю. Ліпперт у своєму дослідженні «Іс-
торія культури» на початку ХХ ст. пише, 
що утворилися три форми укладання 
шлюбу: «шляхом грабунку, купівлі і по-
розуміння» [14, с. 181]. Щодо укладання 
шлюбу через викрадення автор зазначає, 
що воно відбувалося шляхом насильниць-
кого вторгнення хлопця до будинку дівчи-
ни та її захоплення. До того ж він кон-
статує, що така форма укладання шлюбу 
була найдавнішою. 

Не варто забувати про ще одну досить 
цікаву форму шлюбу – шлюб «на віру». 
Така форма практикувалася в тому ви-
падку, коли один із членів подружжя пе-
реживав іншого. Тоді вдівець мав право 
повторно одружитися на будь-якій удові, 
навіть якщо вона належала до іншого ет-
носу. Про це пише Л. Бєрг у своєму мо-
нографічному дослідженні «Бессарабия. 
Страна, люди, хозяйство» [1]. Він зазна-
чає, що болгари жили замкнено, не змі-
шуючись з іншими етносами. Виняток іс-
нував лише для вдівців.

Відомий український письменник 
М. Коцюбинський дає пояснення щодо 
шлюбу «на віру»: «…крестьянин, по-
хоронивший трех жен, для поддержа-
ния хазяйства, для сохранения обачного 
течения семейной жизни, с которой он 
свыкся, ищет себе подруги и находите ее 
обыкновенно в лице вдовы, похоронившей 
трех мужей…» [12, с. 390].

У другій половині ХХ ст. Л. Демиден-
ко проводила дослідження матеріальної та 
духовної культури болгар-переселенців. 
Щодо весільних звичаїв і форм укладан-
ня шлюбу етнолог наголошує на тому, що 
в бессарабських болгар така форма шлю-
бу як «прістанкі» збереглася лише до пер-
шої половини ХІХ ст. [3, с. 162].

Польові дослідження, проведені в Бу-
джацькому регіоні, не дозволяють нам 
погодитися з дослідницею. «Прістанкі» 
є досить поширеною формою укладання 
шлюбу, яка практикується й донині серед 
болгар Буджака. Дівчину, яка вступає до 
шлюбу таким чином, називають «пріс-
тавуша» або «прістануша». Сьогодні ця 
форма побутує в дещо спрощеній формі. 
Однак у більшості випадків «прістанкі» 
(від другої половини ХХ ст. і донині) 
мають місце тоді, коли родина не в змо-
зі влаштувати весілля за всіма канонами. 
Вважається, що чим більшою кількістю 
обрядів буде супроводжуватися весілля 
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на всіх етапах, тим щасливішим і довшим 
буде подружнє життя, більше дітей на-
родиться. Крім цього, усі звичаї мають 
забезпечити щасливе й довге існування 
роду взагалі. Велика кількість обрядів 
супроводжується значними витратами, на 
які спроможна не кожна родина. Коли ж 
формою укладання шлюбу були «прістан-
кі», то передвесільний цикл відпадав, а з 
ним і низка обрядів. Іноді траплялося й 
так, що дівчина не хотіла виходити заміж 
за хлопця, якого їй сватали батьки, тому 
тікала до коханого, заздалегідь із ним до-
мовившись, тобто «пріставала». 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
такий звичай практикувався й практику-
ється здебільшого тоді, коли наречена ва-
гітна. Коли дівчина виходить заміж шля-
хом «пріставанє», майбутній наречений 
приводить її до свого будинку й лишає в 
себе. Вранці мати парубка дає «пріставу-
ші» віник і дарує червону хустку. Молода 
невістка має позамітати подвір’я цим віни-
ком, тим самим довівши новій родині та 
сусідам, яка вона вправна господиня [10]. 
До того ж через цей обряд родина парубка 
показувала, що вона приймає дівчину до 
свого роду, відбувалося відділення дівчи-
ни від її власної родини.

Умикання як вид укладання шлюбу  
було відоме серед слов’ян ще з давніх 
часів. Перші згадки про такий різновид 
трапляються в «Повісті минулих літ» 
(ХІІ ст.). Сьогодні ця форма укладання 
шлюбу зникла, проте існували поодинокі 
випадки, коли наречену дійсно викрадали 
без її згоди. Спираючись на приклади, які 
мали місце в с. Виноградне Болградського 
району, можна констатувати, що тамтеш-
ніх дів чат наприкінці 80-х – на початку 
90-х років ХХ ст. викрадали хлопці із су-
сідського села Олександрівка без взаєм-
ної згоди [5]. Мешканці цього населеного 
пункту є гагаузами, звичаї яких суворіші, 
тому дуже рідко траплялося, що викраде-
на дівчина поверталася з такого «полону». 
Крім того, для сімей консервативних бол-
гар було соромом, якщо їхня донька пере-
ночує в домі парубка, тим більше, якщо 
він з іншого села, а потім повернеться в 
будинок батьків. Підтвердженням цього, 
зокрема, є дослідження Ф. Волкова. Уми-
кання існувало на території Буджака й 
практикувалося дуже часто до середини 
ХХ ст. Дівчину зазвичай викрадали під 
час «хоро». Хлопець, який обрав собі дів-

чину як майбутню дружину, заздалегідь 
домовившись зі своїми приятелями, на-
сильно відтягував її з юрби та віз її на 
підводі до свого будинку [9]. Навіть якщо 
в такої дівчини вже був коханий («лі-
бовнік»), це не ставало перешкодою для 
викрадачів. Траплялося іноді й так, що 
викрадачі, вже закривши дівчину, чини-
ли опір її «лібовніку» [7], який прихо-
див визволяти свою кохану. Однак такі 
сутички завжди закінчувалися на ко-
ристь викрадачів. Також за матеріалами 
польових досліджень можна констатува-
ти, що на початку ХХ ст. дівчат умика-
ли на «межі» – на полі, на «хоро» – на 
сільських зборах або просто з будинку 
дівчини. А в середині ХХ ст. – здебіль-
шого під час «хоро». Варто зазначити, що 
твердження М. Державіна про умикан-
ня є дещо помилковим у тому розумінні, 
що ця форма укладання шлюбу не могла 
практикуватися за попередньою домов-
леністю з дівчиною, оскільки на підставі 
свідчень респондентів та існуючих дослі-
джень ХІХ–ХХІ ст., а також спираючись 
на «Повість минулих літ», можна впевне-
но стверджувати, що суть умикання по-
лягала саме в насильницькому викраденні 
нареченої. А «прістанки», про які пише 
не лише Державін і про які розповідають 
респонденти, варто виділити як окремий 
вид укладання шлюбу.

Шлюб «на віру» практикувався, за сло-
вами респондентів, у всі часи. Наші до-
слідження підтверджують слова Л. Бер-
га і М. Коцюбинського про те, що такий 
вид шлюбу укладався виключно між вді-
вцями та вдовами. Дійсно, коли вдівцеві 
було не під силу утримувати господарство 
самотужки, то він шукав собі жінку, яка 
теж поховала чоловіка [8]. Також сьогодні 
трапляються випадки, коли чоловік уже 
в поважному віці, однак жодного разу не 
був у шлюбі, – тоді він одружується із 
жінкою, яка овдовіла. У такому випадку 
за взаємною згодою чоловік і жінка почи-
нають жити разом без будь-яких весіль-
них обрядів, а також без вінчання [6]. 
До того ж на прикладі сьогоднішньої мо-
лоді можна сказати, що перш ніж всту-
пити до шлюбу за традиційною формою, 
дуже часто практикується саме шлюб «на 
віру». Нині це, мабуть, найпоширеніший 
вид шлюбу.

При укладанні шлюбу за взаємним по-
розумінням родини намагалися виконати 
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всю низку обрядів, від правильності яких, 
на думку респондентів, і залежало щасли-
ве подружнє життя молодих. Розглядаючи 
цю форму укладання шлюбу, на наш по-
гляд, варто зупинитися саме на передве-
сільному етапі. Перш ніж відсилали сва-
тів до будинку дівчини [4, с. 127], молодь 
мала ближче познайомитись один з одним. 
Сватів відправляли пізно ввечері, щоб ті 
лишилися непоміченими в разі відмови. 
Нерідко ходили по два-три рази. Розмо-
ва сватів мала іншомовний характер [16, 
с. 634]. Якщо результат цієї розмови був 
позитивним, то лялися про офіційне сва-
тання. Лише на офіційному сватанні оби-
дві сторони лялися про день весілля, про 
день заручин – «годєж» чи «гудєж» [11, 
с. 137]. Ця найпоширеніша форма укла-
дання шлюбу, або, як пише Ю. Ліпперт, 
шлюб через порозуміння, обов’язково пе-
редбачає взаємну згоду молодих і їхніх 
батьків. Крім цього, укладання шлюбу 
такого виду було неможливим без низки 
обрядів, що передували весіллю, – це 
обов’язкове відсилання сватів до батьків 
дівчини хоча б один раз. Офіційні зару-
чини могли і не проводитися – усе зале-
жало від економічного чинника. Проте, за 
нашими спостереженнями, обов’язковими 
були обряди «засєвок» (просіювання бо-
рошна для весільного хлібу), «замісок», 
а також урочисте п’ятничне гоління моло-
дого [13, с. 458] і заплітання коси моло-
дій [11, с. 140; 15, с. 47–51].

Отже, спираючись на дослідження різ-
них періодів, а також на свідчення рес-
пондентів, можна зробити висновки. Крім 
найпоширенішої форми укладання шлюбу 
через порозуміння обох сторін, існують і 
декілька інших, не менш цікавих і оригі-
нальних, форм. Перш за все це умикання 
дівчини – викрадення без її згоди; шлюб-
купівля – виплата «компенсації» батькам 
дівчини за «втрату»; «прістанкі» – сим-
волічне викрадення дівчини за її згодою, 
але без згоди її батьків; а також шлюб 
«на віру», який практикувався до по-
чатку ХХІ ст. лише серед вдівців. Проте 
сьогодні до останнього різновиду шлюбу 
вдається більша частина молоді, і він стає 
одним з найпоширеніших. Таким чином, 
виділяємо п’ять форм укладання шлюбу, 
що побутували й побутують донині серед 
болгар-переселенців Буджака, причому 
одна з форм є найпоширенішою, а інші 
чотири – більш архаїчними. 

1. Берг Л. Бессарабия. Страна, люди, хазяй-
ство. – СПб., 1918.

2. Волков Ф. Свадебные обряды в Болгарии // 
Этнографическое обозрение. – М., 1895. –  
Кн. 27. – № 4.

3. Демиденко Л. Культура и быт болгарского 
населения в УССР. – К., 1970. – С. 148.

4. Державин Н. Болгарские колонии в России 
(Таврическая, Херсонская и Бессарабская 
губернии). – София, 1914.

5. Записано зі слів мешканки с. Виноград-
не Болградського р-ну Одеської обл. 
Ганєвої (Малєнкової) Марини Вікторівни, 
1976 р. н., заміж вийшла в 1998 р.

6. Записано зі слів мешканки с. Виноградне 
Болградського р-ну Георгієвої (Русєвої) 
Марії Дмитрівни, 1956 р. н., заміж вийш-
ла в 1975 р.

7. Записано зі слів мешканки с. Нові Троя-
ни Болградського р-ну Одеської обл. 
Домущі (Домущі) Стефаніди Михайлівни, 
1941 р. н., заміж вийшла в 1958 р.

8. Записано зі слів мешканки с. Нова Іванівка 
Арцизького р-ну Одеської обл. Куцарєвої 
(Пєткової) Надії Дем’янівни, 1928 р. н., 
заміж вийшла в 1949 р.

9. Записано зі слів мешканки с. Зоря Са-
ратського р-ну Одеської обл. Різової 
(Златової) Євгенії Семенівни, 1937 р. н., 
заміж вийшла в 1964 р.

10. Записано зі слів мешканки с. Виноградне 
Болградського р-ну Одеської обл. Русєвої 
(Дімітрової) Надії Василівни, 1965 р. н., 
заміж вийшла в 1984 р.

11. Златова В., Златов И., Георгиев Ф. Кам-
чик // Страницы итории. – Заря, 2003. – 
Ч. 1.

12. Коцюбинський М. Твори: В 6 т. – Т. 1. – 
К., 1961.

13. Левицкий А. Нравы и обычаи болгар, живу-
щих в Бессарабских колониях // ЗООИД. – 
1858. – Т. 4.

14. Ліпперт Ю. Історія культури. – К., 1922.
15. Руссєва Г. Трансформаційні процеси в 

весільній обрядовості болгар на прикладі 
с. Виноградного Болградського району 
Одеської області // Кайндль Р. Вікно в 
європейську науку: Матеріали ІІ Міжнар. 
наук. семінару «Кайндлівські читання», 
28–29 трав. 2005 р. – Чернівці, 2005.

16. Свадебные обряды в Бессарабии // 
ЗООИД. – 1844. – Вып. 1.

http://www.etnolog.org.ua



 301  

Любов Сливка 
(Івано-Франківськ)

ПОЛЬОВІ ДОС ЛІ Д Ж ЕНН Я 
ЕТНОСОЦІ А ЛЬНОГО 
РОЗВИТК У ДРІбНОЇ 
Ш Л Я Х ТИ ГА ЛИ ЧИНИ 
ВПРОДОВЖ Х І Х – Н А 
ПОЧ АТК У Х Х СТОЛІТ ТЯ

У 
 ХІХ ст. дрібна шляхта була окре-

мою етносоціальною верствою населення 
Галичини. До неї належали особи, які ви-
водили своє походження з привілейовано-
го шляхетського стану. Завдяки ціліснос-
ті соціальних цінностей та інтересів, що 
проявлялися в їхній свідомості, поведін-
ці, елементах культури, вони виділялися 
в окрему групу й проживали компактни-
ми поселеннями або розпорошено серед 
сільського населення.

У науковій та публіцистичній літера-
турі дрібну шляхту означено поняттями 
«ходачкова», «чиншова», «околишня», 
«заґродова», «засцянкова», «загонова», 
«веретяна», «постоляна», «сірячкова», 
«кожушкова». До неї належать родини 
Витвицьких, Височанських, Бережниць-
ких, Березовських, Драгомирецьких, Дро-
гобицьких, Грабовецьких, Жураківських, 
Ільницьких, Княгиницьких, Комарниць-
ких, Топольницьких, Терлецьких, Явор-
ських, Арсеничів, Геників та ін.

Для комплексного висвітлення етно-
соціального розвитку шляхти автором у 
2004–2005 рр. проведено польові дослі-
дження в шляхетських селах Витвиця 
Долинського р-ну, Бережниця і Бодна-
рів Калуського р-ну, Березів Нижній та 
Березів Верхній Косівського р-ну Івано-
Франківської обл., Корчин Сколівсько-
го р-ну, Матків, Нижнє Гусне, Верхнє 
Висоцьке, Комарники, Ільник Турків-
ського р-ну Львівської обл., Збручанське 
та Залісся Борщівського р-ну Тернопіль-
ської обл. Дослідження проведено у фор-
мі експедицій у населені пункти методом 
інтерв’ювання респондентів. Було опита-
но 30 осіб, які народилися від 1903 р. по 
1926 р. У зв’язку з віддаленістю хроно-
логічних рамок дослідження були зафік-
совані спогади більшості старожилів про 
становище шляхти в міжвоєнні роки, а та-

кож їхні спогади з розповідей їхніх бать-
ків і родичів про становище цього стану 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Рес-
понденти, особливо старші за віком, є но-
сіями успадкованої інформації про етно-
соціальний розвиток шляхти до 1914 р. 
Тому вибірково, при науковому критично-
му підході, їхні свідчення можна вважати 
достовірними.

Під час експедицій вдалося уточнити 
місцеві самоназви шляхти і селян: шляхта 
в Березовах називала селян «мужиками», 
в с. Комарники – «рустикальними», в се-
лах Матків, Нижнє Гусне, Верхнє Висо-
цьке, Ільник – «хлопами»; селяни назива-
ли «шлєхту» – «хрунями», «мурґами».

Опитування підтвердили, що шляхта, 
як і решта селян, вела своє господарство: 
займалася землеробством і паралельно від-
годівлею худоби. Якщо ж були відповідні 
природні умови, то сільські мешканці за-
ймалися сплавом лісу. Так було в с. Кор-
чин, де селяни разом з шляхтичами трелю-
вали (сплавляли) ліс по річці Стрий [3]. 
Як і більшість селян, шляхта розвивала 
такі промисли, як млинарство, гуральни-
цтво, пасічництво, ткацтво. У с. Витвиця 
шляхетська родина Витвицькі займалася 
шевським ремеслом, тому її по-вуличному 
ще називали «Шевчишині» [1].

У зведенні житла та хатнім інтер’єром 
дрібна шляхта майже не відрізняла-
ся від селян. Перебуваючи в однакових 
соціально-економічних умовах, дрібна 
шляхта споживала таку ж їжу, що й се-
ляни. Незначна відмінність у раціоні 
виявлялася хіба що в заможніших гос-
подарів. Під час дослідження нам зустрі-
чався вислів «шляхетський борщ», зокре-
ма в с. Ільник [21].

Польові дослідження дали змогу визна-
чити як локальні, так і загальні етногра-
фічні риси вбрання дрібної шляхти. Од-
нотонні строгі кольори були характерною 
ознакою шляхетського одягу. К. Клин-
ник розповідала, що в с. Витвиця інколи 
шляхта заздрила «хлопам» і зауважува-
ла, що вони одягалися в «кольорове» [1]. 
Дрібношляхетська верства в с. Береж-
ниця Шляхетська, на відміну від селян, 
більше «носилася по-панськи», в одно-
тонному одязі без вишивок [7]. Яскра-
вою ілюстрацією такого стилю є розпо-
відь С. Берестної, жительки с. Залісся, 
про свою бабусю Дорбакевич Апполонію, 
1876 р. н. Зі спогадів відомо, що ця жінка 
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мала одяг темних відтінків, носила довгу 
вовняну спідницю на підшивці («гальці»), 
темні блузки з комірцями, які защіпали-
ся ґудзиками, чорну хустку з гаптовани-
ми шовком квітами [24]. Так одягалися 
шляхтянки і в сусідньому с. Новосілці 
(тепер с. Збручанське Борщівського р-ну 
Тернопільської обл.).

У деяких селах Галичини шляхта на-
магалася уникати оздоблення вбрання ви-
шивкою або робила її вузенькою смужкою. 
Встановлено, що так було в с. Бережниця 
Шляхетська на початку ХХ ст. Мешканці 
с. Збручанське досі мало використовують 
вишивку, на відміну від сусідніх сіл (За-
лісся, Іване Пусте), де нею майже повніс-
тю заповнюють сорочку [7, 8, 22, 23]. Від-
сутність вишивання, як елементу народної 
(сільської) культури, в окремих місцевос-
тях підсилювала усвідомлення своєї інак-
шості особами шляхетського походження. 
Жителька с. Збручанське Д. Біньковська 
(Адамовська) розповідала: «В Заліссю 
[сусіднє село. – Л. С.], то інакше ходили. 
Там носили вишивані сорочки, горбатки 
(спідниці). У нас не носять вишивано-
го» [22]. Зрідка прикрашали сорочки та 
кептарі (нагрудний одяг) вишиванням і 
в Березовах, на відміну від навколишніх 
сіл, де вони характеризувалися багатою 
вишивкою.

Одяг дрібної шляхти не відрізнявся від 
зразків загальноукраїнського костюма. 
У ньому яскраво виявлялися місцеві етно-
графічні ознаки. На Бойківщині, зокрема 
в с. Корчин Шляхетський, ще на початку 
ХХ ст. шляхтичі, подібно до селян, носи-
ли полотняні сорочки поверх штанів – но-
гавиці. Узимку чоловіки одягали вовняні 
штани. У Березовах їх називали «холош-
ні» (виготовляли з грубого сукна) і під-
перізували шкіряним поясом – чересом, 
що було характерно для місцевих гуцулів. 
У с. Заліссі шляхтичі носили поширені 
в Західному Поділлі штани, декоровані 
поперечними складочками від коліна до 
низу штанини [22].

Шляхта прагнула окремими деталями 
в одязі виділятися серед селян. У с. За-
ліссі чоловіки вдягали сорочки зі стоячи-
ми накрохмаленими комірцями [24]. Іден-
тифікуючим елементом в одязі шляхти в 
с. Верхній Березів був відкидний комір, 
а в селянських сорочках – лише малень-
кий комірець [13]. Головні убори інколи 
ставали предметом шляхетського гонору. 

У с. Заліссі шляхтянки зав’язували хуст-
ку під бороду, а інші обмотували хустку 
навколо голови [20]. Шляхтянка із с. Бод-
нарів протестувала проти того, що селян-
ка зав’язала хустку так само, як вона [26]. 
У селах Березів Нижній та Березів Верх-
ній жінки разом з хусткою носили очіпок, 
чого не було в сусідніх селах.

Польові матеріали дали змогу встано-
вити громадські відносини між шляхтою 
і селянами. Часто шляхта й селяни сти-
калися з подібними проблемами, які їх 
згуртовували. Є. Комарницька розпові-
дала, що в їхньому с. Комарники шлях-
та жила мирно з іншими селянами [18]. 
Зі слів М. Маслагон, довідуємося, що 
«в с. Ільник шляхта ніколи з хлопами не 
сварилися, а файно говорили» [20]. Ін-
коли відносини між шляхтою і селянами 
загострювалися. Так було в с. Верхнє Ви-
соцьке, яке розташоване по сусідству із 
с. Комарники. За словами респондента із 
с. Комарники, у сусідньому селі була во-
рожнеча між шляхтою і рустикальними: 
«Як у церкві котрась з рустикальних одя-
гла хустку як у шляхтянки, то тота готова 
була здерти з неї» [18]. Тривалі супереч-
ки між шляхтою і мужиками в с. Верх-
ній Березів призвели в 1907 р. до поділу 
цієї громади на дві – Верхній та Середній 
Березів. З розповідей відомо, що на Ве-
ликдень біля церкви мешканці верхньої 
частини села, «горішнєни», вимастили 
дьогтем кожухи жителям нижньої части-
ни села, «долішнєнам», що і стало приво-
дом до поділу громади [11, 12].

Стійкі шляхетські традиції, небажання 
визнавати зміни в суспільстві не дозволя-
ли шляхті навіть у спільній церкві зрівня-
тися зі своїми односельцями. У багатьох 
селах Галичини діяли окремі шляхетське 
та селянське церковні братства, шляхта 
мала визначені місця в церкві. Шляхет-
ські церковні братства існували в селах 
Корчин, Верхнє Висоцьке, Матків [5; 
17; 14]. Жителька с. Корчин А. Корчин-
ська, розповідала, що її батько на початку 
ХХ ст. був префектом у селі і провізо-
ром шляхетського братства [5]. Там, де 
шляхта виступала монолітним елементом, 
створювати окремі братства не було потре-
би. Так було в селах Березовах [10, 12]. 
С. Комарницька розповідала, що в с. Ко-
марники, незважаючи на окремі церковні 
братства, селяни і шляхта ходили коляду-
вати на Різдво одні до одних [19].
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У багатьох селах у церкві шляхта ста-
вала окремо від селян, вважаючи, що 
останні через своє походження їй нерівня. 
У селах Нижнє Гусне, Матків шляхет-
ські родини під час богослужінь займали 
праву частину церкви, а інші селяни – 
ліву [15; 14]. Натомість у селах Корчин, 
Витвиця шляхта стояла з лівого боку хра-
му, а «хлопи» – з правого [5; 2]. При цьо-
му чоловіки стояли спереду, а жінки поза-
ду них як у шляхти, так і в селян, тоді як 
здебільшого в церквах жінки стоять зліва, 
а чоловіки справа. Якщо шляхтянка вихо-
дила заміж за «хлопа», то вона переходи-
ла на протилежний бік у церкві – до чоло-
віка [14]. Польові дослідження виявили, 
що в с. Нижнє Гусне Турківського р-ну 
Львівської обл. нащадки дрібної шляхти і 
зараз ділять місця в церкві.

Часто шляхта мала свої окремі церков-
ні хоругви – «фани». Інколи під час во-
рожнечі зі шляхтою селяни спеціально 
підрізували їх, насміхаючись зі шляхет-
ської гордині. Такий випадок трапився в 
с. Корчині [3]. У с. Бережниця Шляхет-
ська шляхта прикрашала свій бік у церкві 
«ружами» (квітами), а селяни – вишити-
ми рушниками [8]. У с. Верхнє Висоцьке 
шляхта не дозволяла рустикальним у церк-
ві сідати, «в лавку» їх не пускали [18].

Шляхта намагалася укладати шлюби 
виключно з представниками шляхетських 
родів, забезпечуючи збереження соціаль-
ного статусу. Дослідження показали таку 
тенденцію: у великих шляхетських осе-
редках шляхта одружувалася переважно 
в межах села. З розповідей респондентів 
відомо, що село Боднарів було замкнутим, 
оскільки мало хто одружувався чи вихо-
див заміж у сусідні села [26].

Шляхетський гонор призвів до того, що 
в с. Ільник шляхтич відмовився женитися 
на дочці священика, «бо імость була хло-
пянкою» [20]. Є. Черчович розповідала, 
що бабуся, не схвалюючи шлюб її матері 
з парубком з «хлопів», на прізвище Рик, 
говорила: «Най кожна свиня пильнує 
свого валова» [21]. У с. Березів Верхній 
шляхтянки приспівували: 

«Ой червоний бурячок та й червона гичка,
Сватав мене мужичок, а я не мужичка» [13].
У с. Заліссі при «договорі» (так нази-

вають сватання на Тернопільщині) роз-
пався «змішаний» шлюб селянина Петра 
Недокуса і шляхтянки Марії Вербицької 
через те, що наречений відмовився одяга-

ти на весілля шляхетський костюм. Бать-
ко нареченого тоді сказав: «Не треба нам 
тих “гальок”» [25].

Розповіді респондентів засвідчили, що 
шляхта святкувала весілля за однаковим 
із селянами обрядом, який включав усі ци-
кли українського весілля. Весільні атри-
бути (калач чи коровай, весільне дерево 
(деревце), вінок) у шляхти були аналогіч-
ними із селянськими, але мали локаль-
ні особливості в Галичині. У с. Нижній 
Березів нареченому, коли він ішов запро-
шувати гостей, клали в капюшон опанчі 
завитий у хустину калач. У с. Новосілці 
обов’язковою умовою було зірвати барві-
нок для вінка молодих через дірку в ка-
лачі. Зелений вінок для нареченої плела 
і шляхта в цьому селі, і селяни в навко-
лишніх селах, але в першої він був без 
стрічок [23].

Узагалі в Галичині весільний одяг 
шляхтянок та шляхтичів характеризу-
вався значною місцевою різноманітністю: 
в кожному селі був відмінний за окре-
мими елементами весільний костюм. Під 
час польових досліджень нами виявлено 
спільну тенденцію у весільному вбранні 
шляхти для багатьох сіл краю. У таких 
селах, як Матків, Кульчиці, Верхнє Ви-
соцьке, Нижнє Гусне, Боднарів, Корчин, 
Бережниця, Збручанське наречена шлях-
тянка одягала біле плаття з головним убо-
ром, схожим на фату, а селянка – народ-
ний костюм з вишитою сорочкою, вінком і 
стрічками. Ця тенденція простежувалася 
на початку ХХ ст. Весільний одяг став 
черговим маркером, за допомогою якого 
дрібна шляхта змогла підкреслити свою 
відмінність від селян. Біла весільна сук-
ня з фатою була елементом міської моди, 
якої дотримувалися українські міщани. 
Цей одяг виражав прагнення шляхти упо-
дібнитися до іншої, зокрема не сільської 
(народної), а міської культури.

На прикладі весільного вбрання шляхти 
можна спостерігати взаємні впливи шля-
хетського і селянського стилів. Зафіксова-
но, що в с. Комарники фату – «вельон» 
надягала як наречена шляхтянка, так і се-
лянка, а в навколишніх селах атрибутом 
нареченої був вінок зі стрічками [18].

Часто весільний одяг був ідентифікацій-
ним елементом, який виділяв шляхетський 
осередок серед навколишніх сіл. Таким при-
кладом може бути с. Верхній Березів. 
Жителька цього села М. Сулятицька роз-
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повідала: «У тих всіх сусідських селах, 
напримір, Слобода, Люча, Ослави, моло-
ді цілком інакше одягалися, як ішли на 
весілля просити. Їзда на коні, одягання 
опанчі з сивою шапкою – то було тільки 
в Березовах. Ще по-іншому на весіллі за-
вивали молоду: у нас був чепець і біле за-
вивало – такий рантух, який зав’язували 
знизу під шию, а зверху ще хустку. Так 
завивали тільки у Березовах» [13]. Особ-
ливістю чоловічого весільного вбрання у 
Березові Верхньому була сукняна опанча, 
яку надівав тільки наречений – «кнєзь». 
М. Ільницький згадував, що в селі було 
близько десяти опанч, які люди перепо-
зичали на весілля. Сьогодні інколи їх та-
кож надягають на весіллі [10]. За струк-
турою весілля в Березовах було подібне 
до весілля в сусідніх селах Гуцульщини. 
Але, зважаючи на відмінне походжен-
ня мешканців Березовів від селян інших 
сіл, у весільному обряді шляхти, зокрема 
вбранні, проявлялися характерні риси.

Отже, при вивченні весільного обряду 
шляхти простежується нашарування ет-
нічного й соціального аспектів: з одного 
боку, це було українське весілля за струк-
турою, ритуалами, а з другого, – у весіль-
ному вбранні проявлялися соціальні еле-
менти «шляхетства».

Особливу цінність польові матеріали 
становлять для вивчення соціальної свідо-
мості нащадків дрібної шляхти. Збережен-
ня історичної пам’яті серед шляхти безпо-
середньо залежало від кола спілкування, 
тобто розмірів шляхетських поселень. 
У багатьох селах шляхта чи «рустикальні» 
розселялися в окремих частинах чи кутах. 
Так, у с. Комарники шляхта оселялась у 
присілках Буковинка та Закичера, а на ху-
торі Тростянець мешкали рустикальні [18]. 
У с. Витвиці шляхетські родини розселя-
лися в центральній частині, а селяни зай-
мали місцевість під назвою «Кревець» [1]. 
Верхню частину с. Нижнє Гусне ще й досі 
називають «На шляхті» [15]. Порівняно із 
сусідніми селами Верхній та Нижній Бе-
резів, де мешкала переважно шляхта, в се-
лах Березів Середній та Березів Баня було 
більше селян, через що їхню територію ін-
коли називали «мужиччина» [11].

Польові дослідження виявили цікаву 
закономірність – процес протиставлен-
ня шляхти комусь «чужому» відбував-
ся з меншою інтенсивністю там, де було 
мало представників іншої групи – «хло-

пів», «мужиків». Таким прикладом є села 
Березові. На запитання до респондентів 
про їхню відмінність від «мужиків» вони 
розповідали про протистояння українців 
з поляками або наводили приклади від-
мінності «березунів» (мешканці сіл Бе-
резових) від жителів навколишніх сіл – 
гуцулів [9, 10, 13]. У даному випадку 
соціальна самоідентифікація набувала на-
ціонального змісту.

Дослідження різних ареалів розселення 
шляхти дало підстави для порівняння від-
мінних проявів цих ідентичностей. Зокре-
ма, в с. Корчині виявлено високий рівень 
соціальної свідомості, акцентування уваги 
на шляхетському походженні, натомість у 
селах Збручанське та Залісся, навпаки, ці 
почуття були приглушеними [4, 22].

Опитані респонденти першою, а інколи 
і єдиною ознакою належності до шляхти 
вказували прізвища, що закінчувалися на 
-ський, -цький, -ич, -ик. Зокрема, в с. Мат-
ків це – Матківський, Комарницький, 
Яворський, Ільницький, Височанський. Зі 
слів жителя с. Березів Верхній І. Перцови-
ча дізнаємося: «Всі були звичайними селя-
нами, як шляхта, так і мужики. Відрізня-
лися між собою тільки по фаміліях» [12]. 
Є. Комарницька розповідала, що шляхта 
різнилася гербами: Комарницькі, Височан-
ські, Матківські, Ільницькі належали до 
герба Сас, Созанські – до герба Ворона, 
а Білинські мали герб Пом’ян [18].

За словами жительки Нижнього Бере-
зова О. Геник, «кожний знав для себе, що 
я є шляхтич, і про це не треба було говори-
ти» [9]. «Часто шляхтичі були біднішими 
від селян, – згадувала жителька с. Верхнє 
Висоцьке Т. Стефаник, – але що з того, 
коли він шляхтич». Вона відзначала згур-
тованість шляхти: «Вони пахли тов кров’ю, 
і всьо, вони знають, що то їхня кров» [17]. 
Залишки шляхетської свідомості зберіга-
ються ще й досі. Зі слів П. Корчинського 
дізнаємося, що «то сі вкорінило, то дов-
го буде» [4]. А. Ільницька розповідала, що 
ще й нині інколи нагадують: «ти шляхти-
чу», але «то за обіду ніхто не має» [14]. 
А. Корчинська наприкінці розповіді нас 
запитала: «А що, шляхту хочуть зробити 
шляхтою?» [5].

Прояви шляхетської свідомості вира-
жалися в гордовитому ставленні шляхти-
чів до селян. У с. Березів Нижній шляхта 
називала селян «дев’ятьшкірними», тобто 
такими, що мали на собі дев’ять прошар-
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ків шкіри і були «грубшими» порівняно з 
витонченою шляхтою [9]. «Мужики почу-
вали себе нижчими, а шляхта вищими, – 
пояснював М. Лазарович, – тому вони не 
мали нічого проти нас (шляхти)» [11]. 
Крім того, в с. Березів Верхній відмінне 
походження надавало шляхті «право об-
різати» в селянина відкидний комір на 
сорочці, який (на думку шляхти) він був 
не достойний носити [13]. Цікаве визна-
чення взаємин між шляхтою і «хлопами» 
як «делікатної ворожнечі» дала жителька 
с. Корчин О. Мелень [6]. Жінка згаду-
вала про випадок, коли «рустикальні» 16 
травня святкували скасування панщини, 
шляхтич у той час працював на городі, то 
селяни зробили йому збитки, перевернув-
ши воза.

Загалом родичання з шляхтичем було 
предметом гордості для селянина. «Хло-
пи» гордилися тим, що потрапляли до 
шляхетської родини. У с. Витвиці, якщо 
шляхтянка виходила заміж за селянина, 
то її шанували [2]. Шляхтича було за 
честь кликати в куми.

Отже, проведені польові досліджен-
ня доповнили джерельну базу цікавими 
фактами, яких не знайти в жодних доку-
ментах, та підтвердили факт збереження 
в українському суспільстві шляхетських 
традицій.

1. Науковий етнографічний архів Інститу-
ту історії і політології Прикарпатського 
національного університету ім. В. Сте-
фаника. Ф. 1. Рукописний фонд. Оп. 1. 
Етносоціальна ідентифікація, культура і 
побут шляхти в Галичині. Спр. 1. Свід-
чення Клинник Катерини Рафайлівни, 
1931 р. н.; місце народж.: с. Витвиця До-
линського р-ну Івано-Франківської обл.; 
проживає: с. Витвиця; освіта: 8 класів шко-
ли; працювала різноробочим, пенсіонерка. 
Записано Сливкою Л. В. та Сливкою Р. Р. 
2.04.2004 р. у с. Витвиця Долинського р-ну 
Івано-Франківської обл., 2 арк.

2. Спр. 2. Свідчення Тишківської Розалії Іва-
нівни, 1921 р. н.; місце народж.: с. Витвиця 
Долинського р-ну Івано-Франківської обл.; 
проживає: с. Витвиця, вул. Лесі Українки, 
11; освіта: 6 класів школи; працювала різ-
норобочим; пенсіонерка. Записано Слив-
кою Л. В. та Сливкою Р. Р. 2.04.2004 р. 
у с. Витвиця Долинського р-ну Івано-
Франківської обл., 1 арк.

3. Спр. 3. Свідчення Корчинського Ми-
коли Михайловича, 1934 р. н.; місце на-
родж.: с. Корчин Сколівського р-ну Львів-
ської обл.; проживає: с. Корчин; освіта: 
8 класів школи, працював різноробочим, 
пенсіонер. Записано Сливкою Л. В. та 
Сливкою Р. Р. 20.04.2004 р. у с. Корчині 
Сколівського р-ну Львівської обл., 2 арк.

4. Спр. 4. Свідчення Корчинського Пе-
тра Петровича, 1913 р. н.; місце народж.: 
с. Корчин Сколівського р-ну Львівської 
обл.; проживає: с. Корчин; освіта: 5 класів 
школи, працював різноробочим, пенсіонер. 
Записано Сливкою Л. В. та Сливкою Р. Р. 
20.04.2004 р. у с. Корчин Сколівсько-
го р-ну Львівської обл., 1 арк.

5. Спр. 5. Свідчення Корчинської Анастасії 
Петрівни, 1910 р. н.; місце народж.: с. Кор-
чин Сколівського р-ну Львівської обл.; 
проживає: с. Корчин; освіта: 5 класів шко-
ли, працювала різноробочим, пенсіонерка. 
Записано Сливкою Л. В. та Сливкою Р. Р. 
20.04.2004 р. у с. Корчин Сколівсько-
го р-ну Львівської обл., 2 арк.

6. Спр. 6. Свідчення Мелень Ольги Костян-
тинівни, 1923 р. н.; місце народж.: с. Кор-
чин Сколівського р-ну Львівської обл.; 
проживає: с. Корчин; освіта: 6 класів шко-
ли, працювала різноробочим, пенсіонер. 
Записано Сливкою Л. В. та Сливкою Р. Р. 
20.04.2004 р. у с. Корчин Сколівсько-
го р-ну Львівської обл., 2 арк.

7. Спр. 7. Свідчення Базюк Ярослави Євстахів-
ни, 1924 р. н., місце народж.: с. Бережниця 
Калуського р-ну Івано-Франківської обл.; 
проживає: с. Бережниця; освіта: 5 класів 
школи; працювала різноробочим, пенсіонер-
ка. Записано Сливкою Л. В. 21.04.2004 р. 
у с. Бережниця Калуського р-ну Івано-
Франківської обл., 2 арк.

8. Спр. 8. Свідчення Лесюк Анни Іванівни, 
1922 р. н.; місце народж.: с. Бережниця 
Калуського р-ну Івано-Франківської обл.; 
проживає: с. Бережниця; освіта: 6 класів 
школи, працювала різноробочим, пенсіонер-
ка. Записано Сливкою Л. В. 21.04.2004 р. 
у с. Бережниця Калуського р-ну Івано-
Франківської обл., 2 арк.

9. Спр. 9. Свідчення Геник Ольги Василівни, 
1919 р. н.; місце народж.: с. Березів Нижній 
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.; 
проживає: с. Березів Нижній; освіта: 7 класів 
школи, працювала різноробочим, пенсіонер. 
Записано Сливкою Л. В. та Сливкою Р. Р. 
9.08.2004 р. у с. Березів Нижній Косівсько-
го р-ну Івано-Франківської обл., 2 арк.
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10. Спр. 10. Свідчення Ільницького Мико-
ли Степановича, 1919 р. н.; місце народж.: 
с. Березів Нижній Косівського р-ну Івано-
Франківської обл.; проживає: с. Березів 
Нижній, вул. Центральна; освіта: 5 класів 
вечірньої школи, працював різноробочим, 
пенсіонер. Записано Сливкою Л. В. та Слив-
кою Р. Р. 9.08.2004 р. у с. Березів Нижній 
Косівського р-ну Івано-Франківської обл., 
3 арк.

11. Спр. 11. Свідчення Лазарович Михайла 
Михайловича, 1919 р. н.; місце народж.: 
с. Березів Верхній Косівського р-ну Івано-
Франківської обл.; проживає: с. Березів 
Верхній; освіта: 5 класів школи, працював 
різноробочим, пенсіонер. Записано Слив-
кою Л. В. та Сливкою Р. Р. 10.08.2004 р. у 
с. Березів Верхній Косівського р-ну Івано-
Франківської обл., 2 арк.

12. Спр. 12. Свідчення Перцович Івана Іва-
новича, 1914 р. н., місце народж.: с. Бе-
резів Верхній Косівського р-ну Івано-
Франківської обл.; проживає: с. Березів 
Верхній; освіта: 3 класи школи; працював 
різноробочим, пенсіонер. Записано Слив-
кою Л. В. та Сливкою Р. Р. 10.08.2004 р. 
у с. Березів Верхній Косівського р-ну 
Івано-Франківської обл., 2 арк.

13. Спр. 13. Свідчення Сулятицької Марії 
Володимирівни, 1933 р. н., місце народж.: 
с. Березів Верхній Косівського р-ну Івано-
Франківської обл.; проживає: с. Березів 
Верхній; освіта: 8 класів школи; працювала 
різноробочим; пенсіонерка. Записано Слив-
кою Л. В. та Сливкою Р. Р. 10.08.2004 р. у 
с. Березів Верхній Косовського р-ну Івано-
Франківської обл., 2 арк.

14. Спр. 14. Свідчення Ільницької Аполо-
нії Йосипівни, 1909 р. н.; місце народж.: 
с. Нижнє Гусне Турківського р-ну Львів-
ської обл.; проживає: с. Матків Турків-
ського р-ну Львівської обл.; освіта: 4 класи 
школи, працювала різноробочим, пенсіо-
нерка. Записано Сливкою Л. В. та Слив-
кою Р. Р. 18.08.2004 р. у с. Матків Турків-
ського р-ну Львівської обл., 2 арк.

15. Спр. 15. Свідчення Стегури Анни Федо-
рівни 1903 р. н., місце народж.: с. Нижнє 
Гусне Турківського р-ну Львівської обл.; 
проживає: с. Нижнє Гусне; освіта: 5 класів 
школи; працювала різноробочим; пенсіо-
нерка. Записано Сливкою Л. В. та Слив-
кою Р. Р. 18–19.08.2004 р. у с. Нижнє Гусне 
Турківського р-ну Львівської обл., 2 арк.

16. Спр. 16. Свідчення Височанського Адрі-
ана Івановича, 1938 р. н.; місце народж.: 

с. Верхнє Висоцьке Турківського р-ну 
Львівської обл.; проживає: с. Верхнє Ви-
соцьке; освіта: 8 класів школи, працює 
дяком у місцевій церкві. Записано Слив-
кою Л. В. та Сливкою Р. Р. 19.08.2004 р. 
у с. Верхнє Висоцьке Турківського р-ну 
Львівської обл., 1 арк.

17. Спр. 17. Свідчення Стефаник Теодозії Іва-
нівни, 1930 р. н., місце народж.: с. Верх-
нє Висоцьке Турківського р-ну Львів-
ської обл.; проживає: с. Верхнє Висоцьке; 
освіта: 6 класів школи; працювала різно-
робочим; пенсіонерка. Записано Слив-
кою Л. В. та Сливкою Р. Р. 19.08.2004 р. 
у с. Верхнє Висоцьке Турківського р-ну 
Львівської обл., 1 арк.

18. Спр. 18. Свідчення Комарницької Євгенії 
Йосипівни, 1919 р. н.; місце народж.: с. Ко-
марники Турківського р-ну Львівської обл.; 
проживає: с. Комарники; освіта: 5 класів 
школи, працювала різноробочим, пенсіо-
нерка. Записано Сливкою Л. В. та Слив-
кою Р. Р. 20.08.2004 р. у с. Комарники Тур-
ківського р-ну Львівської обл., 3 арк.

19. Спр. 19. Свідчення Комарницької Стефа-
нії Михайлівни, 1923 р. н.; місце народж.: 
с. Комарники Турківського р-ну Львів-
ської обл.; проживає: с. Комарники; освіта: 
5 класів школи; працювала різноробочим, 
пенсіонерка. Записано Сливкою Л. В. та 
Сливкою Р. Р. 20.08.2004 р. у с. Комар-
ники Турківського р-ну Львівської обл., 
2 арк.

20. Спр. 20. Свідчення Маслагон Марії Юрі-
ївни, 1926 р. н.; місце народж.: с. Ільник 
Турківського р-ну Львівської обл.; про-
живає: с. Ільник; освіта: 6 класів школи; 
працювала різноробочим; пенсіонерка. За-
писано Сливкою Л. В. та Сливкою Р. Р. 
21.08.2004 р. у с. Ільник Турківського р-ну 
Львівської обл., 2 арк.

21. Спр. 21. Свідчення Черчович Євгенії 
Олександрівни, 1920 р. н.; місце народж.: 
с. Ільник Турківського р-ну Львівської обл.; 
проживає: с. Ільник; освіта: 5 класів шко-
ли; працювала різноробочим, пенсіонерка. 
Записано Сливкою Л. В. та Сливкою Р. Р. 
21.08.2004 р. у с. Ільник Турківського р-ну 
Львівської обл., 1 арк.

22. Спр. 22. Свідчення Біньковської Дану-
ти Михайлівни, 1930 р. н.; місце народж.: 
с. Збручанське Борщівського р-ну Терно-
пільської обл.; проживає: с. Збручанське; 
освіта: 4 класи школи; працювала різно-
робочим, пенсіонерка. Записано Слив-
кою Л. В. та Сливкою Р. Р. 23.08.2005 р. 
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у с. Збручанське Борщівського р-ну Терно-
пільської обл., 2 арк.

23. Спр. 23. Свідчення Зозулі (Розмарнєвич) 
Стефанії Франківни, 1926 р. н.; місце на-
родж.: с. Збручанське Борщівського р-ну 
Тернопільської обл.; проживає: с. Збру-
чанське; освіта: 5 класів школи, працювала 
різноробочим, пенсіонерка. Записано Слив-
кою Л. В. та Сливкою Р. Р. 23.08.2005 р. 
у с. Збручанське Борщівського р-ну Терно-
пільської обл., 3 арк.

24. Спр. 24. Свідчення Берестної Савелії Ва-
силівни, 1937 р. н.; місце народж.: с. Заліс-
ся Борщівського р-ну Тернопільської обл.; 
проживає: с. Залісся; освіта: 8 класів шко-
ли; працювала різноробочим, пенсіонер. 
Записано Сливкою Л. В. та Сливкою Р. Р. 
24.08.2005 р. у с. Залісся Борщівського р-ну 
Тернопільської обл., 3 арк.

25. Спр. 25. Свідчення подружжя Недокус 
Павла Васильовича, 1933 р. н. і Катери-
ни Василівни, 1935 р. н.; місце народж.: 
с. Залісся Борщівського р-ну Тернопіль-
ської обл.; проживають: с. Залісся; освіта: 
вища педагогічна, працювали вчителями, 
пенсіонери. Записано Сливкою Л. В. та 
Сливкою Р. Р. 24.08.2005 р. у с. Залісся 
Борщівського р-ну Тернопільської обл., 
4 арк.

26. Спр. 26. Свідчення Попадюк (Тополь-
ницької) Анни Дмитрівни, 1921 р. н.; міс-
це народж.: с. Боднарів Калуського р-ну 
Івано-Франківської обл.; проживає: 
с. Боднарів, вул. Т. Шевченка, 21; осві-
та: 6 класів школи; працювала різноробо-
чим; пенсіонерка. Записано Сливкою Л. В. 
4.11.2005 р. у с. Боднарів Калуського р-ну 
Івано-Франківської обл., 2 арк.

Костянтин Івангородський 
(Черкаси)

ТЕОРЕТИ ЧН А 
ІНТЕРПРЕТА ЦІ Я  
І  ТИПОЛОГІЗА ЦІ Я 
ЕТНОСОЦІ А ЛЬНИ Х 
ОРГА НІЗМІВ

О 
сновні таксономічні одиниці етно-

соціальної структури людства, що утвори-
лась у ході історичного розвитку, станов-
лять етносоціальні організми, що виникли 
внаслідок тісної взаємодії етносу та соціу-

му. Ми можемо виділити принаймні чоти-
ри типи етносоціальних організмів, харак-
терних для більшості етносів: рід, плем’я, 
народність і нація. Однак ще й досі зали-
шається суперечливим питання, чим вони 
характеризуються й чим відмінні одне від 
одного. У цьому відношенні велике зна-
чення має й теоретична інтерпретація ка-
тегорії «етносоціальні процеси» як однієї 
з базових у етнологічній науці. Незважа-
ючи на актуальність цієї проблеми, вона 
ще й досі залишається не розв’язаною в 
теоретично-методологічному плані.

Безпосередньо поняття «етносоці-
альний організм», як і теоретично-
методологічні, а також термінологічні й 
таксономічні проблеми типологізації, що 
з ним пов’язані, були об’єктом досліджен-
ня переважно радянської етнологічної 
науки. Тому в сучасній етнології ці по-
гляди більше критикуються, ніж коректу-
ються. Однак досліджувати етносоціаль-
ні організми потрібно, хоча й з новими 
теоретично-методологічними підходами. 
У цьому контексті варто згадати, що вже 
Г. Гегель певним чином торкався поняття 
«етносоціальний організм» [1, 58]. 

Щоправда, найбільше уваги пробле-
матиці етносоціальних організмів у ра-
дянській етнологічній думці приділяв 
Ю. Бромлей, який власне й запропону-
вав безпосередньо це поняття. Водночас 
він був прихильником формаційного під-
ходу до розв’язання цієї проблеми, вва-
жаючи, що «в типологічному відношенні 
визначальну роль для етносоціальних 
організмів відіграють їх соціально-
економічні параметри. Відповідні типи 
етносоціальних організмів, – продовжує 
автор, – по суті й маються на увазі в на-
шій суспільствознавчій літературі, коли 
в ній виділяються такі основні форми іс-
торичних спільнот людей, як плем’я (для 
первісної формації), народність (для ра-
бовласницької та феодальної формацій), 
нація (для капіталістичної та соціаліс-
тичної формацій)» [2, 384]. Отже, «для 
типологізації етносоціальних утворень 
вирішальне значення має належність їх 
до тієї чи іншої соціально-економічної 
формації» [3, 12]. Більше того, «належ-
ність до тієї чи іншої формації неминуче 
надає етносоціальному організму особли-
вого характеру» [4, 52]. 

На нашу думку, «етносоціальне» міс-
тить у собі на цілком паритетних засадах 
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і соціальне, і етнічне як самостійні яви-
ща. Тому етносоціальний організм і етно-
соціальна спільнота є реальними, адже 
виникають унаслідок тісної взаємодії ет-
носу та соціуму. При цьому, варто розріз-
няти поняття «етносоціальний організм» 
і «етносоціальна спільнота». Етносоціаль-
ною спільнотою можна вважати будь-яку 
спільноту, що утворена внаслідок етніч-
них і соціальних чинників. Натомість 
етносоціальний організм є утворенням 
історичної взаємодії етносу та соціуму. 
Таким чином, у принципі етносоціальний 
організм можна вважати етносоціальною 
спільнотою, але не будь-яку етносоціаль-
ну спільноту можна вважати етносоціаль-
ним організмом.

Останнім часом значної популярності 
серед вітчизняних учених набула західна 
модель поділу людських спільнот у стаді-
альному плані на племена – етноси – на-
ції. Прийняти ж її, на наш погляд, не-
можливо, оскільки «в ній змішуються два 
суттєво відмінних явища – етнічне та соці-
альне» [5, 100]. Можна цілком погодити-
ся з В. Балушком, що «стадіальний поділ 
етносоціальних спільнот, застосовуваний 
радянською наукою, коли відкинути фор-
маційну прив’язку, добре узгоджується із 
західним поділом суспільств за типами со-
ціальної диференціації» [5, 100]. Перехре-
щення ж етносу із соціальним організмом 
поряд із історико-стадіальним має й про-
сторовий аспект. Останній пов’язаний із 
тим, що досить часто етнос не збігається з 
соціальним організмом, який являє собою 
державно-політичне утворення [4, 53]. 

Зараховуючи до етносоціальних ор-
ганізмів плем’я, народність і націю, 
Ю. Бромлей обґрунтовує це тим, що вони 
«мають не лише етнічні риси, але також 
територіальну й економічну спільність. 
І в цьому розумінні кожна зі спільнот, 
які розглядаються, являє собою певну 
соціально-економічну цілісність» [6, 99]. 
Такої ж думки дотримується й україн-
ський історик В. Балушок. Останній, 
зокрема, вважає, що «і плем’я, і народ-
ність, і нація є стадіальними типами саме 
етносоціальних спільнот, а не власне ет-
нічних» [5, 101]. У свою чергу Ю. Рима-
ренко доводить: «Синтез етнічної спіль-
ноти та соціального організму створює 
етносоціальні спільноти – плем’я, народ-
ність, націю, які є специфічним виявом 
багатоманітності єдності людства» [7, 7].

Отже, постає питання: яким чином ви-
никає етносоціальний організм? На нашу 
думку, він виникає внаслідок взаємодії 
етносу та соціального організму, під яким 
Ю. Семенов запропонував розуміти «окре-
ме суспільство», самостійну одиницю су-
спільного розвитку [8], інакше кажучи – 
соціум. Саме «ці “синтетичні” утворення 
можуть бути визначені як етносоціальні 
організми» [4, 51]. Натомість Ю. Павлен-
ко вважає, що «головною умовою форму-
вання етносоціального організму є вста-
новлення міцних соціально-економічних 
зв’язків окремих груп людей, які мають 
певний набір культурних, мовних, психіч-
них і антропологічних ознак, перебувають 
певну компактну територію, знаходяться 
на однаковій стадії соціально-економічного 
розвитку та потребують об’єднання своїх 
зусиль у процесі трудової діяльності» [9, 
84–85]. До того ж, «завдяки культурно-
мовній консолідації та виникненню спіль-
ної етнічної самосвідомості соціальний 
організм у своєму розвитку сягає стану 
організму етносоціального» [10, 17].

Ю. Бромлей доводить, що для етносо-
ціального організму вирішальне значення 
мають економічні чинники [11, 87]. Ви-
ходячи з цього, дослідник приходить до 
висновку, що «етносоціальний організм, 
безумовно, має певну спільність еконо-
мічних зв’язків», але «у докапіталістич-
них етносоціальних організмів (племені 
та народності) спільність внутрішніх 
економічних зв’язків значно слабша, ніж 
у нації» [11, 88, 89]. І якщо «для етносу 
основною є вертикальна (діахронна) ін-
формація», то для етносоціального орга-
нізму «найважливіша синхронна інфор-
мація» [12, 21]. 

Не менш вагому роль для етносоціаль-
ного організму відіграє й держава. Хоч 
їх співвідношення в теоретичному плані 
досить складне. На думку Ю. Бромлея, 
«через те, що в класових суспільствах 
основні етнічні підрозділи, як правило, 
тісно поєднані з державою, уявлення про 
спільність походження у таких суспіль-
ствах значною мірою спирається на відо-
мості про події, що стосуються історії цієї 
держави. Цим пояснюється й те особливе 
місце, яке в національній самосвідомості 
займають знання про політичні традиції 
даного етносу (а вірніше, етносоціального 
організму)... Що ж стосується етносоці-
ального організму, то ця спільнота й дер-
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жава перебувають у нерозривній єднос-
ті» [2, 70, 193]. Натомість Ю. Римаренко 
визначає етносоціальну спільноту як «вид 
етнічної спільноти, взаємопов’язаної зі 
спільнотою іншого порядку – соціаль-
ною, економічною чи політичною». На 
його думку, «як правило, етносоціальною 
спільнотою виступає етнос, який створює 
свою державу. Цей принцип є визначаль-
ним при встановленні етнічної титульнос-
ті держави» [13, 73].

Певною мірою етносоціальний організм 
можна охарактеризувати як «колонізова-
ний етнічністю соціум» [14, 12]. На цьому 
наголошує й В. Балушок [5, 96]. Однак, 
на нашу думку, не варто переоцінювати 
при цьому роль самого соціуму, оскіль-
ки у специфіці етносоціального організму 
пот рібно виділяти дві основні його озна-
ки. По-перше, його зовнішній вигляд (спе-
цифічні особливості), що визначаються, 
головним чином, відповідними властивос-
тями етносу. По-друге, культурі кожного 
етносоціального організму притаманний 
нерозривний зв’язок двох тенденцій, що 
відбиває основні закономірності її розвит-
ку: спадкоємність і оновлення. Тому важ-
ко погодитися з тим, що радянські етно-
логи з певних етносоціальних організмів 
виключали цілі соціальні категорії. Так, 
Ю. Бромлей доводив: «Етносоціальний 
організм – за феодального ладу охоплює 
передусім трудяще населення й час від 
часу не включає панівного класу феодалів, 
особ ливо його верхівки» [15, 137]. Подібні 
погляди висловлював і С. Токарев [16, 53]. 
На нашу думку, це методологічно непра-
вильно, оскільки будь-який етносоціаль-
ний організм – це утворення органічне й у 
ньому поєднуються всі етнічні та соціальні 
елементи. Отже, має рацію І. Зарінов, за 
яким «сполученість етнічності з усіма про-
явами людської соціальності в часі й про-
сторі полягає в основі конструкції під на-
звою “етносоціальний організм”» [17, 27].

Таким чином, етносоціальний організм 
є «синтетичним» утворенням взаємопро-
никнення етносу та соціуму. У стадіаль-
ному відношенні ми виділяємо такі ет-
носоціальні організми, як рід, плем’я, 
народність і нація. Разом із тим, це зовсім 
не означає, що їхня інтерпретація має 
бути винятково стадіальною або форма-
ційною. Незважаючи на те, що категорії 
«рід» і «плем’я» є чи не найсуперечли-
вішими з усіх етносоціальних організмів, 

на нашу думку, рід являє собою перший 
тип етносоціального організму, який став 
результатом історичного розвитку люд-
ства. Натомість етносоціальну сутність 
роду заперечували Ю. Бромлей [18, 64], 
М. Крюков [19, 7], В. Козлов [20, 23–24]. 
Ці та ряд інших авторів наполягали на 
тому, що рід – суто етнічна спільнота.

Проте вагомим аргументом доказу того, 
що рід – етносоціальний організм, може 
бути той факт, що далеко не всі етноси 
мали коли-небудь за час свого існування 
родовий і навіть племінний поділ [21, 11]. 
Не менш суперечливим питанням є також 
визначення як вирішального етнічного 
чинника роду наявність кровноспорідне-
них зв’язків. Річ у тім, що рід на нашу 
думку, є не умовою формування етносів і 
етнічностей, а результатом їх взаємодії з 
соціальними прагненнями людей. До того 
ж, рід, як правило, відзначається єдністю 
і має відмінності соціальної взаємодії [22, 
132–133]. Відтак рід можна вважати пер-
шим історичним типом етносоціального 
організму. 

Першим же в «стадіальному» відно-
шенні типом етносоціальних організмів 
радянські вчені, і передусім Ю. Бромлей, 
вважали плем’я [6, 19–20]. Такий тип ет-
носоціального організму виникає внаслі-
док «сукупності споріднених родових об-
щин» [23, 5–6]. Крім цього, для племені 
як етносоціального організму вже особ-
ливого значення набуває територія [24, 
93]. До того ж і етнічна самосвідомість 
була тісно пов’язана з уявленням про 
спільність походження всіх членів племе-
ні [25, 88–89]. Разом із тим неправомірно 
вважати плем’я етнічною спільнотою, так 
само як і природничо-історичною [26, 43], 
хоча погляди щодо етнічної природи пле-
мені висловлюють А. Пономарьов [27, 81], 
І. Зарінов [17, 26–27] та ін. Натомість на 
етносоціальну сутність племені вказують 
Ю. Семенов [28, 73,74], С. Арутюнов із 
Н. Чебоксаровим [12, 23], В. Козлов [29, 
24], Ю. Бромлей [18, 63]. Таким чином, 
плем’я представляє другий тип етносоці-
ального організму в історичному розвитку 
людства. Разом із тим, до категорії етно-
соціального організму варто зарахувати 
й союз племен як перехідний тип між 
плем’ям і народністю.

Нині тип етносоціального організму, 
який називається «народністю», є од-
ним із найсуперечливіших у теоретично-
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методологічному відношенні. Передусім це 
пов’язано з термінологічними труднощами 
в застосуванні цієї категорії. Крім цього, 
в стадіальному контексті вона охоплює 
значний проміжок часу та характеризує 
значну палітру етносоціальних спільнот. 
Тому деякі вчені, скажімо В. Козлов, 
справедливо наголошують на невизначе-
ності терміна «народність» [30, 19]. Од-
нак більш вдалого терміна для позначен-
ня етносоціальних організмів між плем’ям 
і нацією поки що немає. Унаслідок цього 
ми змушені вживати його насамперед для 
того, щоб не заплутати ще більше термі-
нологічну ситуацію, яка й без того досить 
невизначена.

Як зазначає Г. Сергієнко, термін «на-
родність» уперше вжив Ф. Енгельс [31, 
35]. При цьому сам Г. Сергієнко вважає, 
що «народність – це форма етносоціаль-
ної спільності людей, притаманна ра-
бовласницькій та феодальній суспільно-
економічній формаціям. Для неї характерні 
відносна спільність мови, що склалася на 
основі племінних діалектів, території як 
природно-матеріального фактора існуван-
ня, певних економічних зв’язків, рис куль-
тури, побуту, етнічне самоусвідомлення й 
закріплення самоназви» [31, 35]. 

Яким же чином утворюється народність 
як етносоціальний організм і що він являє 
собою в типологічному відношенні? На 
думку Ю. Бромлея, «одним із факторів, 
що сприяв консолідації племінних етніч-
них спільнот у народності, було посилення 
міжплемінних контактів у міру зростання 
загальної чисельності населення» [18, 70]. 
Політичні фактори так чи інакше мали ва-
гоме значення для формування ранньосе-
редньовічних регіональних народностей. 
Ці фактори особливо виявилися в умовах 
розвиненого феодалізму, для якого ха-
рактерна ієрархічна політична структура 
та гостра боротьба тенденцій централіза-
ції та децентралізації. Тому залишається 
справедливим висновок стосовно того, що 
лише в межах держав відбулося завер-
шення формування ранньосередньовічних 
народностей як «сталих етносоціальних 
єдностей і становлення їх етнічної само-
свідомості» [32, 237].

Цілком можна погодитися і з С. Ару-
тюновим, що «народності виникають у 
процесі консолідації багатьох спорідне-
них племен, а також асиміляції різних чу-
жорідних, іномовних племен і груп» [33, 

27]. Ще однією важливою умовою форму-
вання народності можна вважати розвиток 
писемності [12, 25]. Значну роль у форму-
ванні народності відіграє й держава. При 
цьому роль держави «особливо помітна в 
тому випадку, якщо народність формуєть-
ся з різнорідних етнічних компонентів, 
мовно-культурне злиття яких можливе 
лише за умови тривалого спільного життя 
їх в одній державі» [20, 64]. 

Слід також наголосити, що з появою 
народності особливого етносоціального 
значення набуває для неї територія. Ха-
рактерною ознакою народності, на думку 
Ю. Бромлея, можна вважати й майже пов-
не панування аграрної економіки [34, 62]. 
Певну проблему становить і така ознака 
народності, як етнічна самосвідомість [2, 
287; 3, 13; 35, 89]. Разом із тим, народність 
характеризується ще й такою ознакою, як 
зникнення яскраво виражених кровноспо-
ріднених зв’язків [2, 286; 36, 57]. Утім, 
не можна погодитися з О. Першицем, що 
«етнічність ще не набула в народностях 
чистої та яскраво вираженої форми» [37, 
72]. Адже вона не може набути «чисто-
го» вигляду в будь-якому етносоціально-
му організмі, оскільки завжди «розмита» 
соціальними факторами. Потрібно також 
наголосити й на проблемі «виключення» 
феодалів із народності [16, 53; 38, 102]. 
Не можна погодитися і з Ю. Семеновим, 
що «”чисті” етнічні спільноти й отрима-
ли назву народностей, які є етнічною й 
тільки етнічною спільнотою» [28, 74]. На-
томість саме як етносоціальний організм 
народність розглядають Ю. Бромлей [39, 
5], О. Агаєв [40, 11], Г. Літаврін із П. На-
умович [32, 236], Е. Загорульський [41, 
24], В. Г. Балушок [5, 102].

Останнім етносоціальним організмом у 
«стадіальному» плані є нація. Проблема 
«нації» в етнологічній науці й до сьогодні 
залишається однією з найгостріших. Існує 
значна кількість теорій нації, але жодна з 
них не може пояснити її феномену. Утім, 
можна виділити два основні підходи до 
інтерпретації цього поняття. По-перше, 
етатичний, згідно з яким нація виступає 
як спільнота цілком пов’язана з державою, 
тобто фактично в розумінні «громадян-
ства», «державності». По-друге, – етніч-
ний, коли нація визначається як етнічна 
спільнота людей. Не варто вступати в 
дискусію з цього приводу, оскільки, на 
нашу думку, нація є винятково спільно-
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тою етносоціальною, а тому праві й перші 
й другі, але розглядають вони це явище 
однобічно. 

На думку сучасного вітчизняного до-
слідника В. Кафарського, саме «змагання 
народу за політичне самовизначення ро-
бить його нацією, а історично сформовані 
і властиві тільки йому риси визначають 
націю як осібну і неповторну». Отже, «на-
род стає нацією тоді, коли його кінцевими 
домаганнями є власна державність і коли 
він свідомо мобілізує свої сили для досяг-
нення цієї мети» [42, 284]. Варто відзна-
чити, що стосовно націогенезису існують 
і зовсім інші погляди. Так, С. Арутю-
нов вважає, що «нації утворюються або 
шляхом переростання однієї народності 
в націю, або шляхом консолідації в на-
цію кількох близькоспоріднених народ-
ностей» [33, 27]. Крім цього, більшість 
дослідників переконана в тому, що нація 
є утворенням модерним, тобто спільно-
тою, що характерна для так званого інду-
стріального суспільства. 

Водночас багато дослідників (особли-
во західних) прямо ототожнюють націю 
з державою, вважаючи їх ледве не сино-
німами. Етнічну концепцію нації, на дум-
ку Е. Сміта, можна назвати «незахідною 
моделлю», але потрібно застерегти, що це 
поняття застосовується не в історіографіч-
ному аспекті, а в суто географічному. До-
слідник вважає, що «визначальною рисою 
нації є наголос на спільності походження 
й рідної культури, тоді як західна концеп-
ція проголошує, що індивід має належа-
ти до певної нації, але може вибирати, до 
якої саме приєднуватися, незахідна, або 
етнічна концепція не припускає такої ши-
роти поглядів» [43, 20]. Не можна погоди-
тися і з думкою Г. Шелєпова, що «нація, 
порівняно з передуючими їй племенами та 
народностями, є найнесталішою етнічною 
спільнотою, врешті-решт поступово відми-
раючою» [44, 71]. На нашу думку, сучасні 
етнонаціональні проблеми свідчать зовсім 
про іншу реальність. 

Суто етнічне розуміння нації демон-
струють і сучасні вітчизняні дослідники, 
зокрема Б. Парахонський, який доводить, 
що «нація – це культурно-історичний 
феномен, у формуванні якого провід-
ну роль відіграють процеси соціально-
психологічного порядку». При цьому 
автор «визначальним для її утворення» 
вважає «історично-генетичну єдність, 

що становить основу національної само-
свідомості». Нарешті, Б. Парахонський 
стверджує: «Терміни “нація”, “народ”, 
“етнос” – це синоніми» [45, 23], з чим не 
можна беззаперечно погодитися. 

На думку ж Е. Сміта, «варто докладні-
ше придивитися до західної або “громадян-
ської” моделі нації» [43, 18]. Близький до 
такого погляду німецький етнолог Ф. Гек-
кманн: «Нація – це етнічний колектив, що 
має свідомість спільноти та організований 
у формі національної держави» [46, 36]. 
До такої позиції наближається й І. Лисяк-
Рудницький, на думку якого, «нація – фе-
номен політичної сфери. Нація – це ко-
лектив людей, що хочуть бути державою. 
Тому зовсім оправдано в декількох захід-
них мовах слово “нація” вживають як си-
нонім “держави”» [47, 13].

У межах «інформаційної» концепції 
С. Арутюнова і Н. Чебоксарова, «межа 
між нацією та народністю не така різка, 
як між народністю та племінною групою, 
але відмінність ця не менш важлива». На 
думку зазначених дослідників, «зовніш-
ньою віхою, що відбиває розвиток народ-
ності до рівня нації, є більш-менш широке 
поширення грамотності в масах. Пов’язано 
це з розвитком буржуазних відносин, 
утворенням загальнонаціонального рин-
ку, що в загальному підсумку дає нам но-
вий рубіж щільності інформації» [12, 26]. 
У свою чергу Ю. Семенов узагалі просто 
розв’язує проблему нації: «Сутність нації 
найяскравіше виражена в національних 
рухах, які являють собою діяльність мас 
людей, спрямовану на досягнення певної 
мети, причому найчастіше політичної. 
Нація в цих рухах виступає як певна 
суспільна, насамперед політична, сила, з 
якою потрібно рахуватися» [48, 3]. Зреш-
тою, «нація є сукупність людей, які ма-
ють одну спільну батьківщину» [48, 4].

Ю. Бромлей вважає, що «на відміну 
від народності, внутрішня інтеграція нації 
забезпечується не стільки політичними, 
скільки економічними зв’язками» [18, 74]. 
Однак у цьому контексті досить слушно 
зауважує В. Козлов: «Введення в наукове 
поняття етносу обов’язкової ознаки спіль-
ності економічних зв’язків (економічного 
життя) видається невиправданим. Недо-
статньо виправданим здається й застосу-
вання його як головної, провідної ознаки 
одного з типів етнічної спільноти – нації, 
особливо для націй, які живуть у межах 
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багатонаціональних держав і територіаль-
но дуже перемішані одна з одною» [49, 
60]. При цьому, на думку Ю. Бромлея, 
«в етнічному відношенні нації як етносо-
ціальні організми відрізняються від по-
переднього етносоціального організму – 
народності приблизно так само, як ця 
остання – від племені» [18, 74]. 

На думку Ф. Горовського, О. Карту-
нова та Ю. Римаренка, «категорію “на-
ція” можна визначити як етносоціальну 
спільн[оту]ість зі сформованою усталеною 
самосвідомістю своєї ідентичності, а та-
кож територіально-мовною та економіч-
ною єдністю» [50, 253]. Етносоціальне 
розуміння нації демонструє й М. Степи-
ко: «Нація – це соціоцивілізаційне утво-
рення, поряд із родом, племенем, народ-
ністю, яке має економічний, політичний, 
історичний, соціальний та інші аспекти 
[у тому числі й етнічний. – К. І.] свого 
функціонування, які у своєрідності сво-
го взаємозв’язку утворюють неповторний 
спосіб її буття» [51, 171]. Водночас багато-
гранність феномену нації як етносоціаль-
ної спільноти є реальністю, яка не може 
не враховуватися політикою. Унаслідок 
цього ми й спостерігаємо постійне нама-
гання етносів утвердити свою політичну 
незалежність або, як мінімум, домогтися 
територіальної, культурної й політичної 
автономії, тобто створити власний етносо-
ціальний організм у вигляді нації.

Отже, можна цілком погодитися з 
В. Балушком, що «виведене радянськими 
етнологами визначення нації саме як етно-
соціальної спільноти не слід заперечувати 
як непотріб» [5, 99], а, на наш погляд, 
воно взагалі є єдиною альтернативою в 
дослідженні самого феномена нації. Та-
ким чином, ми можемо зробити висновок, 
що нація є на сьогодні найсучаснішим 
типом етносоціального організму. Одні-
єю з найхарактерніших ознак нації є її 
державність, тобто створена нею держава, 
або прагнення до її створення. У цьому 
контексті можна виділити ще один фено-
мен нової та новітньої історії – так зва-
ні політичні нації. Тобто коли внаслідок 
утворення держави (наприклад, США) 
з’являється нація. Разом із тим, це не за-
перечує в її середовищі етнічного чинни-
ка, а тим більше етногенетичних процесів, 
які, на наше глибоке переконання, врешті-
решт, приведуть до появи в її межах нової 
етнічності.

Безпосередньо етносоціальні процеси 
мають декілька основних параметрів дії. 
Насамперед вони пов’язані з внутрішньою 
зміною власне етносоціального організму. 
У цьому випадку зміни стосуються соціаль-
них явищ, економічної специфіки, політич-
ного ладу, релігійної сфери, соціокультур-
них параметрів, етносоціальної психології. 
В іншому випадку етносоціальні процеси 
передбачають уже корінну таксономічну 
трансформацію безпосередньо народнос-
ті в націю. Такі процеси, як правило, зо-
середжені також у соціально-економічній, 
політичній, культурно-духовній і демогра-
фічній сферах. Однак їх наслідком є змі-
на не лише цих сфер, а й характеру само-
го етносоціального організму. Крім цього, 
одним із найважливіших етносоціальних 
процесів, на наш погляд, є прагнення етно-
соціального організму до оформлення у ви-
гляді держави, як правило, національної. 
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Алла Ареф’єва 
(Одеса)

ОбРАЗ РОДИНИ  
В СУ Ч АСНIй РЕК Л А МНIй 
К УЛЬТ У РI

Б 
агатьма вченими відзначено, що 

джерела реклами лежать у сфері су-
спільної практики, виробничої, трудової, 
художньої діяльності. З розвитком форм 
міжлюдської комунікації реклама діє як 
відповідь на потребу людини в передачі 
духовно-ціннісних відносин, що дозволя-
ють індивідові (колективу) підключати 
свою самодостатню одиничність до су-
спільного [5, с. 46].

Ідеальний образ щасливої родини – 
любляче подружжя й батьки, оточені 
турботою дітей, доброзичливі бабусі й ді-
дусі, романтичні закохані – на телебачен-
ні можна побачити хіба що в рекламних 
роликах. Адже вони апелюють до пози-
тивних стереотипів аудиторії, точніше, до 
того, що від них залишилося.

Сучасна реклама демонструє нам дві 
моделі родини: традиційну, у якій тісно 
пов’язані всі три покоління, і сучасну (за-
хідну). Західні родини, як нам відомо, нео-
локальні, тобто дорослі діти майже завжди 
відокремлені від батьків. У родині спостері-
гається процес егалітаризації родини й де-
мократизації внутрішньосімейних відносин 
між чоловіками, батьками й дітьми.

Для того щоб правильно скласти об-
раз родини, ми пропонуємо розглянути 
її структуру, соціальні ролі її членів: чо-
ловіка й дружини, батька й матері, сина 
й дочки, сестри й брата, дідуся й бабусі. 
Це ті персонажі, які обов’язково присут-
ні в рекламі, образи й дії яких підносять 
нам як «правильні», ідеальні. На основі 

цих ролей складаються міжособистісні 
стосунки в родині. Родина, як справжня, 
так і екранна, вводить у суспільство його 
нових членів, передаючи їм мову, звичаї, 
основні зразки поведінки, обов’язкові в 
даному суспільстві, залучає людину до 
світу суспільних духовних цінностей.

Зазначимо, що практично у всіх ре-
кламних сюжетах головним персонажем є 
жінка. Одним з основних образів є моло-
да, життєрадісна дівчина, не обтяжена ро-
диною й роботою. Її головним заняттям є 
догляд за собою й турбота про свою прива-
бливість, покупки, завоювання шануваль-
ників, нескінченні розмови з подругами.

Також існує образ ділової жінки, у 
якому на перший план виведено такі якос-
ті, як упевненість у собі, незалежність, 
контроль над ситуацією. Що стосується 
цього образу, то вік тут не відіграє істот-
ної ролі. Це може бути й молода дівчина, 
і доросла жінка. У візуальній і вербаль-
ній характеристиці актуалізуються насам-
перед її вольові якості. Робота – не єди-
на сфера жіночих інтересів. Сюди також 
входить турбота про дім, свій зовнішній 
вигляд, краса для неї – це засіб досягнен-
ня успіху [3].

Але найцікавішим образом у сімейних  
сюжетах є образ жінки-матері. Життя 
цього персонажа спрямоване  на «сімей-
не благополуччя», створення й збережен-
ня затишку в домі, турботу про здоров’я 
близьких людей [3]. Вона все знає, усе 
вміє, у її домі панує ідеальна чистота й 
порядок, у ньому тепло й затишно. Ця 
жінка чудово готує, знає чим лікувати і 
як смачно й правильно харчуватися, щоб 
будь-який член родини був здоровим та 
енергійним.

Відзначимо той факт, що багато в чому 
жінка-мати орієнтується на чоловіка, на 
його думку, на його, а не на свої, потреби. 
Вона діє так, оскільки прагне відповідати 
соціальним очікуванням щодо ролі жін-
ки, і, що важливіше, прагне своїми діями 
заслужити схвалення й похвалу з боку 
чоловіка – глави родини [1, с. 40].

Образ сучасної жінки-матері є іде-
альним, насамперед вона піклується про 
свою родину, а не про себе, як це роб-
лять жінки іншого типу. Мати завжди 
поруч, вона все знає, у всьому розбира-
ється, вона є опорою для всієї родини. 
Але слід зазначити, що якою б сильною 
жінка-мати не була, дух патріархату від-
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чувається навіть тоді, коли ми не бачимо 
поряд чоловіка.

Образ чоловіка в «рекламній родині» 
досить-таки цікавий. Чоловік трапляються 
нам у рекламному матеріалі набагато рід-
ше, ніж жінка. Але цікаво, що навіть у тих 
випадках, коли нам його не показують, ми 
все одно розуміємо, що чоловік тут усе-
таки «присутній». Такого типу презентації 
дозволяють нам говорити про маскулін-
ність у рекламі як про явище, що розрахо-
ване на цілком визначеного глядача.

З іншого боку, ідея «невидимості» під-
креслює символічний характер маскулін-
ності, що містить чи не всі компоненти, 
за допомогою яких конститується модель 
чи то «майже вимерлого», чи то «вимира-
ючого», чи то чоловіка, який почав від-
роджуватися. Відзначимо, що таких ком-
понентів не так уже й багато: вік, влада 
(домінування), стиль життя [2, с. 56].

«Невидимість» образу чоловіка без осо-
бливих зусиль простежується в рекламі, 
що використовує лише образи жінок і ді-
тей. Відсутність чоловічого начала на рівні 
сюжету «окупається» наявністю чоловічих 
аксесуарів. Увесь образотворчий ряд, уся 
система знакових повідомлень реклами та-
кого типу спрямовані на те, щоб «піймати» 
цього відсутнього чоловіка, який не має ні-
якого відношення до того, що демонстру-
ється й відбувається [2, с. 60].

Таким чином, коли форми наочного й 
практичного вияву «чоловічого» обмежені 
або сумнівні, присутність мускулінності 
передається через предмети, символічні 
образи, що заповнюють даний вакуум. Усе 
рекламне поле таких роликів указує на чо-
ловіка, сконцентроване на факті його існу-
вання [4]. Усе просякнуте патріархальніс-
тю: сяючі білі сорочки, тарілки супів, що 
димляться, призначені саме для нього.

Жінки в рекламних роликах активно 
обговорюють переваги того або іншого 
товару, з ентузіазмом його застосовують, 
змагаються в практичності, дають пора-
ди одна одній. Складається враження, що 
чоловік, якби він з’явився, зруйнував би 
суперництво жінок у кулінарно-кухонній 
діяльності, зруйнував би ідилію штучно-
го жіночого світу, де все блищить і пахне, 
тому територія домашнього господарства 
закрита для нього назавжди [3].

Якщо чоловік і присутній у «сімейних» 
сюжетах, то десь на задньому плані, на-
прикінці, коли вже все готове до його 

появи [5, с. 50]. Іноді він безпорадний у 
своєму незнанні переваг того або іншого 
товару, іноді смішний у своєму безсиллі 
розгадати елементарні жіночі хитрощі, за-
вжди непрактичний.

Чоловічий персонаж – рідкісний гість 
у рекламі різноманітних засобів для до-
машнього побуту. Якщо він і з’являється, 
то він або страждає від голоду, і жін-
ка підносить йому тарілку з паруючою 
їжею, або він є жертвою якихось агре-
сивних сил, що атакують його тіло ззов-
ні, і тоді жінка самовіддано вступає в 
протиборство із силами, що загрожують 
його існуванню [1, с. 43]. Цікавий той 
факт, що локальні домашні «перемоги» 
жінок покликані компенсувати їхню по-
вну залежність від цього домашнього 
простору [2, с. 87].

Зазначимо, що ми бачимо чоловіка саме 
таким тільки в тому випадку, якщо цей 
рекламний ролик розрахований на жінок. 
Якщо ж реклама стосуватиметься товару 
для чоловіків, і буде показаний сюжет з 
родиною, то чоловік постане перед нами 
в зовсім іншому світлі. Він твердо знає, 
чого прагне, він рішучий, завжди вигля-
дає здоровим і сповненим сил. У таких 
випадках чоловік є для жінки опорою, 
кам’яною стіною, за якою їй спокійно.

Ще одним елементом родини є діти. 
У рекламі їх небагато, їхній середній 
вік – 5–10 років. Як правило, їх завжди 
показують з батьками. Це або домашня 
обстановка, де показано повну родину, 
або діти відвідують з одним з батьків про-
дуктовий магазин.

Найчастіше в родині представлено 
тільки одну дитину. Якщо це двоє дітей, 
то в основному вони або ровесники, або в 
них зовсім невелика різниця у віці.

У рекламі діти аж занадто цікаві. Ді-
вчатка завжди цікавляться тим, чим мати 
займається на кухні, вони у всьому на-
магаються її копіювати, у матері з доч-
кою з’являються свої жіночі секрети. 
Хлопчики ж найчастіше постають перед 
нами енергійними, неохайними, швидко 
ростуть. Вони дбайливі у ставленні до 
матері, але найчастіше в сімейних сценах 
перебувають поруч із батьком.

Образ родини не може бути повним без 
бабусі й дідуся, адже саме вони є старій-
шинами роду. Їхня поява пов’язана або 
зі знайомством з новими медикаментами, 
продуктами харчування, або з передачею 
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елементів традиційної культури, що ма-
ють глибоке історичне коріння.

Бабуся, дідусь вселяють нам довіру, роз-
сіюють усі сумніви. Ми знаємо, що якщо 
бабуся або дідусь щось нам порадили, то 
це обов’язково перевірений засіб. Якщо ж 
нам пропонують щось нове, то в ролику 
презентацію цього продукту проводять 
для старшого покоління діти або онуки.

Таким чином, можемо дійти висновку, 
що одним з найпопулярніших у рекламі 
є ідеальний образ жінки-матері – доброї, 
турботливої, усезнаючої, яка завжди по-
ряд. Вона дає своїм дітям знання, що їх 
жінки передають одна одній з покоління в 
покоління, тим самим виступаючи гаран-
том збереження традиційної культури.

Образ чоловіка нечіткий. Якщо він 
присутній у рекламному ролику в колі ро-
дини, то він постає перед нами слабким, 
хворобливим, безініціативним. Зовсім ін-
ший вигляд він має тоді, коли його пока-
зують під час роботи або поза родиною.

Отже, образ родини в сучасній реклам-
ній культурі – це казка, яку вміло розка-
зують суспільству. Це та модель, якої ми 
нібито повинні дотримуватися або хоча б 
певною мірою їй відповідати. Нам наочно 
показують, які відносини в родині ідеаль-
ні, а які – ні, хто яке «місце» повинен 
займати в родині, скільки дітей повинні 
мати родини з різним матеріальним до-
статком і т. ін.

1. Грошев И. В. Гендерная невербальная ком-
муникация в рекламе // Социолог. ис-
след. – 1999. – №4. – С. 37–53.

2. Грошев И. В. Полоролевые стереотипы и 
гендерная невербальная коммуникация 
в зеркале рекламы. – Тамбов, 1998. – 
С. 210.

3. Рюмин М. Женские образы в рекла-
ме. – http://p-marketing.ru/publications/
general-questions/customers-trends/woman-
in-ad.

4. Супрун О. А. Гендерные аспекты в ре-
кламном тексте. – http://archvuz.ru/
magazine/Numbers/2005_02/template_
article?ar=K41-60/k42.

5. Чаган Н. Г. Реклама в социокультур-
ном пространстве: традиции и современ-
ность // Маркетинг в России и за рубе-
жом. – М., 2000. – № 2. – С. 46–57.

Валентина Лучанська 
(Сімферополь)

ЕКОЛОГІЗА ЦІ Я  
ЛЮДСЬКОЇ ДІ Я ЛЬНОСТІ  
І  МИС ЛЕНН Я ЯК СТРАТЕГІ Я 
ЦИВІ ЛІЗА ЦІйНОГО 
РОЗВИТК У

П 
роект угоди про асоціацію 

Україна–Європейський Союз, підписан-
ня якого планується здійснити в кінці 
2009 року, містить ряд положень щодо 
адаптації України до стандартів ЄС у 
сфері захисту навколишнього середови-
ща. План дій з довкілля охорони, який 
існує в Україні, містить перелік проек-
тів законодавчих і нормативних актів, 
цільових і науково-технічних програм, 
організаційно-економічних заходів, здій-
снення яких необхідне на перших етапах 
переходу до усталеного розвитку. Біо-
сфера, як і її окремі екосистеми, здатна 
переносити значні антропогенні наванта-
ження завдяки можливості саморегуляції, 
само очищення і самовідновлення. Проте 
ці властивості мають природні межі. Лю-
дина не може жити поза природою, вона 
завжди користувалася її ресурсами. Ви-
никнення і розвиток цивілізації сприяли 
посиленню експансії людства в біосфері. 
Зростання тиску на природу порушує її 
природні можливості, негативно познача-
ється на умовах життя не лише сучасних 
жителів, а й може зробити неможливим 
життя наступних поколінь. У зв’язку із 
цим виникає необхідність виховання но-
вої особистості, орієнтованої на розум-
ну взаємодію з природою. Усвідомлення 
того, що людина, хоч і володіє культурною 
спадщиною, не є домінантою біосфери, 
накладає відповідальність за збереження 
всіх форм життя і всієї її закономірної ці-
лісності на всіх членів суспільства.

Майбутнє природи і доля планети за-
лежать від екології культури, духовності 
кожної людини, людства в цілому. Про-
грес людства немислимий без істотних 
обмежень його впливу на біосферу, без 
розуміння того, що саме вона і є той єди-
ний чинник, здатний забезпечити стійке 
існування всіх живих істот, включаючи і 
саму людину.

http://www.etnolog.org.ua



 317  

Екологічна тематика включена в сфе-
ру гуманітарних досліджень, у природні 
та технічні науки, вона пронизує не лише 
наукові знання, а й сферу свідомості лю-
дини. Велике значення мають такі базові 
компоненти соціального розвитку, як еко-
логічна культура, екологічне мислення, 
що зорієнтовують людину (суспільство) 
на коеволюційний шлях розвитку, «парт-
нерські стосунки» з природним середо-
вищем – місцем існування й виробничої 
діяльності, що припускає наявність визна-
ченого і достатньо високого рівня екологіч-
них знань, екологічної свідомості. Еколо-
гічна культура стає необхідною в аспекті 
адекватного осмислення наукової картини 
світу і перспектив розвитку людства. Еко-
логічна проблема може і повинна мати фі-
лософський, культурологічний вимір, він 
пов’язаний з трансформацією світогляду в 
умовах екологічної кризи. Велике значен-
ня мають положення філософської антро-
пології про творчу природу людини, про 
інтегральну сутність особи. В історичній 
культурній спадщині різних етносів міс-
титься немало можливостей, актуальних і 
корисних відомостей, фактів, відродження 
яких може активізувати і розвивати про-
цес екологічного виховання людей. Суть 
його полягає у формуванні відповідально-
позитивного, етично-естетичного ставлен-
ня людей до природи як до соціальної й 
загальнолюдської цінності. У свідомість 
людей починає входити уявлення про люд-
ство як єдине ціле, що робить необхідним 
пошук довготривалих стратегічних наста-
нов у взаєминах природи й суспільства. 

Коріння екологічних думок сягає в гли-
боку давнину. Ідея взаємозв’язку людини з 
природою піднімається у творах класиків 
філософії – Платона, Арістотеля, І. Кан-
та, Р. Гегеля, Марка Аврелія, А. Бергсона, 
Ф. Бекона, Л. А. Сенеки, Л. Фейєрбаха, 
Е. Фромма, А. Ейнштейна, Ф. Енгельса 
та ін. Ідеї про глобальну діяльність люди-
ни почали проникати в науки про Землю 
із середини XIX ст. У 1863 р. вийшли у 
світ книги Ч. Лайєля «Геологічні докази 
старовини людини» і Т. Гекслі «Про по-
ложення людини в ряді органічних іс-
тот», в яких робилися спроби зрозуміти 
людство як геологічне і біологічне явища. 
У цьому ж ключі працювали Дж. Меррей, 
Тейяр-де-Шарден і Е. Леруа. Спираючись 
на дані палеонтології, антропології, теоло-
гії, вони висунули концепцію всепланетної 

«гармонійної сфери свідомості – мислячої 
оболонки Землі». Проблему перетворення 
біосфери в новий якісний стан розробля-
ли також Р. Марш, Ф. Ратцель, Э. Реклю, 
Р. Шерлок та ін. У творчій співдружнос-
ті В. В. Докучаєва і В. І. Вернадського – 
учителя й учня – був здійснений прорив до 
біосферно-космічного наукового мислення. 

В. І. Вернадський аргументовано по-
казав закономірний характер становлення 
людства в глобальній, геологічній його 
якості. Біосфера почала досліджуватись 
як цілісна інтегральна оболонка Зем-
лі, що зазнає постійного антропогенного 
пресингу. До В. І. Вернадського існував 
розрив між науками про Землю, життя, 
людське суспільство. Він першим виявив 
необхідність і принципову можливість 
синтезу знань з метою розробки глобаль-
ної діяльності людства в контексті еволю-
ції біосфери. Він довів, що в структурно-
функціональному і просторово-часовому 
аспектах організованість біосфери ство-
рюється і зберігається впродовж мільяр-
дів років існування завдяки діяльності 
живих організмів. Саме із цих позицій до-
цільно розглядати біосферу як місце існу-
вання живої речовини стосовно ситуації її 
сучасного стану, визнаного критичним. 

В. І. Вернадський розглядав біосфе-
ру як особливе геологічне тіло, будова і 
функції якого визначаються особливос-
тями Землі і Космосу, а живі організми, 
популяції, види і вся «жива речовина» – 
як форми й рівні організації біосфери. 
Кожна форма й рівень живої речовини 
«вилучають» з навколишнього середови-
ща необхідні елементи і «повертають» їй 
відпрацьоване. Одні види споживають 
речовину безпосередньо з навколишнього 
середовища, інші – використовують про-
дукти, перероблені і виділені першими, 
треті – другими, четверті – третіми і так 
до тих пір, поки речовина знову не повер-
неться в первісний стан і не потрапить у 
навколишнє середовище. Жива речовина 
в результаті активно впливає на геохіміч-
ну міграцію атомів, впливаючи на біо-
сферу. Завдяки такій взаємодії за сотні 
мільйонів років геологічної історії збері-
гається стабільність біосфери в цілому. 

Біосферна міграція хімічних елементів 
прагне до максимального свого прояву. 
Залучаючи неорганічну речовину до «ви-
хорів життя», організми здатні із часом 
проникати в раніше недоступні їм ділян-
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ки планети, збільшуючи свою геологічну 
активність [1–2]. Такий системний підхід 
до визначення ролі живих істот у біосфе-
рі дозволив В. І. Вернадському по-новому 
оцінити масштаби і глибину наслідків ді-
яльності людини на сьогодення і майбутнє 
Землі. Видатний учений не тільки кількіс-
но передав загальну вагу живої речовини 
(від тисячі до десяти тисяч трильйонів 
тонн), а й обґрунтував висновок про те, що 
з появою людства останнє набуває тенден-
ції до перетворення на могутню геологічну 
і космічну силу, діючи як «єдине ціле». 

Справді, людина – істота біосоціаль-
на – продовжує еволюцію органічної ма-
терії в специфічних, властивих тільки їй 
формах. Вона стає носієм універсального 
типу зв’язків, бо соціальна потужність 
«пов’язана з її мозком, з її розумом і на-
правленим цим розумом працею». Якщо 
живі організми, включаючи вищих тва-
рин, не знаходять у навколишньому сере-
довищі сприятливих умов для існування, 
вони пристосовуються до нових (якщо це 
не вдається – гинуть). Люди за допомогою 
знарядь праці здатні виробляти продукти, 
які природа не створює або виробляє мало. 
Використовуючи природне сере довище, со-
ціум забезпечує себе засобами існування, 
маніпулюючи матеріальними потоками 
живої праці й продуктами своєї діяль-
ності. У цьому полягає «секрет» того, що 
людство, незважаючи на незначну величи-
ну своєї біомаси, створює другу, штучну, 
природу, «доповнюючи» природну [1–2]. 

Так, М. Мойсеєв увів термін «еколо-
гічний імператив» за аналогією із знаме-
нитим моральним імперативом І. Канта. 
М. Мойсеєв, який зробив значний внесок 
у створення наукових моделей стійкості 
біосфери, прийшов, зрештою, до висновку 
про необхідність філософського, разом з 
науковим, дослідження екологічної проб-
леми. Він поставив питання: що змусить 
людство жити за тими рекомендаціями, 
які виробляє наука? [8–9].

Екологічна проблема має своє глибин-
не коріння в системах світоглядного пла-
ну, які становлять інтерес для філософії 
і культурології. Екологічні цінності стали 
цінностями домінуючого світогляду і нової 
культури. Мова йде про перегляд цінностей 
техногенної цивілізації, про відмову від тех-
нологічного ставлення до світу. Саме тому 
екологія є не тільки наукою, а й філософі-
єю [5–6]. Виникнення різного роду світо-

глядних орієнтацій, пов’язаних з осмислен-
ням екологічних проблем, свідчить не лише 
про активні пошуки, що ведуться у світовій 
культурі, а й одночасно про зародження в 
лоні «технічної» і «раціональної» західної 
цивілізації нових ціннісних орієнтацій, що 
тяжіють уже до критики раціоналізму.

Розуміння екологічних проблем як 
науково осмислених, закріплених в ін-
дивідуальній і масовій свідомості, стає 
центральним у міжнародно орієнтованій 
соціокультурній системі освіти, що фор-
мується в процесі глобалізації сучасного 
соціуму. У результаті, екологічна культура 
зможе виконати свою головну місію – спри-
яти переорієнтації людини (людства) на 
планетарні цінності: збереження ресурсів 
живої і неживої природи. У свідомість лю-
дей починає входити уявлення про людство 
як єдине ціле, а це робить необхідним по-
шук довготривалих стратегічних настанов 
у взаєминах природи й суспільства [6]. 

Глибинна екологія – популярний, особ-
ливо на Заході, термін. Уперше він був 
запроваджений норвезьким філософом 
Арне Наєсом (Arne Naess) у 1972 р. в пра-
ці «The Shallow and the Deep, Long-Range 
Ecological Movements». Глибинна еколо-
гія – це філософія, світогляд, ідеологія, 
які ставлять на перше місце рівноцінність 
людського та іншого життя. Основа гли-
бинної екології – наша глибока інтуїція та 
пізнання на власному досвіді самих себе і 
навколишнього середовища, яке включає 
також екологічну свідомість.

Ключові концепції глибинної екології 
викладені в праці Б. Деволла і Дж. Сешн-
са «Глибинна екологія» (Bill Devall, 
George Sessions «Deep Ecology») [3]. Зо-
крема, у ній ідеться про те, що:

1. Благополуччя і процвітання людства 
та всіх інших форм життя на землі мають 
цінність самі по собі. Цінності всіх інших 
форм життя не залежать від їх корисності 
для людства.

2. Багатство й різноманітність форм 
життя сприяють реалізації цих цінностей 
і також є цінностями самі по собі.

3. Люди не мають права скорочувати це 
багатство й різноманітність, якщо тільки 
це не потрібно для задоволення життєво 
важливих потреб.

4. Процвітання людського життя і куль-
тур разом з істотним скороченням народо-
населення. Процвітання всіх інших форм 
життя вимагає такого самого скорочення.
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5. Нинішнє втручання людини в на-
вколишній природний світ є надмірним, 
і ситуація швидко погіршується.

6. Стратегію, отже, необхідно змінити. 
Ця стратегія впливає на основні економіч-
ні, технологічні й ідеологічні структури. 

7. Зміна ідеології полягає в зміні оцін-
ки якості життя (життя зі сприйняттям 
внутрішньої цінності), а не в прагненні 
до все вищих життєвих стандартів. Має 
бути глибоке розуміння відмінності між 
великим і великим.

8. Ті, хто приймають вищезазначені по-
ложення, зобов’язані прямо або опосеред-
ковано намагатися вносити в життя необ-
хідні зміни.

«Глибинна екологія» – школа еколо-
гічної філософії (Дж. Мейсі, Дж. Сід, 
М. О’Коннор та ін.) – є новою парадигмою 
мислення. Вона не є етичною теорією. Гли-
бинні екологи закликають до перетворення 
фундаментальних принципів нашого став-
лення до природи. Цими принципами мо-
жуть бути: поважання права всіх на життя 
і процвітання; співчуття іншим життєвим 
формам; максимізація розмаїтості життя 
людини й інших істот. Прихильники «гли-
бинної екології» відстоюють фундамен-
тальні соціокультурні зміни. 

Праця Гьосле Вітторіо, професора уні-
верситету Norte Dame (США), одного з 
провідних сучасних німецьких філософів, 
який має дослідження в царині метафізи-
ки, етики, історії філософії та практичної 
філософії, «Практична філософія в су-
часному світі» (Hösle Vittorio «Praktische 
Philosophie in der modernen Welt») стала 
класичним провідником у напрямку збе-
реження навколишнього середовища [4]. 
Зокрема, німецький філософ говорить про 
те, що екологічна криза, навіть якщо вона 
закладена в сутності людини, аж ніяк не є 
вічною структурною рисою духу. Ця криза 
глибоко вкорінена в історію європейської 
культури і стала можливою тільки за пев-
них історичних обставин. Давнє положен-
ня про людину як мікрокосм свідчить 
про те, що в людині в сконцентрованому 
вигляді представлено все буття. З огляду 
на глобальні екологічні проблеми, що тлу-
мачаться в термінах онтологічної кризи 
людства, В. Гьосле прагне обґрунтувати 
матеріальну етику цінностей людини. 

Аналіз методологічних аспектів упро-
вадження екологічної культури свідчить 
про те, що принцип екологічного мислення 

забезпечує усвідомлення безпосередньої 
прямої залежності між станом довкілля 
та станом здоров’я людини. Основне пи-
тання екологічної етики – яке наше став-
лення до Природи: як до об’єкта (речі) 
чи суб’єкта (тобто до рівного собі, що має 
моральний статус і права).

Таким чином, гуманітарний принцип, 
або принцип екологічної культури, декла-
рує основні шляхи формування індивіду-
ального стилю поведінки і є невід’ємним 
елементом розв’язання екологічних про-
блем. До основних напрямів цього процесу 
слід віднести художньо-естетичний підхід, 
тобто вироблення гармонійних форм ціліс-
ного сприйняття довкілля; моралістичний 
підхід, тобто встановлення та усвідомлення 
певних норм взаємин між людиною та при-
родою, виключення будь-яких елементів 
конфронтації та силового розв’язання спір-
них питань екологічного змісту, моральна 
турбота про наступні покоління, а також 
патріотичний підхід, тобто виховання пе-
реконань у тому, що захист та збереження 
природи є одним з найважливіших держа-
вотворчих завдань. Екологічна свідомість – 
синтетичне явище матеріального й духо-
вного життя суспільства і людини. Воно, 
з одного боку, безпосередньо пов’язане зі 
складною системою взаємин людини з при-
родою, а з другого, – із сукупністю люд-
ських відносин у системі суспільства і 
культури. Екологічні проблеми є глобаль-
ними і пріоритетними серед цивілізацій-
них завдань. Основні напрями формування 
екологічної культури не можуть бути ефек-
тивно реалізовані, якщо природоохоронні 
принципи не будуть упроваджені у свідо-
мість суспільства шляхом масового вихо-
вання і пропаганди охорони навколишньо-
го середовища. Екологічна культура – це 
рівень сприйняття людьми природи, навко-
лишнього світу й оцінка свого положення 
у всесвіті, відношення людини до світу. 
Екологічна культура надзвичайно важли-
ва, особливо зараз. Вона допоможе людині 
усвідомити свій справжній стан, зрозуміти 
своє призначення в плані збереження жи-
вої природи для нащадків, збереження цієї 
краси у всьому її різноманітті.
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Катерина Чокан 
(Одеса)

ДЕ ЯК І АСПЕК ТИ 
ДОШ ЛЮбНОГО 
СПІ ЛК У ВА НН Я МОЛОДІ 
ТА ПЕРЕ ДВЕСІ ЛЬНОЇ 
ОбРЯ ДОВОСТІ У К РА ЇНЦІВ  
У СТЕПОВОМ У ПОбУ Ж Ж І  
В ПЕРШІй ПОЛОВИНІ 
Х Х СТОЛІТ ТЯ  
(за мат ер іа ла м и е т ног рафіч н и х 
дос л і д жен ь М и колаївщ и н и)

О 
днією з найважливіших подій у 

житті людини є укладання шлюбу, який 
є основою родини. Досить важливими в 
підготовці молоді до шлюбу є традиційне 
спілкування та обрядові норми. Українці 
створили цілу систему соціалізації молоді 

у формі різних об’єднань: товариств, гро-
мад (парубоцьких та дівочих) тощо. У се-
лах існували традиційні зібрання молоді 
під різноманітними назвами, що походили 
від місця (вулиця, куток) та часу прове-
дення (досвітки, вечорниці) [1, c. 18]. Зби-
ралася молодь у вільний від сільськогос-
подарських робіт період – пізньої осені та 
взимку. Ці форми розваг сприяли спілку-
ванню неодруженої молоді та були спря-
мовані на вибір майбутнього чоловіка/
дружини. Саме під час таких розваг і від-
бувалися знайомства парубків і дівчат, а 
потім публічне оголошення своїх намірів. 
Зміст передвесільної обрядовості полягав 
у домовленості двох родин про шлюб, при-
людній згоді наречених на одруження й 
вирішення низки економічних, господар-
ських питань утворення нової сім’ї, роз-
поділу матеріальних витрат на весілля [2, 
c. 335]. З давніх часів момент вибору май-
бутнього чоловіка/дружини був дуже від-
повідальним і торкався інтересів не лише 
майбутнього подружжя, а й громади.

У наш час історичні та соціально-
економічні умови докорінно змінилися, тра-
диційні форми дозвілля та колективної пра-
ці, що зберігали стійкість морально-етичних 
норм традиційного українського суспільства 
протягом тривалого часу, знач ною мірою 
втратили своє первісне призначення. Через 
це важливим є вивчення їх естетичного й 
етичного потенціалу та народо знавчої піз-
навальності в будь-якому регіоні України, 
зокрема в Побужжі. Наші спостереження 
зроблені під час етнографічних досліджень 
у селах Новопетрівське, Сухий Єланець, 
Троїцьке та Новошмідтівка Новоодеського 
району Миколаївської області.

«Гулять» хлопці та дівчата тут починали 
з 16–17 років. Від хлопців, що вперше ви-
йшли «гулять», вимагали могорич – кілька 
пляшок горілки або відро вина. Випадків 
аналогічної символічної плати від дівчат 
нами не зафіксовано. Дівчина, яка до 20 
років не вийшла заміж, вважалася старою 
дівою. У такому випадку батьки намагали-
ся познайомити дівчину з парубком, який 
ще не одружився з різних причин. 

Збиралися, за українською тради-
цією [3, c. 231], на вулиці або «вуглі». 
Майже в кожному селі були місця, куди 
приходили тільки мешканці свого кутка 
чи вулиці (сс. Новошмідтівка, Троїцьке, 
Новопетрівське, Сухий Єланець). Молодь 
також збиралася надвечір «на скамейках» 
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під чиєюсь хатою, де грали в ігри, співали 
пісень, танцювали. Для цього за спільні 
кошти наймали музикантів або гармоніста. 
Наступного дня зібрання могло бути вже 
біля іншої хати. На відміну від дівчат, 
хлопці мали право відвідувати й інші кут-
ки, але від них вимагали могорич за те, що 
вони прийшли не на свій куток/вулицю. 

Однією з форм молодіжного дозвілля 
та дошлюбного спілкування була «качеля» 
(гойдалка). Це була проста споруда, що 
складалася з двох з’єднаних угорі стовпів. 
До горішньої поперечини прив’язували дві 
довгі жердини або мотузки, до яких унизу 
кріпили дошку. Традиційно качелю ста-
вили на Великдень (сс. Сухий Єланець, 
Новопетрівське). Як правило, її робили 
парубки цього ж села. Протягом цілого 
дня гойдалка була розвагою для молоді, 
дітей, дорослих. Тут влаштовували танці, 
співали, грали у різноманітні ігри. Стоя-
ла качеля близько місяця. 

У зимовий період найпопулярнішим ви-
дом молодіжного дозвілля були вечорниці. 
Саме на вечорницях молоді люди найчастіше 
визначалися з вибором партнера для шлю-
бу. Проте серед опитаних нами респонден-
тів віком 45–80 років ніхто особисто участі 
в них не брав. Про вечорниці пам’ятають 
з розповідей матерів, бабусь та рідних, які 
відвідували їх ще у 20-ті роки ХХ ст. Слід 
зазначити, що організація і проведення 
вечорниць у цьому регіоні істотно не від-
різнялися від вечорниць інших територій 
України. На вечорницях поглиблювалися 
знайомства, парубки й дівчата пізнавали ха-
рактер один одного, звички, господарсько-
побутові здіб ності. Великі свята, як наприк-
лад, Новий рік, святкували разом. Дівчата 
готували багато страв. Хлопці приносили 
напої та організовували музику. Танцюва-
ли, співали пісень, грали в різні ігри, як 
наприк лад, на Одещині [4, c. 151]. 

У селах Новошмідтівка та Новопетрів-
ське були випадки, коли дівчина, що завагіт-
ніла від парубка, приходила до його батьків, 
і вони змушували сина одружитися з нею.

Дошлюбне спілкування молоді в тради-
ційному суспільстві мало вузькотериторі-
альний характер: зазвичай воно проходило 
в межах свого села чи вулиці. Бажанню 
вийти за межі своєї території перешкоджа-
ла молодіжна громада [4, c. 151].

Прийнявши рішення побратися, хло-
пець з дівчиною сповіщали батьків про 
свої наміри і отримували (або не отриму-

вали) згоду на шлюб. Традиційно пару-
бок повідомляв своїх батьків про наміри 
одружитися, і якщо дівчина та її родина 
їх задовольняли, вони погоджувалися. До 
40-х рр. ХХ ст. серйозною перешкодою для 
шлюбу був різний майновий стан родин.

Щоб переконатися, що «інша сторона» 
прийме пропозицію, ще до сватання під 
різними приводами намагалися дізнати-
ся про наміри дівчини та її батьків. Так 
наприклад, посилали родича розвіда-
ти «ситуацію», аби не ганьбити парубка 
можливою відмовою (сс. Троїцьке, Ново-
шмідтівка). Поступово цей звичай втрачає 
обрядову функцію. 

Після символічної розвідки відбувала-
ся обрядодія сватання. Починалося сва-
тання з приходу сватів (сс. Сухий Єла-
нець, Новопетрівське, Троїцьке) або свата 
(с. Новошмідтівка) з парубком до дівчи-
ни. Старостів (сватів) для виконання об-
ряду сватання обирали серед поважних 
літніх людей, найчастіше це були родичі 
чи хрещені батьки нареченого. Сватання 
відбувалося переважно в суботу або, у 
деяких випадках, у четвер. Іноді зі сва-
тами та парубком приходили його батьки 
(сс. Новошмідтівка, Троїцьке) або дружи-
ни сватів (с. Сухий Єланець).

Старости мали добре знати зміст об-
ряду, вміло й гарно розповідати про мету 
свого візиту. Приходили з хлібом, горіл-
кою і починали розмову: «Йшли ми, йшли 
ми з молодим князем з далекої сторони, 
вели теличку. Втомилися. Раптом те-
личка від нас втекла, до вашого двору 
забігла». 

Батьки дівчини відповідають: «У нас 
телички немає». 

Тоді свати кажуть: «Може і не телич-
ка, ми не роздивилися добре, а куниця з 
чорним густим хутром». 

Батьки: «Немає у нас куниці».
Свати: «Може і не куниця, а красна 

дівиця, чорнявая, личком біла, молодому 
князю дуже подобається, може справа 
наша у вас зробиться».

Батьки відповідали: «Якщо дівчина 
князю подобається, нехай шукає». Дів-
чина в цей час була в іншій кімнаті. Пару-
бок шукав дівчину, знаходив і повертався 
до батьків. Запитував чи згодна вона пі - 
ти за нього заміж і отримував ствердну 
відповідь.

Свати казали: «У цьому році у нас вро-
жай гірше, ніж завжди, спекли хліб, а він 
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дуже гарний вийшов. Просимо покуштува-
ти наш хліб, а нам свого дайте» [5, c. 4]. 

Після цих слів староста передавав ма-
тері хліб, який вона клала на накритий 
стіл. Потім дівчина перев’язувала старо-
стів вишитими нею рушниками, а наре-
ченому клала на тарілку хустину, за яку 
отримувала від нього гроші. Батьки бла-
гословляли молодих, а ті в цей час тричі 
низько їм кланялися. 

Після досягнення згоди вечеряли. Роз-
пивали могорич, пригощали всіх принесе-
ним старостами хлібом. Цього дня питання 
організації весілля не обговорювалися. 

Якщо сватання було перед святами (на-
приклад, перед Різдвом), весілля справ-
ляли після посту. Після сватання хлопець 
міг залишатися ночувати в оселі дівчини, 
якщо батьки дозволяли. Проте це не схва-
лювалося сільською громадою.

Були випадки, коли молоді деякий час 
жили разом, і тільки згодом справляли 
весілля.

Приблизно за тиждень після сватан-
ня відбувалося ще кілька зустрічей. Вони 
мали різні локальні назви, але найчасті-
ше – «оглядини», «договір» та «заручини». 
До середини ХХ ст. всі обрядодії, що сто-
сувалися досягнення остаточної згоди на 
шлюб, відбувалися протягом двох-трьох 
тижнів, подекуди місяця. 

Головне завдання оглядин – знайом-
ство з господарством нареченого, його 
матеріальним становищем. Оглядали ко-
мори, худобу, садибу. Інколи, щоб спра-
вити найкраще враження, як зафіксовано 
в селах Троїцьке, Новопетрівське, батьки 
хлопця вдавалися до хитрощів і позича-
ли в сусідів мішки з зерном та борошном, 
кілька голів худоби. Проте з 30–40-х ро-
ків ХХ ст. оглядини проводили лише у 
випадку, якщо хлопець, який сватався, 

був з іншого села. Тоді ж могли обговори-
ти і дату весілля, кількість гостей та ін., 
проте для цього був інший обряд. Нині 
звичай оглядин майже зник.

Після сватання та оглядин у домі на-
реченої чи нареченого (за домовленістю) 
відбувався договір. Батьки збиралися, 
щоб домовитися про день весілля, кіль-
кість гостей, про придане, подарунки для 
родичів. До 30-х років ХХ ст. до прида-
ного входила скриня: подушки, перина, 
рушники та сорочки, які дівчина виши-
вала сама, ковдра, килими. Також давали 
кілька голів худоби: корову, овець, кіз. 

Таким чином, у першій половині ХХ ст. 
комплекс обрядів передвесільного циклу 
залишався традиційним, але значно по-
слабилася правова функція обрядів. Від-
бувалося об’єднання обрядодій сватання 
та договору. В середині ХХ ст. у дослі-
джуваних селах зберігався достатньо по-
вний комплекс передвесільних обрядів.
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