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Оксана Шалак
(Київ)

ФОЛ ЬК ЛОР ПОД І Л Л Я В ЗА П ИС А Х 
ВА Л Е РІ А Н А БОРЖ КОВСЬКОГО: 
М ЕТОДОЛОГ І Ч Н І ЗАС А Д И ФІ КС У ВА Н Н Я І  П У БЛ І К А Ц І Ї

Валеріан Васильович Боржковський 
(1864  р., м.  Мізякове, тепер  – село Калинів-
ського р-ну Вінницької обл. – 1919 р., розстрі-
ляний у Києві)  – подільський фольклорист, 
етнограф, історик, статистик і громадський 
діяч кінця ХІХ – початку XX ст. 1880 року за-
кінчив Шаргородське духовне училище, тут 
навчався разом з М. Коцюбинським, товари-
шував з майбутнім письменником. У  1880–
1882 роках навчався в Кам’янець-Подільській 
духовній семінарії, звідки з другого класу 
його було виключено за належність до народ-
ницької організації «Подільська дружина». 
Тривалий час перебував під таємним нагля-
дом поліції  1. Незважаючи на це, вступив до 
Одеської духовної семінарії. Працював як 
учитель-репетитор, згодом – як землемір. Ра-
зом із М.  Коцюбинським був у філоксерній 
комісії в Молдові.

В. Боржковський – один з нащадків роду 
Боржковських і Руданських. Лікар О.  Борж-
ковський свідчив про В. Боржковського – ді-
дового брата: «Другий син Василя Григоро-
вича  – Валер’ян, вчився разом з Михайлом 
Коцюбинським в Кам’янець-Подільській ду-
ховній семінарії [очевидно, ідеться про Шар-
городське духовне училище.  – О.  Ш.], з якої 
був виключений за участь у демократичних 
гуртках. Він працював у сільському госпо-
дарстві землевпорядником, очолював садів-
ниче товариство у Вінниці, працював у мерії 
міста, у комісії з будівництва Пироговської 
лікарні. Крім того, займався фольклором та 
етнографією, археологією і навіть мав серйоз-
ні наукові публікації на цю тему…» 2.

В.  Боржковський завжди брав активну 
участь у громадському житті, був членом та-
ємного національно-патріотичного «Товари-
ства тарасівців», заснованого Б.  Грінченком. 
Збереглося кілька листів В. Боржковського до 
Б. Грінченка, які засвідчують, що подолянин 
писав до Києва ще й у 1903–1904  роках, на-
магаючись залагодити нагальні справи. Так, 
23  січня 1904  року В.  Боржковський просив 
Б. Грінченка домовитися із М. Лисенком, аби 
той приїхав на святкування свого ювілею до 

Вінниці: «Отож прошу вас довідатись про сю 
справу у М.  В.  [Лисенка], як він дивицця на 
неї, і, будьте добрі, сповістіть мене…» 3 (збері-
гаємо особливості стилю В. Боржковського).

З осені 1896 року до кінця 1997-го року за 
завданням «Товариства тарасівців» В.  Борж-
ковський побував у Сибіру, провадив там 
культосвітню роботу серед тамтешніх укра-
їнців. Повернувшись в Україну, 1897  року 
жив у Мізякові, згодом – у Львові, з 1902 року 
переїхав до Вінниці. З цього часу В. Боржков-
ський почав активну громадську діяльність: 
був серед засновників Староміського товари-
ства садівництва, входив до різних громад-
ських комісій, у тому числі до комісії з бу-
дівництва Пироговської лікарні. У 1917 році 
обійняв посаду вінницького комісара Тимча-
сового уряду.

Обставини загибелі В.  Боржковського 
стали об’єктом уваги дослідників, завдяки 
яким стало відомо, що 1919 року більшовики, 
прийшовши у Вінниці до влади, у лісі Гро-
хольського (тепер – П’ятничанський) знищи-
ли впродовж місяця майже три тисячі націо-
нально свідомих українців. Найвідоміших 
вінницьких інтелігентів (серед них і В. Борж-
ковського) 12 квітня 1919 року арештували і 
вивезли до Києва, де й розстріляли  4. Після 
арешту архів В. Боржковського, аби уникну-
ти репресій, його родина спалила.

В  одному з листів до редакції «Киевcкой 
старины» ще молодий В.  Боржковський пи-
сав: «…якщо … знайдеться місце на сторінках 
Вашого журналу, я можу надсилати Вам ле-
генди, пісні, коляди, щедрівки та ін.» 5. Отже, 
в його архіві могли бути численні фольклор-
ні записи, яких сьогодні шукати годі. Однак 
збереглися праці, опубліковані свого часу 
на сторінках часописів «Киевская старина», 
«Зоря», «Матеріали до української етнології».

Серед найвідоміших  – розвідка 25-літ-
нього В. Боржковського, присвячена побуту, 
репертуару, мові подільських мандрівних 
співців  – «Лірники»  (1889). Про ретельність 
ще молодого збирача редакторові «Киев-
ской старины» О.  С.  Лашкевичу в листопаді 
1888 року писав дослідник української тради-
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ційної культури Ц. Нейман: «До мене звертав-
ся Валеріан Васильович Боржковський, який 
надіслав за моїм наполяганням до Вас своїх 
“Лірників” із запитанням, чи не знаю я про 
їхню долю. Не знаю, як оцінили цю статтю в 
редакції, але я можу про неї сказати, що вона 
дає доволі багато нового й цікавого матеріа-
лу, й то з місцевості, майже неторканої етно-
графами. Автора я знаю доволі добре і можу 
поручитися за його добросовісність як зби-
рача. Багато його нотаток я навіть перевіряв 
часто з ним разом. Це молодий ще чоловік – 
син священика із Мізякова, він не закінчив 
семінарії через якусь історію між студентами 
і потрапив, було, в число опальних; але тепер 
благонадійність його відновлена свідоцтвом 
на право бути народним учителем. Мені б 
дуже хотілося, щоб його редакція підтримала 
і для заохочення прийняла статтю. Він може 
бути з часом дуже корисним для науки етно-
графії» 6.

Про молодого дослідника Ц.  Нейман пи-
сав і в польському часопису «Wisіa»: «Мо-
лодий русинський етнограф п.  Валер’ян 
Боржковський, працюючи кілька літ над 
збиранням репертуару наших дідів-лірни-
ків, відкрив факт існування окремої лір-
ницької мови» 7. Ц. Нейман порушував низку 
питань: коли і як виникла лірницька мова, у 
якому вона стані, чи існує така або подібна 
мова в старців польських, чи є щось спільне у 
традиціях старців польських і «русинських». 
Автор також наголошував, що словник скла-
дається із 600 слів, і це «коштувало дослідни-
кові великих зусиль», бо лірники бережуть 
свою мову у великій таємниці. Подаючи 
відомості про лірницькі організації, іспит, 
«визволення з терміну науки», а також зазна-
чаючи невелику кількість лексем зі словника, 
Ц. Нейман твердив, що сам словник входить 
до монографії п.  Боржковського про лірни-
ків Вінницького повіту, яка буде вміщена в 
«Киевской старине».

За рік в «Киевской старине» опубліковано 
статтю «Лірники», у якій В.  Боржковський 
наголошував на недостатності вивчення 
«корпоративного життя» лірників і кобзарів 
та брався «висвітлити життя і роль кобзарів і 
лірників в сучасному й історичному житті» 8. 
Окремою малодослідженою проблемою, май-
же непорушуваною досі, В.  Боржковський 
вважав мову лірників, тому стаття містила 
словник «лебійської» лексики. Вказуючи на 
місця, де найчастіше можна зустріти лірни-
ків, дослідник перелічив містечка і селища, 
в яких мандрівні співці бували на ярмарках 

і «відпустах»: Браїлів (на Трійцю та на Петра 
і Павла), Летичів (на Ягідну, 20 червня), Кар-
лашівка, Лядова, Мурафа, Голодьки. В. Борж-
ковський означив час мандрівок лірників: 
«Дома лірників можна застати, починаючи з 
Пасхи і до осені, іншої пори роки вони зде-
більшого подорожують чужими селами»  9, 
а також подав список 32  співців, продикто-
ваний лірником Олександром  – із Мізякова 
(сам Олександр у списку відсутній). Збирач 
наголосив на строгій корпоративності лір-
ницького братства, описавши лірницьку на-
у ку, екзамен і отримання «везвілки»: «Охо-
чий бути лірником зобов’язаний іти в науку 
до старого лірника, у котрого впродовж 3 літ 
і 3  місяців вивчає лірницьку мову, молитви, 
гру на лірі і спів релігійно-моралістичних, 
сатиричних та інших пісень. Треба зазна-
чити, що вчити лірницьких пісень має пра-
во тільки лірник»  10. Докладно й послідовно 
В.  Боржковський описав лірницький іспит: 
«Коли запрошені діди зберуться, тоді учень 
входить до хати, падає в ноги вчителю і цілує 
їх два рази, а третій раз руку, інших дідів ці-
лує тільки в руку і висловлює прохання, щоб 
вони дозволили йому бути лірником, щоб 
дали “везвілку”»  11. Далі  – пригощання, за 
яким – сам екзамен: учень співав, грав на лірі 
і читав молитви. Після іспиту хтось із дідів, 
зазвичай сам учитель, давав екзаменованому 
хліб, із якого той мав відрізати із трьох боків 
«цілушки», посипати одну сіллю і сховати за 
пазуху. Взяти цю цілушку й означає «взяти 
везвілку», після цього учень ставав лірником, 
і ніхто не мав права заборонити йому грати 
на ярмарках і відібрати ліру. У різних регіо-
нах екзамен відбувався «по-різному (ска-
жімо, є відомості про те, що на Полтавщині 
строго дотримувалися усіх вимог обряду, а на 
Харківщині все відбувалося вільніше), проте 
основними обов’язковими елементами були: 
1) екзаменування на професійну придатність 
(знання репертуару, законів панібратства, 
виконавська майстерність); 2)  обрядове час-
тування і обдаровування»  12. На Поділлі, як 
твердив В. Боржковський, іспит відбувався за 
всіма вимогами ритуалу: «Давши учневі хліб, 
діди висловлюють йому всілякі побажання: 
“Дай тобі Боже, щоб ти був здоровий, як вода, 
а багатий, як земля, щоб тобі з води й з роси 
йшло”  …  і відпускають його: “Гряди во ім’я 
Господнє”» 13.

Дослідник наголосив на духовному 
зв’язку між лірниками-учителями і їхніми 
учнями: на знак вдячності і поваги учень 
мав напередо дні Різдва носити учителеві 
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«вечеру», а на Великдень  – «калач». Молоді 
лірники також повинні «слухатися в усьому» 
старших, бо ризикують потрапити на їхній 
суд (очевидно, йдеться про панотчу раду): 
«молодий лірник, як каже батько лірника 
А. Зорі, більше боїться старого лірника, ніж 
старшини або врядника» 14.

Докладно описав учений лірницький зви-
чай віддавати один одному «день добри» на 
ярмарках і «відпустах», зачепивши найбіль-
шу таємницю лірників – їхню мову. В. Борж-
ковський зазначив, що всі слова, подані ним, 
відкрили йому мізяківський лірник Олек-
сандр і «жебрущий» дід Андрій Поліщук із 
Мізяківської слободи. Словник він упоряд-
ковував кілька літ і перевіряв неодноразово. 
Пишучи про походження «лебійської» або ж 
«лобурської» мови, збирач покликався на по-
передників 15.

Подаючи «жебранку», із якою незрячі 
просять собі на прожиття, В. Боржковський 
зазначив, що вона відома в багатьох варі-
антах: «Якось у Браїлові мені довелось чути 
від незрячої жебрачки довгий і прекрасний 
варіант цієї “жебранки”, порівняно з яким 
той, який подано тут, видається невеликим 
уривком»  16. Загалом же про лірницький ре-
пертуар дослідник писав редактору «Киев-
ской старины»: «Относительно лирницкого 
репертуара считаю нужным заметить, что 
мною помещены или песни, неизвестныя в 
печати, как песня “Як кленчать”, “Жебранка”, 
“Прыказаня”, “Жытіе”, “Іосиф”, “Суха бабка” 
или же представляющие собою интересные 
варианты как “Коновченко”, “Панщина”, 
“ж.  св.  Василия” [очевидно, мовиться про 
псальму св.  Василію.  – О.  Ш.], “Бида” и дру-
гія. Я не считал нужным в статье указывать 
на отличие этих вариантов от других, так как 
это дело специалистов…»  17. Характерно, що 
В.  Боржковський розумів значення добору 
репертуару (більше про це почнуть говори-
ти наприкінці ХХ ст.: «Надзвичайно важли-
вим для розуміння духовної суті кобзарів та 
лірників є питання репертуару, вибір якого 
був далеко не довільною справою»  18) та ва-
ріативності, але не брався досліджувати цих 
проблем, бо ще не вважав себе фольклорис-
том-фахівцем. Окреслив записувач і пробле-
му книжного впливу на репертуар лірників 
та ставлення самих співців до неї: «Оттож то 
й біда для нас, що дехто понаучувався з кни-
жок, та й хліб од нас одбива…» 19.

Збирач також звертав увагу на контекст 
виконання, зазначивши, що пісень сатирич-
них і гумористичних лірники співають на 

різних веселих оказіях. На ярмарках, «від-
пустах», і переходячи із хати до хати, здебіль-
шого виконують пісні духовні й повчальні, 
що справляють величезне враження на се-
лян-слухачів. Дослідник вказав на духовну, 
виховну роль лірницьких пісень для селян-
ства: «В м. Шаргороді раз, після такого співу, 
селянин поважного віку, що стояв біля мене і 
з яким я зав’язав розмову з приводу почуто-
го, сказав: “Оттак треба добре поступати, щоб 
піти направо, а не наліво. Може, воно й справ-
ді так буде, як оці старці співають?.. Може, ці 
старці вчені, то це й знають?”» 20. Або: «А хіба 
дід навчить чому-небудь злому? Заробляючи 
хліб, співає божественні пісні, люди єго слу-
хают, і, може, яке серце здригнецця і схамен-
нецця…»  21. В.  Боржковський зазначив, що 
селяни називають лірників «людьми Божи-
ми», це, на думку фольклориста, свідчення 
їхнього надзвичайно прихильного ставлення 
до незрячих співців.

Велику увагу записувач приділив пове-
дінці лірників (вербальній та невербальній) 
за різних ситуацій, докладно описавши «від-
пуст» у Браїлові, куди збиралося тисяч десять 
богомольців і самих лірників  – «тут було 
15  душ», біля кожного  – густий натовп слу-
хачів. Дослідник ретельно вивчив слухацьку 
аудиторію та реакцію її на різні пісні, викону-
вані лірниками. Особливо увагу фольклорис-
та привернула дума про Коновченка: час, міс-
це та виконавці. Збирач з’ясував, що «діди» 
співали її тільки «по празниках» і ніколи не 
виконували в «монастирській ограді» – через 
заборону черниць. Дослідник наголосив на 
поширеності думи і її популярності: «Думу 
цю вперше довелося почути від селян. Співа-
ють її в Дашківцях, Мізяківських хуторах і в 
Глущинцях. В  Дашківцях я записав незнач-
ний варіант її від старого селянина Романа 
Ґедзя, великого шанувальника пісень. Співа-
ють цю думу навіть “дівчата”. Присутня під 
час записування одна жінка сказала: “Моя 
дів ка тілько штири рази послухала цю піс-
ню та й уже всю співає”» 22. Те саме записувач 
твердив і про «Панщину»: її співають не тіль-
ки лірники, а й селяни.

В.  Боржковський зауважив, що він запи-
сав варіант думи про Коновченка, поданий 
у статті, від селянина с. Глущинець – каліки 
Олександра Дімнича, на прізвисько «Плазун», 
вказавши на джерела: Дімнич – майстер, він 
робить скрипки і ліри, спілкується з лірни-
ками, від них і перейняв пісні та думу. Запи-
сувач акцентував і на аудиторії, яка просить 
заспівати думу про Коновченка: це батьки 
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неслухняних дітей («виплачуцця добре») і па-
рубки, яким черга йти в солдати. Збирач ви-
явив значну увагу до виконавців, він не тіль-
ки подав біографії кількох лірників, від яких 
йому доводилося записувати, але й зазначив, 
у кого вони вчилися та від кого перейняли за-
писані варіанти. Щодо варіанта «Панщини», 
почутої від лірника Зорі, він зауважив: «Про-
читавши її, далеко не матимеш того вражен-
ня, яке буває, коли співає її лірник» 23.

Мізяківський лірник Олександр цікавий 
тим, що несліпий, має добрий зір. Таких лір-
ників, хоч і рідко, В.  Боржковському дово-
дилося зустрічати: це Семен із Почапинець і 
Мина з Київської губернії. Сліпі лірники до 
зрячих ставилися упереджено, однак Олек-
сандр мав певні переваги: сирота з дитин-
ства, він був поводирем у восьми лірників, 
чим і заслужив собі такі привілеї. «Повним 
лірником Олександра не можна вважати, бо 
не одержав ще “везвілки”»  24. Тож ходив він 
тільки найближчими селами, докладний пе-
релік яких збирач подав у статті  25. В. Борж-
ковський також переповів випадок із життя 
Олександра, який навчив «жебранки» одного 
сільського хлопчика, за що лірники висунули 
йому претензії і були б строго покарали, аби 
той не втік. Записувач наголосив на особли-
вій комунікабельності Олександра. Саме він 
розповів про багатьох лірників, яких той досі 
не знав, та переказав про обряд «брати вез-
вілку», а також від нього В. Боржковський за-
писав «День добри», «Як кленчать», «Жебран-
ку» та  ін. Характерно, що В.  Боржковський 
«перевіряв», як сам твердить, обряд посвяти 
і «день добри» в інших лірників.

Про янівського лірника Андрія Зорю 
(справжнє прізвище  – Довгалюк) фолькло-
рист писав як про доброго музику і співця. 
Докладно передавши розповідь лірникового 
батька, зауважив, що лірницької науки Зоря 
навчався в «пиківського лірника Никона». 
Відтворюючи мову оповідача, В.  Боржков-
ський намагався зберегти її особливості, хоч 
і вдавався до російської графіки: «всыпавъ 
ему гарачих», «хоць мій Андрей». Реперту-
ар Зорі та його вчителя Никона викликав 
у дослідника особливе зацікавлення: Зоря 
співав 42  пісні і знав один акафіст, тоді як 
Никін – 47 пісень і 3 акафісти. Дослідник по-
рівнював: «один із лірників с.  Журавного» 
знав 120 пісень.

Аби простежити джерела репертуару та 
його наповнення, В.  Боржковський подав 
відомості про учителя Зорі  – Никона: «Ни-
кін у лірників ніби за начальника, має вели-

кий вплив на них, і він ходить не так, як ми, 
а так, як дяк»  26, Никін вчився в Хмільнику, 
і в нього вже було шестеро учнів. Записувач 
докладно описав Никонове помешкання, ро-
дину, характер самого лірника, його погляди 
на життя, манеру розмовляти, пересипаючи 
мову приказками. Фольклорист зауважив, що 
творцями «релігійно-моралістичних пісень» 
Никін вважає святих і апостолів, а на лірни-
ків дивиться як послідовників Христа: «Ісус 
Христос для проповіді свого вчення вибрав 
учнів і 12 апостолів, а після вознесіння Свого 
залишив для цього кульгавих і сліпих» 27. Про 
кобзарів і лірників як носіїв християнського 
світогляду писав і П. Житецький: «… велике 
значення старечої братії в формуванні на-
родньо-поетичних уяв про життя в христи-
янському напрямку. Серединне становище 
її між церквою та народом дало їй цілковиту 
можливість вносити в світогляд народу ши-
рокі підвалини для християнської думки, не 
пориваючи в той же час з рідними мотивами 
поетичної старовини, котра покладалась на 
поганські перекази»  28. Однак В.  Боржков-
ський зафіксував й інший погляд Никона на 
лірників, коли той зауважив, що бувають се-
ред них і недобросовісні: «перелепече пісню 
скорійш, аби милостиню взяти» 29.

Пишучи про дашківського лірника Мусія 
Шугу, збирач подав відгук односельця про 
нього: «не пьяныца, чоловьяга добрый», бо 
сам, хоч і зустрічав лірника неодноразово, 
дома його не застав. Шуга вчився у лірника 
Олекси  – уже старого лірника, який «стоїть 
однією ногою в могилі». Записувач висловив 
жаль, що «помирають сиві голови», бо саме 
вони  – носії того світогляду, який безпово-
ротно зникає разом зі смертю лірників і який 
слід докладно вивчати, щоб висвітлити їхню 
роль у житті народу.

Певні зауваги щодо походження ліри  30 і 
лірницьких шкіл  31 додають розвідці 25-річ-
ного В. Боржковського аспекту історичності, 
хоча дослідник не зазначав цих проблем се-
ред порушуваних у статті.

Стаття містить певну інформацію про 
методику запису В. Боржковського. Так, фік-
суючи думу про Коновченка, він, як і багато 
його попередників, не відтворив її повністю, 
а, помітивши відмінності від варіанта, запи-
саного раніше від Дімнича, зафіксував тільки 
відмінні рядки, опублікувавши їх у приміт-
ках. Однак це мало й іншу причину: «Я  хо-
тів записати всю думу, але Никін відмовився 
від цього і продиктував тільки місця, яких 
браку вало. Потім я записане в нього прочи-
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тав Дімничу і з’ясувалося, що Дімнич колись 
сам це співав, але забув. Никін поставився до 
записування дуже підозріло, все запитував, 
чи немає “якого указу” і чи не вийде “що не-
добре з цего?”» 32.

За відсутності польового запису лір-
ницьких пісень та рукопису статті важко 
говорити про текстологічні засади запису-
вання В.  Боржковського, однак опублікова-
ні варіанти засвідчують увагу записувача 
не тільки до особливостей говірки, а й до 
самої вимови виконавця  – як на лексично-
му, так і на фонетичному рівні: «прасты» 
(прясти), «зоро» (зоре  – кличний відмінок), 
«лыцырську» (лицарську), «понимати» (розу-
міти), «охвицырськой» (офіцерської), «Тобы, 
мати…» і «Тоби, мати...». Проте використання 
російської графіки утруднює прочитання:

То будуть на мене нарикаты,
Бабіемъ, чыпіемъ, козіемъ незвычайно 
 называть… 33

Як помітно, російське «ы» позначає укра-
їнське «и», а українське «і» відтворюють дві 
графеми («і», «и»), тоді як одна графема «е» 
позначає українське «е» та «є», що спричиняє 
двозначності: «писемце» – «писємце» чи «пи-
семце» (що загалом характерно для едицій-
них принципів «Киевской старины»).

Усі 15 зразків лірницьких пісень і дума про 
Коновченка частково паспортизовані (фольк-
лорист вказав, від кого записав варіант, де 
живе лірник). Записувач виявляв увагу до 
окремих ремарок виконавця: «Якъ лежыть 
у лирныкивъ яка туга на серци, то воны 
посядаютъ въ кружокъ тай спиваютъ оцю 
писню»  34 (мовиться про «Жытіе»). Цінним 
набутком молодого збирача був словник «ле-
бійської» мови, упорядкований ним завдяки 
тривалому спілкуванню з лірниками 35.

Фольклорист, очевидно, працював над 
темою лірницького репертуару й далі, бо 
вже в наступному томі «Киевской старины» 
з’явилися ще дві лірницькі пісні: «На войнахъ 
свитъ настае» і «Космына»  36, записані: пер-
ша – від лірника Дорохтея Карнаухого з Він-
ниці, друга – від знаного з попередньої роз-
відки Олександра з Мізякова.

В  одному з листів до редакції «Киевской 
старины» В.  Боржковський висловив спо-
дівання: «По напечатании “Лирников” я на-
деюсь доставить в редакцию в качестве про-
должения помещенной мною в “Киевской 
старине” за прошлый год статьи “Парубо-
цтво, как особая группа сельского малорус-
ского общества” еще статью о “дивоцтве”» 37. 
Сама розвідка про парубоцтво, опублікована 

в «Киевской старине» двома роками раніше, 
ніж стаття «Лирники», засвідчувала зацікав-
лення молодого дослідника структурою сіль-
ської громади, соціальними групами поділь-
ського села. У  цій статті автор здебільшого 
використовував фольклор як ілюстративний 
матеріал, вдаючись до аналізу соціального 
статусу парубоцтва, описуючи вечорниці та 
їх значення для життя села, аналізуючи мо-
рально-етичні засади парубоцтва.

В. Боржковський виокремив кілька обря-
дів, звичаїв, що побутували в парубоцькому 
товаристві на Поділлі. Один із них  – обряд 
«коронування», вступу хлопця до парубоць-
кої громади. Дослідник означив передумови 
такого вступу: «“Хлопець” може бути “паруб-
ком” з дозволу батька, досягши 16–17  років, 
але тільки тоді, коли у нього немає старшого 
брата, інакше він має чекати його одружен-
ня»  38. Крім цього, той, кого посвячували в 
парубки, не повинен мати «лихої слави», бо 
це унеможливлює перебування його серед 
парубоцтва. «Коронування» полягало в тому, 
що парубки, зібравшись задля гуртової робо-
ти чи розваги, приймали «неофіта», котрий, 
прийшовши на зібрання, мав віддати поклін. 
Тоді парубки піднімали його на руках угору, 
співаючи при цьому.

Далі дослідник подав обрядову пісню, 
відтворивши її з усіма говірковими та ви-
конавськими особливостями: «посіяли див-
ки ленъ», «перевозець неболшой», «бижитъ 
конь». Однак використання російської графі-
ки («вырвали») для відтворення української 
фонетики спотворило її:

А споловши вырвали,
Що за диво, дивки, ленъ!
Въ Дунай ричку кидали.
Що за диво, дивки, ленъ! 39

Дослідник не тільки уважно ставився до 
контексту виконання, його ретельність ви-
явилася в ставленні до подробиць ритуалу, 
в намаганні подати паралелі: так, описуючи 
частування парубків, він показав значення 
давнього звичаю  – ставити «могорич» після 
косовиці, коли косаря, який відмовляв у час-
туванні, кидали в воду чи били перевеслами 
із трави. В. Боржковський зазначив, що обряд 
«коронування» широко побутував у 19  по-
дільських селах і самій Вінниці.

Записувач також зафіксував подільські 
вечорниці та звичаї переходу зі статусу пару-
боцтва до стану одружених. Пісенний мате-
ріал (частково паспортизований: м. Мізяків, 
с. Дашківці) автор використав з метою етно-
психологічного аналізу морально-етичних 
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законів тогочасного соціально-побутового 
життя подільського села.

Серед коротких дописів В.  Боржковсько-
го до «Киевской старины»  – «Целебный ис-
точник» 40 та «Предание и песня об экзамене 
дяка в старинной Малороссии»  41. Обидві 
статті побудовані на подільських переказах 
та легендах, очевидно, записаних автором, 
однак за едиційними принципами «Киевской 
старины» в статтях подано не самі записи, а 
відомості про них із побіжним цитуванням. 
Такі принципи давали змогу авторові комен-
тувати зафіксовані варіанти, долучаючи іншу 
інформацію, але за таких умов не йшлося про 
паспортизацію, контекст виконання, інфор-
мацію про виконавців. Так, у «Целебном ис-
точнике» дослідник російською мовою пере-
казав дві легенди про цілюще джерело Чопова 
поблизу урочища Замчиська у Він ницькому 
повіті. Одна з них пояснювала походження 
джерела із річки, над якою завше здіймалася 
пара, що викликало бурі, зливи й град. «Інша 
легенда передає, що там, де зараз колодязь, 
починалася велика ріка і що біля неї на па-
горбі стояла церква; але під час татарських 
набігів жителі, не бажаючи допустити гра-
бунку церкви, затопили в цій річці все цер-
ковне начиння, дзвони і навіть саму споруду 
церкви. З тих пір річка ця перетвори лась на 
колодязь, і з глибини його можна чути щоро-
ку на Великдень дзвони. З тієї ж пори, як були 
затоплені священні предмети, вода цього ко-
лодязя стала цілющою» 42.

Інший нарис В. Боржковського – «Преда-
ние и песня об экзамене дяка…» – містить ін-
формацію про подільський переказ, за яким 
мандрівні дяки, шукаючи собі місця роботи, 
мали не тільки виявити свої знання та педа-
гогічне вміння, а й вразити громаду своєю 
дотепністю. Це був своєрідний іспит дяка 
перед сільською громадою. Автор також по-
дав варіант пісні, «так званої “Євангелистої”» 
(пісня екзаменованого дяка), записаної ним 
в м. Мізякове, зазначаючи її джерело: «Запи-
сана вона мною від старого селянина, який 
вивчив її в молодості “від старих людей”» 43, 
хоч і без імені виконавця. Оприлюднюючи 
запис, дослідник намагався охопити всі відо-
мі йому варіанти, вказуючи на них та порів-
нюючи зі своїм 44.

Пісню про Кармалюка і п’ять народних 
оповідань, записаних на Поділлі, опублікував 
В.  Боржковський у часопису «Зоря», заува-
живши, що «особа Кармалюка в житті укра-
їнсько-руського народа має великий інтерес 
для історії і етнографії» 45. Усі записи частко-

во паспортизовані із зазначенням повіту та 
села чи містечка, а пісня й одне з оповідань 
позначені ще й іменем виконавця: «селянин 
Марко Галушка». Фольклорист також нама-
гався дізнатися про джерела репертуару, на 
що виконавець зазначав: «Пісню Кармалюць-
ку вивчив я на зарібках в Херсоні в ту пору, як 
розійшовшись з жінкою, вісім літ блукав по 
світі, поки не вгомонившись, прийшов знов 
додому. Сьпівали мені її такі ж два синки 
Кармалюкові, люди вже сивоваті. І вони хтіли 
йти по слідам батьковим, та не мали теї сили 
й хвабрости…»  46. Дотримуючись едиційних 
принципів часопису «Зорі», що користувався 
«желехівкою», В. Боржковський прагнув від-
творити не тільки особливості говірки («стрі-
тились»  – стрілися; «послї»  – після, згодом; 
«люцьких»  – людських; «друками»  – дрюч-
ками; «возьмемо»  – візьмемо; «хоць»  – хоч; 
«їден»  – один; «ходи по роботах»  – ходить 
на заробітки; «пішов в світа» – пішов у світ; 
«був біднякою» – був бідним, знедоленим), а 
й логічні наголоси, що давали змогу досте-
менно збагнути зміст й інтонацію сказаного: 
«Нам ж тобі знов 100 руб., а це письмо зене-
си до пана…»  47. Зрозуміло, що «желехівка», 
якою користувалися в Західній Україні і яка 
почасти відтворювала особливості галицької 
вимови, не завжди могла придатися для від-
творення фонетичних особливостей поділь-
ської говірки, однак фольклорист послідовно 
передавав лексичні діалектизми: «Стребив 
його Ляшок льокай. Вдова випитала, чим 
його можно забити і він признався їй, що 
його візьме тілько срібний ґудзик девять раз 
посьвящуваний»  48. Записувач коментував 
почуте у примітках: «Про те, як селянин від-
носить ся до пережитих Кармалюком душев-
них мук, можна бачити з слїдуючого уривку 
з одного записаного мною вариянта…»  49. 
Фольклорист не тільки подавав цілісні опо-
віді, а й уривки розмов, діалоги: «В  розмові 
про Кармалюка питаю ся одного селянина: 
“А в цих Медоборських горах виховав ся Кар-
малюк?” – “Він не ховав ся. А на що ж йому 
було ховатись, коли він був Кармалюк?!”»  50. 
Записуючи оповідання, В.  Боржковський 
особливу увагу приділяв реальним подіям та 
іменам: «А  скілько пропадає гроший його в 
землї! Навіть і ми копали їх втрьох: я, Крав-
чишин і Зїнько»  51. З  іншого боку, збирач 
відзначив тенденції до міфологізації образу 
Кармалюка: «Кармалюк в народній уяві став 
особою лєґендарною, в багатьох оповіданнях 
приписуєть ся йому надзвичайна сила і здат-
ність, на пр. утїкати з тюрми намальованим 
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на стїнї човном, по своїй волї бути невиди-
мим, знати чужі думки і т. д.» 52.

Отже, В. Боржковський – збирач і дослід-
ник народної культури Поділля, – фіксуючи 
фольклор, особливу увагу звертав на кон-
текст виконання, репертуар виконавців-лір-
ників, намагався фонетично точно відтворю-
вати почуте, а також коментувати записане. 
Фольклорист, хоч і частково, але паспортизу-
вав зафіксовані зразки, багато уваги приділя-
ючи постатям лірників, із якими спілкувався. 
Текстологічна практика В. Боржковського ви-
являла його спроби суцільного запису (увага 
не лише до повних і довершених варіантів, 
а й до уривків чи недосконалих, намагання 
якнайповніше охопити репертуар співця чи 
оповідача): записуючи народні оповідання 
про Кармалюка, збирач фіксував не тільки 
цілісні розповіді, а й окремі діалоги, зосібна 
зупинявся на джерелах репертуару.
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Наталія Дмитренко 
(Ніжин)

Н А РОДОЗН А ВЧ А Д І Я Л ЬН ІС Т Ь М ІСЦ Е ВИ Х М У ЗЕ Ї В 
П І ВН І Ч НОГО Л І ВОБЕ РЕ Ж Ж Я 
(2 0 -т і  р ок и Х Х  с тол іт тя) 

У перші пореволюційні роки в Україні 
сформувалися сприятливі умови для дослі-
джень у галузі народознавства. Одним з по-
тужних каталізаторів цього процесу стало 
проголошення незалежної української дер-
жави (1918), що сприяло пробудженню націо-
нальної свідомості та бажанню достеменно 
знати складну історію розвитку українського 
етносу. До того ж однією з головних мотива-
цій розгортання народознавчих досліджень 
були потреба і бажання довести світовій 
спільноті, що незалежна Україна  – рівно-
правна країна, яка має неповторну історію 
та культуру. «У який бік життя не поглянемо, 
скрізь побачимо, як оригінально, своєрідно 
складав свою культуру народ український», – 
писав Іван Огієнко. Революційні змагання 
стали на заваді цьому процесові. 

Наступним поштовхом до відновлення на-
родознавчих досліджень стала проголошена 
радянською державою політика коренізації 
(для українського народу – українізації), яка 
декларувала пріоритетний розвиток корін-
них народів (1923). На жаль, це був реверанс 
у бік народу з метою усунути опір остаточно-
му закріпленню радянської влади на Україні, 
спроба підживити та підтримати національні 
сили, які мали вплив на формування громад-

ської думки. Позитивним відгуком на полі-
тику українізації була пробуджена віра в на-
ціональне відродження та душевний порив, 
сумлінна праця кращих представників укра-
їнської інтелігенції на шляху дослідження іс-
торії розвитку свого народу. 

До середини 20-х років ХХ  ст. в країні, 
головним чином, формувалася музейна ме-
режа. На Північному Лівобережжі в цей час 
діяло 14 місцевих музеїв. Саме вони в про-
вінції стали закладами, що були чи не найго-
ловнішими та найактивнішими осередками 
народознавчої діяльності, мета якої  – збір, 
вивчення та популяризація кращих зразків 
народної творчості. 

У 1920 році губернський комітет охорони 
пам’яток звернувся до громадськості: «Тепер 
всі цивілізовані народи дізнались, яке велике 
значення для виховання юнацтва і для про-
гресу науки та культури взагалі мають ріжні 
остатки старовинної культури і здобутки су-
часної культури та мистецтва і через те вони 
стали енергійно збирати і охороняти від за-
гибелі якомога більше таких речей. Наш на-
род завдяки своїй безмежній темноті під час 
перевороту знищив і зруйнував дуже багато 
пам’яток нашої старовини, мистецтва і при-
роди» 1. Це був заклик до збереження свого 
минулого, щоби мати надію на розвиток на-
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ції в майбутньому. Розміри втраченого під 
час громадянської війни культурного спад-
ку були вражаючими і викликали занепоко-
єння в колах науковців. Треба було негайно 
братися за справу збереження кращих, най-
характерніших зразків національного мис-
тецтва та культури. Ще в процесі створення 
музеїв, формування музейних колекцій сут-
тєву увагу надавали збору етнографічного 
матеріалу. Одним з перших на Північному 
Лівобережжі провінційних музеїв це зробив 
Роменський народний музей мистецтва, на-
уки та промисловості. Протоколом загаль-
них зборів членів Роменського товариства 
охорони пам’яток у квітні 1920 року прийня-
то рішення оформити значну кількість ет-
нографічного матеріалу в окремий відділ 2. 
У  січні 1923 року етнографічний відділ му-
зею налічував 123 експонати (побутові речі, 
національний одяг, зразки української на-
родної вишивки). Суттєве поповнення етно-
графічної колекції відбулося в цьому ж році, 
коли після ліквідації роменської «Просвіти» 
в музей передали глиняний посуд, рушники, 
українські книги (загалом 145 предметів) 3. 
За часом утворення етнографічного відділу 
поряд з Роменським музеєм стоїть Лохвиць-
кий музей ім. Г. Сковороди, який мав доре-
волюційну історію (створений 1914 року). За 
радянських часів роботу музею відновили 
(1921 р.), у його структурі розпочав роботу 
відділ українського народного мистецтва та 
кустарного виробництва 4.

На початку 1920-х років свою роль у збере-
женні та зборі етнографічного матеріалу віді-
гравали повітові комісії з охорони пам’яток 
старовини і мистецтва, уважаючи за необ-
хідне організовувати збір виробів народного 
мистецтва в селян, збирати найбільш цікаві й 
характерні для даної місцевості речі з подаль-
шою передачею їх до музеїв 5. 

Низова ініціатива підтримана була і Чер-
нігівською губполітосвітою, яка в плані ро-
боти на 1924 рік намітила утворення в музеях 
українських відділів, де було б «скупчено все, 
що торкається до України та її культури» 6. 
У середині 1920-х років етно графічні відділи 
працювали в Сосницькому й Остерському 
музеях. Етнографічний відділ Сосницького 
музею в 1924 році налічував 25 експонатів 7. 
Директор музею Ю.  Виноградський органі-
зовував фольклорно- етнографічні експе-
диції. За результатами досліджень напри-
кінці 20-х років ХХ  ст. до «Українського 
діалектичного збірника» їм були надіслані 
наукові статті «Павло Кияниця  – оповідач 

про старовину» і «Говірка м. Сосниці та де-
які відомості про говірки сіл сусідніх райо-
нів» 8. Наприкінці 1920-х років етнографічну 
колекцію музею становили старовинні ко-
зацькі люльки, селянський глиняний посуд, 
різьблені ковшики  – «михайлики», вулик, 
рубель, кушка, українські килими, скатер-
тини 9. У  1923–1924 роках при Остерському 
музеї працював етнографічний підвідділ 
історико-археологічного відділу, у якому 
були представлені 46 експонатів. Наступ-
ного року кількість експонатів подвоїлася 
(103 експонати), і етнографічний відділ став 
самостійною структурною одиницею му-
зею 10. Директор музею А.  Розанов разом із 
членами Товариства краєзнавства збирали 
фольклорні й етнографічні матеріали, по-
повнюючи колекцію українським народним 
одягом, предметами побуту жителів своєї 
округи, різьбленими речами, які представ-
ляли знамениту остерську школу майстрів 
Підліських 11. 

Деякі музеї накопичені етнографічні ма-
теріали презентували у складі історико-ет-
нографічних відділів (Конотоп, Ніжин). 
Конотопський окружний музей у 1925 році 
налічував 736 експонатів, а загальна кількість 
експонатів історико-етнографічного відділу 
Ніжинського окружного музею у 1930 році 
становила 850 предметів 12. Досліджені дже-
рела не дають можливості дізнатися, який 
відсоток становили саме етнографічні речі. 
Але маємо інформацію, яка стосується пред-
метного складу етнографічних експозицій. 
Ніжинський окружний музей демонстрував 
колекцію інструментів майстрів-золотарів, 
традиційний для свого регіону гончарний 
посуд та глиняні іграшки  13. Етнографічна 
збірка Конотопського музею містила слуць-
кі пояси з клеймами майстрів, цехові пра-
пори, зразки гаптування і тканини, одвірок 
1700 року 14. 

Систематичні етнографічні дослідження 
округи проводив Сумський художньо-іс-
торичний музей. Речі, що надходили до му-
зею, були, головним чином, творами декора-
тивно-ужиткового мистецтва, що зумовлено 
профілем музею. Основний масив експонатів 
становила колекція Оскара Гансена, домінан-
тою якої були речі декоративно-мистецького 
характеру. У  своїй збірці музей мав вироби 
з українського гутного скла, колекцію по-
рцеляни українських фабрик (Волокитине, 
Корець, Баранівка, Городниця, Поскочино, 
Ніборов), колекцію українських килимів 
кінця ХVІІ – початку ХІХ ст., старовинні ви-
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шиванки золотом і сріблом, слуцькі пояси 15. 
Результатом наукових розробок музейних 
етнографічних збірок став ряд публікацій 
директора Сумського музею Н.  Онацького: 
«Українська порцеляна», «Українське гутне 
шкло», «Межи гірський фаянс», «Старовинні 
кахлі Сумщини» 16. 

Подібний до Сумського музею профіль 
мав Лебединський народний музей. У  1926 
році в ньому діяли відділи українського різь-
бярства, старовинних українських килимів, 
старовинної військової зброї, українського 
художнього лиття та виробів прикладного 
мистецтва 17. 

Свідченням народознавчої роботи Новго-
род-Сіверського музею є стаття його першого 
директора І. Абрамова «Краеведы-самоучки», 
яка присвячена старожилу м.  Воронеж Чер-
нігівської губернії Д. Є. Макаренку як носію 
місцевого фольклору. Його пам’ять зберігала 
значну кількість місцевих легенд та перека-
зів, пов’язаних з історією урочищ. Цей факт 
свідчив про фольклорно-пошукову роботу 
музею 18. 

Досить активно проводили на теренах 
Прилуцької округи народознавчі досліджен-
ня. Організаторами цього процесу висту-
пили окружний музей та музейна секція, до 
складу якої входили представники установ 
і громадських організацій. На початку 1928 
року музей володів значимою за кількістю та 
якістю експонатів етнографічною колекцією. 
Це зразки старовинного різьбярства (рам-
ки до портретів, сволоки та меблі ХVІІІ ст.); 
збірка килимів, рушників, плахт; колекція 
сільськогосподарського знаряддя (плуг, рало, 
вулики), зібрана студентським краєзнавчим 
гуртком на чолі з Є. Хоменко 19.

Значною кількістю етнографічного ма-
теріалу володів Гадяцький музей ім.  Дра-
гоманова. Але при наповненні колекції 
Полтавського пролетарського музею бага-
то цінного матеріалу було вилучено за його 
вимогою.   В  Акті обстеження музею влітку 
1925 року було зазначено, що в музеї є колек-
ція рушників та плахт, і він має всі умови до 
подальшого розвитку в разі поповнення його 
етнографічним матеріалом та надання краєз-
навчого профілю 20.

Таким чином, досліджені джерела дають 
змогу встановити, що народознавчу діяль-
ність проводили одинадцять музеїв Північ-
ного Лівобережжя із чотирнадцяти існуючих 
на той час. Головною її метою у 20-х  роках 
ХХ  ст. було пробудження національної сві-
домості, виховання справжніх патріотів  – 

людей, які справді відчувають власну нероз-
дільність зі своїм народом, його історією та 
культурою. Шляхами для досягнення цієї 
мети були збереження, вивчення та популя-
ризація кращих зразків народного мистецтва, 
фольклору; залучення співгромадян до ак-
тивної збирацько-дослідної діяльності в галу-
зі народознавства, естетичне виховання, фор-
мування моральних і професійних якостей 
особистості на прикладах народних майстрів. 
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Ольга Волос 
(Миколаїв)

ІС ТОРИ КО -ЕТ НОГ РАФІ Ч Н А 
Д І Я Л ЬН ІС Т Ь ЗЕ М Ц І В П І ВД Е Н НОЇ У К РА Ї Н И 
(з а  матері а ла м и Хер с онс ької  г у б ерні ї )

Останнім часом серед науковців зріс 
інтерес до регіональної історії, активізува-
лися краєзнавчі дослідження, що сприяло 
перегляду та переосмисленню дослідниками 
історико-народознавчих матеріалів, зібраних 
і систематизованих земськими діячами.

У 90-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст. за-
цікавленість земською історією особливо від-
чутна. В Україні захищено майже 30 дисерта-
ційних праць, у яких висвітлено різні аспекти 
діяльності місцевих органів самоврядування. 
У більшості випадків автори розглянули со-
ціально-економічну, просвітницьку, статис-
тичну діяльність земських установ і внесок 
окремих земців у процес становлення та роз-
будови місцевих органів самоврядування 1. 

Завдяки зусиллям вітчизняних істориків і 
краєзнавців сьогодні вдалося реконструюва-
ти життєвий шлях, окремі напрями профе-
сійної, наукової, культурно-просвітницької, 
громадсько-політичної діяльності провідних 
спеціалістів земської справи на Україні 2.

Автор пропонованої наукової розвідки 
має на меті на історичних матеріалах Херсон-
ської губернії вкотре зауважити, що саме зем-
ства на місцях (у тому числі й Півдня Украї-
ни) об’єднували найпрогресивнішу частину 
українського суспільства – інтелігенцію, яка 
здебільшого успішно поєднувала службові 
обов’язки земців з активною науковою, куль-
турно-просвітницькою та громадською ді-
яльністю.

Свідомі земці як ніхто інший розуміли, 
що вони насамперед є носіями в народні вер-
стви всього прогресивного, інтелектуально-
го і від них залежить зростання культурно-
освітнього рівня українського народу та його 
доброту.

Когорта відомих земських діячів Херсон-
ської губернії налічує не один десяток осіб, 
що прислужилися земській справі. Немало 
вони зробили для національно-культурного 
піднесення південного регіону. Серед них і 
відомі сьогодні діячі, і ті земці, ґрунтовне до-
слідження плідної діяльності яких ще за вче-
ними-краєзнавцями.

Видатні представники славетної родини 
Гошкевичів залишили по собі невмирущу 
пам’ять, прислужившись земству на Хер-
сонщині. Михайло Іванович працював місь-
ким лікарем у Херсоні, Леонід Іванович був 
протоієреєм, а Віктор Іванович (1860–1928) 
свою земську діяльність розпочав навесні 
1890  року на посаді секретаря Херсонсько-
го губернського статистичного комітету, 
яку обіймав 15  років. Ретельно виконуючи 
обов’язки статистика, В. Гошкевич підготував 
11  статистико-економічних оглядів Херсон-
ської губернії, серед яких на особливу увагу 
заслуговує «Список населенных мест Хер-
сонской губернии и статистических данных 
в каждом поселении» (1896). Прибувши до 
Херсона, В.  Гошкевич активно долучився до 
громадського життя регіону, розпочав свої 
наукові дослідження.

Основними пріоритетами дослідника 
були: археологія, музейна та архівна спра-
ва, історичне краєзнавство. Віктор Іванович 
розшукав і дослідив майже 50  скіфських 
поселень на Півдні України. У  20-х  роках 
ХХ  ст. брав участь в археологічній експеди-
ції з дослідження Ольвії. Серед досліджень 
у галузі археології цінним доробком В. Гош-
кевича є праця «Клады и древности Херсон-
ской губернии», яку видано як премію для 
передплатників газети «Юг», її засновником, 
редактором і видавцем був В. Гошкевич упро-
довж 1898–1907 років. Щоденна газета «Юг» – 
це перше незалежне видання в південному 
регіоні, на сторінках якої опубліковано чи-
мало краєзнавчого матеріалу, у тому числі 
статистичні дослідження та відомості про ді-
яльність Херсонського губернського статис-
тичного комітету. 

В.  Гошкевича вважають ініціатором му-
зейної справи в губернії. Культурно-просвіт-
ницька діяльність науковця розпочалася із 
заснування у власній квартирі Археологіч-
ного музею Херсонського губернського ста-
тистичного комітету, незмінним керівником 
якого він був упродовж 35  років. Завдяки 
наполегливості, Віктор Іванович перетворив 
музей на важливий науковий та освітній осе-
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редок Півдня України. Залучивши широкі 
кола громадськості, досліднику вдалося зі-
брати унікальні фонди музею, експонати ко-
лекції якого досліджували як вітчизняні, так 
і зарубіжні вчені. Дружніми були відносини 
В. Гошкевича з Д. Яворницьким. Дмитро Іва-
нович цікавився матеріалами, що друкували 
в «Збірнику Херсонського земства», неодно-
разово бував у Херсоні, відвідував музей та 
дарував свої знахідки. Поступово, патріот 
своєї справи, В.  Гошкевич усі свої колекції 
передав музею. У 1912 році був дійовим учас-
ником підготовчого з’їзду з організації І Все-
російського з’їзду діячів музеїв. 

Серед важливих віх у житті видатного 
земця В. Гошкевича була і така подія, як ор-
ганізація 1898  року Херсонської губернської 
вченої архівної комісії. Тривалий час Віктор 
Іванович був діловодом цієї комісії, яка зго-
дом почала опікуватися музеєм. Про ви-
знання громадськістю наукових досягнень 
В.  Гошкевича свідчить той факт, що науко-
вець був дійсним членом, членом-кореспон-
дентом багатьох наукових тогочасних това-
риств, його заслуги були визнані не тільки в 
Україні, Росії, але й за кордоном.

Особливо плідною була співпраця Вікто-
ра Івановича з Одеським товариством історії 
та старожитностей, членом якого він був з 
1896 року. На сторінках видання Товариства 
дослідник регулярно публікував результати 
своїх археологічних експедицій, що сприяло 
введенню до наукового обігу значної кількос-
ті і надзвичайно цінних археологічних мате-
ріалів.

Самовіддана робота В.  Гошкевича з ви-
вчення південного краю стала результатом 
його творчих, наукових здобутків. Він автор 
25 праць і багатьох науково-популярних ста-
тей, які сьогодні є важливою складовою про-
цесу історико-краєзнавчих досліджень 3.

Андрій Михайлович Грабенко (Конощенко) 
(1857–1932)  – відомий письменник, фольк-
лорист, але не менш відомий у земському 
середовищі Російської імперії наприкінці 
ХІХ  – початку ХХ  ст. Починаючи з другої 
половини 80-х років ХІХ ст., Андрій Михай-
лович активно працював у місцевих органах 
само врядування, обіймаючи посаду діловода, 
а згодом – секретаря Херсонської губернської 
земської управи. У 1903 році почав редагува-
ти «Збірник Херсонського губернського зем-
ства». До А. Грабенка як одного з найкращих 
знавців земської справи за фаховими пора-
дами зверталися з інших губерній не тільки 
України, але й Росії. Окрім того, А. Грабенко 

був талановитою людиною енциклопедич-
них знань, захоплювався малярством, етно-
графією, розумівся на музиці. Його наукова, 
культурно-просвітницька діяльність була 
вражаючою.

Активно працюючи в Херсонському від-
діленні Російського музичного товариства, 
ініціював музичні концерти, часто висту-
пав сам, граючи на багатьох інструментах. 
Як фольклорист, здійснив величезну роботу 
із запису пісень «з уст народу». На початку 
ХХ  ст. як укладач видав три збірки україн-
ських народних пісень: «Українські пісні», 
«Українські пісні з нотами», до яких увійшло 
300 пісень з 1000, записаних етнографом.

Дієвою була підтримка А.  Грабенком у 
20-х роках ХХ ст. Української автокефальної 
православної церкви, для якої він підібрав 
старовинні духовні розспіви для хору 4.

Андрія Михайловича вважали ще й тала-
новитим художником, який любив малювати 
краєвиди Херсонщини, хоча себе він називав 
аматором. Як член Херсонського товариства 
любителів образотворчого мистецтва, часто 
виступав організатором виставок, що були 
популярними в Херсоні.

Після прибуття до Херсона очолив процес 
організації Херсонської української грома-
ди, згодом обійнявши посаду голови. У різні 
роки з А. Грабенком співпрацювали і в зем-
стві, і в Громаді О.  Русов, Ф.  Василевський, 
М. Чернявський, О. Браунер, Дніпрова Чайка 
та багато інших свідомих українських видат-
них діячів.

Йосип Конрадович Пачоський (1864–1942) – 
відомий ботанік, фундатор фітоценології, 
який займався орнітологією та багато сил 
віддав справі охорони природи. Немало по-
працював на земській ниві. На Півдні Йосип 
Конрадович прожив понад чверть століття. 
Восени 1897 року, на запрошення Херсонської 
губернської земської управи, обійняв посаду 
губернського ентомолога. До його обов’язків 
входило вивчення шкідників сільського гос-
подарства та розробка засобів боротьби з 
ними. Різносторонні, глибокі знання Й.  Па-
чоського дозволили йому доволі швидко 
налагодити справу в Херсонському земстві. 
Свою діяльність розпочав зі створення енто-
мологічного кабінету, що згодом став справж-
нім природничо-науковим музеєм. Енер-
гійність Й.  Пачоського вражала всіх, і тому 
не дивно, що створений ним кабінет-музей 
став науковим центром південного регіону, 
до якого надходили зоологічні, ботанічні, мі-
нералогічні колекції. Багато унікального екс-

http://www.etnolog.org.ua



16    

позиційного матеріалу Й.  Пачоський зібрав 
сам, постійно перебуваючи в експедиціях та 
екскурсіях у Херсонській губернії. Саме Йо-
сип Конрадович був ініціатором охорони ці-
линного степу, переконавши Ф. Фальц-Фейна 
виділити для цього декілька ділянок, які по-
служили основою для створення всесвітньо 
відомого сьогодні заповідника Асканія-Нова. 

Науковець був одним з перших, хто опи-
сав флору степів, при цьому він дослідив, 
як впливає випас овець та великої рогатої 
худоби на степову рослинність. Висновок 
Й.  Пачоського про регулюючу роль випасу 
актуальний і сьогодні. Надмірний випас при-
зводить до руйнування степової рослинності, 
а відмова від нього – до невідворотних змін. 
Худоба, поїдаючи рослинність, підтримує її 
природну динаміку і, розбиваючи копитами 
стару дернину, сприяє розвитку нових паго-
нів. Таким був один з висновків Й.  Пачось-
кого. Зібраний та описаний ученим гербарій 
містив 22 тис. гербарних листків.

Наукова діяльність Й.  Пачоського як 
зоолога не менш значима, аніж ботаніка.  
З 272 видів птахів, які експонували в Херсон-
ському музеї, 230 експонатів науковець пре-
парував власноруч. Результатом цих науко-
вих досліджень стали його праці «Матеріали 
з питань про сільськогосподарське значення 
птахів» (1909) і «До орнітофауни Херсонської 
губернії» (1911).

Значної уваги Й. Пачоський надавав виро-
бленню раціонального мисливського законо-
давства, пропагуючи введення охоронного 
строку, упродовж якого будь-яке полюван-
ня було б заборонене, особливо відстоюючи 
заборону весняного і літнього полювання, 
уведення рухомих строків відкриття мис-
ливського сезону. Дуже шкідливим учений 
уважав дозвіл на цілорічне винищування 
хижаків, бо це привід для полювання на все. 
У зв’язку із цим Й. Пачоський написав багато 
статей та брошур: «Про охорону птахів у Хер-
сонській губернії», «Змінні терміни в законі 
про полювання», «До питання про дичину», 
«Ще з приводу охорони дичини», що вийшли 
окремими виданнями та були опубліковані в 
журналах «Псовая и ружейная охота», «При-
рода и охота», «Орнитологический вестник», 
«Птице ведение и птицеводство», у газетах 
«Юг», «Известия Елисаветградского сельско-
го хозяйства» в 1899–1911 роках.

Щорічно в «Збірнику Херсонського гу-
бернського земства» ентомолог Й.  Пачось-
кий публікував звіти про свою діяльність, 
земство видавало окремі його праці. Робота 

в Херсонському земстві стала періодом друж-
ніх стосунків і наукової співпраці Й. Пачось-
кого із земцями-науковцями, дослідниками 
південного краю  –  П.  Рябковим, О.  Брауне-
ром, В. Топоровим та іншими.

Діяльність науковця на посаді земського 
ентомолога є величезним вкладом у дослі-
дження Півдня України, зокрема Миколаїв-
щини. Його культурно-просвітницька робо-
та серед місцевого населення мала неабиякий 
резонанс і сприяла формуванню культури 
співіснування людини й природи, що було 
актуальним завжди 5.

Павло Захарович Рябков (1848–1927) – відо-
мий земський діяч, історик, етнограф, архео-
лог, активний громадський діяч на ниві про-
світництва.

Павло Захарович родом з Південної Укра-
їни. В  органах місцевого самоврядування 
Херсонської губернії розпочав свою діяль-
ність на посаді землеміра на початку 70-х ро-
ків ХІХ  ст., але наприкінці цього десятиліт-
тя (через революційну діяльність) полишив 
службу. У  1884  році повернувся до рідно-
го Херсона, де почав працювати в земсько-
му статистичному бюро, а через вісім років 
отримав посаду земського землеміра.

Працюючи в земстві, Павло Захарович 
захопився історією та етнографією Укра-
їни, що було приводом для знайомства з 
провідним ученим-етнологом, професором 
Хв. Вовком, під керівництвом якого разом з 
І.  Франком брав участь в експедиції до Бу-
ковини і Галичини, збираючи та вивчаючи 
матеріали з фольклору, етнографії та антро-
пології українського народу. Його наукова 
спадщина, яку активно почали досліджу-
вати в останні десятиліття, є унікальною та 
обширною. Серед величезної кількості ціка-
вих матеріалів насамперед слід відзначити 
його дослідження як службовця-землемі-
ра, працівника статистичного бюро: звіти 
про роботу єлизаветградського земського 
землеміра за різні роки, про організацію та 
роботу землемірного відділу при Єлизавет-
градській управі; записки про складання 
карти Єлизавет градського повіту; описи про 
губернські поштові та транзитні дороги, про 
розподіл у повіті в 1895–1897 роках землево-
лодінь; відомості про планування та умови 
забудови м. Єлизаветграда; розрахунки пло-
щі міста, довжини його вулиць. Усі ці матері-
али й сьогодні є важливими для досліджен-
ня історії та економіки південного регіону. 
На окрему увагу заслуговує етнографічна 
діяльність П.  Рябкова, праці й статті, що 
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були написані дослідником на цю тематику. 
Серед них  – опубліковані та широковідомі 
матеріали, присвячені розвитку рибальства 
на Півдні України в другій половині ХІХ ст.: 
«Короткий огляд становища рибальства на 
лиманах Чорного моря й річках, що впада-
ють у нього», «Рибні артілі в пониззі Дніпра і 
Дністра». Значним етнографічним доробком 
П.  Рябкова є праця «Рибальство в Херсон-
ській губернії та в прикордонних з нею час-
тинах губерній Таврійській і Бессарабській», 
яка містить 14  розділів на 251  сторінці, ви-
дана земством у Херсоні 1896 року. Записані 
унікальні етнографічні матеріали з рибо-
ловецького промислу Південної України 
П. Рябков доповнив статистичними даними, 
які допомагають науковцям ХХІ ст. розкри-
ти роль та визначити місце риболовецького 
промислу в економічному житті краю 6. На 
наукове значення проробленої автором ро-
боти вказував Хв.  Вовк, вирізняючи його 
працю серед небагатьох етнографічних роз-
відок того часу.

Невтомна діяльність Павла Захаровича на 
ниві просвітництва виявилася в тому, що він 
був активним членом Єлизаветградського 
товариства поширення писемності й ремесел, 
про що свідчать написаний ним історичний 
нарис та підготовлені звіти про діяльність у 
різні роки цього Товариства, а також стат-
ті про культурне життя в м.  Єлизаветграді; 
огляди про діяльність ремісничо-грамотно-
го училища м. Єлизаветграда; звіти про стан 
і роботу міської безкоштовної бібліотеки за 
різні періоди.

Науково-етнографічна спадщина дослід-
ника, його активна суспільно-політична і 
просвітницька діяльність укотре дивують су-
часних краєзнавців, істориків, етнологів, які 
вивчають фольклорно-етнографічні пам’ятки 
минувшини України.

Георгій Львович Скадовський (1847–1919) 
не одне десятиліття був членом Херсонської 
земської управи, виявивши себе справжнім 
патріотом свого краю. Як земець, Георгій 
Львович постійно вносив пропозиції щодо 
покращення сільського господарства, пропа-
гував передові методи обробки землі, актив-
но створював показові ділянки, підтримував 
організацію дослідних сільськогосподар-
ських станцій, писав популярні статті, при-
свячені цим питанням.

За освітою Г.  Скадовський був біологом. 
У 80-х роках ХІХ ст., коли на Півдні розпоча-
лася чергова епідемія сибірської язви, Георгій 
Львович розкрив свій науковий потенціал та 

організаторські здібності. Спільно зі своїм 
науковим керівником, професором Л.  Цен-
ковським, основоположником вітчизняної 
мікробіології і протозоології, розробив де-
шеву, доступну і, найголовніше, ефективну 
вакцину. Спеціально для наукових дослідів 
Г.  Скадовський у своєму маєтку в Білозірці 
Херсонської губернії відкрив лабораторію, 
яку відповідно оснастив, де і працював разом 
з Л. Ценковським. Витрати на пошук вакци-
ни здебільшого компенсував Г. Скадовський. 
Саме він як активний земський діяч зумів 
переконати губернське земське зібрання ви-
ділити кошти на застосування вітчизняної 
вакцини. Але найбільшою перемогою Г. Ска-
довського і Л.  Ценковського було те, що гу-
бернські збори визнали переваги вітчизняної 
вакцини над пастерівською. За ініціативою 
Г. Скадовського в 1892 році в Херсоні була від-
крита перша в Росії земська бактеріологічна 
лабораторія. А на початку ХХ ст. (1903 року) 
коштом Г. Скадовського збудували нове при-
міщення земської ветеринарно-бактеріоло-
гічної лабораторії.

Георгій Львович був усебічно розвинутою 
людиною: прекрасний музикант, розумів-
ся на мистецтві, займався археологічними 
дослідженнями, розпочавши їх у 1886  році, 
вивчивши «Білозерське городище». Ініційо-
вані Г.  Скадовським 1900  року розкопки на 
о.  Березань стали сенсацією, яка полягала в 
тому, що було віднайдено значну кількість 
унікальних предметів надзвичайної наукової 
цінності, які належать до періоду VII–V  ст. 
до Різдва Христового 7. Усі знахідки Г.  Ска-
довський передавав до Археологічного від-
ділу, що був відкритий 1898  року при Хер-
сонському крає знавчому музеї. Як зазначав 
В.  Гошкевич, Херсонський музей ніколи не 
мав удосталь коштів на придбання експона-
тів для своїх колекцій. Дійовим засобом його 
розвитку зав жди слугувало співчуття та ро-
зуміння людей. Найкращим прикладом такої 
відданості музейній справі може бути все те, 
що зробив для музею Георгій Львович Ска-
довський, адже найцінніші наукові дарунки 
музею саме його. Серед ста знаменитих по-
дарунків Г.  Скадовського Ермітажу  – старо-
давня алебастрова ваза, віднайдена під час 
розкопок на початку ХХ ст. Згодом дослідник 
очолив Губернську вчену архівну комісію як 
один з найавторитетніших діячів земства.

Як відомий землевласник прогресивних 
на той час поглядів щодо розвитку сільського 
господарства в південному краї, Г.  Скадов-
ський немало зробив для пропаганди різних 
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галузей, які найкраще підходили для регіону 
зі складними кліматичними умовами. Багато 
виступав з різними темами, писав популярні 
статті, на шпальтах місцевої преси надруку-
вав каталог рослин свого саду в Білозерці, які 
пропонував усім бажаючим. Його знали як 
чуйну людину, яка готова завжди надати до-
помогу сільським господарям. 

За тридцятип’ятирічну діяльність глас-
ним у Херсонському земстві губернські збори 
прийняли рішення виставити портрет Г. Ска-
довського в залі ветеринарної лабораторії з 
1903 року, а з 1908 року – в залі засідань гу-
бернського зібрання, а також започаткувати 
в Харківському ветеринарному інституті, де 
він був почесним членом, стипендію імені 
Г. Скадовського 8.

Фелікс Болеславович Яновчик (1868–1926) – 
відомий учений-агроном, спеціаліст із до-
слідної справи, популяризатор сільськогос-
подарської науки серед селян, землевласників 
Півдня України. Сферою інтересів Фелікса 
Болеславовича були рільництво, агрохімія, 
метеорологія. 

Переїзд на Південь України був зумов-
лений переходом Фелікса Болеславовича на 
роботу до Одеського дослідного поля. Завіду-
вачем Херсонського дослідного поля став у 
1897 році, зайнявши цю посаду за конкурсом. 
Головною справою Ф. Яновчика було прове-
дення дослідів у галузі рільництва в умовах 
суходолу. Основними питаннями, які дослі-
джував учений, були: способи нагромаджен-
ня і збереження вологи в ґрунті; позитивний 
ефект глибокої оранки; вплив строків, густо-
ти і способів сівби на врожай різних культур. 
Аргументував доцільність чистих і зайня-
тих парів як попередників озимини. Виявив 
кращих попередників під озимі та ярі куль-
тури. Завдяки наполегливій праці Ф.  Янов-
чика херсонський кулісний пар був відомий 
по всій Україні. Пропрацювавши на дослід-
ній станції під Херсоном майже сімнадцять 
років, Фелікс Болеславович дослідив цін-
ність окремих сортів злакових культур, серед 
яких – озима пшениця «Кримка». 

Учений добре розумів проблему Півден-
ної України, пов’язану з кормовиробництвом, 
і тому багато уваги приділив ґрунтовному 
дослідженню однорічних культур. Феліксом 
Болеславовичем були вивчені викові суміші, 
сорго, суданка, кукурудза, могар, гарбузи, а 
серед багаторічних – люцерна.

Наполеглива, копітка праця допомогла на-
уковцю дійти дуже важливих висновків про 
те, що серед заходів зі збереження вологи в 

ґрунтах південного регіону найважливіши-
ми є рання оранка на зяб і пар, лущення після 
збирання врожаю та закриття вологи боро-
нуванням. 

Слід уважати Ф.  Яновчика ініціатором 
розвитку сільськогосподарської метео-
рології. Важливість цієї справи особливо 
була відчутна в Херсонській губернії, на що 
неодно разово вказував учений. Багаторічна 
діяльність у цій галузі дала змогу досліднику 
висвітлити докорінні питання богарного зем-
леробства.

Результати діяльності Ф. Яновчика почат-
ку ХХ  ст. і через сто років заслуговують на 
увагу. Учений експериментально довів, що 
найбільший урожай озима пшениця дає тоді, 
коли вона висіяна в першій половині вересня.

Ідея вивчення ґрунтів за допомогою ве-
гетаційного методу також належить Феліксу 
Болеславовичу. У  результаті чого було про-
ведено районування ґрунтів за їх ознаками 
родючості.

Херсонська сільськогосподарська дослід-
на станція була розміщена за декілька кіломе-
трів від Херсона і заснована на базі дослідно-
го поля 1889 року. Заслуга вченого в тому, що 
він зумів домогтися розширення дослідного 
поля і перетворення його на дослідну стан-
цію, що мала репутацію однієї з найкращих 
дослідних установ у Російській імперії, де 
регулярно публікували результати науково- 
дослідної роботи. Станція була взірцем для 
багатьох тогочасних дослідних установ.

Наукова спадщина вченого охоплює річні 
звіти дослідної станції, робіт, присвячених ме-
тодиці дослідної справи, популярних нарисів, 
плакатів та інших друкованих матеріалів 9. 

Земці Херсонської губернії зібрали й уза-
гальнили обширний фактичний історико-
народознавчий матеріал, уведення якого до 
на укового обігу є важливим завданням су-
часних регіональних досліджень. Без пере-
більшення слід зауважити, що вагома на-
укова спадщина земських діячів є одним із 
джерел регіональної історії другої  половини 
ХІХ – початку ХХ ст.

Примітки
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Лариса Божко
(Вінниця)

ВН Е С ОК У Ч Е Н И Х ПОД І Л Л Я 
У ВИ ВЧ Е Н Н Я Т РА Д И Ц І Й НОЇ К УЛ ЬТ У РИ К РА Ю 
(2 0 –30 -т і   р ок и Х Х  с тол іт тя)

В  умовах демократизації українського 
суспільства поглиблюється інтерес до духов-
ної культури народу, певних постатей. Так 
сталося, що вітчизняна історія часто забу-
вала про конкретних особистостей  – людей, 
які зібрали, зберегли, донесли до сучасника 
багатовікову пам’ять українського народу. 
Це прикрий факт, бо саме вони – етнографи, 
краєзнавці, фольклористи  – готували ґрунт 
для поглибленого вивчення історії, народної 
культури, світогляду тощо. На жаль, в історії 
української етнології є ще значна кількість бі-
лих плям. Імена багатьох дослідників трива-
лий час залишалися маловідомими не лише 
широкому загалу, але й науковцям. Напри-
кінці 20-х – на початку 30-х років більшість 
із них була репресована, а їхні імена замов-
чувалися на сторінках історії. Доробок цих 

учених, на жаль, належно не поцінований і 
маловідомий, значною мірою неопублікова-
ний і чекає на дослідників. Адже вони від-
дали життя, вивчаючи українську культуру, 
утверджуючи в суспільстві національну ідею. 
Лише тепер по-справжньому відкриваємо 
для науки ряд видатних людей, ентузіастів, 
учених, подвижників народознавчого етно-
графічного руху.

Автор ставить за мету привернути увагу 
дослідників до маловідомих або почасти за-
бутих імен подільських учених, які вивчали 
питання місцевої етнографії, фольклористи-
ки, культури.

Важко переоцінити роль у цій справі Ва-
лентина Дмитровича Отамановського  – не-
втомного дослідника Поділля. Історик за 
фахом, він володів сімома мовами. Саме 
його знання, наполегливість, сподвижниць-

http://www.etnolog.org.ua



20    

ка самовідданість зробили Вінницьку філію 
бібліотеки і Кабінет виучування Поділля 
загально доступними осередками української 
культури і науки.

Сім’я Отамановських переїхала до Вінни-
ці влітку 1920 року. Молодий учений спочат-
ку працював завідувачем українського відді-
лу Він ницької філії Всенародної бібліотеки 
ВУАН, а згодом її директором. За перші роки 
перебування в місті він підготував велику, 
з ґрунтовними теоретичними висновками, 
монографію «Вінницька міщанська громада 
до кінця XVIII ст. – еволюція правового по-
ложення та устрою на основі соціально-гос-
подарського розвитку території та міста». 
У  1926  році було здано до друку перші два 
томи. Перший том – «Вінниця як тип україн-
ського міста південного Правобережжя XIII–
XVII ст. Еволюція правового стану та устрою 
на тлі суспільно-економічного розвитку По-
бужжя XIII–XVII ст. та процесу формування 
станів». Другий том мав такий самий харак-
тер, як і перший – висвітлював життя Вінниці 
у XVIII ст. Загалом, за задумом автора, моно-
графію мали становити чотири томи.

У  квітні 1924  року відкрився очолений 
ним науково-методичний центр  – Кабінет 
виучування Поділля, який започаткував сис-
тематичне, комплексне дослідження краю та 
поширення знань про нього. До роботи за-
лучили кілька десятків учених, художників, 
письменників та інших представників інтелі-
генції. Кабінет видав 26 томів (збірників) на-
укових праць, у яких подано всебічний опис 
краю, його природи, історії, народного госпо-
дарства, що становили своєрідну «Енцикло-
педію поділлєзнавства», підтримував творчі 
зв’язки зі 180  організаціями країни та світу, 
здійснював обмін виданнями, інформацій-
ними статтями й повідомленнями.

Особливої уваги В.  Отамановський нада-
вав науково-методичному спрямуванню ме-
режі краєзнавчих осередків Поділля. Щодо 
цього слід виокремити його працю «Крає-
знавство на Поділлі, найближчі його завдан-
ня та потреби й роль у краєзнавчій праці 
Кабінету виучування Поділля»  (1926), яку 
становлять три розділи.

У  першому розділі автор аргументовано 
доводив, що знання історії краю – необхідна 
умова вмілого господарювання, а тому по-
трібно створювати науково-дослідні крає-
знавчі заклади для всебічного вивчення краю 
та поширення знань про нього серед адміні-
страторів, службовців, учителів, кооперато-
рів тощо. У  другому розділі проаналізував 

народознавчу роботу на Поділлі, дореволю-
ційну спадщину, доробок за часів УНР, діяль-
ність перших радянських осередків, зокрема 
Кабінету виучування Поділля. У  третьому 
розділі розглянув проблеми та перешкоди на 
шляху народознавчої роботи, піддав критиці 
місцеві та центральні органи за їхню недо-
статню допомогу дослідникам традиційної 
культури 1. Незважаючи на те що дослідник 
цілеспрямовано вів мову про народознавство 
на Поділлі, праця, безперечно, мала важ-
ливе значення як методичний посібник для 
народо знавчих закладів усієї України.

В. Отамановський належить до тієї плеяди 
українських учених, які своїми дослідження-
ми надзвичайно збагатили українську науку. 
Він започаткував нові напрями в розробці 
методики краєзнавчої праці, набагато випе-
редив фронт наукових пошуків своїх сучас-
ників. Характерною особливістю творчості 
В. Отамановського є послідовне і свідоме за-
стосування діалектичного методу в здійсню-
ваних наукових дослідженнях. Окрім цього, 
він багато працював над розробкою крає-
знавчої бібліографії. Однак, незважаючи на 
таку вагому і багатогранну діяльність нашо-
го видатного земляка, досі не підготовлено 
узагальнюючого наукового дослідження про 
його життя і творчу працю, хоча в різні часи 
такі спроби українські й російські учені здій-
снювали.

Аналіз наукових програм В.  Отаманов-
ського дуже важливий, оскільки його праці 
віддзеркалюють основні напрями, за якими 
розвивалося вітчизняне і світове народо-
знавство. Теоретичні й методологічні праці 
вченого справили значний вплив на форму-
вання таких наукових напрямів: 1) методика 
краєзнавчої праці та краєзнавча бібліографія; 
2) історія права; 3) історія медицини та апте-
карської справи 2. 

Фактично усі вони стали програмними не 
тільки для В. Отамановського, але й для сві-
тової та української науки XX ст. Саме в цей 
час закладали фундамент багатьох сучасних 
дисциплін, у тому числі й етнографії. На-
укові програми В. Отамановського тією або 
іншою мірою впливають на стиль мислення 
в тих ділянках наукового знання, яких тор-
кався вчений.

Активно співпрацював з Кабінетом виучу-
вання Поділля етнолог, автор багатьох праць 
про тваринний світ подільського регіону Ва-
силь Полікарпович Храневич. У  1920-х  ро-
ках він виявив себе як невтомний дослідник 
фауни Поділля, фактично став фундатором 
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подільської зоологічної школи. Результатом 
його тривалих наполегливих досліджень міс-
цевого тваринного світу стали кілька ґрун-
товних монографій, що були випущені в серії 
«Енциклопедія поділлєзнавства» Вінниць-
кою філією Всенародної бібліотеки України 
спільно з Кабінетом виучування Поділля: 
«Ссавці Поділля: огляд систематичний» 
(1925), «Птахи Поділля» (1925–1926), «Мину-
ле фауни Поділля» (1925–1926), «Нарис фав-
ни Поділля» (1926.  – Ч.  І). Кабінет планував 
випустити другу частину «Нарисів фавни 
Поділ ля», присвячену комахам, але вона так 
і не вийшла 3.

У монографії «Ссавці Поділля: огляд сис-
тематичний» висвітлено про близько 50 видів 
ссавців, які існували на теренах Поділля, по-
дано малюнки тварин, таблиці їхнього ареалу. 
Автор дійшов висновку, що «фауна Поділля 
має мішаний характер і має більше спільно-
го із західноєвропейським тваринним світом, 
ніж східноєвропейським» 4. У  праці «Птахи 
Поділля» описано спосіб існування 244 видів 
птахів регіону. Подано численні ілюстрації та 
малюнки 5.

«Нарис фавни Поділля» фактично став 
підсумковою працею, що узагальнювала по-
передні дослідження В.  Храневича. Автор 
ретельно опрацював основні праці своїх по-
передників  – дореволюційних дослідників 
фауни Поділля, численні колекції птахів і 
ссавців природного музею Поділля, Кабінету 
зоології Кам’янець-Подільського сільсько-
господарського інституту (далі – СГІ), що їх 
зібрав разом зі студентами.

Заслуговує на увагу розділ «Минуле фавни 
Поділля», у якому проаналізовано свідчення 
відомих діячів, мандрівників і хроністів се-
редньовіччя про тваринний світ Поділля. Зо-
крема, із цієї праці ми довідуємося, що на те-
риторії Поділля тривалий час водилися тури, 
сайгаки, бобри, олені, дикі коні, які зникли 
лише у ХVІІІ  ст. Окремі розділи монографії 
присвячені промисловому значенню поділь-
ських птахів і ссавців та охороні тваринного 
світу регіону 6.

Праці В.  Храневича не залишилися поза 
увагою наукової громадськості України. 
11  вересня 1926  року Комісія преміювання 
наукових праць при Укрнауці НКО відзна-
чила його праці й видала грошову винагоро-
ду 7. У  другій половині 1920-х  років учений 
досліджував передусім світ комах Поділля. 
У  «Наукових записках СГІ» з’явилися його 
статті із цієї тематики. Брав активну участь 
у роботі Кам’янецького наукового товариства 

при ВУАН. 27 червня 1925 року В. Храневич 
виступив на засіданні Товариства з доповід-
дю «Нарис фавни ссавців і птахів Поділля в 
зв’язку накресленням зоогеографічних ра-
йонів» 8. Учений активно працював на на-
уково-дослідній кафедрі природи, сільського 
господарства й культури Поділля при СГІ. 
Він очолював підсекцію прикладної зооло-
гії. До плану роботи секції входили питання 
вивчення орнітофауни, етнофауни Поділ ля, 
риб Дністра, Південного Бугу та інших річок 
подільського краю. Результатом праці В. Хра-
невича на науково-дослідній кафедрі стала 
його ґрунтовна стаття «Матеріали до орніто-
фауни західних округ України» 9. У 1925 році 
етнозоолог очолював природничий відділ 
Кам’янець-Подільського міського музею, зай-
мався збиранням нових експонатів, прово-
див тематичні екскурсії від спілки «РОБОС» 
на тему «Ознайомлення з сучасною фауною», 
читав популярні лекції для населення «Мето-
дика зборів та дослідження шкідливої етно-
фауни поля й саду». У травні 1926 року при-
родничий відділ музею було передано СГІ. 
Разом з аспірантами В. Храневич зібрав і ке-
рував зоологічним музеєм СГІ, де було пред-
ставлено 80 % усієї фауни Поділля.

Упродовж 1921–1926  років бібліотека-
рем Він ницької філії Всенародної бібліотеки 
ВУАН працював вінничанин Микола Івано-
вич Білінський, який різнопланово досліджу-
вав історію та етнографію Східного Поділ ля. 
Першу його працю з етнографії («Пісня про 
панщину») надруковано в «Записках Юго-
Западного отдела Русского географического 
общества» 1874  року 10. З  1924  року працю-
вав консультантом з етнографії в Кабінеті 
виучування Поділля 11. Його перу належать 
праці «Вінницький замок: історичний нарис 
з доби ХV–ХVІІІ  ст.»  (1926), «Назва Вінниці 
та її трансформація»  (1925), «Життя і діяль-
ність Кармалюка на підставі судових актів та 
народних пісень»  (1924), «Пісні і оповідання 
про Кармалюка і галицьких опришків» (1924), 
«Часописи Поділля: Історичний нарис з доби 
1838–1927 рр.» (1927), «З минулого пережито-
го» (1928) 12.

На початку 1920-х  років активно долу-
чився до вивчення подільського краю Густав 
Вольдемарович Брілінг. З  1919  року він був 
співробітником, а з 1923  – завідувачем Він-
ницького краєзнавчого музею. Лише про-
тягом 1927–1928 років за його участі зібрано 
3426 етнографічних предметів і 652 витвори 
образотворчого мистецтва 13. Пройнятий тур-
ботою про збереження старожитностей для 
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прийдешніх поколінь, власноруч підготував 
схвалену губвиконкомом постанову «Про 
охорону пам’яток революційного минулого, 
старовини, мистецтва і природи»  (1924) та 
інструкції з охорони пам’яток історії та куль-
тури (1925) 14. Заслуговує на увагу тематичне 
спрямування етнографічно-економічного 
відділу музею, очолюваного Г. Брілінгом – це 
матеріальна й духовна культура. Матеріаль-
ною культурою охоплено такі теми: споруди 
та будівлі, їжа та питво, заняття та ремесла, 
засоби пересування та комунікації, а також 
жебрацтво на Поділлі. До духовної культу-
ри ввійшли теми про народну словесність, 
народну музичну творчість і музичних ви-
конавців (кобзарі, лірники), сімейний побут і 
народні звичаї 15.

До ентузіастів-збирачів народної твор-
чості належить і подільський фольклорист, 
етнограф, краєзнавець Олександр Васильо-
вич Іванов. По закінченню історико-філоло-
гічного факультету Київського універси-
тету  (1908) учителював у Ямполі, а через 
рік  – у  Могилеві- Подільському. Був учасни-
ком Першої світової війни. Після демобілі-
зації повернувся до Могилева-Подільського 
і продовжував працювати вчителем до вихо-
ду на пенсію (у  1930  р.). Будучи директором 
Могилів-Подільського краєзнавчого музею, 
налагодив співпрацю з багатьма установами 
ВУАН  – Етно графічною комісією, Кабінетом 
антропології ім.  Ф.  Вовка, Комісією крає-
знавства. Здійснив низку етнографічних до-
сліджень: «Що роблять з мерцями», «Звичаї, 
пов’язані з дитиною на Поділлі», «Причини 
до пізнання весільної та похоронної обря-
довості», «Весілля в с.  Калитинці», «Про на-
родні звичаї – “коляду” і “гаївку” на Поділлі». 
О. Іванов – автор історико-краєзнавчих нари-
сів про села і містечка Могилів-Подільщини 
(зокрема, «Пам’ятки мистецтва в місті Шар-
городі Могилівської округи»). Окрім того, 
ним було описано пам’ятки культури 88 по-
дільських сіл 16.

Важливу роль у збиранні матеріалів з іс-
торії матеріальної культури українського на-
роду та їх систематизації відіграли музеї.

На початок ХХ ст. припадає етнографічна 
діяльність Іполита Чеславовича Зборовсько-
го. У  роки Першої світової війни на запро-
шення видатного українського етнографа 
й історика М.  Білешівського він збирав на 
Поділлі та в Галичині матеріали з народного 
мистецтва. На своїй батьківщині, у м. Берша-
ді  (1918), заснував музей, займався вивчен-
ням цього краю, його пам’яток старовини 

та культури. Завдяки І. Зборовському, якого 
здавна цікавили побут і традиції народу, до 
Бершадського музею було зібрано значну 
етно графічну колекцію. У 1923 році фондова 
колекція містила 2382 предмети, з яких 1222 
репрезентували етнографічний відділ 17.

У  1926–1927  роках на запрошення Туль-
чинського окрвиконкому дослідник переїхав 
до Тульчина, де згодом очолив місцеве крає-
знавче товариство. Наприкінці 1927  року 
створив музей.

Будучи водночас і завідувачем, і єдиним 
науковим співробітником, І.  Зборовський 
працював із захватом, активно розшукував 
експонати. Уже за перші вісім місяців роботи 
музею він залучив до його фондів матеріали, 
пов’язані із життям і діяльністю М.  Леонто-
вича, збірку старовинної зброї ХVІ–ХVІІІ ст., 
унікальні зібрання народних килимів, по-
над 600  писанок, колекції монет і медалей. 
У фондах і експозиції музею були представ-
лені й численні листівки, плакати, періодичні 
видання, оригінали наказів і розпоряджень 
органів місцевої влади періоду революції та 
громадянської війни. У середині 1920-х років 
І.  Зборовський передав у дар етнографічно-
му відділу Харківського музею Слобідської 
України ім.  Г.  Сковороди унікальну збірку 
подільських і київських писанок, яка нара-
ховувала 516  одиниць. Це була особиста ко-
лекція краєзнавця, що дістала високу оцінку 
фахівців 18.

У  вересні 1926  року Вінницький крає-
знавчий музей придбав у відомого етнографа 
велику і цінну збірку (1200 предметів), у якій 
було 700 писанок і близько 500 різних виши-
вок, зібраних переважно на півдні Поділля 19.

Одним з музейників-етнографів, які чи-
мало зробили для етнографічного вивчен-
ня Поділля, був і Юрій (Георгій) Семенович 
Александрович. Народився він у с.  Степаш-
ки Гайсинського повіту Подільської губер-
нії. Маючи архівно-бібліотечну освіту, став 
фундатором архівної справи на Поділлі. 
Окрім музейної справи, займався вивченням 
регіону, народних ремесел, збирав колекцію 
виробів кустарного виробництва. Саме в 
Ю.  Александровича виник задум створюва-
ти при школах художньо-промислові музеї 
з майстернями та навчальними експеримен-
тальними лабораторіями. Він розробив де-
тальний план такого академічного закладу, 
але, на жаль, цей задум залишився нереалі-
зованим.

До ентузіастів-збирачів народної твор-
чості належить подільський фольклорист, 
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етнограф, краєзнавець Олександр Олексі-
йович Кривицький, уродженець с.  Дзигівка 
(нині Ямпільського  р-ну Вінницької  обл.). 
З  1928  року  – член Ради Всеукраїнського 
етно графічного товариства. Після закін-
чення вищих педагогічних курсів у Петер-
бурзі з 1911 по 1930  рік працював учителем, 
завіду вачем початкової школи в с. Озаринці 
Могилів-Подільського району. Тут на почат-
ку 1920-х років заснував перший на Поділлі 
шкільний краєзнавчий музей та перші учнів-
ські природничі й етнографічно-фольклорні 
гуртки 20. Разом з учнями збирав фольклорні 
твори, описував народний побут, колекціону-
вав зразки народного вжиткового мистецтва.

Хвиля репресій, що прокотилася Укра-
їною наприкінці 1920-х  років, припини-
ла діяльність тисяч найкращих науковців, 
етно графів, дослідників  – аматорів народ-
ної традиційної культури. Саме вони стали 
об’єктом масового терору, який був основою 
державної політики. Про це переконливо 
свідчить процес Спілки визволення Украї-
ни, однією із жертв якого став талановитий 
учений і організатор В.  Отамановський. Та-
кож було заарештовано І.  Зборовського, не-
обґрунтовано ув’язнено Г.  Брилінга, під час 
ареш ту якого всі рукописи з етнографії та 
історії Поділля було знищено. Репресій за-
знали О. Кривицький, В. Храневич та інші до-
слідники-поділлєзнавці. 

Таким чином, 1930-ті  роки  – досить тра-
гічні для етнографічно-народознавчого руху 
Поділля. Саме в цей період чимало органі-
заторів руху зазнали політичного тиску і ре-
пресій. Народознавчий рух на Поділлі було 
фактично згорнуто.

На завершення зауважимо, що пропоно-
вана стаття не вичерпує всіх аспектів дослі-
джуваної проблеми, яка може стати об’єктом 
для нових пошуків.
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Лариса Шаповал
(Полтава)

ДО ІС ТОРІ Ї  «М А ЛОРУСЬКОЇ» ЕТ НОГ РАФІ Ї 
(з а  матеріа ла ми М.   І .   С у м цов а)

Наукова спадщина М. Сумцова, як і за-
галом його діяльність, має широкий діапазон 
оцінок: від захоплень до негативної критики, 
часом несправедливих та зневажливих па-
сажів узагальнюючого характеру. Прикла-
дом останнього може бути оцінка доробку 
М.  Сумцова, що її висловив 1963  року істо-
рик російської фольклористики М.  Азадов-
ський: «Як учений він [М.  Сумцов.  – Л.  Ш.] 
не був оригінальним; загалом його діяльність 
іде під знаком еклектизму: в ранніх працях 
(«Про весільні обряди…», «Хліб в обрядах і 
піснях» та  ін.) він ще поділяв позиції міфо-
логічної школи, а в інших він виступає то 
представником антропологічної школи, то 
школи запозичень… Його діяльність не є ці-
лісною, а окремі дослідження часто-густо су-
перечать одне одному. Таким чином, як тео-
ретик Сумцов не зробив великого внеску в 
науку, але його дослідження досі зберігають 
свою цінність як багатюще зібрання матері-
алів, як важливе у непоодиноких випадках 
першоджерело і як бібліографічний опис»  1. 
На жаль, М.  Азадовський висловив чужу і 
далеку від істини позицію, не врахував ні 
змісту і значення самих праць М.  Сумцова, 
ні позитивних оцінок попередників ученого 
(М.  Драгоманова, В.  Гнатюка, Є.  Кагарова, 
Д.  Багалія, Ф.  Колесси, А.  Лободи, А.  Крим-
ського, С. Єфремова, Л. Білецького, В. Петро-
ва, В. Дашкевича, В. Маланчука, П. Одарчен-
ка, Г. Савченка) 2.

Сучасні студії спадщини М.  Сумцова за-
перечують догмат М.  Азадовського, роз-
кривають чимало теоретичних аспектів 
досліджень видатного українського вчено-
го  – фольклориста, етнографа, літературо-
знавця, мистецтвознавця, педагога. Відомий 
сучасний харківський учений Володимир 
Фрадкін наголошує, що місце Миколи Сум-
цова «особ ливе й, на жаль, ще далеко не усві-
домлене нами… Було вже безліч спроб дати 
оцінку його науковим поглядам, внеску в роз-
виток тих чи інших галузей знання, освіти, 
культури, але всі вони не дають вичерпного 
уявлення про цю дивовижну людину… Ще за 
свого життя Сумцов став класиком вітчизня-

ної та світової етнографії, одним із фундато-
рів наукового українознавства, талановитим 
дослідником народної поезії» 3.

Характеризуючи розвиток народознавчих 
студій в Україні, С.  Токарев у монографії «Іс-
торія російської етнографії» писав, що найпо-
мітніший етнограф, представник Харківсько-
го університету, учень Потебні, Лаврівського, 
Дринової, М.  Сумцов «за своїми науковими 
поглядами тяжів до прогресивного крила ро-
сійсько-української інтелігенції. Він був, без-
сумнівно, українським патріотом, але більш 
поміркованим, ніж “українофіли” Антоно-
вич із компанією» 4. До М. Сумцова як фольк-
лориста, етнографа, на наше глибоке пере-
конання, лише починають підступатися (та 
й то досить обережно, боячись погрому його 
спадщини чи з причин власної скромності 
або наукової недосвідченості). Кожен напрям 
його діяльності потребує монографічного 
опрацювання, але це, можливо, стане реаль-
ним лише після публікації багатотомника 
його численних праць – як надрукованих, так 
і неопублікованих досі, що зберігаються в ар-
хіві 5. Спробу першого прочитання наукових 
праць М. Сумцова здійснив І. Шишов у дослі-
дженні «Українознавець» 6. Ця книга дає пев-
не уявлення про багатство спадщини М. Сум-
цова, проте рівень наукового осмислення тут 
переважно описовий, факто графічний.

Притягальна сила праць М.  Сумцова по-
лягає в залученні максимальної кількості 
джерельного матеріалу, у віднайденні опти-
мальної методики аналізу цього матеріалу, у 
порівняльних виходах, що вирізняють своє-
рідність українських та загальнослов’янських 
культурних явищ. Учений уникає прямолі-
нійних дефініцій, особливо в трактуванні 
«мови» міфів – символіки. Щодо методології, 
як бачимо, М. Сумцов був прихильником ін-
тегрованих, комплексних підходів до дослі-
дження явищ народної культури, хоч і дехто 
вважає, що з кінця ХІХ – початку ХХ ст. вче-
ний схилився до ідей еволюціоналізму. Це, 
зокрема, виявилося в тому, що, окреслюючи 
проблему походження народних повір’їв, до-
слідник доводив еволюційність їхнього роз-
витку, застосовуючи так званий метод пере-
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житків. Обсяг досліджуваних матеріалів є 
настільки масштабним, що на підставі цих 
праць можна судити про велич науковця.

М.  Сумцов народився 6  (18)  квітня 
1854  року в Петербурзі, походив із хар-
ківських дворян старого козацького роду. 
Все його свідоме життя та діяльність були 
пов’язані з Харковом та Харківським універ-
ситетом. 1885 року М. Сумцов захистив док-
торську дисертацію на тему «Хліб в обрядах 
і піснях», 1888  року вченого обрано екстра-
ординарним, а через рік  – ординарним про-
фесором Харківського університету. Науко-
вий творчий шлях як автор розпочинав тоді, 
коли європейська міфологічна школа згаса-
ла, зазнавала трансформацій, впливу нових 
етнологічних теорій. Поглиблювалися по-
рівняльні студії, з’являлися фундаментальні 
праці О. Потебні, О. Веселовського, монумен-
тальні зібрання фольклору Я.  Головацького, 
П. Чубинського, В. Антоновича і М. Драгома-
нова та ін. Та й чимало розвідок періоду 1860–
1870 років мали неабиякий заряд ідей роман-
тичного народництва, міфологічної школи в 
поєднанні з позитивістськими тенденціями.

На формування М.  Сумцова як вчено-
го з енциклопедичним розкриллям таланту 
мали вплив не тільки праці М. Максимовича, 
М. Костомарова, О. Бодянського, І. Срезнев-
ського, Ф.  Буслаєва, О.  Афанасьєва, О.  Весе-
ловського, А. Кирпичникова, але й численні 
розвідки, що друкувалися в другій половині 
ХІХ ст. в журналах «Основа», «Етнографічний 
огляд», «Київська старовина», а також в «Уні-
верситетських вістях», «Читаннях в Історич-
ному товаристві Нестора-літописця», «Пра-
цях Київської духовної академії», «Записках 
Південно-Західного відділу РГТ», пресі Чер-
нігова («Чернігівські губернські відомості», 
«Чернігівський листок»), Харкова («Пам’ятна 
книжка Харківської губернії», «Південний 
край») та інших губернських центрів. Як від-
значав В. Фрадкін, «тільки в царині народної 
словесності спадщина М.  Сумцова охоплює 
майже всі галузки цього великого дерева ду-
ховності людства. Від апокрифів і релігійних 
оповідань, колядок, щедрівок, веснянок, ку-
пальських, русальних, жниварських пісень 
до родинно-обрядових та побутових: хрес-
тинних, весільних, колискових, похорон-
них, жартівливих, сатиричних, п’яницьких, 
розбійницьких, рекрутських, коломийок, 
козацьких, чумацьких, наймитських і за-
робітчанських пісень до билинного епосу, 
дум, історичних пісень і балад; від прислів’їв, 
приказок, замовлянь, заклять, побажань, 

повір’їв, зразків народнопоетичної ботаніки 
та зоології до анекдотів, оповідань, легенд 
і казок  – все знайшло висвітлення в працях 
Сумцова» 7.

У  науковій спадщині М.  Сумцова можна 
простежити певну закономірність: до дея-
ких тем, проблем, постатей учений звертав-
ся неодноразово впродовж усього творчого 
життя. Скажімо, його перу належать десятки 
розвідок, присвячених Т.  Шевченку, понад 
два десятки студій, присвячених О.  Потеб-
ні. З-поміж «наскрізних» тем, що хвилювали 
дослідника чи не найбільше, була тема укра-
їнського весільного обряду, його релігійно-
міфологічного, символічного та реалістично- 
побутового значення. А  в українському 
весіллі «домінуючою формою були вірування 
й обряди докласового суспільства» 8. М. Сум-
цов підходив до аналізу явищ народної куль-
тури комплексно, намагався, йдучи від об-
ряду як концепту, простежити синкретизм 
первісних мистецьких творів, їхню еволюцію 
в історії, побуті та моралі, а відтак відзначити 
й національне, властиве українцям.

Автор статті подає нарис «малоруської 
етнографії» за матеріалами М.  Сумцова, які 
маловідомі широкому загалу читачів, що є 
метою цієї розвідки. Його праця «Современ-
ная малорусская этнография», яка побачи-
ла світ у 1897  році, присвячена українським 
легендам, що їх зібрали етнографи П. Іванов 
і Я.  Новицький, статям українських, росій-
ських і польських авторів, які подають народ-
ні пісні, легенди, казки та прислів’я, зокрема, 
бібліографічний огляд здійснений самим 
автором  9. Кілька заміток про українські 
думи містяться в загальному огляді мало-
руської етнографії другої половини ХІХ  ст., 
що подав П.  Житецький. Він говорив про 
нерівномірність і рухомість віршів в думах, 
велику кількість дієслів, складних речень і 
синонімічних висловів. «Выбор темы очень 
удачный, к сожалению, г.  Житецкий обхо-
дит молчанием такие важные формальные 
стороны, как повторения, сравнения, общие 
места, излюбленные тропы и фигуры. При 
определении формальных особенностей дум 
не обращено внимания на сродные и сходные 
явления в славянском этносе», – вказує Ми-
кола Сумцов 10. Цікавими є два розділи – про 
подорожуючих учнів по давній «Малоросії» 
і про давні малоруські вірші. Ці два розділи 
тісно пов’язані між собою і складають ціле 
дослідження про взаємовплив шкільних 
вір шів і народних пісень з історико-побуто-
вими коментаріями. П.  Житецький відмічає 
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вплив віршів на думи, зупиняючись на вер-
тепі, зокрема на його побутовій сфері. «Есть 
еще одна сторона, совсем не отмеченная 
г. Житецким, это обратное влияние драм на 
вирши, доходящее даже до вырождения мис-
терии в вирши. Последняя глава (VІ) состоит 
из старинной записи дум, по рукописи нача-
ла текущего века, принадлежавшей И. Котля-
ревському, с перечеслением вариантов. Всех 
песен в рукописи 16; из них три думы (атаман 
Матяш, вдова Ивана Сирка и разговор Днеп-
ра с Дунаем) ранее известны были в неболь-
ших извлечениях Костомарова в “Русской 
Мысли”. Подстрочные указания вариантов 
несовсем полны… При всем этом “Мысли” 
г.  Ж. составляют ценный вклад в научную 
литературу о малорусских думах», – зазначає 
М. Сумцов 11.

Ім’я Василя Петровича Милорадовича 
постає на сторінках «Современной малорус-
ской этнографии» М.  Сумцова як етногра-
фа Лубенщини, автора «Свадебных песен в 
Лубенском уезде Полтавской губернии» та 
«Рождественных святков в северной части 
Лубенского уезда». Етнографічні записи від-
значались деталізацією, перевагою цікавих 
дрібниць і викладом їх в друці. Ці перева-
ги обумовлені високою освіченістю автора 
і його ознайомленням з народом. В.  Мило-
радович народився в 1845  році, дитинство 
провів на хуторі Пручаї Прилуцького повіту. 
У 1869 році закінчив Харківський університет, 
здобув звання кандидата юридичних наук, 
деякий час працював помічником присяжно-
го повіреного при Полтавському окружному 
суді, із 1875 по 1890 роки – мировим суддею 
в Лубенському повіті. В. Милорадович добре 
знався із селянами, був популярний у їхньо-
му колі. Пісень усього налічувалося 259, за-
писані були у північній частині Лубенського 
повіту, переважно у м.  Снятині та в навко-
лишніх селах, недосліджених етнографами. 
Вони поділялися за порядком весільного 
ритуалу: сватання, гільце і т. д. «Язык совер-
шенно чистый, правильный. Есть довольно 
большие песни (напр. № 39, 67, 237). Вообще, 
по величине и художественности свадебные 
песни, собранные Г.  М., заслуживают вни-
мания. Весьма нежными и своеобразными 
представляются песни под №  64, 66, 82, 84, 
104, 105, 112, 163, 242… Статья г. М. относится 
к северной Лубенщине и трактует о святках 
гораздо подробнее, чем о том трактовалось в 
живых, но слишком малочисленных письмах 
Номиса. Статья г. М. разделена на следущие 
небольшие главы: Святвечир, Риздво, Ко-

лядки, Меланки, Щедривки, Гадания, Новый 
год, Голодный святвечир и Ордань», – указує 
М. Сумцов 12. Як бачимо, усі колядки є старо-
давніми і належать до кращих зразків цього 
різновиду народної словесності.

18  жовтня 1892  року в Єлизаветграді був 
відкритий пам’ятник на могилі відомого 
славіста В.  Григоровича. На відкритті були 
присутні професори Новоросійського уні-
верситету А.  Кирпичников і О.  Успенський 
та викладач місцевого реального училища 
В. Ястребов. «Древний мудрец, Виктор Ивано-
вич, всегда носил в себе искру Божию и тоже 
искал, – коренного новороссийского туземца, 
хранителя старины и производителя в вели-
ком деле народного самосознания, – искал – и 
не один раз находил таких туземцев. Какою 
светлою радостью блестели его глаза, когда 
говорил он нам о труде одного местного свя-
щенника по географии и истории края, труде, 
изобилюющим фактическими сведениями, 
старательно и с любовью собранными!» – го-
ворив В. Ястребов  13. Протягом довгих років 
В. Ястребов на посаді викладача у Єлизавет-
градському реальному училищі продовжу-
вав справу Григоровича. Етнографічний ма-
теріал зібраний ним у двох північних повітах 
херсонської губернії протягом десяти років. 
М.  Сумцов стверджує, що херсонська гу-
бернія, як видно з опублікованих описів її 
повітів, окремих селищ (Балай  – Одесько-
го повіту, Дмитрівка  – Олександрійського) 
і волостей (Євтеньєвської, Щербановської), 
відрізняється своєрідністю національного 
складу населення, більшість якого склада-
ють «малорусси»; поряд з останніми живуть 
білоруси і великоруси, молдавани, німці, по-
ляки, євреї, греки і болгари  14. Змішаний ха-
рактер населення відобразився в мові і змісті 
українських пісень, казок, у вжитку нових 
елементів і занепаді старих. У  1893  році по-
бачила світ стаття В. Ястребова «Малоруські 
прозвища Херсонської губернії», яка вмісти-
ла близько 400  прізвищ із поясненням про 
їх походження, з огляду на особисту та су-
спільну сфери життя селян. Автор наголошує 
про значення прізвищ для вивчення мови, 
відображення в них уявлень про фізичні й 
духовні властивості, перехід особових пріз-
вищ в топографічні назви, прислів’я, дитячі 
пісні. Наступного року з’явилися «Матеріа-
ли по етнографії Новоросійського краю» у 
двох частинах. У першу ввійшли повір’я і об-
ряди, а в другу  – легенди, казки і розповіді. 
Особливою є структура праці: уявлення про 
зовнішній світ, включаючи народний кален-
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дар; народні знання про людину (медицина, 
демонологія, весілля); легенди, казки і топо-
графічні назви з поясненнями та предметний 
покажчик. Цікавими є повідомлення про пи-
санки, замовляння, подробиці народного по-
буту, зокрема прокляття і сварки, освячення 
криниць, дитячі жарти, народні ігри. Казок, 
легенд і анекдотів нараховувалося близько 41, 
зміст яких був відомий народу, зокрема казки 
про баранчика, чортів, двох братів, змія, діда 
та бабу, залізного вовка, лиху жінку тощо  15. 
«Сборник г.  Ястребова на ряду с другими 
сборниками, свидетельствует, что народ 
живет традиционными запасами народно-
го творчества, почти ничего не прибавляя к 
ним», – наголошує М. Сумцов 16.

У той час, як етнографічні праці В. Ястре-
бова ознайомлюють нас із північною час-
тиною Херсонщини, Софія Андріївна 
Чернявська подає цікавий матеріал для 
ознайомлення з півднем Херсонської губер-
нії, з побутом, повір’ями і піснями жителів 
с. Біло зерки Херсонського повіту. Її збірник, 
обсягом близько трьох друкованих аркушів, 
виданий у 1893  році. Матеріал зібраний у 
1888–1889  роках, за етнографічною програ-
мою Російського географічного товариства 
поділяється на календар і збірник народ-
них пісень поряд з описом указаного села. 
Сюди ввійшли 112 весільних пісень, що від-
творюють весільний ритуал, 82  рекрутські, 
солдатські, чумацькі та сімейні пісні. Даючи 
детальну характеристику цього збірника, 
М. Сумцов вказує на повноту, змістовність та 
називає його першим великим жіночим вкла-
дом в етнографію  17. Учений згадує працю 
М. Комарова, що є новою збіркою «малорусь-
ких» приказок, загадок і замовлянь. Михайло 
Федорович Комаров народився в м. Дмитрів-
ці Павлоградського повіту Катеринославської 
губернії, виховувався в Катеринославській 
гімназії, потім у Харківському університеті, 
де закінчив курс на юридичному факульте-
ті в 1897  році, служив при острогожському 
повітовому суді, потім був присяжним по-
віреним в м.  Острогожську, а потім у Киє-
ві з 1883  року  – нотаріусом в Умані й Одесі. 
У  1860-х роках М.  Комаров був учителем 
сільської школи в с.  Гаврилівці Ізюмського 
повіту Харківської губернії, де розпочав зби-
рати твори усної народної творчості, зокрема 
два варіанти думи про Саву Чалого. Частина 
матеріалів, що збереглися в нього, видані у 
1891 році в «Новій збірці». Збереглися значні 
матеріали для російсько-українського слов-
ника, які наприкінці ХІХ ст. були надрукова-

ні як додаток до галицької «Зорі» під назвою 
«Російсько-український словник», упорядни-
ками якого є М. Уманець і О. Спілка.

У  другій і третій книгах «Київської ста-
ровини» 1886 року надруковано статтю «Ту-
рецькі анекдоти в українській народній 
словесності», автором якої був П. Кузьмичев-
ський. Взаємодію у мові, одязі, начинні, кухні 
автор відмежовує в анекдотичний відділ на-
родної словесності  18. Стаття П.  Кузьмичев-
ського «Малороссийские песни об освобож-
дении крестьян» побачила світ у четвертій 
книзі «Київської старовини», в якій містяться 
пісні про кріпосне право («Ой летіла зозуля», 
«Пісні радості») австрійського походження 19. 
Восьма і десята книги «Київської старовини» 
містить велику статтю «Шелудивый Буняка в 
украинских народных сказаниях» цього до-
слідника, яка складається з чотирьох частин. 
У  літописах і переказах Буняк змальований 
ворогом народу, чарівником, чия відрубана 
голова могла зникати. П.  Кузьмичевський 
вважає переказ про Буняка, іранські легенди 
про Джемшиді, Арімані і Дагакі відголоска-
ми доволі заплутаними, що, на його думку, 
з одного боку, спричинено довготривалим 
перебуванням їх у народному середовищі, 
з другого,  – тим, що вони дійшли сюди не 
прямо через племена, які населяли південно-
руські степи. М. Сумцов зазначає: «Не смот-
ря на обширную эрудицию автора, на массу 
фактических доводов, мы затрудняемся при-
нять этот вывод, по шаткости и загадочнос-
ти иранских образов о Варе и Джемшиде» 20. 
Автор, переймаючись порівняльним методом 
дослідження, ввів багато другорядних літера-
турних мотивів.

Ім’я Івана Франка було не досить відоме в 
Росії наприкінці ХІХ ст., а на Галичині віді-
гравало неабияку роль, там його знали як 
белетриста, публіциста й етнографа. Попу-
лярність вченого зумовлена видавництвом 
власних праць на сторінках газет «Світ» 
(1881), «Народ» (1890), а з 1894 року – журна-
лу «Житіє і Слово», де вагоме місце відведене 
розвідкам для етнографів. Із статей історико- 
літературних значне місце займає стаття про 
Івана Вишенського у «Київській старови-
ні» 21. До етнографії І. Франко виявив нахил 
з молодих років, будучи гімназистом напри-
кінці 60-х – на початку 70-х років ХІХ ст. Із 
1878 року І. Франко в польських газетах, пе-
реважно у «Львівському Кур’єрі», писав пові-
сті на різні теми економічного і юридичного 
побуту селянського населення. Деякі з них 
були перекладені російською мовою в «Київ-
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ській старовині» 1889 року. М. Сумцов у пра-
ці «Сов ременная малорусская этнография» 
подає детальну характеристику творів Івана 
Яковича, наголошуючи на белетристиці і дра-
матургії, які пов’язані з живою дійсністю 22.

Етнографічні статті О.  Волкова розпо-
рошені по маловідомим російським і закор-
донним виданням, зокрема в «Трудах ІІІ-го 
архео логічного з’їзду» на тему південноро-
сійської о  рнаменталістики, побратимства. 
Предмет дослідження цікавий тим, що наго-
лос стоїть на повній розробці орнаменталіс-
тики. Автор називає «малоруські» прикраси 
на хатах, дерев’яних і гончарних виробах, пи-
санках; дає опис візерунків вишивки на одя-
зі, виокремлюючи геометричний, рослинний, 
зо оморфний орнаменти. Слід відзначити 
декілька ґрунтовних зауважень М.  Сумцова 
щодо народного мистецтва  – як воно відо-
бразилось у вишивці та місцевих особливос-
тях  23. У  статті про побратимство в Україні 
автор наводить два свідчення пані Ганенко 
про Єлизаветський повіт і священика Соро-
кіна про побратимство в Олександрійському 
повіті, наголошуючи на витоках останнього 
від скіфів, за свідченням Геродота. О. Волков 
у 1891 році друкує дві замітки про болгарські 
та українські повір’я, де згадуються нещасли-
ві прикмети: вирушати в дорогу з понеділка, 
спотикання чи зупинка коней, зустріч із зай-
цем, із жінкою, яка несе пусті відра, зі свя-
щеником. Дослідник ознайомлює у свій час 
західних вчених з українськими весільними 
обрядами, характеризуючи всі цикли весіль-
ної обрядовості  24. У 12-й частині книги міс-
титься загальний огляд весільного ритуа лу з 
короткими науковими коментаріями, зокре-
ма, вказується на релігійну і юридичну сто-
рони весілля, час укладення шлюбів, риси ге-
теризму і матріархату. М. Сумцов наголошує, 
що автор при вивченні українського весілля 
використовує порівняльний метод; але при 
цьому всі порівняння й пояснення вміщує 
в підрядкових посиланнях, використовує 
дрібний шрифт. З  особистих зауважень ви-
датного етнографа слід відмітити детальний 
бібліографічний огляд творів О.  Волкова, де 
мова йде про «пробный брак», обрядове за-
стосування вінка, «одарювання» священика 
чи поміщика, звичаї розбивання чаші, по-
сипання зерном, перейму, обмін обручками, 
весільний поцілунок, обрядове зв’язування 
молодих, «поїдання півня», освячення шлюб-
ного ложа, огляд одягу нареченої, зняття 
чобота, заходи проти немочі нареченого, 
звичай «смолити молоду», значення черво-

ного кольору, танці, час укладання шлюбів, 
продаж наречених на ринках, значення ста-
рости і дружби 25. Короткий предметний по-
кажчик, складений М.  Сумцовим, полегшив 
користування книгою О.  Волкова. Напри-
кінці ХІХ ст. існувало багато досліджень про 
весільні обряди, зокрема, весільні пісні. Ва-
гомими працями, що друкувалися в «Етно-
графічному збірнику», були статті Довнар-
Запольського і Охрімовича. «При всем том, 
остается еще много пробелов. Менее всего 
изучены свадебные песни, должно быть по-
тому, что изучение их, при подавляющей мас-
се сырого материала, сопряжено с большой 
затратой труда и времени. Затем, остается 
не мало обрядов, обычаев, целых свадебных 
действий, темных и загадочных. Из данных 
методов исследования свадьбы мне пред-
ставляется наиболее удобным и наиболее 
плодотворным метод, принятый Довнар-За-
польским и Волковым – изучение свадьбы в 
последовательности главных актов, сравни-
тельно, как они проявляются у разных наро-
дов, с попутным сводом наличных в печати 
мнений об их происхождении и значении. 
Метод Охримовича состоит в введении мало-
русского этнографического материала в рам-
ки научных теорий выдающих западных 
ученых  – (Баховена, Тайлора и  др.) по ис-
тории развитии семьи, например в рамки 
гетеризма, матриархата. Попутно при этом 
освещается и малорусский этнографический 
материал, но рядом идут преувеличения, уве-
личения и натяжки», – зазначає М. Сумцов 26.

За підписом О. Кондратовича в «Київській 
старині» 1883 року (книги 1, 2, 4) надрукована 
велика стаття «Задунайська Січ по місцевим 
згадках і розповідях». Автор користувався 
переважно повідомленнями старого оповіда-
ча Коломійця, спогади якого стали основним 
джерелом цінних етнографічних матеріалів. 
Історичні перекази, записані О.  Кондрато-
вичем з народних вуст, та історичні пісні 
надають подвійне значення статті, про яку 
мовиться, як цінного посібника для історії і 
етнографії в їх взаємозв’язку. Досить деталь-
но розповідається про внутрішні порядки За-
дунайської Січі, які нагадують запорозький 
устрій; про жорстоку боротьбу задунайських 
січовиків із сусідами. Зі слів різних осіб за-
писані історичні пісні про запорожців: «До-
зволь батьку отамане», «У славній Січі», «Ой 
тисяча сімсот дев’яносто першого року», «Ой 
чого, чого запорожці», «Ой, боже ж наш ми-
лостивий», «Ой повійте, вітри, та всі низові», 
«Ой москалю, ой москалю», «Ой крикнула 
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лебідочка із степу леттечі», «Ой наробили та 
славні запорожці», «Закричала ластівонька», 
«Ой летіла бомба», «Ходив, блудив молодий 
козак» (донська), «Ой у полі криниченька», 
«Ой да Дунай річка та широка», «Були у нас 
хлопці» (із казок про дурних людей), «Ой у 
полі шелем-белет». М. Сумцов наголошував, 
що ці пісні можуть увійти до майбутньо-
го збірника українських історичних пісень 
ХVІІІ ст., розпорошених по різних маловідо-
мих виданнях. Загалом книга О. Кондратови-
ча є цінним етнографічним матеріалом для 
науковців 27.

Отже, на основі досліджених матеріалів 
М.  Сумцов доходить таких актуальних ви-
сновків: релігійно-міфічний елемент найкра-
ще зберігся в українському весіллі; основни-
ми рисами цього весілля є м’якість, ніжність, 
чуйність, пошана до жіноцтва, висока повага 
до молодої. Щедрим для вченого був 1886 рік. 
Одна за одною виходять етнографічні розвід-
ки, що дістали найвищі поцінування визнач-
них етнологів. Етнографічна студія М.  Сум-
цова – це, по суті, спроба в українській науці 
розкрити еволюційний поступ Слобожан-
щини протягом трьох віків. Дотримуючись 
хронологічного принципу у викладі матеріа-
лу, дослідник подає спочатку згадки про сло-
божан, зафіксовані у фольклорі та писемних 
джерелах за сто років; потім перед читачем 
вимальовується досить докладний і розло-
гий опис особистого, родинного, громадсько-
го життя, розвитку сільського господарства, 
промисловості, торгівлі, відтак – світогляду, 
права знання та культури. Науковець ретель-
но стежив за етнографічною літературою, за 
розвитком міфологічних теорій, течій, опера-
тивно відгукувався на кожну зміну в напря-
мах етнографічних досліджень. Як справед-
ливо зазначав В. Петров, праці М. Сумцова, 
зокрема «Современная малорусская етногра-
фия», є своєрідним літописом української 
етнографії, вони дають передусім багатий і 
цінний критико-бібліографічний матеріал. 
Власне, на підставі його досліджень маємо 
уявлення про стан і розвиток етнографії за 
останні п’ятдесят років ХIХ ст. 28

Підсумовуючи здобутки народознавця 
М.  Сумцова, зазначимо, що, користуючись 
багатьма науковими методами, досліджуючи 
історію письменства, фольклору, етнографії, 
мистецтва, культури, він намагався зробити 
власні наукові відкриття максимально до-
ступними для найширшого читача. Основ-
ним матеріалом для фольклористично-етно-
графічних студій Миколи Сумцова були 

сучасна йому народна поезія, звичаї та обря-
ди, про що досить лаконічно, обґрунтовано 
висловився В. Гнатюк: «Стоячи на строго на-
у ковому ґрунті, він уникав хибних і фантас-
тичних висновків своїх багатьох попередни-
ків і, порушуючи найріжнороднійші теми, 
відкривав нам цілу душу народу, всі пружи-
ни його психіки, які, взяті разом, складають 
суму тих признак, що відріжняють народ від 
народу, націю від нації і дають цінний мате-
ріал для вияснення ідеї національності»  29. 
Через аналіз величезного обсягу історично-
го й літературного матеріалу М. Сумцов до-
водив у праці «Современной малорусской 
этнографии» те, що впродовж багатьох віків 
прагнення українського народу були спрямо-
вані на відстоювання релігійних, політичних 
і культурних проявів національної самобут-
ності.
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(Київ)

Д Е Я К І АС П Е КТ И ВИ ВЧ Е Н Н Я ЕТ НОД Е МОГ РАФІ Ч НОГО 
ТА К УЛ ЬТ У РНО -М ИС Т Е Ц ЬКОГО Ж И Т ТЯ Л І ТОП ИС НОЇ 
БОЛОХ І ВЩ И Н И

Уже близько двох століть історія Болохів-
ської землі є предметом наукового вивчення 1.

На відзначені в літописі під 1150, 1231, 1235, 
1241, 1257 роками 2 землі Болохівського кня-
зівства вперше звернув увагу російський іс-
торик М.  Карамзін. Проаналізувавши відомі 
на той час писемні джерела, він вказав на їхнє 
ймовірне розташування між сучасною Во-
линню та Пониззям (від ХІV ст. – Поділ лям) 3, 
у давньоруський час  – прикордонних тери-
торій Київського та Галицько-Волинського 
князівств. Послідовники М. Карамзіна, які за-
цікавились минувшиною краю – Н. Мовчанів-
ський (1852–1906), О.  Андріяшев (1868–1939), 
М.  Біляшівський (1867–1926), М.  Дашкевич 
(1852–1908), І. Лінніченко (1882–1926), М. Гру-
шевський (1866–1934), систематизувавши ві-
домі їм пам’ятки, відзначали Болохівщину як 
цілісний масив із власними соціально-полі-
тичними, економічними, правовими, адміні-
стративними та культурними рисами. Вони 
окреслили економічні засади та соціальний 
устрій цього краю, звернули увагу на харак-
терні риси політичної суверенності, значну 
роль місцевого нобілітету, активну внутрішню 

та зовнішню торговельно-економічну практи-
ку, мобільну посередницьку торгівлю, бороть-
бу з представниками офіційної влади, у тому 
числі – Романовичами. Болохівців відрізняла 
військова спроможність та значний творчій 
потенціал, який виявив себе в будівництві та 
ремеслах. Сучасні дослідження, розгорнуті від 
Південно-Східної Волині та Поділля до межи-
річчя Південного Бугу, Случі та Горині, нині – 
суміжних районів Хмельницької, Житомир-
ської, Рівненської та Вінницької областей, 
підтверджують такі висновки попередників. 

У 1873–1884 роках професор Київського уні-
верситету святого Володимира М.  Дашкевич, 
ґрунтуючись на фактах Галицько-Волинського 
літопису, оприлюднив низку робіт про Боло-
хівщину 4, у яких стверджував про існування 
болохівських міст – Бозька, Болохова, Губина, 
Деревича, Кудина, Меджибожа. Таке відкрит-
тя спонукало іншого київського професора 
В. Антоновича дослідити ці об’єкти на місцях. 
Зокрема, він здійснив археологічну розвідку 
літописного Губина на річці Случ (тепер  – у 
Житомирській області), підтвердивши думку 
М. Дашкевича про Губин як одне із централь-
них міст Болохівського князівства. Результати 
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його подальших дослідів міст та городищ Бо-
лохівської землі увійшли до розгорнутої праці 
«Археологическая карта Волынской губернии», 
приуроченої до ХІ Археологічного з’їзду в Киє-
ві 5. Щодо Подільської губернії таку саму робо-
ту здійснив Є. Сіцінський 6.

Зазначимо, що літопис згадує вісім на-
селених пунктів: Дядьків, Губин, Деревич, 
Кобудь, Кудин, Городок Бозький, Меджибіж, 
Болохів. Сучасні дослідження до них додали 
низку городищ, селищ та міст, серед яких  – 
Райківці, Колодяжне, Городище під Шепетів-
кою, Городище на р. Згар, Полонне, Ізяславль, 
Теліженці (Городець), Дорогобуж, Звягель, 
Ушиця, Бакота, Кам’янець; усього зафіксова-
но та описано 27 городищ, 51 селище і 23 мо-
гильники 7. У Послуччі виявлено 23 міста, на 
Південному Бузі – 20, у Погоринні –10 8. Істо-
рію багатьох з них за архівними документами 
Польщі, Росії та України можна, подекуди, 
простежити від ХV до ХХ ст. 9

Археологічні дослідження, які проводили 
в Райківцях, Колодяжному, Городищі під Ше-
петівкою, Городищі на р. Згар, Полонному, Ізя-
славлі, Теліженцях, Дорогобужі 10, Звягелі 11, 
Кобуді, Губині 12, Меджибожі 13, свідчать про 
потужну, розумно продуману і сплановану 
фортифікаційну систему болохівських міст, 
возведення яких потребувало знань, умінь та 
залізної організації. Оборонно-захисні спо-
руди мали літописні гради – Губин, Ікобудь, 
Дядьків, Меджибіж (Межибож’є), Деревич, 
Бозьк, Городець. Інженерно-будівельна тех-
ніка болохівців дозволяла споруджувати не 
тільки високі земляні вали та кам’яні стіни 
з приміщеннями-клітями, а й греблі, адже 
більшість болохівських міст були розташова-
ні на берегах річок, якими пронизано всю те-
риторію Поділля. Ці річки (Ров, Згар, Дунеч, 
Снивода, Домаха, Ікава, Карапець, Лядава, 
Мощениця, Гніма) оточені непрохідними бо-
лотами, розливались в озера. Північну части-
ну та північний схід перетинав Бог, а південні 
кордони  – Південний Буг, Тетерів, Снивода, 
які утворювали водорозділ з Київською зем-
лею. На заході природні кордони утворювали 
Случ, Ікопоть, Хомора, Бужок. 

Річкові заплави  – це характерний ланд-
шафт болохівських міст. Зокрема, городище 
Губин, побудоване на гігантському мисовому 
виступі, утвореному річками Случ та Ладиж-
ка, має форму еліпса. Поділене на чотири час-
тини (чотиридольне) городище з напольної 
сторони було укріплено рядами валів і ровів. 
Традиція такого будівництва зберігалася і на-
далі 14, ускладнюючись та вдосконалюючись. 

У  давньоруський час із чотирьох фортець як 
справжній форпост державного значення 
сформувалося місто Болохів, яке вважають по-
літично-адміністративним центром болохів-
ських міст 15. На думку більшості дослідників, 
воно було розташоване на місці сучасного міс-
течка Любар Житомирської області, назва яко-
го змінилася за часів князів Любартовичів 16. 
Відзначимо, що й нині планувально-просторо-
ва організація оборонних споруд Болохівши-
ни, будівельна виразність їхніх форм викликає 
захоплення сучасників, а складна історія його 
міст віддзеркалює долю всієї Болохівщини, од-
ним із провідних питань якої є роль у давньо-
руських державо творчих процесах.

М.  Дашкевич свого часу визначав Боло-
хівщину як автономне утворення, яке лише 
формально відносилось до Волинського кня-
зівства, а згодом і до Галицько-Волинської 
Русі. Сучасні дослідники відносять її до нової 
територіально-політичної спільності із цент-
ром у Болохові, яку очолили літописні «бо-
лохівські князі», що не визнавали над собою 
влади сусідніх князів, у тому числі й Данила 
Галицького 17. Інші називають болохівські 
землі «буферним» утворенням, у якому пере-
плелися інтереси Галицько-Волинського, Ки-
ївського і Чернігівського князівств 18. 

Безумовно, ці території разом з іншими 
пережили еволюцію політичного устрою від 
початкової централізації Київської Русі до 
феодальної роздробленості, коли виникло 
чимало напівдержавних формувань із пере-
хідними рисами старих і нових форм госпо-
дарювання та політичного устрою. 

Судячи з літописних посилань, а також ар-
хеологічних матеріалів, головним дорадчим 
органом на болохівських землях було віче, 
похідне від слов’янських традиційних пле-
мінних зібрань, на яких шляхом обговорення 
(«віщування») вирішували громадські спра-
ви. Відомо, що за феодальної роздробленості 
роль віче посилилась у політичному та еко-
номічному житті городян 19, а постійні згадки 
в літописі болохівських князів свідчать про 
пріоритетні позиції в таких процесах пред-
ставників колишньої племінної верхівки, 
очільників «старих родоводів», які залиша-
лись носіями традицій додержавного часу, 
сформованих у надрах племінних союзів. 

На думку дослідників, напередодні утво-
рення Київської Русі могутній та авторитет-
ний волинсько-дулібсько-бужанський союз 
охоплював землі майбутньої Болохівщини, 
а в певних ареалах відчутними були впливи 
об’єднань деревлян, уличів та тиверців. Патрі-
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архальна місцева знать відігравала тут суттє-
ву, якщо не провідну роль, яку поширювала не 
лише на політичні, а й на економічні ділянки 
тогочасного права. Вигідне розташування Бо-
лохівщини на одній із середньовічних цент-
ральних міжнародних магістралей сприяло 
одержанню колосальних торговельних при-
бутків та мита. Болохівщина була частиною 
загальноєвропейської торговельно-економіч-
ної системи 20. Не випадково її землі відзначе-
но на відомій карті торговельних та стратегіч-
них пунктів Європи та Сходу Ідрісі, датованій 
1154 роком 21. Болохівці мали розвинуті зв’язки 
з економічними центрами Візантії, спілкува-
лися з польськими, чеськими, угорськими 
королями, вміли домовлятися з татарськими 
ханами. Про такі ділові й дипломатичні якос-
ті болохівців неодноразово згадували й літо-
писці. Відтак, коли на багатих і залюднених 
землях Пониззя-Болохівшини зійшлися те-
риторіальні, політичні та економічні інтереси 
Київського, Галицько-Волинського та Черні-
гівського князівств, такі обставини зробили ці 
землі об’єктом приватновласницьких бажань 
та претензій нових князівських династій та 
іноземних загарбників.

Імовірно, на болохівських землях зберіга-
лися і давній адміністративно-господарчий 
поділ, і система військової оборони разом з 
дружинними формуваннями, і налагодже-
ний зв’язок та усталена податкова служба. 
Укорінені на місцях, вони були використа-
ні князями нової правлячої верхівки, яку 
від Х  ст. уособлювали київські зверхники. 
Отже, протистояння відбувалось між га-
лицько-волинськими, київськими та черні-
гівськими князями 22, представниками міс-
цевих династій та зарубіжних загарбників. 
На тлі прагнень придушити будь-які спроби 
місцевого суверенітету з боку офіційної вла-
ди відбувались процеси розкладу общини, 
світоглядно-релігійних змін, зрушень тра-
диційного укладу. 

Господарство населення, яке мешкало на 
цих теренах, – колишніх членів племен дулі-
бів, волинян, бужан, судячи з археологічного 
матеріалу, базувалося на вирощуванні зла-
кових – хлібних та технічних культур – пше-
ниці, жита, проса, гречки, льону, коноплі. 
В ХІ–ХІІ ст. ці культури висунулися на пер-
ший план 23 і стали стратегічним ринковим 
продуктом. Істотну роль, отже, відігравало 
сільське господарство, яке вели окремими 
дворами, та скотарство. В  індивідувальному 
господарстві та водночас у торговельних об-
мінах використовували мисливську здобич – 

дичину, адже значну частину тогочасних 
територій Болохівщини займали густі ліси. 
Широковідомо, яким попитом користува-
лися шкурки хутра із давньоруських земель 
на європейських та азіатських ринках. При-
мітно, щo особливим умінням виловлювати 
диких звірів (білку, куницю, бобра, зайців, 
лисиць, вовків, лосів), птахів (тетеревів, глу-
харів, гусячих, качиних) та рибу болохівці 
славились і в подальші часи. 

Вивчаючи етапи розвитку літописного 
краю, М.  Дашкевич малює антропологічний 
портрет його мешканців, який співвідносить 
із українцями. Їхній побут він характеризує 
як типовий і традиційний для місцевих селян 
упродовж багатьох століть 24. Це підтверджу-
ють і дані сучасних розкопок. Болохівці жили 
в наземних житлах зі стінами, каркас яких 
утворювали стовпи, усередині яких знаходи-
лась ґрунтова долівка з глинобитною піччю, 
характерною для більшості поселень Давньої 
Русі 25. Відкрито також великі двоповерхові 
зрубні будівлі, де верхня частина служила 
житлом, а нижня призначалась для прислуги 
та зберігання продуктів. Вважають, що такий 
тип жител належав заможним болохівцям, 
представникам місцевого нобілітету 26. 

Слов’янську належність населення боло-
хівських земель підтверджують ремісниць-
кі вироби ХІІ–ХІІІ  ст. Так, зокрема, у групі 
металевих виробів, окрім знарядь праці, 
інтерес становлять різноманітні прикра-
си – срібні браслети, скроневі кільця, колти, 
рясна, медальйони, прикрашені черню, по-
золотою, ажурною філігранню. Вони є ху-
дожніми витворами, характерними саме для 
слов’янського вжитку 27. Традиційні технічні 
та технологічні прийоми, які застосовува-
ли при виготовленні таких прикрас, можна 
простежити на давньоруських теренах Воли-
ні та Поділля від ІХ до ХІІІ ст., а за рамками 
давньо руського часу  – як південно-західну 
художню традицію – аж до ХV ст. 28 Їхня кіль-
кість та різноманітність є також своєрідним 
показником високого і поважного місця жін-
ки в болохівському суспільстві. 

У прямому зв’язку з ювелірним ремеслом 
розвивалось і зброярство, центри якого також 
існували на Болохівщині 29. Про це свідчить 
стилістично близьке до ювелірних прикрас 
оздоблення мечів ХІ  ст., знайдених на Хмель-
ниччині та на Рівненщині – в Карабчієві та До-
рогобужі 30, навершя булав та кістені, якими 
користувались давньоруські вояки. Подібні 
речі знаходили в багатьох давньоруських міс-
тах, наприклад, Василеві, Воїні, Старій Рязані 31.
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У мирний час болохівці були будівельни-
ками і землеробами, ремісниками і торгівця-
ми, мисливцями і рибалками, у часи військо-
вої загрози вони перетворювалися на воїнів, 
які стіною ставали на захист своїх домівок. 
Військо болохівців, як показують археологіч-
ні знахідки, мало піхоту й кінноту. А зважа-
ючи на те що за доби середньовіччя кінська 
збруя та спорядження вершника коштували 
дорого, можна судити і про високий рівень 
достатків болохівських військовиків. Архео-
логічні матеріали та спостереження крає-
знавців дають можливість говорити також і 
про деякі подробиці їхніх військових буднів. 
Так, на думку дослідників, походи дружин 
відбувались узимку, тому що тільки по кризі 
можна було перейти річки та озера, болота та 
лісові хащі 32. Поранених, як свідчать архео-
логічні знахідки, лікували та навіть оперува-
ли: у нашаруваннях ХІІ–ХІІІ ст. знаходили за-
лізні пінцети, скальпелі, гачки, затискачі, які 
предметно ілюструють медично-знахарську 
обізнаність і досконалу лікувальну справу 
болохівців, у якій вбачають навіть імовірне 
існування польової хірургії 33.

Примітно, що «знахарська» основа утворює 
певний зміст і в етимології слова «Болохівщи-
на». Мовознавці вважають, що назва «болох» 
належить до лікувальної рослини boloch або 
Caltha palustris («калюжниця болотяна»), яку 
застосовували знахарі та ворожбити. За ін-
шими тлумаченнями, назва «Болохівщина» 
походить від особового імені «Болохъ», що є 
скороченим варіантом давньослов’янського 
двоосновного антропоніма «Болеславъ». Цей 
антропонім є характерним у формі Bolech і зу-
стрічається переважно в західнослов’янських 
мовах. Відповідний ономастикон зафіксовано 
в новгородських землях – «торговельній рес-
публіці» Давньої Русі, із якою в Болохівщини 
було чимало спільного: обидві були розташо-
вані на міжнародній трасі Північ  – Південь, 
обидві були своєрідними «вільними еконо-
мічними зонами» середньовіччя, обидві мали 
економічний ухил до транзитної торгівлі. 
У  ділянці соціально-політичного устрою в 
обох значну вагу мали боярські елементи та 
торговельно-купецька еліта. Власне, з тор-
говельно-економічними прошарками були, 
очевидно, пов’язані печатки для скріплення 
угод та великі медальйони-обереги, призна-
чені для охорони мандрівника від злих сил, 
із зображенням святого Михаїла, патрона 
європейських елітарних торговельних кіл. 
Саме воно прикрашає печатки з Ізяславля та 
Пересопниці (на прямокутній пластині роз-

мірами 16 мм × 17,5 мм, печатка з тотожним 
зображенням з колекції А. Фрідріха). У скар-
бі 1970  року із с.  Городище Деражнянського 
району Хмельницької області, який вміщував 
230 екземплярів прикрас, святого Михаїла зо-
бражено на позолоченому медальйоні-змійо-
вику типу «чернігівської гривні» Володимира 
Мономаха. Загальна кількість речей у згада-
ному скарбі спонукає до припущень, що ця 
скарбниця, не виключено, належить верхівці 
болохівського управлінського угруповання, 
адже ніяк інакше неможливо пояснити кіль-
кісний вміст цього скарбу – в інших випадках 
накопичення досягають тридцяти екземп-
лярів прикрас, а найчастіше вони вміщують 
по кілька срібних виробів. Характерно, що 
польські дослідники вважають факт захован-
ня скарбів Х–ХІІІ  ст. свідченням діяльності 
купців 34, на відміну від вітчизняних учених, 
які дотримуються версії не про економічні, а 
політичні причини заховання скарбів 35.

Таким чином, хоча зазвичай речі із зоб-
раженням Михаїла намагаються віднести 
до конкретних осіб з князівських родин, не 
варто забувати, що цей образ був знаком на-
лежності до торговельно-економічного акти-
ву. Його члени діяли на міжнародній трасі від 
Візантії до Північної Європи, на Сході, в Індії, 
Китаї. У ХІІ–ХІІІ ст. образ цього святого пе-
ретворився на геральдично-емблематичний, 
подібно до образу святого Георгія на гербі Ге-
нуезького банку, який від ХІІІ ст. впізнавали 
по всій Європі. Церкви та божниці на честь 
святого Михаїла будували впродовж ІХ–
ХVІІІ ст. у торговельних центрах, «вузлових» 
пунктах, транзитних точках, перевалах, фор-
муючи своєрідну «мережу» від Сходу до Русі, 
від Русі до Європи. Розставлені на трасі, вони 
вказували на осередки та притулки, де гості-
торгівці могли зупинитись на перепочинок 36.

Саме до цього активу належали й непокір-
ні «князі болоховсції», згадані на сторінках 
давньоруських літописів у розпалі жорсткої 
і кровопролитної боротьби, яка посилилася 
в ХІІ–ХІІІ ст. Літопис описує великодушність 
Данила Галицького у відносинах з ними, що-
правда, на сторінки галицько-волинської 
хроніки потрапила і оповідь про похід вій-
ськових загонів Данила, які спалили та зруй-
нували 1241  року сім болохівських міст, у 
тому числі  – Губин, Кобуд та Звягель. Разом 
з воєводою Кирилом, який привів 3000 піших 
та 300 кінних воїнів, князь «кинувся в землю 
Болохівську» з намірами покарати їх за угоду 
з татарами, на бік яких начебто перейшла бо-
лохівська боярсько-князівська адміністрація. 
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Нищівного удару, як традиційно вважають 
науковці, Болохівщині завдали в 1259  році 
війська хана Бурундая. Але якщо згадати про 
дипломатичні маневри Данила Галицького 
в Золотій Орді у військовій ставці Батия, то 
можна здогадатися, що саме вплинуло на си-
туацію, спочатку сприятливу для стосунків 
болохівців з татаро-монгольськими хана-
ми, та, раптом, різко протилежну. Імовірно, 
галицький князь пообіцяв монголо-татар-
ським баскакам торговельні дивіденди від 
Болохівщини, якщо «непокірні князі» будуть 
усунуті, адже самотужки Данило подолати їх 
не міг, незважаючи на всі каральні експедиції. 

Хто ж стояв за літописною назвою «князі 
болоховсції»? Їхнє походження, ступінь роди-
чання з іншими князівськими родами, імена, 
кількість  – невідомі. Літописець розповідає 
про них як про рід збіднілих, васально за-
лежних князів, яких у 1235 році Михайло Все-
володович Чернігівський та Ізяслав Мстис-
лавич звільнили з полону Данила, назвавши 
«братами». Деякі науковці вважають їх на-
щадками Олега 37, Рюриковичами, двоюрід-
ними братами Михайла Всеволодовича з роду 
Ольговичів (Андрій, Іван, його син Василь 
та Гаврило Мстиславич) 38, інші дослідники – 
представниками роду Олега-Михаїла Свято-
славича Чернігівського 39. М. Дашкевич свого 
часу стверджував, що вони були виборними 
князями старого, дорюриковського типу, які 
приймали важливі рішення колегіально, гро-
мадою. Таку версію підтверджує аналіз особ-
ливостей укладу та повсякдення мешканців 
Болохівщини, і власне пояснює, чому «боло-
хівські князі» знаходились під впливом міс-
цевих бояр 40. До подібних висновків спонукає 
аналіз речей з Болохівських скарбів, зокрема, 
наявність у скарбі 1970  року шести перснів-
печаток, архаїчних за формою та традицією 
вжитку, аналог яким знайдено в Ізяславль-
ському скарбі того ж часу, належному до се-
редовища місцевого нобілітету. 

У  складі Болохівського скарбу 1970  року 
знаходились: а)  золотий перстень із шести-
кутним щитком, на якому гравійовано знак 
Рюриковичів 41; б)  срібний позолочений пер-
стень з аналогічним знаком, розташованим 
у ромбічному полі 42; в)  срібний перстень зі 
щитком, прикрашеним контурною черню у 
вигляді гео метричного орнаменту  43; г)  сріб-
ний перстень із шестикутним щитком та чер-
невим декором у вигляді лози  44; д) перстень 
із шестикутним щитком з орнаментом у ви-
гляді котячого хижака, схожого на гепарда 
(дві ноги, загнутий хвіст, плямистий тулуб) 45; 

є) перстень із шестикутним щитком з літеро-
подібним знаком 46. Художня стилістика цих 
перснів однакова, вони виконані за загаль-
ним замовленням, імовірно, одним майстром 
у місцевій майстерні, на що вказує однотип-
на композиція з декором зооморфними та 
літероподібними мотивами, орнаментація 
зі сталих елементів (лозоподібна «розірвана 
хвиля», «напівкрин», «хрести», «напівхрес-
ти»), спільні технічні засоби та прийоми (гра-
віювання тонким різцем пунктирного сліду 
черні у вигляді насічки на периферійних ді-
лянках) 47. Найскладнішим за конструкцією є 
перстень із князівським знаком, де ромбічну 
фігуру вписано у квадрат, а щиток з’єднується 
дужкою з ромбічними фігурами та з хрестами 
на черневому тлі. 

Саме цей перстень деякі дослідники відно-
сять до онуків Олега Святославича 48. Водночас 
персні з геральдичними звірами відносять до 
представників боярських родів 49, хоча зобра-
ження барса або гепарда пов’язує їхню темати-
ку з геральдичними емблемами володимиро- 
суздальських князів (вона присутня на щиті 
святого Георгія, патрона династії на рельєфі 
Георгіївського собору в Юр’єві-Польському). 
Знаки незооморфного характеру вважають кня-
зівськими тамгами 50. Загалом тематична неви-
значеність та відмінність образів на цих печатках 
від офіційних взірців дозволяє тлумачити їх як 
шлях формування місцевої геральдики, знаків 
належності боярам. Так, гепард – хижак з роди-
ни котячих, зоб ражений на двох перснях, тяжіє 
до традицій тотема, характерного для первісно-
общинному ладу, за існування якого зароджува-
лася мова символів 51. Вірогідно, у притаманній 
традиційній системі вірувань на основі тотем-
ного родового мислення прагнула зберегти свою 
владу над громадою місцева знать. Варто також 
зауважити, що тут вона перегукується із симво-
лікою представників кочівницьких угруповань, 
які мешкали на теренах давньої Русі, у тому 
числі у Пониззі. Літери на перснях- печатках у 
свою чергу мали тематичну тотожність із літе-
рами товарних пломб, зокрема дорогиченських. 
Отже, сюжетно-тематична спрямованість перс-
нів-печаток дає підстави говорити про їхню 
приналежність до місцевої старої знаті та нових 
немісцевих зверхників, об’єднаних, найімовірні-
ше, економічними інтересами. 

Назва «болохівські князі» у такому випад-
ку набуває змісту узагальнення. Невипадково 
серед болохівських князів літопис називав і 
Олександра Белзького, двоюрідного брата Га-
лицького князя, і боярина Гліба Зеремеєвича, 
який виступає то на боці Мстислава, то угор-
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ців (1231), то Данила (1234). Болохівським 
князем літописець називає й боярина Добро-
слава Судича, «попова онука», який увійшов 
до столичної Бакоти і забрав усе Пониззя без 
князівського дозволу (1241). 

Відтак, об’єктивною є думка, що болохів-
ські князі були вихідцями з місцевого земсько-
го середовища, проводирями міських общин 
верхів’їв Західного Бугу, які очолили бороть-
бу за політичну самостійність. Водночас дещо 
упередженим є заперечення їхньої належності 
до Рюриковичів та бояр нової формації, адже 
Рюриковичами могли вважати себе і непрямі 
нащадки, які зображували на шестикутному 
щитку їхні знаки. Ускладнює питання й те, що 
нова знать у політичних інтересах могла роди-
чатися з нащадками старих місцевих родів, які, 
між іншим, мали родичів і серед візантійської 
та європейської аристократії 52. 

Суміжним із попереднім є питання етніч-
ної приналежності болохівців. Воно віддавна 
цікавило дослідників: про це свідчать статті 
А.  Петрушевича, В.  Антоновича, І.  Ліннічен-
ка, які висловлювали припущення щодо за-
йшлого волоського (румунського) населення 
Болохівщини 53, що в 40-х роках ХХ ст. викли-
кало бурхливу дискусію. Заявлена в 1942 році 
румунським істориком О.  Болдуром версія 
щодо романського походження болохівців 
офіційно була відхилена, однак неофіційно 
вона продовжує побутувати 54. Своєрідно на 
це питання відповідає сучасний російський 
дослідник О. Майоров, який вважає, що воло-
хи могли потрапити в залежність (під владу) 
до галицького князя, платити йому данину і 
навіть підкорятися князівському суду. На під-
твердження автор наводить дані археологіч-
них досліджень  – існування на півночі су-
часної Молдови в с.  Мерешівка Окницького 
району укріпленого городища, яке за пара-
метрами відповідає пам’яткам Галицької Русі 
домонгольського часу. 

Попри це питання щодо волохів остаточно 
не вирішене. Назва «волохи», яким О. Болдур 
означав болохівців, в етнолінгвістичних до-
слідженнях має досить конкретне визначен-
ня. Загалом до волохів відносять предків усіх 
східнороманських народів, мешканців півночі 
Балканського півострова та Карпатських гір, 
етнічну основу яких становили ілліро-фракій-
ські скотарські племена, романізовані в перші 
століття н. е. Від VІ ст. вони активно контак-
тували зі слов’янами, які розселилися в цьому 
регіоні в VІ–VІІ ст., а також із неслов’янським 
населенням Далмації (що відомо з договору 
Дубровника із Сербією). Назву це населення 

отримало від німецького Walch, яким німецькі 
купці умовно вирізняли романське населення 
Балканського півострова з-поміж інших меш-
канців. Така назва закріпилася в сербських, 
болгарських та інших джерелах, у тому числі й 
давньоруських, також через германське посе-
редництво. Однак від ІХ ст. під назвою Walch 
розуміли не так румунів, молдаван та італій-
ців (римлян), як «латиноналежних» європей-
ців православного віросповідання. Отже, 
назва «волохи» суто поверхова, зовнішня, 
вона відображає стороннє бачення ситуації. 
У ХІІ–ХІІІ ст. колишні влахи-волохи, можливо, 
були вже не етносом, а угрупуванням, у якому 
економічні та політичні інтереси базувались 
на родинно-сімейних стосунках та спільній 
православній ідеології. На поверховий погляд, 
на цей час до їхнього числа могли потрапити 
очільники колишніх дулібсько-волинянсько-
бужанських племен, які все більше втрачали 
позиції і шукали способів захисту шляхом 
об’єднання із представниками могутніших 
еліт, наприклад білих хорватів, колись – одно-
го з перших крупних східнослов’янських полі-
тичних об’єднань 55, а згодом – непримиренних 
ворогів нової київської влади у Прикарпатті.

Примітно, що М. Дашкевич, який напри-
кінці ХІХ  ст. відійшов від історичної науки 
і активно займався мовознавством і літе-
ратурознавством, знаходив і там додаткові 
аргументи на користь своєї гіпотези щодо 
слов’янського населення Болохівської зем-
лі 56. Сучасні матеріали додають ґрунтовності 
до висловлених М.  Дашкевичем міркувань. 
Серед археологічних знахідок у болохівських 
землях знайдено багато речей, пов’язаних 
з язичницькими віруваннями слов’ян. На 
срібному браслеті з Болохівського городища 
зоб ражено сцени язичницьких свят із танця-
ми, ритуальним пригубленням питва з рогу, 
дресированими тваринами 57. Це у свою чергу 
дає підстави для розгляду тематики «волхо-
вання», «волхвів» як можливого виду діяль-
ності представницького прошарку місцевих 
спільнот Болохівщини. Узагальнено така 
«регіональна» назва могла вживатися як со-
ціально-визначальна щодо болохівських кня-
зів, по суті – племінних вождів, які зазвичай 
виконували жрецькі функції. Традиційні ві-
рування – перевірений інструмент управлін-
ня суспільною свідомістю. Аналіз образів на 
давньоруських наручнях свідчить про їхню 
відповідність міфологічним персонажам ши-
рокого кола європейської спільноти додер-
жавного періоду, у тому числі чехів та болгар. 
На наше переконання, істотну роль усередині 
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болохівського етнокультурного масиву віді-
гравали західнослов’янські елементи, роль 
яких в історії Галицько-Волинської Русі ви-
вчено надто мало, однак розвідки у цій ділян-
ці дають підстави для подібних припущень 
та стверджень 58.

Про домінування слов’янських елемен-
тів та самоідентифікацію болохівського 
населення зі слов’янсько-давньоруською 
спільнотою свідчать предмети побутового 
вжитку, набори ювелірних прикрас. Риси 
матеріальної та духовної культури у ХІІ–
ХІІІ  ст. характеризують населення боло-
хівських земель як спадкоємців волинян, 
які в давнину населяли її північну части-
ну  – верхів’я річок Горині та Тетерева, тоді 
як на південній мешкали нащадки уличів. 
Їхні спільноти на певному етапі пережили 
процеси злиття та зрощення. Про це, зокре-
ма, свідчать матеріали пам’ятки с.  Красне 
на Вінничині, де діяв ремісницький центр з 
металообробки 59. Ювелірні прикраси з бо-
лохівських територій свідчать про початко-
ве переважання в них елементів, характер-
них для дулібсько-волинянської спільності. 
Саме їхні модифікації ми бачимо в реміс-
ницькому центрі уличів у с. Красне (вироби 
із зерню Х  – початку ХІ  ст.). Далі ювелірні 
набори набувають рис, характерних для во-
линян часів їхнього входження до складу 
Київської Русі (вироби ХІ  – початку ХІІ  ст. 
із плетеного та крученого дроту, великі зер-
неві намистини, «украплення» черневого 
декору). А  завершують цей еволюційний 
ряд вироби загальноруського типу – колти з 
обниззю, колти з вісімкоподібною дротовою 
каймою, відігнутокінцеві сережки, трина-
мистинні сережки «київського» типу, брас-
лети-наручні. Їхнє поширення в ХІІ–ХІІІ ст. 
є по суті пристосуванням старих уявлень і 
художніх традицій до форм та стилістики 
нової мистецької культури. Місцеві майстри 
прагнуть адаптувати її до власних потреб, 
відштовхуючись від культури, яка існувала 
на цих теренах упродовж чотирьох століть, 
однак, усе ж, відходила в минуле. Старі риси 
закарбувались у виборі звичного матеріалу 
срібла, технологічних та технічних прийо-
мів (лиття, кування, паяння, витягування 
дроту, скані, зерні та їхніх імітацій) 60.

Загальної складності у відповіді на пи-
тання етнічної приналежності болохівців 
додають також ті обставини, що частину на-
селення цих земель, через активні міграційні 
процеси на шляхових магістралях, станови-
ли інші народи. На тлі слов’янського цемен-

туючого етнічного ядра діяли тюрки, гер-
манці, прибалти, євреї. На їхню присутність 
вказують відповідні знахідки речей, а також 
топонімічні назви. Ці етнічні прошарки мали 
власні соціально-політичні та економічні 
«ніші». Їхній кількісний відсоток серед насе-
лення, напевно, за деяких обставин коливав-
ся, однак загалом був відносно невеликим і 
не порушував монолітності всього соціокуль-
турного масиву.

Окремо варто сказати про тюркські етноси, 
які, на думку деяких дослідників, мали суттє-
ву роль. На той час це були половці та чорні 
клобуки, торки, кумани, які до того освої-
ли частину території Київської Русі у зв’язку 
з близько розташованими степами дикого 
поля, та від ХІІІ ст. – татаро-монголами. Роль 
та впливи перших, на наш погляд, полягали в 
причетності до військово-охоронної справи, 
яка для кочівників була і професією, і спосо-
бом життя. Їхні войовничі здібності викорис-
товували і болохівські князі, і Данило Галиць-
кий, і його чернігівські та київські суперники. 
У  деяких тюркомовних народів сприймали 
також представників Сходу та Закавказзя, які 
представляли іноетнічні культури та традиції, 
однак мали відношення до виготовлення та 
зберігання зброї, тобто узагальнено – військо-
вої справи. У такий спосіб вони дійсно могли 
впливати на ситуацію та події в краї. 

Частину населення становили бродники, 
берладники і так звані галицькі вигнанці, які 
в соціально-політичному плані формували 
єдиний конгломерат, у значній мірі, напев-
но, також тюркомовний. Вони мешкали за 
державними рубежами, не підкоряючись ні 
одному з правителів, і представляли досить 
вагому військову силу 61. Її продемонстрували 
загони з Бирладі, які надали допомогу Івану 
Ростиславичу Звенигородському, претенден-
ту на галицький стіл, конкуренту Ярослава 
Осмомисла. Один з небагатьох представни-
ків офіційної влади Іван Ростиславич мав ав-
торитет серед зазначених верств населення. 
За схильність до авантюризму та військову 
службу, яку оплачували дзвінкою монетою, 
його вважають першим давньоруським кон-
дотьєром 62. Після цієї події він отримав на-
звисько Берладник.

Що стосується татаро-монголів, то їхні 
впливи на цих землях відповідали загальній 
політиці Золотої Орди. 

Після розгрому Болохівщини військами 
татаро-монголів болохівці, які зуміли вря-
туватись, відступили на Полісся та осіли у 
важко доступних землях Турово-Пінського 
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князівства. Звиклі до життя в лісових хащах 
та на болотах, вони наче загубились на пев-
ний час у їхніх нетрях. До середини ХІV ст. 
ми не маємо про болохівців ніяких відомос-
тей, однак пізні середньовічні джерела по-
чинають знову їх згадувати. Як виявилось, 
вони зберег ли не тільки свою ідентичність, 
а й бойову дієздатність. В описі 1552 року Ві-
нницького замку йдеться про «болаховцев», 
які були його охороною. У  розповіді про 
м. Лисянки 1622 року їх змальовують як май-
стерних мисливців і рибалок, а в оповіді про 
козаків Ніжинського, Полтавського, При-
луцького, Чернігівського полків 1640 року 
«болохівців» знову-таки виділяють серед 
усього загалу. На Запорозькій Січі «болохов-
ник»  – це обізнаний із секретами звіриних 
ловів спритний вмілий козак, який корис-
тується повагою товаришів-вояків. Можна 
припустити, що в ХІV–ХVІІ ст., у часи, коли 
болохівці стали переселятись із Полісся по-
всюдно по Україні, певні прошарки серед 
них обрали військову діяльність. Іншим було 
важливо повернутися на старі землі, щоби 
вирощувати хліб 63.

Останнім часом Турово-Пінські землі, де 
на кілька століть знайшли свій притулок бо-
лохівські родини, називають батьківщиною 
князів Острозьких. Деякі дослідники вважа-
ють їх вихідцями саме з болохівського осе-
редку, мотивуючи це тим, як цілеспрямова-
но князі Острозькі повертали на болохівські 
землі минулі свободи та економічне процві-
тання. Приставши до європейського шляху 
розвитку економіки, В.  К.  Острозький здій-
снив кроки з її лібералізації, увів «Руський 
закон» і тотальний податок, що призвело до 
швидкого економічного піднесення Поділля. 
Про зміни на болохівських теренах свідчать 
«Острозькі інвентарі» 1603, 1620, 1629 років, 
у яких названо тисячі прізвищ мешканців 
міст та селищ, залюднених болохівцями з По-
лісся 64. Їхній аналіз підтверджує заможний 
побут, володіння значною власністю, укріп-
лення сільського господарства, зростання ре-
місничого виробництва, орієнтацію болохів-
ців на європейські ринкові потреби.

Запровадження В. К. Острозького сприяли 
перетворенню місцевих зем’ян і бояр на укра-
їнську шляхту. На тлі реформованої право-
славної церкви було відновлено свободу віро-
сповідання, адже разом з репатріантами з 
Полісся на колишні болохівські землі полину-
ли поляки, литовці, євреї, німці, шведи, гол-
ландці та французи. Люди різних інтересів і 
діяльності – ремісники, лихварі, місіонери, лі-

карі, юристи, педагоги, поети, художники, ман-
дрівники, підприємці формували нове соціо-
та етнокультурне середовище. Про нову еко-
номіку та професійну діяльність свідчать зна-
хідки монетних скарбів ХVІ–ХVІІ ст., у яких 
знаходили злоті, шилінги, талери, франки, 
марки, крони, флорени, дукати, празькі гроші. 
Фінансова система цього часу була мобільною 
і оперативною: широко застосовували еконо-
мічні операції під угоди, кредити, заставу, 
оренду, працювали ломбарди. 

Європеїзація входила до всіх сфер жит-
тя. Зростала освіта: завдяки зусиллям князів 
Острозьких відкрили школи, заснували Ака-
демію, вперше надрукували «донині небачені» 
книги. Докорінно змінився побут та одяг по-
долян. З’явилися нові свята, розваги, дозвілля. 

Було засновано десятки нових міст і міс-
течок 65, вулиці викладали бруківкою 66. Євро-
пейською новиною стало складання топогра-
фічних планів місцин та міст. Один з таких 
планів належав місту Острополю, відбудо-
ваному в 1576 році В. К. Острозьким на місці 
давнього болохівського городища, ймовірно, 
Кудина. За сорок років Острополь із військо-
вої фортеці виріс у велике місто, оточене 
двадцятьма шістьма хуторами, життєдіяль-
ність яких забезпечувала самоврядна влада. 
Поділене за давньоруською схемою на Старе 
і Нове, місто за масштабами перевершува-
ло тогочасний Луцьк: у старій частині діяли 
976 господарств, у новій  – 285. Будинки, пе-
реважно саманно-кам’яного типу, були роз-
ташовані за сотенно-десятковою системою. 
Щонеділі під стінами міста вирував ярмарок, 
у якому брали участь десятки торгових лавок. 
Головним на торгах був хліб – одвічний про-
дукт та товар цього краю. У місті працювало 
8 млинів, 22 кам’яні мучні кола та близько 10 
питльованих. Остропільський хліб, крупи, 
борошно, збіжжя продавали в Любартові 
(Любарі), Костянтинові, Острозі та вивозили 
на європейські торги. 

Після смерті 1620 року останнього з князів 
Острозьких у краї запанувала політична на-
пруга, яка перейшла в релігійні чвари, козаць-
кі повстання й війни, міжетнічні конфлікти. 
У  войовничому запалі Речі Посполитої, яка 
«вогнем і мечем» спасала свою державність, 
Болохівщину – «край хліба» – було оголошено 
польською «ойчизною». Общинне землеко-
ристування було зруйновано, замість нього 
було запроваджено панщину та повинності. 
У ХVІІІ ст. ці землі відійшли до Польщі.

Сутність реалій життя на теренах літопис-
ної болохівської землі поки що розкрито недо-
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статньо. На жаль, від початку ХХ ст. вивчення 
«болохівського питання» було перервано, а від 
40-х років ХХ ст. пам’ятки літописної Болохів-
щини розглядали переважно в широкому за-
галі – як об’єкти історичної Волині 67. Лише в 
1990-х роках українська наука повернулась до 
вивчення «болохівської теми», яка замовчува-
лася впродовж багатьох десятиліть на тлі «мо-
сквоцентричних» теорій. Вона залишається за 
межами офіційної вітчизняної науки і донині. 
В останньому тритомному виданні «Давньої 
історії України» болохівским містам присвя-
чено одне речення 68. Годі шукати пояснень, 
що Болохівщина – це князівство, давньорусь-
ка автономія, оригінальне суверенне форму-
вання. Не виділено її і як історичну область, 
хоча такою Болохівську землю визнавала на-
віть радянська історіографія, а нині знову під-
твердили російські дослідники 69. В Україні її 
історичну роль прагнуть відновити вчені-по-
діллєзнавці та широкий загал краєзнавців 
Хмельниччини, Рівненщини, Житомирщини, 
Вінниччини 70.

Вісім з половиною століть відділяють нас 
від першої літописної згадки про болохів-
ську землю. Загублена в часі, вона має багато 
відкритих питань з економічної, політичної, 
соціально-демографічної історії. Але є ва-
гомі підстави розглядати історичний досвід 
цього краю як уроки державності: етап фор-
мування політичної суверенності під егідою 
літописних болохівських князів та період 
утворення магнатерії князів Острозьких, 
обидва  – приклади культурного піднесення 
та процвітання.
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Олександр Васянович 
(Київ)

З   ІС ТОРІ Ї  ЕТ НОГ РАФІ Ч НОГО ВИ ВЧ Е Н Н Я 
Т РА Д И Ц І Й Н И Х М ЕТ Е ОРОЛОГ І Ч Н И Х ЗН А Н Ь 
У К РА Ї Н Ц І В (к і нец ь Х І Х  –  с ер ед и на Х Х  с тол іт тя)

Метеорологічні знання українців, як і 
інших народів світу, сформувалися внаслідок 
тривалого спостереження за природними 
явищами у певному екологічному середови-
щі за допомогою методів, доступних носіям 
традиційної культури. Особливість бачення 
світу на етапі відсутності інструментальних 
методів прогнозування погоди і складність 
розвитку атмосферних процесів відбилися 
на усьому масиві традиційних метеороло-
гічних знань. Інтерес до цієї ділянки народ-
ної культури закономірний і зрозумілий. Він 
викликаний прикладним аспектом народної 
метеорології, широкими можливостями ви-
користання її багатогранного і багатовіко-
вого досвіду. Дослідження широкого масиву 
традиційних знань в області метеорології 
на сучасному етапі становить інтерес як для 
етно логії, оскільки розширює нашу обізна-
ність із духовною культурою етносу, зі зна-
ченням погодних прикмет у господарчому 

і навіть особистому житті людей, так і для 
різних галузей природознавства завдяки їх 
науково-практичній цінності. Наукова ме-
теорологія завжди збагачувалася за раху-
нок народної. Проте крім суто прикладних 
завдань, етнологію насамперед цікавить 
народна метеорологія як один з виявів сві-
тогляду народу, як складова частина тради-
ційно-побутової культури, яка несе основне 
етнічне навантаження. Народна метеороло-
гія  – складний комплекс, в якому знайшли 
поєднання позитивні емпіричні знання та 
ірраціональні засоби впливу на погоду. Тому 
етнографічний аспект передбачає вивчення 
усього комплексу уявлень про природу та на-
родну метеорологію, усіх її структурних ком-
понентів, їх генезису та розвитку.

Проведення будь-якої наукової розвідки 
вимагає визначення попередніх даних, що 
стосуються ступеня дослідженості теми, за-
стосування відповідних наукових підходів і 
методів, характеру й обсягів джерельної бази 
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тощо. Комплекс проблем, пов’язаних з вивчен-
ням народної метеорології українців частково 
висвітлювався в етнографічній, історичній, 
природничій та іншій літературі від другої 
половини ХІХ ст. Проведений аналіз стану на-
укової розробки з означеної тематики показує, 
що всю історіографію можна розділити на три 
періоди. Перший період припадає на другу 
половину ХІХ – початок ХХ ст., коли було за-
початковано етнографічне вивчення духовної 
культури та її складової  – народної метео-
рології. Другий період охоплює 20–30-і  роки 
ХХ  ст. Широке вивчення народних знань у 
цей час розгорнули етнографічні установи 
Києва. Третій період припадає на другу поло-
вину ХХ – початок ХХІ ст. У цей час народна 
метеорологія українців Полісся майже не була 
об’єктом спеціального наукового досліджен-
ня, а розглядалася в рамках комплексного 
вивчення раціональної складової народних 
знань. У цій статті основну увагу зосередимо 
на висвітленні двох перших періодів у вивчен-
ні народної метеорології українців.

Проводячи етнографічні дослідження в Лі-
тинському повіті Подільської губернії, В.  Да-
нильченко зібрав значні матеріали як з матері-
альної, так і духовної культури українців краю. 
Варто відмітити, що серед народних знань 
знач не місце займають прикмети та ворожін-
ня, куди були вміщені метеорологічні спосте-
реження 1. Значно більше матеріалів з прогно-
зування погоди на Слобожанщині було зібрано 
В. Івановим. За цими матеріалами важко про-
стежити їх наукову систематизацію, адже ав-
тор збірника інколи відносить їх до прикмет 
щодо погоди, інколи прикмет та вірувань, 
проте частіше вміщує до рубрики, присвяче-
ної народному календарю 2. Певний інтерес до 
вивчення як матеріальної, так і духовної куль-
тури окремих регіонів України простежується 
в кінці ХІХ ст. у працях відомих українських 
істориків, етнографів, фольклористів М. Мак-
симовича, Б. Грінченка тощо 3. 

Українські дослідники, які студіювали на-
родну культуру українців у складі Австро-
Угорської імперії, намагалися підходити до 
цієї проблеми більш комплексно. Матеріали, 
опубліковані наприкінці ХІХ  – на початку 
ХХ ст., мають як узагальнюючий, так і спеціа-
лізований ухил 4.

Значний крок уперед зробила українська 
етнографія з організацією пошуково-дослід-
ницької роботи Південно-Західним відділен-
ням Російського географічного товариства. 
Експедиційні матеріали П.  Чубинського, зі-
брані протягом тривалого часу в різних ку-

точках України й уміщені в першому томі, 
стосуються виключно народних уявлень про 
навколишнє середовище, людину тощо. Се-
ред вірувань можна знайти практичні спо-
стереження щодо впливу сонця, місяця та 
його фаз на господарювання селянина, вклю-
чаючи й метеорологічні прикмети 5. У третьо-
му томі, присвяченому народному календа-
рю, день за днем розкриваються обрядові та 
господарські заняття українського селянина. 
Серед цих свідчень трапляється значна кіль-
кість передбачень погоди 6. Хоч метеороло-
гічні знання та уявлення, зібрані в цей час, не 
були виділені окремим розділом і поміщені 
в різних томах, але авторським колективом 
була здійснена спроба класифікувати їх у до-
сить широкому, узагальненому вигляді.

Опис рукописів архіву Імператорського 
російського географічного товариства міс-
тить цінні відомості, які прямо або опосе-
редковано стосуються народної метеорології 
України та інших районів Російської імперії. 
Зокрема, там подано інформацію про народ-
ний календар Рівненщини, спостереження за 
погодою (Волинь, Рівненщина, Житомирщи-
на) та дії, спрямовані на усунення несприят-
ливих явищ погоди з цих же регіонів 7.

Досить часто невеликий за обсягом ма-
теріал, присвячений народним прикметам, 
можна віднайти в журнальних статтях. Про-
те їхні автори лише в загальних рисах зазна-
чали географію побутування певних явищ 
або взагалі не звертали уваги на неї 8. На важ-
ливість вивчення народних метеорологічних 
прикмет вказують і ті матеріали, які були 
вміщені в місцевій пресі. Так, автори статей 
та дописувачі звертали увагу на різноманіт-
ні народні прикмети погоди, які до сьогод-
ні значною мірою вже стерлися з народної 
пам’яті 9. Варто відмітити, що чітка геогра-
фічна паспортизація потрібна для більш точ-
ного визначення метеорологічних прогнозів 
за народними спостереженнями, адже, як по-
казують нинішні польові матеріали, однакові 
народні прикмети в різних регіонах України 
мають дещо різне тлумачення та значення.

Особливу увагу наприкінці ХІХ  ст. при-
вертали дослідження календаря українців, де 
на основі народних уявлень та аналізу науко-
вої літератури кореспонденти пояснювали 
давньоукраїнські звичаї, шукаючи їхні коре-
ні в поганстві 10. На основі народних свідчень 
були написані статті, присвячені окремим 
святам, насамперед найбільш яскравим та 
важливим за уявленнями українців – Ново-
му року, Стрітенню Господньому 11.
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Відомий український дослідник Микола 
Сумцов, аналізуючи культурні пережитки 
народів світу, посилався і на завбачення по-
годи. Зокрема, він звернув увагу на воро-
жіння за нутрощами тварин в українців та 
інших народів Європи та Азії 12. Значну увагу 
дослідник зосередив і на різноманітних забо-
бонах, пов’язаних з народною метеорологією. 
М.  Сумцов, аналізуючи причини засухи та 
боротьбу з нею у слов’янських народів, наво-
див приклади викликання дощу на Поліссі 13.

На початку ХХ ст. з’явилася перша і дотепер 
єдина книга з народної метеорології України. 
Її автор, В.  Василенко, дає загальну характе-
ристику порам року, виділяючи особ ливості 
погоди та сільськогосподарських занять. Ко-
ристуючись матеріалами, які були зібрані 
Б. Грінченком, М. Максимовичем, М. Номисом, 
П.  Чубинським, він поділив народні метеоро-
логічні спостереження на такі, що стосуються 
сонця, місяця, дощу, туману, роси, інею, снігу, 
морозу, вітру. Невелику групу склали прикме-
ти, які передбачали гарний урожай загалом та 
окремих рослин, а також врожай у садівництві 
та бджільництві. В. Василенко не обійшов і осо-
бливостей народного календаря у питаннях 
погодних передбачень. Книга доповнена про-
грамою зі збору народних поглядів на метеоро-
логію та землеробство 14.

Як бачимо, у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
народна метеорологія українців не стала 
об’єктом спеціального етнографічного дослі-
дження і вивчалася лише побіжно в поєднан-
ні з іншими напрямами розвитку духовної 
культури різних регіонів.

Новий етап у розвитку етнографічного 
дослідження розпочався в 20-х роках ХХ ст. 
Широке вивчення культури й побуту насе-
лення України розгорнули співробітники 
Музею (Кабінету) антропології та етнології 
ім. Ф.  Вовка, Етнографічної комісії ВУАН та 
інших наукових осередків. Їхня діяльність 
була спрямована на формування широкої ме-
режі дописувачів – шанувальників народної 
творчості та створення різних друкованих 
органів, які сприяли б розвитку української 
етнологічної науки. Так виникли часописи 
«Етнографічний вісник», «Матеріали до етно-
логії» та інші. Науковцями було розроблено 
спеціальні програми для збирання польового 
матеріалу, зокрема про народний календар, 
де значне місце посіли й погодні прикмети 15.

Саме в 1920-х роках відомий український 
дослідник Никанор Дмитрук, вивчаючи ма-
теріальну та духовну культуру Українського 
Полісся, звернув увагу на магічні дії поліщу-

ків північних районів Житомирщини та Ки-
ївщини, спрямовані на викликання дощу 16.

Але у зв’язку зі зміною політичної ситуації 
в державі в 1930-х роках так успішно розпоча-
те історико-етнографічне вивчення народних 
знань та їх складової ланки народної метео-
рології раптово обірвалося. Багато етнографів 
стали жертвами політичного терору, нагрома-
джені матеріали залишилися в рукописах, а 
то й були знищені. У  такий спосіб тогочасна 
влада намагалася перекреслити всі попередні 
здобутки української етнологічної науки.

У цей період поряд з етнографами радянські 
природознавці також почали активно вивчати 
народні прикмети, аналізуючи їх з наукової 
точки зору. Практично всі вони критикували 
забобонність наших предків, прагнучи погод-
ні зміни обґрунтовувати по-науковому, вико-
ристовуючи не лише дані природознавства, а 
й трудовий досвід наших предків 17.

Таким чином, етнографами-краєзнавця-
ми 20–30-х років ХХ ст. зроблені лише окремі 
спроби етнографічного вивчення народної 
метеорології, які не дають загальної картини 
її розвитку. Проте заслугою дослідників цьо-
го періоду була постановка питання про не-
обхідність етнографічного вивчення духов-
ної культури українців.

Характерною рисою осмислення деяких 
важливих аспектів зазначеної проблеми 
стала активна участь у ньому, поряд з етно-
графами та істориками, представників при-
родничих наук  – метеорологів, географів, 
біологів, астрономів, фізиків тощо. Цілком 
закономірно, що їхні висновки мають пере-
важно прикладний характер і спрямовані на 
вирішення поточних завдань економічного 
розвитку. Виходячи з цього, в етнографічно-
му дослідженні можливе використання лише 
окремих даних та методик цих наук. Це за-
безпечить можливість реалізації принципу 
полідисциплінарності при розробці та реалі-
зації порушених проблем.

Дослідження традиційних народних 
знань українців тісно пов’язане з етнокуль-
турними процесами серед слов’ян, тому ви-
магає використання  загальних і спеціальних 
праць, у яких розглядається питання духов-
ної культури слов’янських народів.

Відомий російський етнолог зі світовим 
іменем Дмитро Зеленін, досліджуючи різно-
манітні етнологічні проблеми, не обходив 
своєю увагою і поганські звичаї слов’ян. Зо-
крема, він провів ґрунтовне дослідження про 
негативний вплив «нечистих» покійників, 
тобто тих, які померли не своєю смертю, на 
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погоду та різноманітні заходи, спрямовані 
на його нейтралізацію 18. Серед наукового 
доробку російських дослідників особливо 
виділяються праці А. Єрмолова, який ще на 
початку ХХ ст. звернувся до народних знань 
різних народів, які населяли Російську ім-
перію та спробував згрупувати приказки, 
прислів’я, прик мети в окремі блоки, присвя-
чені метеорології та сільському господарству. 
Для порівняння він залучав численні матері-
али іноземних європейських народів, що зро-
било його книги цікавими та науково-ваго-
мими 19. При вивченні народної метеорології 
українців можна залучити інші дослідження 
з проблем духов ної культури народів Росії, 
видані наприкінці ХІХ  – першій половині 
ХХ ст., які мають подіб ні форми прогнозуван-
ня погоди 20. 

Вивчення народних знань Білорусі прово-
дилося багатьма вченими, праці О. Сержпу-
товського, А. Богдановича та інших етногра-
фів можуть бути використані для порівняння 
духовної культури українсько-білоруського 
порубіжжя 21.

Польські дослідники звертали увагу на на-
родну метеорологію як польських, так і укра-
їнських та білоруських територій, які в мину-
лому входили до складу Речі Посполитої. Їхні 
публікації кінця ХІХ ст., так як і українські, 
не мали географічних покажчиків і були го-
ловним чином прикріплені до народного ка-
лендаря 22.

Підсумовуючи історіографічний огляд, 
можна сказати, що традиційні метеорологіч-
ні знання українців кінця ХІХ – першої по-
ловини ХХ ст. фрагментарно висвітлювалися 
у працях вітчизняних та іноземних етногра-
фів, фольклористів, істориків, природознав-
ців. Усі проаналізовані публікації торкають-
ся, головним чином, лише окремих аспектів 
духовної культури, але не відтворюють пов-
ної картини її розвитку, не містять глибокого 
етнологічного аналізу.
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Світлана Чибирак
(Київ)

 ЗАС Н У ВА Н Н Я П І ВД Е Н НО -ЗА Х І Д НОГО ВІ Д Д І Л У 
РО СІ ЙСЬКОГО Г Е ОГ РАФІ Ч НОГО ТОВА РИС Т ВА : 
ДО  135-Л І Т Н Ь ОГО ЮВІ Л Е Ю

13 лютого 2008  року виповнилося 
135 років з часу заснування в Києві Південно-
Західного відділу Російського географічного 
товариства (далі  – РГТ), яке, незважаючи на 
короткий термін існування, залишило поміт-
ний слід у розгортанні українознавчих дослі-
джень і сприяло визнанню досягнень україн-
ських учених не тільки на теренах Російської 
імперії, але й за кордоном.

Сьогодні, у період відродження наукових 
товариств, які ставлять за мету розгортання 
українознавчих досліджень, постає нагаль-
на потреба вивчення й узагальнення досвіду 
попередніх наукових інституцій, діяльності 
окремих учених-етнографів. Корисним для 
нас буде також звернення до витоків форму-
вання та основних етапів розвитку етноло-
гічної науки, вивчення процесу становлення 
вітчизняної школи етнографії і використання 
накопиченого позитивного досвіду поперед-
ників для розвитку наукового й культурного 
потенціалу України.

До вивчення діяльності Південно-Західно-
го відділу уже зверталися дослідники XIX ст., 
зокрема О.  Пипін, котрий докладно проана-
лізував промову П.  Чубинського на відкрит-
ті Відділу  [7]. С. Русова також зупинилася на 
відкритті Відділу та проаналізувала його про-
грамні документи [8]. Передумови його ство-
рення висвітлив Ф.  Савченко, праця якого 
ґрунтується на широкій джерельній базі  [9]. 
Фрагментарно до історії створення Відді-
лу звертається Л.  Берг  [1]. Основні напрями 
діяльності інституції (з  нагоди 100-літнього 
ювілею) розглянуті у статтях О. Кравця [4] та 
І. Пасько-Єфимової (до 120-річчя з дня ство-
рення Відділу) [5].

Мета статті  – показати процес створення 
Південно-Західного відділу РГТ як результат 
розгортання українознавчих досліджень.

Офіційною етнографічною установою в Ро-
сії на той час було відділення етнографії РГТ, 
яке також певною мірою сприяло розвитку 
етнографічних досліджень в Україні, зокрема, 
1848 і 1852 pоків. РГТ розіслало етнографічну 
анкету для збирання відомостей з різноманіт-

них проблем традиційно-побутової культури. 
Це була перша спеціально-етнографічна про-
грама, поширена в усіх губерніях України, яка 
мала важливе значення для розвитку україн-
ської етнографії взагалі та вивчення культури 
і побуту населення окремих регіонів України 
зокрема [3, с. 128–129].

Зважаючи на те, що в цей час у Києві пра-
цювала Комісія для опису губерній Київсько-
го навчального округу, яка також розгорнула 
етнографічні дослідження, виникла дум-
ка про входження Комісії до РГТ на правах 
його Південно-Західного відділу. Питання 
про об’єднання двох установ було офіційно 
поставлене в лютому 1853  року віце-прези-
дентом РГТ графом М.  Муравйовим. Опра-
цьоване тоді «Положення» передбачало, що 
Комісія вливається до РГТ на правах його 
Південно-Західного відділу, зберігаючи ха-
рактер і напрям своєї діяльності. Для фінан-
сування наукової роботи та видання її резуль-
татів державна скарбниця давала по 2 тис. руб. 
щорічно. Передбачалося, що наукові праці 
Відділу видаватимуться в Києві власним кош-
том, а коли їх не вистачить, то підготовлені 
видання друкуватиме петербурзький центр 
Товариства. Після надання авторам 100  при-
мірників безкоштовно, видавнича продукція 
вважатиметься власністю видавця [5, с. 26].

Однак у лютому 1853 року Комісія при уні-
верситеті Св. Володимира не ввійшла на пра-
вах самостійного відділу до РГТ. Заборона ви-
ходила від міністра народної освіти О. Норова, 
який знайшов цей задум «з багатьох причин не 
корисним», оскільки на постійні асигнування 
грошей з державного казначейства сподіва-
тися не можна [5, с. 26]. Отже, ідея створення 
Південно-Західного відділу РГТ, висловлена 
в 1853 році, не була реалізована. А після при-
пинення роботи Комісії для опису губерній 
Київського навчального округу в 1864 році в 
Україні не залишилося жодної етнографічної 
установи. Проте представники прогресивної 
української інтелігенції на цьому не зупини-
лися. Вони продовжували шукати шляхів до 
створення наукової українознавчої інституції, 
яка б мала й відділ етнографії.
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Значну роботу по активізації етнографіч-
них досліджень проводили члени громад, що 
виникли в різних містах України. У діяльнос-
ті найчисленнішої з них «Київської громади» 
брали участь В.  Антонович, М.  Драгоманов, 
О. Русов, М. Зібер, П. Житецький, П. Чубин-
ський, М. Лисенко та ін. Громада видала збір-
ник казок І. Рудченка, підготувала «Історичні 
пісні українського народу». Як пізніше писав 
Ф.  Вовк, складання словника до цих пісень 
«поглинало майже весь час наших “таємних 
зібрань”. Решта часу присвячувалась під-
готовці української популярної літератури, 
сперечалися про правопис... Більша части-
на діяльності нашої “Громади” зводилась до 
чис то наукових і науково-видавничих праць, 
ховатися з якими було хоч і смішно, але, на 
нещастя, необхідно» [2, с. 46–47].

О. Кравець припускає, що в колі тодішніх 
діячів «Старої громади» обговорювалася та-
кож ідея створення Південно-Західного від-
ділу РГТ [4, с. 61], наслідком чого були статті 
в чотирьох числах «Киевлянина» одного з її 
активних членів, відомого українського істо-
рика й етнографа І. Новицького. У 1866 році 
він виступив із серією статей, які містили на-
укове обґрунтування необхідності відкриття 
в Україні Відділу. Відзначаючи, що «інте рес 
до історії, етнографії та фольклору укра-
їнського народу з кожним роком зростає», 
І. Новицький писав, що потрібно «енергійні-
ше, ніж то було до цього часу, вивчати краї-
ну, а в той самий час якнайширше розповсю-
джувати... практичні знання серед місцевого 
населення». Автор статей наголошував, що 
в справі вивчення «нашого краю» «зроблено 
дуже мало. Причина цього полягає не в тому, 
що не вистачає діячів в цій галузі – їх було і є 
досить – а головним чином в необ’єднаності 
їхньої праці» [9, c.  14]. Вихід із цієї ситуації 
вчений бачив у створенні товариства «для 
вивчення Південно-Західного краю у вигляді 
відділу географічного товариства подібно до 
того, як існують відділи Сибірський та Кав-
казький» [4, с. 61].

Необхідність відкриття Відділу в Києві ба-
чив не тільки І. Новицький, але й інші пред-
ставники передової української інтелігенції. 
Зокрема, про це писав М. Драгоманов на сто-
рінках «Санкт-Петербургских Ведомостей» у 
1867 pоці, який «скаржився на те, що в Киє-
ві нема відділу “Рус. Геогр. О-ва”, і тому нема 
кому потурбуватись про видання двох гото-
вих до друку збірників з української народної 
творчості» [9, с. 15]. Однак справа з відкриття 
відділу РГТ в Україні з місця не зрушувалась.

Одним з факторів, який посприяв успіш-
ному вирішенню питання про відкрит-
тя українознавчої інституції в Києві, була 
успішно проведена етнографічно-статистич-
на експедиція в Західно-Руський край на чолі 
з П.  Чубинським. Почата в травні 1869  року 
і завершена восени 1870  року експедиція 
менш ніж за два роки зібрала величезний 
науковий матеріал, який став основою «Тру-
дов этнографическо-статистической экспе-
диции...» і декількох окремих збірників. 
У  вис новку Комісії Російського географіч-
ного товариства щодо присудження нагород 
про праці П.  Чубинського сказано: «Матері-
али і дослідження, зібрані П.  Чубинським..., 
склали досить важливий набуток науки на-
родності не тільки за своїм обсягом, але й за 
змістом... І служать доказом дивовижної пра-
целюбності і рідкісної енергії у справі зби-
рання пам’яток народної творчості» [5, с. 26].

Безперечні заслуги П.  Чубинського і таке 
зриме їх визнання (золота медаль) наблизили 
той час, коли заперечення проти заснування в 
Києві філії Географічного товариства робили-
ся очевидними відмовками. У квітні 1872 року 
голова Товариства (а  був ним великий князь 
Костянтин Миколайович) передав на розгляд 
Ради товариства подання Київського, По-
дільського, Волинського генерал-губернато-
ра від 20 квітня 1872 року. Згідно з § 2 Відділ 
«займається переважно вивченням губерній 
Київського учбового округу у всіх тих від-
ношеннях, які складають предмет занять 
су спільства, і особливо дослідженнями із 
статистики та етнографії», відповідно до §  3 
«... відшуковує і оприлюднює вже зібрані відо-
мості про край, які зберігаються в місцевих 
архівах, розглядає і вирішує, яким чином ви-
користати їх для науки» [5, с. 26–27].

Російське географічне товариство зага-
лом підтримувало ініціативу українських 
учених, однак були окремі сумніви щодо від-
криття Відділу в Києві, який на той час був 
звичайним губернських центром. Як заува-
жує Л. Берг, при обговоренні цього питання 
на раді Товариства «деякі члени піднімали 
питання щодо доцільності відкриття відділів 
у губернських містах Західного краю, який 
“географічно” вже добре відомий. Але віце-
голова Товариства Ф. Літке і деякі члени ради 
заперечували, відзначаючи, що незручно пе-
решкоджати цьому почину» [1, с. 159]. У кін-
ці 1872 року РГТ прийняло рішення про від-
криття Відділу в Києві. 13 лютого 1873 року 
урочистим актом Південно-Західний відділ 
РГТ було, нарешті, засновано.
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Існує декілька версій стосовно того, хто ж 
був фундатором Відділу. Певну інформацію з 
цього питання подає записка ІІІ-го Відділу від 
1874 року під назвою «Про діяльність україно-
філів у Київській губернії», у якій відзначаєть-
ся, що «головною дійовою особою» у справі 
формування списку членів Відділу був П. Чу-
бинський, якому допомагав В. Антонович. Та-
ким чином, мовиться в записці, «Чубинський 
зміцнив свій кредит кредитом поважного про-
фесора – свого співробітника, і таким чином 
йому вдалося зібрати підписи про відкриття 
відділу від декількох осіб, відомих у місті, а 
потім, коли вони підписались, то під прикрит-
тям їх імен в число членів відділу... увійшло 
немало темних особистостей, відомих своїм 
українофільським спрямуванням...» [9, с.  15–
16]. Отже, документ засвідчує, що ініціатором 
і організатором («головною дійовою особою») 
створення Відділу був саме П.  Чубинський, 
якого, на думку автора «Записки», підтриму-
вало дуже вузьке коло інтелігенції. Думка про 
те, що саме П. Чубинський був організатором 
Відділу, підтверджується у двох його лис-
тах. У  листі до М.  Максимовича від 25  січня 
1872 року він писав: «Днями я їду до Києва, де 
пробуду більше двох тижнів. Там я клопотати-
мусь про створення Південного Відділу Росій-
ського Географічного Товариства. Ця установа 
необхідна, вона посунула б вивченню краю і 
народу. В Петербурзі цьому сприяють. Я знаю 
багатьох, які хотіли б бути засновниками від-
ділу. Ваш авторитет у цій справі мав би велике 
значення. В  даний час існують відділи Пів-
нічно-Західний, Оренбурзький, Кавказький і 
Сибірський  – дивно, що на Півдні Росії, де є 
три університети, немає відділу. В Географіч-
ному товаристві дуже хочуть, щоб заснувався 
відділ, і не раз мене про це просили. Якщо я 
зважусь взяти на себе ініціативу в цій справі, 
то тільки тому, що вірю в свою енергію» [10, 
с. 40–41]. А вже 16 лютого 1872 року П. Чубин-
ський пише до О. Кістяківського: «Вчора я пе-
редав Генерал-губернаторові статут Південно-
Західного відділу Географічного товариства, 
підписаний багатьма нашими знайомими. 
І так мені вдалося здійснити це корисне засну-
вання. Ми тепер матимемо постійну установу 
для вивчення краю» [10, с. 40–41]. У цьому до-
кументі йде мова про доповідну записку, яка 
була надіслана Київському, Подільському та 
Волинському генерал-губернатору О.  Дон-
дукову-Корсакову за підписом 30  осіб. Серед 
них були П. Чубинський, О. Русов, П. Житець-
кий, В.  Антонович, М.  Юзефович, М.  Бунге 
та  ін. Автори доповідної записки вважали, 

що вивчення України можливе лише за іс-
нування спеціальної установи, якою є Відділ 
Імператорського російського географічного 
товариства. Про П.  Чубинського як ініціато-
ра і головного організатора створення Київ-
ського Відділу РГТ говорить у своїх споминах 
і Ф. Вовк: «П. П. повідомив нам надзвичайно 
для нас важливу і радісну новину, що давно 
вже задумане відкриття Південно-західного 
Відділу Імператорського Російського Товари-
ства в Києві вже вирішене і затверджене. Як 
ініціатива, так і честь довести до сприятливо-
го кінця належали безсумнівно і безрозділь-
но П.  Чубинському... організаторські таланти 
якого допомогли провести цю справу через 
досить серйозні перешкоди» [2, с. 40].

За другою версією, ініціаторами створен-
ня Відділу були М.  Юзефович і В.  Шульгін. 
На це вказує лист куратора шкільної округи 
П. Антоновича до кн. А. Ширинського-Ших-
матова, тодішнього заступника міністра 
освіти від 19  липня 1875  pоку, який, покли-
каючись на записку «Про діяльність україно-
філів...» пише: «Відзначу, що автор Записки 
мало не помиляється, вважаючи головним за-
сновником Південно-Західного Відділу Гео-
графічного Товариства деякого Чубинського, 
особи маловідомої і яка не користується нія-
ким авторитетом. Ініціатива заснування від-
ділу належить М.  Юзефовичу і В.  Шульгіну, 
як вони самі мені про це говорили, і лишаєть-
ся тільки шкодувати, що з якихось особистих 
непорозумінь участь їх у ході справ цього за-
кладу спершу послабилась, а потім і зовсім 
припинилась...» [9, с. 16]. Як бачимо, автор не 
тільки заперечує роль П. Чубинського у від-
критті Відділу, але й вважає його «особою 
маловідомою і неавторитетною», і це після 
успішного проведення експедиції, яка викли-
кала численні схвальні оцінки російських і 
європейських учених, після нагородження 
Золотою медаллю РГТ!

Інші документи, які вказують на ініціато-
рів створення Відділу в Києві, виокремлю-
ють лише особу М.  Юзефовича. У  1872  році 
генерал-губернатор О.  Дондуков-Корсаков 
звертався до М. Юзефовича з листом, у якому 
порушив питання про необхідність пошуку 
коштів для Відділу, окрім членських внесків. 
У  листі-відповіді, як наголошує Ф.  Савченко, 
М.  Юзефович, з-поміж іншого, «своїм тоном 
між рядками» висловив бажання головувати у 
Відділі. Підтвердженням цього може бути той 
факт, що саме йому в грудні 1872 року з кан-
целярії генерал-губернатора було надіслано 
копію затвердженого статуту і повідомлення 
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Ф.  Літке про відкриття Відділу в Києві. Су-
провідна записка М. Юзефовича при переда-
чі копії статуту показує, що він тримав у себе 
документи до часу обрання головою Відділу 
Г. Галагана, сподіваючись, напевне, що цю по-
саду обійме саме він [9, с. 16].

«Офіційним» ініціатором створення Від-
ділу в Києві був князь О. Дондуков-Корсаков. 
Він уявляв його функції у формі «Головно-
го Статистичного комітету для цілого краю», 
який би не займався дослідженням лише 
архео логії та археографії, оскільки при Київ-
ському університеті вже існували установи 
для вивчення археології та нумізматики та 
дія ла Київська археографічна комісія [9, с. 13].

Як бачимо, серед ініціаторів відкриття Пів-
денно-Західного відділу РГТ в Києві назива-
лися П. Чубинський, В. Шульгін і М. Юзефо-
вич, О. Дондуков- Корсаков.

На сьогодні достеменно невідомо, хто саме 
вперше висловив думку про створення цієї 
інституції, але відкриття Відділу  – це справа 
не однієї або кількох людей, а потреба часу. 
Адже саме із середини XIX  ст. відбувався 
швидкий процес розгортання українознавчих 
досліджень. І  експедиція під керівництвом 
П. Чубинського та значна кількість зібраного 
матеріа лу, і долучення до справи численної 
кількості місцевих дослідників – це і є та осно-
ва, на якій постав Південно-Західний відділ 
РГТ. Отже, применшити заслуги П.  Чубин-
ського в цьому процесі неможливо.

Установчі збори Південно-Західного від-
ділу РГТ відбулися 17 лютого 1873 року в залі 
контори Державного банку. «Були присутні 
17 членів засновників, що підписали прохання 
про заснування відділу. О 7-й годині приїхав 
головний начальник краю, князь О. Дондуков- 
Корсаков, що відкрив зібрання прочитанням 
Височайшого затвердження 10  листопада 
1872 року Положення про Південно-Західний 
відділ... привітав присутніх із здійсненням 
спільного бажання, висловив надію, що при 
дружній участі членів вчинена діяльність но-
вої установи піде успішно... і зробив перший 
значний вклад (500 рублів)» [5, с. 27].

Головою обрано популярного в Києві меце-
ната, «відомого прихильника просвітництва» 
Г.  Галана, управителем  – П.  Чубинського, а 
його заступником  – О.  Русова  [7, с.  356–357]. 
Почесне право виступити з промовою було 
надане П. Чубинському. У ній були фактично 
викладені основні наукові завдання нового 
осередку, а саме: «вивчення трьох етнографіч-
них типів – малоруського, польського і єврей-
ського». П. Чубинський зазначив: «Ми будемо 

давати матеріали про явища життя, не керую-
чись симпатіями чи антипатіями» [6, с. 6].

Отже, хоч питання про створення Відді-
лу було вперше поставлене І.  Новицьким та 
М.  Драгомановим, але фактичним організа-
тором Київського відділу РГТ був П.  Чубин-
ський. Проаналізувавши тогочасні джерела, 
М. Юзефович і В. Шульгін здаються нам менш 
імовірними ініціаторами створення відділу. 
П. Чубинський здолав небажання деяких чле-
нів РГТ створити відділ у Києві, завдяки тому, 
що заручився підтримкою князя О. Дондукова-
Корсакова, указавши на необхідність різносто-
роннього та глибокого етнографічного і ста-
тистичного дослідження краю.

Подальшого дослідження потребують 
основ ні напрями діяльності Відділу в галузі 
етнографії; роль окремих учених у розгортанні 
наукових етнографічних досліджень; залучен-
ня до збирацької і наукової роботи місцевих 
дослідників; здобутки Відділу в різних галузях.
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РЕФОРМУВАННЯ РОБОТИ З ФІКСАЦІЇ, 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАУКОВО-ВИКОНАВСЬКОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ТРАДИЦІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ

Предметом і метою цього повідомлення 
є фіксація і розгляд актуальних злободенних 
проблем, спрямованих на кардинальне ре-
формування системи збереження і наукової 
реконструкції традиційних форм духов ної 
культури українців, початку демонтажу по-
творних русифікаторських аберацій і карика-
турних паралельно-культурницьких штампів, 
породжених іще Пролеткультом і успішно 
культивованих донині сучасною українською 
за формою, але відверто антиукраїнською і 
антинародною за змістом політикою держа-
ви. У світі залишилося не так багато країн, де 
побутує серед корінного населення (а не збе-
рігається «під склом») традиційна народна му-
зика, зокрема: Японія, у Азії – Тибет, у Евро-
пі – Румунія, Болгарія та Україна [1–7].

Якщо в чотирьох із зазначених країн ця 
музика ще не вимерла тому, що її збережен-
ню та підтримці надається величезна увага з 
боку держави, то в Україні ситуація унікаль-
на: попри всенищення на рівні державної 
політики (зокрема підміна так званим акаде-
мізованим фольклором) народ зберіг націо-
нальну культуру, хоча кобзарсько-лірницька 
традиція майже втрачена.

Автор цього дослідження категорично 
не поділяє думок деяких учених, котрі, спи-
раючись на реляції світових космополітич-
но зорієнтованих «авторитетів» (зокрема 
японських, китайських, московських та  ін.), 
декларують примітивну доктрину «маргі-
нальності» української культури і нації лише 
на тій основі, що тут, як буцімто й у решті 
відсталих країнах світу, донині зберігся фе-
номен рудиментарно-патріархального мис-
лення. Ми твердо стоїмо на позиції, що саме 
традиційність господарського й культурного 
розвою є основною домінантою нашого полі-
тико-культурного устрою, яка не лише допо-
могла українцям перемогти всі голодо- і по-
літичні «мори», але й упевнено стати на шлях 
складного і суперечливого, стратегічно пер-
спективного етапу утвердження власної на-
ціональної ідентичності і навіть державності.

Україна  – край з найрізноманітнішою і, 
на щастя, збереженою народом традиційною 
музичною культурою у світі. Проте на межі 
тисячоліть вона потребує фіксації та збере-
ження принаймні зразків своєї традиційної 
музики, передачі їх наступним поколінням. 
Музика  – мистецтво звуків, тому відчути її 
можна тільки слухаючи, а отже, важливим є 
аудіозапис від автентичних носіїв.

Нині як ніколи необхідне залучення про-
відних фахівців з усієї України та зарубіжжя 
до фольклористичних проектів, щоб уник-
нути поширеного в Україні дилетантського 
підходу в царині фольклористики і покласти 
край становищу, коли мізерні кошти, відпу-
щені державою на відродження традиційної 
культури (наукову й фольклористичну пра-
цю), використовують для протилежної мети: 
утримання апарату чиновників від культури, 
що методично донищують недоруйновані 
рештки традиційної культури, підтримуючи 
натомість «шароварні» форми. А становище, 
коли держава величезні кошти витрачає на 
підготовку фахівців з азійського (домрово-
балалайкового) звукоідеалу, котрі своїм дис-
кретним кулеметоподібним тремоло щоден-
но й безнастанно «розстрілюють» етнічний 
звукоідеал титульної нації, а ентузіасти і сту-
денти, які працюють задля врятування рідної 
етнокультури, їздять в експедиції за власний 
кошт, є не лише безпрецедентним, але й ви-
ключно нестерпним [8–10; 13; 19; 20].

Предметом особливої розмови є на сьо-
годні давно наболіле питання щодо ство-
рення наукового підрозділу в системі ІМФЕ 
ім.  М.  Т.  Рильського НАН України (відділу 
музичної етнології), який би скоординовував, 
спрямовував і здійснював науковий протек-
торат над усією галуззю  – етномузикознав-
ством  – напрямом етнологічної науки, який 
іменами М.  Лисенка, С.  Людкевича, О.  Роз-
дольського, Ф. Колесси, Г. Хоткевича, К. Квіт-
ки, С. Грици, А. Іваницького та багатьох інших 
видатних українських учених-етномузиколо-
гів здобув великий авторитет і визнання не 
лише в Україні, але й у Європі та світі загалом.
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Історично склалося так, що із часів 
К.  Квітки, після його вимушеного переїз-
ду до Москви, цій галузі в Україні постій-
но «не таланило». Етномузикологи ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України ніколи не 
мали свого відділу, а консерваторсько-уні-
верситетська етномузикологія спромоглася 
на власні кафедри та спеціалізації лише в 
часи незалежності.

Методологічні та методичні напрями ново-
створених підрозділів музичної етнології піс-
ля їх реформування (новостворення), на від-
міну від надміру звужених ракурсів їх бачення 
і розуміння (у порядку наукового «розпрацю-
вання»), мали б, гадаємо, мати такий вигляд:

1.  Структурно-типологічний метод дослі-
дження складочислової ритміки пісенного 
вір ша (за Ф. Колессою, К. Квіткою та ін.).

2. Парадигматика і герменевтика явищ му-
зичного фольклору (С. Грица).

3.  Етнофонічний напрям (аспект) дослі-
джень традиційної музики (за  К.  Квіткою, 
В. Гошовським та ін.). 

4.  Системно-етнофонічний метод дослі-
дження HIM (за І. Мацієвським).

5.  Історія традиційної музичної культури 
та науки про неї – музичної фольклористики 
(А. Іваницький).

6.  Кобзарознавчі дослідження (С.  Грица, 
В. Кушпет та ін.).

Такий спектр досліджень є найбільш пов-
ним, різнобічним і таким, що найадекватні-
ше відображає стан сьогоднішніх і майбутніх 
надбань у ділянці української етномузиколо-
гії – той їх рівень і ракурс, що, власне, і має 
забезпечити вихід на європейський та світо-
вий «стандарти» функціонування і розвитку.

В українській музичній етнології нового 
організаційно й науково виваженого підхо-
ду вимагає також і політика адмініструван-
ня збирацько-, теоретико-дослідницьких та 
в иконавсько-реконструктивних процесів. 
Часи, коли єдиним і беззастережним пріори-
тетом було (і є) так зване державне замовлен-
ня, а творчо-експериментаторську і дисерта-
ційну роботу вважали виключно «особистою 
справою» автора, мають помалу відходити 
в Лету. Натомість ми пропонуємо політику 
«паритетного збалансування» всіх трьох на-
прямів роботи (державного, дисертаційного 
та експериментаторського).

Як, наприклад, можна втиснути в «про-
крустів жолоб» так званої наукової теми 
безу пинну видавничу діяльність С. Грици чи 
А. Іваницького? Водночас неможливо уявити 
і зміст «державних» проектів (колективних 

збірок, енциклопедій та словників) без участі 
найдосвідченіших метрів вітчизняного етно-
музикознавства.

Нарешті, чи не найважливішою ланкою 
організаційної та методично-спрямовуючої 
роботи є копітка, по-батьківському дбайлива 
опіка над кадровим поповненням галузі мо-
лодими силами. На жаль, з обох боків – стар-
шого покоління і  молодих фольклористів  – 
не спостерігаємо взаємного й поважливого 
порозуміння і співпраці. Тим часом молодь 
необхідно плекати не лише повчально-мен-
торським, а передусім терплячим, чуйним і 
переконливим водночас тоном, спрямовуючи 
думку в зрозумілому і необхідному обом сто-
ронам напрямі.

Музично-етнологічна робота, окрім внут-
рішніх засадничих проблем, має багато не-
відкладних загально-стратегічних питань і 
завдань. У ситуації, коли державна програма 
захисту і збереження традиційної культури 
майже відсутня, і функція держави зводить-
ся лише до фіскально-превентивних заходів, 
спрямованих не так на захист і збереження 
культурних надбань, як на їх популяриза-
цію (премії, фестивалі тощо), зростає заці-
кавленість непересічними вартостями укра-
їнського етносу з боку іноземних наукових і 
комерційних організацій (наприклад, амери-
канської «Фулбрайт», німецької «Музей му-
зичних інструментів у Лізбергу» та ін.). 

Особливим питанням є справа повернен-
ня в Україну значної кількості інструментів 
XVIII–XIX  ст. з музейних колекцій Москви, 
Санкт-Петербурга, Варшави, Кракова, Відня 
і навіть Лізберга. Про те, що їх можна повер-
нути повністю, напевно, мріяти даремно, але 
системну роботу в напрямі бодай часткового 
обміну експонатами, вочевидь, запровадити 
треба. Чому стосовно творів живопису така 
практика давно існує, а на експонати тради-
ційної культури вона не поширюється?

Доконче необхідний вихід фольклорис-
тичного матеріалу на новий рівень функціо-
нування: публікації, касети, компакт-диски, 
радіо- і телепередачі, тематичні відеофільми, 
живе та вторинне виконання на якісно від-
мінному від існуючого технологічному рівні, 
високоякісне їх репродукування і наукова 
(комп’ютерна) обробка.

Спорадична система підготовки вчених-
етно музикознавців в ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го НАН України і майже повна її відсутність 
у консерваторіях та університетах – це той не-
гативний «багаж», який так само формально й 
однобоко намагаються збалансовувати на від-
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повідних кафедрах та в науково-дослідних ла-
бораторіях НМАУ ім. П. Чайковського, ДМА 
ім. М. Лисенка й Національного університету 
ім. Івана Франка у Львові.

Прикро констатувати, що «Україна, вхо-
дячи в третє тисячоліття, може погордитися 
вишколеними бандуристами-виконавцями 
творів Баха, Моцарта, Генделя та інших кла-
сиків, які ніколи не писали для бандури, але 
досі не чує навчених в державних музичних 
навчальних закладах кобзарів-співців тра-
диційного кобзарського репертуару або вір-
туозів скрипалів-виконавців гуцульської, 
бойківської, поліської чи слобідської музики 
усної традиції, як ми це маємо змогу спосте-
рігати, наприклад, в Болгарії, Румунії, Угор-
щині чи країнах Прибалтики. Такі великі 
збочення сталися в офіційних музичних за-
кладах України у зв’язку з витісненням з ака-
демічних наукових установ та навчальних 
закладів України вивчення і дослідження 
народних традиційних музичних інструмен-
тів та їх музики і орієнтацією виключно на 
музичні інструменти удосконаленого типу, 
що відповідають виконавській естетиці євро-
пейської композиторської, а не народної ав-
тентичної музики» [5, с. 161].

Велика диспропорція існує і в увазі до 
стану польової роботи, і, власне, наукових 
узагальнень її результатів, між етномузико-
логічними дослідженнями структурної типо-
логії народної пісні та етноорганологічними 
студіями. Вимагають систематичного ви-
вчення і кобзарознавчі напрями українсько-
го етномузикознавства. «Десятьма возами» 
об’їжджають висвітлення специфіки, жанро-
вого та регіонального розмаїття інструмен-
тального фольклору України всі сучасні під-
ручники і так звані хрестоматійні видання, де 
інструментальній культурі відведено заледве 
кілька відсотків із пропорційно належної їй 
друкованої площі [5; 12; 18].

Назви кафедр та лабораторій музичної 
фольклористики (музичної етнології, музич-
ної етнографії) НМАУ ім.  П.  Чайковського 
та Львівської ДМА ім.  М.  Лисенка за спря-
муванням їх роботи не відповідають їй ні за 
змістом, ні за формою. З огляду на реальний 
стан і спрямування досліджень, що там про-
вадяться, їх правильніше було б назвати під-
розділами структурно-типологічного аналізу 
традиційної пісенної культури піддослідних 
регіонів. У Харківському інституті мистецтв 
ім.  І.  Котляревського етномузикознавча ро-
бота ледве жевріє, а в Одеській, Донецькій 
та нещодавно зорганізованій Дніпропе-

тровській консерваторіях, здається, навіть 
не розпочиналася. Не охоплені загальними 
музично-фольклористичними курсами сту-
денти-піаністи, вокалісти, оркестранти, а 
етномузикологів готують за загальномузико-
знавчими, а не спеціально складеними на-
вчальними планами, які, однак, до кінця не 
затверджені в статусі офіційної спеціалізації 
[14–17]. А  практика витіснення етнооргано-
логічних кадрів із планів роботи ПНДЛ та 
кафедр музичної фольклористики з орієнта-
цією їх роботи на користь родинно-корпора-
тивних кланів, здається, із Львівської консер-
ваторії перекинулася і на Київську.

Оскільки сьогодні в ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України відділ музичного фольк-
лору відсутній, такі фахівці, як С.  Грица, 
А. Іваницький, Л. Єфремова, автор цих рядків 
та інші вимушені працювати у відділах суміж-
них, з невластивою для них проблематикою. 
Повільно рухається робота з урятування єди-
ного в Україні унікального фоноархіву ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України. А кафедри 
фольклору в інститутах культури або позакри-
вані цілком (Київ), або ж остаточно зійшли на 
рейки профанації традиційної культури шля-
хом підміни її автентичних форм паралельно-
культурницькими сурогатами (Харків, Мико-
лаїв), або існують без належної методичної та 
фінансової підтримки (Рівне).

Як і у випадку з назвами кафедр, не від-
повідають основним предметам (музичний 
фольклор та історія науки про нього) і назви 
обох підручників А.  Іваницького («Україн-
ська народна музична творчість» і «Україн-
ська музична фольклористика»), а також його 
праця «Хрестоматія музичного фольклору». 
Окрім непропорційності між пісенною, етно-
органологічною та кобзарознавчою пробле-
матикою, тут маємо справу, щонайменше, з 
неуважним ставленням до цілих напрямів 
українського етномузикознавства (етноін-
струментознавство, кобзарознавство та  ін.), 
необ’єктивним і неповним інтерпретуванням 
вузьких спеціалізацій їх досліджень.

На окрему увагу заслуговує питання 
мовно- граматичного і мовно-стилістичного 
оформлення сучасних етномузикологічних 
досліджень: лише незначна дещиця дослід-
ників (С. Грица, О. Мурзина, О. Смоляк та ін.) 
достатньо володіють граматикою і стилем 
української мови – мова більшості інших гід-
на найкращих пострадянсько-суржикових 
«стандартів». 

Окрім фундаментальних навчально-нау-
кових проблем, негайного переосмислення 
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і практичного вирішення вимагає робота 
над науково-виконавською реконструкцією 
автентичних форм традиційної музичної 
культури. Початок цієї роботи було закладе-
но ще 1989 року у творчій концепції УКСП 
«Кобза» (президент  – громадянин Канади 
Микола Мороз), ліквідованого кадебістами 
і кравчуківцями в 1993 році, оскільки вона 
містила альтернативну до пропагованої 
тодішнім (і за інерцією паралельно-куль-
турницького мислення, і нинішнім) Мін-
культом  смертельну для паралельно-куль-
турницької доктрини «совєтського ретро» 
і клубно-шароварницького, агітбригадно-
го тлумаченння народної культури діяль-
ність. Дві безуспішні спроби (1993 і 2000 рр.) 
співпраці з Києво-Могилянською академією 
теж не увінчалися успіхом через недостатнє 
розуміння «могилянцями» всієї глибини й 
серйозності проблеми.

На щастя, запроваджена одним з корифеїв 
української музичної фольклористики – В. Го-
шовським – етномузикологічна спеціалізація 
у Львівському національному університеті 
ім. Івана Франка (на кшталт того, як це прак-
тикують у більшості країн світу) не лише 
успішно прижилася, а й дає перші відрадні 
результати, які нічим не хочуть поступатися 
вперто зорієнтованим на збіднено-звужений 
структурно-ритмотипологічний аспект до-
сліджень «консерваторським стандартам», а в 
багатьох світоглядно-теоретичних та методо-
логічних ракурсах навіть помітно перевер-
шують їх [15; 21]. 

Окремі намагання бодай якось віднови-
ти згадану концепцію реформування галу-
зі шляхом збирання підписів відомих ді-
ячів нау ки і культури, апеляцій до Комісії 
BP Л. Танюка, спроби активізації діяльності 
УЕЛФ, ГО «АртЕкзистенція» та інших органі-
зацій й окремих осіб, що сповідують природ-
ні для автентичного фольклору форми робо-
ти, постійно наштовхувалися на неочікувану 
реакцію Мінкульту, про що є публікації в де-
мократичній пресі [19; 20].

Суть пропонованих реформ у кількох сло-
вах можна сформулювати як крайню необ-
хідність демонтажу старої пострадянської 
системи цинічного глузування над народною 
культурою і заміни ще передвоєнних на-
вчальних планів, писаних у «белокаменной» 
для всього простору – від Карпат до Сахалі-
ну,  – науково-обґрунтованою системою під-
готовки не руйнівників, а зберігачів і дбай-
ливих реконструкторів автентичної народної 
культури українців.

Одним із практичних шляхів вирішення 
всіх згаданих і не згаданих тут проблем могла 
б стати робота з негайної організації Акаде-
мії традиційної культури, в основу діяль-
ності якої лягла б не жданівсько-сусловська 
доктрина «народної творчості» (художньої 
самодіяльності), а виважена теорія науково- 
виконавської реконструкції автентичної тра-
диційної культури, частково апробована в 
діяльності відомих науковців-фольклорис-
тів: С. Грици, М. Хая, В. Кушпета, К. Черем-
ського (кобзарство і лірництво), Є. Єфремова, 
І.  Клименко, В.  Осадчої, Р.  Цапун (пісенна 
традиція), І. Мацієвського, Б. Яремка, М. Хая 
(інструментальна традиція), а також зна-
менитих у всьому світі більше, аніж у самій 
Україні, фольклористичних гуртів «Древо», 
«Надобридень», «Буття» (Київ), «Муравський 
шлях» (Харків), «Гілка», «Гуляйгород», ду-
ету О. та Г.  Терещенків (Кіровоград), «Дже-
рело» (Рівне), «Родовід» (Львів»), Київського 
та Харківського кобзарських цехів, які вод-
ночас є осередками забезпечення кадрів для 
майбутньої системи фольклористичного від-
родження на рівні науково-виконавської ре-
конструкції.

Для реалізації цієї стратегічної мети необ-
хідно здійснити декілька попередніх, етап-
них кроків:

1.  Організаційно найпродуктивнішим є 
принцип заснування однієї, цілком нової, 
науково-навчальної інституції на кшталт На-
ціональної академії традиційної музики, якій 
не доводилося би йти шляхом використання 
для цієї мети існуючої інфраструктури своїх 
«шароварних» опонентів, заперечення і ви-
тіснення з «рідних» стін заскорузло мислячих 
їх «хазяїв» – домристів, балалаєчників, «спі-
ваючих» і неспіваючих ректорів. Ця структу-
ра мала б стати координаційним центром з 
організації всієї роботи на місцях.

Шляхів практичної реалізації цієї ідеї 
може бути кілька: від поступового рефор-
мування існуючих інституцій фолькло-
ристичного напряму (кафедр, лабораторій 
тощо), так само поступового реформування 
квазінародних кафедр на кшталт «народних 
інструментів», що ніколи не були народни-
ми і принципово виконують виключно ака-
демічний репертуар, чи так званих кафедр 
народного співу, які, фактично, сповідують 
принцип вульгарного «вокального суржику», 
котрий нічого спільного не має ні з академіч-
ною, ні з питомо народною культурою співу, 
та кафедр кобзарства, де замість традиційно 
кобзарських жанрів (дум, історичних пісень, 
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псальмів тощо) культивують або відверто 
академічні, або ж примітивно-популярні 
форми художньо-самодіяльного рівня, до 
ініціювання приватних інституцій, незашо-
рених інерцією синдрому пострадянського 
мислення.

2.  Розпочати поступову перебудову про-
леткультівської системи нищення традицій-
ної культури з метою переведення її в май-
бутньому з паралельно-культурницьких на 
науково-реконструктивні методики навчан-
ня і художньо-творчої роботи, насамперед у 
зонах зосередження наукових кадрів (Київ, 
Харків, Львів) та унікальних анклавів автен-
тичної співацької (Галичина і Опілля, Волинь 
і Полісся, Наддніпрянщина і Полтавщина, 
Слобожанщина і Кубань), інструментально- 
танцювальної (Гуцульщина і Покуття, 
Бойківщина, Волинь і Поділля) та кобзар-
сько-лірницької (Київський та Харківський 
кобзарські цехи) традицій.

Важливо усвідомити, що реорганізація 
існуючої системи  – процес значно болісні-
ший і триваліший, однак водночас найбільш 
результативний, оскільки одним махом тут 
можливо виконати одразу два життєво важ-
ливі для фольклористичної роботи завдан-
ня: а) створити для неї міцну науково-до-
слідницьку і навчальну базу, б) одночасно 
нейтралізувати основу її найпотворнішого 
і найнебезпечнішого сурогату  – «шаровар-
щини».

Важливо також вказати на конкретні фор-
ми реорганізаційної роботи відповідно до за-
значених осередків збереженості автентичної 
традиції та наявності наукового потенціалу в 
конкретних регіонах України, а саме:

– кардинальна реорганізація кафедр на-
родних інструментів у НМАУ ім.  П.  Чай-
ковського, їм подібних у Львівській консер-
ваторії, а також кафедр народного співу та 
кобзарства у Київському, народних інстру-
ментів та народного співу в Харківсько-
му та Рівненському інститутах культури 
як у таких, де реально присутні відповідні 
науково- викладацькі кадри. Щодо худож-
ньо-самодіяльних і так званих народно-
академічних форм псевдонародного спря-
мування, то, зважаючи на їх живучість та 
інертність, їх, поки що, доцільно було б за-
лишити в Донецькій, Харківській та Одесь-
кій консерваторіях, Миколаївській філії 
Київського інституту культури, оскільки 
науково-викладацький потенціал для 
фольк лористичних спеціалізацій тут цілко-
вито відсутній.

– серед сприятливих зон для організації 
шкіл традиційного автентичного співу слід 
назвати знамениті на весь світ села Крячків-
ка, Клюшниківка та Веприк (Полтавщина), 
Одноробівка та Корбині Івани (Слобожан-
щина), Розумівка, Липняжка і Зеленьків 
(Наддніпрянщина), Скулин, Старі Коні, Зе-
лень (Волинь і Західне Полісся), Вовчків (чор-
нобильська зона), Обіходи, Ігорівка (Східне 
Полісся).

3. Організаційно й фінансово підтримати 
вже існуючі фольклорно-етнографічні осе-
редки, музеї, кафедри і лабораторії різних 
категорій підпорядкування, зобов’язавши їх 
водночас брати посильну участь в організа-
ційному, науково-методичному та практич-
ному забезпеченні реалізації цього проекту.

4.  Завершити роботу над складанням 
«Єдиного реєстру записів українського му-
зичного фольклору», яку частково вже роз-
почато зусиллями Музею Івана Гончара, 
а тепер, упродовж уже декількох років, її 
інтенсивно впроваджують на рівні прак-
тичного накопичення фондів і технічно 
досконалого їх супроводження у відомому 
об’єднаному фонограмархіві УЕЛФ  – ГО 
«АртЕкзистенція».

5.   Вжити термінових заходів з урятуван-
ня і переписування на нові аудіо- та відео-
носії унікальних матеріалів із фондів ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України.

6.  Фінансово підтримати унікальний 
мультимедійний проект УЕЛФ – ГО «АртЕк-
зистенція» «Моя Україна. Барви», що є чи не 
найоригінальнішим за задумом серед проек-
тів подібного типу на всьому євроазійському 
просторі, але робота над яким, через спора-
дичність і безсистемність фінансування, по-
сувається вкрай повільно.

7.  Розпочати видання нової науково-ме-
тодичної літератури та перевидання рари-
тетів етномузикознавчої класики та нових 
ното-збірок української традиційної музики, 
надавши цій роботі системного  характеру. 
Особливу увагу тут необхідно звернути на 
перевидання іншомовних етноінструменто-
знавчих студій української HIM  – праць 
О.  Кольберга, М.  Кондрацького, С.  Мерчин-
ського, А.  Хибінського, Р.  Гарасимчука (з 
польської), К. Квітки, І. Мацієвського (з мос-
ковської), Б.  Бартока (з угорської), О.  Ельш-
ка і М.  Мушинки (зі словацької), Б.  Нолла, 
А.  Медвідського, Н.  Кононенко (з англій-
ської).

8.  Заснувати щорічну етномузикознав-
чу премію ім.  К.  Квітки за найвидатніші 

http://www.etnolog.org.ua



 55  

досягнення в галузі української етномузи-
кології та збирання музичного фольклору. 
Актуальність цієї ідеї полягає в тому, що 
жодна із запроваджених уже відомих премій 
фольклорно- етнографічного напряму не є аб-
солютно етномузикологічною.

9. Здійснювати організаційне, методичне 
та фінансове провадження всіх інституцій 
та лабораторій, що займаються збиранням, 
збереженням та публікацією музичного 
фольк лору на рівні Кабміну України, Мі-
ністерства культури та мистецтв, Президії 
НАН України, Комісії ЮНЕСКО зі збере-
ження пам’яток традиційної культури, ор-
ганізувавши для координації цієї роботи 
єдиний орган (відділ Мінкульту, експертну 
раду тощо).

10.  Розробити єдину програму фіксації, 
збереження і науково-виконавської рекон-
струкції традиційної музичної культури 
українців та підготовки фахівців у цій галузі.

Розуміючи всю складність поставлених 
тут завдань, усвідомлюючи діалектичну не-
однозначність ситуації, наголошуємо на істо-
ричній неминучості такого кроку, який рано 
чи пізно доведеться здійснювати якщо не нам, 
то нашим нащадкам. Адже уряди змінюють-
ся, а її Величність Історія незворушно прямує 
у визначеному лише Творцем напрямку. І від 
того, який стратегічно вивірений механізм 
досягнення кінцевої мети свого розвою обере 
той чи інший народ (і, ширше, держава), зале-
жить не лише прикінцевий вислід цього руху, 
а й, здається, сама можливість збереження 
його ідентичності й існування як цивілізова-
ної Нації.
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Людмила Єфремова
 (Київ)

Ф ОЛ ЬК ЛОРИЗОВА Н І НОВОТ ВОРИ 
П ІС Е Н НОЇ Л І РИ К И

Народна пісня продовжує своє життя у 
новотворах, викликаних до життя сучасним 
побутом. Багато з них зникає з ужитку, час-
тина зберігає авторство і належить до пісень 
літературного походження, решта залиша-
ється у практиці виконання, розповсюджу-
ється, втрачає авторство, фольклоризується, 
стає фольклорним твором. До новотворів 
відносимо пісні, створені протягом ХХ ст. 

Фольклоризовані новотвори зустрічаємо в 
обрядовій та позаобрядовій ліриці. Частково 
це перероблені на сучасний лад традиційні 
пісні, частково створені заново. Дослідження 
включає календарно- та родинно-обрядові, 
ліричні побутові, жартівливі та танцюваль-
ні пісні. Найменше новотворів у дитячому 
фольклорі, мабуть, це один з найконсерва-
тивніших шарів українського фольклору. 

Водночас обрядова пісенність за часів 
радянської влади була значною мірою при-
стосована до вимог часу. Переважно клуб-
ні працівники вносили зміни у традиційні 
фольклорні твори, писали нові, штучно ство-
рювали радянські звичаї та обряди з перероб-
леними традиційними або новоствореними 
піснями. Сучасність (наприклад, реєстрація 
шлюбу в РАГСІ, техніка у подарунок молодим 
тощо) природним чином накладала відбиток 
на обряди та обрядову пісенність. Впливали 
також науково-технічний прогрес та засоби 
масової інформації, що вносили все нове й 
нове у традиційний фольклор, засоби музи-
кування впливали на музичне мислення на-
роду в багатьох регіонах України. 

Фольклоризовані новотвори, на відміну 
від пісень літературного походження, було 
також включено до частотного каталогу 
українського пісенного фольклору (КУПФ), 
відповідно до якого й розглядатимемо їх далі. 

У календарно-обрядовому фольклорі най-
більше новітніх рис спостерігаємо у жнивар-
ських піснях, де вінок котиться під колгосп-
ну браму, а господаря уособлює бригадир або 
голова колгоспу. Наспіви та тексти при цьо-
му залишаються традиційними. 

У  родинно-обрядовому фольклорі най-
більш  вразливі до новітніх впливів весільні 
пісні. Зокрема, це стосується весільної пі-

сенності західних областей України. Поряд з 
архаїчними ладканками Карпат, на західно-
му Поділлі, частково Волині та Прикарпат-
ті особливого розповсюдження набув віват 
(весільні пісні відносно сучасної тематики 
з танцювальним синкопованим наспівом 
західнослов’янського походження), а також 
весільні коломийкові мелодії. 

Наспіви коломийкового типу спостерігає-
мо у весільних піснях з віршовим розміром 
(4+4+6)2. Це західноукраїнська пісня «Шу-
міла дуброва, як ся розвивала» (плакала ді-
вчина, як ся віддавала  1). Пісня має чотири-
шестисегментну строфічну будову. У чотири-
сегментних строфах спостерігаємо шести-
складовий віршовий розмір (6+6)2, загалом 
дуже поширений в українській позаобрядо-
вій ліричній пісенності. Шестисегментні пі-
сенні строфи мають коломийковий віршовий 
розмір (4+4+6)2, також мало характерний 
для найдавніших шарів обрядової пісенності. 

До весільних віватів належить пісня віват-
ного типу, створена пізніше, «Посію я жито 
поміж осокою» переважно з західних облас-
тей: Вінницької, Чернівецької, Волинської 
(є запис також з Луганщини, можливо від 
переселенців), зафіксовані новітні варіанти 
весільної пісні віватного типу. У ній молода 
запитує матір, чи не буде вона жалкувати за 
дочкою, обіцяючи залишити їй на втіху бра-
та 2. Пісня має чотирирядкову пісенну стро-
фу з шестискладовим віршовим розміром 
(6+6)2 та звичайним розспівуванням шести-
складовика e e e e q q у наспіві будови aa1:bc. 
Також у західних областях поширена пісня-
прощання молодої з рідною домівкою, члена-
ми родини «Бувайте здорові ви, мої пороги» 3. 
Вона створена пізніше, що можна визначити 
за характером лексичних особливостей тек-
сту та стильовими ознаками весільного ві-
вату: чотири-шестирядковою будовою по-
етичної строфи з шестискладовим віршовим 
розміром (6+6)2 або (6+6)3 зі звичайним для 
необрядової пісенної лірики розспівуванням 
шестискладовика в ритмі e e e e q . e на-
співу репризної будови ab:cd:c1d1.

Ще одна пісня із західних областей Украї-
ни: Волинської, Івано-Франківської, Львів-
ської зі стильовими ознаками вівату звучить 
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на цьому етапі весілля – «Було не рубати зе-
леного дуба». У ній молода дорікає молодому, 
якщо він висловлює невдоволення нею: «було 
не брати мене» 4. 

До новітніх весільних пісень належать 
також твори з танцювальними козачковими 
та гопаковими мелодіями. Ці пісні, зокрема, 
стосуються відносин тещі та зятя. Від імені 
тещі співають жартівливу пісню-звернення 
до зятя «Ой зятю мій, зятю хороший: зако-
пала під вишнею гроші, як будеш, зятю, до-
чку любити, будеш мої гроші лічити»  5. Піс-
ня розповсюджена на Західному Поділлі, але 
є також записи з Запорізької та Луганської 
областей, можливо, від переселенців. Вона 
має чотирирядкову строфічну будову жар-
тівливої пісні ab:cd або aaab з V 9+10:9+9 або 
9+9+9+10, якому відповідає ритміка наспіву 
aa1:bb1 e e e e q e e q q \ e e e e e e e e q q ] e e e e q e e q q } або зворотна у випадку 
aa:bb1 e e e e q e e q q } e e e e e e e e q q .

Зять дарує тещі чоботи, про що виконав-
ці співають в однойменній пісні «Чоботи» 
з початком «Оце ж тіє чоботи, шо зять дав: 
за ці чоботи дочку взяв»  6. Пісня розповсю-
джена в центральному, слобожанському та 
західно-подільському регіонах весільної пі-
сенності. Вона має чотирирядкову куплетну 
форму жартівливої пісні з приспівом. Вір-
шова структура (7+3)2:6+3+7+3 поєднана з 
ритмікою e e e e q e e \ e e q } q e e \ q e e \ e e q \ e e e e q e e \ e e q наспіву abab:cbc1b 
у мінорному пента-гептахорді з субтонами та 
ЛК І-І:І-І.

До весільних новотворів відносимо пісні з 
романсовою основою наспіву, нехарактерною 
для обрядової мелодики. У  Хмельницькій, 
Волинській, Тернопільській, Івано-Франків-
ській областях, тобто у західно-подільському 
та волинсько-поліському регіонах весільної 
пісенності побутує пісня пізнішого похо-
дження на зразок весільних віватів «Горіла 
сосна, палала» з парно симетричною будовою 
поетичної строфи aa:bb та восьмискладовим 
віршовим розміром (8+8)2, якому в наспіві 
дзеркально симетричної будови ab:b1a1 у мі-
норному пентахорді з початковою субквар-
тою відповідає також дзеркально симетрич-
на ритмоструктура e e e q e q e h ] e e e q e e e e } e e e q e q e h . У цій пісні дівчина 
звертається до своїх кіс, які їй вже більше не 
будуть служити, а підуть під білий вельон 7.

Також до весільних новотворів зараховує-
мо пісні західнослов’янського, зокрема поль-
ського походження, що походять з польських 
сіл України та були асимільовані в україн-

ському весільному обряді. Під час виїзду 
молодої з рідної домівки до хати молодого 
звучить спонукальна пісня, в якій молодий 
просить молоду сідати на віз і припинити 
плач: «Ой сідай, сідай, кохання моє»  8. Піс-
ня зафіксована у Вінницькій, Хмельниць-
кій, Чернівецькій та Закарпатській областях. 
Вона має стильові ознаки вівату, а також за-
ховує впливи західнослов’янської, зокрема 
польської, народної пісенності.

Найбільше фольклоризованих новотво-
рів знаходимо серед необрядової лірики та 
балад. Вони виникали під впливом міського 
романсу, новітніх течій у народному мисте-
цтві, викликаному до життя впливом урба-
нізованого суспільства, поширення письмен-
ності у сільському осередку. Внаслідок цих 
процесів виникала мода на рукописні співа-
ники, коли народна пісня поширювалась не 
тільки усним, але й усно-письмовим шляхом. 
Ці пісні мають особливу мовну та музичну 
стилістику. Значна їх частина склала основу 
сільського романсу.

Найбільшу кількість записів пісні ро-
мансового складу «Ой ти, дівчино, горда та 
пишна» зроблено у Волинській та Вінницькій 
областях. У ній козак ласкаво вмовляє коха-
ну вийти, але вона боїться ворогів, морозу і 
не виходить. Козак обіцяє, що вороги поні-
міють, а ніжки він зігріє, вклавши їх у ша-
почку  9. Однак бадьоре звучання маршової 
розмашистої мелодії з пунктирним ритмом 
п’ятискладовика q e . x q q у віршовому роз-
мірі (5+5)2 або 5+5:5+6, хоча й значною мірою 
розспіваного у деяких варіантах, наводить на 
думку про побутування пісні як похідної у 
козацькому побуті, де, можливо, й слід шука-
ти джерела її виникнення. 

Близька до розглянутої пісня «Ой зійди, 
зійди, зіронько вечірняя». У ній парубок ви-
кликає дівчину на побачення. Мила спочатку 
не погоджується (неподоба, мати не пускає), 
але, зрештою, виходить, звеселяючи кохано-
го, як зіронька освітлює вечірнє небо. 

Ця пісня романсового складу поширена 
на значній території Центральної та Схід-
ної України, але найбільше – на Середньому 
та Нижньому Подніпров’ї (зокрема на Пол-
тавщині), де, можливо, й була створена. Про 
це свідчить і характерна для Подніпров’я 
широко розспівана мелодія протяжної піс-
ні (що відрізняється надзвичайною красою) 
у поєднанні з силабо-тонічним віршуван-
ням поетичного тексту. Основний віршовий 
розмір пісенної строфи будови АВВ  (5+7)23 
ампліфікується у досить широких межах 
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до (7+9)2 у найрізноманітніших ізоритміч-
них та гетероритмічних комбінаціях. Тут 
дев’ятискладовик сегментується на 4+5, а 
будова поетичної строфи з ab:cd:cd перетво-
рюється на abc:def:def. Проте у зв’язку з тим, 
що останні два сегменти трисегментного пое-
тичного рядка об’єднані єдиним ритмоінто-
наційним рухом у мелодії, що досить часто 
спостерігаємо у пісенній ліриці та епіці, вір-
шовий розмір трактуємо як двосегментний. 

Залежно від кількості складів пісенно-
го коліна варіюється його ритмічне оформ-
лення, але так, що завжди можна впізнати 
основну ритмоструктуру. Так, у першій скла-
дочисловій групі п’ятискладовикові відпо-
відає ритм q e e h h – на основній території 
поширення та e e e e q – на Волині (північ 
Хмельницької та Волинська області). Шес-
тискладовик розспівано як e e e e h h (або e e e e q q ), семискладовик у другій скла-
дочисловій групі – e e e e q q q з незначним 
варіюванням, восьмискладовик  – e e e e q q q q , дев’ятискладовик  – e e e e e e q q q . 
При цьому найпоширеніша версія віршового 
розміру (6+9)23 таким чином розспівана як e e e e h h \ e e e e e e q q q . Отже, скрізь 
простежуємо ритміку десцендентного типу 
з поступовим подрібненням (шляхом збіль-
шення кількості складів) макротридольника h h h спочатку в першій ( e e e e h h ), потім у 
другій та третій ( e e e e q q q q , e e e e e e q q q ) його частинах. 

Інтонаційний зміст основного мелотипу 
(МТ) пісні (як, до речі, і її початкова віршова 
строфа) відзначається надзвичайною стійкіс-
тю до варіювання. Лише на Волині (куди піс-
ня потрапила, очевидно, з Подніпров’я) МТ 
інтонаційно стискається і має будову мело-
строфи aa1:bc:bc, основний же МТ – ab:cb1cb1 

10. 
Він у своєму безрепризному вигляді склада-
ється з чотирьох сегментів або фраз. Перша – 
висхідно-низхідна від тоніки до квінти й тер-
ції (переважно сольний зачин). Друга, хорова, 
стверджує більш високий регістр, розпочина-
ючись та закінчуючись квінтою. У третій «за-
войовується» низький регістр, зокрема, через 
пiдвищений VII щабель мінору та субквінту, 
у четвертій через високий регістр стверджу-
ється тоніка. У  пісенних збірниках знахо-
димо чимало зразків саме з цим наспівом 11. 
Наспів має ніжне мінорне забарвлення. За 
мелодикою це протяжна пісня, з поетичного 
боку – народний романс.

Надзвичайно поширена, особливо у пів-
денно-західних областях України пісня «По 
той бік гора» (вар. початку: «По цей бік гора», 

«Ой відти гора», «Ой звідси гора», «І  сюди 
гора, і туди гора», «Ой у полі верба»). У пісні 
йдеться про дівчину, що іде з повними відра-
ми води, у дорозі їй трапляється козак-верш-
ник, який просить напоїти коня. Дівчина 
відмовляється, адже вона не належить йому. 
Козак кличе дівчину з собою або наказує ті-
кати, бо кінь заб’є. Дослідники вбачають у цій 
пісні прихований еротичний зміст 12.

В  основі пісенної строфіки пісні лежить 
п’ятисегментна будова поетичної стро-
фи ab:cde, переважно з повторенням дру-
гої частини ab:cde:cde, що утворює в цілому 
репризну будову строфи АВВ, типову для 
української необрядової пісенної лірики та 
епіки взагалі. Типова МС пісні – дворядкова 
з розширенням третьої частини квадратної 
структури відповідно до найпоширенішого 
віршового розміру 5+5:4+4+5 або 5+5:4+6+5. 
Останній типовіший для записів зі Східного 
Подніпров’я. 

У  переважній більшості записів 
п’ятискладовикові відповідає «колядкова» 
РФ e e e e q ( e e e e h ) у різних модифі-
каціях, зокрема з пунктирним ритмом у ва-
ріантах з Закарпаття  13, ямбічним тріольним 
ритмом у варіантах з Поділля, Волині та Бу-
ковини  14. Зміна ритмічної мікроінтонації 
як основи мелодії ( e e ; e . x ; q e ) істотно 
впливає на характер наспіву пісні. У варіан-
тах з 23-складовою пісенною строфою рит-
моструктура (РС) найчастіше має вигляд e e e e h } e e e e \ e e e e \ e e e e h , а 
з 25-складовою – e e e e h } q q q q \ e e e e q q \ q . e q q h . . В останньому випадку десяти-
складовик першого рядка врівноважується 
початковим десятискладовиком 4+6 друго-
го, тоді останній п’ятискладовик ритмічно 
розтягується до значення третього рядка, 
утворюючи удавану трирядкову строфу за 
рахунок подовження останньої тривалості h . 
(одержуємо 8+8+8 чвертей). У цьому полягає 
основна визначальна риса цієї пісні, що виді-
ляє її серед інших фольклорних творів завдя-
ки оригінальній будові МС, яка набуває зна-
чення основного типового наспіву цієї пісні. 
Іноді сюди ж додаються вставні слова-рефре-
ни, які додатково збільшують вагу удаваного 
третього рядка пісенної строфи.

У  зразках з 23-складовою поетичною 
строфою першого типу, навпаки, розширен-
ня другого рядка нівелюється ритмічним ру-
хом без зупинок на довгих тривалостях (див. 
її РС). Цим згадана пісенна строфа набли-
жується до поширеної ПС з віршовим роз-
міром 6+6:4+4+6 і має з нею, можливо, і пев-
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ну спорідненість, хоча б на рівні психології 
творення симетричної мелострофи, на рівні 
закономірностей фольклорного музично-по-
етичного мислення.

З інтонаційного боку тут важко виділити 
якусь певну стійку модель МТ, адже особли-
вість цієї пісні полягає саме у своєрідній бу-
дові пісенної строфи, хоча й тут простежуємо 
також загальну тенденцію до симетрії. Вона 
полягає у тому, що найчастіше трапляється 
МС типу AAbcА1. Відхилення у вигляді зміни 
форми та напряму руху інтонаційних хвиль 
не впливають істотно на основний зміст на-
співу. При цьому, регіональні типи іноді ви-
являють значну тенденцію до стильової ди-
ференціації: на Лівобережжі  – це протяжне 
багатоголосся, у Тернопільській області  – 
розширення МС по типу ігрових веснянко-
вих пісень: 5+5:(4+4)2+5 тощо. У  слуховому 
сприйнятті значно відрізняються від основ-
ного корпусу варіантів зразки з початком 
«Ой у полі (на горі; у лузі) верба, під вербою 
вода» з віршовою будовою поетичної строфи 
6+6:4+6+6. Тут МТ утворює групу наспівів, 
надзвичайно розспіваних та поетичних, з ха-
рактерною зупинкою на VI щаблі 15.

Розпач, тривогу і тугу спостерігаємо у піс-
ні романсового складу «Чому не прийшов, 
як місяць зійшов». Дівчина запитує милого, 
чому він не прийшов (не приїхав) на побачен-
ня, чи коня не мав, чи стежки не знав, чи мати 
не пускала? Милий відповідає, що винувата 
молодша сестра, яка сховала сідло, а старша 
знайшла та випровадила брата до милої, бо 
вже знає, що то за кохання 16.

Пісня поширена переважно на Под-
ністров’ї, Поділлі та Волині, найбільше запи-
сів маємо з Чернівецької (тут зроблено іс-
торично перші фіксації з мелодіями вже 
наприкінці ХІХ  ст.) та Вінницької областей. 
Можливо, на Буковині слід шукати й першо-
джерела пісні. 

Особливістю наспіву пісні є його ро-
мансовий склад з шестисегментною дво-
трирядковою пісенною строфою та віршо-
вим розміром, який варіюється у незначних 
межа х від (5+5+6)32 до (5+5+7)23. Останній 
різновид типовий для обрядового фольклору. 
І в обрядових піснях, і в пісні «Чом ти не прий-
шов» основу ритмоструктури наспіву скла-
дає «коляд ковий» п’ятидольник e e e e q або 
з подовженим останнім звуком e e e e h  . 
У  варіантах з завершальним шестискладо-
виком до тричі повтореної «коляд кової» РФ 
додається одна заключна тривалість, у варі-
антах з заключним семискладовиком – відпо-

відно дві. Іноді перша фраза (п’ятидольник) 
повторюється у зміненому або незмінному 
вигляді. У  цілому МТ пісні має наскрізний 
інтонаційний розвиток у наступній послі-
довності: перші фраза  – експозиція, друга  – 
видозмінена експозиція, третя  – половинне 
кадансування на І, ІІІ або V щаблях. Четвер-
та фраза – розробка, поштовх до подальшого 
розвитку, п’ята  – подальший розвиток, шос-
та – кадансування. Іноді композицію врівно-
важує реприза другого рядка.

Складовою частиною української народ-
ної пісенної лірики виступає народний ро-
манс. Він має пізніше походження порівняно 
з творами епічними та позаобрядовими лі-
ричними, виник під впливом міської культу-
ри, зокрема, міського романсу. Цим поясню-
ються стильові особливості, якими народні 
романсові твори відрізняються від основної 
маси необрядової лірики та епіки. Це сто-
сується в першу чергу ритмомелодичних 
характеристик, зокрема опору на гомофон-
но-гармонічне мислення (фактуру), ритміку 
затактового або трійково-вальсового плану 
відповідно до оригінальних, часто складних 
форм народного віршування тощо. Їх сюжети 
часто близькі до типу жорстокого романсу, 
що має тісні зв’язки з явищами субкультури, 
наприклад, циганського середовища. 

До таких пісень-романсів належить пісня 
«Ой там у темному гаю». В ній циганка про-
рокує дівчині, що милий її покине, зрадить з 
іншою. Але дівчина не вірить, закохані щас-
ливі. Її варіанти зафіксовані переважно у 
Нижньому Подніпров’ї та в Луганській об-
ласті 17. Пісня має трирядкову пісенну строфу 
АВВ з повторенням другого рядка, віршовий 
розмір (8+7)3, якому відповідає трійкова РС e e e e e e q . q . \ e e e e e e h . у ме-
лострофі аа1:а2а3 з варіюванням одного ме-
лодичного сегмента в гетерофоній фактурі 
наспіву мінорного нахилу в діапазоні сексти-
децими.

Останнім часом у виконанні неавтентич-
них фольклорних колективів особливою по-
пулярними є народні пісні зі стильовими 
ознаками сільського романсу, який, на відміну 
від міського, виконують переважно гуртом. 
Його багатоголосся відчутно відрізняється 
від гуртового співу традиційної селянської 
пісні, у мелодиці помітні впливи сучасного 
пісенного музичного мислення з його секвен-
ціями, гармонічним мінором та мажором, за-
гостренням ладово-гармонічних відношень, 
посиленням моторики у ритмічному русі 
тощо. Це переважно куплетні, а не строфічні 
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пісні, іноді з приспівом. Авторство тут, як і в 
міському романсі, майже не зберігається. 

Найбільшого розквіту селянський романс 
дістав у фольклорній традиції Поділля та су-
міжних областей. До цього жанру належить 
пісня «Несе Галя воду, коромисло гнеться» 
(вар. початку: «Ой висока вишня, не можу на-
гнути»). Козак покидає дівчину, яка його не 
шанувала. Дівчина просить милого поверну-
тись, обіцяючи шанувати. Але парубок не ві-
рить, бо скільки разів вертався, але шани не 
було 18.

Пісня має віршовий розмір (6+6)32, у яко-
му шестискладовик розспівується звичайним 
чином як e e e e q q або e e q q q h з незначни-
ми відхиленнями. Наспів романсово-мотор-
ний, що у всіх варіантах має мінорний нахил 
ладу.

Балада романсового складу «За горами 
сонце палає» має значну кількість зафіксо-
ваних варіантів з мелодіями. У баладі співа-
ється про чоловіка, який від’їжджає, жінка 
тужить за ним. Свекор одержує від сина і 
показує невістці листа, в якому її чоловік по-
відомляє, що має іншу. Жінка заколисує ди-
тину і листовно кличе милого приїхати, щоб 
їх поховати. Чоловік тужить, адже він просто 
вивіряв милу 19.

Безумовно, ця балада є досить пізнім но-
вотвором, поширеним переважно на Поділлі 
та Прикарпатті, є також записи з Подніпров’я 
та Слобожанщини. Оригінальному дев’яти-
восьмискладовому віршовому розмірові 
(9+8)23 або (4+5+4+4)23 відповідає романсово-
го складу наспів, що виконується переважно у 
багатоголосному звучанні. На те, що ця пісня 
має пізніше походження, вказують, крім сю-
жетних деталей, нестійка сегментація піввір-
шів, мобільність дрібніших складочислових 
груп. Основному віршовому розмірові (9+8)23 
відповідає усталена ритміка пісенного рядка e q e e q e e q h \ e q e e q e e h , розспівана в 
мінорі з регулярним поверненням до тоніки. 
Щоправда, північно-східні варіанти, зокре-
ма з Сумщини, мають архаїчнішу мелодику з 
прагненням до ствердження могутнього ма-
жорного колективного сонорного звучання.

Риси заробітчанської та ліричної пісні про 
кохання поєднують у собі варіанти фольк-
лорного твору «Вітер з поля, хвиля з моря» 
(вар. початку: «Ой хоч воля, хоч неволя»): 
милий на заводі, вражі люди поламали мідні 
труби, щоб ми в парі не ходили; а ми ходить 
будемо 20. 

Варіанти цієї пісні зафіксовані на 
Подніпров’ї, Поділлі, Причорномор’ї, Донбасі, 

переважно в областях з розвиненою промис-
ловістю. Віршовому розмірові 4+4:5+5 відпо-
відає ритмосхема наспіву, що нівелює віршо-
ву цезуру в другому півперіоді таким чином, 
що утворюється МТ переважно будови aa1:bc 
з ритмічним прискоренням у третій чверті 
мелострофи q . e q q \ q . e q q \ e e e e q q \ q e q h . Іноді зустрічаємо симетричну V 4+6:6+4 
з РС q . e q . e \ e e e e q . e \ \ e e e e q q \ q . e h h . Пісня пізнішого походження має 
стійкий МТ, який поєднує стійке співвідно-
шення віршової та музичної ритміки, інтона-
ційної будови МС та ЛК І-І:І-І або І-І:ІІ-І, бага-
тоголосну фактуру виконання.

Так само, як і в обрядовій пісенності, часто 
ознакою новітності в ліричній пісенності стає 
моторний рух танцювально-жартівливої ме-
лодики при нежартівливому характері пісен-
ного тексту (тобто емоційно-стильова невід-
повідність тексту та наспіву у фольклорному 
творі). На межі моторної та розспіваної ліри-
ки знаходиться пісня «Ой на горі два дубки». 
У  ній козак кличе дівчину на гуляння, вона 
готова, але якщо піде милий 21. Танцювально-
ігровий, козачково-моторний характер пісні 
обумовлює і тип будови її пісенної строфи з 
комбінованим віршовим розміром 7+7:10:7 
або (4+3)2:4+3+3:4+3 з вільною комбінаці-
єю чотири- та трискладовиків ( e e e e та e e q  ) то рівними тривалостями, то вдвічі 
збільшеними в трискладовиках. Пісня широ-
ко використовується у концертних програ-
мах фольклорних колективів.

Значне поширення (від Полтавщини до 
Львівщини), але нерівномірне (найбільша 
кількість записів зроблена в Хмельницькій, 
Полтавській та Київській областях), має піс-
ня «Ой у полі нивка» (вар. початку: «Ой на 
горі нивка»). Дівчина жала в полі, неподалік 
проїжджав козак, зняв шапку, привітався, а 
вона його серденьком назвала (у деяких варі-
антах – вишила сорочку), а по всім світі про 
цю подію лунає слава 22.

Крім стійкого початку пісенного тексту, 
пісня має також інші стійкі компоненти. За 
винятком запису з Львівщини, її наспів має 
мінорний нахил ладу з субтонами, помірно 
рухливий темп виконання з рисами маршо-
вості, стійкий мелотип, що відповідає віршо-
вому розмірові 6+6:4+4+6 квадратної (чотири-
тактової, чотирирядкової) пісенної строфи з 
розширенням третьої частини. У цій пісні, як 
і в багатьох інших з подібним віршовим роз-
міром, спостерігаємо ритмічну структуру (РС) 
наспіву будови AAbbA: e e e e q q } e e e e \ e e e e \ e e e e q q , яка з метричного боку 
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має повне часове врівноваження: восьми ме-
тричним одиницям першого півперіоду від-
повідають вісім метричних одиниць (у цьому 
випадку чвертей) у другому півперіоді. З цією 
РС органічно поєднується інтонаційна будова 
мелотипу (МТ) aa:bcd або aa:Bc (друга поло-
вина періоду переважно повторюється). З  ін-
тонаційного боку найстійкішою є фраза «а» – 
інтонаційно-ладова модель простої зворотної 
інтонації, що розпочинається тонікою та за-
кінчується нижньою квінтою: І-5 через сьо-
мий щабель натурального або гармонічного 
мінору. У третій чверті МТ більш-менш чітко 
(у різних варіантах) відчувається відхилення 
до VII щабля натурального мінору. Є підстави 
вважати, що пісня була поширена зі сходу на 
захід у недавні часи. Основні стильові особли-
вості споріднюють її з веснянками.

До новітнього шару пісенної лірики від-
носимо також фольклорні твори із впливом 
солдатських похідних пісень, як наприклад, 
пісню «Ой ішов я вулицею раз, раз» 23. 

Пісня про чоловіка-п’яницю «Ой зацвіла 
рожа край вікна» відбиває сучасний досвід 
переосмислення традиційних пісенних сю-
жетів про чоловіка-пияка: він нічого не ро-
бить, тільки п’є, тяжко б’є жінку. У безвиході 
вона кидає дітей, сідає на човен, їде за Дунай. 
Чоловік кличе жінку повернутися, адже пла-
чуть діти, але вона не погоджується 24.

Сучасні тенденції пісні найбільше відчу-
ваємо в мелодії: емоційно піднесеній, маршо-
вого характеру з синкопованою загостреніс-
тю інтонацій. Рясні синкопи, застосування 
засобу інтонаційно-ладової транспозиції  – 
наслідки впливу західнослов’янської і, навіть 
ширше  – західноєвропейської танцювальної 
мелодики, яка останніми сторіччями міцно 
закріпилася переважно в західноукраїнській 
народній музиці.

Найбільша кількість записів пісні «Ой за-
цвіла рожа край вікна» походить з Поділля, 
Буковини та Закарпаття, є також записи з лі-
вобережних областей. І все ж, найімовірніше, 
ця пісня – подільське явище за типом пізнього 
багатоголосся, розширенням третьої частини 
квадратної пісенної строфи. Внаслідок роз-
ширення утворюється змінна віршова будова 
пісенної строфи 9+9:(6+6+9)2 або 8+8:5+5+8, 
де 9-складовик сегментується на 6+3, а 8-скла-
довик – відповідно на 5+3. РС пісні складаєть-
ся з двох РФ: десцендентного типу e e e e q q q q h та e q e q q (або e e e e q q ), які утворюють 
схему ААbbА. У мелодії їй відповідає будова 
ААbcА2 з транспозицією першого сегмента на 
квінту або терцію вгору.

У  західних областях, а особливо у Львів-
ській, поширена пісня «Прощайте, гори, про-
щай, Кавказ» (вар. початку: «Слухайте, люди, 
та й ти, Кавказ»). Вояк прощається з родиною 
(милою). Мати побажала, щоб сина вбила 
куля. Летіла куля, вдарила в грудь, потекла 
кров у Дунай. Солдати ховають побрати-
ма. Жінка ремствує: мужа з війни нема, хто 
поо ре, збере врожай, нагодує родину; діти 
плачуть  – тата нема. Вар.: мила хустки пра-
ла, мужа куля вбила. Вар.: заплакала мати: 
десь сина нема, лежить у землі. Вар.: вже ко-
заченька нема, дівчина пішла заміж. Ця ба-
лада локального поширення, пізнішого часу 
походження має значну кількість текстових 
варіацій, основою сюжету є вбивство кулею 
вояка на полі бою 25. Сюжет відсутній у ката-
лозі балад О. Дея, хоча певним чином і може 
бути віднесений до підрозділу III-F-14: «Війна 
забирає в солдата життя, в матері – сина, в ді-
тей  – батька». Тут не згадано жінку, яка фі-
гурує у більшості варіантів пісні «Прощайте, 
гори, прощай, Кавказ».

Пісня має дворядкову чотирисегментну 
строфу, переважно з повторенням другого 
рядка, віршовий розмір (5+4)23, що одностай-
но ритмічно втілений в оригінальній ізорит-
мічній схемі e e e q e \ e e e q . мелостро-
фи ab:cd у мінорному гексахорді. Серед ЛК 
переважають І-ІІІ:І-І та V-V:І-І. Записи зде-
більшого одноголосні. 

До вояцьких балад також зараховуємо піс-
ню «Ой там край дороги сухий дуб стояв». 
В  ній мати тужить за вбитим сином-парти-
заном, який був меншим, найулюбленішим 
серед її п’ятьох дітей. Командир її втішає: не 
плач, твій син – герой 26. 

Пісня поширена також переважно в за-
хідних областях України, звідки, очевидно, 
потрапила на Подніпров’я. Вона має склад-
ну строфіку  – чотирисегментну дворядкову 
строфу, іноді з повторенням другого рядка, 
яка може бути також трисегментною триряд-
ковою з МС аа1а2, п’ятисегментною типу aabab 
тощо. Основу сегменту складає 11-складовий 
вірш, який сегментується на 6+5 зі стійкою 
ритмікою парною e e e e q q \ e e e e h або 
трійковою q e q e e h \ q e q e h . Серед ладо-
вих структур переважає октавний мінор.

До сучасних сюжетних жартівливих пі-
сень належить розповсюджена на Східному 
Поділлі та в південних областях пісня «На ка-
мені ноги мию». У ній чоловіка-п’яницю заби-
рає міліція, жінка радіє, вона не бажає йому 
навіть приносити передачу у в’язницю 27. Піс-
ня має дворядкову шестисегментну пісенну 
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строфу з повторенням другого рядка. Віршо-
вому розмірові (4+4+6)3 відповідає РС будо-
ви aab:cb: q q e q . \ q q e q . \ q q e e q h . \ \ q q e e e e e e \ q q e e q h наспіву aab:b1b2 з мі-
норним нахилом ладу.

Отже, фольклоризовані новотвори знахо-
димо у всіх підрозділах народної пісенності. 
Вони втратили авторство і набули значення 
народної пісні, незважаючи на наявність су-
часних реалій у тексті або сучасних стильо-
вих компонентів мелодики. Ці твори збага-
чують наше уявлення про народну пісню, її 
творення та побутування. Фольклоризація 
пісенних новотворів також свідчить про 
продовження та безперервність сучасного 
фольк лорного процесу. 
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Орися Голубець 
(Львів)

ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНИЙ СТАН 
ПІСЕННОЇ ТРАДИЦІЇ 
(за матеріалами Бережанського району 
Тернопільської області)

На початку ХХІ ст. глобалізаційні про-
цеси мають щораз більший вплив на духовне 
життя нації, швидкими темпами відбуваєть-
ся нівеляція традиційної народної культури. 
Тому закономірним є підвищений інтерес до 
висвітлення сучасного стану пісенної тради-
ції, звертаючи при цьому увагу на регіональ-
ну специфіку фольклору.

У червні – серпні 2008 року під час особис-
тих експедицій автором статті здійснено за-
пис різножанрового фольклору в м. Бережа-
нах та селах Гайок, Лісники, Урмань, Пліхів, 

Божиків, Шибалин, Жуків, Гиновичі, Кути, 
Мечищів, Вербів, Гутисько, Саранчуки, Лап-
шин Бережанського району Тернопільської 
області 1.

За матеріалами експедицій 2008  року, на 
синхронному рівні, основну частину сучас-
ного репертуару складає традиційний об-
рядовий фольклор. Серед календарно-обря-
дових пісень Бережанщини важливе місце 
займають пісні зимового циклу, коляди, ко-
лядки, щедрівки та «маланчані» пісні.

Коляди, пісні про Різдво Христове викону-
ють під вікнами залежно від традиції кожно-
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го села на Різдво чи на другий день (8 січня), 
рідше на третій день свят (9 січня). Молоді та 
старші чоловіки збираються в гурти і ходять 
колядувати у відведеній за домовленістю час-
тині села. Колядують під проводом церков-
ного брата, який збирає заколядовані гроші 
«на церкву». Виконують «Бог предвічний», 
«Нова радість стала», «Небо і земля», «Воз-
веселімся всі…» та інші загальновідомі в Га-
личині церковні коляди. Окремо колядують 
діти обох статей, для себе. Діти, виконуючи 
коляди, співають переважно лише декілька 
строф. Закінчують колядування зазвичай за-
гальновідомими віншівками.

Церковні коляди також супроводжують 
дійство живого «Вертепу». Молодь і серед-
нього віку чоловіки беруть участь у розігру-
ванні вертепної драми. 

Окрему групу становлять коляди з націо-
нально-патріотичними мотивами, що тра-
диційно виконувалися лише в колі сім’ї. 
Найвідомішою колядкою національно-
патріо тичного змісту на Бережанщині є 
«Сумний святий вечір». Ця колядка й досі 
активно побутує як пісня, що виконується в 
колі сім’ї на Святий вечір. У сучасному вико-
нанні вона звучить як поминальна, молитва-
реквієм за загиблими героями, як спомин 
про тих, хто не вернувся із заслань, тюрем.

Увечері на свято преподобної Меланії 
(13  січня) в деяких селах ходять «маланча-
ти» дівчата («маланки»), старші жінки, рідше 
дівчина з хлопцем, хлопці. Виконують при 
тому традиційну щедрівку «Там на горі вітер 
віє» із розігруванням невеличкої сценки чи 
без такого.

У кінці 90-х років ХХ ст. починається ак-
тивне привнесення та зміни в цей обряд. Ро-
зучування у школах та сільських будинках 
культури сценаріїв проведення свята з різних 
друкованих джерел, нівелює місцеву обрядо-
ву традицію (с. Мечищів, м. Бережани). Так, 
у с.  Урмань «Маланка» не була поширена. 
Як вказує старша інформаторка: «То сценарії 
десь зібрали з книжок, “Маланку” придума-
ли, але то не наше. В давні часи “Маланки” не 
було, “Маланка” тепер-во, в теперішні часи» 2. 
Особливого поширення у кінці ХХ  – на по-
чатку ХХІ  ст. набули сучасні театралізовані 
обходи з «Маланкою» у м. Бережанах.

Напередодні Богоявлення Господнього 
святкують Щедрий вечір або Другий святий 
вечір (18  січня). Ходять щедрувати жінки 
середнього та старшого віку, рідше дівчата, 
окремо дівчатка. Зміна вікової регламентації 
учасників обряду призвела до змін репертуа-

ру, збільшення частки творів з релігійним 
змістом, з апокрифічними мотивами.

На сучасному етапі функціонування до 
щедрівок увійшли пісні, які в інших місце-
востях функціонували як колядки з дохрис-
тиянськими мотивами, колядки для всіх чле-
нів сім’ї.

Щедрівок господареві залишилось в ак-
тивному репертуарі, а навіть і в пам’яті 
респондентів зовсім мало. Порівнюючи су-
часні записи із записами з початку ХХ ст. із 
близьких сіл, можна зауважити скорочення 
та осучаснення тексту. У щедрівках відбу-
вається насичення текстів християнськими 
символами.

У наш час на досліджуваній території зни-
кає диференційований тип обряду щедру-
вання, що призводить до звуження пісенного 
репертуару. Більшість щедрівок для господа-
ря рідко відтворюється, знають і виконують 
їх переважно старші жінки. У сучасних запи-
сах відсутні щедрівки для господині.

Під час польових обстежень не вдалося за-
фіксувати деякі зі щедрівок, що були опублі-
ковані В. Гнатюком в Етнографічному збірни-
ку 3. Отже, відбувається постійне скорочення 
пісенного репертуару за рахунок зникнення 
архаїчних творів.

Найкраще збережені і найбільше побуту-
ють величальні пісні для парубка та дівчини 
з домінуючими любовними мотивами. Хоча 
і в цих творах відбувається постійне скоро-
чення тексту, майже ніколи не виконуються 
строфи, у яких згадується сестра, брат.

Пісні з біблійними, апокрифічними, на-
родними релігійними мотивами співають 
господарям, господиням, старшим людям. 
У  наш час найпопулярнішими, найпошире-
нішими є щедрівки про Богородицю, що ку-
пає Христа, пере ризи, вибирає ім’я для дити-
ни, про пошук Христа жидами.

Дедалі частіше виконують загальновідомі 
щедрівки, серед них «Добрий вечір тобі, пане 
господарю», «Щедрик, щедрик…». Відбува-
ється штучне збагачення народних обрядів 
через розучування зразків з друкованих та 
інших джерел. Відбулася зміна учасників зи-
мових календарних обрядів, що відповідно 
відобразилося в репертуарі. Змінюється тип 
колядування, щедрування з диференційова-
ного на загальний.

З календарно-обрядової поезії весняно-
го циклу найбільш поширеними і найкраще 
збереженими є гаївки. У кожному населено-
му пункті у досліджуваний час склалася різна 
ситуація з відтворенням гаївкової традиції, 

http://www.etnolog.org.ua



 65  

від активного побутування до цілковитого 
зникнення.

У досліджуваному районі гаївки викону-
вали протягом трьох днів Великодніх свят і 
на Провідну неділю, біля церкви. В  останнє 
десятиліття у більшості сіл звужується часо-
ва регламентація цих пісень. Учасниками гаї-
вок є всі бажаючі, хоча здебільшого це старші 
жінки та діти.

Серед архаїчних гаївок, що й досі в актив-
ному репертуарі – «Кривий танець». Сучасні 
фіксації засвідчують добру збереженість пі-
сень з вегетаційно-господарськими мотива-
ми в пам’яті виконавців та в активному ре-
пертуарі. У майже всіх варіантах цих гаївок 
збереглися традиційні схеми виконання з 
імітаційними рухами-діями.

Частина архаїчних гаївок, серед них «Зель-
ман», «Коструб», з різними орнаментальни-
ми танками рідко відтворюється, або й вза-
галі щезла у досліджуваному районі. Одним 
з факторів зникнення традиції виконання є 
малозрозумілий зміст, складніший хореогра-
фічний малюнок для відтворення.

Очевидно, що на зміну давнім поширеним 
на цих теренах іграм на вибір пари  – «Зай-
чик», «Білоданчик» у другій половині ХХ ст. 
увійшли ігри «Подоляночка», «Голубка». Ві-
домі вони майже всім інформаторам, причо-
му вони зазначають, що ці пісні виконують 
переважно діти.

Серед гаївок на Бережанщині особливе 
місце займають твори, що відображали реалії 
соціально-історичного життя ХХ ст. У репер-
туарі виняткове місце належить новотворам 
з мотивами стрілецької героїки («В  нашім 
селі на горбочку», «Вже весна воскресла»). Ве-
ликий пласт складають суспільно-політичні 
пісні (січові, стрілецькі, повстанські тощо), 
які функціонують як гаївки. 

Зміна тематики також спричинена тим, що 
гаївки почали виконувати жінки старшого та 
середнього віку з привнесенням історичних 
пісень, балад, родинно-побутових ліричних 
пісень. Виконуються вони в рухомому або не-
рухомому колі.

Багато серед сучасних гаївок на Бережан-
щині баладних пісень. Автор цієї статті до-
кладно торкалася питання входження балад 
у гаївковий репертуар у статті «Перехід ба-
ладних пісень у жанр гаївок» 4.

Наші спостереження над цими піснями 
дозволяють стверджувати, що пісні інших 
жанрів адаптувалися сучасною гаївковою 
традицією, часто витісняючи функціоную-
чі архаїчні власне гаївкові твори, кількість 

яких постійно зменшується через забуван-
ня, послаблення розуміння останніх. Через 
це різножанрові пісні тематично близькі як 
давнім, так і новітнім гаївкам набули нового 
функціо нального навантаження.

У записах гаївок з досліджуваного району 
творів новітньої формації нараховується на-
багато більше, ніж зразків давньої верстви. 
Але нові гаївки мають значно меншу кіль-
кість варіантів. Примітною для більшості з 
них є і територіальна обмеженість їх поши-
рення. У багатьох випадках натрапляємо на 
тексти вузьколокального характеру, тобто 
такі, що зафіксовані лише в окремих населе-
них пунктах.

Відомо, що на Зелені свята у кінці ХІХ ст. 
у с.  Поручин відбувався обхідний обряд  – 
«Вільха», який описав Б. Лепкий  5. Дві пісні, 
відірвані від нього, записав К. Смаль 6. У де-
яких селах (Лапшин, Саранчуки, Лісники) на 
Зелені свята, або на наступну неділю після 
них відбувається освячення полів зі свяще-
ником та церковною процесією, хоругвами, 
прикрашеними вінками з колосків. При цьо-
му співають лише церковних пісень. У той 
час прикрашають придорожні хрести на по-
лях вінками з колосків. Тоді ж відбуваються 
поминальні відправи на символічних моги-
лах, у місцях, де загинули воїни УПА та чле-
ни ОУН.

Пісенної автохтонної купальської тради-
ції на Бережанщині не виявлено. За роки не-
залежності України виявилась тенденція до 
запозичення молоддю деяких обрядодійств: 
перестрибування через вогонь, плетення він-
ків і пускання їх на воду та співання попу-
лярних пісень.

Ще в середині ХХ ст. колядування на жни-
вах було поширене на Бережанщині. Відбува-
лося воно в перший день жнив. Згадки про ці 
обрядодії у цей час записано в селах Жуків, 
Павлів, Саранчуки, Лісники. 

Зі зміною сільськогосподарського устрою 
під час примусової колективізації у 40–50-х 
роках обжинкові пісні вийшли з активного 
вжитку, залишаються лише у пам’яті старших 
виконавців. 

Якщо на стан побутування календарно-
обрядових пісень мав позитивний вплив 
процес національного відродження 90-х ро-
ків ХХ  ст., то ці роки стали остаточно руй-
нівними для весільної обрядової пісенності. 
Зі зникненням чи спрощенням певних обря-
дових моментів, пісні, що їх супроводжують, 
переходять у пасивний репертуар виконав-
ців. Найшвидшими темпами звуження об-
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рядодій проходило в другій половині ХХ ст. 
Цей процес був пов’язаний як з природними 
процесами згасання обрядовості взагалі, так 
і з штучними перепонами офіційної влади: 
переслідуваннями церковних вінчань, мож-
ливістю відбування весілля лише в суботу чи 
неділю. Радянська держава старалася впли-
вати на традиційну звичаєвість. Із обрядів, 
що супроводжувалися піснями, найшвид-
ше перестали відтворюватися барвінковий 
(«плетення вінків») та коровайний обряди 
(при випіканні короваю, долі). У 1990-х роках 
практично перестає побутувати посаг, його 
замінили обдаровуванням молодих грішми 
після шлюбу, перед святковим обідом.

У кожному населеному пункті зафіксова-
но оригінальний варіант та інший стан збе-
реження весільної обрядовості. Це пов’язано 
з багатьма факторами: віддаленістю від міс-
та; попереднім станом обрядової традиції; 
наявністю талановитих співаків, що знають 
місцевий репертуар; практикою спільного 
весілля; державною реєстрацією шлюбу не у 
своєму населеному пункті, а в м. Бережанах; 
випіканням обрядового хліба – короваю, долі 
«на замовлення». В останні роки таким чин-
ником також виступає «справляння» весілля 
поза домом, найчастіше – у кафе, ресторані.

У структурі весілля на Бережанщині дав-
ній обрядовий спів з кожним роком займає 
дедалі менше місця, зникаючи або заміщаю-
чись необрядовими піснями.

На цьому тлі реліктовим виглядає обряд 
запрошення на весілля («випроваджування 
на село») у с. Урмань, який побутує досі. 

Із весільних обрядових пісень побутують 
до сьогодні ті, що супроводжують обрядодії 
до і після шлюбу, на закінчення весілля. У до-
сліджуваний часовий відрізок обрядовий 
спів часто переплітався з необрядовими піс-
нями, найчастіше з коломийками.

Значна кількість весільних обрядових пі-
сень може виконуватися при різних етапах 
весілля. Таке виконання зумовлене перене-
сенням пісень, які втратили обряд, в іншу об-
рядову ланку.

Окремий пласт складають весільні коло-
мийки, які виконуються під час весільної 
гостини, адресовані дружбам, дружкам, мо-
лодим, старості, музикантам. Особливого 
поширення набули весільні короткі пісні «до 
поцілунку».

Під час весільної гостини виконують піс-
ні необрядового характеру  – застільні. Це 
пісні про кохання, жартівливі. Особливістю 
досліджуваного району є виконання зна-

чної частини стрілецьких та повстанських 
пісень, особливо з любовними мотивами, як 
застільних.

Окрему групу становлять похоронні пісні. 
Співають ці пісні на похоронах, при помер-
лому, в перервах читання «Псалтиря», на по-
минках. Особливого поширення вони набули 
на початку 1990-х років і активно побутують 
до сьогодні. Більшість цих творів літератур-
ного походження, з незначними ознаками 
фольклоризації. Деякі з них увійшли в міс-
цевий репертуар завдяки церковним хорам, 
інші перейняті від прочан під час прощ до 
Зар ваниці та інших відпустових місць. Це 
пісні з апокрифічними сюжетами про хо-
діння Матері Божої по Україні, страждання 
Матері Божої та Ісуса Христа, розлуку душі з 
тілом та ін.

Сучасні ліричні необрядові пісні про ко-
хання  – це, здебільшого, твори загально-
українського поширення. Як стверджують 
інформатори, у 1950–1960-х роках значного 
поширення набули романси літературного та 
народного походження. Деякі з них залиши-
лись популярними і до нашого часу та вико-
нуються як застольні пісні на весіллі. 

Незначне місце в сучасному пісенному ре-
пертуарі населення Бережанщини займають 
традиційні балади. У  деяких з них відбува-
ється скорочення тексту, нівелювання епіч-
них моментів, що наближають їх до ліричних 
пісень. Багато балад у результаті міжжанро-
вої дифузії перейшло в обрядові пісні, де під 
покровом обрядової традиції продовжують 
функціонувати. Це, зокрема, стосується ба-
лад у гаївках, у яких вони зай няли чільне міс-
це.

Виконуються балади також як застольні 
пісні на весіллі, на проводах в армію та при 
інших нагодах. Особливо поширеною у су-
часному репертуарі є балада про сина, що 
виганяє матір з дому, із різними зачинами. 
Ця балада активно побутує і в інших регіо-
нах України 7. Близькою до неї є сучасна пісня 
«Несе теща воду» про зятя, що виганяє тещу 
з дому. Виконується вона на мелодію пісні 
«Несе Галя воду» 8. Таке виконання тексту під 
поширені в даний час мелодії є очевидною 
ознакою сучасного фольклорного процесу.

У місцевому репертуарі значне місце в 
1950–1970-х роках займали нові баладні піс-
ні, твори з ознаками «жорстокого романсу». 
В  останні два десятиліття такі твори посту-
пово вийшли з активного репертуару.

До сьогоднішніх днів в активному репер-
туарі залишаються колискові пісні та забав-
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лянки. Особливо поширені загальновідомі 
пісні «Ходить сон коло вікон», «А-а-а, з’їли 
вовки барана». Колискові з соціальними мо-
тивами поступово виходять з активного 
ужитку. 

У досліджуваний період відбулися знач-
ні зміни і в репертуарі коломийок. При по-
рівнянні сучасних записів коломийок із 
фіксація ми на Бережанщині, які зробив 
З. Кузелея 9, можна побачити сильне звужен-
ня тематики цих пісень. Сфера вияву й ак-
тивного побутування коломийок практично 
обмежилася весіллям. Затиснена вузькими 
рамками функціонування, вона перестала ін-
тенсивно розвиватися, а якщо і збагачується 
новими творами, то в основному в руслі ве-
сільної тематики.

Крім коломийок з традиційним розміром 
(4+4+6), записано пісні з модифікаціями роз-
міру (4+3+6), (3+3+6). Це вказує на трансфор-
мацію коломийкових форм.

У кінці 1950-х – 1960-х роках сформував-
ся своєрідний обряд проводів до армії, який 
з незначними змінами існує дотепер. З кінця 
1980-х років виконують на проводах стрі-
лецькі та повстанські пісні з мотивами роз-
луки з милою. Ці твори в останні десятиліт-
тя витіснили давні рекрутські та жовнірські 
пісні. Виникла також низка новотворів цієї 
тематики. Більшість з них мають вузьколо-
кальне поширення.

Серед новітніх за походженням пісень 
перше місце у досліджуваному районі зай-
мають твори, що відображають реалії соці-
ально-історичного життя ХХ ст. Органічною 
складовою свідомості народного загалу з по-
чатку ХХ  ст.   стала ідея визволення Украї-
ни від чужинського поневолення і побудо-
ви власної держави та активної боротьби за 
здійснення цієї ідеї, що відобразилася у піс-
нях національно-визвольної тематики – стрі-
лецьких, повстанських.

Багато стрілецьких пісень літературно-
го та народного походження повернулося 
в активний репертуар Бережанщини на-
прикінці 80-х років. Це, зокрема, загаль-
нопоширені в Галичині фольклоризовані 
варіанти пісень літературного походження 
на слова С. Чернецького, О. Маковея, Р. Куп-
чинського, Б.  Лепкого, М.  Гайворонського. 
Найпопулярнішою на теренах району за-
лишається пісня «Як з Бережан до кадри» 
Р. Купчинського. 

Виконуються стрілецькі пісні під час ве-
сілля, проводів до армії, на похоронах та 
поминках, на могилах січових стрільців, на 

щорічних святкуваннях на горі стрілецької 
слави – Лисоні.

Насамперед зазначимо, що за кількістю 
записів на Бережанщині пісні національно-
визвольних змагань 1930–1950-х років є до-
сить чисельними. Зафіксовано такі групи 
повстанського фольклору, як маршові, гімни, 
пісні-хроніки, пісні з елементами хронік та 
пісні з баладними елементами, балади, лірич-
ні, жартівливі, сатиричні.

Десятки повстанських пісень з ознаками 
пісень-хронік про загибель героїв записали 
збирачі фольклору на Бережанщині. Майже 
кожне село, чи найменший хутір мають піс-
ню про своїх героїв. У віддалених варіантах 
деякі з цих пісень поступово втрачають згад-
ки про місце події, імена героїв, тобто озна-
ки пісень-хронік, і переходять в тематичний 
пласт про смерть безіменних героїв.

Повстанські пісні любовної тематики були 
особливо популярними у післявоєнний час, 
значна частина з них перебуває в активному 
репертуарі сьогодення, виконується на ве-
сіллях. Більшість із них є добре відомими за 
межами досліджуваного ареалу. Часто в пов-
станських піснях відбуваються контамінації 
різних творів.

Серед повстанських пісень окремо виді-
ляємо групу тюремних. Деякі тюремні пісні 
залишаються в активному репертуарі. Їх спі-
вають після відправ на символічних віднов-
лених могилах, висипаних в пам’ять замор-
дованих у більшовицьких тюрмах (Бережан, 
Львова, Тернополя) у 1941 році та на засланні 
в подальші роки. Виконують їх не лише стар-
ші люди, які пережили жахи 1940–1950-х ро-
ків, а й молодше, вже повоєнне покоління.

На думку вчених, однією з форм сучасно-
го піснетворення є пародіювання, жартівливі 
та сатиричні переробки творів, авторських та 
народних 10. До таких пісень на Бережанщині 
відносимо переробки на поширені твори «Ой 
чорна я си, чорна», «Час рікою пливе», «Ти 
казала в понеділок» («Ти казала-продавець»), 
«Сиджу я край віконечка».

Сучасну пісенну традицію села важко на-
звати повністю селянською. На неї значний 
вплив, особливо в останню половину ХХ ст., 
мала міська культура. Великий прошарок на-
селення сіл має вищу та середню спеціальну 
освіту, а серед молоді цей відсоток є доволі 
високим. Тобто у сучасному селі молодше, се-
реднє та й старше покоління здобувало освіту 
поза межами населеного пункту, відповідно 
мало можливість переймати іншу пісенну 
традицію.
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Характерним є входження в репертуар 
текстів із друкованих джерел та авторських 
текстів. В  останні десятиліття посилилася 
тенденція до стирання регіональних відмін у 
фольклорі, насамперед у цьому велику роль 
відіграють засоби масової інформації.

У 90-х роках ХХ ст. особливого поширен-
ня набули самодіяльні фольклорні ансамблі, 
хори. Значна роль цих колективів полягала у 
відновленні традиційного календарно-обря-
дового фольклору, пропаганді національно-
патріотичних пісень в районі і поза його 
межами. На сьогоднішній день частка таких 
колективів зменшилась, однією з причин є 
старший вік учасників. Важлива роль у від-
творенні місцевого календарно-обрядового 
фольклору належить вчителям сільських 
шкіл.

Зростає роль різноманітних конкурсів, на 
яких також виконують місцеві пісенні зраз-
ки. У них беруть участь самодіяльні ансамблі 
та хори місцевих громад, шкіл. Так, у м. Бе-
режанах став традиційним конкурс «Стрі-
лецької пісні» в останню неділю серпня, з 
продовженням щорічних святкувань на горі 
Лисоні. 

Змінюються й шляхи трансмісії фолькло-
ру. У  відтворенні та передачі фольклорних 
традицій неабияку роль на сучасному етапі 
відіграють школи та будинки культури.

На основі наявного матеріалу з особистих 
експедиційних досліджень можна стверджу-
вати про різноманітність жанрових форм та 
широкий тематичний спектр сучасної пісен-
ної традиції досліджуваного краю.

На Бережанщині найчастіше відтворюють 
гаївки, колядки, щедрівки, «маланчані пісні», 
весільні пісні, що супроводжують збережені 
обрядодії, похоронні пісні. У  фольклорній 
пам’яті інформаторів зберігаються обжинко-
ві пісні, весільні пісні, що супроводжували 
зниклі етапи весілля.

Серед необрядових пісень побутують ко-
лискові пісні, деякі балади, ліричні пісні про 
кохання та родинне життя, жартівливі пісні, 
народні пісні-романси, коломийки здебіль-
шого весільної тематики, «нові» рекрутські 
пісні та пісні літературного походження. 

Популярними та актуальними залиша-
ються пісні національно-визвольної пробле-
матики: стрілецькі, повстанські. Хоча й тут 
відзначаємо деякі втрати репертуару в порів-
нянні з 90-ми роками ХХ ст.

Значний пласт традиційних балад та біль-
шість козацьких, рекрутських, жовнірських 
пісень, ліричних пісень про кохання та ро-

динне життя, народних романсів, які не ви-
конуються як календарні або застольні пісні, 
перебувають у стадії переходу в пасивний ре-
пертуар.

Примітки
1 Усі фольклорні зразки зберігаються в особис-
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жанр гаївок / О. Фружинська // Народознавчі зо-
шити. – Л., 2000. – № 3. – С. 548–552.

5  Лепкий  Б. Казка мойого життя. Бережани  / 
Б. Лепкий // Лепкий Б. Твори : у 2 т. – К. : Дніпро, 
1991. – Т. 2. – С. 548–549.

6  Перлини золотого Поділля. Українські на-
родні пісні / фольклорний запис та упорядкуван-
ня К. Смаля. – Чернівці, 1997. – С. 29–30.

7  Кирчів  Р. Фольклор українського Полісся  / 
Р. Кирчів // Із фольклорних регіонів України. – Л., 
2002. – С. 253.

8 Записала О. Голубець 02.07.08 р. у с. Гайок Бе-
режанського р-ну Тернопільської обл. від С. Г. По-
гарати, 1936 р. н.

9  Коломийки  // Етнографічний збірник.  – Л., 
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Інна Хлистун
(Умань)

К А Л Е Н Д А РНО - ОБРЯ ДОВІ П ІСН І ВЕ СН Я НОГО Ц И К Л У 
С Е Л А БАЧ К У РИ Н Е МОН АС Т И РИ Щ Е НСЬКОГО РА ЙОН У 
Ч Е РК АСЬКОЇ ОБЛ АС Т І 

Уманський край є одним з найколорит-
ніших районів України. Багатство і неповтор-
ність його народної культури, що виявляється 
у сповнених вікової мудрості і поезії своєрід-
них звичаях і обрядах, мелодійних піснях, 
само бутньому народному мистецтві, у різні 
часи привертали до себе увагу письменників, 
поетів, істориків, етнографів, фольклористів.

Історичне минуле Уманського краю до-
сліджували В.  Антонович, В.  Біляшівський, 
Ю.  Бодров, М.  Грушевський, В.  Кривошея, 
П. Курінний, Л. Мирчук, Ю. Мицик та ін.

Фольклорно-етнографічну спадщину іс-
торичної Уманщини вивчали В. Гнатюк, І. Гу-
рін, Марко Грушевський, О.  Діденко, В.  До-
маницький, Іальфред фон-Юнк, Т.  Космина, 
Н. Кучережко, М. Мицик, О. Найден, Т. Фіал-
ко, Хр. Ящуржинський та ін. Краєзнавчі роз-
відки здійснювали М.  Комаров, М.  Комар-
ницький, В. Лелет, І. Прісовський та ін.

Сучасне становище української тради-
ційно-побутової культури викликає певне 
занепокоєння. Люди перестають співати, за-
бувають слова і мелодії віками улюблених 
пісень, переважна більшість представників 
молодого покоління не вміють вишивати, не 
послуговуються нормами традиційного мов-
леннєвого етикету, абсолютно не цікавлять-
ся народно-прикладним мистецтвом рідного 
краю. Причину такого становища необхідно 
шукати в складних соціально-економічних 
процесах урбанізованого суспільства, доко-
рінних змінах у побуті. Магнітофон та теле-
візор замінив сьогодні дітям мамину колис-
кову і бабусину казку. Носіями фольклорної, 
етнічної, родової пам’яті українців є люди 
похилого віку, які поступово відходять у віч-
ність, забираючи разом із собою надзвичайну 
національну скарбницю.

Такий стан спонукає викладачів педаго-
гічних університетів, студентів та всіх ша-
нувальників традиційно-побутової культури 
шукати шляхів збереження та популяризації 
її зразків.

Однією з форм позааудиторної роботи 
студентів факультету української філології 

при Уманському державному педагогічному 
університеті є фольклорно-етнографічна екс-
педиція, яка відіграє значну роль у підготовці 
майбутніх учителів-словесників до профе-
сійної діяльності.

Основу статті становитимуть матеріали, 
зібрані під час пошукової діяльності студен-
тів і викладачів кафедри української літера-
тури й українознавства в с.  Бачкурине Мо-
настирищенського району Черкаської області 
(історична Уманщина).

У селі діє самодіяльний народний фольк-
лорно-етнографічний колектив «Вишу-
канка», засновниками якого були Микола 
Морозюк та художній керівник Валентина 
Тимошенко. «Прекрасне треба зберегти і взя-
ти за зразок», – ці слова стали девізом народ-
ного аматорського колективу Бачкуринсько-
го сільського Будинку культури, покликання 
якого – донести до сучасників і зберегти для 
нащадків віковічні традиції, звичаї, свята та 
обряди українського народу.

У репертуарі ансамблю понад 100  народ-
них пісень, кращі з яких були записані в селі. 
Завдяки пошуковій роботі складалися сцена-
рії відтворюваних потім народних обрядових 
дійств: «Сільський ярмарок», «Жнива», «Об-
жинки», «Варімо кашу, родино!», «Випікання 
короваю», «Українські вечорниці», «Зажин-
ки», «Годенки», «Колодій», Івана Купала.

Від однієї з найактивніших учасниць ан-
самблю – Марії Федорівни Шандри – ми за-
писали величезну кількість матеріалу. Марія 
Федорівна народилася 1 листопада 1930 року, 
її дівоче прізвище – Популях. Від своїх бать-
ків – матері, Магдалини Корніївни, та батька, 
Федора Кононовича Популях, – вона почула 
багато українських пісень.

Ось що сказала Марія Федорівна про роль 
пісні в її житі: «Мені вже скоро вісімдесят. Ба-
чила і голод, і війну, і окупацію, і радість по-
вернення наших батьків, братів, сестер з вій-
ни і неволі. Коли був голод, завмерла пісня, 
а коли стали люди оживати – ожила і пісня. 
Я  дуже люблю пісні. Відколи себе пам’ятаю, 
то вже співала ніжні, веселі, сумні народні 
пісні. Їх є тисячі. Вони народились у моїм 
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серці разом зі мною, їх співали моя добра 
матінка і батько. Я  ще й досі чую їхні голо-
си у цих піснях. Коли мені радісно, чи в важ-
кі години мого життя, я співаю собі сама. Я 
живу піснею і забуваю все погане. Милі мої 
онучата, дітки, я передаю вам все багатство 
своєї душі, пам’ять своїх батьків. Будьте до-
стойними діть ми нашого українського роду! 
Хай Господь Бог подарує вам мудрість!»

Під час розмови з М.  Шандрою було за-
фіксовано такі фольклорні жанри: замовлян-
ня, легенди, бувальщини, анекдоти, казки, 
прислів’я та приказки, ліричні пісні, балади, 
рекрутські пісні, обрядові пісні, зокрема ко-
лядки та щедрівки, купальські, зажинкові та 
обжинкові пісні. На окрему увагу заслуго-
вують весільні пісні, які можуть становити 
основу окремого дослідження. Ми ж закцен-
туємо увагу на записаних від респондент-
ки календарно-обрядових піснях весняного 
цик лу. Враховуючи власний понаддесятиріч-
ний досвід експедиційної роботи в селах істо-
ричної Уманщини, нами було констатовано, 
що такі пісні є рідковживаними і на сьогод-
нішній день побутують лише в деяких селах.

Народні звичаї та обряди, пов’язані з вес-
няним пробудженням природи, що супрово-
джувалися співом, іграми, хороводами, мають 
в Україні загальну назву веснянки, або, як їх 
назвала Марія Федорівна, володарські пісні.

«Веснянки  – це календарно-обрядові піс-
ні весняного циклу, які мають закличний 
характер і сприймаються як звертання до 
весни, до істот та речей, що асоціюються з 
нею» [1, с. 142]. Традиційно веснянки співали 
упродовж весни, починаючи від свята Благо-
віщення (7  квітня), подекуди від Стрітення 
(15  лютого), коли за народним календарем 
«зима з літом зустрічається». Володарські 
пісні приуро чені до Великодніх свят. Вико-
навцями веснянок були виключно дівчата і 
молоді жінки.

Своїми початками веснянки сягають да-
лекого доісторичного часу, коли наші предки 
з великими урочистостями зустрічали прихід 
весни. Разом з різними обрядами, ворожін-
нями, магічними діями вони були поклика-
ні прискорити весняне оновлення природи, 
проганяти зиму, забезпечити гарний врожай 
і добробут людей.

Як зазначають дослідники, «чимало ди-
тячих хороводних ігор походять від най-
давніших веснянок, які з часом стали мало-
зрозумілими для народних мас і перейшли в 
дитячі ігри» [2, с.  176]. До них належать до-
християнські веснянки «Мак», «Кривий та-

нець», «Вербовая дощечка», «А  ми просо сі-
яли», «Подоляночка», «Жучок». Ці веснянки, 
за твердженням вчених, ще в першій полови-
ні XIX ст. належали до весняних ігор молоді.

Від М. Шандри ми записали такі варіанти 
ігор-веснянок:

«Кривий танець» (учасники гри ходили 
вервечкою між трьома застромленими в зем-
лю палицями або трьома посадженими на 
землю дітьми і співали):

Кривий танче, туманче!     /двічі
Що виведе, то й стане.     /двічі
На всіх дівчат погляне.     /двічі
Всі дівчата в танку є.     /двічі
Тільки нема одної.     /двічі
Меї рожі повної.     /двічі
Мати рожу щипала,     /двічі
Свою доньку вбирала.     /двічі
– Іди, донько, у танок,     /двічі
Ставай собі край дівок.     /двічі
Та не ставай край тумана.     /двічі
Туман зведе із ума.     /двічі
А він зведе й розведе.     /двічі
А сватати не буде.     /двічі

«Вербовая кладка» (дівчата беруться за 
руки, роблячи ніби кладку. Маленька дівчин-
ка йде по цій кладці, а дівчата співають):

Вербовая кладка,
Гнися не вломися,
Вербовая кладка,
Гнися не вломися.
Мале дитя, впадь, не забийся.
В мене ненька рідненька
Посилала до броду,
Посилала до броду
По холодную воду.
І відерця маленькі,
І казала повних не брати,
І казала повних не брати,
Йти додому спочивати,
Йти додому спочивати
І до хлопців моргати.
А я її не слухала
І повні набрала,
І повні набрала,
Йшла додому не спочивала,
Йшла додому не спочивала
І до хлопців не моргала.
В мене ненька не рідненька
Посилала до броду,
Посилала до броду
По холодную воду.
А відерця великі,
І казала повні набрати,
І казала повні набрати,
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Йти додому – не спочивати,
Йти додому – не спочивати.
А я її не слухала
І повні не брала,
І повні не брала,
Йшла додому спочивала,
Йшла додому спочивала
І до хлопців моргала.

«Чижик» (маленька дівчинка виконує 
роль «чижика», навколо якої дівчата водять 
хоровод):

Ти, чижику, ти, горобчику,
Вилеть, вилеть на піддашечок.
Вилеть, вилеть на піддашечок,
Скажи мені усю правдоньку:
Кому воля, кому неволя?
Чоловікам уся воленька –
За шапочку та за паличку,
У корчомку та за чарочку.
Ти, чижику, ти, горобчику,
Вилеть, вилеть на піддашечок.
Вилеть, вилеть на піддашечок,
Скажи мені усю правдоньку:
Кому воля, кому неволя?
А парубкам уся воленька –
За шапочку та за люльочку,
На вуличку та за дівочку.
Ти, чижику, ти, горобчику,
Вилеть, вилеть на піддашечок.
Вилеть, вилеть на піддашечок,
Скажи мені усю правдоньку:
Кому воля, кому неволя?
А дівчатам уся воленька–
За віночок та за биндочку,
На вулицю та у таночок.
Ти, чижику, ти, горобчику,
Вилеть, вилеть на піддашечок.
Вилеть, вилеть на піддашечок,
Скажи мені усю правдоньку:
Кому воля, кому неволя?
Молодицям та й неволенька,
На припічку та й діжа сходе,
У колисці та й дитя плаче.
Діжа просе: «Заміси мене».
Дитя плаче: «Колиши мене».
Дитя плаче: «Колиши мене».
Пічка просе: «Затопи мене».
Пічка просе: «Затопи мене».
Хата просе: «Замети мене».
Хата просе: «Замети мене».
Милий просе: «Поцілуй мене».

«Шум» (дівчата ходять колом, заплітаючи 
руки одна одній):

Ой нумо, нумо, заплітати шума,
А шум ходе по діброві,

А шумиха рибу лове,
Що й наловила, те пропила,
Дівці шуби не зробила.
Чекай, дівко, до суботи,
Буде шуба ще й чоботи,
Прийшло до суботи,
Ступай до роботи,
Що будем робити?
Огірки садити.
Не вродили огірки,
А вродили будяки.
Славнії хлопці, бачкуринські парубки!
Хлопцям косити, дівчатам в’язатц,
Ану, ану, дєвки, шума заплітати!

Окрім цього, було зафіксовано низку вес-
нянок, які мають весільні мотиви, що при-
таманно значній кількості пісенних творів 
календарно-обрядової творчості. У зв’язку з 
тим, що під час Великого посту співати роз-
важальні пісні заборонялося, частина пісень 
виконувалася на своєрідну мелодію, яка часто 
мала формульний характер (коли декілька пі-
сень співаються на один і той самий музич-
ний мотив). Наводимо приклади таких пісень:

Під калиною огірки зійшли.
Дівко Оксанко, старости прийшли.
А Оксанка ходе та в долоні плеще:
– Серце Іванку, чом не прийшов перший?
– А я перший не прийшов, бо не було підо-

шов,
А батькові узував  – всеньку хату сплазу-

вав;
Материних не хочеться, бо устілка воло-

четься,
А сестриця давала – тільки одна холява.

***
А дівчина варенички чине,
А хлопчина дверей не відчине:
– Ой відчини, серденько, відчини,
Буду тебе сватати восени.
Ой відчини, серденько, відчини,
Буду тебе сватати восени.
– Я не хочу дверей відчиняти,
Бо ти будеш зо мной жартувати.
– Ой не буду, серденько, не буду,
Пожартую звечора та й піду.
Ой не буду, серденько, не буду,.
Пожартую звечора та й піду.

***
На зеленому лужку
Пасла Ганнуся качку.
Ой пасла загубила,
Шукала приблудила.

http://www.etnolog.org.ua



72    

Ой приблудила вона
Аж у чистеє поле.
А чистому полі
Іванко плужком оре.
Ой оре він та й туже
За Ганнусею дуже:
– Ой ти, Ганнусю, ой ти,
Кудою до тебе йти?
– Горою, долиною,
Бур’янцем, кропивою,
Лужком, Іванку, лужком,
Буде горілка з медком.
Ще й женихові обрік.
Ще й подушечка під бік,
Ще й білеє ряденце,
Прийди, Іванку, серце.

***
Вечір, дівчино, вечір,
Тебе хлопчина кличе.
Під дверичками стояв:
– Вийди, дівчино моя.
Під дверичками стояв:
– Вийди, дівчино моя.
Словечко тобі скажу,
Хусткою ручки зв’яжу,
Ой щоб ти не боялась,
Зі мною постояла.
Ой щоб ти не боялась,
Зі мною постояла.

***
Через горку та й в лісок,
Через горку, через горку та й в лісок.
Подай мила голосок,
Подай мила, подай мила голосок.
Ой рада б я подати,
Ой рада б я, ой рада б я подати. 
Доріженьки не знайти,
Доріженьки, доріженьки не знайти.
В саду листоньки шумлять,
В саду листо-, в саду листоньки шумлять.
Про нас люди говорять,
Про нас люди, про нас люди говорять.
І про тебе й про мене,
І про тебе, і про тебе, й про мене,
Що ти ходиш до мене,
Що ти ходиш, що ти ходиш до мене.
Ой як ходиш, то ходи,
Ой як ходиш, ой як ходиш, то ходи.
Поговору не роби,
Поговору, поговору не роби.
Ой як буде поговір,
Ой як буде, ой як буде поговір –
Я не твоя, ти не мій,
Я не твоя, не твоя, ти не мій.

Ой як буде неслава,
Ой як буде, ой як буде неслава,
Я ж навіки пропала,
Я ж навіки, я ж навіки пропала.

***
За городом левада, левада, левада,
А в городі принада, принада.
Принадила дівчина, дівчина, дівчина
Молодого козака, козака, козака.
Ти, козаче молодий, молодий, молодий,
Купи перстень золотий, золотий, золотий.
До перстеня обручку, обручку, обручку –
Візьми мене за ручку, за ручку, за ручку.
Та підемо в садочок, та підемо в садочок, 
 та підемо в садочок.
Та нарвемо квіточок, та нарвемо квіточок, 
 та нарвемо квіточок.
Та сплетемо віночок, та сплетемо віночок, 
 та сплетемо віночок.
Та підемо в таночок, та підемо в таночок, 
 та підемо в таночок.

***
Прилетіли журавлі, журавлі, журавлі,
Посідали на ріллі, ріллі, ріллі.
Лучча рілля ранняя, ранняя, рання.
Ой як тая пізняя, пізняя, пізняя.
Бо на ранній пшениця, пшениця, пшениця,
А на пізній – мітлиця, мітлиця, мітлиця.
Бо на ранній женці жнуть, жнуть, жнуть,
А на пізній коси тнуть, тнуть, тнуть.
У новії корчомці, корчомці, корчомці
Говорили два вдівці, два вдівці, два вдівці:
– Лучча жінка первая, первая, первая,
Аніж тая другая, другая, другая.
Як з першою дітей мав, дітей мав, дітей мав,
А з другою розігнав, розіграв, розігнав.
Пішли діти по лісі, по лісі, по лісі,
Як горобці по стрісі, по стрісі, по стрісі.
Вийшов батько гукає, гукає, гукає,
Діток своїх скликає, скликає, скликає:
– Ідіть, дітки, додому, додому, додому,
Я ж вам батько кожному, кожному, кожному.
– Ой не підем, тату наш, тату наш, тату наш, 
Лучче підем служити, служити, служити.
Жидам воду носити, носити, носити,
Ніж мачусі служити, служити, служити.
Тільки батько до хати, до хати, до хати,
То мачуха, як мати, як мати, як мати.
Тільки батько за поріг, за поріг, за поріг –
То мачуха за батіг, за батіг, за батіг.

***
Ой з-за гори дим іде, дим іде, дим іде,
Там Іванко сам іде, сам іде, сам іде.
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На конику катає, катає, катає,
До всіх дівчат гукає, гукає, гукає:
– Всі дівчата додому, додому, додому,
Ти, Ганнусю, за мною, за мною, за мною.
Ти, Ганнусю, за мною, за мною, за мною.
Будеш мені вірною жоною, жоною.
Будеш моїй матінці білльо прать, білльо 
прать,
А за мною ніченьку ночувать, ночувать.
Буде тебе матінка любити, любити,
Буде тебе раненько будити, будити.
– Твоя мати раненько не збуде, не збуде,
Тільки ходе по сусідах та й суде, та й суде,
Що невістка ледащо, ледащо, ледащо
Не принесе водиці нізащо, нізащо.
Не принесе водиці з криниці, з криниці,
Не замете світлої світлиці, світлиці.
А принесе водиці з баюри, з баюри,
Вона мене обдуре, обдуре, обдуре.

***
Ой у лісі два дубки, два дубки, два дубки
Схилилися до купки, до купки, до купки.
Там Василько воли пас, воли пас, воли пас,
Він Марусі яблук дасть, яблук дасть, 
 яблук дасть.
– Їж, Марусю, не криши, не криши, не криши,
Подружечкам не лиши, не лиши, не лиши.
Подружечки поїдять, поїдять, поїдять,
Вони тебе не схотять, не схотять, не схотять.
Їж, Марусю, з калачом, калачом, калачом,
Назвеш мене паничом, паничом, паничом.

***
Ой на горі три млини мелеться, мелеться, 
мелеться,
А в мельника три сини жениться, жениться, 
жениться.
А перший син Іванко, Іванко, Іванко,
Зеленая руточка, жовтий цвіт Іванко.
А другий син Степанко, Степанко, Степанко,
Зеленая руточка, жовтий цвіт Степанко.
А третій син Романко, Романко, Романко,
Зеленая руточка, жовтий цвіт Романко.
Ми Марусю беремо, беремо, беремо,
Іванкові даємо, даємо, даємо.
Ми Ганнусю беремо, беремо, беремо,
Степанкові даємо, даємо, даємо.
Ми Параску беремо, беремо, беремо,
Романкові даємо, даємо, даємо.

***
Ой полола горлиця лободу, лободу
Та й послала горлика по воду, по воду:
– Лети, лети, горлику, не барись, не барись,
На чужії горлиці не дивись, не дивись.

Бо чужії горлиці полетять, полетять,
Вони тебе, горлика, не схотять, не схотять.
Полетів же горличок, та й нема, та й нема,
Полетіла горлиця вже й сама, вже й сама.
А догнала горлика на мосту, на мосту,
Та вдарила горлика по хвосту, по хвосту.
А вдарила горлика по хвосту, по хвосту,
Розсипалось пір’ячко по мосту, по мосту.
А хто ж теє пір’ячко ізбере, ізбере,
То той собі пароньки добере, добере.
А дівчина пір’ячко збирала, збирала,
Вона собі пароньку добрала, добрала.
А зібрала пір’ячко в ряденце, ряденце,
Та пошила коханому сідельце, сідельце.
А зібрала пір’ячко в хустинку, в хустинку
Та пошила коханому перинку, перинку.
Отже, фольклорна спадщина с. Бачкурине 

Монастирищенського району Черкаської об-
ласті відзначається наявністю значної кіль-
кості різножанрових пісенних творів. Кален-
дарно-обрядові пісні весняного циклу, що 
збереглися у фольклорній пам’яті респонден-
тів, містять любовні мотиви, а деякі з них – 
зберігають ігровий характер.

Пошукова робота студентів-філологів має 
виняткове значення у підготовці вчителів 
української мови до їхньої професійної ді-
яльності, оскільки фольклорні засоби відо-
бражають естетичний колорит побуту, етич-
ну поведінку, доброзичливе ставлення до 
людей, суб’єктивні вміння виконання пісень, 
передають з минулого в майбутнє усталені 
століттями форми, ідеї, образи, формують ко-
декс народної етики та естетики і цим самим 
зосереджують увагу на вихованні гармоній-
ної й багатогранної особистості.
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Ніна Бегас
(м. Гнівань Вінницької обл.)

С У Ч АСН И Й С ТА Н П ІС Е Н НОГО 
Ф ОЛ ЬК ЛОРУ С Х І Д НОГО ПОД І Л Л Я 
(з а  матері а ла м и Ти врі в с ьког о ра йон у 
Ві нн и ц ької  о блас т і)

Досліджуючи стан пісенного фолькло-
ру сучасного Східного Поділля, необхідно 
згадати дослідників минулого століття, які 
вивчали, збирали, упорядковували народні 
пісні.

Починаючи з ХІХ ст., подільський фольк-
лор досліджували багато вчених. Чима-
ло пісень, записаних на Поділлі, увійшли 
до збірників фольклору М.  Максимовича, 
З.  Доленги-Ходаківського, Ж.  Паулі. Одним 
з перших збирачів подільських пісень був 
мово знавець і фольклорист В.  Даль. Також 
на Східному Поділлі (у Брацлаві, Шпикові, 
Джурині, Могилів-Подільському) записував 
пісні Т. Шевченко [1, с. 85].

На початку ХХ ст. народну творчість Східно-
го Поділля досліджували, публікували і вико-
ристовували у власних творах А. Димінський, 
М.  Вовчок, С.  Руданський, А.  Свидницький, 
П.  Ніщинський, М.  Леонтович, К.  Стеценко, 
В. Антонович, М. Старицький, С. Килимник та 
багато інших відомих діячів української куль-
тури, освіти і мистецтва [10, с. 3].

Вищезгадані дослідники проводили зби-
рання народних пісень у Могилів-Поділь-
ському, Гайсинському, Томашпільському, Не-
мирівському районах Він ницької області.

У 70-х роках ХХ  ст. пожвавилося фольк-
лорно-етнологічне вивчення Східного По-
ділля. У с. Погребище народні пісні збирала 
відома фольклористка Н.  Присяжнюк, під-
сумком її багатолітньої збирацької роботи 
став збірник записів «Пісні Поділля» [6, с. 9].

Натомість малодослідженим у фольклор-
ному відношенні і по сьогоднішній день є 
Тиврівський район Вінницької області.

Тиврівський район сформувався в середи-
ні ХХ  ст. [4, c.  1]. Саме тоді відбувалося ма-
сове знищення культури українців, зокрема 
на Поділлі. Голодомор, репресії, відчуження 
хлібороба від землі, політичні й ідеологічні 
утиски призвели до знищення культури в ці-
лому. Адже винищували цілі села; науковців, 
дослідників. Збирання пісенного фольклору 
занепало [2, с. 7]. 

Припинився спів у побуті, що й стало на-
слідком утрати двох, а то й трьох поколінь 
співаків, які б могли продовжувати славні 
традиції народного виконавства [11, с. 94]. 

Ці події значно вплинули на розвиток му-
зичної культури, зокрема на фольклорне мис-
тецтво.

Фольклористка, відмінник освіти України, 
заслужений працівник культури, керівник 
зразкового фольклорного ансамблю «Диво-
цвіт» Тамара Василівна Гуцал розповідала: 
«За часів радянського періоду на Східному 
Поділ лі втратилось досить багато пісенно-
обрядового фольклору, зокрема жниварські 
традиції збереглися в зовсім іншій формі, 
аніж були колись. Вони стали більш осучас-
нені, у формі радянського пережитку» [12].

У цей період фольклорне дослідження ра-
йону проводив Іван Володимирович Глин-
ський. Він брав участь у фольклористичних 
конференціях, сам збирав фольклор і писав 
про місцевих фольклористів. Проте народні 
пісні, які він дослідив на Тиврівщині, не збе-
реглися.

На початку ХХІ ст. дедалі більше науков-
ців-дослідників працювали над вивченням 
подільського фольклору. Зокрема, Валенти-
на Кирилівна Борисенко обстежила понад 
500 сіл з метою запису фольклорно-етногра-
фічних матеріалів. 

Знаним дослідником проблем теорії фольк-
лору, історії фольклористики є завідувач від-
ділу фольклористики ІМФЕ ім. М. Т.  Ри ль сь-
кого НАНУ, доктор філологічних наук Микола 
Костьович Дмитренко, уродженець с. Зятківці 
Гайсинського району. Його основні праці при-
свячені дослідженню народних пісень, нау-
ковців та збирачів фольклору [10, с. 10, 27].

Фольклорист-музикознавець, канди-
дат мистецтвознавства, докторант відділу 
фольклористики ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського 
НАНУ Людмила Олександрівна Єфремова 
записувала пісенний фольклор у різних об-
ластях України, у тому числі на Східному По-
діллі, зокрема в селах Дружнє і  Черепашинці 
Калинівського району [5, с. 576].
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На значну увагу заслуговує творча праця 
Віктора Афанасійовича Косаківського – стар-
шого викладача Вінницького державного 
педагогічного університету ім. М. Коцюбин-
ського, який є збирачем подільського фольк-
лору, зокрема на Вінниччині [9, с. 15].

Методисти обласного центру народної 
творчості систематично збирають, розшиф-
ровують та упорядковують фольклорні ма-
теріали. Вони проводять експедиції в різні 
куточки області [10, с. 6].

У 90-х роках ХХ ст. пісенні матеріали Тив-
рівського району збирала Т.  Гуцал. Вона за-
писала багатий фольклорний матеріал від 
бабусі, матері, а також від жителів сіл Уярин-
ці, Шершні, Канава, Бушинка, Ворошилівка, 
Витава, Гришівці, Бохоники, Красне Тиврів-
ського району та в інших населених пунктах 
Вінницької області.

«Дуже багатющий фольклорний матері-
ал нашого краю. Малодослідженим є дитя-
чий фольклор. Його довго шукаєш і мало 
знаходиш. Матеріал є, але люди забувають. 
Багато дитячих веснянок. В основному в на-
шому краї переважає жанр пісень про ко-
хання. Весільна обрядовість досить поши-
рена, проте тема, сюжет, мелодії – однакові. 
Я  досліджувала цей жанр у Тиврівському, 
Гайсинському, Теплицькому районах і якщо 
порівняти ці пісні, то вони майже однакові. 
У нашому районі живуть люди різних націо-
нальностей. Вони й залишили деякі слова, 
діалекти, які зараз можна почути в народних 
піснях» [12].

На початку ХХІ ст. народні пісні в Тиврів-
ському районі вивчали студенти Вінницько-
го державного педагогічного університету 
ім.  М.  Коцюбинського: Л.  Рибак проводила 
дослідження в с. Сутиски, І. Тітова – у м. Гні-
вані, Я. Свентух – у селищі Гута-Бушинецька, 
О. Шпак – у с. Кліщів [8, с. 120].

Також український фольклор збирали 
і продовжують збирати вчителі, численні 
шкільні гуртки, учасники художньої самоді-
яльності, працівники культури. У  загально-
шкільних святах опираються на місцеві 
звичаї і традиції календарної обрядовості, 
навчаючи дітей народних пісень [10, с. 5]. 

Один зі шкільних історико-етнографіч-
них гуртків, який досліджує фольклорно-
етнографічний матеріал, працює в Гніван-
ській СЗОШ № 2. Його очолює вчитель історії 
Олександр Іванович Коваль. У 2003 році по-
бачила світ його праця, де вміщено історичні, 
топонімічні, а також фольклорні матеріали 
Вінничини [7].

Пропагандистами народних пісень, пере-
дусім пісень та обрядів календарного циклу, 
є фольклорно-етнографічні ансамблі, яких на 
Вінниччині близько трьохсот [10, с. 5]. 

Деякі фольклорні колективи досліджують 
і перекладають на ноти фольклорні зразки, а 
також самі створюють пісні про сучасне сіль-
ське життя.

Далеко за межами області й України відо-
мий зразковий аматорський фольклорний ди-
тячий ансамбль «Дивоцвіт» Гніванської дитя-
чої музичної школи Тиврівського району.

З 2003 року в школі відкрито клас народ-
ного вокалу, де діти опановують спів у народ-
ній манері, досліджують та перекладають на 
ноти народнопісенну творчість Тиврівщини. 
Це єдина в районі, а то й на Поділлі, дитяча 
музична школа, у якій діти навчаються на-
родному вокалу.

Невтомним збирачем фольклорного мате-
ріалу є автор цієї статті – викладач народного 
вокалу та фольклорного ансамблю «Диво-
цвіт» Гніванської дитячої музичної школи.

Разом з етнографічним матеріалом (топо-
німіка краю, народна архітектура, ремесла та 
промисли) автор досліджує фольклорно-пі-
сенну творчість, проводячи численні фольк-
лорні експедиції. На даний час досліджено і 
розшифровано понад 200  народних пісень 
різного жанру в таких населених пунктах, як 
села Витава, Гриженці, Маянів, Ворошилівка, 
Рижавка, смт Тиврів, м. Гнівань Тиврівсько-
го району, с. Кожухів Літинського району.

За дослідженнями, нині найпоширеніши-
ми є родинно-побутові пісні та пісні про ко-
хання, які становлять 23 % від усіх жанрів. Для 
них характерна лірика, наспівність, плавність 
мелодії. Переважає мінорне звучання. Це по-
яснюємо тим, що в піснях оспівується сильне 
почуття обох закоханих. На жаль, у піснях про 
кохання найчастіше прослідковується мотив 
розлуки. Були часи, коли хлопці мусили йти 
воювати, а дівочі роки проходили в журбі.

Мелодія легка і не складна для за па м’я-
товування. Найчастіше трапляються квін-
тові або секстові стрибки. Темп помірний, 
протяжний, який відображає спокійна, дещо 
елегійна мелодія. У ритмічному малюнку час-
то змінюється розмір, спостерігається синко-
пований ритм. 

Багато пісень цих жанрів поширені в ін-
ших районах. Наприклад: «Козак од’їжджає», 
«Йшли корови із діброви», «На городі верба 
рясна» тощо. Проте вони мають дещо змінену 
мелодію, темп, особливості виконання. Най-
частіше в цих піснях куплетна форма. Заспів 
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відводиться одному з голосів (переважно 
альтам). Є пісні, які побутують лише на Тив-
рівщині: «Горіхове сіделечко», «А всі гори зе-
леніють», «Ой вербиченько», «Не думай, дів-
чино», «В саду ходила» тощо.

Досить забутим різновидом соціально-по-
бутових пісень є козацькі, чумацькі та прий-
мацькі. Вони становлять 9 % від усіх жанрів. 
Досліджені пісні «Маю мажі, маю воли», 
«Цвіте черемшина», «Ой розвивайся, да су-
хий дубе» мають оптимістичний характер, 
швидкий темп. Автором зафіксоване їх дво-
голосне виконання народними співцями.

Календарна обрядовість займає одне з го-
ловних місць і становить 20 %, з них колядки 
та щедрівки – 6 %. 

Досі популярною традицією серед дітей 
та молоді на Тиврівщині є колядування на 
Різдво (7  січня) і щедрування на Маланку 
(13  січня). У  піснях цього жанру переважає 
бадьорий настрій, що засвідчує мажорний 
звукоряд. Розмір цих пісень нескладний  – 
найчастіше 2/4 або 3/4.

Ладову основу становлять переважно ма-
жорні тетракорди. Діапазон пісень у межах 
октави. Найважчі стрибки становлять інтер-
вал сексти.

Колядки та щедрівки виконують особисто 
для господині, господаря, їхніх дітей, для ба-
бусі.

Нам удалося занотувати традиційне дво-
голосся з типовим відхиленням у три голоси. 
Наприклад, колядка для господаря «Не про-
гнівайся, пане господарю»:

Не прогнівайся, пане господарю, 
 я до тебе йду, йду.

Застеляй столи тонким білим обрусом.

Бо й буде в тебе Дєва Марія з Ісусом.
Бо й буде в тебе Ясин Божий за столом.

Ой там на горі горда річка стояла,
Там Пресвятая Діва Марія сина купала.

Бо й буде в тебе триє, триє, три царі.
Ой будуть вони Божим миром милувати.

Ой, а перший цар миру-милуває, 
Ой, а другий цар кадівницю готує.
Ой, а третій цар золотую квітку готує.

Ой то не квітка, то Святеє Рождество,
Ой щоби було всьому миру радісно.
Веснянки та гаївки становлять 4  % від 

усіх жанрів. Це пісні-заклики весни, які ви-
конували дівчата. Особливо багато веснянок 

співали поблизу церкви на Великдень, такі, 
як «Через наші села», «Шум, шум по діброві», 
«Ану, ану, дєвки».

Дещо більше зафіксовано купальських і 
петрівчаних пісень, які становлять 7  %. Це 
пов’язано з тим, що на Тиврівщині й досі ша-
нують свято Івана Купала, яке відбувається 
за стародавніми звичаями. Воно проходить 
поблизу річки, де дівчата вбирають гільце, а 
хлопці розпалюють багаття. Увечері відбу-
вається саме святкування. Купальські пісні 
виконують фольклорні колективи. Мелодії, 
ритм, тональності цих пісень майже однако-
ві. Змінюється лише текст. Спостерігається 
деяка монотонність мелодії, повтор того са-
мого мотиву, що уособлює дещо жартівливий 
характер. Він спостерігається в перекличках 
між дівчатами і хлопцями у формі дражни-
лок, наприклад:

хлопці:
Ой летів шуляк через хату,
Вхопив Ганнусю пелехату.
Біжить Варвара, та й гвавтує,
Ніхто Ганусі не рятує.
дівчата:
Ой наші хлопці стрільці, стрільці – 
Убили жабу на камінці.
Прийшли дівчата дивитися,
Як будуть хлопці ділитися.
Ой на Купала вогонь горить,
А в наших хлопців живіт болить.
Ой нехай болить, нехай знають,
Наших купайлиць не займають. 
Найменш дослідженими з календарно-об-

рядової творчості є жниварські пісні  – 3  %. 
Це пов’язано з тим, що за радянських часів на 
Східному Поділлі втратилося досить багато 
пісенно-обрядового фольклору, а жниварські 
традиції стали більш осучаснені. 

Родинно-обрядовий фольклор найкраще 
передано у весільних піснях – 22 %.

На Тиврівщині весільні звичаї та традиції 
бережуть не лише фольклорні колективи, а й 
самі мешканці. Скажімо, на весіллях у селах 
Сутиски, Ворошилівка, Селище, у м.  Гнівані 
досі можна почути народні пісні про коровай-
ниць, кухарок, під час покривання молодої. 
Популярними піснями є «Горіла сосна, пала-
ла», «Вийди, матінко, вийди», «Кухарка, темну 
нічку недоспала». Весільні пісні виконують не 
лише люди старшого покоління, а й молодь. 

Поширеними народними піснями також є 
приспівки до чарки, які співають не лише на 
весіллях, а й на родинних святах. Приміром:
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Горілочку п’ю, п’ю,
Бо я її люблю,
Є у чарочці дірка,
Витікає горілка.
Чарка та люлька – то здоровля моє,
Жінка та діти – безголов’я моє.
Пиймо повну, повну, повну,
А потому пополам.
А потому розійдемось усі чисто по домам.
Жартівливі, танцювальні пісні становлять 

невеликий відсоток з усіх жанрів  – 8  %. За-
співують ці пісні переважно жіночі голоси, 
а в приспівах вступають чоловіки. В  основі 
пісень помітне акцентування, пожвавлений 
темп, чіткий ритм, весела мелодія. 

Автор статті глибоко досліджує жанр ко-
лискових народних пісень і дитячий фольк-
лор, які є, фактично, недослідженими не 
лише в районі, а й в області. Колисковим при-
таманна елегійність, протяжність мелодії. 
Часто спостерігаються стрибки на кварту або 
квінту. Ритм заспокійливий: 

Люлі ой, люлята, поженем телята
На поля широкі, на трави високі.

Нехай напасуться та в хлівець вернуться,
Спати полягають, пастушка згадають.

А пастушок, пастушок, сховав дудочку 
                в мішок.
А з мішка – в торбинку, приспи 
      нам дитинку.

Спи, дитинко, задрімай і нічого не думай.
Поширеними на Тиврівщині є пісні та 

романси літературного походження, текст 
який створювали українські письменники 
[3, с. 604].

Народні пісні пропагують завдяки свя-
там, які проходять у Вінницькій області: 
свято хорової музики ім.  М.  Леонтовича, 
у якому беруть участь народні капели та 
камерні хори Поділля; «Крила сивої зозу-
лі» ім.  П.  Ніщинського, сатири та гумору 
ім. С. Руданського. 

Далеко за межами області відоме свято 
фольклору ім. Гната Танцюри, яке проводять 
у м. Гайсині й у с. Зятківці Гайсинського ра-
йону, звідки родом відомий фольклорист 
Г. Танцюра і народна співачка Я. Зуїха [6, с. 3], 
започатковане М. Дмитренком [10, с. 27].

На початку ХХІ ст. в Оратівському районі 
засновано фольклорно-етнографічний фес-
тиваль, де народні виконавці співають жар-
тівливих пісень про борщ.

17 лютого 2007 року в м. Гнівані започат-
ковано свято козацької слави (за  ініціативи 
О. Коваля – учителя історії СЗОШ № 2), яке 
відбувається на районному рівні. Учасники 
свята зберігають і пропагують традиції коза-
ків, виконують козацькі народні пісні. 

Багато пісень, записаних на Тиврівщині, 
побутують в інших регіонах: подібні текст, 
мелодія, зміст. Однак своєї оригінальності та 
неповторності вони не втрачають. 

Цікаво, що та сама народна пісня навіть у 
сусідньому селі звучить по-іншому: зміню-
ється темп, ритмічний малюнок, подекуди 
текст. Інформатор може виконати ту саму 
пісню по-різному. Це вказує на те, що фольк-
лорна манера співу Тиврівщини характеризу-
ється своєрідними елементами імпровізацій-
ності. 

Дослідження народної пісні за останні 
роки засвідчують переважно гуртове вико-
нання від одноголосного до триголосного 
звучання, здебільшого це однорідні, як пра-
вило, жіночі групи, значно рідше – гурти чо-
ловічі. 

Народна східноподільська пісня має ла-
дову стійкість, стриманий темп, чітко вира-
жену тональність, яскравий насичений тембр 
співу. Гармонійний склад пісень нескладний, 
мелодії наспівні, мелодичні, задумливо-
елегійні. Інтерваліка проста, легка для 
запам’ятовування, побудована в основному 
на терціях, октавах, рідше – секстах. У колис-
кових піснях найчастіше трапляється квар-
тове і квінтове поєднання. 

За ритмікою пісні базуються на викорис-
танні восьмих, четвертних і половинних 
тривалостей, які здебільшого з’являються в 
каденційних зворотах. Часто спостерігають-
ся синкоповані ритми, особливо в жартівли-
вих піснях. Тональність натурального мінору 
найуживаніша, зручна для співу в народній 
манері. Діапазон голосів рідко перевищує 
октаву, нону [11, c. 96].

Тривалий час українській пісні закидали, 
що вона «сільська», «провінційна». Це ро-
билося свідомо ідеологічною машиною ра-
дянської влади, аби викорінити з українців 
національний дух та вдачу і, щонайбільше, 
наблизити їх до уніфікованого російсько-ра-
дянського стандарту. Проте на Східному По-
діллі й досі лунають народні пісні, які можна 
почути в сільських хатинах. Перлини народ-
ної творчості зберігають літні люди, які ще 
пам’ятають пісні своїх дідів. А нинішнє поко-
ління пропагує народні пісні в сучасних об-
робках, у стилі «реп» або «рок». Запроваджу-
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ють фестивалі етномузики, конференції, на 
яких представлені не лише подільські фольк-
лористи, а й представники з інших країн. 

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що 
народна пісня Східного Поділля зберегла 
свої витоки з далекого минулого. На сьогодні 
в селах побутують календарно- і сімейно-об-
рядові пісні: колядки, щедрівки, веснянки, 
купальські, жниварні, весільні, а також пісні 
про кохання, соціально-побутові, колискові, 
жартівливі, літературного походження. За-
писано і розшифровано близько 200 пісень з 
Тиврівського району. Це високий показник, 
оскільки даний район є малодослідженим.
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Руслан Бегас 
(м. Гнівань Вінницької обл.)

Н А РОД Н Е ТА Н Ц ЮВА Л ЬН Е М ИС Т Е Ц Т ВО 
ПОД І Л Л Я Н А  ПОЧ АТ К У Х Х І  С ТОЛ І Т ТЯ 

Особливості загальнослов’янської куль-
тури почали формуватися в далекому минуло-
му – з пісень, танців, духовної культури.

За народним мистецтвом можна читати іс-
торію кожного народу. Клімат, основні види 
праці, становище в суспільстві чоловіка й 
жінки, соціальні умови, темперамент, харак-
тер – усе це легко прочитується в танцях.

Танець (пол. taniec, нім. tanz), як невід’ємна 
частина духовності й оптимізму, супрово-
джує людину протягом життя. На кожному 

етапі розвитку суспільства він зберігає свої 
основні особливості й відповідає естетичним 
уподобанням певного етносу, акумулює еле-
менти творчості, яка притаманна мешканцям 
певної місцевості. Багатоманітність костю-
мів, музичних мелодій кожного регіону, ма-
нери, характеру, змісту і мови танцю, взаємо-
відносини танцюючих, загальна атмосфера 
свята і краси створюють різнобарвність на-
родної творчості України та її хореографічно-
го мистецтва. Кожний танцювальний взірець 
талановиті народні митці багатьох поколінь 
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відбирають і удосконалюють, створюючи ду-
ховну скарбницю. Однак на цьому шляху не 
обішлося без утрат. З різних причин нащадки 
їх так і не перейняли [6].

Народний танець займає значне місце в 
духовному житті людини. Його феномен по-
лягає в постійному русі, збереженні фольк-
лорних традицій, ритмопластичних і емо-
ційних кодів та розвитку всіх притаманних 
танцю складових, збалансованих у контексті 
духовних, естетичних і технічних принци-
пів [5, с. 881].

Об’єктом дослідження народних танців є 
Поділля. Як історико-етнографічний регіон 
України, цей край займає верхню і середню 
течію Південного Бугу та лівобережжя Се-
реднього Подністров’я. Це більша частина 
Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, 
південь Чернівецької областей та частина 
Одеської області (Балта). Етнологи поділяють 
Поділля на Східне і Західне [7, с. 6]. 

Подільська танцювальна культура, така 
багата й різноманітна за давніх часів, нині 
збідніла настільки, що в природному середо-
вищі зводиться переважно до польки й валь-
су, молдавської сирби і єврейських фрейли-
ків тощо.

Коли на зміну подільським вулицям і ве-
чорницям прийшли клуби й дискотеки, танц-
майданчики заполонили переважно зразки 
негритянських танців: рок-н-рол, твіст, брейк, 
ламбада, реп. Але українська молодь, танцюю-
чи негритянських танців, підсвідомо вводить 
до них типові українські рухи (етнорухи).

Слід пам’ятати, що національна культура, 
діючи як природний фактор, зберігає і нако-
пичує енергію своєї нації. Відрив же від своєї 
геокультури не тільки сприяє долученню до 
чужої культури, але й призводить до відтоку 
національної енергії на користь іншого етносу.

Сучасний стан танцювального мистецтва 
на Поділлі невтішний, порівняно з іншими 
жанрами музичної культури. 

Дуже мало інформаторів, які пам’ятають 
хоч деякі рухи танців. В основному сучасний 
народний танець зберігся у формі хороводів: 
веснянкових, купальських, подекуди жни-
варних. 

Хоровод  – це найстаріша форма народ-
них ігор, з перевагою танцювальних ритмів, 
змістом багатша від парних чи сольних тан-
ців, але танцювальною технікою бідніша, бо 
кожний учасник мусить координувати свої 
рухи з рухами інших. Хороводи здебільшого 
становлять ритмічні кроки, біг, зміну місця, 
пере хід попід сполученими руками партне-

рів. У колі тримаються за руки або й ні, обер-
нені обличчям до середини, або відвернені, 
або обернені боком [5, с. 881].

На Поділлі з давніх-давен переважають 
«кругові» й «ключеві» хороводи. До «круго-
вих» належали такі, під час яких одна з дівчат 
у середині утвореного товаришками кола зо-
бражувала рухами все те, про що вони співа-
ли. Після закінчення пісні дівчина ставала в 
коло, а на її місце виходила інша. «Ключеві» 
хороводи виводили дівчата довгою лінією  – 
«ключем». 

Від Благовіщення починалися молодіжні 
хороводи та ігри, в основі яких лежала імі-
таційна магія. Вони мали на меті пробуди-
ти життєву енергію рослин і всього живого 
[8, с. 10].

Хороводи водили не лише на свято Руса-
лії, а й у весняну пору та в період жнив. На 
відмінну від весняного циклу хороводів, на 
Купала їх виконують дівчата і хлопці, а вес-
няні хороводи водять лише дівчата, тим са-
мим закликаючи весну. Наприклад, «Кривий 
танець». З приводу цього М. Лисенко писав: 
«Вбивають у землю три кілки, щоб з їх ви-
йшло три вугли, беруться за руки, та й кру-
жать біля тих кілків у два ряди».

Для цього танцю характерний обряд «за-
вивання», «плетіння». Дівчата ходять клю-
чем, здіймаючи руки вгору, співаючи «А  в 
кривого танцю» [8, с. 43–45]. 

Цікаво, що «Кривий танець» «зображе-
ний» на сучасних подільських рушниках у 
виг ляді п’яти квіток, розміщених одна нав-
проти одної.

На Зелені свята водили хоровод, по в’я за-
ний із завиванням вінків:

Ой зав’ю вінки та й на всі святки, ой зав’ю
Та й на всі святки, на всі празники, ой зав’ю.

Бо іде свята Зелена неділя, ой йде,
Вийдуть із води сестри-русалки, ой вийдуть.

Співаючи, дівчата водили ключовий хоро-
вод. Вони були одягнені в довгі сорочки, із зе-
леними вінками на голові. Ставали попарно, 
бралися за руки навхрест і піднімали їх до-
гори, утворюючи «місток» для наймолодшої 
дівчинки, яка уособлювала русалоньку. Три-
маючись за вінки дівчат, вона поступово руха-
лася по «місточку» вперед. Тим часом дівчата, 
котрі стояли позаду, переходили наперед, про-
довжуючи «місток» для русалоньки [11].

Напередодні Зелених свят на Поділлі вла-
штовували троїцькі розваги, які починалися 
з понеділка і тривали впродовж тижня. За-
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звичай їх проводили в лісі чи полі, на вигоні 
за селом. Подекуди молодіжні забави й танці 
проходили поблизу спеціальних лаштунків – 
ігорного дуба або явора. Це  довга жердина, 
до якої зверху горизонтально прикріплювали 
колесо, прикрашене гіллям, квітами, стрічка-
ми [2, с.7].

На Західному Поділлі до початку XX  ст. 
функціонував зеленосвятський обряд 
«Віль ха», який семантично споріднений зі 
східно українською «Тополею» та полісь-
ким «Кустом», що є пережитками русальної 
ритуа лістики [8, с. 8].

Після великоднього розговіння відбува-
лися дитячі ігри. Серед хлопчиків найпо-
ширенішими були «Цокання галунками», 
скочування галунок з горбочка, «Хован-
ка галунки», що, без сумніву, мали магічну 
функцію  – пробудження землі від зимового 
сну. Дівчатка в основному гралися в «Подоля-
ночку», «Перепілоньку», «Зайчика», «Жучка», 
«Мака», «Котика і Мишки».

Невід’ємною частиною Великодніх свят 
на Західному Поділлі є парубочі ігри та за-
бави. Найпоширеніші серед них  – «Дзвіни-
ця», «Щупак», «Ремінець», «Грушка», «Пекар», 
«Віл». Останнім часом здебільшого викону-
ють мішану гру «В купки», яка супроводжу-
ють постійним вдарянням вербовим прутом 
або ремінцем по ногах. За уявленнями наших 
предків сильні удари по людському тілі ініці-
ювали здоров’я, силу, багатство.

Найважливішим компонентом Великодня 
на Західному Поділлі були дівочі ігри та за-
бави. Вони, як правило, розпочиналися най-
давнішими гаївками («Жучок», «Коструб», 
«Жельман») і завершувалися переважно мі-
шаними іграми («Маруся і Петрусь», «Мор-
ганка», «Сповідь» тощо).

До нашого часу на Західному Поділлі 
збереглися дворядні («двохорові»  – термін 
В.  Гнатюка) гаївкові танки. Тип дворядних 
танків зберігся в різновидах: двошеренгово-
му, мостовому і воротарному.

Танкові рухи двошеренгового типу пред-
ставлені такими гаївковими парадигмами, як 
«А  ми просо сіяли», «Горошок», «Качурик», 
«Жінка на торзі». Воротарні гаївки зберегли-
ся в пісенних парадигмах «Воротар», «Гарна 
донька», «Жельман», «Попід попові лози».

У  воротарних гаївках хореографічний 
малюнок символізує «небесні ворота», через 
які, за давніми віруваннями, приходили з 
неба на землю новонароджені душі, радість-
весна, усетворяще сонце, тепло, урожай, до-
бро і любов.

Третій, мостовий, різновид двошеренго-
вого типу представлений гаївками «Мости», 
«Жучок», «Вербовая дощечка». Вони харак-
теризуються спільним хореографічним ма-
люнком – символічним відтворенням містка, 
по якому сходить на землю Весна та її донька 
Паняночка. Тут неважко відчути присутність 
води, що символізує очищення, здоров’я, під-
бір пари [8, с. 10–12]. 

На Східному і Центральному Поділлі 
традиції водіння хороводів існують лише в 
деяких селах. Це пояснюється тим, що тан-
цювальна культура майже не передається мо-
лодому поколінню. 

На Вінниччині хороводи водять діти, на-
слідуючи дорослих. Так, скажімо, водили на 
Великдень, при цьому співаючи різних вес-
нянок-закличок. Цікавим хлоп’ячим хоро-
водом навесні є «Кроковеє колесо». Хлопці 
водять його, ідучи вперед, потім назад, далі – 
беручись руками за спини, далі – руками по-
під ноги. Цей вид хороводу є водночас розва-
жальною і веселою грою [11].

На Східному Поділлі хороводи водили 
дів чата різного віку. Беручись за руки, става-
ли в коло і співали:

Ой Шум ходить по долині,
А Шумиха рибу ловить,
Що зловила – те пропила,
Дівці шубу не купила.

Чекай, дівко, до суботи,
Будуть шуба ще й чоботи.
Вже субота минає,
Дівка шуби не має.

У період жнив, коли денна напружена ро-
бота завершувалася, селяни урочисто плели 
вінок з колосків, в’язали останній сніп, при 
цьому співали величавих пісень і водили 
хоро води. Одним з них, який побутує на Поді-
ллі, є «Діте-дівоньки, до рядка». Дівчата водять 
коло, потім стають у лінію, піднімають руки і 
проходять під ними, при цьому тримаються за 
руки. Далі той вінок, який плели з колосків та 
польових квітів, одягали на гарну молоду дів-
чину, щоб і на той рік був гарний урожай. 

Окрім обрядових, подоляни добре 
пам’ятають побутові танці, які ще в середи-
ні ХХ  ст. були поширені завдяки іншим на-
родам: «Краков’як», «Коробочка», «Карапет», 
«Степ», «Чардаш» тощо. 

У  ХХ  ст. народна танцювальна культура 
українців зазнала впливу інших національ-
ностей. Скажімо, на Поділлі залюбки тан-
цюють російські «Бариню», «Тимоню», «Ко-
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маринську», «Во саду ли, в огороде» тощо без 
переінтонування, у їх первісному вигляді; 
білоруські «Крижачок», «Бульбу», особливо 
«Лявониху»; молдавські «Хору», «Жок», «Мол-
довеняску»; польський «Краков’як»; угор-
ський «Чардаш»; словацьку «Карічку» тощо. 
Водночас у Росії (особливо на Дону, Кубані, у 
Бєлгородській і Воронезькій областях), Біло-
русі, Молдові, Польщі, Словаччині (зокрема 
в Пряшівському повіті) танцюють українські 
«Гопак», «Козачок», «Горлицю», «Метелицю». 

Тут доречно зупинитися і на іншому ас-
пекті – трансформації деяких народних тан-
ців на новому національному ґрунті. 

Це танці, що прийшли до нас у недалекому 
минулому і завдяки великій популярності збе-
регли попередню назву, композиційні форми 
виконання, зазнали значних змін як щодо тан-
цювальної лексики, так і музичного супроводу. 
Передусім це стосується чеської польки, фран-
цузької кадрилі, менше – польського краков’яка, 
мазурки, австрійського вальсу, північноамери-
канського ту-степу. Полька в багатьох країнах 
світу стала суто національним танцем, джере-
лом натхнення для написання п’єс багатьма 
композиторами. Проте чи не найбільшого по-
ширення вона набула в Україні. Тут створюють 
сотні, тисячі нових мелодій. Скажімо, лише в 
с. Зятківці Гайсинського району Вінницької об-
ласті відомий фольклорист Г. Танцюра записав 
56  мелодій польок. Найбільш цікаві для ви-
конання, оригінальні за музичною фактурою 
переходять за межі держави. Так, польки «Ко-
кетка», «Військова», «Соловейко» танцюють і в 
Росії, і в Білорусі, і в Молдові. 

Танець «Ту-степ» («Карапет»), завдяки 
сталій чіткій композиції, нескладним укра-
їнським рухам («голубці», проходки, круж-
ляння, прості повороти), є одним з найулюб-
леніших танців на Україні. Цей танець під 
час Першої світової війни було завезено вій-
ськовими моряками з Північної Америки. 
Тепер його виконують у різних містах і селах 
Поділля [1].

«Карапет» став популярний майже у всіх 
районах Поділля. На Хмельниччині його ви-
конують з варіаціями, більш грайливо, весе-
ліше, аніж на Вінниччині. Супроводжуючі 
інструменти також різні: на Хмельниччині – 
цимбали, кобза, бубен, сопілка, на Вінниччи-
ні – баян, скрипка, бубен.

«А  танцювали в клубі або десь на краю 
села, де було багато вільного місця, з гармош-
кою, з бубном. Танцювали популярні на той 
час танці – “Вальс”, “Танго”, “Карапет”. А на-
родні танці перейшли у сценічну форму. Їх 

виконували лише на концертах, а рухи дик-
тували самі хореографи» [12].

На Поділлі зберегли своє значення і сю-
жетні танці. Відомим танцем цього жанру се-
ред подолян є «Гойра». Дослідження показа-
ли, що його виконання, залежно від регіону, 
має певні зміни. 

На Вінниччині зафіксований сюжетний 
танець «Печеноє порося», яке окрім мелодії 
має ще й заспів:

Печеноє порося – 
Настовбурчилося,
Не чіпайте його,
Бо то батька мого.

Серед побутових танців Поділля досить 
поширений «Гопак». Його виконання бере 
свої витоки ще з далеких козацьких часів.

«А танцюють, бувало, так, що проти них 
ніхто на всім світі не танцює. Коли ж музика 
перестає грати, то вони беруть в руки лав-
ки, з одного кінця візьметься один, а з дру-
гого, – другий, стануть один проти одного і 
танцюють». 

Закидаючи «ноги аж за спину», коза-
ки виконували високі стрибки, виявляючи 
свою кмітливість, спритність і вправність, 
винесену ними з бойових походів і війн  [4, 
с. 292–293].

Назва танцю «Гопак» походить від слів 
«гопало», «гопати». Згідно досліджень С. На-
ливайка, імення «гопало» складається з двох 
частин: «го», що означає бик, і «пал» – захис-
ник, охоронець [9, с. 36]. 

Сьогодні давні козацькі традиції гопака 
відроджуються завдяки українському мис-
тецтву бойового гопака, яке відродив В. Пи-
лат – дослідник бойового мистецтва лицарів 
України, верховний учитель бойового гопака.

Уперше на Поділлі, у 2007  році, Школу 
бойового гопака ім.  Данила Нечая відкрив 
автор цієї статті. Окрім традиційних танцю-
вальних рухів («щупак», «вибрик», «гарбуз», 
«голубці», «присядки» тощо) у бойовому го-
паку застосовують бойові рухи. Тому й у тан-
ці послуговуються козацькою зброєю – шаб-
лею, ціпом, булавою, палицею тощо.

У танці використовують широкі стрибки, 
присядки і всілякі кружляння. Виконуючи 
присядки, кобзар у пісні, яку він співав до 
танцю, згадував ще про рухи, які мають наз-
ву «викрутаси» і «вихиляси». Ці танцюваль-
ні рухи (різноманітні присядки і стрибки) і є 
основою гопака [3, с. 110].

Відрадно, що кращі учні Школи бойового 
гопака ім. Данила Нечая зайняли друге міс-
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це на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
«Сурми звитяги», який відбувся 4 листопада 
2007  року в м.  Вінниці; перше місце в цьо-
му ж конкурсі в м. Львові; кубок козацького 
фестивалю «Спас на Хортиці» в м. Запоріжжі 
10  жовтня 2008  року; диплом з відзнакою у 
м. Ковелі Волинської області.

Гопак виконували лише чоловіки. Тепер 
його танцюють і жінки, і чоловіки.

«Ми танцювали гопака всі разом. Спочат-
ку виходили з дівчатами, далі соло викону-
вали хлопці, а їм всі плескали, потім танцю-
вали дівчата. Проходили своєрідні змагання. 
В  основному ми застосовували присядки і 
різні фігури в стрибках» [11].

Приємно, що наша танцювальна культура 
Поділля продовжує відновлюватися, адже те, 
що не могло зберегтися з огляду на історичні 
обставини, збереглося в народній пам’яті. 
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Ірина Коваль-Фучило
(Київ)

С У Ч АСН И Й С ТА Н ПОБУ Т У ВА Н Н Я 
Ф ОЛ ЬК ЛОРНОЇ Т РА Д И Ц І Ї  Н А  С У М Щ И Н І

Усерпні 2008 року працювала експеди-
ція наукових співробітників Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етно логії 
ім.  М.  Т.  Рильського НАН України з метою 
фіксації зразків народної культури в Лебе-
динському районі Сумської області. Було об-
стежено такі села Лебединщини: Бишкінь, Ря-
бушки, Курилівка, Межиріч, Курган. Розмова 
з інтерв’юерами про фольклорну спадщину 
краю точилася навколо таких основних тем: 
календарно-обрядові звичаї, родинно-побу-

тові звичаї, позаобрядові пісні, оказіональні 
обряди, оповідання про Голод. Розглянемо 
результати зафіксованих текстів відповідно 
до зазначених розділів. 

Календарно-обрядові звичаї
Багатий колись цикл календарно-обрядо-

вих звичаїв на Сумщині нині значно збіднився. 
Від сьогоднішніх старожилів удалося записати 
лише дві колядки. Усі люди старшого віку роз-
повідають, що за їхньої молодості вже не ко-
лядували, до церкви не ходили, оскільки вона 
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була закрита. Не пам’ятають на Лебединщині 
і вертепів, про які довідуються з телебачен-
ня. Утім, матеріали експедиції дають підстави 
стверджувати, що Різдво в цьому краї колись 
було величним святом. Мешканка с. Рябушки 
Марія Іванівна Стегній, 1937 р. н., показала нам 
писані рукою її покійної матері вже в 1990 ро-
ках три колядки. Покійна жінка за життя не 
мала змоги передати дітям уміння колядувати, 
проте зафіксувала тексти на папері. Наводимо 
ці тексти без втручання в орфографію:

меланка ходила василя просила
щедрий вечір добрий вечір
добрим людям наздоровям
василику мій …[нерозбірливо].
щедрий вечір добрий вечір
добрим людям наздоровям
я житечко жала золотий хрест дала
щедрий вечір добрий вечір
добрим людям наздоровям
радуйтеся люди [нерозбірливо] буде
щедрий вечір добрий вечір
добрим людям наздоровям
богу свічу ставте а нам шага дайте
щедрий вечір добрий вечір
добрим людям на здоровям
будте здорові спразником та 
з святим вечером всіх вас.

там на річці на одрані
марія ризи прала
вона прала вепірала
повісела на перилі
прелетіли анголята
взяли ризи на крилята
тай полетіли на небеса
а небеса розтворилесь
усі святі преклонилесь
отцю богу помолилесь
будте здорові з святим
вечером.

На запитанння, як колись святкували 
Різдво, мешканці відповідали: «Звичайно, 
пироги печемо, в церкву ходимо». Колядки  
сьогодні записати важко. «На Різдво готува-
ли гусей і холодне варили, борщ». «Колядува-
ти ходили перед Різдвом увечері, і ще на дру-
гий день ходять».

Дотепер святкують Масляну в селі Ме-
жиріч: «Їздили і каталися на санах, і вареники 
возили, отак було».

На Великдень печуть паски, ідуть до церк-
ви, веснянок не пам’ятають. Цікаво, що в усіх 
селах, де ми були, збережено старі церкви, не 
всі вони діючі, але будівлі стоять.

Про свято Івана Купала нічого не пам’ятають, 
кажуть, що лише тепер почали ходити до річки 
святкувати, а замолоду не ходили.

Старші жінки пам’ятають, що колись спі-
вали обжинкові пісні, наприклад «Зеленеє 
жито, зелене».

Родинно-побутові звичаї
Весілля на Лебединщині нині святкують 

так, як і в більшості регіонів України: без пі-
сень, яких колись співали багато, без низки 
обов’язкових звичаїв і приписів для нарече-
них, про які все-таки пам’ятають.

Мешканки с.  Межиріч згадують, які були 
звичаї: «Жених приїхав, а мати стрічає доч-
ку. /.../ Накривали наречену платком. Співали:

Перед порогом долина,
А в тій долині калина,
Пустила гіллячко додолу,
Час нам, дружечки, додому.
Як виїжджали, співали:
Загрібай мати жар, 
Загрібай мати жар, жар,
Коли тобі дочки жаль, жаль.
Кидай у відро,
Оставайсь здоров.

Та в нас їх бозна скільки співали! /.../
Пообідали, тоді ж везе він до себе. Тоді 

привезли снідать – так називається, дівчата й 
хлопці. Тут же дарили, а в нас дарили на дру-
гий день, у понеділок... 

– Коли дарували, щось співали?
– Тоді – ні, а так – багато їх було. Ото за 

столом без кінця співали:
Заплітай кісоньку в дрібушки,
Вже ж тобі не ходить в подружки, – ото як 

сиділи за столом.
Коли несли снідать:

Ми до тебе, Олечко, ідемо,
Ми ж тобі снідати несемо.
Ти в чужої матінки ночувала,
Вона тобі снідати не давала.

<...> Ото пекли короваї і шишки пекли  – 
прикрашали».

– А якісь пісні співали, коли коровай пекли?
– Як одівали, співали.
– А як?
– Я  вже забула... Коли на свадьбі дружко 

ріже коровай:

Дружко, коровай край,
Дружко коровай крає,
Семеро дітей має,
Та всі з кошиками,
Весь коровай забрали.
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Звичай пекти коровай зберігся дотепер. 
Нам удалося записати від коровайниці в 
с. Межиріч, як випікають весільний коровай. 

Вона розповідала. 
– Я сама пекла. Гуртове – воно не так. Я як 

сама його начала, від самого начала: я сама 
топлю піч, сама її запалюю, сама її дивлюсь, 
стежу. Як я вже всадила, а шишки в мене вже 
попечені, то я коли його вже вкрасила, ро-
зочки, я дивлюся... 

– А кажуть, що не можна, щоб ходили, за-
глядали?

– Тоді не можна, як я освободила піч і буду 
сажати туди короваї. Нельзя ні дверима сту-
кать, ніде нічим. На голу піч не ходять, не ба-
лакають, ніде нічого. Я тоди акуратно беру їх 
на лопату, отака в нас була, а сейчас – на рогач. 
І тихенько туди, щоб я його не звернула, щоб 
він боком не сидів, щоб не дотронулась... Пе-
рехрестила, «Отче наш» прочитала, закрила і 
сиджу. Ніхто ніякого шероху. Все, повна тиша.

– А як знали, що вже готовий?
– Я  дивлюсь на часи. Єслі здоровий  – 

45 минут, 50. Більший я дальше сажу, а мен-
ший сюди. Бачу  – присмажились, я його 
витягаю. <...> Шишки покрали, коровай при-
брали. Коровай первий день не ділиться. 
Нєвєста поїхала до жениха, повезла цей ко-
ровай, каже: «Прийміть сіль і калину і мене 
за рідну дитину». На другий день сходяться, 
начинають циганить.

– Це вже в неділю?
– Да. Одіваються хто чим: хто циган-

кою, хто чим. І тоді ж гуляння начинаються. 
Назбірали грошей, чи там шо, і везуть бать-
ка: «Будем батька топить». <...> Це хрещеного. 
Батька й матір рідних топлять на третій день. 

(Лідія Сергіївна Паненко, 1932 р. н., 
с. Межиріч)

Похорон на Лебединщині нині має такі 
обов’язкові складові: сповідь, обмивання 
тіла, відспівування, голосіння, поминальна 
трапеза. У с. Межиріч поширений звичай ла-
мати гілки сосни і кидати на дорогу, що нею 
рухається похоронна процесія.

Дотепер зберігся звичай ховати молоду 
дів чину як наречену.

Оповідачка розказує, що «на другий день 
снідать несуть.  <...> Раньше на дев’ять день 
одбували, як похорон, а тепер – ні. <...> А на 
сорок день собираються дома багато, поми-
нають».

На поминальній трапезі є обрядова стра-
ва – коливо: «Коливо в нас – печення медом 
намазують, на тарілочки розставляють. Хай 

рідні возьмуть, а тоді вже всі. А по селах ри-
сову кашу варять і вишнями обкладають. Ва-
рену роздають, як кончать обідать.

– Що таке варена?
– Як кампот, тільки туди кидається гілоч-

ка смородини, порічки, малини, вишні, ота-
ких всяких гілочок накидать – воно тоді кра-
сиве, бува туди смородини, щоб красивіше. 
Тоді туди перцю, пробувать, щоб воно було 
гіркеньке, це назвається варена. Я ото варю, 
щоб як по-стародавньому, воно гіркеньке, я б 
і зараз його пила, вона хороша.

– А який перець, горошком?
– Ні, стручок червоний, воно гірке! Щей на 

сорок день варили». 
(Катерина Миколаївна Сіробаба,1942 р. н., 

с. Межиріч)

На Лебединщині дуже поширені голосін-
ня. Багато старших жінок можуть голосити. 
Про мотиви голосіння кажуть таке: «Що на-
боліло, про те й кричиш». Терміна «голосін-
ня» не знають, кажуть «тужити»: «Як її матір 
ховали, то вона тужила». «Тужу, тужу по чу-
жому мужу, а свій покидає», – таку репліку 
жартома кинула мешканка с.  Рябушки Єв-
фросинія Пилипівна Підвейско, 1928 р. н. Це 
дає підстави припускати, що на Сумщнині 
колись були наймані голосильниці. Наводи-
мо текст голосіння:

Ой батечку мій рідненький...
Сокіл мій...
Куди ж ти йдеш?
І коли ж ми побачимося?..
Передавай матері прівєт.
Коли ж ти до нас прийдеш?
Ми не забудем тебе ніколи...

(Поліна Василівна Клеменова, 1928 р. н., 
с. Бишкінь Лебединського р-ну 

Сумської обл. 07.07.08).

Позаобрядові пісні
Пісень на Лебединщині вдалося записати 

небагато. Їх пам’ятають насамперед ті жи-
тельки сіл, які їздять у районний центр на 
різноманітні пісенні фестивалі. Часто такі 
жінки мають записані пісні, а коли виникає 
потреба  – шукають відповідний текст у зо-
шиті чи серед записів, зроблених на окремих 
аркушах. Найпоширеніші пісні – післявоєнні 
романси, давніх пісень майже не пам’ятають. 
Зазначимо, що, як розповідають виконави-
ці, особливу популярність у публіки мають 
ново створені пісні, зокрема пісня «Старень-
ка матуся», оскільки її не знають слухачі, а ще 
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теми нових пісень актуальніші, порівняно зі 
старими, давніми, часто символічними, які 
вже на такі цікаві людям.

Наводимо назви пісень, які вдалося запи-
сати: «Несе Галя воду», «Їхав, їхав козак міс-
том», «Летіла зозуля», «У полі береза», «Один 
місяць сходе», «Там у вишневому саду», «Ой 
на горі два лебеді», Старенька матуся», «Ой 
матроси-моряки», «Ходе дівка понад морем», 
«Ой ковалю», «Вийшов на крилечко», «А  в 
саду ми на лавочкє сиділи», «Потєряла я ко-
лєчко», «За горочкой сонечко сходить», «Ой 
у полі озеречко», «Ой три шляхи широкії», 
«Вже вечір вечоріє». Більшу частину пісень 
записано від двох жінок із с. Межиріч Лебе-
динського району: Катерини Миколаївни Сі-
робаби, 1942 р. н. (нар. на хуторі Бойки) і Світ-
лани Павлівни Ткалі, 1941 р. н.

Оказіональні обряди
Оказіональні обряди – це обряди, які ви-

конуються в певній ситуації, коли виникає в 
них потреба. Такими ситуаціями є випадки, 
коли в той чи інший спосіб виникла раптова 
зміна на гірше в здоров’ї людини чи домаш-
ньої тварини. Такі зміни найчастіше тракту-
ють як поганий, згубний вплив певної сили.

Дотепер у всіх селах Лебединського райо-
ну, які ми відвідали, є баби-шептухи. До них 
найчастіше звертаються по допомогу в таких 
випадках: переляк дитини, а інколи й дорос-
лого; коли в корови раптом зменшилися надої 
молока; коли вважають, що дитину чи дорос-
лого зурочили. Можна виділити специфічні 
риси, характерні для основної дійової особи 
оказіональних обрядів. На Лебединщині – це 
баба-шептуха. Отже, шептухою мог ла стати 
найстарша або наймолодша дитина в сім’ї. 
Знання майбутній шептусі передавалося че-
рез практику, тобто вона ще замолоду три-
валий час допомагала старій шептусі в її ді-
яльності, переймаючи досвід. Свої знання 
шептуха передавала не обов’язково доньці чи 
внучці або синові, – це могла бути й знайома 
дівчина. Шептухи на Лебединщині ніколи не 
кажуть, скільки їм платити за послуги; кожен 
відівдувач сам визначає розмір і вид плати. 
Молодші шептухи беруть гроші, а про ста-
рих чи колишніх говорили, що брали тільки 
харчі, щоб можна було «заїсти», бо в іншому 
випадку хвороба може перейти на шептуху. 
Марія Іванівна Стегній, 1937 р. н., із с. Рябуш-
ки оповідає, що її покійний чоловік ходив до 
шептухи «і не шось таке дав її за те... Давать 
обязатєльно нада. Дав один руб. А воно тоді 
як перейшло  – та на неї. Каже: «Чуть і я не 

пропала». Трудно тоді з себе оп’ять скидать 
було. Нада  – нема в тебе печенини, нема в 
тебе канхвета,  – сахарцю жменьку, кусочок 
хліба, єслі вже хлібини не можеш, шоб могла 
після того баба пожувати».

Усі шептухи мають спеціальні предмети, 
які використовують під час шептання. Їх за-
стосовують лише із цією метою. Це мисочка, 
чашка, іноді хрест. Старші шептухи відмо-
вилися розповісти молитву, яку промовля-
ють, виливаючи воском переляк чи вико-
нуючи інші обряди, кажуть, що тоді від них 
допомоги не буде, а ось одна молода шепту-
ха Тетя на Павлівна Зеленська, 1966  р.  н., із 
с. Курган, у якої шептання – основний про-
мисел, показала замовляння, які вона, а рані-
ше її бабуся, застосовує. Важливо, що Тетяна 
Павлівна береться допомагати людям у ба-
гатьох складних життєвих ситуаціях, як-от: 
продати  / купити машину, полікувати хво-
роби, наприклад, жіночі недуги, алкоголізм, 
грижу тощо. Нині шептуха найчастіше, за її 
словами, «знімає порчі». Вона використовує 
не лише бабусині замовляння, а й замовлян-
ня із сучасних збірників. Ми були свідками, 
як до неї приїхали мешканці сусіднього села 
по допомогу, щоправда, на сеансі нам не до-
зволили бути присутніми. Тетяна Павлівна 
каже, що в неї є наставник у Києві, і коли 
вона сама не може «скинути із себе порчу» 
після відвідувачів, то він допомагає їй. Тоб-
то існує певна категорія людей, які надають 
такі послуги, причому вона ієрархічно орга-
нізована. 

Наводимо частину розмови із шептухою 
Тетяною Павлівною Зеленською.

– А які в вас є молитви?
– Всякі... Од переполоху. «Страсі, страсті, не 

я вас визиваю, а свята матушка визиває»... [Чи-
тає християнські молитви до Бога-Отця, до 
Матері Божої. – І. К.-Ф.] Зараз больше роблять 
порчі, знімаєм порчі. Од усього порча буває: од 
жизні, од завісті, од усього порча буває.

– А які можете прочитати молитви?
– Це, щоб жили благополучно сім’ї: «Ви-

йду я в чистое поле, в чистом поле есть белый 
крить. Попрошу я билого критя, чтобы он 
взлетел на чистое поле, синее море, темные 
леса, разрытые болота. Попрохал бы океана 
сил и сел бы на сердце рабы Божей... и вложил 
бы свои … рабе Божей … На восточной сто-
рони стоит пресвятая церковь. ... Рабу Божу 
таку-то так смотрел… Мои слова надежни, 
крепки, ключи. Аминь».

А це: «Молодик, ти, молодик, народись… 
Як я люблю тебе, як корова телятко, мати ди-
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тятко, як кобила лошадко. Бере вона в праву 
руку і замикає в своїй хаті вітряними, вітря-
ними замками. Ніхто в неї з рук не зніме, 
ніхто того-то не одніме. Суд судов, ни вєк 
вєков». 

А то: «Молодик, ти молодик, на тобі хрест 
золотий, на тобі красні річки, щоб вона не 
спала, не дрімала, а по такому-то ссихала... 
Молодик, ти, молодик, пора тобі виповнять-
ся, рабі Божій цілуваться, милуваться... міся-
цем підперезаний. Місяць, ти .... ти на камені 
родивсь, ти на морі хрестивсь, поклонися ти 
до раби Божої такой, до її очей, до її речей... як 
рідній сестриці. Піду я в чистоє поле, широке 
роздолля. Там Матір Божа. Сухоту, тускоту. 
Ніхто такої сухоти не зніме, ніхто такої тос-
ки не зніме з раби Божої такої-то, а ти щоб не 
спав, не дрімав, а коло неї... Куди ти не йшов, 
другої не найшов, ні їсти, ні з другою сісти... 
Хай Бог помага».

А ця, це я виливаю: «Святий Антосій, 
святий Теодосій, Миколай угодник Божий. 
Пресвятая Богородиця в помочі стала. І  бу-
деш ти, переполох, водяний, вітряний, поду-
маний, погаданий, на встрєчном... виливаю 
з твоїх голови, з твоїх очей, з твоїх плечей, 
з твоїх пальців, з твоїх суставців, поперека. 
Тут тобі не стояти, під груди не підпирати, 
жовтої кості не ламати, червоної крові не су-
шити, червоного серденька не сушити. Зси-
лаю тебе з хати. Дим згора, вітер, де дзвони не 
дзвонять, де свинячий глас не заходить. Там 
пийте-гуляйте, раба Божого такого-то не за-
ймайте. Хай Бог помагає». 

– А це?
– Од нутряної болі: «Шепочу от нутряної 

болі. Ти, маточка, ти маточка, ти красная 
панночка. Пока ти ходила, пока ти гуляла, 
під груди підступала, заступала. Ти маточка... 
панночка, порушена, дуже занехаяна. Стань 
же на своє мєсто, на золотеє крєсло. Пийте, 
гуляйте, не занімайте. Дай, Боже, помочі». 
А потім «Отче наш».

– Це коли в жінки проблеми з маткою?
– Да. [Читає «Отче наш», «Вірую», «Пресвя-

тая Тройця». – І. К.-Ф.]... А це корови лічить.
– А як ви лікуєте?
– Ну, приходять до мене, молока погано 

доїть...

Оповідання про Голод
Про Голод 1933-го на Лебединщині па-

м’ятають лише поодинокі старожили, проте  з 
оповідань матерів про нього знає чимало лю-
дей. Більше оповідають про голод 1947 року: 
«33-й дуже голодовка була, а вже в 47-му, то 

можна було піти купить, дуже дороге: жита 
стаканчик – 25 рублів було. Но купить його 
можна було» (Антоніна Павлівна Сухоста-
вець, 1929  р.  н., народилася в с.  Голубівка 
Штепівського  р-ну Сумської  обл., освіта  – 
3 класи. Записано в с. Бишкінь).

Наводимо ще одну типову розповідь про 
голодовки на Лебединщині.

–  Скажіть, будь-ласка, у вашому селі був 
Голод?

– Я тільки з розказу бубушки своєї знаю і 
бачила маленькою, як вона в хаті... (плаче) Ла-
вочка така була... і мамка моя принесла таке 
щось із листочків зліплене, дає ж її, а вона ж 
каже: «Оддай діткам». А  я кажу: «Бабушка 
тоже хоче». Ото так мені запомнилось. Там яр 
був Палдальчин, там нема людей, і дуже бага-
то погибло, і маленьких, і всіх... А так, щоб я 
знала той Голод – то ні.

– А з якого ви року?
– Я – з 1943-го, а то вже в 1947-му був.
– То ви про другий голод розказуєте?
– Другий, шо він недовго, кажуть, був, і то 

воно мені запомнилося, шо люди такі були 
брюслі, пухлі. А  отой великий  – ні, я з роз-
казу бабушки. Цей голод був, що вже брунеч-
ки, листочки, ще люди спасалися, виживали, 
а той же довго, він так був, що дуже багато 
померли». 

(Марія Федорівна Клюшник, 1943 р. н., 
с. Рябушки).

Поза увагою залишаємо вірування, леген-
ди про відьом, домовиків та інших, яких чи-
мало можна записати в цій місцевості.
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Лілія Снігирьова
(Керч)

Ж А Н РОВА С П Е Ц ИФІ К А ІС ТОРИ Ч Н И Х П ІСЕ Н Ь

Для поетики пісні особливої значимос-
ті набуває категорія жанру. Будь-яка пісня 
може бути прочитана і зрозуміла лише у рам-
ках жанрової системи. У жанрі поєднується 
ідейно-тематичний зміст музичного або по-
етичного твору, його композиційно-стильова 
манера та ритмомелодика. Спільність ознак у 
жанрі виражається «в подібності принципів 
і способів типізації, композиційної будови, 
стилістичних засобів» 1.

Фольклорний жанр існує як в усній фор-
мі, так і в писемній. Та не слід забувати, що 
ці форми потребують різного підходу у ви-
вченні, бо кардинально змінюється осмис-
лення концепції жанру і його модельованого 
механізму. Усна форма визначає неканоніч-
ність фольклорного тексту, варіативність 
та комунікативність. Вона потребує відтво-
рення нової понятійної картини світу, надає 
цій картині перспективи і різноплановості. 
Писемна форма вносить у картину елементи 
статичності, завершеності та одноплановості. 
Зафіксований текст у тому чи іншому варіан-
ті бачиться мовби крізь призму писемної тра-
диції і починає співвідноситися з нею. Жан-
рова традиція складається ніби на основі 
певних способів існування і репродукування 
текстів. Важливим і фундаментальним чин-
ником жанрової систематизації фольклору 
повинна бути настанова на усну модель тек-
сту, на його «живе життя».

Мета статті: дослідити становлення жанру 
історичної пісні, з’ясувати, хто з дослідників 
займався проблемами жанрового визначен-
ня історичної пісні, як історичні пісні спів-
відносяться з іншими жанрами.

Жанри пісенності українського народу  – 
поняття дуже умовне, тому що вони утворю-
ють та набувають актуальності залежно від 
конкретно-історичних умов. Пісенні жанри 
не завжди піддаються чіткому поділу на епіч-
ний і ліричний роди, якщо їх трактувати у 
давньому функціональному розумінні, що ще 
більше ускладнює родову, видову й жанрову 
класифікацію пісенності. Так, історичні піс-
ні при всій їх залежності від давнього епосу 
не можуть бути об’єднані у спільній рубриці 
«епічні пісні», оскільки в багатьох з них дуже 
відчутний ліричний струмінь. Ділити один і 

той самий жанр на два різні роди – епічний і 
ліричний  – означає штучно розривати жан-
рову єдність, що проявляється в єдиному по-
ходженні, спільних героях, однаковій ідейній 
спрямованості 2.

Проблему жанрового визначення україн-
ської пісенності розробляли М. Драгоманов, 
В.  Антонович, М.  Костомаров, Я.  Головаць-
кий, О.  Потебня, П.  Житецький, Ф.  Колесса, 
В.  Гнатюк, І.  Франко, М.  Рильський, О.  Дей, 
С. Грица, О. Правдюк, В. Юзвенко та ін.

Поступальність розвитку будь-якого істо-
ричного сформованого явища чи факту най-
яскравіше й найпереконливіше виявляється 
передусім у площині його часового виміру. 
Крім відбору найхарактернішого і типового в 
самому об’єкті дослідження, має значення та-
кож вибір етапу його розвитку, коли основні 
закономірності виникнення й поступовості 
досліджуваного явища виявляються най-
більш рельєфно і повно. Це стосується жанру 
й історичної пісні

Жанр історичних пісень відомий усім 
слов’янським народам, він подолав склад-
ний шлях становлення і не був однознач-
ним на різних етапах свого розвитку. Термін 
«історична пісня» складається зі спільних 
для слов’ян слів  – «історія» і «пісня». Пер-
ше ввійшло у слов’янські мови з грецької 
через посередництво латинської приблизно 
в Х–ХІІІ ст.  3, друге – загальнослов’янське  4. 
Отже, маємо справу з назвою спільного 
етимо логічного походження (укр.  – «істо-
рична пісня», рос.  – «историческая песня», 
білор.  – «гістарычная песня», пол.  – «his-
toryczna piesń», слов.  – «historická pieseň», 
болг. – «историческа песен», срх. – «истори-
ческа пјесма»). Спільність походження, те-
риторії, історичного розвитку слов’янських 
народів обумовила близькість їхньої по-
етичної творчості не лише в ідейній спря-
мованості й тематиці, а й у сюжетно-
образній і стилістичній системі. У  працях 
М.  Драгоманова, О.  Потебні, Я.  Карлович, 
І. Франка, Ф. Колесси, В. Гнатюка, М. Риль-
ського, Б. Путілова, В. Соколової та ін., при-
свячених порівняльному аналізу слов’янської 
народної поезії, відстоювалася думка, що не-
абияке значення для слов’янської фолькло-
ристики мали процеси обміну, взаємовпли-
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ву і взаємопроникнення творчості одного 
народу у творчість іншого. Однак необхідно 
враховувати потенційні можливості того чи 
іншого національного фольклору, специфіч-
ний характер жанру.

Щодо українських історичних пісень, то 
термін «історична пісня» вперше застосував 
І.  Срезневський у 1833  році в збірці «Запо-
рожская старина», виділивши «пісні і думи 
власне історичні» в окрему групу  5. Майже 
водночас і у Львові вийшла у світ збірка укра-
їнських і польських пісень Вацлава Залесь-
кого (1833), де історичні пісні також подано 
окремо. Упорядник у передмові відзначив, 
що «історичні русинські пісні оспівують по-
дії і польської історії» 6. Збірка привернула до 
себе увагу дослідників народної творчості. 
У листі до М. Максимовича (1834) М. Гоголь, 
згадавши про збірку, запропонував поділити 
пісні «на три розділи: 1-й  – історичні, 2-й  – 
усі, що виражають різні відтінки народного 
духу, і 3-й – обрядові» 7. М. Гоголь подав влас-
ну характеристику історичних пісень: «Піс-
ні малоросійські можуть з повним правом 
називатися історичними тому, що вони не 
відриваються ні на мить від життя і завжди 
вірні тодішній хвилині і тодішньому стану 
почуттів… Історія народу розкривається … у 
ясній величі» 8.

Загалом в українській фольклористиці 
термін «історична пісня» приживався по-
вільно. Пісні про конкретні історичні події 
та осіб В. Залеський називав «піснями чолові-
чими» («Пісні польські і руські люду галіцій-
ського», 1833  р.), М.  Максимович  – «думами 
козацькими билинними» («Українські на-
родні пісні», 1834 р.), П. Лукашевич – просто 
«думами» («Малорусские и червонорусские 
народные думы и песни», 1836 р.), М. Косто-
маров – «воєнними» («Об историческом зна-
чении русской народной поэзии», 1843  р.), 
А. Метлинський – «билинними» («Народные 
южнорусские песни», 1854  р.), М.  Закрев-
ський – «воєнними» («Старосветский банду-
риста», 1860–1861 рр.), А. Лоначевський – «по-
літичними» («Сборник песен буковинского 
народа», 1875 р.).

М.  Костомаров у своїй збірці не подав 
точного визначення жанру історичної піс-
ні, але виділив три групи: пам’ятки про по-
двиги козаків на берегах Дніпра; пам’ятки 
про морські походи козаків; пам’ятки про 
татарські набіги і степову війну з татарами. 
Політичне життя України було військовим, 
події, про які розповідається в цих піснях, 
мають різні за своїм характером сцени дії – 

таке пояснення подав автор, класифікуючи 
ці пісні 9.

Основоположне значення мала двотом-
на збірка В.  Антоновича і М.  Драгоманова 
«Исторические песни малорусского народа» 
(1874–1875), де в «Передмові» зазначено, що 
в історичних піснях «…йдеться про особи 
та події, здебільшого знайомі з письмових 
джерел, що відіграли значну роль в історії 
народу» 10; це «…всі пісні, що віддзеркалили 
зміни суспільного ладу … народу» 11. У виборі 
терміна вони виходять із російської фолькло-
ристики, хоча їм відомі були аналогічні зару-
біжні видання  12. У  класифікації використо-
вується хронологічний принцип, історичні 
пісні поділено за часом виникнення:

1. Пісні віку дружинного і княжого (XIV–
XV ст.).

2. Поезія козацького віку (XVI–XVII ст.).
3. Пісні віку гайдамацького (1772–1795).
4.  Пісні віку рекрутського і кріпацького 

(до 1848 р. – в Австрії; 1861 р. – в Росії).
5. Пісні про волю.
Ці групи в свою чергу поділяються на те-

матичні підгрупи.
Пізніше в М.  Драгоманова історичні піс-

ні названі «політичними» та «піснями про 
громадські справи» («Нові українські пісні 
про громадські справи (1764–1880)», 1881  р.; 
«Політичні пісні українського народу ХVІІІ–
ХІХ ст. Частина перша», 1883 р.).

За радянських часів у фольклористиці 
жанр «історична пісня» активно досліджу-
вався російськими вченими, які по-різному 
ставилися до тлумачення цього терміна. Як 
єдиний жанр історична пісня розглянута 
у Б.  Путілова, В.  Соколової, М.  Кравцова  13 
та  інших, але в дослідженнях В.  Проппа, 
Л. Ємельянова, С. Азбелєва 14 та інших їм від-
мовлено в жанровій єдності.

В українській фольклористиці теж не було 
єдності щодо тлумачення цього терміна. 
Ф. Колесса хоча чітко розмежовував думи та 
історичні пісні як окремі жанри, однак істо-
ричні пісні не відрізняв від так званих полі-
тичних пісень, і їх, за припущенням Ф. Колес-
си, можна поділити на такі групи:

1. Пісні про довговікову боротьбу з татара-
ми і турками.

2. Пісні про козацько-польські війни: пісні 
про події з часу Хмельниччини; пісні про по-
дії після Б. Хмельницького.

3. Пісні про козацький побут, що не мають 
прямого зв’язку з історичними подіями, але 
виявляють виразні ознаки козацької доби.

4. Пісні про карпатських опришків.
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5. Пісні про панщину, новітні невольниць-
кі плачі XIX ст.

6.  Пісні про скасування панщини, ново-
складені гуцульські й бойківські пісні про 
світову війну, пісні про еміграцію 15.

Як бачимо, автор включає до історичних 
пісень суміжні жанри, зокрема ліричні пісні, 
в яких немає епічного початку.

М.  Рильський у своїй праці  16 «Героїчний 
епос українського народу» подає характерис-
тику жанрових особливостей дум та історич-
них пісень, відмінності цих жанрів. «Значення 
терміну “історична пісня” може бути різним. 
У тісному і точному розумінні це – пісня про 
певну історичну подію, певну історичну осо-
бу. У  ширшому розумінні  – це пісня про те 
чи інше явище народного життя, про той чи 
інший рух народних мас. При другому тлума-
ченні терміну можна говорити про пісні “най-
митські”, “рекрутські”, “бурлацькі”, “заробіт-
чанські” і т. ін., як про пісні історичні» 17.

У  1955  році вийшов збірник «Українські 
народні думи та історичні пісні» 18, підготов-
лений П.  Павлієм, М.  Родіною, М.  Стельма-
хом, де відчутна традиція – вміщувати істо-
ричні пісні й думи разом, хоча необхідно було 
остаточно відокремити ці два жанри історич-
ної поезії. У збірнику думи та історичні пісні 
визначаються разом: «Характерною особли-
вістю народних дум та історичних пісень є їх 
сюжетність, насиченість розповідними еле-
ментами, хоч у них наявні і ліричні відступи. 
Тому думи та історичні пісні є героїчними 
епічними і епіко-ліричними народними пі-
сенно-музичними творами, в яких оспівано 
невідомих з історії (епічних) або відомих на-
родних героїв, змальовано визначні моменти 
в житті народу» 19.

Значним внеском у вивчення жанру іс-
торичної пісні стало академічне окреме ви-
дання «Історичні пісні» 1961  року, де в пе-
редмові укладачі І. Березовський, М. Родіна, 
В. Хоменко ознаки жанру обмежили змістом, 
ритмомелодичною будовою і римуванням: 
«Історична пісня  – це твір народної поезії, 
який вірно зображує типові картини історич-
ної дійсності. Це художній літопис, який від-
творює не завжди достовірні, але обов’язково 
характерні картини суспільного життя наро-
ду певного періоду. Історична пісня – це зде-
більшого значний за розміром твір з чіткою 
строфічною і ритмомелодичною будовою, з 
правильним римуванням»  20. Ця праця за-
початкувала публікацію цього жанру окремо 
від дум і подала своєрідну класифікацію іс-
торичних пісень:

Перший розділ.
1. Боротьба проти феодально-кріпосниць-

кого гніту та іноземного поневолення в ХV – 
першій половині ХVІІ ст.

– Турецько-татарські напади та боротьба 
проти них (59 пісень, 34 вар.).

–  Селянсько-козацькі повстання ХVІ  – 
першої половини ХVІІ ст. та Визвольна війна 
українського народу 1648–1654  років (26  пі-
сень, 62 вар.).

2. Зростання соціального і національного 
гніту в другій половині ХVІІ та у ХVІІІ ст. На-
родні рухи.

–  Спільна боротьба українського і росій-
ського народів проти іноземних загарбників 
та поміщицько-старшинського гніту в другій 
половині ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. (28 пі-
сень, 118 вар.).

–  Посилення феодально-кріпосницького 
і національного гніту у ХVІІІ  ст. та бороть-
ба народних мас проти нього (116  пісень, 
117 вар.).

– Зародження буржуазних відносин (18 пі-
сень, 7 вар.).

– Визволення Правобережної України від 
польсько-шляхетського панування та Чорно-
морського узбережжя від турецько-татар-
ських загарбників (9 пісень, 4 вар.).

3.  Криза феодально-кріпосницької систе-
ми. Селянські рухи в першій половині ХІХ ст.

–  Війни кінця ХVІІІ  – першої половини 
ХІХ ст. Вітчизняна війна 1812 року (5 пісень, 
8 вар.).

– Селянські повстання проти феодально-
кріпосницького гніту (27 пісень, 30 вар.).

– Скасування кріпосного права (5 пісень, 
6 вар.).

Другий розділ.
1.  Капіталістичний і поміщицький гніт у 

пореформений період. Революційна боротьба 
пролетаріату і селянства (32 пісні, 15 вар.).

2.  Російсько-японська війна. Буржуазно-
демократична революція 1905–1907  років 
(13 пісень, 1 вар.).

3.  Світова імперіалістична війна 1914–
1918 років. Переддень Великої Жовтневої со-
ціалістичної революції (18 пісень).

Це був неабиякий крок у дослідженні жан-
ру історичної пісні, внесено суттєві поправки 
в його історичну класифікацію у зв’язку з со-
ціальними і національно-визвольними руха-
ми в суспільному житті українського народу 
на різних етапах його розвитку.

У вступній статті до збірки «Історичні піс-
ні» (1971) В.  Хоменко подає визначення: «Іс-
торичні пісні – це ліро-епічні або епічні тво-
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ри, які іноді називають художнім літописом 
історії народу. Цей літопис не завжди доку-
ментально точний. В ньому наявні елементи 
художнього вимислу, ліричні відступи, філо-
софські узагальнення. Однак, в цілому цей 
пісенний жанр вірно відображає народні по-
гляди на історичні події і діяльність відомих 
осіб» 21.

У праці «Мелос української народної епі-
ки» (1979) С.  Грица історичні пісні зарахо-
вує до багатожанрового циклу, де основним 
критерієм їх класифікації є історична те-
матика. Автор зазначає: «Історична пісня в 
українському фольклорі, як і дума, належить 
до найбільш значних явищ. Не випадково 
їх називають літописом героїчної боротьби 
українського народу проти зовнішніх та вну-
трішніх ворогів. Різниця між ними полягає в 
характері відображення подій, більш чіткій 
установці історичних пісень на хронікаль-
ність і не такі виразні тенденції до епізації, 
як у думах… Чим більше віддалені пісні за 
часом і місцем від оспівуваних подій, тим на-
очніше виступають у них риси узагальнення, 
типізації, і чим ближчі до них, тим більше в 
них історичної достовірності» 22.

Про жанр історичної пісні у 80-х роках 
ХХ ст. писали І. Сенько 23, Я. Пилянський 24. 
Але чіткості у відповіді на питання, чи є істо-
рична пісня окремим самостійним жанром, 
не було, виявилася традиційна полемічна си-
туація.

Новий виток у дослідженні жанру істо-
ричної пісні зроблено у ХХІ ст. З’явилися нові 
визначення і класифікації історичних пісень, 
у підручнику «Українська усна народна твор-
чість» (2003); автори М. Лановик, З. Лановик 
коротко охарактеризували історичні пісні, їх 
жанрово-стильові ознаки, поетику тощо. По-
дано таку референцію: «історичні пісні – ліро-
епічні твори про конкретні чи типові істо-
ричні події та процеси, відомих історичних 
осіб та безіменних героїв, чиє життя і вчинки 
пов’язані з подіями суспільно-політичного 
життя, в яких відтворено дух певної історич-
ної епохи» 25. Вважають, що жанр історичних 
пісень виник не раніше ХV  ст. Поділяють 
пісні на цикли за хронологічним типом, а в 
межах кожного циклу виділяють тематичні 
групи:

1. Пісні доби Козаччини (XV – перша поло-
вина XVII ст.).

2. Пісні доби Коліївщини та Гайдамаччи-
ни (друга половина XVII – XVIII ст.).

3. Пісні селянських повстань (перша поло-
вина  XIX ст.).

4.  Пісні національно-визвольних рухів 
(перша половина XX ст.).

5.  Пісні про боротьбу ОУН-УПА чи по-
встанські пісні.

Крім того, окремим жанровим різновидом 
історичних пісень у підручнику виділено пісні-
хроніки.

А.  Іваницький до історичних пісень за-
раховує некозацькі та козацькі пісні, в яких 
згадуються конкретні історичні факти, пріз-
вища, а головною особливістю історичних 
пісень ХVІ–ХVІІІ  ст. вважає тісний зв’язок 
з козацькою тематикою. Нижче зазначає: «в 
піснях зображуються події, історичні особи, 
різні сторони життя соціальних прошарків. 
Ті пісні, в яких відбито події, імена та став-
лення до них, і називаються історичними»  26.

Історичні пісні поділено на чотири класи:
1.  З  конкретно-історичною підосновою  – 

згадуються дійсні події та імена історичних 
осіб.

2.  Пісні із загально-історичною підосно-
вою – збережено не так деталі, як загальний 
колорит, дух епохи.

3.  Пісні із соціально-побутовою підосно-
вою. Насамперед це деякі з пісень про коза-
цтво, чумацтво, наймитування, кріпацтво, 
наймитство. Вони складалися за цілком пев-
них історичних умов, тому в деяких з них 
більш-менш ясно проступають риси історії 
побуту, торгівлі, військової справи, соціаль-
них заворушень, правових відносин.

4. Пісні із соціальною, класовою підосно-
вою. Це переважно творчість другої поло-
вини ХІХ  – початку ХХ  ст. Зокрема, сюди 
зараховують деякі західноукраїнські «гаме-
рицькі» пісні.

Найбільш визначений вигляд має лише 
клас пісень з конкретно-історичною підосно-
вою. Інші три класи поповнюються з досить 
різних жанрово-тематичних джерел і станов-
лять додаткове, певною мірою периферійне 
відгалуження історичної пісенності  27. Виді-
ляти окремі жанри фольклору, класифікува-
ти їх, надавати цій класифікації чіткої нау-
кової структурності завжди складно. «Всяка 
класифікація є відносною і правильною в 
найзагальнішій суті; при зіткненні з цілим 
рядом конкретних творів вона не рятує від 
непереборних труднощів» 28.

І.  Павленко зараховує історичні пісні до 
фольклорних синкретичних (словесно-му-
зичних) пісенних наративів, що відбивають 
народно-історичне усвідомлення минулого, 
певних його етапів або окремих подій, мають 
чітку ритмічну організацію та можуть ви-
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конуватися як соло, так і хором 29. За І. Пав-
ленко, основними параметрами картини сві-
ту історичних пісень є герой, конкретність 
хроно топу, завершеність події у часі, обме-
ження волі фантазії можливим або потенцій-
но можливим з установкою на достовірність. 
В основі історичних пісень – подієвість, фа-
бульність, сюжетність.

Як бачимо, жанрова характеристика іс-
торичних пісень  – надто складне питання. 
Назва «історична пісня» вказує, що ці пісні 
визначаються за змістом; події, які розвива-
ються у рамках сюжету, завжди отримують 
характер подій політичних, історичних, що 
справді належать до конкретного моменту в 
історії народу, держави, з конкретно-історич-
ними героями й політичними конфліктами. 
В  історичних піснях виявляємо розмаїття й 
барвистість поетичних форм. І  це розмаїт-
тя настільки велике, що історичні пісні ніяк 
не вміщуються в термін «жанр», якщо жанр 
визначається за ознаками деякої єдності по-
етики. Історична пісня існує як сума різних 
форм, що об’єднані історичністю свого зміс-
ту. Ці пісні створювалися протягом різних 
періодів історії і тому не мають єдиного ху-
дожньо-зображального стилю, а групуються 
в основному на єдності реалізованих у цьому 
виді творчості завдань: у них охоплено кон-
кретні історичні події і участь у цих подіях 
осіб, які реально існували. Незважаючи на 
істотні відмінності у видах історичної пісен-
ності різних слов’янських народів, її розвиток 
відбувався в одному напрямі й приводив до 
створення груп, які мали свою специфіку і 
спільні типологічні особливості 30.

На думку фахівців, такий твір реалізуєть-
ся в усній традиції тільки під час акту вико-
нання, коли щоразу виникає його конкрет-
ний варіант, чимось відмінний від інших. 
Проте водночас продовжує своє існування 
певний інваріант, тобто той мінімальний 
комплекс специфічних ознак твору, що за-
безпечує його розпізнавання як такого, його 
самототожність. Узагалі, варіювання є своє-
рідним законом існування народної тради-
ційної культури, у межах якої варіюють усі 
її елементи  – навіть стереотипність формул 
(словесних, музичних, пантомімічних та ін.) 
не заважає їм варіювати; різниця тільки у 
ступені інтенсивності та амплітуді. Механізм 
варіювання здебільшого описують метафо-
рично, уподібнюючи його до вібрації, пульса-
ції, навіть мутації фенотипу. Такі метафори 
підкреслюють природний характер явища, і 
тому, мабуть, ближчі до фізіології людини, з 

продуктами духовної діяльності котрої ма-
ємо справу. Українська фольклористка, за-
позичивши лінгвістичне поняття, висунула 
ідею фольклорної «парадигми» як «сукупнос-
ті варіантів», які групуються навколо однієї 
моделі інваріанта, а як конкретизацію її – по-
няття «пісенної парадигми»  – певної сукуп-
ності варіантів одного пісенного зразка, що 
утворилася внаслідок його трансформацій у 
процесі часово-просторового руху. Розробка 
цієї концепції дозволила дослідити стосунки 
слова і мелодії усередині «пісенної парадиг-
ми», а також виявити певні закономірності 
життя словесного і музичного компонентів 
фольклорного твору в його історії серед пев-
ного етнічного середовища та в міграційних 
процесах. Основна характеристика історич-
них пісень – співвіднесеність із «зовнішньою 
історією», подіями життя держави, воєн, по-
ходів, династичних змін. У цьому виявляє 
себе особлива форма відносин до світу  – іс-
торична свідомість. Історичні пісні утворю-
ють поліжанрові підсистеми, що постійно 
корелюють з іншими жанрами, збагачуючи 
поетичні засоби виразності.

Повне і точне визначення жанру історич-
ної пісні зробити важко, бо характер історич-
них пісень залежить від двох факторів: епо-
хи, в яку вони складалися, і середовища, яке 
їх утворює. В. Пропп писав з цього приводу: 
«Дуже складним є питання про жанровий 
характер історичних пісень. Сама назва істо-
ричні пісні вказує, що предметом історичних 
пісень є історичні особи або події, що від-
бувалися в російській історії абo принаймні 
мають історичний характер»  31. Не випадко-
во Б.  Путілов свою книгу, присвячену істо-
ричним пісням, назвав «Русский историко-
песенный фольклор ХІІІ–ХVІ веков» (1960).

У  розумінні й визначенні терміна «істо-
ричні пісні» немає єдності. Одні дослідники 
(П.  Вайнберг, В.  Міллер, М.  Сперанський) 
закріплюють його за піснями ХVІ–ХІХ  ст., 
(деякі  – за ХV–ХVІІ  ст.), інші (Б.  Путілов, 
В.  Соколова) поширюють його на всі пісні з 
історичною тематикою. Однак термін окрес-
лено недостатньо чітко, і фольклористи на 
свій розсуд розширюють або звужують його. 
Історичні пісні породжуються не епохою вза-
галі, а конкретними соціально-історичними 
колізіями епохи 32. Залучення до розділу «іс-
торичних пісень» тільки творів ХVІ–ХVІІІ ст. 
або ХVІ–ХІХ ст. не зовсім коректне, бо вони 
виникають кожні на своїй основі й відрізня-
ються іншими жанровими ознаками, стиліс-
тично не однорідні. Тому краще використо-
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вувати термін «історичні пісні», уточнюючи: 
традиційні історичні пісні або пісні певних 
століть чи циклів тощо 33.

У  нашій статті ми обмежимося піснями, 
що пов’язані з історичними подіями й особа-
ми ХV – першої половини ХVІІІ ст. Ці пісні 
історичні, тому що допомагали розкрити су-
часну історію, реальні політичні конфлікти, 
характерні для цього історичного моменту, їх 
герої виступають як діючі особи історії, неза-
лежно від того, були вони такими чи ні. Пісні 
вміщують цілі історичні періоди: боротьба 
проти феодально-кріпосницького гніту та 
іноземного поневолення у ХV – першій поло-
вині ХVІІ  ст. (турецько-татарські напади та 
боротьба проти них, селянсько-козацькі по-
встання ХVІ – першої половини ХVІІІ ст. та 
Визвольна війна українського народу 1648–
1654  рр.). Саме в цей період формуються й 
розвиваються українські історичні пісні як 
жанр. Але створювалися вони на основі тра-
диції героїчного епосу, творчо перероблюю-
чи його. У цей час дедалі більше починає ви-
ражатися установка на зображення дійсних 
фактів, а попередні образи – міфічні герої – 
змінюються історичними персонажами.

Історична пісня пройшла проміжні фор-
ми в завершенні процесу становлення жанру. 
Історична пісня, з одного боку, є продуктом 
розвитку ліричної пісні, а з другого, – нале-
жить до епічної поезії. Співвідношення цих 
двох елементів може бути різним для різних 
епох, але вони зберігаються в усіх історич-
них піснях. Епічна поезія відрізняється хро-
нікальністю, тяжіє до уважного стеження за 
історичними подіями, долями конкретних 
героїв.

Історичні пісні в системі пісенних жан-
рів свій родовід ведуть від епіки, билин, дум, 
гайдуцьких пісень; тісно змикаються з ба-
ладою і багатьма сторонами уподібнюють-
ся до пісенної лірики; сучасні пісні, в яких 
прославляється героїка захисту Вітчизни і 
мирних трудових звершень, використовують 
деякі поетичні знахідки жанру історичних 
пісень 34.

Історичні пісні у своєму розвитку звер-
талися до різних поетичних традицій. Тому 
вони співвідносяться з іншими жанрами. На 
відміну від традиційного епічного й лірич-
ного фольклору, художня мета історичної 
пісні – прагнення передати ту дійсність, свід-
ком якої був співець і висловив їй свою оцін-
ку. Особливий вимір дає версифікація, обу-
мовлена закономірностями звучного вірша 
й закріплена музичною формою. Історичні 

пісні і думи ближчі, але різняться ступенем 
замкнутості й щільності картини світу: епос 
підкоряє елементи оповідання (включаючи 
інновації) епічній свідомості, уміщуючи їх 
у створену ним епічну реальність; історичні 
пісні постійно балансують між особистим 
сприйняттям, визнанням події як такої й на-
лежністю певному порядку речей.

Особливий обсяг сприйняття історичних 
пісень, зокрема, створюють взаємини усних 
пісень з історичними переказами. Існує пев-
ний простір, у якому вони зустрічаються, 
перетворюючи історичну свідомість у певну 
пору його становлення. С. Грица доводить, що 
українська епіка зі змінною мелодією та ре-
читативно-декламаційним стилем співу  – це 
продовження києво-руської билинної епіки. 
Проводячи діахронічну лінію зв’язку різних 
жанрів, С.  Грица пропонує таку схему: пере-
кази, легенди, казки, билини  – думи старо-
давнього циклу  – думи нового циклу (з дум 
старо давнього циклу виводяться також істо-
ричні пісні); паралельно цій лінії з загального 
центру розвиваються через балади пісні-хро-
ніки 35.

Приблизно до 70-х років ХІХ ст. історич-
ні пісні принципово не відмежовувалися від 
билин, залучалися разом з ними в єдине по-
няття історико-епічної поезії. Вважалося, що 
билина це загалом та сама історична пісня, 
тільки древніша, і тому вона зберегла менший 
зв’язок з конкретним історичним фактом, 
який теж колись лежав у її основі. Кожна би-
лина, писав П. Сакулін, «у свій час, у своїй ге-
незі, була історичною піснею, і кожна історич-
на пісня протягом часу може перетворитися 
на билину… Будучи спочатку ліро-епічною, 
історичною піснею, твір все більше й більше 
ускладнюється елементами, стає билиною і 
може дійти до казки, “розкластися” зовсім 36. 
У  ХІІ–ХІV  ст., коли можна говорити про іс-
нування історичних пісень, епічна творчість 
перебувала у стані піднесення. У ХVІ ст. істо-
рична пісня досягла високого рівня. Це озна-
чає, що для історичної пісні традиції билин 
не були віджилими, вони були для неї живим 
художнім джерелом. Самі билини зазнали у 
процесі свого розвитку впливу історико-пі-
сенного фольклору і тієї історичної дійснос-
ті, ідеї патріотизму, які в них були виявлені. 
Билина та історична пісня – це справді різні 
жанри за підходом до історичної дійсності, за 
характером історизму, за сутністю своєї ху-
дожньої єдності, за співвіднесеністю реаліс-
тичної основи з міфологічною, за поєднан-
ням об’єктивності з вимислом, фантазією.
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Із суміжних з історичною піснею жанрів є 
балада. О. Дей підкреслював: «Балади... – про-
дукт художнього відображення дійсності на 
основі реалістичного епічного мислення на-
родних творців» 37. Характерна особливість їх 
полягає в тому, що соціальні проблеми, сус-
пільні конфлікти відбиваються крізь призму 
особистих відносин і долі. Балади не містять 
естетичної установки на історичну конкрет-
ність, змістовність. Не сама історія, а історія, 
що відбилася через особисте життя і стала 
буттєвою, привертає увагу балади. Жанрова 
різниця між баладою та історичною піснею 
значна, але деякі історичні пісні близькі до 
балад і навпаки – деякі балади подібні до іс-
торичних пісень.

У  системі пісенних епічних жанрів укра-
їнського фольклору спорідненими з істо-
ричними піснями, думами та баладами є 
пісні-хроніки (співанки-хроніки). Один з 
перших дослідників цього жанру Ф. Колесса 
вважав, що такі «новелістичні» співанки ма-
ють вузьколокальний та короткочасний ха-
рактер  38. В. Гнатюк, звертаючи увагу на цей 
різновид народного ліро-епосу, зараховував 
їх до розряду «новотворів», які виникли під 
впливом змін у громадському житті  39. Хоча 
в піснях-хроніках ідея соціально-визвольної 
боротьби, соціальної справедливості єднає 
цей жанр з історичними піснями та думами, 
вони йдуть слідами живих фактів, але відо-
бражають їх часто зі значною деталізацією, 
матеріал дійсності і тут зазнає творчого опра-
цювання.

Таким чином, жанр історичної пісні аку-
мулює в собі накопичений в ході розвитку 
специфічний зміст. Він визначається переду-
сім об’єктом зображення, тією певною сторо-
ною дійсності, відтворення якої і є основним 
художнім завданням цього жанру. Історична 
пісня стала художнім висловом народного 
розуміння і сприйняття багатьох важливих 
подій та соціально-визвольних рухів в істо-
рії України. Історична пісня – це особливий, 
специфічний, рухливий жанр пісенної епіки, 
який через конкретні чи типові історичні по-
дії та процеси, відомих і невідомих героїв ві-
дображає дійсність певної історичної епохи 
та дає народну оцінку суспільно-політичним 
конфліктам.

Отже, розглядаючи особливий жанр 
усної народної творчості – історичні пісні, – 
пам’ятаймо, що вони складені українською 
народною мовою, за формою і за змістом від-
творюють душу народу, його суспільну світо-
глядну орієнтацію та характер.
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Надія Супрун-Яремко 
(Рівне)

«РЕ П РЕ СОВА Н І» ІС ТОРИ Ч Н І П ІСН І 
П РО ПОД І Ї  2 0 –3 0 -х  РОК І В Х Х  С ТОЛ І Т ТЯ 
Н А К У БА Н І

Найяскравішим засобом українсько-
го етнічного самовираження на Кубані, зо-
крема на території історичної Чорноморії 
(степової частини Краснодарського краю 
Російської федерації), є народна пісня як 
показник свідомості й духовної культу-
ри нації з багатотисячолітньою історією 
формування й утвердження. Це засвідчує 
дослідження зібраного на території ко-
лишньої Чорноморії і транскрибованого 
народнопісенного матеріа лу (понад 1000 
фольклорних одиниць), здійснене нами за 
головними етномузикознавчими позиці-
ями. У  показниках загального і компара-
тивного (у зіставленні з народнопісенним 

матеріалом прабатьківських земель) етно-
музикознавчого дослідження різножанро-
вих українсько-кубанських пісень можна 
знайти усі ознаки багаторівневих процесів 
консервації, трансформації, нашарування, 
новотворення, яких набула народнопісенна 
мова українців Кубані за майже 220-річний 
період свого функціонування. В історичних 
кубанських піснях, пов’язаних з героїчним 
минулим України і Кубані, художньо і до-
кументально закарбувалася мало чи не вся 
історія запорозько-чорноморсько-кубансь-
кого козацтва з її воєнними й соціальними 
катаклізмами ХІХ–ХХ ст. і ними зумовлени-
ми утисками, втратами, розкозачуванням, 
розкуркулюванням, розукраїнізацією, де-
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портаціями, геноцидом, голодом, етнічними 
«чистками», діями репресивного фактора. 

За період свого існування українсько-
кубанські історичні пісні зазнали багато 
втрат: у ХІХ  ст.  – під час «найбільшого по-
літичного приниження України» [1,  с.  39], 
коли царський уряд ламав саму історичну 
сутність волелюбного українського коза-
цтва, і в ХХ  ст.  – за найсуворіших заборон 
співати пісні про історичне минуле, що 
встановив новий, радянський режим після 
двох десятиліть жорстоких протистоянь і 
класових битв. І протягом багатьох років 
на клубних сценах станиць, міст, селищ та 
хуторів Краснодарського краю звучали піс-
ні жартівливі, танцювальні, про кохання і 
щасливе колгоспне життя. Разом з талано-
витими виконавцями і знавцями рідкісних 
історичних зразків козацького пісенного 
фольклору зникали їхні пісні, деякі з них – 
назавжди, а ті, що таємно, усним шляхом 
передавалися новим поколінням кубанців, 
залишилися у пам’яті окремих літніх людей. 
Про це свідчить низка зібраних нами в ста-
рокозацьких поселеннях колишньої Чорно-
морії «репресованих» історичних пісень і їх 
варіантів, що збереглися у пасивній формі в 
пам’яті народних виконавців. З-поміж них – 
група стародавніх пісень, присвячених темі 
боротьби уряду проти козацтва: «А вже літ 
більш двісті» (про персоніфіковану козаць-
ку долю, що «вже літ більш двісті» знемагає 
«під московським караулом у неволі, у тюр-
мі», та нерозумного гетьмана Богдана, ску-
того імперськими кайданами), «Зібралися 
всі бурлаки» і «Наш орел під облаками» (тема 
осуду дій російської імператриці Катери-
ни ІІ, скерованих на знищення Запорозької 
Січі), «Ой що ж воно та й за чорний ворон» 
(оспівування безіменного героя-отамана, 
на поховання якого скликаються «панове-
хлопці і весь народ молодий»), «Як вздумаю 
старовину» (розповідь-спомин про бойове й 
господарське життя «дідів славних», які за-
ймали степ і плавні, носили постоли, були 
озброєні «шашками», охороняли кордони 
чужої держави і ходили в походи, де «свої 
голови ложили»), «Ой чого я сьогодні сумую» 
(військова тема на тлі ностальгії за колиш-
ньою козацькою славою). У цих піснях пев-
ною мірою відбився процес перетворення 
волелюбного запорозького товариства на 
шліфовану військово-служилу організацію 
царату, а також болісний процес руйнації 
психіки, світогляду і національної свідомос-
ті козаків-запорожців, котрі, переселяючись 

наприкінці ХVІІІ ст. на Кубань, мріяли, всу-
переч державно-військовим інтересам Росії, 
про створення на обітованій землі мирної, 
вольної і справедливої держави, де люди жи-
тимуть за законами християнської моралі і 
республіканських традицій Запорозького 
коша. Але на новій, вимріяній кубанській 
землі український козак був приречений на 
одвічну боротьбу з покоління в покоління на 
творення мирних форм життєдіяльності в 
умовах агресивного силового поля російсь-
кого мілітарного буття, на втягнення у про-
цеси денаціоналізації, розпаду національно-
го самоусвідомлення, дезінтеграції етносів у 
часопросторі, тотального лінгвоциду, етно-
циду й геноциду. 

Тематика деяких історичних пісень, ство-
рених на Кубані, пов’язана з соціальними 
потрясіннями першої третини ХХ  ст. Пер-
ша світова війна стала початком смутних, 
кровавих часів, що принесли багато страж-
дань, людських втрат, руйнувань, поневі-
рянь, вимушеної еміграції кількох десят-
ків тисяч кубанських козаків. Цій тематиці 
присвячена пісня «Прощай, мій край, де я 
родився», записана в трьох варіантах (ста-
ниці Староджереліївська, Іркліївська, Ново-
сергіївська). Кожний з варіантних зразків є 
трансформованим мелодичним типом по 
відношенню один до одного. Найцікавіший з 
них, на нашу думку, – той, що був записаний 
у ст. Староджереліївська від жіночого дуету 
в такому складі: Наталія Михайлівна Слєп-
ченко (1935 р. н.) і Параска Філатівна Нечає-
ва (1923  р.  н.). Самі виконавиці назвали цю 
пісню «горловою», очевидно, маючи на увазі 
не тільки широке розспівування складонот 
другого і третього пісенних рядків, а й вели-
чезне емоційне напруження, якого вимагає 
інтонування віршового тексту, пронизаного 
трагедією розставання з рідною Кубанню 
козака – нащадка дідів і прадідів, що «голов-
ки положили... за славу руському царю», – пе-
ред його від’їздом на вимушену еміграцію. 
Пісенні варіанти станиць Новосергіївська 
й Іркліївська, маючи спільні мелодичні кон-
тури, відзначаються індивідуалізованими 
фактурними, метро-ритмічними й темпови-
ми особливостями і, відповідно, характером 
звучання: урочисто-хоральним (ст.  Іркліїв-
ська) і камерно-ліричним (ст.  Новосергіїв-
ська). Усі три варіанти поєднані спільністю 
будови, змістом віршових текстів, засобами 
музичної виразності та опорними тонами 
мелодичної лінії. Проте вони є самостійни-
ми в інтерпретаторсько-виконавському від-
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ношенні, що виявляється в характері руху 
мелодії й оспівуванні окремих її елементів, 
у різнотривалості тактових побудов і кожної 
цілісної пісенної композиції, а також у видах 
багатоголосої фактури. 

«Плач, Кубань, ти краю рідний»  – пісня, 
яку кубанці склали в пам’ять про народного 
улюбленця Миколу Степановича Рябовола 
(1883–1919), козака із Дінської станиці, коза-
чого політика і громадського діяча, першо-
го президента самостійної Кубанської на-
родної республіки, проголошеної 16  лютого 
1918 року Законодавчою Радою [2, с. 7]. Буду-
чи лідером чорноморського руху, метою яко-
го було об’єднання з донськими і терськими 
козаками для спільної боротьби з більшови-
ками, встановлення економічних і політич-
них зв’язків з Україною, М. Рябовол 13 червня 
1919  року в Ростові, на козачій конференції, 
виголосив велику програмну промову. У ній 
він виступив проти політики білого руху і його 
лідера генерала Денікіна, якого занепокоїло 
посилення українських тенденцій в Кубан-
ській раді [3, с. 45–47; 4, с. 59–66]. Уночі М. Ря-
бовол був по-зрадницьки вбитий у Палас-
готелі, а в листопаді денікінці вчинили жор-
стокий терор, унаслідок якого «...чорномор-
ська фракція в раді була заарештована, її лі-
дер священик О.  І.  Кулабухов повішений на 
Фортечній площі, а інші лідери чорноморців 
депортовані в Константинополь. У  тому ж 
1919  році кубанська “Просвіта” була заборо-
нена, а за томик віршів Т. Шевченка, виявле-
ний у козачій хаті, за солодкоголосу бандуру, 
нерозлучну подругу козака, господаря чекав 
розстріл» [5, c. 5]. 

Із чотирьох пісенних зразків, присвячених 
оплакуванню героя Миколи Рябовола, немож-
ливо виділити найкращий, через те що кож-
ний з них своїми мелодичними і фактурними 
достоїнствами підтверджує думку про яскраве 
творче переосмислення (на локальному й інди-
відуальному рівнях) інваріантної мелодії, яка 
набуває то лірико-героїчного характеру зву-
чання (станиці Переяславська, Сергіївська), то 
скорботно-елегійного (ст. Полтавська), то екс-
пресивно-вольового (ст.  Вищестебліївська). 
Віршові тексти усіх варіантів пісні споріднені 
між собою і відрізняються лише в деталях. Їх 
зміст пов’язується з іменем Миколи Рябовола, 
за яким «весь край туже... ще й ридає»:

1. Плач, Кубань, ти краю рідний. 
Лежить вбитий син твій милий. 
Нема, нема в світі, що сказати. 
Любов-Кубань, рідна мати.                    /двічі

2. Та чи ти же, Кубань, нам не мила, 
Що горе, горе заслужила? 
Чим та чим таку страшну годину, 
як боронили ми країну?                         /двічі 

3. Течуть сльози, сльози річками,
Що Рябо,.. що Рябовола вже немає,
Весь край туже, туже ще й ридає.        /двічі
4. Перед твоєю же ми труною
клянемося же ми перед тобою,
Що буде,.. будемо з тебе пример брати,
край свій рідний защищати.

5. Спи же, любий наш Микола. 
Не забудем ми тебе ніколи,
Що ро,.. що робив ти для народу,
Пішла, туже ще й долами.

(ст. Переяславська) 

Належачи до одного мелодичного типу, усі 
музичні варіанти цієї дивовижної, у минуло-
му «репресованої» пісні (якій дехто неаргу-
ментовано приписує авторство, називаючи 
ім’я Д.  Петренка [6,  с.  78]), поєднуються ти-
повими ладовими й віршовими структурами 
й акцентно-динамічною ритмікою. Так, у пе-
реяславському варіанті яскрава й гнучка ме-
лодія сполучається с виразним підголоском, 
утворюючи разом з ним підголосково-полі-
фонічну фактуру з інтенсивною лінеарністю 
кожного голосу:

Мішана фактура, у якій чергуються стріч-
кове (паралельні унісони, терції, октави) та 
підголоскове двоголосся і яскраво виявляєть-
ся плинність кантиленної мелодії, посилює 
«плачний» характер віршового тексту пол-
тавського варіанта. Мелодичним компонен-
том мішаного двоголосся (з моментами акор-
дово-гармонічного триголосся), що визначає 
фактуру вищестебліївського зразка, є лінія 
верхнього голосу, сформована і послідов-
ним, і стрибкоподібним висхідно-низхідним 
рухом, чим пояснюється вольова експресія 
звучання усієї пісні. У сергіївському варіанті 
домінантним є ритміка, що зумовлено майже 
наскрізною триголосою акордово-гармоніч-
ною фактурою, у якій переважає вертикальне 
сполучення голосів, і лірико-пісенною прозо-
рістю лінеарного руху верхнього голосу на 
тлі цієї фактури. 

1918–1920 роки  – період лихоліття, 
пов’язаний з руйнівною громадянською вій-
ною, учасниками якої стали понад 150  тисяч 
козаків, і встановленням радянської влади 
на Північному Кавказі. Коли з проголошен-
ням незалежної Кубанської народної респу-
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бліки була прийнята конституція, а в другій 
половині лютого 1918  року на нараді членів 
Законо давчої Ради була ухвалена резолюція 
про федеративне з’єднання Кубані з Україною, 
більшовики, вважаючи Кубань частиною Ро-
сії, оголосили Раді війну. Добре озброєні бойо-
ві частини червоної армії прибули на Кубань 
з німецького й турецького фронтів. Після за-
пеклих боїв, «... коли станиця за станицею па-
дали під більшовиками» [2, с. 7], уже в березні-
квітні 1918  року на Кубані була встановлена 
радянська влада, а 30 травня під керівництвом 
«чрезвычайного комиссара» Г.  Орджонікідзе 
проголошена Кубано-Чорноморська радян-
ська республіка у складі РРФСР [2,  с.  7]. По-
дальші події розгорталися так, що білогвар-
дійський рух потерпів поразку, а 40-тисячна 
частина кубанської армії 2  травня 1920  року 
капітулювала перед військами ІХ червоної ар-
мії, у зв’язку з чим були ліквідовані сама ку-
банська армія, її крайовий уряд і станова ор-
ганізація. Це спричинило масову еміграцію 
кубанського козацтва до Америки, Болгарії, 
Сербії, Чехословаччини, на острів Лесбос та в 
інші країни світу [7, с. 234]. 

Одноваріантна пісня «Ой у станиці, у 
Брюховецькій», у якій ідеться про братовбив-
чу – між українцями-козаками і українцями-
іногородніми  – громадянську війну на Ку-
бані, яка мала не класовий, а міжстановий 
характер, була записана в  ст.  Брюховецька. 
Проста за своїм фактурним викладом, пісня 
вражає суворо-щемливою ліричністю, що на-
прикінці мелодичних поспівок переходить 
у вокалізоване голосіння, а також гнучки-
ми темповими змінами і кантиленною ме-
лодією, яка ніби рветься із середини душі 
замордованої людини. Записана в зимовій 
експедиції у далекому 1991  році, вона й до-
тепер «звучить» у пам’яті голосами рідкісних 
тембрів двох співачок – Олександри Олексі-
ївни Ткачової (1935  р.  н.) і Євгенії Данилів-
ни Кривопуск (1931 р. н.), – які народилися в 
Курській області, але ще в юності органічно 
засвоїли специфічну манеру кантиленного 
співу Брюховецької станиці, що від дитячих 
років стала їх другою батьківщиною. Віршова 
форма кожного із семи куплетів пісні є три-
рядковою строфою з повтором другого рядка 
не лише в межах своєї строфи, а й у першому 
рядку наступного куплету, що утворює між-
строфну конкатенацію: 

1. Ой у станиці, у Брюховецькій, 
Там тече річка Чистий Лиман. 
Там тече річка Чистий Лиман. 

2. Там тече річка Чистий Лиман. 
Ой там стояла мати моя. О-о-ой. 
Ой там стояла мати моя.... 

5. – Зайди, синочок, напийсь води.
– Нас не пускають наші враги. О-о-ой.
Нас не пускають наші враги.
6. Нас не пускають наші враги,
Б’ють нас і режуть острим ножом. О-о-ой. 
Б’ють нас і режуть острим ножом....
Музична форма першого куплету (АА1А2) 

не залишається сталою. Незважаючи на не-
змінність віршової структури, від другого 
куплету суттєво змінюється зачинна мело-
поспівка (на рівні контрасту зіставлення) 
і варіативно – її продовження, що в цілому 
сприяє враженню експресивного імпульсу-
виплеску, який гальмується наступною по-
співкою-голосінням. Подальше її повторен-
ня у двох наступних рядках (з аплікаційним 
тужливим «ой» наприкінці другого рядка) і 
складає цілісний зміст цієї монотематичної 
пісні – однієї з тих, які є не лише високими 
зразками народнопісенного мистецтва Ку-
бані 20–30-х років, а й правдивими, викри-
вальними мистецькими документами цієї 
епохи. 

Насильницьке встановлення навесні 
1920  року на півдні Росії, зокрема на Куба-
ні, радянської влади, важкі наслідки гро-
мадянської війни, голод 1921–1922 років не 
сприяли виникненню (на державному рівні) 
національного питання упродовж перших 
п’яти років. Проте українська культура в 
цей період, на думку сучасного кубанського 
вченого В. Чумаченка, «...відроджувалася на-
чебто сама собою, зусиллями її ентузіастів і 
патріотів» [8, с. 6]. Історик із Ростова-на-Дону 
конкретизує цю думку, наголошуючи, що 
«...інтерес до української мови, літератури 
та історії народу серед кубанського населен-
ня значно зріс в роки непу. Діяльність груп 
українських літераторів, гуртків з україні-
зації, хорових та... фольклорних утворень 
свідчила про масовий... потяг до витоків 
свого народного іміджу... Своєрідним ката-
лізатором цього процесу стало становище 
в Україні, яка переживала в цей час мовно-
історичний бум національного відродження» 
[9, с. 4]. У 1923 році теоретики більшовицької 
партії, спираючись, зокрема, на прийняту в 
грудні 1919  року на VIII  всеросійській кон-
ференції РКП(б) резолюцію «Про радянську 
владу на Україні», в якій «...декларувалася 
довготривала програма розвитку української 
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мови, встановлювалися пріоритети політики 
українізації широкого профілю» [9, с. 5], ви-
сувають ідею «коренізації» народів, які за-
селяли території Кубані, Дону, Ставрополля, 
Терека, Поволжя та Далекого Сходу Росій-
ської федерації. Це, на їхню думку, повинно 
було прискорити процес соціалістичного 
будівництва. У цей час в Україні справжнім 
імпульсом для конкретних дій за національ-
не відродження стала спеціальна резолюція 
«З  національного питання», утверджена на 
ХІІ з’їзді партії (квітень 1923 р.). Оскільки ж 
на землях вказаних регіонів Росії компактно 
мешкали переважно українці, ця резолюція, 
як і Декрети Всеукраїнського Центрального 
виконавчого комітету України від 27  липня 
і 1  серпня 1923  року, послужила насправді 
дозволом на початок українізації на Північ-
ному Кавказі і в Донських округах. За вісім 
років (1925–1932) кампанія з українізації як 
«комплексний широкий захід» [9], разрахо-
ваний на три роки, конкретно здійснювалась 
в усіх 35 районах тодішнього Північно-Кав-
казького краю. Її напрями включали справи 
шкільницькі, вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів, видавничі, культурно-
просвітницькі, мистецькі, діловодні. Проте 
масштабні досягнення з українізації як у са-
мій Україні, так і на півдні Росії наприкін-
ці 1932  року викликали рішучий протест у 
вищого московського керівництва, яке по-
бачило шкідливий «націо налістичний ухил» 
у заходах кампанії. І вже в грудні 1932 року 
до центрального комітету КП(б) України 
і в регіональні партійні органи Північно-
Кавказького краю «полетіли» підписані 
Сталіним і Молотовим телеграми, у яких 
кампанія з українізації засуджувалась як не-
продумана і далі непотрібна, у зв’язку з чим 
наказувалось негайно її зупинити, «... пере-
вести усі українізовані газети, книги й ви-
дання на російську мову і до осені 1933 року 
підготувати перехід шкіл і викладання на 
російську мову» [9, с. 5] 1. Вершинним закін-
ченням періоду українізації на Кубані стали 
організовані на початку 1933  року арешти 
вчителів, викладачів вищих і середніх нав-
чальних закладів, діячів культури й мисте-
цтва, виселення сімей козаків-«куркулів» і 
середняків, навіть цілих станиць і, нарешті, 
штучно організований голод, який забрав у 
могили майже половину населення краю 2. 
Як вважає В.  Чумаченко, розукраїнізація, 
розкозачування, розкуркулювання, голод  – 
усе це було своєрідною формою вирішення 
козачого питання на Кубані [8]. 

У п’яти поселеннях колишньої Чорноморії, 
що пережили страхіття 1932–1933 років, нам 
вдалося записати пісню про розкуркулюван-
ня «Виють вітри по Кубані», три пісні періоду 
розкозачування  – «Тече Кубань аж у лиман», 
«Наїхали чужі люди», «Колись було времня, 
времня золоте», три варіанти пісні про голо-
домор «Ой літа та й орел понад морем». 

Пісня «Виють вітри по Кубані» була за-
писана в  ст. Старовеличківська від Бориса 
Михайловича Горозія, 1935 р. н., який гордо 
назвав себе «величківським козаком сьомого 
покоління». Зміст пісні – картина соціально-
го лиха, що охопило рідний край. У стислих 
межах п’ятистрофного вірша і, відповідно, 
п’ятикуплетної музичної композиції (з  дво-
рядковою будовою кожного куплета-мело-
строфи) розгортається стримана чоловіча 
розповідь про «розтравлений» козачий стан, 
порушену батьківську славу, злих ворогів, 
що, відібравши землю і долю, правлять в рід-
них хатах і станицях, тоді як «по Сибіру й за 
кордоном стонуть козаченьки»: 
1. Виють вітри по Кубані, виють, завивають, 
Чорні хмари в кучу гонять, горе навивають. 
2. Смутні зорі полихнули по рідному краю, 
Стан козачий розтравили, як орлину стаю. 
3. Брат піднявся проти брата, 
 сини проти батька.
Порушена, розметана слава наша, братко. 
4. По Сибіру й за кордоном стонуть козаченьки, 
В рідних хатах і станицях правять воріженьки.
5. Мали землю, мали долю – та все це пропало.
Злі вороги загубили, та й волі не стало.

У пісні «Тече Кубань аж у лиман», за-
писаній від фольклорного гурту тієй са-
мої ст. Старо величківська, після експозицій-
но-розповідального зачину першого куплету, 
у поетиці якого діє психологічний паралелізм 
зіставлення природного явища з реальними 
подіями, ідеться про велике лихо, що приніс 
на Кубань «більшовик з війною», упродовж 
трьох років «цілими возами» вивозячи від 
людей їхнє «добро». Експресивною й скоро-
мовною вузькодіапазонною мелодекламаці-
єю перераховуються і ті, кого різали, вбивали 
й вішали («офіцери-командири, ... жінки, ... 
діти»), і те, що забирали («Хліб, коняку-то-
варюку, ще й вівцю, і курку, / Кинжал, шашку, 
сідло, шапку, черкеску ще й бурку»). Особли-
вого значення при цьому набуває своєрід-
ний лейтзвук п’ятого ступеня, який начебто 
остинатним дзвоном домінує над пульсую-
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чою послідовністю рівнотривалих складонот, 
наприкінці рішуче «падаючи» в опорний тон 
мінорного звукоряду. Поєднання речитатив-
ного (з елементами кантилени) і моторно-де-
кламаційного типів мелодичного руху, пара-
лельна мажоро-мінорна ладова змінність, 
пульсуючо-репетиційна жвавість дво- і три-
голосих складонот – цими структуротворчи-
ми засобами формується узагальнена карти-
на антилюдських дій більшовика, котрий, як 
співається в останньому куплеті, «кровавою 
розправою своє серце тішив». 

У пісні «Наїхали чужі люди» (ст.  Старо-
мишастівська, фольклорний гурт будинку 
культури) – та сама тема, зміст якої в стислій 
трикуплетній формі не тільки констатує зло-
вісні факти розкуркулювання («забирають 
ой добро наше») і знищення («б’ють нас із 
рушниці») станичників, а й сміливо закли-
кає («годі вам спати») піднятися на захист 
«рідної матері»-Кубані. Суворо-стриманій 
кантиленній одноголосій мелодії-зачину не-
контрастно протиставляється викладений 
у триголосій акордово-гармонічній фактурі 
хід-приспів, який статично-хоральним зву-
чанням нібито гальмує емоційний елемент 
скорботи й суму зачинної мелодії, засвідчую-
чи неупокореність й незламність духу людей.

Мотив розкозачування і пов’язаних з 
ним репресивних дій у вигляді відбиран-
ня хатнього добра, тюремних тортур на до-
питах, зимових лісозаготівельних робіт на 
уральському засланні звучить у напружено-
кантиленній, з елементами голосіння пісні 
акор дово-гармонічного складу «Колись було 
времня, времня золоте», записаній у ст. Пав-
лівська від гурту в такому складі: Анастасія 
Іллівна Дика (1918 р. н.), Марія Іванівна Брас-
лавець (1925 р. н.), Марія Юхимівна Медовник 
(1928 р. н.), Віра Іванівна Роженко (1930 р. н.). 
Для музичного матеріалу пісні властиві спів-
ний тип розвитку мелодії з пріо ритетом ін-
тонацій поступового низхідного руху, яким 
«заповнюється» широкий стрибок угору, та-
кож рідкісні для історичних пісень двічі по-
вторена дворядкова строфіка і, відповідно, 
проста міні-репризна двочастинна форма. 

Розгорнута соціально-історична картина 
народного горя постає у віршових текстах 
трьох варіантів пісні про голодомор «Ле-
тить орел понад морем» (станиці Переяслав-
ська і Дінська, хутір Левченка). Символічним 
образом пісні є козак, який іде степом, «співа 
і, співаючи, плаче». У цьому, також символіч-
ному співі козака – і надія на майбутню жни-
ву, яка зрятує малих дітей, і «стару мати» від 

голоду, і згадка про часи, коли воли «круто-
рогі» возили зерно «з утра до півночі», і спо-
відь про страшне літо 1933 року, коли скоше-
не, звезене і змолочене зерно «прийшли та 
й забрали», а «хліборобів» загнали «в темні 
каземати» та «сириї могили». Параксизмом 
смертельного відчаю звучать слова заключ-
них куплетів пісні:

7. Ой де ж наші хлібороби, де же сподівали?
Чи не ви ж нас аж три віки хлібом годували?

(ст. Дінська)
8. Ойо це ж вам, хлібороби, це ж вам уся
 плата – 
В Краснодарі на Дубинці обща ваша хата.

(ст. Переяславська)
Коли врахувати, що Дубинкою у 1933 році 

в Краснодарі називалася вулиця, де була роз-
ташована тюрма для політв’язнів, то стає 
зрозумілим, про яку спільну хату йде мова у 
пісенному куплеті переяславського варіанта 
пісні. Музичний матеріал усіх варіантів іден-
тифікується на рівні визначення мелодичних 
типів відносно близького споріднення. Най-
більш індивідуалізованим є переяславський 
варіант, нескладна мелодія якого, підтрима-
на одним-двома підголосками, що форму-
ють акордово-гармонічний склад, звучить у 
характері ліричної кантиленної пісні. У  дін-
ському варіанті пісні (запис від фольклор-
ного гурту будинку культури) домінантним 
є розповідально-епічне мелоінтонування, 
посилене низькою теситурою двох голосів і 
тричі повтореною малосекундовою інтона-
цією в «ході», що наближає пісню до жанру 
голосіння. 

Історичні українсько-кубанські пісні, що 
розглядалися, «репресовані» за радянських 
часів, були збережені в пасивній формі функ-
ціонування і в останні два десятиріччя поно-
вили своє дійове мелоіснування в кубансько-
му часопросторі. Слова Олександра Кошиця, 
безпосередньо причетного до збирацької і 
транскрипційної роботи в царині кубано-
знавства, щодо історичних пісень, «...у яких 
оспівана майже кожна історична подія, та з 
яких видно, як боляче ті події переживала 
українська нація» [10, c.  17], легко екстрапо-
люються і на історію Кубані першої третини 
ХХ ст., і на пісні, що в правдивій художньо-
документальній формі оспівують події цієї іс-
торії. Оскільки історія кубанських земель, на 
яких від 1792 року триває продуктивна життє-
діяльність українців, є частиною історії укра-
їнського етносу, а їхні історичні пісні, у яких 
оспівана і давня історія прабатьківщини-
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України, і складна нова, кубанська історія, 
безперечно, належать до пісенного фонду на-
ціонального фольклору. 
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Примітки
1 За інформацією однієї з виконавиць пісень, 

записаних у станиці Каневська, Клавдії Іванів-
ни Стойчевої (1921 р. н.), 1 вересня 1933 року на 
шкільному подвір’ї всі побачили великий плакат 
з таким текстом: «Украинизация – это контррево-
люция!».

2 У пам’яті авторки статті збереглися споми-
ни матері, Лідії Федорівни Супрун (1908–1995), 
мешканки м. Кропоткіна Краснодарського краю, 
яка пережила голодні 1932–1933 роки, будучи 
молодою працівницею паровозного депо станції 
Кавказька. За її переказом, літом 1933 року жите-
лі міста масово вмирали мученицькою смертю, а 
їхні тіла щовечора «планово» вивозили у вагонах 
спеціального потягу.

Валерій Старков
(Київ)

НОВІ ДО С Л І Д Ж Е Н Н Я З Т РА Д И Ц І Й НОЇ 
І Г Р ОВОЇ  К УЛ ЬТ У РИ У К РА Ї Н Ц І В

Ігровий чинник культури в розвитку ци-
вілізації видається нам дуже важливим. Гра 
наявна в багатьох сферах життєдіяльнос-
ті людини  1. Як ігри різних статево-вікових 
груп, так і ігрові елементи громадської та ро-
динної обрядовості наповнюють і врізнома-
нітнюють життя людності.

Дослідження української ігрової культури 
провадяться вже понад двісті років. Перший 
інтегрований реєстр із двох десятків основ-
них українських народних ігор, які зарахову-

ють до початку ХІХ ст., ми знаходимо у відо-
мому творі Івана Котляревського «Енеїда». 
Там згадані дитячі та молодіжні ігри («у па-
наса», «в хрещика», «в горюдуба», «в журав-
ля» тощо»)  2, настільні ігри для дорослих (у 
«дамки», різні карткові)  3, ігри молоді на ве-
чорницях («у ворона», «в тісної баби» тощо) 4.

Етнографічні публікації 1840-х років Кос-
тянтина Сементовського  5, Ізмаїла Срезнев-
ського  6, Амвросія Метлинського  7 щодо на-
родних ігор в середині сторіччя продовжили 
Олександр Терещенко  8, Михайло Максимо-

http://www.etnolog.org.ua



 101  

вич 9, Микола Маркевич 10 та ін. При розгляді 
ігрових явищ поступово сформувалися два 
напрями їх висвітлення і вивчення: це роз-
гляд безпосередніх ігор різних статево-віко-
вих груп та ігрових елементів громадського й 
сімейного побуту людності. До кінця ХІХ ст. 
видання ігрового фольклору Павлом Чубин-
ським 11, Єгором Покровським 12, Петром Іва-
новим 13 та багатьма іншими (серед яких слід 
відзначити працю під редакцією Василя Іва-
нова 14), теоретичні розробки Миколи Сумцо-
ва 15 значно підняли рівень вивчення ігрової 
культури населення України.

Значний внесок у вивчення ігрової культу-
ри українців зробили польські дослідники 16. 
Ці дослідження мали давні традиції, і перша 
згадка про українські народні ігри датується 
ще XVI ст. 17 Праці К. Мрочка 18, О. Кольбер-
га  19, Ю. Мошинської  20, численні досліджен-
ня в етнографічних періодичних виданнях 
(«Zbiór wiadomości do antropologii krajowej» 
(виходив у Краковi в 1877–1925  рр.), «Wisła» 
(Варшава, 1887–1905, 1916 рр.) та «Lud» (Львiв, 
1895–1938 рр.; Вроцлав, з 1946 р.)) значно роз-
ширили як джерельну, так і історіографічну 
базу досліджень ігрової культури українців.

З  початку ХХ  ст. спостерігається суттєве 
скорочення публікацій і досліджень народ-
них ігор українців, і можна відзначити лише 
поодинокі публікації (П. П. 21, Марко Грушев-
ський  22 та деякі інші). Варто сказати і про 
втрати при вивченні ігрової культури насе-
лення України. Різні об’єктивні та суб’єктивні 
причини не сприяли вивченню українських 
народних ігор визначними діячами науки 
і культури кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. Для 
Федора Вовка цей напрям етнографічних до-
сліджень не був пріоритетним. Рання смерть 
не дозволила Митрофану Дикареву виконати 
свої плани з видання зібраних матеріалів з ди-
тячого життя, де чільне місце займали ігри і 
розваги. Несприятливі життєві умови не дали 
завершити вже підготовлені праці про україн-
ські народні ігри як Зенону Кузелі, так і Борису 
Грінченку. Незворотною втратою є те, що ніх-
то з них не написав, і вже не напише, про своє 
бачення генезису, класифікації українських 
народних ігор та про інші питання, пов’язані з 
ігровою культурою українців 23.

Слід відзначити працю Ніни Заглади 24, що 
побачила світ у 1920-х роках. У 1933 році ви-
давництво «Academia» опублікувало значний 
за обсягом том «Игры народов СССР» 25, який 
являв собою своєрідну збірку описів народ-
них ігор з усіх куточків колишньої Російської 
імперії і в якому надруковано багато укра-

їнського матеріалу. Наш аналіз дає підстави 
стверджувати, що численні невідповідності в 
наведених текстах роблять збірник непевним 
джерелом для дослідників ігрової культури, і 
звертатися до цих записів збірки треба із ве-
ликими застереженнями 26.

Сам термін «ігрова культура» поступово 
ствердився в науковій літературі. Концепція 
«ігрової культури» є однією з культурологіч-
них концепцій, яка пояснювала мистецтво  
гри як спонтанну, незацікавлену діяльність, 
яка приємна сама по собі і незалежна від 
будь-якої мети. Гра старіша за культуру, і 
основні риси її були сформовані до виник-
нення людської спільноти 27. У своїй головній 
праці «Homo Ludens», присвяченій ігровій 
діяльності людини, Й. Гейзінга намагався по-
єднати поняття гри з концепцією культури 28. 
Що стосується «етнографічного» боку ігро-
вої культури, то Й.  Гейзінга зазначав: «Коли 
б мені довелося викладати мої міркування 
стисло, у вигляді тез, одна з них проголошу-
вала б: етнологія та споріднені з нею науки 
досі мало звертали увагу на поняття гри та 
виняткову важливість ігрового чинника в 
розвитку цивілізації» 29.

Саме поява праці Й.  Гейзінги «Homo 
Ludens» спонукала нас більш широко застосо-
вувати цей термін у вивченні ігрових елементів 
традиційної народної культури  30. Виходячи 
з домінанти «гри» у словосполученні «ігро-
ва культура»  31 (хоча б за аналогією «танцю-
вальної», «театральної» та «інших» культур), 
зазначимо, що в нашому випадку домінант-
ний зв’язок гри та культури значно глибший, 
оскільки і театр, і танець значною мірою є та-
кож проявами ігрової культури. Це випливає 
і з висновків В.  Всеволодського-Гернгросса, 
який, досліджуючи традиційні ігри народів 
СРСР, поділив їх на три групи: драматичні, 
орнаментальні та спортивні; вони у своєму іс-
торичному розвиткові прямують, відповідно, 
до «народного» театру, танцю та спорту 32.

Об’єктивні труднощі у вивченні україн-
ської етнографії в радянський час позначи-
лись і на дослідженні народних ігор та розваг, 
а також ігрового компонента громадського та 
родинного побуту. Кількість подібних публі-
кацій була невеликою, а матеріали етногра-
фічних експедицій осідали в архівах різних 
інституцій і тому маловивчені. У  загальних 
публікаціях про українців ігрова діяльність 
окремо не вирізнялася, залишаючись розчи-
неною при висвітленні громадського побуту 
та календарної обрядовості. Це стосується 
підготовленої Академією наук УРСР, але так 
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і невиданої, монографії «Українці» (1959)  33 і 
навіть таких недавніх видань, як «Українці» 
(Опішне, 1999  р.)  34 або «Украинцы» (Моск-
ва, 2000  р.)  35. Водночас можна відзначити 
як окремі праці, присвячені конкретним 
аспектам ігрової культури населення Укра-
їни 36, так і видання «Ігри та пісні. Весняно-
літня поезія трудового року» (1963) 37, розділ 
«Украина» в збірнику «Игры народов СССР» 
(1985) 38, «Дитячий фольклор» (1986) 39 та «Лі-
тала сорока по зеленім гаю» (1990) 40.

Стан видання українських народних ігор 
в ці часи особливо видно з переліків джерел, з 
яких взято описи. Це – або видання ХІХ – по-
чатку ХХ ст., або архівні матеріали (переваж-
но з фондів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України) 41.

Протягом ХХ ст. регулярно з’являлися дру-
ком праці російських дослідників, присвячені 
російським ігровим явищам, які побутували 
і в Україні. Серед цих явищ  – відома драма-
тична гра «просо сіяли» (Н.  Тихоницька)  42, 
різні ігри, пов’язані з поховальними обряда-
ми (О.  Зелінський, В.  Гусєв, М.  Малашенко, 
Л. Клейн) 43 або з іншими звичаями та культа-
ми (В. Орел, Л.  Івлєва)  44. Проблемі типології 
ігрових явищ присвячена праця Л. Івлєвої 45.

Початок нового етапу розвитку української 
народознавчої науки припадає на 90-ті  роки 
ХХ  ст., і він логічно співпав з отриманням 
Україною незалежності. Поряд з передруком 
багатьох наукових праць, які стали бібліо-
графічною рідкістю, але не втратили свого 
наукового значення (праці Федора Вовка  46, 
Олекси Воропая  47, згаданих вище Миколи 
Маркевича, Михайла Максимовича та ін.), 
значно посилилися народознавчі досліджен-
ня. На сторінках фахових часописів, а також 
окремими виданнями, почастішали публіка-
ції, де висвітлювалися різні аспекти тради-
ційної ігрової культури населення України. 
До відомого часопису «Народна творчість та 
етнографія», заснованого 1925 року, додалися 
«Народознавчі зошити» Інституту народо-
знавства НАН України у Львові, «Берегиня», 
заснована Василем Скуратівським, та низка 
регіональних народознавчих видань.

Останнім часом у російській етнографічній 
літературі з’явилося чимало як теоретичних, 
так і прикладних праць із традиційної ігро-
вої культури, які розглядають проблеми і пи-
тання, аналогічні українській проб лематиці. 
Так, збірник «Народные игры и игрушки»  48, 
де зібрані статті теоретичного характеру, а та-
кож описи конкретних ігор та розваг народів 

колишнього СРСР, названо укладачами «пер-
шою спробою колективного розгляду» цієї ма-
ловивченої теми 49. З українського матеріалу в 
збірнику розміщена стаття Т. Бого мазової про 
українську народну іграшку  50. Теоретичне 
осмислення гри як різнопланового явища, а 
також різних його аспектів, здійснив В. Шин-
каренко у своїй монографії «Смысловая струк-
тура социокультурного пространства: игра, 
ритуал, магия»  51. Він вважає актуальним ви-
вчення традиційних механізмів існування та 
репродукування культури, і одним із цих ме-
ханізмів є гра 52.

Т. Агапкіна присвятила власну працю вес-
няно-літньому циклу народного календаря, 
де основна увага приділена смисловій сторо-
ні календаря  – міфопоетичним темам і сю-
жетам, які дають сталі міжслов’янські пара-
лелі й «розігруються» на різних культурних 
мовах (пісні, вірування, обряди та звичаї)  53. 
Теми і сюжети насичені ігровими елемента-
ми (східнослов’янські, у тому числі й укра-
їнські, різноманітні поєдинки під Новий рік 
та інші календарні свята тощо)  54. Ігровому 
та святковому компоненту життя селянина 
традиційного російського суспільства при-
свячена велика монографія І.  Морозова та 
І.  Слєпцової «Круг игры. Праздник и игра в 
жизни севернорусского крестьянина (ХІХ–
ХХ  вв.)»  55. У  праці розглянуті особливості 
функціонування святково-ігрового комплек-
су сільського соціуму другої половини ХІХ – 
першої третини ХХ ст. Основна увага приді-
лена соціо регулятивним функціям гри як при 
внутрішньогрупових і міжгрупових взаємо-
діях в публічних обрядових та видовищних 
акціях («зовнішнє коло гри»), так і в процесі 
становлення особистості при соціалізації ді-
тей та молоді («внутрішнє коло гри») 56.

Проблеми загальної дефініції поняття 
«гра» розглядають матеріали міжнародної 
конференції «Логічний аналіз мови», яка від-
булася в червні 2004  року (понад сорок ста-
тей). У  них докладно проаналізовані ознаки 
та мета ігор, роль ігрового начала в різних 
видах культури, соціальні ігри тощо 57. Пере-
важна більшість статей досліджує мовні, зо-
крема семантичні, аспекти дефініції. Але є 
праці, які висвітлюють і етнографічні аспекти 
гри. Так, у праці Т. Вендіної на прикладі ро-
сійської традиційної культури розглядається 
етнокультурна інтерпретація гри в контек-
сті традиційної культури. Виходячи з того, 
що гра первісно є непродуктивна діяльність 
і протилежна праці, й аналізуючи семантич-
ний діапазон онтологічного, метафорично-
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го та комунікативного аспектів цієї дефіні-
ції, автор доходить висновку, що основним 
функціональним призначенням гри є зняття 
трудової перенапруги, бо в уявленнях тради-
ційної культури праця складає основу благо-
получчя та моральності людини  58. Статті в 
різних виданнях доповнюють картину дослі-
джень традиційної ігрової культури 59.

За останні роки в Україні здійснено лише 
одне значне видання народних ігор. Це  – 
анто логія «Дзиґа»  60. Її укладено як базовий 
практичний посібник з українських дитячих 
і молодечих народних ігор та розваг для за-
провадження ігрових методів у навчально-
виховному процесі. Практична цінність кни-
ги – «у поданні розмаїтого спектра народних 
ігор через обрядове коло невіддільно від пісні 
і танку як в джерельних записах визначних 
фольклористів»  61. Відсутність будь-якого 
наукового апарату робить книгу корисною 
лише для педагогів. Зазначимо наявність 
оригінального класифікатора кількох сотень 
народних ігор, наведених у книжці 62. Бібліо-
графія, уміщена в праці, має багато похибок і 
ніяк не пов’язана з текстом книги 63.

Публікація бібліографічних довідників, 
які полегшували науковий пошук і сприяли 
розвиткові наукової думки, завжди була знач-
ною подією. Довідники Д.  Зеленіна (1913)  64, 
О.  Андрієвського (1930)  65 і нині мають вели-
чезну наукову значущість. Поява останнім ча-
сом перших томів бібліографічного довідника 
М. Мороза (1999) 66 (фольклористика) та групи 
науковців Харківського університету (2008)  67 
важко переоцінити, хоча не з усім можна пого-
дитися, і рецензії на останнє видання попереду.

Які ж теми й напрями з традиційної ігрової 
культури цікавлять сучасних народознавців?

Тема етнографії дитинства, у якій ігрова 
культура обіймає чільне місце, є предметом 
зацікавлення багатьох дослідників. І.  Щер-
бак досліджує дитину в обрядах і віруваннях 
українців ХІХ–ХХ  ст.  68, Є.  Грицак  – в укра-
їнських народних повір’ях  69. Дитячим іграм 
присвячені і праці інших дослідників  70. Ві-
домі етнографічні експедиції різних років 
(«Муравський шлях») досліджують серед ін-
ших тем і дитинство 71.

Ігри молоді, які є важливим компонентом 
традиційного громадського побуту, теж не 
залишаються поза увагою народознавців. Їх 
досліджують у різних контекстах, а саме: ка-
лендарної звичаєвості, взаємовідносин моло-
діжних громад, традицій предків тощо 72.

У дослідників викликає зацікавлення тема 
«ігор та забав при мерці» і постать Зенон а 

Кузелі, який зробив великий внесок у дослі-
дження цього явища. До цієї теми зверта-
лись останнім часом Р. Гузій 73, О. Циганок 74, 
В. Старков 75, М. Зеленчук 76, Н. Аксьонова 77. 
Незважаючи на відсутність нового польово-
го матеріалу, дослідники вбачають у відомих 
вже даних нові як історіографічні, так і етно-
графічні аспекти.

Сучасним об’єктом дослідження є укра-
їнська народна іграшка як історичний куль-
турний феномен та важлива функціональна 
частина народного середовища; здійснено 
спроби осягнути різні контексти національ-
ної «іграшкової культури». У цьому напрямі 
працюють О. Найден 78, Л. Герус 79, Н. Жмуд 80.

Останнім часом, починаючи із середини 
90-х років минулого століття, набирає сили 
напрям вивчення бойових мистецтв України. 
І хоча ці дослідження з точки зору уважного 
історичного розгляду мають, на нашу думку, 
певні вади, однак дослідження засновника 
школи українського бойового гопака Володи-
мира Пилата у співдружності з істориками 81, 
а також праці Тараса Каляндрука («Таємниці 
бойових мистецтв України» та «Загадки ко-
зацьких характерників») 82 визначають нові ас-
пекти традиційної ігрової культури населення 
України, і вони обговорюються на відповідних 
Всеукраїнських конференціях  83. Євген При-
ступа, співавтор Володимира Пилата, його 
першої праці про бойовий гопак, власні дослі-
дження народної фізичної культури українців 
підсумував у відповідній монографії, у якій у 
хронологічному контексті розглянув історич-
ні, педагогічні аспекти явища, у якому ігровий 
елемент посідає чільне місце  84. Питання, які 
висвітлювалися в згаданій монографії, обгово-
рювались у фаховому збірнику наукових ста-
тей «Традиції фізичної культури в Україні» 85 
та монографії А. Цьося «Фізичне виховання в 
календарній обрядовості українців» 86.

Провідне місце в дослідженні традиційної 
ігрової культури українців належить науков-
цям Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології НАН  України. Праці 
Олександра Курочкіна, Василя Балушка, Оле-
ни Чебанюк та інших працівників Інституту 
наочно свідчать про розвиток і поглиблення 
вивчення цього явища.

О.  Курочкін, поряд з іншими питаннями, 
насамперед розглядає ігрову діяльність люди-
ни як у традиційному сімейному побуті – під 
час весільної  87, а також поховальної обрядо-
вості 88, – так і в громадському: при висвітленні 
ігрової діяльності новорічних обрядів «Коза» 
і «Маланка»  89. Його дослідження направлені 
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на пошуки генезису цих обрядодій і місця в 
них ігрового елементу. В.  Балушок протягом 
1990-х років докладно розглянув таку тему, 
як юнацькі ініціації у слов’янському світі та 
в українців, і з’ясував, поряд з ритуальним, 
ігровий характер цього явища  90. У полі зору 
дослідника – також висвітлення життя тради-
ційної української парубочої громади  91. Од-
ним з основних напрямів досліджень О. Чеба-
нюк є вивчення архаїчних вірувань і ритуалів 
у народних іграх  92 та місце народних ігор у 
календарній обрядовості 93.

Наостанок автор може навести власний 
внесок у дослідження джерельної бази народ-
них ігор та розваг і вивчення історіографіч-
ного аспекту традиційної ігрової культури 
українців, а також зазначити публікації на 
цю тему, які не згадані в статті 94.
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Ярослава Левчук 
(Київ)

КОГ Н І Т И ВН І МОЖ Л И ВО С Т І 
У К РА Ї НСЬКОГО Д И ТЯ ЧОГО Ф ОЛ ЬК ЛОРУ

Когнітивні можливості українсько-
го дитячого фольклору можна визначити, 
проаналізувавши механізми та вікові етапи 
опанування дитиною часопросторової кар-
тини світу, основні чинники формування 
світогляду та дослідивши функціональне на-
вантаження дитячого фольклору з огляду на 
його когнітивні можливості у формуванні 
критичного і прогностичного мислення. Се-
ред найбагатших джерел фактажу щодо осо-
бливостей розвитку дитини в селянському 
середовищі, зокрема шляхів формування її 
світогляду, чільне місце займають праці Мар-
ка Грушевського, а саме: «Дитина в звичаях і 
віруваннях українського народу» та «Дитячі 
забавки та гри усякі».

Сучасна фольклористика межує з багать-
ма гуманітарними науками, отже, визнання 
фольклору явищем соціального життя перед-
бачає різнобічну взаємодоповнювану інтер-
претацію із застосуванням міждисциплінар-
ного підходу, в аналізі процесу формування 
світогляду використовуються методологічні 
надбання не лише фольклористики, а й філо-
софії, психології, культурної антропології.

У дитинстві закладаються основи подаль-
шого розвитку особистості, вони є складови-
ми дитячого світогляду. Однією з форм вті-
лення останнього є дитячий фольклор. Часто 
світогляд поділяють за ступенем та чіткістю 
самосвідомості на життєво практичний (здо-
ровий глузд) і теоретичний. Здоровий глузд 
закарбовується в афоризмах життєвої муд-
рості та в імперативах народної моралі, а те-
оретичний світогляд – у логічно впорядкова-
них системах, в основі яких лежить певний 
категоріальний апарат і логічні процедури 
доведень та обґрунтувань. Проте на функціо-
нальному зрізі ці два види світогляду можуть 
активізуватися послідовно, тобто на шляху 
формування теоретичного світогляду лю-
дина спирається на системи упорядкування 
знань, закладених у дитинстві.

Cеред найголовніших структурних скла-
дових світогляду  – світоспоглядання. Цей 
процес починається від самого народжен-
ня і панує протягом першого півроку життя 

дитини. Згодом, починаючи з усвідомлення 
себе, осягнення свого тіла, співвіднесення 
його і найближчого простору, відбувається 
гармонізація контактів із оточенням, активі-
зується світовідчуття. Світосприйняття фор-
мується постійно на основі духовних ціннос-
тей, інтерпретованих у дитячому фольклорі 
та поезії пестування. Початки світорозумін-
ня формуються на основі знання через на-
бутий досвід та його осмислення, тому вже з 
першого року життя дитина може вибудову-
вати певний причинно-наслідковий ланцюг 
універсальних форм діяльності: нужда–по-
треба–інтерес–ціль–засоби–результати–на-
слідки. У 5–6 років дитина на основі попере-
дніх рівнів та впливів світоглядних констант 
дорослих активізує власне світобачення.

У дитячому фольклорі, іграх та іграшках 
міститься чимало ознак формування науко-
вого світогляду. Чимало народних іграшок 
(різноманітні млинки, мороки, музичні ін-
струменти) є першими вправами у винахід-
ництві. У  дитячому фольклорі відчутною є 
ощадливість у використанні слів, лаконізм 
вислову, намагання найточнішим чином і 
найкоротшими словесними формулами озна-
чити явище, подію, враження, щоб не обтя-
жити свідомість слухача / виконавця зайвим 
вантажем. Дитина на певному етапі розвит-
ку відчуває необхідність застосовувати в 
пізнанні навколишньої дійсності механізми 
абстрагування і визначення найсуттєвіших 
властивостей об’єктів, здійснювати перебір 
варіантів поведінки чи характеризувати яви-
ща. Усі ці процеси відображені в дитячому 
фольклорі, який, відповідно, є інструментом 
для їхньої активізації. Останнє також визна-
чає його актуальність для сучасного застосу-
вання.

Процес формування світогляду прямо 
пов’язаний з когнітивними процесами, які 
залучають систематизований колективний 
досвід – сконденсовані постулати субкульту-
ри, синтезовані в категоріях і формах знання, 
зорієнтовані на ціннісні орієнтири людини 
в світі. Саме тому одним із завдань дослі-
дження дитячого світогляду в українському 
фольклорі є з’ясування когнітивних функцій 
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останнього, можливостей формування кри-
тичного та аналітичного мислення.

Однією з особливостей дитячого фольклору 
є те, що при жанровій взаємодії в ньому збері-
гаються лише найважливіші образи і смисли, 
привабливі за поетичною формою, прості для 
запам’ятовування та відтворення, співзвучні 
дитині. Вони складають чітку і зрозумілу сис-
тему культурних констант, на основі якої фор-
мується психологічна належність людини до 
певної культурної спільноти, подолати вплив 
якої дуже непросто, а іноді й неможливо. Ди-
тячі враження створюють фундамент для на-
ступних етапів формування світогляду.

Полістадіальність дитинства дозволяє 
прослідкувати, як відбувається процес роз-
витку дитини, її мислення, мови, як склада-
ється її світогляд, які психологічні констан-
ти, емоційні та «культурні» переживання 
домінують у різні часи дитинства, що зумов-
лює зміну одних співзвучних певному віко-
ві жанрів дитячого фольклору іншими. Цей 
процес має певну послідовність:

1) завдяки колисковим відбувається лока-
лізація та починається класифікація склад-
ників дитячого простору дорослими, а також 
іноді присутні перші вправи на руйнацію ці-
лісності світу: описуються хаотичне каліцтво 
одразу кількох людей. Очевидно, в такий спо-
сіб діти, а також дорослі, коли йдеться про ко-
лисанки, задовольняють потребу пережива-
ти сильну нервову напругу, тренують психіку 
для вміння при потребі подолати жах, гаму-
вати негативні емоції, поєднуючи опис хаосу 
із заспокійливим ритмом погойдування;

2) завдяки пестушкам, потішкам, забав-
лянкам, що реалізують співдію слова й доти-
ку, активізується співвіднесення себе і світу 
через поєднання тактильних, слухових і зо-
рових вражень;

3) наступний крок – класифікація основ-
них складників міфологічного простору, при 
цьому відбувається називання предметів і 
явищ у переліку і осмислення їх взаємодії 
шляхом запитально-відповідного діалогу;

4) і, врешті, застосування і видозміна за-
пропонованих структур – перетворення світу 
в таких жанрах, як небилиці (поєднання не-
поєднуваного), пародії на молитви (десакра-
лізація певних жанрів і образів), прозивалки 
(критика, іноді навіть паплюження певних 
якостей своїх недругів, а іноді й товаришів), 
а також дитячі колядки, в яких колядник по-
грожує руйнацією, якщо його належно не об-
дарують. Сформувавши досить чітку систему 
речей і явищ довкола себе, дитина наважу-

ється брати її під сумнів і починає вибудову-
вати альтернативу.

Якщо перші три етапи здебільшого спри-
яють формуванню картини світу, то на чет-
вертому етапі дитина, беручи на озброєння 
власну фантазію, творчий потенціал та за-
лучаючи весь можливий «інструментарій» із 
культури дорослих, творить картину анти-
світу, яка відповідає її потребам у розвитку 
та співвідноситься з антисвітом дорослих у 
частині схеми її побудови. Ідеться про систе-
му карнавалу, у якій також діяли механізми 
оксюморону, десакралізації, порушення норм 
та навмисного виокремлення та посилення 
негативних рис і властивостей.

На основі опозиції «світ-антисвіт» у тра-
диційному дитячому фольклорі та поезії 
пестування формується cистема координат, 
закладаються шляхи та форми опанування 
дитиною часопросторової моделі світу. Цю 
модель втілено в міфах, відображено в системі 
релігійних уявлень і вірувань, вона відтворю-
ється в ритуалі, зафіксована в мові, матеріалі-
зована в народному мистецтві та архітектурі. 
Немовля отримує у спадок цю модель сві-
ту, яка стає стрижнем для формування його 
власної моделі світобудови і водночас стає 
ознакою належності дитини до певної куль-
турної спільноти. Дитина спочатку пасивно 
входить у таку систему координат цієї культу-
ри, а згодом поетапно освоює задану модель 
світу та формує власне культурно-психологіч-
не середовище, підвладне її потребам. 

Процес співвіднесення себе і світу розпо-
чинається у наймолодшому віці через поєд-
нання тактильних, слухових і зорових вра-
жень при застосуванні пестушок, потішок, 
забавлянок. Поступово перед дитиною роз-
гортається багатоманітний світ, вона нако-
пичує та опановує зорові та слухові образи. 
На цьому етапі в дію вступають мобілізуючі 
засоби – забавлянки та потішки. Синкретизм 
слова й дії, започаткований погойдуванням і 
колисковою, набуває нової якості. Пальчики 
(гра «Сорока-ворона»), долоньки («Ладки-ла-
дусі»), п’ятки («Кую-кую чобіток»), голівка та 
шия («Печу-печу хлібчик») і поступово все 
тіло залучається до сюжетної гри, різні час-
тини тіла отримують імена та виконують 
певну ігрову роль. Властиве народній куль-
турі зіставлення хліба і голови (забавлянка 
«Печу, печу хлібчик»), що походить ще з пра-
давніх часів, закріпилось у багатьох жанрах 
фольклору. На рівні чуттєвої асоціації дити-
ні вперше пропонується одна із засадничих 
символічних констант народної культури.
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У материнській ліриці присутнє постійне 
намагання класифікувати основні складники 
міфологічного простору. Дитина прагне впо-
рядкування своїх вражень, що впливає на її 
«естетичні» уподобання. Тексти, побудовані 
на основі запитально-відповідного діалогу 
(«Мишка, мишка, де була» або «Товчу, товчу 
мак») є одними з найбільш частотних і підда-
ються численним варіаціям, що теж свідчить 
про їхню уживаність і популярність. Будучи 
учасником гри у запитально-відповідний діа-
лог, дитина разом з дорослим виконує роль 
бриколера, за К.  Леві-Стросом, здійснюючи 
інвентаризацію, упорядкування життєвих 
реалій, запитуючи, що кожна з них могла б 
означати або де вони перебувають, тим са-
мим вносячи вклад у визначення реалізова-
ної цілісності.

Дім у системі опанування дитиною світу є 
моделлю структуротвірних елементів – його 
складові використовуються як міри величи-
ни, відстані, як схеми побудови. Вектори руху 
починаються з дому або спрямовані до нього. 
Смисловими маркерами простору в самому 
домі стають міфологічно значущі місця – піч, 
стіл, поріг, вікно. Ще з колискових дитина на-
копичує в підсвідомості сукупність образів 
хатнього простору: у текстах чимало згадок 
про його складові.

Рух у просторі поза домом, відбитий у 
фольклорних текстах, здійснюється в напрям-
ку значущих місць у житті громади, місць 
скупчення людей – церква, базар, млин, а та-
кож межових територій – річка, ліс. В україн-
ській материнській ліриці вектор опанування 
простору часто спрямований за межі дому 
і скерований самою ж матір’ю. Іноді екстра-
полюється за межі дому сама дитина, вона 
нібито стежить за міфологічними істотами, 
людьми та тваринами, які діють у різних ді-
лянках простору. Їй відкриваються широкі 
горизонти: Сонко ходить по діброві, по до-
лині, по вулиці, по комишу, кіт мандрує поза 
річку, по горі. Проте одним із найчастотніших 
локусів зовнішнього простору в материнській 
ліриці є локус саду, що перегукується також із 
весільною поезією та бароковою літературою з 
її образом-символом райського саду.

Інтуїтивне прагнення дорослого, належ-
ного до певної субкультури, якомога раніше 
дати дитині понятійно-образну систему опор 
для її світосприйняття, психологічно напро-
чуд точно відповідає зустрічному прагненню 
з боку дитини. Для неї надзвичайно тяжким 
є хаос вражень, подій зовнішнього і внутріш-
нього життя, який необхідно просторово 

організувати, щоб зрозуміти його і ним опа-
нувати. Для цього дитині необхідні смисло-
ві маркери, до яких вона буде прив’язувати 
мінливі події плинного життя, організовую-
чи їх у своєрідне ціле. Традиційна культура 
забезпечувала ними дитину в різноманітних 
формах, послідовно і поступально створюю-
чи світоглядний фундамент для формування 
особистості.

Дитина може викликати в своїй уяві будь-
який образ, як завгодно змінити його, при-
мусити в уяві дії розгортатися надзвичайно 
стрімко. Всі ці дивовижні можливості дають 
відчуття власної сили, дієздатності, госпо-
дарського порядкування уявними ситуаці-
ями. Долучення дитини до фольклорного 
тлумачення життєвих реалій піднімало її 
особистий досвід на висоту культурно-сим-
волічного узагальнення і надавало цьому ро-
зумінню ще й магічного смислу. Досвід тво-
рення власного світу, його варіацій, а згодом 
перевертання світу «догори ногами» постачає 
культура дорослих, світ і антисвіт якої втілю-
ється у формі карнавалу. Основою і голов-
ним механізмом відтворення антисвіту для 
дитини є гра. Граючи словами, поняттями, 
логічними й алогічними конструкціями, ди-
тина засвоює багатоманітність і парадоксаль-
ність навколишнього світу. Найяскравіше це 
простежується в небилицях, де відбувається 
гра поняттями‚ подія чи явище епатажно ви-
кривлюється або обертається на свою про-
тилежність. Позірний хаос, змальований у 
небилиці, чи «кумедії», як її трактує сам ви-
конавець, підкоряється певним карнаваль-
ним законам інверсії, а також має глибоке 
міфологічне підґрунтя.

«Небиличний» світ будувався згідно зі 
сталими законами поетики. Стилістичні за-
соби, властиві небиличній поетиці, – іронія, 
оксюморон, комічні гіперболи, порівняння та 
епітети, – виникають й існують не відособле-
но, не безвідносно до стилю решти фольклор-
них текстів, а як вторинна надбудова стиліс-
тики «серйозних» жанрів, утворюючи окрему 
сукупність за рахунок пародійного викрив-
лення-перетворення структурних складових 
тексту і цілих сюжетів.

Зокрема, трансформація релігійного об-
разу відбувалася через звертання дитини до 
Бога з наміром порушити ієрархічну верти-
каль (дитячі пародії на молитви). Дитина 
вперше входить у світ релігії, м’яко знімаю-
чи напругу через ототожнення незрозумі-
лого з буденними, знайомими життєвими 
колізіями. Окремим проявом жанрової вза-
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ємодії є великий масив колискових, у яких 
прямо чи опосередковано наявне пародію-
вання, примітивізація, спрощення молитви 
«Отче наш».

Канонічні знаки, узагальнення, шаблони 
і стереотипи, зокрема поведінкові та мис-
леннєві, є засобами самозбереження кожної 
культури. А  парадоксальність, гротеск ви-
штовхують мислення в контекст життя і є 
рушійними силами розвитку культури. Фор-
малізована система світобачення, відтворена 
в дитячому фольклорі та заснована на посту-
латах «а» і «анти-а», може бути узагальнена 
в метасистемі дитячого і дорослого світо-
гляду. У  відношенні до цієї метасистеми «а» 
і «анти-а» постулати є підсистемами, окреми-
ми випадками, конструктивними елемента-
ми. Функціональне навантаження антисвіту, 
витвореного в дитячому фольклорі, зафіксо-
ваному на межі ХІХ–ХХ  ст., цілком відпові-
дало психологічним та соціальним потребам 
дитини.

Серед найважливіших когнітивних мож-
ливостей дитячого фольклору  – чималий 
спектр засобів для формування засад кри-
тичного мислення. Спираючись на висно-
вки дослідження особливостей критичного 
мислення, зробленого американським пси-
хологом Д.  Халперн, можна твердити про 
наявність потужного когнітивного ресурсу 
формування критичного та аналітичного 
мислення засобами дитячого фольклору. 
У кожному з жанрів присутня принаймні 
частина складових критичного мислення: 
планування своїх дій заздалегідь, гнучкість 
мислення, уміння виправляти свої помилки, 
метакогнітивний моніторинг, пошук комп-
ромісних рішень. Усі ці складові присутні в 
розгорнутих варіантах тексту «Пішла киця 
по водицю». Відтак вважаємо, що традицій-
ний український дитячий фольклор може 
бути сьогодні одним із засобів формування 
критичного, аналітичного, логічного, твор-
чого мислення.

Одним із важливих когнітивних процесів, 
відображених у дитячому фольклорі, є меха-
нізм прогнозування. Вміння вибудовувати 
перспективу, структурувати свої сподівання 
в часі, підпорядковуватися часопросторовим 
координатам вважалося в народі дуже пози-
тивними здатностями. У  закличках дитина 
прогнозує і певним чином хоче вплинути на 
ситуацію довкола себе, у примовках до комах 
і птахів хоче дізнатися про свою долю. У пі-
сеньках часто відображається умова, за якої 
стануться певні події. У колядках і щедрівках 

проекція на майбутнє присутня у побажан-
нях. Прогностичні моделі необхідні для роз-
витку когнітивного потенціалу, оскільки для 
того, щоб відповісти на питання «Що буде, 
якщо..?», необхідно володіти навиками аб-
страктного і логічного мислення.

Отже, дитячий фольклор, будучи одні-
єю з форм втілення дитячої субкультури, є 
надзвичайно важливим засобом формуван-
ня, збереження і трансляції картини світу. 
Рушійною силою формування світогляду 
є потужні когнітивні можливості україн-
ського традиційного дитячого фольклору. 
В дослідженні когнітивних функцій та імп-
ліцитних можливостей формування світо-
гляду засобами українського традиційного 
дитячого фольклору розглянуто такі важ-
ливі для розуміння, трактування та пере-
творення навколишньої дійсності пробле-
ми: формування критичного (аналітичного) 
мислення, процесу прогнозування, побудо-
ви антиномії «світ-антисвіт». В  умовах по-
шуку дієвих засобів розвитку сучасної ди-
тини такий потужний спектр когнітивних 
можливостей, закладений у традиційному 
фольклорі, реалізує дві мети – розвитку ди-
тини та її етнізації, формування ще на під-
свідомому рівні належності до певної куль-
турної спільноти.
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Богдан Яремко
(Рівне)

Т ВОРЧ И Й ПОР Т РЕТ Г У Ц УЛ ЬСЬКОГО 
М УЛ ЬТ И І НС Т РУ М Е Н ТА Л ІС ТА М И КОЛ И Д У М И Т РА К А

У 
80-х роках ХХ  ст., під час здійснення 

першої фольклорної експедиції на Шепіт-
сько-Брустурівсько-Космацьких теренах Ко-
сівського району Івано-Франківської області, 
автор статті виявив живий, функціонуючий 
пласт гуцульського сопілкарства. Його блис-
кучими репрезентантами були: Василь Іва-
нович Думитрак («Дим’янів», 1910–1987  рр., 
с.  Шепіт Косівського  р-ну Івано-Франків-
ської обл.) і його син-мультиінструменталіст 
Микола Васильович (1942 р. н., с. Брустури); 
два брати-мультиінструменталісти Данищу-
ки («Полагнюки»)  – Микола Іванович («Ко-
цьо», 1944  р.  н.) та Юрій Іванович («Юра», 
1951 р. н.) – із с. Шепіт Косівського р-ну Івано-
Франківської  обл. (Вишнє Поле); легендар-
ний сопілкар Василь Петрів (1935–1976  рр., 
с.  Шепіт Косівського  р-ну Івано-Франків-
ської  обл.), який трагічно загинув під час 
лісо заготівельних робіт.

Пропонована стаття присвячена одному із 
самобутніх «музик»  1 з родини Думитраків, 
талановитому сопілкареві та скрипалю Ми-
колі Васильовичу. Інтерес до сопілки (місцева 
назва – «фуярка») у М. Думитрака виявився 
в ранньому дитинстві, коли він слухав вір-
туозну гру свого батька, Василя Івановича, 
і уважно спостерігав за нею. Зазначимо, що 
батько в пору своїх юнацьких і парубоцьких 
літ прославився в с. Шепіт і навколишніх се-
лах як перший визнаний сопілкар. На музич-
не формування Миколи, окрім батька, впли-
вали сопілкарі-однолітки, разом з якими він 
намагався відтворювати мелодії «до співу». 
На таке активне й масове дитяче сопілкове 
музикування припадало літо, коли хлопчики 
пасли корів і овець 2. Окрім літнього ансамб-
лювання, М. Думитрак оволодівав «фуяркою» 
самостійно, залюбки «сопілкарив» удома, а 
також нерідко власні досягнення апробував 
на вечорницях та молодіжних танцях.

Музичні здібності в хлопця проявлялися 
настільки яскраво, що достатньо було йому 
почути мелодію один раз, як він її миттє-
во запам’ятовував і відтворював, орнамен-
тально обігруючи без будь-яких труднощів. 
Слід відзначити, що в шепітській традиції 
критерієм визначення професійного рів-

ня сопілкаря було точне виконання всіх 
колін мелодій «гуцулки» з використанням 
«дрібненької пальцовки». Ці критерії до-
стойно витримав юний Микола, і вже в чо-
тирнадцятирічному віці дебютував у капелі 
«Буківчанка», яку очолював авторитетний 
скрипаль Василь Володимирович Юрáк 
(1928–1995) і тривалий час (1956–1963) пра-
цював у ній сопілкарем.

Набувши протягом семилітнього періо-
ду ансамблевих навичок у «буківчанській» 
капелі, Микола Думитрак, за пропозицією 
космацького лідера-скрипаля і майстра-ви-
готовлювача скрипок Петра Олексійовича 
Коб’юка («Козара», 1918–1967 рр.), переходить 
до його інструментального колективу  3. Від 
П.  Коб’юка Микола Васильович перейняв 
багато космацьких, снідавських та запозиче-
них з інших місцевостей мелодій. Зі спогадів 
«компаньйона»-сопілкаря «козарівської» ка-
пели Івана Ісайчука (1947 р. н.) довідуємося, 
що Петро Коб’юк був чоловіком середньо-
го росту, твердого й гордовитого характе-
ру. Будучи умілим скрипалем, він, окрім гу-
цульських, знав багато привнесених мелодій 
(вальсів, фокстротів, танго, а також радян-
ських пісень, як, приміром, «На позиции де-
вушка проважала бойца»). Як зазначає Іван 
Ісайчук, Петро Олексійович був вимогливим 
як до себе, так і до інших «музик», переконли-
во вважав себе «першим» серед інших вико-
навців на космацько-шепітських теренах. Він 
органічно чув гру кожного «музики» в колек-
тиві, і тому виконання його капели вирізня-
лося високою злагодженістю і чистотою інто-
нування. Петро Коб’юк, будучи за природою 
норовливого характеру, практикував під час 
обслуговування весілля брати участь у «пе-
регрі» («змаганні») своєї капели, яка, напри-
клад, будучи капелою молодого, намагалася 
переграти капелу молодої. Як згадує Іван Іс-
айчук, на одній з таких весільних «переігор» 
Петрові Коб’юку побили скрипку, а на іншо-
му весіллі пошкодили інструмент ланцюгом.

У  період скрипково-ансамблевого роз-
квіту (1953–1967) своєї капели Петро Олексі-
йович досягнув високої популярності серед 
горян Галицької Гуцульщини, чим, мабуть, 
пояснюється той факт, що він став близьким 
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приятелем легендарного музики-скрипаля 
Василя Грималюка («Могура») (1923–1995) 4. 
Обидва музиканти, маючи власні капели, 
траплялося, обслуговували одне весілля, 
проте, як великі друзі, не практикували 
між собою весільних «переігор». Зазначимо, 
що серед горян і до сьогодні зберігається 
пам’ять про Василя Могура як видатного 
гуцульського скрипаля, і це засвідчує ури-
вок співанки, яку виконав провідний май-
стер скрипок і сусід за місцем проживання 
Василя Могура (с. Ковалівка Коломийсько-
го  р-ну Івано-Франківської  обл.)  – Василь 
Мартищук:

Єк заграї Могур в скрипку, чудуют си люде,
Та й говоріт, що ни скоро другий Могур буде.

Капела П. Коб’юка часто грала на весіллях 
у Верховинському районі, і саме там скрипаль 
перейняв знамениті «гавицеві» мелодії 5. Отже, 
можна резюмувати, що талановитому сопілка-
реві Миколі Думитраку, як і Іванові Ісайчуку, 
пощастило з грою в капелі П. «Козара», де він 
міг не лише удосконалюватися як виконавець-
ансамбліст, але й переймати безліч давніх гу-
цульських і, зокрема, «гавицевих» мелодій.

Новим етапом у професійному становлен-
ні Миколи Васильовича став його перехід у 
«шепітську» капелу, очолювану винятково 
талановитим скрипалем Іваном Федорови-
чем Лобачуком («Шевчуковим», 1932  р.  н.). 
Як згадує М.  Думитрак, Іван Лобачук дуже 
добре «по-гуцульськи вимовляв» на скрипці 
музику «до співу» й «до танцю». А знаний у 
70–90-х роках ХХ  ст. космацький скрипаль 
Кирило Линдюк («Вітишин», 1929–2003 рр.) 6, 
вважаючи І.  Лобачука талановитим і пер-
спективним скрипалем місцевої традиції, 
відзначав технічну довершеність його гри, а 
також орнаментальну винахідливість у зба-
гаченні мелодичної лінеарності гуцульських 
імпровізацій. Сопілкар-мультиінструмента-
ліст І. Ісайчук, який також музикував у капелі 
І. Лобачука, підкреслює його винятково «міт-
кий», гострий слух, що дозволяв йому відразу 
відтворювати на скрипці почуті нові мелодії.

Отже, Микола Думитрак, набувши висо-
кого професійного вишколу в капелах двох 
неординарних, талановитих скрипалів, сфор-
мувався не тільки як досвідчений, технічно 
довершений сопілкар-ансамбліст, знавець 
різножанрового гуцульського та привнесе-
ного інструментального репертуару, але і як 
самодостатній традиційний скрипаль «ко-
зарівсько-шевчуківського» виконавського 
спрямування.

Після завершення служби в лавах радян-
ської армії й повернення до рідного села Ми-
кола Васильович входить до складу капели, 
яку очолював скрипаль Михайло Васильович 
Федорин (1914–1997). У колективі цього скри-
паля М. Думитрак проансамблював з 1966 по 
1968 роки, після чого організував власну капе-
лу із членів своєї родини і рідного та сусідніх 
сіл, ставши її скрипалем-«капельмейстером». 
До складу його інструментального ансамб-
лю увійшли: батько Василь Іванович («фу-
ярка»), брат Михайло Васильович (1956 р. н., 
«бубинь»), Василь Юрійович Гарасим’юк 
(1956 р. н., цимбали, с. Прокурава Косівсько-
го р-ну Івано-Франківської обл.), Василь Іва-
нович Гаврилків (1951 р. н., саксофон-тенор), 
Іван Іванович Гаврилків (1953  р.  н., труба), 
Василь Іванович Ігнатюк (1967  р.  н., баян). 
У  1975  році батька замінив його молодший 
син Василь, 1955  р.  н. Географія музикуван-
ня М.  Думитрака як сопілкаря, скрипаля-
«капельмейстера» та керівника капели була 
достатньо широкою: сс.  Шепіт, Брустури, 
Прокурава, Шешори, Космач, Яблунів, Акре-
шори, Верхній Березів, Середній Березів, 
Нижній Березів, Баня-Березів, Бабинопілля, 
Люча, Лючки, Уторопи, Пістинь, Стопчатів, 
м. Косів (Косівський р-н), Чорні й Білі Осла-
ви, Чорний Потік, Великий і Малий Ключів, 
Вербіж, Санів, Киданчі, Воскресінці, м. Коло-
мия (Коломийський р-н).

Різножанровий репертуар Миколи Ду-
митрака-сопілкаря, набутий ним упродовж 
багаторічної співпраці з талановитими музи-
кантами, складається з таких мелодій і творів:

1. Весільно-обрядові мелодії: «бервінкові», 
«до співу».

2.  Полонинські мелодії «до слухання»: 
«Старовинні мелодії про Довбуша», «Поло-
нинська мелодія» («сумна під осінь, жаль за 
полониною»).

3.  Весільні обрядові марші: «Дай, Боже, в 
добрий час» (грають у хаті, проводжаючи мо-
лодих до шлюбу), «Весільний марш» (грають 
на вулиці, проводжаючи молодих до шлюбу), 
«Марш музикантів» (грають перед входом до 
хати молодої й молодого), «Марш» (зустріча-
ють гостей на весіллі).

4.  Гуцульські танці «Цвєчок», «Голубка», 
«Аркан», «Чабан», «Гуцулка».

5.  Привнесені танці: вальси, фокстроти, 
танго.

Індивідуальний музично-виконавський 
стиль Миколи Васильовича визначається 
передусім мелодикою його п’єс, збагаченою 
різноманітною орнаментикою, яка набуває 
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визначальної ролі для вимовляння (артику-
ляції) самої мелодії.

В  артикуляційній техніці музиканта спо-
стерігається така закономірність: форшлаги, 
трелі й морденти атакуються за допомогою 
складу «ТУ», а всі наступні за ними звуки ви-
мовляються на голосних «У», «І». Основним 
засобом вимовляння мелодичних звуків у 
п’єсах М. Думитрака є продовжене нон-легато 
(тенуто), яке чергується з легато і стакато. 
У  півкадансах першої частини п’єси «Старо-
винні гуцульські мелодії про Довбуша» ві-
сімкові тривалості фіналісу й субкварти ар-
тикулюються тенуто, оскільки за допомогою 
цього штриха підкреслюється тимчасове за-
кінчення речення. У заключних кадансах дві 
вісімкові тривалості фіналісу вимовляються 
продовженим нон-легато із заповненням одні-
єї з них мордентом, а іншої – форшлагом. На-
ступні за фіналісом субквартові «падіння» ви-
конуються коротко, що сприяє послаб ленню 
глибини їх звучання і природному м’якому 
завершенню побудов. Якщо перший (А) і дру-
гий (В) періоди виконуються двома артикуля-
ційними прийомами, то третій (С) і четвертий 
(Д) – трьома: продовженим нон-легато, легато 
та коротким стакато. Чергування різноманіт-
них штрихів, орнаментики і ритмоформул на-
дає звучанню характеру безперервного руху, 
який організовується в чіткій послідовності 
різноманітної пульсації.

У першому реченні п’єси «Мелодії до спі-
ву» основні звуки мелодії, переважно орна-
ментовані, артикулюються продовженим 
нон-легато. Цьому штриху протиставляється 
стакато лише в предиктовій моделі до фіналі-
су. У другому реченні мелодична тканина рит-
мічно варіюється, до того ж в артикулюванні 
переважає стакато (на постиктових звуках 
тонічного тризвуку), що контрастує з вимов-
лянням першого речення й надає звучанню 
більш жвавого характеру. За допомогою ста-
като значно загострюється «прагнення» до 
фіналісу і збільшується сила його метрично-
го акценту, а засобами орнаментики і поєд-
нання фіналісу із субквартою поглиблюється 
динаміка звучання кінцевих кадансів.

Микола Думитрак виконує власні п’єси 
у «верхньому голосі», діапазон якого охоп-
лює звукову зону від другого обертону a2 до 
п’ятого as4. Динамічний рівень звучання його 
п’єс графічно відображається таким чином:

a3 – c4 (ff )_______________
e3 (f)_____________
а2(mf)____________

У  п’єсах Миколи Васильовича переважає 
монорегістровість, що охоплює динамічний 
рівень звучання в межах третього  – п’ятого 
обертонів. Так, в імпульсі й просуванні ви-
користовується звукоряд у діапазоні третьо-
го  – четвертого обертонів, а в серединних і 
кінцевих каденціях – звукоряд у межах тре-
тього – другого обертонів.

Унаслідок цього початкові й розвиткові 
розділи мелодій низки п’єс звучать відносно 
голосно, а в каденціях відбувається динаміч-
не послаблення, що завершується м’яким mf. 
Якщо при цьому врахувати, що в кінцевих 
каденціях субкварта вимовляється короткою 
вісімковою тривалістю, то стає зрозумілим, 
чому музикант, прагнучи до філігранності 
звучання, послаблює глибину субквартово-
го тону засобами короткого артикулювання. 
Брустурівський сопілкар М.  Думитрак грає 
на «фуярці» з вузькою мензурою цівки (d  – 
11 мм), і тому його інструмент має менш наси-
чену силу тону, що надає музиці тремтливого, 
світло-радісного звучання. Найхарактерні-
шими засобами динамічного розвит ку мело-
дики М. Думитрака є:

1)  «репрезентативна» хвилеподібна дина-
міка експозиційного характеру, що поєднує 
різні звуковисотні, ритмічні, ладові, динаміч-
ні та артикуляційні засоби:

a3 (ff ) a3 (ff ) g3 (ff )
a2 (mf) d3 (f) a2 (mf)
2) поступова динаміка, яка відображає рух 

відрізку мелодії вгор  – вниз у межах третьо-
го – четвертого і третього – другого обертонів:

a3 (ff ) a3 (ff )
d3 (f) d3 (f) a2 (mf)
3)  комбінована динаміка, яка поєднує 

хвиле подібний рух із наступним моноліній-
ним розвитком:

e3 (f) g3 (f) fi s3 (f) fi s3 (f)
a2 (mf) d3 (f) a2 (mf) d3 (f).
В основі п’єс Миколи Васильовича лежить 

регулярно-акцентна ритміка з очевидно вира-
женими метричними наголосами, які чергу-
ються з акцентами, що досягаються засобами 
фактури (орнаментики) і мелодичної верши-
ни. Так, у фрагменті п’єси «Мелодії до співу» 
в рамках дводольності утворюється низка на-
голосів засобами висхідного руху мелодії до 
вершинної точки g3  (1), оспівування треллю 
наступного звука fi s2 (2), метричного (3), форш-
лагового (4) та трельного (5) акцентів.

У  першому реченні другої частини п’єси 
одинадцять звуків із сімнадцяти орнаменто-
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вані, до того ж найбільшої орнаментації чо-
тири рази підлягають другий  – п’ятий щаблі 
дорійського ладу з четвертим підвищеним 
щаблем (головні опори d3, a2). Окрім цього, у 
півкадансах другий щабель квазімелізматич-
но прикрашений на постиктовій слабкій долі. 
Акцентуація в цьому реченні розподілена в 
межах п’яти наголосів  – зовнішніх, спричи-
нених на іктах сильних і слабких долей та по-
силених засобами мелізматики, і внутрішніх, 
створюваних на постиктовому часі сильних 
долей і також орнаментально підкреслюваних.

«Фуярка» з вузькою мензурою, якою ко-
ристується М.  Думитрак, сприяє у процесі 
гри заощадливому розтрачуванню стру-
мочка повітря і виконанню на одному вдиху 
довго тривалих музичних фраз і речень. Зміна 
дихання в сопілкаря пов’язується з цезурами, 
які спостерігаються в півкадансах, у кінцевих 
кадансах, а інколи і на початку експонування.

У  підсумку резюмуємо, що індивідуаль-
ний музично-виконавський стиль Миколи 
Думитрака відрізняється регулярною рит-
мікою з метричними наголосами, які чер-
гуються з акцентами, що досягаються засо-
бами фактури (орнаментики) і мелодичної 
вершини. У  музиці гуцульського музиканта 
ритмічна різноманітність поєднується із зо-
внішньою і внутрішньою акцентуацією, що 
забезпечує постійний мелодичний розвиток, 
який поновлюється в межах достатньо широ-
кого амбітусного звукоряду.
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Примітки
1 У сс. Шепіт і Брустури виконавця-«фуяриста» 

в капелі називають сопілкарем або «музикою», а 
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пілкарів або «музик» свого села, міст Косова чи 
Коломиї.
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4 Про творчість В. Грималюка («Могура») див.: 
Мациевский  И.  В. Гуцульские скрипичные ком-
позиции : дисс. … канд. искусствоведения : спец. 
17.00.01 / И. В. Мациевский. – Ленинград, 1970.
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Іван Курелюк («Гавиць») (кінець ХІХ – перша по-
ловина ХХ ст). Його учнем був скрипаль-мульти-
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Линдюка («Вітишина»)  / Б.  Яремко  // Етномузи-
ка : зб. статей та матеріалів. – Л. : Сполом, 2008. – 
С.  57–64; Яремко  Б. Грає скрипаль Кирило Лин-
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Валентина Головатюк 
(Київ)

У К РА Ї НСЬК И Й ФОЛ ЬК ЛОР У ДО С Л І Д Ж Е Н Н Я Х 
Н А РОДОЗН А ВЧОГО ТОВА РИС Т ВА У  Л ЬВОВІ: 
П Е РШ А ПОЛОВИ Н А Х Х  С ТОЛ І Т ТЯ 

Провідний фаховий осередок народо-
знавчої праці  – Народознавче товариство, за-
сноване 1895  року у Львові завдяки зусиллям 
польських та українських учених. Його органі-
заторами виступили С. Удзєла, І. Коперніцький, 
Е.  Колбушовський, М.  Рибовський, І.  Франко, 
А. Каліна та ін. 

Серед пріоритетних дослідницьких на-
прямів і установчих ідей Товариства, задекла-
рованих у програмі  – вивчення традиційної 
матеріальної та духовної культури польського, 
«руського» й сусідніх народів, пізнання їхнього 
життя, характеру, поширення зібраних про них 
відомостей у власному друкованому органі, а 
також створення бібліотеки та музею. При зби-
ранні матеріалу, як зазначав голова Товариства 
А. Каліна, особливу увагу буде звернено на ті ха-
рактерні риси народного життя, які в існуючих 
народознавчих працях загалом або тільки по-
біжно були враховані (вірування, народна ме-
дицина, мелодії народних пісень, будівництво і 
облаштування житла, одяг і т. п.) 1. 

Перші десять років діяльності установи під 
керівництвом завідувача кафедри славісти-
ки, професора Львівського університету, чле-
на Академії наук Антонія  Каліни (1846–1906) 
були надзвичайно плідними. Він заклав під-
валини для тривалого існування інституції та 
її видання  – «Lud». Згуртовуючи навколо себе 
талановитих дослідників, він зміцнював уста-
нову, розширював її склад, що сприяло ство-
ренню регіональних відділів та місцевих осе-
редків. З самого початку існування Товариство 
розгорнуло активну науково-організаційну та 
культурно-освітню роботу, основ ною метою 
якої було прагнення залучити до систематичної 
збирацької діяльності численних місцевих ама-
торів. Про це йшлося й у програмі, виголошеній 
А. Каліною, в якій він закликав підтримати по-
чинання установи, заохочувати до роботи всіх, 
хто мав бажання збирати народознавчі матері-
али 2. Було розгорнуто широку збирацьку робо-
ту, створено потужну мережу постійних корес-
пондентів і збирачів на місцях, до якої увійшли 
насамперед місцева інтелігенція, переважно 
вчителі шкіл та гімназій, представники духо-

венства, студенти. Для організації польової ро-
боти науковцями розроблялися, друкувалися 
та розповсюджувалися між кореспондентами 
програми, методичні запитальники й поради 
для збирачів народознавчих матеріалів, серед 
яких: анкети з народної медицини, дитячих 
ігор і забав, родинних звичаїв, ремесел, фольк-
лору тощо.

У діяльності Народознавчого товариства на 
особливу увагу заслуговує його друкований ор-
ган – часопис «Lud», перший том якого з’явився 
вже через два місяці після створення устано-
ви, а саме у квітні 1895 року. Спочатку видання 
було заплановано як місячник, а з наступного 
1896  року, як квартальник. Голов ний редактор 
часопису А.  Каліна у вступному слові до пер-
шого тому зазначав, що назва часопису «Lud» 
є продовженням невтомної праці, яку на ниві 
польського народознавства Оскар Кольберг 
підняв і розвинув до високого рівня, а дослі-
дження етнографічних кордонів, польські посе-
лення на «руських» територіях, як і «руські» на 
польських, будуть займати одне з найважливі-
ших місць у програмі Товариства 3. 

До співпраці з установою неодноразово за-
лучалися авторитетні діячі української куль-
тури та науки. Уже на першому урочистому 
засіданні Товариства після вступного слова 
А.  Каліни, Іван Франко виголосив доповідь 
«Najnowsze prądy w ludoznawstwie», що була опу-
блікована у першому номері «Ludu» 4. Інформу-
ючи аудиторію про стан розвитку європейсько-
го народознавства, актуальні сучасні напрями 
та методи дослідження, вчений висловив власні 
погляди на міграційну та антропологічну теорії, 
вважаючи їх рівноправними і необхідними при 
вивченні обрядовості та пісенних текстів. Його 
доповідь мала за мету – зорієнтувати збирачів 
та дослідників народної культури у методоло-
гічних можливостях і підходах у майбутній ро-
боті. І. Франко брав не тільки активну участь у 
діяльності Товариства, а й намагався залучити 
до співпраці українських учених. 

У перший рік діяльності установи її члена-
ми стали: М. Грушевський, М. Павлик, О. Бар-
вінський, Ф. Колесса. На засіданнях Товариства 
свої доповіді виголошували: О. Колесса «Główne 
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kierunki w rozwoju językoznawstwa ruskiego w 
ХІХ wieku» (1897) 5; К. Студинський «Ukraińskie 
melodye Markiewicza» (1903) 6; В.  Шухевич не-
одноразово брав участь в організованих Това-
риством етнографічних виставках, надаючи 
власноруч зібрані експонати з Гуцульщини. 
Молодий дослідник В.  Гнатюк публікував у 
«Ludzіe» не тільки свої фольклорно-етнографіч-
ні матеріали, а й рецензував численні розвідки 
польських дослідників з українського народо-
знавства в Записках Нау кового товариства 
ім. Шевченка.

Польські дослідники, публікуючи народо-
знавчі огляди, нариси на сторінках видавни-
чого органу Товариства, посилювали інтерес 
громадськості до української народної словес-
ності, сприяли популяризації та розширенню 
вивчення її тематики. Саме в період діяльності 
А.  Каліни часопис «Lud», поряд зі студіями з 
літературознавчої, мистецтво знавчої та мовоз-
навчої проблематики, містив чимало фольк-
лорно-етнографічних розвідок з українських 
теренів. Це був різнорідний у жанровому плані 
матеріал: від широких оглядів народної куль-
тури до опису окремих звичаїв, обрядових пі-
сень, прозових творів, поданих досить часто в 
літературних перекладах та без належної пас-
портизації. Коротко зупинимось на огляді тих 
публікацій, які стосуються української усної 
народної словесності. 

Уже перше число видання містить етногра-
фічні та фольклорні матеріали А. Доброволь-
ського з Грубешівського повіту 7. У невеликому 
нарисі, присвяченому етнографічній характе-
ристиці суміжного з Волинню Надбужансько-
го краю, дається побіжний опис звичаїв та об-
рядів, перераховуються найпоширеніші типи 
одягу, головних уборів, взуття, прикрас тощо. 
Автор описує житло, наводить приклади по-
ширених прізвищ та імен. Другий розділ міс-
тить цікаві відомості про їжу, народну меди-
цину, різноманітні засоби лікування, зокрема 
замовляння, деякі аспекти народної моралі. 
Більш детально А.  Добровольський зупиня-
ється на характеристиці звичаїв календарного 
та родинного циклу, посилаючись при цьому 
на залучення матеріалів із зібрання О.  Коль-
берга. З родинної обрядовості його найбільше 
зацікавило українське весілля, невеликий, але 
змістовний опис якого він подає, ілюструючи 
піснями. 

Побутом та народними традиціями насе-
лення Карпат цікавився польський етнограф 
та фольклорист Юзеф Шнайдер (1874–1959). 
Багато річний член Народознавчого товариства, 
засновник відділу в Татарові (1899), він про-

тягом кількох років проживав на Гуцульщині 
(околиці Коломиї, Ворохти), детально вивчаючи 
культуру, побут місцевих жителів та збираючи 
експонати для майбутнього музею Товариства. 
На основі матеріалів, отриманих в результа-
ті подорожей Гуцульщиною, він опублікував 
розвідку «Z kraju Huculόw», яка становить без-
перечний науковий інтерес для сучасних до-
слідників. Праця складається з серії нарисів, 
вміщених у V, VI та VII томах «Ludu» 8. У першій 
частині подається виклад історичної минувши-
ни с. Татарів у народних переказах, ідеться та-
кож про особливості говірок, додано словничок 
діалектних слів, вміщено розмаїтий матеріал з 
побутового життя горян: від типів будівництва, 
хатнього начиння, одягу, їжі та напоїв, вівчар-
ства, мисливства, родинної та календарної об-
рядовості – до уснопоетичної творчості.

Окрім колядок для господаря, дівчини 
та парубка, дослідник зафіксував цікавий 
нюанс  – виконання ритуальних величань для 
заможного господаря, середньозаможного, бід-
ного і вдови. Серед фольклору весняного циклу 
подано гаївки ігрового характеру.

У роботі вміщено цікавий опис весільної 
драми з с. Татарів. Весільні пісенні тексти ма-
ють ремарки, вказано на час їх виконання, 
пов’язаність з обрядовими діями, зафіксовано 
своєрідні звичаєві моменти. Похоронні звичаї, 
як зазначає Ю. Шнайдер, мають на Гуцульщині 
свої особливості. Коли помре людина, найма-
ють одного або двох трембітарів і кількох пла-
кальниць.

Друга частина праці містить відомості з на-
родної демонології, про магічні та раціональні 
прийоми народного лікування, фольк лор пред-
ставлений легендами й переказами про Довбу-
ша, мандрівки Христа з апостолами по землі та 
казкою; у третій – оригінальні зразки народних 
паремій, загадки, народні усмішки, низка коло-
мийок і жартівливих пісень, балада про Довбу-
ша («Ой попід гай зелененький») тощо. Дослід-
ник із захопленням писав про народну поезію, 
яка «дихає давністю праминулих літ» і з жалем 
констатував, що коротко тривале перебування 
не дозволило йому зібрати більше «тих прихо-
ваних скарбів – чудових гуцульських легенд і 
казок» 9.

Значний фактологічний фольклорно-етно-
графічний матеріал подається Ю.  Шнайдером 
у статті «Lud Peczeniżyński» 10, який викладено 
за рубриками: історія заселення, розташуван-
ня, статистичні дані, одяг, харчування, житло, 
торгівля тощо. Особливу цінність мають за-
фіксовані автором архаїчні аспекти весільних, 
родильних та поховальних звичаїв.
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Календарно-обрядова поезія представлена 
зразками народних колядок із зазначенням, 
що крім них виконуються і церковні; а також 
хоро водними та ігровими гаївками; зафіксова-
но весільні пісні – «ладканки». Із позаобрядо-
вого фольклору – ліричні пісні про кохання та 
родинне життя, жартівливі, а також історична 
пісня про Саву Чалого. Дослідник вказує на 
особливу поширеність коломийок, в яких від-
биваються різні сторони щоденного життя се-
лян, подає назви найтиповіших традиційних 
танців горян і техніку їх виконання; зупиня-
ється на характеристиці персонажів україн-
ської демонології, додає словничок складених 
в алфавітному порядку з польськими відповід-
никами бойківських слів.

Низку прозових творів, записаних Ю. Шнай-
дером під назвою «Garść podań zeb ranych w po-
wecie dolińskim i kałuskim», вміщено у ХІІІ томі 
«Ludu» 11. Це – топонімічні легенди і перекази, 
пов’язані з назвами населених пунктів, поло-
нин, струмків, де вказані відповідні відомос-
ті щодо інформантів. У  рубриці «Materiały ta 
poszukiwania» цього ж тому часопису надру-
ковано його дві легенди про Довбуша і казку. 
Як доповнення до фольк лорно-етнографічних 
матеріалів із с. Татарів, автор звертає увагу на 
жартівливі пісні, прислів’я, гумористичні опо-
відання та рецепти з народної медицини.

Після теренових досліджень східної части-
ни Бойківщини Ю. Шнайдер публікує працю 
«Z życia gόrali nadłomnickich» 12 про верховин-
ців з околиць Перегінська і Ясеня (Рожня-
тівський р-н Івано-Франківської обл.). Дещо 
менше за обсягом від поперед нього, присвя-
ченого гуцулам, дослідження про бойків ці-
каве як з етнографічного, так і фольклорно-
го погляду. Характеризуючи побут вівчарів, 
плотарів, автор детально описує їхній одяг та 
страви. Окремо подає опис весілля в Ясені та 
Перегінську, вказуючи на спільні та відмінні 
риси цього обряду в обох селах. Весільний 
спів, що має специфічну назву «ладкання», на-
лежить до функцій свах і супроводжує кожен 
з етапів весільної драми. Дослідник ілюструє 
дійство пісенними текстами, які супроводять 
і розкривають зміст обряду вінкоплетин, по-
саду, благословення до шлюбу, «пропою», «по-
чіпин» тощо.

На спільні та відмінні риси автор вказує і 
при характеристиці вечорниць, ігор, танців, 
звичаїв і повір’їв, пов’язаних з народним кален-
дарем та родинною обрядовістю. Ю.  Шнайдер 
подає тексти народних колядок, ліричні пісні 
про жіночу недолю, баладу про тройзілля, жар-
тівливі та колискові пісні. Ним зафіксовано ле-

генди та перекази про опришків, прислів’я, за-
гадки, рецепти народної медицини.

Викладений польським дослідником на 
сторінках часопису цикл нарисів з традицій-
ної та духовної культури бойків і гуцулів де-
монструє увагу до локальних варіантів, обря-
дів, повір’їв, прикмет.

Цікавою для вивчення календарно-обря-
дової народної пісенності, зокрема весняно-
го циклу, є добірка Броніслава Кричинського 
«Spiewy haiłkowe z Podhorzec (powiat złoczow-
ski)» 13. Його записи засвідчили збереженість 
значної кількості гаївок у цій місцевості. У пе-
редньому слові автор відзначав, що серед по-
даних пісень більше «руських» ніж польських, 
проте виконуються вони як польками, так і 
«русинками» в перший, другий та третій день 
Великодніх свят. Однак «русинки» не беруть 
участі у «гагілках» під час польських свят, а на 
свої свята співають ті ж самі пісні. 

У репертуарі Підгірець (Бродівський  р-н 
Львівської  обл.) переважають хороводні та 
ігрові гаївки («Ой кривого танцю», «Ой Дан-
чику», «Вербова дощечка», «Плине качор», 
«Там на горі льон», «Коструб», «Ой там в місті 
на риночку» та ін.). Автор описує техніку вико-
нання гаївкових хороводів та ігор. Відсутність 
наукового апарату та відомі з друку гаївки, – 
за словами В. Гнатюка, – не применшують їх 
вартості, оскільки записані вони в одній міс-
цевості зі змішаною людністю 14. 

З тієї ж місцевості Б.  Кричинський бере 
матеріал для статті «Szopka w Podhorcach» 15, в 
якій українські та польські пісенні тексти по-
дано впереміш.

Серед праць, що репрезентовані на сторін-
ках «Ludu», варто зауважити нарис учителя і 
фольклориста, професора Броніслава Густаві-
ча (1852–1917) «Kilka szczegόlόw ludoznawczych 
z powiatu bobreckiego» 16. У  його основу ліг 
матеріал, зібраний безпосередньо самим до-
слідником у 1876–1878 роках у селах Звениго-
род і Дев’ятники (Пустомитівський, Жидачів-
ський р-ни Львівської обл.)

У Звенигороді автор записав низку прозових 
творів, серед яких міфічні та апокрифічні леген-
ди, перекази, бувальщини, народні вірування.

Цікаві деталі містять замітки автора про об-
рядові страви, вірування і забобони на Свят-
вечір та Щедрий вечір, Великдень, Юріїв день, 
про родові ритуальні та магічні дії тощо. Опи-
си ілюструються відповідними народними 
повір’ями, замовляннями та піснями. Наво-
дяться тексти родинно-побутової лірики, жар-
тівливі пісні й коломийки. Автор торкається 
лише деяких питань духовної культури, але ві-
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домості подані ним, цінні своєю достовірністю 
та об’єктивністю.

На сторінках «Ludu» знаходили місце фольк-
лорно-етнографічні матеріали в записах не 
тільки відомих дослідників, а й крає знавців-
аматорів, до яких належить учитель Антоній 
Сєвінський. У ІХ та ХІІ томах часопису він по-
дає твори усної народної прози (легенди й пере-
кази) з околиць Сокаля і Бучача 17. Їх кількість 
незначна, проте вони вирізняються оригіналь-
ністю трактування відомих фольклорних та 
біб лійних сюжетів. У  процесі викладу матері-
алу автор наголошує на важливості довіри но-
сіїв фольклору до польового дослідника. Під 
час цих досліджень Сєвінський підмітив, що 
селяни охоче розповідають «чудові оповідання» 
тільки тому, «хто вміє взяти їх собі до серця». 
Люди не зважають на мову спілкування, навіть 
розмовляють польською, але головне для них – 
пізнати сутність того, хто з ними говорить 18. 

Окрему етнографічну розвідку А. Сєвінсько-
го присвячено весільній обрядовості с. Ліски 19 
(Люблінське воєводство, Польща). Відзначаючи 
веселу вдачу мешканців Лісок, автор водночас 
підкреслює, що селяни дотримуються давніх 
звичаїв, обрядів, а найцікавіший серед них  – 
весільний. Ілюструючи обрядові дії весільної 
драми пісенними текстами, дослідник вказує 
на смуток і меланхолію як визначальну тональ-
ність весільної поезії та пояснює це майбутніми 
життєвими труднощами, які очікують на моло-
де подружжя. 

Загалом позитивно оцінивши нарис А.  Сє-
вінського, В.  Гнатюк водночас вказав на фор-
мальність опису весільного обряду й низку 
помилок в українських текстах, що було прита-
манно багатьом тогочасним публікаціям поль-
ських дослідників 20. 

Низку прозових творів з Гуцульщини по-
дано у доробку Гелени Гроховської «Podania, 
zwyczaje i wierzenia we wsi Trościańcu w powiecie 
Śniatyńskim» 21. Із занотованих текстів – леген-
ди та перекази про опришківського ватажка і 
його скарби, про людей, наділених «незвичай-
ною силою», та демонологічних персонажів, а 
також народні повір’я, пов’язані з буденними 
справами. 

Відомості з народної медицини, де переплі-
таються раціональні засоби лікування й магічні 
дії, знаходимо у статті Станіслава Пйотровіча 
про знахарку Євдокію Бойчук 22. Автор подає 
коротку біографію знахарки; характеристику 
персонажів української демоно логії (відомос-
ті про чортів, русалок, упирів та  ін.); народні 
повір’я про створення світу, про природні яви-
ща (сонце, місяць, зірки, веселку, вітер, грім 

тощо); демонічні властивості тварин, рослин. 
С.  Пйотровіч вказує на причини виникнення 
та методи лікування багатьох хвороб, наводить 
відомості про різні види рослин (87 позицій), їх 
лікувальні властивості, подає тексти лікуваль-
них замовлянь. Представлені також замовлян-
ня, приурочені до певних ритуалів, пов’язаних 
із календарно-обрядовими святами; родинно-
побутові (на  забезпечення щасливої любові, 
шлюбу); забобони, що стосуються господар-
ської діяльності, сімейного життя тощо. 

Резюмуючи вищесказане, варто зауважити, 
що побіжний огляд першої серії науково-по-
пулярного видання «Lud», яке нараховує ХХ то-
мів (1895–1914), засвідчує підвищений інтерес 
дослідників до вивчення народного побуту та 
зразків усної народної творчості західноукра-
їнського краю. Для тогочасних публікацій ха-
рактерним був комплексний розгляд етно-
графічних і фольклорних явищ, часто вкрай 
поверхневих, зацікавлення календарно-обрядо-
вою поезією та особлива увага фахівців до де-
монологічних уявлень і вірувань українців, що 
знайшли втілення у численних прозових тво-
рах – легендах, переказах, биличках. Водночас 
опубліковані матеріали не завжди вказують на 
їх територіальну приналежність, а записи не су-
проводжуються відповідною інформацією про 
виконавців. Недоліком є й певна недосконалість 
передачі україномовних фольклорних текстів 
польською транскрипцією й порушення автен-
тизму прозової творчості внаслідок її перекладу 
чи викладу польською мовою.

У міжвоєнний період, зокрема, у другій се-
рії томів «Ludu», щораз рідше з’являлися пуб-
лікації, що містили матеріали з українського 
фольклору. Крім того, тематика часопису стає 
суто етнографічною, вона розширюється й 
охоп лює народні знання, медицину, релігійні 
вірування, народне звичаєве право, хореогра-
фію тощо. 

У цей час з’являються монографічні праці, в 
яких описується побут селян і, як ілюстратив-
ний матеріал, залучаються зразки окремих чи 
прозових, чи пісенних жанрів фольклору. Тако-
го характеру є робота Р. Гарасимчука та В. Табо-
ра «Etnografi a połonin Huculskich», опублікована 
у ХХХV томі «Ludu» 23. До зібраного ними бага-
того етнографічного матеріалу додано кілька 
зразків фольклорних творів, серед яких – каз-
ка, дві співанки-хроніки, прислів’я, приказки 
й загадки. За спостереженнями дослідників, 
народні оповідання займають поважне місце в 
народній культурі гуцулів, але особливої уваги 
заслуговують пісенні твори, в яких представле-
но різнобічне життя пастухів на полонинах 24.
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1934 року в першому томі серійного видан-
ня «Prace Etnografi czne» Народознавчого това-
риства побачила світ праця С. Удзєли «Ziemia 
łemkowska przed pólwieczem» 25. Збірник постав 
як результат збирацької діяльності та етно-
графічних спостережень автора над побутом 
лемків, коли він у 1888–1893  роках працював 
шкільним інспектором у Грибовському й Гор-
лицькому повітах. Здійснюючи монографічний 
опис різних ділянок народного побуту лемків, 
зокрема будівництва, традиційного одягу, хар-
чування, промислів, дослідник подає загаль-
ні відомості про звичаєво-обрядову культуру 
українців, словничок діалектних слів й записи 
усної народної творчості: колядки, зразки ве-
сільних текстів, ліричні пісні, балади, а також 
оповідання, легенди, перекази, загадки, анек-
доти, записані в селах Чорне, Криве, Богуша. 
Однак подані зразки народної прози не завжди 
відзначалися точністю запису, були переказані 
або подані літературною мовою, оскільки, на 
думку С. Удзєли, мали слугувати лише доказом 
впливу польської мови на лемківську говірку.

Наступного, 1935 року, в рамках тієї ж серії 
Товариства «Рrace etnografi czne» (№ 2) виходить 
монографія польського етнографа Я.  Фаль-
ковського у співавторстві з В.  Пашницьким, 
«Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem», в 
якій дано характеристику різних ділянок ма-
теріальної та духовної культури українських 
етнографічних груп 26. З  метою визначення 
бойківсько-гуцульського етнокультурного 
ареалу Я.  Фальковський докладно обстежує 
територію на захід від долини Пруту, вивчаю-
чи населення в долинах Надвірнянської і Со-
лотвинської Бистриць та Ломниці. Результати 
проведеної роботи він публікує в праці «Za-
chodnie pogranicze Huculszczyzny» 27.

В окремому підрозділі «Oprysznictwo 
(zbόjnictwo)» Я.  Фальковський звертає увагу 
на збереження у фольклорній традиції гуцу-
лів численних творів опришківської тема-
тики, вказуючи на популярність серед міс-
цевого населення легенд, переказів та пісень 
про опришків, їхнього ватажка та народних 
месників. Як зразок, дослідник наводить 
співанку- хроніку, записану у Ворохті. З цієї ж 
місцевості ним записано прислів’я та приказ-
ки, загадку та казку. Робота містить короткі 
відомості про свята церковного календаря і 
звичаї, пов’язані з ними. З  родинно-обрядо-
вого комплексу дослідник зупиняється на ве-
сільній драмі, перераховуючи найголовніші 
обрядові ритуали, звертає увагу на виконання 
ладканок, поширеність коломийок, наводить 
кілька текстів весільних пісень, голосіння.

Подібною до попередньої за викладом ма-
теріалу є праця Я. Фальковського «Pόłnocno-
wschodnie pogranicze Huculszczyzny» серійно-
го видання Товариства 28. Автор подає твори 
топонімічного характеру, частину з яких скла-
дають перекази, в них знаходимо відгуки іс-
торичних подій різних часів. Я. Фальковським 
зафіксовано чумацьку пісню із с. Шешори, ма-
теріал з української демоно логії, казки та гу-
мористичні оповідання з с. Ослав Білий з до-
триманням мовностилістичних особливостей 
фольклорних текстів.

Підсумовуючи огляд опублікованих 
праць польських вчених та збирачів-ама-
торів, можемо констатувати, що на початку 
ХХ  ст. створюються сприятливі умови для 
активізації досліджень української народно-
поетичної творчості завдяки заснуванню у 
Львові Народо знавчого товариства, яке сьо-
годні є однією з найстаріших наукових інсти-
туцій не тільки у Польщі, а й серед європей-
ських країн. Створена стараннями польських 
та українських учених установа, стає цен-
тром дослідницької, збирацької та видавни-
чої роботи на західноукраїнських теренах. 
Її діяльність розгорталася у двох напря-
мах – організаційному й дослідницькому – та 
здійснювалася в таких формах: організація 
теренових відділів, створення широкої ко-
респондентської мережі, підготовка програм 
для збирачів фольклору, створення наукової 
бібліотеки, архіву, опрацювання зібраних 
зразків народної творчості та публікація їх у 
друкованому органі «Lud». 

Особливий інтерес серед численних 
народо знавчих публікацій, вміщених на сто-
рінках видання, становлять українознавчі 
розвідки. У  першій серії часопису друкува-
лися численні та різні за обсягом фольклорні 
нариси й матеріали, які сприяли розширенню 
відомостей про культуру та побут українсько-
го етносу. Оскільки переважна більшість зби-
рачів були аматорами, то лише незначна час-
тина з них дотримувалася чітко визначених 
теоретичних і методичних принципів запису 
фольклорних творів.

Водночас видання Товариства відіграли 
важливу роль у розгортанні науково-дослід-
ницької роботи, сприяли розробці актуаль-
них проблем фольклористики й етно графії, 
вивченню фольклорних взаємовпливів, а 
часопис «Lud», привернувши до себе увагу 
широкого кола фахівців, здобув визнання в 
європейській науці та залишається сьогодні 
одним з провідних джерел польського народо-
знавства.
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Лідія Козар 
(Київ)

ЗА П ИС Л Е СІ У К РА Ї Н К И І  К Л И М Е Н ТА  К ВІ Т К И 
Д У М «ВДОВА І  Т РИ СИ Н И»,  «СЕ С Т РА І  БРАТ »: 
Т Е КС Т І  КОН Т Е КС Т 

У 2008 році минає 100 років із часу ор-
ганізації музично-етнографічної експедиції 
з метою фіксування думового епосу. Аналі-
зуючи результати експедиції, К.  Грушевська 
вперше визначила особу, яка була ініціато-
ром цієї епохальної справи. Нею виявилася 
Леся Українка, яка «так і не відкрила свого 
інкогніто до кінця життя, і в публікації дум, 
записаних її коштом, вона фігурує тільки як 
одна з помічниць в організаційній роботі, як 

авторка кількох фонографічних записів» 1. 
Ф. Колесса в передмові до видання «Мелодій 
українських народних дум» писав: «На сю 
ціль жертвував якийсь любитель народної 
старини, якого шановне імя й доси мені не ві-
доме, 565 корон за посередництвом і мабуть 
за спонукою пп.  Климентія і Ларіси Квітки 
(Лесі Українки), що разом із відомим худож-
ником Опанасом Гр. Сластьоном зайняли ся 
дуже дбайливо усею перепискою й улаштова-
нєм екскурсії» 2.
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Отже, завдяки Лесі Українці було врятова-
но від забуття записи дум, здійснені Ф. Колес-
сою від співаків О. Сластьона, М. Кравченка, 
О. Баря, М. Дубини, А. Скоби, Я. Пилипенко-
вої, І. Кучеренка. Як зауважила К. Грушевська, 
було дано «живий голос німим записам дум, 
зібраним у попереднім століттю» і не дано 
«загинути кобзарській музиці на завжди» 3. 
О. Дей відзначав, що Леся Українка, «без сум-
ніву, дуже добре знала характер і тенденції 
фольклорного процесу своєї доби, коли за-
писування дум визначила першочерговим за-
вданням дослідників» 4.

Турбуючись про те, що Ф. Колесса і О. Слас-
тьон не встигнуть охопити своєю увагою всіх 
відомих кобзарів, Леся Українка та К. Квітка 
особисто зайнялися записами дум від харків-
ського 72-літнього кобзаря Гната Гончаренка, 
який у той час жив у свого сина в Севастополі. 
Вони також тоді перебували в Криму, у місті 
Ялті. 2 (15) грудня 1908 року там було записа-
но «Думу про Олексія Поповича», «Думу про 
удову», «Думу про брата і сестру». Пересилаю-
чи ці записи Ф. Колессі, Леся Українка в лис-
ті до нього від 4(17) грудня 1908 року писала: 
«Аж ось, нарешті, удало ся нам з чоловіком 
спровадити сюди з Севасто поля кобзаря Гон-
чаренка, а з Миргорода фоно графа, навчили-
ся орудувати тією недосконалою машиною і 
таки записали репертуар Гончаренковий. <...> 
Ну, та мені особисто не жаль тепер ні часу, ні 
клопоту, покладених на сю справу: одно, що я 
дедалі більше впевняюся в нагальності справи 
рятування дум, а друге, що кобзар Гончаренко 
незвичайно інтересна людина і з етнографіч-
ного, і навіть з белетристичного погляду, так 
що я почуваюся цілком нагородженою за кло-
піт тими кількома днями, пробутими в його 
товаристві» 5.

На жаль, Леся Українка за свого життя так 
і не побачила публікацій власних записів дум 
від Г. Гончаренка, які вийшли друком уже піс-
ля її смерті  у виданні «Мелодії українських 
народних дум» (Львів, 1913, серія ІІ, с. 66–144, 
182–192). Із передмови Ф. Колесси довідуємося, 
що Леся Українка до смерті зберігала пам’ять 
про ті щасливі дні спілкування з Г. Гончарен-
ком у Ялті 1908 року, переславши Ф. Колессі 
листа зі спогадами про кобзаря. «Ми поси-
лали по нього нашу наймичку, – писала Леся 
Українка в листі до Ф. Колесси від 5(18)берез-
ня 1913 року, – бо він не міг би приїхати сам, 
тому що не держав поводаря..., на пристані в 
Ялті поліція таки вчепилася до нього, як до 
жебрака з недозволеним способом прошення 
(з бандурою), і тільки запевнення наймички, 

що Гончаренко не жебрак, що він їде в гості до 
відомих людей, на відому адресу, врятувало 
бідного артиста від неприємностей... Мене ди-
вувало, як він, терпляче і принатурюючись до 
незносних часом капризів нашого фонографа, 
готовий був годинами співати, по кілька раз 
проказувати слова, стараючись при тому ви-
разною повільною рецитацією улегшати мені 
роботу записувача» 6.

К.  Грушевська відзначала зворушливість 
цих спогадів, які «виявляють нам, скільки лю-
бови було зложено в се нове й важне діло, що 
було виявом високої національно-культурної 
свідомості з боку славної письменниці» 7.  «Се 
був властиво перший дійсно реальний крок 
до здійснення всіх тих гасел про консервацію 
дум, охорону кобзарського мистецтва..., що 
були підняті ще на ХІІ археологічнім з’їзді..., – 
писала К. Грушевська, – отсим своїм великим 
ділом вона кінець-кінцем являється особливо 
дорогою..., бажаною помічницею, що неспо-
дівано підтримала діло в тім місті, де воно 
особливо потрібувало помочи в момент, коли 
від неї найбільше залежало... Сей маленький 
момент справжнього життя вартий инших 
великих поетичних творів Лесі Українки, і ду-
маємо, що в нім вона, артистка, могла знайти 
те задоволення, якого не дала їй в повній мірі 
організаційна сторона діла, не знайшовши 
підтримки в громадянства. Окрім наукової 
вартости се діло мало справді чимало цілком 
по-людськи зворушливого, що притягує до 
неї інтерес і симпатію теперішнього читача» 8.

Крім К. Грушевської, про вагому роль Лесі 
Українки в збереженні думового епосу писа-
ли Ф.  Колесса 9, М.  Фуртак-Деркач 10, Ф.  Лав-
ров 11, О.  Дей 12, Б.  Кирдан і А.  Омельченко 13, 
Г. Нудьга і Ю. Славинський 14, О. Полив’яний 15 
та  ін. Нашим завданням є порівняння запи-
сів від Г. Гончаренка дум «Вдова і три сини» та 
«Сестра і брат», зроблених Лесею Українкою і 
К. Квіткою, з відомими на сьогодні варіанта-
ми названих дум. 

Дума про вдову і трьох синів належить до 
найпопулярніших українських дум. Її вико-
нували майже всі кобзарі та лірники України. 
Відомо 35 полтавських записів «Вдови» від 
кобзарів і лірників: К.  Рожка, А.  Никоненка, 
О. Вересая, І. Кравченка-Крюковського, Т. Ма-
гадина, Є. Перепелиці, Вакуленка, Г. Гриценка-
Холодного, М. Кулика, Пл. Кравченка, М. Крав-
ченка, М. Дуброви, С. Зілінського, Г. Полунця, 
А. Скоби, М. Дубини, О. Гришка, С. Говтваня, 
П. Гутирі; співачок: Я. Пилипенкової, М. Бон-
даренчихи-Гнатихи, О.  Кобиланки. Черні-
гівські варіанти (7 зразків) записувалися від 
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А. Шута, І. Романенка, П. Чуба, Г. Вахна, Т. Пар-
хоменка, Г. Костюченка, А. Гребеня.

Запис думи про вдову, зроблений Лесею 
Українкою і К. Квіткою в 1908 році від кобзаря 
Гната Гончаренка, належить до харківських 
варіантів. Від Г.  Гончаренка був зроблений 
ще один запис цієї думи у травні 1899  року 
П. Тиховським 16. Крім цих двох текстів, відо-
мо ще 13 харківських варіантів, записаних від 
кобзарів і лірників: П.  Дашенка, С.  Пасюги, 
О. Бутенка, І. Кучеренка, П. Древченка, М. Да-
ниленка (Пелеха), В. Гончара, Н. Колісника.

В основі сюжету всіх варіантів  – тяжке 
життя вдови, що в складних умовах, у нужді, 
сама виростила трьох синів, які, розбагатів-
ши й одружившись, вигнали її з дому. Вона 
змушена жити в чужих людей, проклинаючи 
рідних дітей. Згодом сини, переживаючи не-
щастя, що впали на них, та громадський осуд, 
просять матір простити їх і повернутися додо-
му. Зберігаючи таку сюжетну схему, варіанти 
думи по-різному варіюють її, змінюючи та до-
повнюючи певні сюжетні компоненти, дії пер-
сонажів, тривалість часу, який мати проживає 
в чужих людей, її реакцію на прохання синів 
повернутися додому тощо. Певні розбіжності 
простежуються у всіх складових сюжету.

Запис думи про вдову, зроблений у Ялті, 
має зачин, побудований на заперечному по-
рівнянні, у якому голос вдови порівнюється 
із шумом діброви, що характерно й для інших 
харківських варіантів: «Ой, не діброва зашу-
міла, / Як удова старая / з своїми дітками ма-
ленькими / У своєму дому гомоніла» 17.

У полтавських варіантах голос вдови по-
рівнюється із шумом сосни, голосом зозулі, 
дрібного птаства, райської чи ранньої пта-
шечки: «Ой у святую недиленьку,  / Рано по-
раненьку, / Ой не у бору сосна зашуміла, / Не 
сывая зозуля кувала, / Не дрибна пташка ще-
бетала, – / То бидна удова у своему доми / Зъ 
своимы дитьмы розмовляла» 18.

На відміну від полтавських варіантів, тут 
відсутній розлогий вступ, у якому подавалася 
довга молитва вдови до Бога з проханням ви-
ростити синів. Так, як і в інших харківських 
варіантах, запис Лесі Українки і К.  Квітки 
містить коротку оповідь про годування дітей і 
надію вдови на спокійну старість: «Вона ж го-
дувала, / До зросту у найми не пускала. / Ой, 
вона ж своєй головонці  / при старости літ  / 
При їх житія сподівала» 19. 

Зав’язка дії, як і в більшості полтавських 
варіантів, тут відбувається після того як вдо-
ва виростила і подружила синів: «А скоро 
стали сини до разума дохожати,  / Стали мо-

лоде подружа принімати, / Зараз стали матір, 
стару вдову, / На сміх підіймати. / Зараз стали 
матері, старій вдові, / Хлібом-сіллю дорікати, / 
Із домівки ізсилати» 20.

Утім, відомо кілька записів (від А.  Ни-
коненка, О.  Гришка, Т.  Пархоменка), у яких 
зав’язка дії відбувається після приїзду синів з 
Крилівського ринку: «І всі три коні посідла-
ли,  / На ринок Криловський гулять поїзжа-
ли... / В свою домівоньку прибували / Велику 
неправду починали, / Свою матусю стареньку, 
/ як голубку сивеньку,  / Та із дому і з двору 
проганяли» 21. Б.  Кирдан 22 уважає, що така 
редакція зав’язки виникла під впливом думи 
«Івась Коновченко, Вдовиченко».

На відміну від полтавських варіантів, у 
з апису Лесі Українки і К. Квітки відсутня кар-
тина жорстокого вигнання матері. Тут так, як і 
в інших харківських варіантах, збережено іден-
тичну формулу прогнання: «Іди ж ти, нене(и), 
пріч від мене(и)». Далі вказується причина ви-
гнання: «І будуть, нене(и), гості в мене(и) / Царі 
та князі, / Будуть пити, гуляти, / Будеш ти, мати 
старая, / У порога геть стояти» 23.

Вигнана з дому вдова зустрічається з близь-
кими сусідами, які запрошують її у «наш чу-
жий дом проживати». У варіанті змальовується 
важке життя вдови в чужій хаті, що характер-
но для всіх харківських записів та частини 
полтавських: «Живе, проживає: / Хатку помі-
тає, / Лавки помиває, / Ой, на ранній зорі, на 
вечірній / Спочивання собі / Ніколи вона вже 
не має» 24. На думку Б.  Кирдана 25, варіанти, у 
яких розповідається про важку працю вдови в 
сусіда, не відповідають первинному художньо-
му задуму творців думи, відповідно до якого 
сусід мав бути антиподом синам.

Проживаючи в чужих людей, вдова 
проклинає своїх синів, згадуючи про те, як 
вона важко їх годувала. Таке змалювання 
характерне ще для трьох харківських (С. Па-
сюги, Є.  Криста, М.  Даниленка (Пелеха)) та 
трьох полтавських (А. Никоненка, О. Гришка, 
М. Бондаренчихи-Гнатихи) варіантів.

Далі так само, як і в інших харківських 
варіантах, у запису від Г.  Гончаренка змальо-
вується людський осуд синів, у той час як у 
полтавських цьому передувала розповідь про 
покарання синів. Про Господню кару тут роз-
повідається пізніше, коли сини вирішують 
повернути матір. Про неї каже старший брат: 
«Став нас Господь видимо карати, / Став у полі 
і в домі  / Хліба-соли вменшати,  / Чи не стало 
без старої матері / Порядків у нас доставати?» 26.

Старший брат тут також є ініціатором по-
ходу до матері. Прихід синів змальовується 
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урочисто, з використанням заперечного по-
етичного паралелізму: «І то не орли заклекта-
ли, / Як три вдовиченки старої матері / Шука-
ли та питали» 27.

Поведінку синів при зустрічі з матір’ю пе-
редано такими рядками: «Словами промов-
ляли і сльозами проливали, неньку стареньку 
прохали та благали». Сини обіцяють поважа-
ти й шанувати матір, хлібом-сіллю годувати, 
зупиняти й научати жінок та дітей. Варто за-
значити, що таке змалювання характерне для 
всіх харківських варіантів і для більшості 
полтавських.

Закінчується запис від Г. Гончаренка, як і 
інші харківські записи, – мати відмовляється 
повернутися до синів і проклинає їх: «Ваша 
душа от нині і до віку  / Гріхов не одкупить 
ся, / Очі мої на вас не зоглянуться! / Як то вдо-
ва кляла-проклинала...» 28.

Проте далі наведено молитву матері до 
Бога, яка хоча й проклинає синів, але все-таки 
дбає про їхні душі: «І щеж подумала й пога-
дала... / (Зо дна моря) винімала, / Від великих 
гріхів одкупляла, / До царства небесного при-
вождала» 29.

К. Грушевська вважала такий хід думок не-
зрозумілим, «очевидно в харківській школі... 
була традиція закінчувати думу похвалою 
батькової-материної молитви в дусі думи про 
Бурю на морі» 30.

Для більшості полтавських (15  записів) і 
чернігівських (5 записів) варіантів характерна 
редакція, коли вдова прощає синам і повер-
тається до рідного дому, або про повернення 
вдови взагалі не розповідається, а тільки про-
славляється батьківська і материнська молит-
ва (8 записів полтавських): «А бідная вдова з 
сусідчиного дома виступає, / До свого сина в 
дом уступає,  / На коліна упадає  / І  за свойіх 
синочків-соколочків / Опъять Бога прохає» 31.

Серед них виділяється два прилуцьких 
варіанти (записи від лірників Вакуленка та 
Дуброви) 32, які, за словами дослідників 33, є 
ніби спробою розширити звичайне закінчен-
ня сюжету. В  обох варіантах вдова поверта-
ється до синів тільки тому, що «йіх маленькіх 
діток пожаліла» 34. Проте, коли менший брат 
поїхав у далеку дорогу, старший знову про-
гнав матір. Тоді приснився меншому братові 
«предивний сон», з якого він зрозумів, що, 
мабуть, «матусі у дома немає, шось мені у до-
розі фортуна не пособляє» 35. К.  Грушевська 
вважала цікавим той факт, що в Прилуцькому 
повіті думу про вдову співали з таким закін-
ченням, якого ми не бачимо ніде більше. На 
її думку, «він міг бути ділом цілком місцевої 

традиції, але міг бути і більш поширеною ре-
дакцією сеї думи» 36.

Серед чернігівських варіантів виділяється 
запис білоруською мовою від лірника Грицька 
Костюченка 37, який К. Грушевська відносила до 
«найоригінальніших чернігівських варіантів», 
що «держиться приблизно схеми центрально- 
полтавських варіантів»; проте закінчення 
думи «раптом нагадує харківську редакцію»  – 
вдова не повертається до синів: «А бідна вдо-
ва слізно плаче-ридає / Своїм діт кам слова не 
прамавляє, / Асталась бєдна вдова-вдовичень-
ка / в чужої чужениці до живати» 38.

Крім того, у кінці думи додано епізод, яко-
го немає в жодному з розглянутих варіантів. 
Він підсилює покарання синів, розкриваючи 
силу материного прокляття: «Дожились не-
щасниє сироти,  / що пойшли сами па світу 
блукати  / сваю мати спаминати:  /  –  Як нас 
матір кохала, / Як нас матір гадавала, / Тепер 
нас – позаклинала, / Що ми будем плакать-го-
ревать. / Па бєламу світу страдать» 39.

Отже, проаналізувавши закінчення, мож-
на сказати, що  дума про вдову, записана 
Л есею Українкою і К.  Квіткою, належить до 
давньої редакції, яка властива в основному  
харківським варіантам. У  ній,  як і в інших 
родинно-побутових думах, «яскраво виявляє 
себе народне розуміння обов’язку людини і 
перед громадою, і перед родиною, народні по-
няття совісті і моралі у великому й малому» 40. 
На думку П.  Житецького 41, «идея матери, и 
притом в симпатично-печальном образе ма-
тери вдовы» є дуже давньою, вона об’єднує в 
одне ціле народні пісні та думи з напівнарод-
ними і «книжними» віршами.

М.  Сумцов уважав родинну мораль думи 
про вдову «відгуком загального багацьким на-
родам погляду на велике значіння матери» 42. 
Існування багатьох подібних варіантів думи 
К. Грушевська пояснювала тим, що «від вели-
ких змін охороняє її моралістична тенденція 
і близькість до релігійно-моралістичного ре-
пертуару, з яким співаки обходяться обереж-
ніше, стараючись у ньому нічого не міняти» 43.

Порівнюючи ялтинський запис Лесі Укра-
їнки і К.  Квітки (2  грудня 1908  р.) думи про 
вдову від Г.  Гончаренка з попереднім хар-
ківським записом П.  Тиховського (3  травня 
1899  р.), варто зазначити, що тексти майже 
однакові, якщо не враховувати окремих пере-
становок та скорочень. Скажімо, текст про-
кльонів синів у П. Тиховського подається піс-
ля сцени вигнання матері, а в Лесі Українки 
та К. Квітки він наведений після змалювання 
життя вдови в чужих людей. У запису П. Ти-
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ховського відсутні поетичні рядки, які пода-
ють картину пошуку вдовиченками матері: 
«І то не орли заклектали, / Як три вдовиченки 
старої матері / Шукали та питали» 44.

Також відсутні рядки, які передають стан 
вдови при зустрічі із синами та її відмову по-
вернутися до них: «А  та вдова те зачуває,  / 
Словами промовляє,  / Сльозами обливає:  / 
«Ой, сини ж мої, сини, / Три, як ясниї, гласниї 
соколи!» / «Ой, не так то отцевську-материну 
молитву упросити, / Як її розгнівити; / Ваша 
душа от нині і до віку  / Гріхов не одкупить 
ся, / Очі мої на вас не зоглянуть ся!» 45.

Як бачимо, запис Лесі Українки та К. Квітки 
(125 ряд.) значно повніший і детальніший, по-
рівняно з попереднім записом П. Тихов ського 
(80 ряд.), незважаючи на те що кобзареві Г. Гон-
чаренку на той час було вже 72 роки. Ф. Колесса, 
публікуючи записи дум від Г.  Гончаренка, за-
значав, що вони характеризуються «особливою 
типовістю й оригінальністю» 46, «повнотою і ви-
кінченєм» 47. Сучасна дослідниця С.  Грица та-
кож зауважила, що «текст цієї думи від Г. Гон-
чаренка, з-поміж дванадцяти варіантів одного 
сюжету, опублікованих Ф. Колессою в “Мелоді-
ях...”, – один із найповніших (125 рядків) після 
варіанта М. Кравченка (225 рядків)» 48.

Дума про сестру і брата, записана Лесею 
Українкою і К. Квіткою (95 ряд.) від Г. Гонча-
ренка 49, також майже вдвічі довша ніж запис 
П.  Тиховського (49  ряд.) 3  травня 1899  року 
від цього ж кобзаря 50, у якому відсутня відпо-
відь брата про неможливість відвідати сес тру 
та її поради «перелинути ліси ясним соколом, 
перепливти ріки білим лебедоньком, перели-
тіти великі города сивим голубоньком». Не-
повними виявилися третя, четверта і п’ята 
формули та початок думи. Крім цих двох хар-
ківських записів від Г. Гончаренка, відомо ще 
32 варіанти думи про сестру і брата, записа-
них на Полтавщині та Харківщині впродовж 
ХІХ–ХХ ст. від К. Рожка, А. Никоненка, П. Да-
шенка, І.  Кравченка-Крюковського, О.  Ве-
ресая, Х.  Грищенка-Холодного, Є.  Бутенка, 
Т. Пархоменка, І. Скубія, О. Баря, О. Гришка, 
С.  Пасюги, М.  Даниленка (Пелеха), В.  Гонча-
ра, Н.  Колісника, С.  Веселого, М.  Христенка, 
Г. Ткаченка, М. Бондаренчихи-Гнатихи (28 по-
вних варіантів і 6 уривків).

Дума «Сестра і брат» побудована на діалозі 
між братом і сестрою, оскільки епічний роз-
виток сюжету майже відсутній. У її основі ле-
жать мотиви тяжкого життя сестри на чужи-
ні, її самотності, родинних стосунків між нею 
і братом, мотиви соціальної нерівності тощо. 
Зміст думи надзвичайно прос тий: сестра, 

живучи самотньо на чужині, просить брата 
відвідати її в скрутну хвилинку; проте брат 
відповідає їй, що не знає, як добратися до неї 
через високі гори, широкі степи, бистрі ріки. 
Сестра радить йому подолати перешкоди со-
колом, перепелом тощо. Далі сестра нарікає 
на те, що знайомі та рідні відвернулися від неї 
тому, що вона стала бідною та нещасною.

Для запису думи про сестру і брата від 
Г.  Гончаренка, як і для інших харківських і 
полтавських варіантів, характерний зачин, 
побудований на заперечному порівнянні з 
двох поетичних паралелей,  – «не сива зозу-
ля закувала, ні дробная пташка в саду щебе-
тала» 51. Також указується час дії  – «у  сьвату 
неділю». Далі  – звернення сестри до брата з 
проханням відвідати її «бездолную  / Й  без-
родную  / Й  безплеменную» «на чужій чу-
жині  / При нещасній ... хуртовині»: «...листи 
писала, / Поклон посилала / Братіка ріднень-
кого...  / У гості прохала» 52. Більшість варіан-
тів закінчується такими рядками, проте в 
записах від Г. Гончаренка, як і в полтавських 
записах від І. Кравченка-Крюковського, пода-
ється розповідь сестри про своє важке життя 
на чужині: «Ой, чи я живу, чи я проживаю, / 
Я на чужій чужині / Більшеє горювання собі 
принімаю. / «Що я на чужій чужині завдові-
ла, / З маленькими дітками осиротіла» 53.

Також вжито традиційну формулу – порів-
няння тяжкого життя на чужині з підняттям 
важкого каменя, чого не було в полтавських 
варіантах. Така формула характерна ще для 
двох харківських варіантів – записи В. Харко-
ва від лірника С.  Веселого 54. Відповідь брата 
сестрі є традиційною формулою, яка окреми-
ми рядками відрізняється від полтавських 
варіантів: «...що ти живеш за високими ліса-
ми, / За бистрими ріками, / За великими горо-
дами». У полтавських записах було: «темними 
лугами», «широкими степами». 

Друга частина думи, як і в інших харків-
ських варіантах, складається зі сталих образ-
них сентенцій, так званих формул, які підси-
люють картину самотності жінки на чужині 
та стверджують нездійсненність зустрічі бра-
та із сестрою. Спочатку йде четверта формула, 
яка характерна для всіх харківських варіантів 
та більшості полтавських. Вона входить також 
у структуру думи «Прощання козака з роди-
ною». Четверта формула розкриває душевний 
стан самотньої сестри під час святкових від-
відин церкви і вжита для підсилення її про-
хання, яке так складно виконати братові: «І як 
то, братіку, тяжко та важко / На сьватий день, 
на Великдень / Альбо на котрий празник ро-
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ків, молебний: / «Що люде до церкви йдуть, / 
...Один одного з празником поздоровляє;  / 
...Я ж стою, пребідна сиротина, / О, ніхто мене 
не привитає...» 55.

Потім іде третя формула, яка властива біль-
шості харківських і полтавських варіантів, у 
яких розповідається про зраду «названої ро-
дини» одинокої беззахисної сестри: «Як у на-
шого отця, лібо у матері, / Було що пити, альбо 
з’їсти / І тогда ні світ, ні тьма, / В хату вступа-
ли, / Кумами, сватами, / Родними братами на-
зивали.  / Як пришибла худа, нещаслива хур-
товина, / Відреклася й уся названа родина» 56. 
Б.  Кирдан відзначив відсутність органічного 
зв’язку цієї формули з думою, стверджуючи, 
що вона може бути пізнішою вставкою 57.

Особливо помітна логічна невідповідність 
в образній системі думи: сестра, яка живе на 
чужині, нарікає на те, що колишні куми й по-
братими «одреклися» від неї. З приводу цього 
дослідник М. Плісецький писав: «Одно з двох: 
або треба вважати первісною ту редакцію, де 
сестра живе дома, і тоді визнати, що мотив чу-
жини проник у думу пізніше, можливо, з  та-
ких дум, як “Прощання козака з родиною”, або 
припустити, що вже з самого початку в думі 
мотив чужини був широко розроблений у 
зв’язку з необхідністю зобразити життя сестри, 
відданої заміж на чужину, за ліси й ріки» 58.

У закінченні думи вжито також п’яту й 
шосту формули, які зовсім не характерні для 
полтавських варіантів. Вони підсилюють роз-
пач сестри, котра знаходить відраду від безна-
дії в церкві: «Тільки піду я до сьватої церкви, / 
До Божого дому, / Богу помолюся, / На сьва-
тости подивлюся,  / Не раз, не два дробними 
сльозами обіллюся...  / О, тож у мене рідний 
отець і матуся» 59.

До цих рядків приєднуються ще кілька 
афористичних рядків, якими передано без-
межний розпач самотньої жінки на чужині: 
«Що вийду я з церкви, / Гляну, – в гору висо-
ко, / І в землю, – глибоко / І в чужу сторону, – / 
До родини вже й далеко» 60. Завершує думу 
славославіє, у якому висловлюється побажан-
ня добра слухачам.

Отже, дума про сестру і брата, так як і дума 
про вдову, записана Лесею Українкою і К. Квіт-
кою від Г. Гончаренка, вирізняється повнотою 
і довершеністю, а наявність образних сентен-
цій-формул свідчить про намагання співаків 
продовжити цю думову традицію, висловлю-
ючи таким чином співчуття одинокій жінці- 
сиротині на чужині та виступаючи проти 
руйнування освячених віками родинних сто-
сунків. На цьому неодноразово наголошували 

її дослідники – П. Житецький, О. Лісовський, 
К.  Грушевська, Ф.  Колесса, М.  Стельмах, 
Б. Кирдан, М. Плісецький, відзначаючи спіль-
ність жалібного ліричного характеру думи з 
народними голосіннями, зараховуючи її до 
найліричніших з усіх ліро-епічних дум, яки-
ми є, наприклад, так звані «невільничі плачі».

Таким чином, музично-етнографічна екс-
педиція, організована Лесею Українкою і 
К. Квіткою, залишила вагомий слід у розвит-
ку національного кобзарства, а власні записи 
думового епосу поетеси є взірцем для сучас-
них трудівників на терені української фольк-
лористики.
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Людмила Ряско 
(Київ)

ПО С ТАТ Ь ПОР ФИ РІ Я М А Р Т И НОВИ Ч А 
В ІС ТОРІ Ї  У К РА Ї НСЬКОЇ ФОЛ ЬК ЛОРИС Т И К И 
Х І Х  –  ПОЧ АТ К У Х Х С ТОЛ І Т ТЯ

В   історії української фольклористики 
багато фактів, імен, дат досі не осмислено, а 
архіви тих, хто належить історії, вивчені не-
достатньо. Серед таких імен, на нашу думку, і 
постать Порфирія Денисовича Мартиновича. 

Хто ж він? Що зробив корисного для україн-
ської фольклористичної науки і з ким його 
можна поставити в один ряд за значимістю? 
Колись сам П. Мартинович у листі до І. Му-
рашка написав, що: «Много нужно было усид-
чивости и терпения, чтобы читать про жизнь 
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людей, которая непохожа на теперешнюю» 1. 
Отже, перед нами стоїть непросте завдання 
осмислити наявні історичні матеріали, аби 
розповісти про сподвижника в збиранні укра-
їнського фольклорного матеріалу, з’ясування 
засад його діяльності, спроби пере осмислення 
проведеної титанічної роботи з погляду сучас-
ності, адже до цього часу майже в усіх розвід-
ках про П. Мартиновича звучать різні оцінки. 
На превеликий жаль, досить часто в розвідках 
про одного з перших дослідників ідеться як 
про збирача-дилетанта, дещо схиб леного, не-
довченого художника, проте, на нашу думку, 
така оцінка несправедлива. Постать П.  Мар-
тиновича повинна зайняти достойне місце 
серед славетної плеяди українських фолькло-
ристів ХІХ – початку ХХ ст.

П.  Мартинович народився 25 лютого (за 
ст.  ст.) 1856 року в с. Стрюківці Полтавської 
губернії. Його батько – Денис Іванович – син 
священика Гадяцького повіту, після одру-
ження з дочкою диякона с. Стрюківки Агра-
феною Кирилівною Ольшанською, матір’ю 
Порфирія, оселився в м.  Костянтинограді 
[нині  – м.  Червоноград Харківської обл.  – 
Л. Р.], де служив секретарем земського суду.

Початкову освіту Порфирій здобув удома. 
У 1865 році батько віддав сина для навчання 
в костянтиноградський пансіон Є. Суботіної. 
В  одинадцятирічному віці П.  Мартинович 
вступив до Першої харківської класичної 
гімназії. Та, як виявилося, сухі науки були не 
до вподоби обдарованій дитині, окрім того, у 
цей час у нього прокинувся неабиякий інте-
рес до малювання. У листі до О. Сластьона від 
21 січня 1912 року П. Мартинович згадує про 
ті часи так: «З самих малих літ рисував я, най-
більше з ікон. Надивлюсь на них у церкві і ма-
люю подобія їх олівцем... Рисував я й те, що 
бачив навкруги себе… В Харкові, бувши ще в 
гімназії, дужче я брався до рисування, бо тут 
уперше довелось мені гарну живопись бачити 
і мав я змогу картинний музей при універси-
теті одвідувати» 2.

Через це захоплення Порфирій змушений 
був перевестися до харківської прогімназії. 
На допомогу самоосвіті приходять досвід-
чені вчителі академічної виучки. Упродовж 
кількох років батько запрошував давати уро-
ки сину відомих на той час учителів: Д.  Ла-
невського, М.  Плотнікова, П.  Герасименка 
та інших. Під керівництвом Г.  Нестеренка і 
П.  Герасименка з’явилися копії з картин Ра-
фаеля, Мурільйо, Леонарда да Вінчі, Айвазов-
ського. Про Д. Ланевського, у якого П. Мар-
тинович навчався з 1870 по 1871 рік, і який 

славився гарними знаннями стилю україн-
ського живопису, Порфирій писав у листі до 
О.  Сластьона: «Він дуже усердно вчив мене, 
не поглядаючи на годинника. Учив він мене 
рисувати і французьким олівцем, і пастел-
лю, і аквареллю та все з гарних оригіналів і 
літографій...» 3. Тоді ж П. Мартинович почав 
малювати і типи українських людей. Учителі 
радили йому вступати до Академії мистецтв. 
І вже 1873 року, після закінчення костянтино-
градського повітового училища, П. Мартино-
вич вступив до «головної кляси» Петербурзь-
кої академії мистецтв. 

Навчання в Академії давалося легко. До 
весни 1875 року П. Мартинович пройшов ще 
два класи: натурний і фігурний. Таке про-
сування в навчанні не було несподіваним, 
адже з малих літ він мав добру підготовку 
щодо малювання і гарних учителів, які від-
давали йому свої сили і знання. Як зауважив 
О.  Сластьон, «...тільки подібною виключною 
підготовкою і можна пояснити той успіх, з 
яким він дуже швидко пройшов усі академіч-
ні кляси, одержав срібні медалі, зразу ж ви-
сунувся у самий перед із передніх лав своїх 
товаришів і став на позиції художника» 4.

Вплив Академії на перших порах досить 
виразно позначився на роботах П. Мартино-
вича. Акварель, якою він переважно малював 
до вступу в Академію, була витіснена, майже 
повністю, високою технікою олівцевої май-
стерності, яка надалі буде якнайкраще пред-
ставляти його роботи.

Отже, уважаємо, що Академія, принаймні 
на перших порах, цілком заполонила П. Мар-
тиновича щодо техніки й засобів малюван-
ня. О. Сластьон, оповідаючи про студентські 
роки П.  Мартиновича, згадував: «Уже тоді 
він устиг виробити таку чудову маніру, таку 
силу, таку плавність лінії, якої – я це все смі-
ло можу сказати, не було в багатьох профе-
сорів нашої Академії... Могутня спостереж-
ливість, виключна дивовижна пам’ять давала 
йому змогу його живі оповідання зараз же з 
надзвичайною швидкістю і красою ілюстру-
вати… Про що б не почав говорити Марти-
нович, він зараз же хапався за олівець і, де 
тільки було можна, зоставляв свої рисунки, 
тих рисунків була велика сила» 5.

Навчаючись в Академії, П. Мартинович по-
знайомився з багатьма цікавими людьми, які 
потім залишилися його друзями на все життя. 
Саме в стінах Академії, 1873 року, П. Мартино-
вич зустрівся зі своїм щирим другом О. Слас-
тьоном, у майбутньому відомим художником 
і дослідником музичного епосу. Зі спогадів 
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останнього дізнаємося, що одного разу, вешта-
ючись коридорами Академії, у надії потрапи-
ти до неї на навчання, О. Сластьон почув чисту 
українську мову, зворушений і зацікавлений, 
він пішов на голос і побачив молодого хлопця, 
який ішов, розмахуючи руками, голосно про 
щось оповідаючи своєму мовчазному товари-
шеві. Сумнівів не було: це були земляки. Опа-
нас вирішив, що вони можуть допомогти йому 
в такій важливій справі, як вступ до Академії, 
і відрекомендувався. «Расказчикъ, юноша 
средняго роста, стриженый в кружок, съ тем-
ними волосами, большими выразительными 
глазами и совершенно съ гоголевскимъ носом, 
остановился и, выслушавъ меня, доверчиво 
протянул руку» 6, – так згадує про це знайом-
ство з П. Мартиновичем О. Сластьон.

Злети і падіння П.  Мартиновича під час 
навчання в Академії ділили його друзі та зна-
йомі: С.  Васильківський, С.  Лукаш, М.  Бру-
ні, І. Крамський, М. Самокиш та інші. Разом 
зносили голод і холод «казенок», разом пра-
цювали й розважалися. Але й розваг на той 
час у Петербурзі було не так і багато. За слова-
ми О. Сластьона, «...взагалі в Петербурзі тоді 
ще була некультурність велика» 7.

Саме однією з причин того, що П. Марти-
нович не зміг продовжувати навчання в Ака-
демії, була його картина «Казенки», яка відтво-
рювала жахливі умови проживання студентів 
цього навчального закладу: вогкі, холодні, ні-
коли не опалювані каземати, де гинула страж-
денна студентська молодь. Великих непри-
ємностей коштувала йому така вільність. 
Реалізм майстра викликав скандал і переляк 
серед академічного начальства і, звичайно ж, 
П. Мартинович потрапив у немилість.

Навчаючись в Академії, П.  Мартинович 
дуже часто відвідував «Київське подвір’я», 
де майже всі ченці, а також хор півчих були 
з України. Саме тут, за гостинним столом, 
П.  Мартинович познайомився з приятелем 
Т.  Шевченка Г.  Честаховським. Сюди, на 
«Київське подвір’я», приходили друзі, щоб 
відпочити душею, послухати та поспівати 
українських пісень, адже в митрополичі хори 
найкращі голоси завжди набирали з України. 

Завдяки громаді в Петербурзі святку-
вали шевченківські дні, національні свята. 
У 1875 році оригінально відзначили 100-річ-
чя зруйнування Запорозької Січі. 5 серпня 
(день виходу указу), увечері, гурт молодих 
людей пішов у славнозвісний тоді трактир 
«Лондон», де згадував про цю подію, як вона 
передана в запорозьких піснях. Усе, що сто-
сувалося Запоріжжя і козаків, дуже цікавило 

П.  Мартиновича. Як згадують П.  Мартино-
вич і О. Сластьон, «…стихія українська у нас 
держалась міцно. Ми навіть демонстративно 
всюди балакали тільки по-українськи. Росіян 
се дуже дивувало, а різних землячків надзви-
чайно шокірувало» 8.

Початок творчої діяльності П.  Мартино-
вича як справді народного художника і зби-
рача скарбів припадає на період нестримного 
розвитку української етнографії і фолькло-
ристики. Це був час, коли почали виходити 
збірки народних пісень, дум, різноманітних 
етнографічних записів, час, коли доля зводи-
ла П. Мартиновича з людьми, які займалися 
цією вельми важливою справою.

У  1874 році П.  Мартинович виїхав з Пе-
тербурга додому на канікули. Через два мі-
сяці після канікул український пейзажист 
М. Сакс порадив П. Мартиновича, як знавця 
українського побуту, О. Русову для того, щоб 
він зробив малюнки до двох лірницьких пі-
сень: «Дворянка» і «Хома та Ярема». П. Мар-
тинович писав: «Нараяли тоді мене, щоб 
взявся я цей заказ зробити. Казав мені Сакс, 
що “возьміть які єсть у вас рисунки, щоб по-
казать О. О. Русову, яка ваша робота, щоб по-
бачивши видно було, чи можна мені дать ри-
сунки на лірника робити”. В один день узяв 
я рисунки свої до “Енеїди” Котляревського і 
пішов до О. О. Русова […] О. О. Русов […] ска-
зав мені, щоб робив я рисунки до лірника […] 
З О. О. Русовим ходив я до Миколая Віталійо-
вича Лисенка і тоді в Лисенка познакомивсь 
я з Григорієм Станиславовичем Вашкевичем. 
На різдво ходили ми колядувати до Миколая 
Івановича Костомарова...» 9.

Завдяки О.  Русову П.  Мартинович брав 
активну участь у культурному житті того 
часу. Зі слів П. Мартиновича дізнаємося і про 
ту визначну подію, яка відбулася 1875 року і 
яка, можливо, була найважливішою причи-
ною того, що П. Мартинович згодом присвя-
тив усе своє життя збиранню і дослідженню 
народної творчості. Це був приїзд до Петер-
бурга хору М. Лисенка та, як тоді висловився 
О.  Русов, «останнього» кобзаря О.  Вересая. 
О. Вересай виступав з народними думами на 
засіданні Географічного товариства, у Цар-
ському зимовому палаці, у Соляному містеч-
ку. Його виконання всюди викликало захоп-
лення публіки. На всі концерти О.  Вересая 
супроводжував П. Мартинович, а тому пуб-
ліка була переконана, що це його син. 

Саме О.  Русов запросив П.  Мартинови-
ча зробити малюнки до «Трьох братів азов-
ських». Отже, П.  Мартинович не був пасив-
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ним учасником великих подій, а брав у них 
активну участь. І  якщо вперше на естраду 
О. Вересая вивів О. Русов, то вдруге це зробив 
П. Мартинович. 

Однак варто, мабуть, зауважити, що до 
народної творчості П. Мартинович був при-
четний ще з дитинства. Саме тоді сформува-
лися його фольклорно-етнографічні інтере-
си, бо в будинку батька бажаними гостями 
завжди були співці, кобзарі, лірники. Від них 
він уперше почув народні думи й історичні 
пісні, які спочатку слухав, а із семи літ почав 
вивчати напам’ять. У 1926 році, пишучи лис-
та до Д. Яворницького, П. Мартинович заува-
жив: «Більш сорока літ як записую я від дик-
товальників моїх те, що вони знають, а з семи 
літ, я их заучиваю наизусть те, що вони знали 
и мени розказували» 10. У 1932 році в листі від 
4 жовтня до Г. Хоткевича П. Мартинович пи-
сав: «З малих літ до кобзарства дуже брався 
я. Виучував наізусть пісні невольницькі…» 11. 
У цьому ж листі він говорить і про те коло на-
родних творців, серед яких перебував із са-
мого дитинства: «У двір мого отця душ около 
півтораста сліпців с поводирями приходило, 
між котрими були кобзарі, лірники і стихів-
ничі [...] Отець мій дуже вислуховував співи 
кобзарів і слухав як Вовк співав про Хведо-
ра Безрідного, плакав. Розпитував про науки 
їхні і допитувався так, якби сказать до корня 
в цьому» 12.

Навчаючись у Харківській першій кла-
сичній гімназії, П.  Мартинович ще більше 
заглибився в кобзарську атмосферу. К.  Гру-
шевська у своєму дослідженні подала легенду, 
у якій розповідається про те, що захоплення 
П.  Мартиновича кобзарством було настільки 
серйозним, що деякі кобзарі запропонували 
йому покинути школу і піти поводирювати. 
Він нібито погодився і поводарював два роки 
між старцями. Сам же П. Мартинович запере-
чував цей поголос. Проте відомо, що П. Мар-
тинович пройшов «курс» кобзарської науки в 
харківського кобзаря Федоренка, який учив 
його гри на кобзі і за всіма кобзарськими зако-
нами ввів до цеху. До речі, у П. Мартиновича, 
як ні в кого із записувачів, занотовано обряд 
«Одклінщин», тобто відходу учня від майстра. 
К. Грушевська писала: «Се перший випадок в 
історії нашої етнографії такого повного вхо-
дження дослідувача в той замкнений громад-
ський круг, який він досліджує,  – засіб, що 
задовго перед тим уживали різні англійські 
дослідники первісних народів, яких адоптува-
ли “дикі племена”. Як і там, сей спосіб дослі-
дження виявився надзвичайно корисним, бо 

дав Мартиновичеві надзвичайне знання по-
буту того замкненого старцівського світу, повз 
який проходило стільки збирачів, не можучи 
його пізнати вповні» 13.

Отже, середовище, у якому зростав май-
бутній художник, етнограф і фольклорист, 
благотворно впливало на формування його 
мистецьких поглядів. У будинку свого батька 
вперше почув він думи про героїчне минуле 
українського народу, запам’ятав не одну піс-
ню, слова якої слугували джерелом відваги 
й любові впродовж багатьох століть і були 
своєрідним замовлянням проти злих та не-
добрих сил, замовлянням на добрі справи. 
П.  Мартинович розглядав народну пісню, 
думу як джерело пізнання народу, його ду-
мок і сподівань.

Свої перші фольклорні записи П. Марти-
нович зробив ще у дванадцятирічному віці 
(1868), а 1875 рік став переломним у його жит-
ті, бо саме тоді відбулися події, які спричи-
нилися до кардинальних змін у його творчій 
діяльності.

З 1876 року П. Мартинович узявся за сис-
тематичне збирання народного епосу. Заува-
жимо, що цей перехід не був несподіваним, 
з огляду на вищевикладене. Проте своїм 
першим учителем у дослідницькій роботі 
П. Мартинович уважав свого дідича Д. Лебе-
динського, який самотужки вивчав кобзар-
ське мистецтво. Отже, записи на Полтавщині 
1876 року – це перші систематичні роботи над 
дослідженням кобзарства й інших зразків 
народної творчості, які були зроб лені дуже 
старанно і, порівняно з іншими, такими ж 
записами, є набагато повнішими, автентич-
нішими. Більшість із цих записів згодом уві-
йшла до збірки «Українські записи» (1906).

Зокрема, це зафіксовані П. Мартиновичем 
дванадцять дум, декілька псальмів та веселих 
пісень від І.  Крюковського. До речі, до двох 
записів дум було зроблено цікаві з побуто-
вого погляду примітки. Цікавими вважаємо 
і примітки, зроблені П. Мартиновичем з при-
воду самого процесу записування. Як згаду-
вав дослідник, це записування від І. Крюков-
ського тривало цілий тиждень  – зранку до 
ночі. У  листі до В.  Горленка П.  Мартинович 
зазначав, що того разу він записав від І. Крю-
ковського одинадцять дум: «Про трьох братів 
Азовських», «Про Олексія Поповича», «Про 
Кишку Самійла», «Про Хведора безрідного», 
«Про трьох братів Самарських», «Пісня про 
Івана Коновченка, прекрасного лицаря», «Про 
сокола», «Про вдову», «Про сестру та брата», 
«Вітчим», «Про Михея»; п’ять псальм: «Ісусе 
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мой прелюбезний», «Ісусе Пане милий», «Про 
Лазаря», «Про Почаївську Божу Матір», «Про 
правду»; п’ять «шточних» пісень: «Чечітка», 
«Про Хому та Ярему», «Гарбуз», «Вербунка», 
«Міщанка». «Я записывалъ целую неделю эти 
песни» 14.

Для нас важливий той факт, що П.  Мар-
тинович не лише фіксував дослівно все, що 
говорив виконавець, він ще й намагався 
створити такий природний клімат, який по-
трібний був для відновлення пластів пам’яті 
народного співця, у якому, на його думку, 
тільки у формі «устинських книжок» і могли 
зберігатися ті зразки, що були йому (оповіда-
чеві) відомими. П. Мартинович краще, аніж 
будь-хто інший, умів у розмовах з кобзарем 
створити таку вільну атмосферу, у якій коб-
зар розтягував свої думи якнайдовше, пере-
повідаючи все, нічого не пропускаючи. Ві-
домо, що зошит із записами П. Мартинович 
передав М. Драгоманову для їх видання. Од-
нак М. Драгоманов виїхав за кордон і записи 
залишилися ненадрукованими. Тільки через 
сімнадцять років зшиток повернувся до ав-
тора. На превеликий жаль, декілька аркушів 
з нього було назавжди втрачено. 

Як уже ми зауважували, єдиною друкова-
ною збіркою, якою було охоплено лише не-
значну частину величезної творчої спадщини 
дослідника народної духовної культури, були 
«Українські записи».

Сюди ввійшли зразки усної народної твор-
чості, які були записані П.  Мартиновичем 
на Полтавщині й теперішній Черкащині від 
різних кобзарів, лірників, священиків, дя-
ків, козаків. Ці записи містять козацькі пісні 
(думи), псальми, веселі й соціально-побутові 
пісні, казки, оповідання, а вже згадувані вище 
записи козацьких пісень «Про трьох братів 
Азовських», «Про Олексія Поповича», «Про 
Хведора Безрідного», «Кішку Самійла», «Про 
трьох братів Самарських», «Про Коновченка 
вдовиченка» тощо від кобзаря І. Крюковсько-
го і видрукувані в цій збірці були зроблені 
П.  Мартиновичем набагато раніше, аніж ін-
шими дослідниками. 

Чому ж так сталося, що більшість зібраних 
дослідником матеріалів так і залишилася не-
надрукованою, недослідженою? Ми можемо 
висунути із цього приводу кілька версій, од-
нак, на сьогодні, схильні до однієї: П.  Мар-
тинович, стоячи на позиціях збереження на-
родних творів такими, як їх йому розповіли 
оповідачі, боявся тих позицій у видавничій 
справі, які, на його думку, могли знівелювати 
те, що збереглося протягом віків.

У своїх листах до редакції «Київської старо-
вини», яка мала подати для читачів його запи-
си, фольклорист давав методичні поради щодо 
друку фольклорних текстів у строгій відповід-
ності до того, як вони побутують серед народу, 
особливо застерігав від надання записам «ар-
тистичної» форми, що нерідко виявлялося в 
прикрашуванні зразків. П. Мартинович також 
радив «додержуватись автентичних народних 
висловів», щоб не було помітно літературної 
ходи в мові, ніби здійснені правки. На його 
думку, як кажуть, так треба і записувати.

Про глибоке розуміння П.  Мартинови-
чем значення збереження автентичності 
фольклорних творів свідчать такі рядки з 
його листа до Г. Хоткевича від 2–3 листопа-
да 1932 року: «Ця задача збирать сліпецьке 
так, як тоді було розказувано й розмірко-
вувано, не покидає мене, хоть які тут неви-
носливо тяжкі й великі трудності...» 15. Ре-
дакція ж «Київської старовини», навпаки, 
дотримувалася протилежних поглядів на те, 
як потрібно друкувати, хоча і пішла на по-
ступки П.  Мартиновичу з тим, щоб усе-та-
ки опублікувати його записи. Подаємо лише 
один приклад з листа від 30 січня 1903 року 
редакції журналу «Київська старовина» до 
П.  Мартиновича, що підтверджує, певною 
мірою, нашу думку: «На превеликий жаль 
“Киевская старина” не може друкувати Ва-
ших записів без приміток [...] Редакція сто-
їть на примітках, через те, що не хоче, щоб на 
неї тюкали всі етнографи, що вона друкує не 
научним способом [...] Редакція зробила всу-
переч науці Вам уступку, що згодилась дру-
кувати в тому порядку, в якому ви хочете» 16. 
Отже, П. Мартиновича не влаштовувало те, 
як друкували його записи. Він хотів, щоб їх 
подавали в друкованому вигляді так, як збе-
ріг їх у своїй пам’яті народ, тобто у формі 
«Устинських книжок». Зазначимо, що таку 
позицію П. Мартиновича підтримували 
В.  Горленко, М.  Драгоманов, В.  Антонович. 
У листі за 1903 рік В. Щербаківського з На-
укового товариста ім. Т. Г. Шевченка у Львові 
до П.  Мартиновича читаємо: «Він [Горлен-
ко. – Л. Р.] дуже вам спочуває і вашій системі 
записів і каже: так і повинні ділитися у наро-
да понятія всякі і наука по якимсь умствен-
ним устинським книжкам, бо інколи пам’ять 
народа не видержала б. Те саме говорив по-
койний Драгоманов і Антонович» 17.

Сьогодні нам відомо декілька варіантів 
записів тих чи інших дум і пісень, записа-
них у різний час, різними збирачами та до-
слідниками фольклору. Наприклад, думу про 
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«Самійла Кішку» записав В.  Ломиковський 
у 1805 році від кобзаря Івана; 20 липня 1832 
року цю думу записав П. Лукашевич від бан-
дуриста І. Стрічки; у 1832–1833 роках її запи-
сав професор Зайкевич; її також записували 
О. Сластьон, В. Горленко, Ф. Колесса та інші. 
Проте найповнішим варіантом запису цієї 
думи є запис П.  Мартиновича, зроблений 
ним у Лохвиці від кобзаря І. Кравченка-Крю-
ковського 20 травня 1876 року. Записи думи 
про «Самійла Кішку» дослідники поділяють 
на два варіанти. Перший – більш давній – це 
тексти, записані В.  Ломиковським, П.  Лука-
шем, Ф.  Колессою. Другий варіант думи ві-
домий нам у записах професора Зайкевича, 
В. Горленка, П. Мартиновича. У другому ва-
ріанті текст П. Мартиновича є найповнішим, 
що свідчить про неабияке ставлення дослід-
ника до фіксування народного слова.

Того ж таки 1876 року П.  Мартиновичем 
були зроблені записи і від кобзаря Т.  Ма-
гадина із с.  Бубни. До того, як їх помістили 
в названому збірнику, їх двічі  – 1895 і 1904 
року  – друкували в періодиці. Особливо ці-
кавим у записах від Т. Магадина є обряд «Од-
клінщин». Як зауважив М. Драгоманов, запис 
П. Мартиновича був найточнішим, мав знач-
но документальніший характер, був єдиним 
у своєму роді. Окрім кобзарського обряду, 
фольклорист записав від Т.  Магадина п’ять 
дум, або, як їх називав сам кобзар, «неволь-
ницьких пісень»: «Як три брати з Озова вті-
кали», «Про бурю на синьому морі», «Про 
Коновченка», «Вітчим», «Про вдову», а також 
кілька псальмів та веселих пісень. 

Подаючи до друку думу «Про бурю на си-
ньому морі», записану від кобзаря Т.  Мага-
дина, П. Мартинович у примітках зауважив, 
що вона має декілька назв. Окрім записів, 
зроблених П.  Мартиновичем 1876 року від 
І. Крюковського і Т. Магадина на Полтавщи-
ні, збірка вміщує і записи, зроблені в містечку 
Вереміївці 1878 року. У той час козацьке с. Ве-
реміївка Золотоніського повіту таїло в собі 
чимало рис XVI–XVIII  ст.: чоловіки носили 
довгі запорозькі чуби, діди і парубки вбира-
лися в старовинні сині жупани, носили чер-
воні сап’янці з китицями, а жінки – плахти та 
намітки. Тут усе було так, як списав українців 
у XVIII ст. Рігельман. Проживши у Вереміївці 
майже дев’ять місяців, П. Мартинович запи-
сав величезну кількість фольклорного мате-
ріалу, а також низку малярських робіт. У цьо-
му ж році, на запрошення П.  Мартиновича, 
до Вереміївки прибули О.  Сластьон і Олена 
Пчілка. Головним для них було не тільки від-

відати цього невтомного сподвижника, а й 
довідатися, що ж він записав, бо його зацікав-
леність такою справою була загальновідома.

З вереміївських «авторів» П. Мартинович 
подав до друку записи від К. Сайка, П. Тука-
левського, Г. Гончара, О. Бондаря, І. Душейка 
та інших, що містять не лише думи та істо-
ричні пісні, а й легенди, казки, перекази, лі-
ричні пісні. Окрім того, до збірки ввійшли 
записи пізніших часів від К.  Пашковського, 
лірників С.  Чеканя й І.  Пересади, кобзаря 
Ф. Гриценка, Т. Розсохи і давнього знайомого 
П.  Мартиновича, який працював натурщи-
ком в Академії, – С. Лукаша.

Так, фіксуючи 1878 року від К. Сайка казку 
«Подарунча», після слів «Иване! Неси батюш-
ці рибки на блюдце. – Зараз, зараз» П. Марти-
нович зробив примітку: «Ответ из табакерки 
расказчик выговаривал таким тоненьким и 
пискливым голосом, как в кукольном театре 
вместо кукол посредством пищика. Даже 
еще более тонким и миниатюрным голо-
сом, если можно так выразиться, и при том 
выговаривал скоро». Далі, у наступному абза-
ці запису казки, читаємо:

Улетіли в хату голуби
Та й літають поверх голов
То на шахві, то на грубі сядуть
Та все буркотять
Кказзав іше ззаббудду
Ттай ззаббуув
Кказзав не ззаббудду
Ттай ззаббуув 18. 

У примітці до цього уривка П. Мартинович 
написав: «Эти слова расказчик выговаривает 
отрывисто, глухим и тихим голосом и нарас-
пев, наподобие того, как голуби гудуть» 19.

Про дбайливе ставлення П. Мартиновича 
до збереження народних словесних скарбів 
свідчить і той факт, що в записах зазначено 
від кого записано той чи інший твір, дата і 
місце запису.

Загалом збірка «Українські записи» міс-
тить майже сімдесят різножанрових народ-
них творів, що є лише малесенькою часткою 
від загальної кількості зібраного П.  Марти-
новичем фольклорно-етнографічного матері-
алу, що пройшов через його руки і серце за 
понад п’ятдесят років подвижницької праці. 
Тільки думу «Про Озовських братів» П. Мар-
тинович записував більше 15 разів від різних 
авторів, а опублікував лише чотири, вибрав-
ши найкращі, найповніші варіанти. Загалом 
збірка записів П.  Мартиновича  – це цінне 
джерело, криниця нашої духовності, яка ще 
чекає на поцінування.

http://www.etnolog.org.ua



 133  

П. Мартинович був не лише збирачем, а й 
носієм усної творчості українського народу. 
Проте, на відміну від його сучасників-фольк-
лористів, зокрема В.  Горленка, В.  Антонови-
ча, М. Драгоманова, П. Чубинського та інших, 
його фольклорно-етнографічні записи не ви-
ходили окремими збірками. Більшість із за-
писаного П. Мартиновичем так і залишилася 
неопублікованою. 

Питання щодо автентичності й досто-
вірності записів П.  Мартиновича і нині за-
лишається відкритим. Однак спогади його 
сучасників щоразу переконують нас у тому, 
що П. Мартинович був чудовим знавцем сво-
єї справи, а ознайомлення з текстами оригі-
нальних записів дає підстави стверджувати, 
що П. Мартиновичу вдалося точно і доскона-
ло відтворити ряд текстів, які свого часу були 
непоміченими його сучасниками. 

Зважаючи на те що в архіві П.  Мартино-
вича є не лише набіло переписані тексти і 
власноручні копії, але й чернетки записів, є 
можливість прослідкувати як творчу історію 
тексту, так й історію його запису. Цілком під-
тримуємо висловлювання О.  Бріциної про 
те, що «…особливістю його [Мартиновича. – 
Л.  Р.] збирацької діяльності було те, що він 
не лише декларував теоретичні постулати, 
а й упроваджував їх до своєї текстологічної 
практики. Не лише як збирач, а як носій, ви-
конавець, П. Мартинович опікувався відтво-
ренням рис виконавства і фіксацією інфор-
мації про його особливості» 20.

П. Мартинович був не тільки гарним зби-
рачем фольклору, а й сам умів прекрасно 
розповідати. Про один з таких випадків роз-
повідає О.  Сластьон. На вечорі в П.  Чубин-
ського господар попросив П.  Мартиновича: 
«Слухайте, Мартинович, ану-те збрешіть 
що-небудь»  21. І,  як зауважив у своїй книзі 
О. Сластьон, Порфирій, відчувши образу, усе-
таки зумів достойно вийти із цього станови-
ща, відповівши: «То вчені дорікають один од-
ному, що вони пишуть брехні, а я не вчений, і 
розказую те, що сам бачив, або чув. Відповідь 
була влучна, задовільна, усі розсміялися, і Чу-
бинський з усіма» 22. Хоча в даному випадку 
П. Мартинович і визнав себе не вченим, про-
те у своїй подальшій практичній діяльності 
він дійде таких висновків, які дозволять го-
ворити про нього, як про одного з найвизнач-
ніших дослідників народного життя. 

Високо поцінував збирацьку діяльність 
П. Мартиновича академік А. Кримський. У лис-
ті до ВУЦВК він писав: «П. Д. Мартинович те-
пер не тільки що найстаріший віком, але один з 

найбільш заслужених дослідників українсько-
го життя [...], війшовши в кобзарські круги і ви-
вчивши їх репертуар так глибоко, як ні перед 
ним ні після нього не удавалося більш нікому. 
Коштовна збірка “Українські записи” містить 
тільки маленьку частину ним зібраного...» 23. 

Збирацька діяльність П. Мартиновича по-
зитивно оцінена і М.  Грушевським, який в 
одному зі своїх листів так написав П. Марти-
новичу про його подвижницьку працю: «...я 
дуже давно знаю вашу працю і шаную Вас як 
найкращого знавця нашого кобзарства і ве-
ликого подвижника в збиранню нашої народ-
ної словесності…» 24. Хочеться вірити, що ім’я 
П.  Мартиновича здобуде достойної оцінки, 
а зібрані ним у ХІХ–ХХ ст. матеріали будуть 
уведені до наукового обігу.

Примітки
1  Архівні наукові фонди рукописів та фоно-

записів Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ 
(далі – АНФРФ ІМФЕ). – Ф. 11-3, од. зб. 66, арк. 5. 

2 Там само. – Од. зб. 59, арк. 28.
3 Там само. – Арк. 28.
4 Сластьон О. Мартинович. Спогади / О. Слас-

тьон. – Х., 1931. – С. 19.
5 Там само. – С. 19.
6 Сластион А. П. Д. Мартинович // Искусство, 

живопись, графика, художественная печать.  – 
1912. – № 3–4. – С. 72.

7 Сластьон О. Мартинович. Спогади... – С. 25.
8 Там само. – С. 118.
9 Спогади П. Мартиновича // Прапор. – 1956. – 

№ 12. – С. 73.
10 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 11-3, од. зб. 96, арк. 8.
11 Там само. – Ф. 8-4, од. зб. 310, арк. 16. 
12 Там само.
13 Українські народні думи  : том перший кор-

пусу / тексти і вступ К. Грушевської. – К., 1927. – 
С. СХХV.

14 Мартинович  П. Листування з В.  П.  Горлен-
ком // Науковий збірник. – 1929. – С. 161. 

15 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 11-4, од. зб. 310, арк. 17.
16 Там само. – Ф. 11-3, од. зб. 187, арк. 15.
17 Там само. – Од. зб. 195, арк. 5 зв.
18 Там само. – Ф. 11-4, од. зб. 573, арк. 34 а.
19 Там само. – Арк. 34 а.
20 Бріцина О. Знайомий незнайомець (Порфи-

рій Мартинович: засади збирацької практики та 
едиції фольклорних текстів)  / О.  Бріцина  // До-
слідники українського фольклору: невідоме та 
маловідоме. – К., 2008. – С. 333.

21 Сластьон О. Мартинович. Спогади... – С. 36.
22 Там само. – С. 36.
23 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 11-3, од. зб.  233, арк. 4.
24 Там само. – Од. зб. 228, арк. 9.
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Марія Бочко
(Ужгород)

ФЕ Д І Р КОВА Л Ь  –  ПОП УЛ Я РИЗАТОР 
У К РА Ї НСЬКОЇ Н А РОД НОЇ Т ВОРЧО С Т І 
ТА П Р О ФЕ С І Й НОЇ К УЛ ЬТ У РИ Н А ЗА ХОД І

Виходець із Закарпаття, який волею об-
ставин опинився далеко поза межами Украї-
ни, Федір Коваль  – маловідома постать в 
українській культурі. Він поет, публіцист, лі-
тературний критик, журналіст, активний діяч 
української еміграції.

Федір Коваль народився 1  вересня 
1913  року в с.  Костринська Розтока Велико-
березнянського району Закарпатської області. 
Там же закінчив початкову школу. Ще навча-
ючись у Великоберезнянській горожанці, під 
впливом місцевих учителів, серед яких були 
і емігранти зі Східної України, захопився іде-
ями української державності. Закінчивши 
Ужгородську учительську семінарію (1936), 
вчителював (1936–1937). У  1937  році призва-
ний до війська. Служив у м.  Середь у Захід-
ній Словаччині. Там зблизився з українськи-
ми націоналістами. 1938  року, в результаті 
гітлерівської операції в Судетах, опинився в 
селі Горліце, неподалік від Кракова. Восени 
1938 – весною 1939 року він був активістом од-
ного з осередків Карпатської Січі на Велико-
березнянщині. Згодом Ф.  Коваль вступив до 
УПА. Родичі та друзі поета стверджують, що 
у боях за Українську державу дослужився до 
полковника. Уникаючи переслідувань, у серп-
ні 1945  року емігрував. Спочатку жив у Бра-
тиславі, у Михайла Тулика, колишнього члена 
уряду Августина Волошина, а згодом переїхав 
до Мюнхена. Виїжджав на заробітки до Ав-
стралії (працював там понад три роки). 

Повернувшись до Мюнхена, Ф. Коваль був 
співробітником українських часописів. Часто 
подорожував по Іспанії. Декілька років був 
також редактором україномовних передач Іс-
панського Національного радіо.

Помер 25 листопада 1987 року. Похований у 
Мюнхені (30 листопада 1987 року).

Звичайно, не всі факти творчої біографії 
письменника з’ясовані. Діяльність маловідо-
мого українського поета, публіциста, літера-
турного критика, журналіста, активного бор-
ця за вільну Україну ще треба досліджувати. 
І його внесок в українську культуру, і його роль 
у суспільно-політичних процесах, пов’язаних 
з участю в Карпатській Січі та УПА. 

Літературна спадщина Федора Коваля – це 
збірки поезій «Зелені ромби» та «Спудеї», пуб-
ліцистичні та літературно-критичні статті. До 
яких би тем не звертався письменник, домі-
нантною залишається любов до Вітчизни, що 
пронизує усю його творчість, яку присвячує 
«Великомучениці мрій, Що жде на сонце, на 
розпутті»  [5, с.  5]. На відміну від публіцисти-
ки, у поезії Ф.  Коваля ніде не зустрінемо слів 
«Україна», «українці». Найчастіше Батьківщи-
на постає в образі «Срібної Країни», «берегів 
далеких», «єдиного самоцвіту», «Великомуче-
ниці мрій», «Міжзоряної Батьківщини», святі 
заповіти якої він береже, міць якої відчуває ду-
шею. «Тому і своє життя, і творчість присвячу 
їй Живущій. Тій, що й в снігах. Невинне серце 
в лід холоне...» [5, с. 5]. Інколи вживається про-
сто займенник Ти, Тій, Їй, що надає особливої 
щирості у спілкуванні поета з Батьківщиною: 
«Чого Твій біль до мене промовляє, Чого Твій 
сум, як власний жаль, пече?»  [5, с.  72]. «І  тінь 
Твоя, і відголос – далекі, та чує міць велику їх 
душа...» («І тінь твоя, і відголос – далекі»). Зви-
чайно, у кожної людини є власне розуміння 
батьківщини, та все ж воно, безумовно, йде в 
руслі тенденцій національної культури і за-
гальнолюдських цінностей. Вітчизна  – його 
любов, його гордість, та найчастіше – джерело 
страждань. Без України поет-емігрант «Ізгоєм 
знемагає», розуміє важку долю («Батьківщино, 
єдиний самоцвіте, / що в темряві для мене ще 
живе, / то блимаєш, то знову ярко світиш, / се-
ред тюрем і родових веж, – / я бережу твої свя-
тії заповіти») і водночас вірить у її приховану 
силу. У статті «Чужі й свої джерела» читаємо: 
«Для нас ясно, що, коли б український народ 
скинув нарешті осоружне ярмо, український 
геній вибухнув би гейзерами, викликаючи у 
світі подив» [12, с. 39].

Патріотизм, як відомо, починається не з 
ідеології, а з відчуття належності до певної на-
ції. Ф. Коваль завжди відчував себе українцем, 
причетним до історії своєї країни, завжди за-
лишався вірним історичній пам’яті свого роду.

Головна ідея всієї творчості Федора Кова-
ля  – боротьба за збереження і утвердження 
національної ідентичності, за суверенну Укра-
їнську державу. Це стосується і статей про 
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українську літературу і фольклор, музику та 
архітектуру, культуру загалом.

Ф.  Коваль заперечував провінційність 
української культури, він гордився, що з на-
шою територією пов’язані великі події світової 
історії, «згадати хоча б Боспорське царство, за-
сноване у V ст. до н. е. зі столицею Боспором 
Кіммерійським у Таврії (Крим), яке довгий час 
було важливим чинником у політиці й торгів-
лі» [6, с. 18], що Україна має давні зв’язки з рим-
ською і старогрецькою культурами, «що наші 
предки були й співтворцями грецько-римської 
архітектури» [6, с. 19], адже «ще перед римля-
нами мала Україна зв’язок зі Старою Грецією. 
На південному побережжі України, включно 
з Кримом, залишилися архітектурні пам’ятки 
великої грецько-римської культури»  [6, с. 18]. 
І  хоч «вже сім сторіч, від татарської навали 
почавши, національний геній загнаний в під-
вал»  [6, с.  19], українцям, на думку письмен-
ника, є чим пишатися. Він з пієтетом згаду-
вав про трипільську культуру, Київську Русь, 
природні багатства України, проте найбільше 
гордився її видатними людьми – Святославом, 
Володимиром Великим, Петром Конашеви-
чем-Сагайдачним, Богданом Хмельницьким, 
Т.  Шевченком, М.  Овсянико-Куликовським, 
Є.  Патоном, О.  Архипенком, С.  Тимошенком, 
С. Корольовим та ін. Ф. Коваль захоплювався 
подвижницькою діяльністю бібліографа і лі-
тературознавця, громадського і політичного 
діяча Володимира Дорошенка («До сторіччя 
Володимира Дорошенка»), плідною дослід-
ницькою працею українського вченого – мово-
знавця-славіста, історика і письменника Осипа 
Бодянського («Дослідник української старови-
ни»), який послідовно відстоював самостій-
ність української мови й літератури, заходами 
якого у Москві 1875 року вийшла збірка Яко-
ва Головацького «Народні пісні Галицької та 
Угорської Руси». Звертаючись до праісторії в 
ближче минуле, добрим словом письменник 
відзивався про тих, хто працював і працює на 
Україну – на її технічний потенціал, культуру, 
українську національну ідею.

У статтях Ф. Коваля виявилась і любов до 
малої Батьківщини – Закарпаття, де народив-
ся і виріс. Він з гордістю згадував своїх зем-
ляків-закарпатців (Орлая, Ю.  Гуцу-Венеліна, 
П.  Лодія, М.  Балудянського, О.  Духновича, 
О.  Павловича, Зореслава та ін.), які зробили 
важливий внесок у загальноукраїнську куль-
туру, а також збагатили культуру народів-
сусідів («Українська меншина в Чехословач-
чині»). Своїми статтями Ф.  Коваль викликав 
інтерес і до історії Закарпаття та України в 

цілому, привертав увагу до суспільно-полі-
тичних умов життя українських меншин за 
рубежем, критикував тих, хто українськість 
сприймав як сепаратизм, правильно оціню-
вав суть слов’янофільства, москвофільства, ті-
шився, коли інтелігенція Пряшівщини «взяла 
правильний курс – український», оскільки це 
«означало орієнтацію на великий український 
народ, на його мову, культуру» [10, с. 30].

Розуміючи, що міждержавні взаємини за-
лежать великою мірою від культурної і полі-
тичної ваги свого народу серед народів світу, 
письменник закликав інші народи розширю-
вати взаємини з Україною, бо хоч «під полі-
тичним поглядом Україна придушена (також 
у великій мірі під культурним), однак її слід 
розглядати на майбутнє потенціально, бо це 
великий резервуар біологічної, духовної й 
матеріальної, тобто економічної сили. Еконо-
мічно Україна стає потугою, і нею зарисову-
ється вже й науково. Цього багато чужинців, 
зокрема політиків, недобачає»  [8, с.  30]. Він 
переконаний, що Україна  – «країна великого 
майбутнього», тому нашим сусідам треба по-
глиблювати добросусідські відносини «з ве-
ликим українським народом, який одного дня 
таки буде самостійним» [10, с. 33].

Як відзначає С.  Андрусів, «проникнути в 
соціальну психологію історичної епохи можна 
через категорії культури, які водночас є катего-
ріями свідомості, – космічні – як простір і час, 
частина і ціле, причина, число – і соціальні: ін-
дивід і соціум, право, справедливість, свобода, 
праця. Ці категорії  – “будівельний матеріал” 
картини (образу) світу, база ідей світо гляду. 
У своїй цілісності – саме в такій, а не інакшій 
іпостасі, у такому образі і в таких пропорці-
ях – цей “інвентар” культури засвоюється і від-
творюється членами соціуму» [1, с.  90]. Цими 
категоріями послуговується і Ф. Коваль у сво-
їх літературно-критичних та публіцистичних 
статтях, в яких він популяризував українську 
культуру на Заході. Йому не хотілось, щоб за 
рубежем Україну уявляли лише як «ланцюг 
трагедій, почавши татарською навалою та на-
їздами кочових племен через Полтаву, Базар і 
Крути, голод і сталінський терор – аж до сьо-
годні [1966  р.  – М.  Б.] включно». Це історичні 
факти, проте Україна, «крім велетенського гос-
подарського потенціалу, може похвалитися і 
культурними здобутками» [6, с. 18]. Ф. Коваль 
вважає, що це не заслуга режиму, а заслуга та-
лановитого українського народу. Тому прикро, 
що «світ мало знає про досягнення української 
культури, усе йде на рахунок Росії»  [6, с.  21]. 
Поет неодноразово критикував політику уряду 

http://www.etnolog.org.ua



136    

УРСР щодо популяризації української культу-
ри у світі.

У  статті «Нова цеглина до спільної будів-
лі» (1969), написаній з приводу появи книги 
«Сто п’ятдесят років чесько-українських лі-
тературних зв’язків», Ф.  Коваль відзначає, що 
«європейський романтизм звернув увагу на 
фольклор, на народну пісню, а тим самим і на 
українську. Хоч українську мову й народну піс-
ню трактували чехи, подібно до інших, як вєт-
ку російської, одну з форм її діалектів, проте 
нею захоплювались... Одначе світові не відомо, 
яке велетенське багатство народної творчости 
посідає український народ... Наших народних 
пісень нараховується понад 200 тисяч. До цьо-
го треба додати, що багато з них мають по кіль-
ка мелодійних варіантів, що ще збагачує нашу 
народну творчість. І  світ захоплювався піс-
нею хору Кошиця, нещодавно хору Верьовки, 
і грамо фонові платівки зачаровують кожного, 
кому доводиться їх почути» [8, с. 28].

Він радів, що українці на півстоліття рані-
ше від росіян мали оперу [6]. Про обдаруван-
ня українців «свідчить і наша національна 
пісня та танок, які викликають у чужинців 
подив» [6, с. 17]. Можливо, тому з особливою 
теплотою і задушевністю писав митець про не-
зрівнянну виконавицю українських народних 
пісень та романсів, яка згодом стала солісткою 
Київської опери, – Оксану Петрусенко [3, с. 4]. 
Ф.  Коваль захоплювався і блискучим пере-
кладом карело-фінського народного епосу 
«Калевала» («Калевала є Тимченків переклад», 
1980  р.), який зробив відомий український 
мово знавець Євген Тимченко. На жаль, цей 
переклад уже став бібліографічною рідкістю.

Ф.  Коваля завжди турбувала доля кращих 
представників нації. У  цьому плані цікавими 
є його згадки про хор «Гомін» і його керівни-
ка, а також стаття про композитора Дмитра 
Бортнянського «Орфей ріки Неви». Задум до 
її написання виник під впливом опублікова-
ної статті професора М.  Михайловського, яку 
Ф.  Ковалю вдалося значно розширити інфор-
мацією в плані широти охоплення мистецької 
спадщини композитора. Розповідь про Д. Борт-
нянського подано під рубрикою «Наша україн-
ська музична енциклопедія». Тут згадується і 
Березовський, який у Болоньї став академіком, 
а, повернувшись на батьківщину, «служив зви-
чайним диригентом». Давши високу оцінку 
музичної спадщини Д.  Бортнянського, музи-
кою якого захоплювався сам Берліоз, Ф. Коваль 
зауважив, що виклики долі не оминули і цьо-
го композитора. Коли він повернувся з Італії, 
його також призначили не диригентом опери, а 

диригентом придворного співацького хору. Бо 
ж «не мистецькі здібності і небуденний талант 
були критеріями його оцінки. І це наша націо-
нальна трагедія, яка триває й досі» [9, с. 26].

Стаття Ф. Коваля «Українська пісня на Воли-
ні» є, фактично, коментарем тих матеріалів, що 
публікувались в газеті «Культура і життя». Тут 
ідеться про хори і хорові капели Волині та за-
гальну тенденцію збільшення народних хорів і 
зменшення академічних, які принесли визнан-
ня і світову славу Україні. Хоч справа не стіль-
ки у типі хору, скільки в мистецькому співі, без 
якого не можна передати багатства української 
пісні, все ж, як вважає автор, «проблема занад-
то серйозна, бо саме український хоровий спів 
досягнув надзвичайних вершин, здобуваючи 
світову славу. Згадати б хоча славний хор Ко-
шиця...» [11, с. 24]. Тому тенденція на спад ака-
демічних хорів його насторожує. Він перекона-
ний, що українську пісню не можуть замінити 
московські частушки; не можна втрачати те, що 
створювалось упродовж багатьох століть.

У  публікаціях Ф.  Коваля знаходимо ква-
ліфіковані оцінки збирацької діяльності 
Югасевича, М.  Лучкая, Ю.  Гуци-Венеліна, 
О. Духновича, О. Павловича, А. Кралицького, 
М. Врабеля та ін.

У  статті «Українська меншина в Чехо-
словаччині» він називає перших збирачів 
фольклору на Пряшівщині: Я.  Головацького 
(«Народні пісні Галицької і Угорської Руси»), 
В.  Гнатюка (вказується, у яких селах  – Убля, 
Кленова, Розтока, Улич, Збуй – він за короткий 
проміжок часу зібрав колосальний матеріал, 
що був поміщений у п’ятому томі «Етнографіч-
ного збірника» під назвою «Етно графічні мате-
ріали з Угорської Руси»); мова тут іде і про другу 
поїздку В. Гнатюка (1899) на Пряшівщину, і про 
записи Є.  Верхратського, Ф.  Колесси, а також 
К. Заклинського та Панькевича, які займались 
збиранням українського фольклору на Пря-
шівщині після Першої світової війни. Коротка 
характеристика в статті дається і записам чехів, 
словаків, росіян та поляків (Яна Благослава  – 
«Пісня про воєводу Стефана», 1571 р., Є. Срез-
невського – «Русь Угорская», 1842 р.); згадується 
Євген Янота, котрий видав у 1863 році в Кракові 
книгу, в якій теж були пісні Пряшівщини). Та 
«найкраще збереженими матеріалами Пряшів-
ського фольклору вважається т.  зв.  “Москов-
ський пісенник”, що знаходиться в бібліотеці 
Державного університету ім.  Ломоносова в 
Моск ві. У ньому зібрано 185 пісень, і вони сяга-
ють аж до ХV ст.», – пише Ф. Коваль.

І  в літературно-критичних, і в публіцис-
тичних статтях Ф. Коваль, який був добре обі-
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знаний з німецькою, іспанською, польською, 
словацькою, чеською культурами, нерідко 
послуговувався не тільки різними жанрами 
українського, але й світового фольк лору (пе-
реказами, прислів’ями, приказками, легенда-
ми та ін.) для розкриття змісту висловлювано-
го. Зокрема, грецький переказ про крилатого 
чудо- коня Пегаса і його матір Медузу викорис-
таний для критики нової російської емігра-
ційної трибуни-журналу «Континент», що «не 
став новим голосом, пробудженим сумлінням 
росіян», які «нічого не знають» про штучний 
голод в Україні 1933  року та переслідування 
української мови («Україна і проклін», 1978 р.).

Ф.  Коваль цікавився і обрядами україн-
ського села. Ідейно-художній рівень обрядів у 
сучасному українському селі обговорюється у 
статті «Весілля у системі навіжених» (1980), що 
має загалом гостре публіцистично-політичне 
звучання, яке проявляється і у використан-
ні відповідної лексики. «Весільний обряд – це 
частина української національної самобут-
ності, виробленої віками, що стала складовою 
частиною нашої психіки. А  росіянам хочеть-
ся “національну самобутність викоренити, а 
тим самим підважити підвалини нації”»  [2, 
с. 17], – писав Ф. Коваль. Йому не подобається, 
що вводиться штучний «новий» весільний об-
ряд, що «режим» хоче докорінно змінити спо-
сіб життя українців, у першу чергу змінити ті 
обряди, які практикувались тисячоліттями. 
Він дивується, чому у співучих українських 
селах, що давніше мали своїх музñк, молодята, 
як правило, одружуються в супроводі магніто-
фонного звукозапису, хоч існує спеціальний 
сектор обрядової служби. На думку Ф. Коваля, 
така «практика потоптала тайну подружжя як 
християнський ідеал, що був підставою сім’ї 
як твердині» [2, с. 17]. Загалом нові обряди на 
батьківщині емігрант-українець сприймав як 
«терор націо нальних традицій». Письменник 
послідовно засуджував політизацію культури 
в Радянській Україні.

Ф.  Коваль писав також і про Густинський 
монастирський літопис  – видатну пам’ятку 
української історіографії ХV ст. Він захоплю-
вався мозаїками і фресками Софії Київської, 
котрі називав неперевершеними мистецьки-
ми шедеврами середньовічного мистецтва, які 
можна прирівняти до Венеції, Равенни, Дафні, 
Палермо, Константинополя. Досі збережені 
260 кв. метрів у мозаїці з велетенською гамою 
відтінків (близько 177) та майже 3 тис. кв. ме-
трів фрескового розпису Х ст. митець вважає 
неоціненним скарбом, частиною скарбниці 
світової культури. В експресивному стилі ви-

кладу відчувається захоплення автора тим, 
що частина скарбниці світової культури зна-
ходиться в Києві. 

Своїми статтями Ф.  Коваль ніби осягає 
духовний потенціал України. Його турбу-
вала і доля багатьох фольклорних видань, і 
греко-католицької церкви в Україні та на За-
ході, і «користі втрати Унії», історія Хрещати-
ка і його знищення та ін., але в центрі уваги 
Ф. Коваля було те, що важливе для будь-якої 
нації, – мова, рівень історичної свідомості на-
роду, його культурні надбання.

Автор неодноразово наголошував, що на 
Заході мало відомо, що відбувається на Украї-
ні, «що Україна – не Росія, і українці – не росія-
ни» [6, с. 19]. 

Образою для Ф. Коваля є й те, що в УРЕС 
про видатного дослідника і вченого в галузі 
етнографії та антропології, історика і громад-
ського діяча Миклухо-Маклая (1846–1888) го-
вориться як про російського природознавця і 
мандрівника. Але ж батько Миклухо-Маклая 
народився у козацькій родині на Чернігів-
щині... Коли Т. Шевченко був на засланні, він 
надсилав йому гроші, внаслідок чого ним за-
цікавилась царська охранка, зауважує автор. 
А перебуваючи в Одесі, Миклухо-Маклай ви-
вчав побут і звичаї селян, захоплювався вес-
няними хороводами, купальськими іграми 
молоді, а також найдавнішою дольодовиковою 
рослиною  – азалією понтійською, що зберег-
лася тільки на Поліссі.

У статті «Український мандрівник Миклухо-
Маклай» (1981) згадується ще один великий 
український мандрівник – Василь Григорович 
Барський (1701 [?]–1747), про якого, як наголо-
шує автор, немає ніякої згадки в УРЕС та УРЕ.

Росіянами називали на Заході українця 
В.  Колесника, який був диригентом, директо-
ром Київської державної опери, скульптора 
Крука та ін. Письменнику «болить», що на Захо-
ді не знають про 50-мільйонний народ на євро-
пейському суходолі: «Нас постійно національ-
но ображають, понижують нашу національну 
й людську гідність. Винуваті німецька школа і 
німецька політика», – писав Ф. Коваль [7, с. 5].

На його думку, «не знає Захід і нашої му-
зики», не обізнаний з небуденним талантом 
О.  Довженка (фільм якого «Земля» названий 
між дванадцятьма найкращими на Міжнарод-
ному кінофестивалі) та з іншими видатними 
постатями і досягненнями нашої культури [6].

Федір Коваль виявив і досить широку обі-
знаність із життям Радянської України, у тому 
числі й зі станом вивчення української літера-
тури та народнопоетичної творчості у середній 
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школі. Письменник підтримує думку, що недо-
цільно у шкільних програмах переносити ви-
вчення українських дум та історичних пісень з 
8-х класів у 5–6-ті, оскільки учні в цьому віці 
ще не мають достатніх знань з історії України. 
Крім того, не отримують у 5–6-х класах інфор-
мації ні про види пісень, ні про їх творців, та-
ких як Маруся Чурай («Література в школах 
України», 1980 р.). Ф. Коваль вважав, що фольк-
лор має особливий вплив на виховання молоді, 
тому до його вивчення у середній школі, як і до 
літератури, треба підходити виважено.

І  літературно-критичні, і публіцистичні 
статті Федора Коваля, які нам відомі, переко-
нують, що він переймався духом епохи, вболі-
вав за українські проблеми. Ґрунтовно знаючи 
історію свого народу, минуле і сучасне Украї-
ни, він часто робив досить широкі узагальнен-
ня про культурні надбання рідної країни.

У  тих умовах, коли знання про Україну в 
рамках Європи були мізерними, письменник 
популяризував українську літературу і фольк-
лор на Заході, привертав увагу до нашої істо-
рії, науки, мистецтва і культури загалом. 

Треба врахувати, що його літературно-кри-
тична та публіцистична спадщина пов’язана не 
з науковою, а з журналістською працею, коли 
деякі статті, очевидно, писалися нашвидку-
руч, а окремі  – як відповідь на опуб ліковані 
матеріали в інших періодичних виданнях, що 
з’являлись в еміграції та в Радянській Україні, 
тому це відбилося на їх стилі. Подекуди трап-
ляються і філософські коментарі наведених у 
періодичній пресі фактів або іронічні заува-
ження до них, звернення автора до читачів, 
інколи – до земляків-емігрантів чи політиків 
Заходу. Часто він зіставляє умови розвитку 
культури на «отчій землі» і на Заході. Звичай-
но, не завжди «індивідуальний стиль» викладу 
матеріалу задовольняє сучасного читача. Про-
те Федір Коваль щоразу постає спостережли-
вим дослідником, котрого цікавлять важливі 
питання життя нації, який враховує політичні 
та морально-етичні аспекти як минулого, так 
і сьогодення, об’єктивно оцінює події, факти, 
культурні явища. Достовірні факти, на які по-
силається митець, завжди пов’язуються з на-
родною психологією та рівнем зрілості рідного 
народу. Федір Коваль розумів, що чим вищий 
рівень свідомості народу, тим послідовніше і 
наполегливіше він берегтиме національні тра-
диції, розвиватиме свою національну куль-
туру. Автор послідовно стверджує думку про 
етнічну цінність вільної особистості. 

Якщо Федір Коваль, осмислюючи станови-
ще України за час входження її в УРСР, в еко-

номічному плані бачив «ріст України», то де-
націоналізованій культурі Радянської Украї ни 
виявляв духовну опозицію. І при цьому поет 
ніколи не прагнув до нагромадження матеріа-
лу, а вибирав конкретні факти, а інколи – де-
талі з сильним підтекстом, щоб дати відчути 
читачу Заходу, в якій політичній атмосфері 
живуть його земляки і в яких умовах творить-
ся українська культура.

Погляди Ф.  Коваля відзначаються чіткою 
соціальною орієнтацією, оптимізмом, вірою в 
силу нації, майбутнє самостійної української 
держави, її культури. Письменникові боляче, 
що на Заході мало знають про Україну, досяг-
нення української культури. Незважаючи на 
те що йшло «кастрування духов ного життя, 
викорчовування всього в ньому, що істотно 
українське», Україна розвивається, має чимало 
успіхів і «прагне неминуче добитися вершка». 
Та все це лише завдяки талановитому україн-
ському народові, який здатний творити і «щось 
грандіозне». І це не заслуга режиму, адже «на-
ція розвивається і посувається допереду під 
кожним режимом – він може тільки сприяти 
процесові або його гальмувати чи деформува-
ти, але не зупинити» [6, с. 20]. Наш земляк був 
упевнений, що з утвердженням української 
державності відродиться і візія української 
правди. Він вірив, що українці спроможні до-
лучитися до європейської системи цінностей.
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Василь Балушок
(Київ)

У К РА Ї НСЬКО -РОСІ ЙСЬК Е ЕТ Н І Ч Н Е ПОРУ БІ Ж Ж Я 
В   С Е РЕ Д Н Ь ОВІ Ч НО -РА Н Н Ь ОМОД Е РН І  Ч АС И 
( до  с е р ед и н и X V II   с т ол іт тя)

Етнічна ситуація на порубіжжі сучас-
них України і Росії у часи формування й ран-
ніх етапів етнічної історії східнослов’янських 
народів корінним чином відрізнялася від іс-
нуючої пізніше  – в модерний період. Зокре-
ма, тут тоді не було такої чіткої міжетнічної 
межі між українцями та росіянами, яка існує 
сьогодні. В цьому регіоні взагалі тривалий 
час, аж до XVII ст., проживало населення, яке 
однозначно не можна вважати росіянами чи 
українцями.

Почнемо з того, що в етногенезі літопис-
них сіверян, які мешкали на майбутньому 
російсько-українському порубіжжі, взяв 
участь іранський субстрат, і в цьому вони 
мало чим відрізнялися від решти слов’ян 
на теренах України. Водночас, окрім іран-
ського субстрату, до складу сіверян увійшов 
також якийсь угорський елемент. Потім, у 
VIІI–ІХ ст., в часи підпорядкування сіверян 
Хозарському каганатові, вони, окрім двох за-
значених, увібрали ще й деякий тюркський 
етнічний та етнокультурний елемент. Вза-
галі ж, на розкопаних археологами горо-
дищах і поселеннях волинцевської, а потім 
роменської культури, належних сіверянам 
(Битицьке, Мохнач, Коробове, Хорошів-
ське та  ін.), простежуються співіснування й 
різно манітні контакти слов’ян з населенням 
салтівської культури  – булгарами, аланами 
та уграми  1. Причому, як зазначає відомий 
дослідник лівобережних старожитностей 
О. Сухобоков, іноетнічні мешканці цих сіве-
рянських поселень не були відокремлені від 
слов’ян, як, скажімо, це буває у випадку пере-
бування в містах чужих військових гарнізо-
нів, а жили поряд з ними 2. Зокрема, селища 
носіїв салтівської культури розташовані по-
ряд зі слов’янськими. А в конструкції захис-
них споруд слов’янського городища Мохнач, 
де виявлено й культурний шар, насичений 
салтівськими артефактами, помітний вплив 
північнокавказького фортифікаційного зод-
чества 3.

Усе це, безумовно, сприяло наростанню 
етнокультурних особливостей у середовищі 

сіверян, особливо східних, що відрізняли їх 
від решти слов’ян як півдня, так і північно-
го сходу Русі. Й  не даремно зі слов’янських 
співплемінностей (літописних «племен»), 
які жили на території України, лише сіверя-
ни, що залишили пам’ятки волинцевської та 
роменської археологічних культур, в етно-
культурному відношенні досить істотно від-
різнялися від інших протоукраїнських «пле-
мен». Для останніх (полян, хорватів, уличів, 
тиверців, деревлян, волинян, бужан, можли-
во, дулібів, якщо це не попередня назва воли-
нян) характерні пам’ятки лука-райковецької 
археологічної культури. Сіверяни, у першу 
чергу східні, становили етнічно-етнокуль-
турну периферію нового етносу, що виникав 
у цей час на землях України, тобто майбут-
ніх українців. Разом з тим такою ж етнічно-
етнокультурною периферією були сіверяни 
й для майбутніх росіян. П.  Толочко поділяє 
сіверян на західних (чернігівських), які в 
етно культурному плані були, як він зазначає, 
близькі до решти слов’янських «племен», що 
замешкували територію України, і східних – 
споріднених із в’ятичами 4. Згодом, зазнаючи 
постійного впливу з боку правобережно-
середньонаддніпрянського протоукраїнсько-
го, а потім уже й українського, населення, за-
хідні сіверяни, які проживали на території 
України, теж були втягнуті в орбіту тутеш-
нього етногенетичного процесу. Участь же 
східних сіверян у етногенезі українців та ро-
сіян, на міжетнічному порубіжжі яких вони 
проживали, є не таким очевидним. Саме їх-
німи нащадками були севрюки, відомі з істо-
ричних джерел XIV–XVII ст.

Судячи з усього, севрюки належали до 
земельних спільнот етнічного типу, які про-
живали на землях Давньої Русі в удільний 
період. Тоді, як показали наші досліджен-
ня, Україну заселяли такі земельні етноси: 
середньо наддніпрянська русь (збірна фор-
ма множини, в однині  – «русин»), галича-
ни, волинці (волиняни), чернігівці, дрібна 
спільнота болохівців, турівці (на українсько-
білоруському порубіжжі), а також сіверяни-
севрюки – на майбутньому українсько-росій-
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ському прикордонні 5. У Росії у той час також 
фіксуються земельні етнічні спільноти суз-
дальців (ростовців), рязанців, новгородців, 
псковичів, можливо, й інші. Аналогічною 
була етнічна ситуація в Білорусі (там відомі 
полочани і смольняни) та сусідніх європей-
ських країнах.

З переборенням удільної роздробленості 
земельні етноси на теренах України, Росії та 
Білорусі (як і в інших країнах) інтегруються 
в більші спільноти, зокрема так формують-
ся українці, росіяни й білоруси. Завершення 
етногенезу українців, на нашу думку, припа-
дає на кінець ХІІ – початок ХІІІ ст.  6 Водно-
час останні дослідження істориків (у першу 
чергу Л.  Войтовича і О.  Головка) довели, що 
етнополітична спільність, яка склалася в Пів-
денній Русі напередодні монгольського заво-
ювання (з 80-х років ХІІ ст.) і стала причиною 
формування в місцевого населення єдиної 
етнічної самосвідомості, у подальшому, тобто 
з монгольським завоюванням та невдовзі піс-
ля нього, не зникла. Зокрема, її подальшому 
існуванню сприяли зусилля Данила Галиць-
кого, спрямовані на відновлення його держа-
ви, що напередодні появи монголів включала 
більшу частину південноруських теренів  7. 
А його наступник Лев Данилович, васал мо-
гутнього монгольського темника Ногая, зно-
ву безпосередньо об’єднав більшість земель 
Південної Русі (Галичину, Волинь, Закар-
паття, Київщину, Переяславщину) під своєю 
владою. Це державне об’єднання існувало до 
кінця ХІІІ  ст.  8 Можливо, ця спільність по-
вністю не розпалася навіть після 1300 року з 
загибеллю Ногая в боротьбі з ханом Токтою 
(ця подія корінним чином вплинула на полі-
тичну ситуацію в Південній Русі). Тобто для 
формування єдиної етнічної самосвідомості 
у південноруського населення було часу не 
менше століття.

Водночас східні сіверяни (севрюки), судя-
чи з наявних фактів, не інтегрувалися разом з 
іншими південноруськими земельними етно-
сами в новий – тепер уже загальнопівденно-
руський – етнос, що отримав назву «русь» (у 
множині) / «русин» (в однині), пізніше – «ру-
сини», а в подальшому змінив її на «україн-
ці». Не інтегрувалися вони і з російською 
етнічною спільнотою, етногенез якої приб-
лизно в цей же час (можливо, дещо пізніше) 
завершувався в Росії.

На ХІІІ–XV  ст. припав ще один період 
достатньо інтенсивних контактів слов’ян з 
українсько-російського порубіжжя зі степо-
виками. Зокрема, це відбувалося в Посейм’ї, 

куди після монгольського завоювання спря-
мувався потік населення з півдня колишньої 
Чернігівщини, а поряд, у районі Сіверського 
Дінця, до самого походу середньоазійського 
завойовника Тимура (Тамерлана) 1395  року 
розміщувалися численні поселення колиш-
ніх степовиків, що осіли тут. У цьому районі 
ще з хозарських часів проживало алано-ясь-
ке (буртаське) населення з додатком тюрків 
та, очевидно, зі слов’янською домішкою з 
боку бродників, яке на час існування Золо-
тої Орди тією чи іншою мірою вже зазнало 
тюркизації. У басейні Сіверського Дінця, на 
половецькій території, в давньоруські часи 
знаходилися «городки» Шарукань, Cугров, 
Балин 9. Навіть після погрому, який вчинили 
полчища Тимура, в цьому районі збереглася 
частина цього населення 10. Не випадково, за 
документами XVI  ст. (люстраціями та ін.), 
у складі жителів Сіверської землі  – севрю-
ків – фіксується якийсь тюркський (чи інший 
східний) елемент (про що свідчать, напри-
клад, такі імена, як «Охмат-севрюк», «Карой-
севрюк» та  ін.)  11. (Але все ж більша частина 
зафіксованих у документах севрюцьких імен 
є типово слов’янськими: архаїчними за похо-
дженням – Томило, Шкода, або ж християн-
ськими – Іван, Михаїл та ін. 12)

Відносно ж етнічної суті севрюків, слід 
зазначити, що вони, очевидно, становили 
собою окремий етнос дуже довго. Це був 
один з земельних етносів давньоруської 
епохи, що тривалий час зберігався на росій-
сько-українському етнічному прикордонні. 
Назву «севрюки» дослідники пов’язують з 
давнім «сіверяни» («ñhâåðú»), яка видозмі-
нилася з поширенням у XIV–XV  ст. на пів-
дні східнослов’янської території суфікса -ук 
(-юк) 13. У фольклорі також знайшло відобра-
ження уявлення про севрюків як про спокон-
вічних жителів своєї землі. Так, в одній істо-
ричній пісні XVI ст. севрюки названі людьми 
«“стародавніми”, що мешкають тут давно» 14. 
Територію їх розселення окреслюють в ме-
жах Чернігівського, Новгород-Сіверського, 
Путивльського та Рильського повітів, а та-
кож по ріках Ворсклі, Пслу, Сулі, Удаю, Тру-
бежу (очевидно, у верхній течії) 15. Заняттями 
севрюків були хліборобство й різні промис-
ли. І  хоч дехто з дослідників ототожнює їх з 
козаками, все ж документи, які стосуються 
часів входження Сіверщини до складу Мос-
ковії (XVI  ст.), свідчать, що севрюки за сво-
їм становищем належали до категорії дер-
жавних селян, які платили медовий оброк у 
казну. У  той же час частина їх потрапила в 
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склад служилого стану 16. Зникнення севрю-
ків пов’язане з активними міграційними про-
цесами XVII ст., коли вони були асимільовані 
українцями на заході їхньої території про-
живання та росіянами на сході. Процес роз-
мивання севрюцької спільноти почався ще 
в XVI ст., коли Сіверщина входила до складу 
Московії, і якась частина севрюків потрапила 
за «Боярским приговором...» до станичної й 
сторожової служби  17. А  на початку XVII  ст. 
на севрюцьку територію дуже зросла мігра-
ція з Подніпровської України  18. З  початком 
Хмельниччини та в ході Руїни переселення 
українців на московське порубіжжя, де про-
живали севрюки, стало масовим.

Судячи з усього, севрюки не були настіль-
ки сильно втягнуті в загальнопівденноруські 
комунікаційні процеси кінця ХІІ  – ХІІІ  ст., 
про які мова йшла вище, щоб їхня земель-
на етнічність (характерна для давньоруської 
доби) повністю зникла. Адже власне сіверське 
Посейм’я дуже довго трималося відособлено 
від решти України – подніпровсько-галицько-
волинської Південної Русі – як в етнокультур-
ному, так і в політичному відношеннях. Якщо 
ж втягування в означені процеси в Південній 
Русі севрюків таки відбулося (а на користь 
цього свідчить правління після 1300 р. в Києві 
князів з путивльської династії Ольговичів  19 
та входження цього регіону пізніше до складу 
Литви), то вони до XVII ст. (коли були асимі-
льовані українцями та росіянами) все одно в 
етнічному плані трималися відособлено від 
українців (русинів), з якими до початку XVІ ст. 
проживали в межах одного державного утво-
рення – Великого князівства Литовського.

Разом з тим є деякі свідчення про те, що 
етнонім «русь»/«русин» міг прикладатися і 
до населення Посейм’я, де мешкали севрюки. 
Так, північні (російські) літописи  – Лаврен-
тіївський (1284), а також Перший Воскресен-
ський та Никонівський – повідомляють про 
конфлікт навколо слобід, заснованих татар-
ським баскаком Ахматом у цьому районі й 
заселених в основному слов’янським насе-
ленням. Ці слободи, які переманювали кня-
жих підданих, заважали тамтешнім князям, 
і вони їх розігнали. Також зазначається, що 
князь Святослав Липовецький, напавши зі 
своїми дружинниками на людей («ðóñè») під 
час їх переходу зі слободи в слободу, цих сло-
божан повбивав. При цьому вжито формулу 
«ðóñè èçáèëú» 20. Як бачимо, тут двічі місце-
ве населення названо «руссю». Крім того, про 
зв’язки Посейм’я з київським Подніпров’ям 
може свідчити факт називання на початку 

XVI ст. путивльських бояр «киянами» на тій 
підставі, що до захоплення Московією Сівер-
щини 1500 року Путивль підпорядковувався 
Києву 21.

Якщо самоназва «русь»/«русин» закріпи-
лася в кінці ХІІ – ХІІІ ст. (коли на російських 
теренах етнонім, похідний від «Русь», ще не 
утвердився) також у севрюцькому Посейм’ї, 
є підстави вважати севрюків субетнічною 
групою русинів (українців) Південної Русі. 
Адже на землях Північно-Східної Русі єди-
ний ендоетнонім, похідний від назви «Русь», 
розповсюджується дещо пізніше за поширен-
ня його на південноруських теренах (з кінця 
ХІІІ ст.  22). А до того ж він з самого початку 
формувався за принципово іншою моделлю, 
ніж «русь»/«русин», зокрема у формі «рус-
ские», що була первинно не субстантивом, як 
«русин» (а також «литвин», «німчин», «морд-
вин», «чудин», «волошин» та ін.), а атрибути-
вом, і лише з часом зазнала субстантивації 23.

Разом з тим перебування севрюків (від по-
чатку XVI ст.) у складі Московської держави, 
де вони проживали спільно з близькими ет-
нічно росіянами, теж не могло не відбитися 
на їх етнічній суті. На жаль, брак джерел, які 
б засвідчували етнічну самосвідомість ту-
тешнього населення в означений час (до аси-
міляції в середині – другій половині XVII ст.), 
включно з самоназвою, не дає можливості 
про це судити з певністю. Якою була справ-
жня етнічна суть населення українсько-ро-
сійського порубіжжя (севрюків), мають ви-
явити подальші наукові пошуки.
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Олександр Курочкін
 (Київ)

«Ц И ГА Н Щ И Н А» Я К С Т РУ КТ У РН И Й КОМ ПОН Е Н Т 
Т РА Д И Ц І Й НОГО ВЕ СІ Л Л Я

Характеризуючи у 20-х роках минуло-
го століття два основні напрями у вивченні 
традиційного українського весілля  – соціо-
логічний (в особі Ф.  Вовка, В.  Охримовича) 
та міфологічно-символічний (в особі О.  По-
тебні, М. Сумцова, Хр. Ящуржинського), ви-

датний вітчизняний історик М. Грушевський 
недвозначно висловився на користь подаль-
ших наукових розробок із цієї проблемати-
ки. «Але обряд сей, – писав він, – дає такий 
складний і разом з ним безконечно цінний 
і багатий синтез різних категорій, мотивів і 
різних епох, що коло нього ще лишається ба-
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гато праці» 1. У тій самій розвідці М. Грушев-
ський слушно визначив українське весілля 
як «unicum у світовому фольклорі» й указав 
на те, що для дослідників соціальної еволю-
ції та словесного мистецтва воно «являється 
незрівнянним в багацтві матеріалу архівом, 
далеко ще не проаналізованим вповні, не сис-
тематизованим, тим менше – не хронологізо-
ваним в подробицях» 2.

Незважаючи на значні досягнення укра-
їнської етнографії та фольклористики XX ст., 
наведені вище думки лишаються актуаль-
ними й сьогодні. У  вивченні такого склад-
ного комплексу традиційної культури, яким 
є весілля, існує ще чимало прогалин. Одна 
з них  – феномен весільного рядження, про 
який ітиметься в нашому повідомленні.

Слід зазначити, що останнім часом зроб-
лено певні кроки щодо вивчення інституту 
традиційного маскування в системі різдвяно- 
новорічної та поховальної звичаєвості 3. Сту-
дії над цими матеріалами підводять до ви-
сновку про необхідність розширити рамки 
пошуку. Лише розглянувши функціонування 
масок у всіх ритуальних циклах, можна пере-
йти до етапу їхньої наукової типологізації та 
класифікації, а це у свою чергу допоможе кра-
ще збагнути загальні принципи формування 
системи символічних образів у традиційній 
обрядовості й фольклорі.

Ряджені  – легітимні учасники весільного 
ритуалу, але зі специфічними функціями й 
повноваженнями. На ці ролі нікого не запро-
шують і не призначають, там панує цілкови-
та добровільність та імпровізація. На відміну 
від весільних чинів, убрання весільних ря-
джених  – це не так «розпізнавальний знак», 
як символ перевтілення в іншу особу чи іс-
тоту. Карнавальний персонаж прагне бути 
невпізнаним, іншим, не самим собою. Звідси 
такі характерні ознаки його зовнішності й 
поведінки, як перевдягання в незвичайний, 
чудернацький костюм, приховування, розма-
льовування або маскування обличчя, відверте 
порушення / перевертання соціальних і етич-
них норм, особлива жестикуляція, мова тощо.

Важливо підкреслити, що в українській 
традиції весілля є другим після різдвяно-
новорічних свят звичаєвим комплексом щодо 
багатства й частоти застосування елементів 
рядження і маскування. Ураховуючи древній 
генетичний зв’язок календарної і родинної 
обрядовості (шлюбні сезони в аграрному сус-
пільстві чітко підпорядкувалися господар-
ській діяльності), можна зрозуміти значну 
семантичну і структурну подібність обох на-

званих ритуальних циклів. Цю спорідненість 
яскраво демонструють і обрядові маски-об-
рази, які вільно мігрують з періоду зимових 
святок у весільний карнавал і навпаки.

Водночас за деякими параметрами та 
ознаками весільне рядження істотно відріз-
няється від календарного й різдвяно-ново-
річного зокрема. Якщо останнє було пре-
рогативою неодруженої молоді (переважно 
парубочої), то перше становило привілей 
сімейних (пошлюблених) чоловіків і жінок. 
Порівняно зі святочним, весільне маскуван-
ня виглядає менш упорядкованим і ритуаль-
но організованим, проте в ньому яскравіше 
виступають елементи карнавальної пародії, 
ігрової імпровізації і спонтанної творчості. 
За  кількістю задіяних персонажів весільне 
рядження можна поділити на індивідуальне 
й колективне. Перша форма трапляється в 
різних ланках ритуалу, тоді як друга тяжіє до 
його завершальної фази.

Для  позначення маскованих персонажів 
весілля у сфері усного мовлення українців 
уживається цілий ряд спеціальних термі-
нів. Вони варіюються в різних діалектних і 
етнографічних ареалах: «машкарі», «рядже-
ні», «перебрані», «перебиранці», «веселики», 
«діди», «цигани», «татари», «ловчі», «пере-
зов», «перезва», «пропійці» та ін. Деякі з цих 
номінацій поширювались і на учасників різд-
вяно-новорічних обходів, тоді як інші мали 
суто весільну прив’язку.

У багатьох європейських народів, зокрема 
в східних слов’ян, популярним визначенням 
рядженого виступають лексеми «циган» та 
«циганка». Неповторний і колоритний спосіб 
життя цієї етнічної групи, яка у всіх країнах й 
у всі часи стійко зберігала звичай ендогамії, не 
змішувалася з корінним населенням, і з якою 
асоціювалися такі стереотипи поведінки, як 
схильність до мандрування, крадіжок, жебра-
цтва, чаклунства, ворожбитства, різних ар-
тистичних професій тощо, надзвичайно добре 
підійшов для узагальненої характеристики 
карнавального персонажа. Саме в цьому сен-
сі, за визначенням Л. Івлєвої, «циган як діюча 
особа стає квінтесенцією рядження» 4.

Високий ступінь занурення ромської 
спільноти в живу стихію українського бут-
тя наочно демонструють вітчизняні тлумач-
ні та інші словники. Вони містять значний 
набір лексичних термінів та фразеологізмів, 
похідних від етноніма «цигани»: «цигани-
ти», «циганія», «циганкуватий», «циганчук», 
«циганщина», «циганський піт», «циганське 
життя», «циганський дощ», «менжує як ци-
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ган кіньми», «скакати циганської халяндри» 
тощо. Цікаво, що в освічених колах Украї-
ни і Росії вже у XVIII  ст. слово «перецига-
нювати» вживалося в значенні пародіювати 
чи здійснювати довільний переклад з однієї 
мови на іншу. Про це свідчить напис на ко-
пії «Енеїди» І.  Котляревського з рукопис-
ного збірника Київського митрополита Єв-
генія з такою поміткою «Перецыганенная 
Енеида съ русскаго яз. на малороссийский 
1794 г. октябрь» 5.

Ключове значення для нас має термін 
«циганщина». Найімовірніше, він досить 
пізнього походження. Ініціатором його вве-
дення в нау ковий і мовний дискурс, напевне, 
можна вважати П.  Чубинського. Публікую-
чи в IV  томі славнозвісних «Трудів…» (1877) 
власний запис весілля в селі Бориспіль (Пе-
реяславського повіту Полтавської губернії), 
дослідник згадав про звичай «циганити», що 
відбувався в деяких місцевостях Малоросії 
наприкінці весілля. Цей уривок варто навес-
ти повністю: «Хто хоче з родні гулять в весіллі, 
той прибiрається заздалегідь і зазиває до себе 
весільних, а потім уже, як обійдуть усіх, по-
чинають циганить. Убіраються циганами, ци-
ганками, москалями, жидами: іноді з чоловіка 
роблять жінку, а із жінки чоловіка; чоловіка 
завивають в намітку; одного роблять церков-
ним старостою і дають йому капшук з дзвон-
ком, а другому – карнавку і йдуть собі всі до 
сусідів, до родні і цілим гуртом обійдуть так 
хат тридцять з музиками і циганять: цигани 
да москалі крадуть, жиди переводять; а другі 
на церкву да сирітські діти просять. Попереду 
ідуть – просять, а ззаду ідуть – крадуть. Все, що 
випросять або вкрадуть, несуть до батька мо-
лодого. Тут все те продають, а тії, що крадуть 
да просять, самі ж і купують – все переводять 
на гроші. Найбільше крадуть муку, гречку, 
жито, кури й гуси. Курей і гусей не продають, а 
ріжуть і їдять самі, як п’ють горілку» 6.

Утвердженню терміна «циганщина» в 
українському мовному середовищі й науко-
вому вжитку завдячуємо Б.  Грінченку, який 
увів його до свого «Словаря української 
мови» 1909 року. Б. Грінченко суттєво відко-
ригував і розширив тлумачення цього слова, 
виділивши в ньому кілька семантичних зна-
чень: «Циганщина,  – читаємо у словнику,  – 
весільний обряд у вівторок (чи середу), який 
полягає у випрошуванні переодягненими 
(циганами та  ін.) весільними гостями різ-
них дарів, котрі потім пропиваються. Також: 
люди, котрі беруть участь в цьому обряді і 
самі набуті даяння» 7.

Слід підкреслити, що «циганщина» в зна-
ченні весільного рядження є питомо україн-
ською лексемою. Тлумачний словник В. Даля не 
наводить цього терміна. Словник української 
мови за редакцією Д.  Ушакова трактує «ци-
ганщину» несхвально, як «стиль вульгарно-
сентиментальних пісень і їх виконання, ство-
рений в наслідування циганських мелодій і 
циганської манери виконання» 8. У тій самій 
інтерпретації означений термін пізніше по-
трапляє в сучасні тлумачні словники україн-
ської мови.

Хоча білорусам, як і росіянам, відомі об-
рази весільних циган, збірний термін «циган-
щина» в значенні звичаєвої реалії в них також 
не набув поширення, що підтверджують про-
фільні енциклопедичні видання «Етнографія 
Білорусії» (Мінськ, 1989) і «Бєларуская міфо-
логія» (Мінськ, 2004).

Окрім часто вживаної лексеми «циганщи-
на», колективне весільне рядження українців 
у різних локальних традиціях часто ховаєть-
ся за назвами: «кури», «йти на кури», «пупи», 
«ловчі», «складчина», «машкари», «переби-
ранка», «рядини», «діди», «нести сніданок», 
«обжинки», «старече весілля» тощо. Усі ці ви-
значення належать до другої, так званої «пе-
резвянської» частини весілля (після обряду 
комори), коли строга й урочиста церемонія 
шлюбного зближення родів набуває яскраво 
вираженого пародійного звучання й перетво-
рюється на розважально-сміхове дійство, на-
сичене еротичними мотивами й символікою.

У  масштабах усієї України весільне ря-
дження представлене дуже нерівномірно. За 
матеріалами XIX–XX  ст., цей обрядово-зви-
чаєвий комплекс широко побутував на тере-
нах Середнього Подніпров’я, Поділля, Сло-
божанщини, Полтавщини, Полісся і Півдня. 
Значно менше інформації є про весільні мас-
ки із західноукраїнських земель (Прикарпат-
тя, Закарпаття, Галичина, Опілля, Волинь), 
де їх присутність часто обмежується ігрови-
ми персонажами «фальшивих молодих» або 
лише «підставної молодої». Такий стан речей 
має своє історичне пояснення, що випливає 
з ефекту так званої «подвійної християніза-
ції». Мовиться про те, що Західний регіон, 
на відміну від інших українських територій, 
пережив не одну, а дві хвилі наступу на на-
родні (язичницькі) звичаї та обряди: спочат-
ку після запровадження греко-візантійського 
православ’я, а згодом  – греко-католицизму. 
Треба віддати належне цій конфесії, і влас-
не католицизму, що зуміли значно краще, 
ніж православ’я, «відредагувати» народний 
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весільний ритуал у плані його очищення від 
«скверни бісовського поганства».

Головним осередком побутування весіль-
ної «циганщини» слід визнати зону Наддні-
прянщини і Півдня України. Саме тут цей 
звичаєво-обрядовий комплекс найбільш 
розбудований і виразний, до того ж у ньому 
найкраще зберігся шар архаїчних елементів 
і традицій. Ідеться не лише про самі маски, 
а й про малодосліджений пласт весільного 
фольк лору: драматичного, музичного, тан-
цювального, ігрового, пісенного (зокрема, 
так звані сороміцькі пісні), який дозволяє 
ретроспективно зазирнути в дохристиянські 
часи й, бодай фрагментарно, реконструювати 
давню слов’янську шлюбну церемонію. 

Порівняльний аналіз варіантів «циганщи-
ни» XIX  – початку XX  ст. з різних територій 
підтверджує хронологічну прив’язку цього 
звичаю до вівторка чи середи, як це помітили 
П. Чубинський та Б. Грінченко. Прикметно, що 
групове рядження паралельно влаштовували 
в хаті молодого і молодої. Про це дізнаємось з 
опису весілля в Гадяцькому повіті Полтавської 
губернії, який здійснив О. Гриша: «У вівторок 
однаково робиться що у молодого батька, то й 
у молодої батька: як циганщина, як батька й 
матір продавати, як жито молотити і усе чисто 
однаково робиться 9.

Водночас маємо непоодинокі свідчен-
ня про перенесення колективного ряджен-
ня на інші дні весільного тижня. Зокрема, 
Хр.  Ящуржинський, спираючись на фольк-
лорно-етнографічні матеріали з Херсонщи-
ни, у 1896 році писав на сторінках «Киевской 
старины»: «В четвер рядяться, хто жидом, хто 
циганом, і йдуть по сусідах, просять курей, а 
іноді й самі ловлять їх, варять і пригощають-
ся» 10. Розгорнуті описи традиційного весілля 
з Чернігівщини, здійснені наприкінці XIX ст. 
(наприклад у с. Британи Борзенького пов. і в 
містечку Мрин Ніжинського пов.), пов’язують 
«циганщину» з п’ятницею.

Етнографічні матеріали XX ст. дозволяють 
простежити тенденцію до перенесення обрядо-
во-ігрового рядження на 1-й або 2-й день після 
укладання шлюбу. Насичена програма пере-
звянської частини традиційного ритуалу так 
само згортається до завершальних забав у по-
неділок. Це пов’язано із загальними процесами 
редукції і трансформації народної обрядовості 
в умовах зростаючого впливу індустріалізації 
й міської культури. Характеризуючи весілля 
в с.  Нова Прага в 1916  році І.  Бесараба зазна-
чав: «У  наш час в Херсонській губернії весіл-
ля справляють набагато скромніше, ніж у по-

передні роки; головна причина цього – сильне 
подорожчання життя і бажання насліду вати 
городянам, які спростили народний весільний 
ритуал, що вимагав великих витрат і багато 
часу для його виконання» 11. Якщо в XIX  ст. 
«циганщина» була лише одним з епізодів у 
великому перезвянському циклі, то у ХХ  ст., 
у зв’язку із загальним скороченням весілля, її 
програма в багатьох випадках навіть зростає 
за рахунок ігрових сценок і обрядів, які раніше 
виконувалися протягом кількох днів.

Жартівливо-розважальний комплекс ве-
сільної звичаєвості українців, що включає в 
себе елементи ігрового рядження, виявився, 
на диво, життєстійким. Наші польові до-
слідження останніх десятиліть показали, 
що карнавальне дійство «циганщина» про-
довжує активно побутувати. Очевидно, що 
успадковані від предків стереотипи народної 
сміхової культури сьогодні виконують пе-
редусім важливу вітальну й захисну функ-
ції  – допомагають жителям пограбованого і 
зруйнованого соціальними експериментами 
українського села не втратити душевного 
оптимізму, вистояти в агресивному й анти-
гуманному середовищі.

«Циганщина»  – кульмінація весільної 
карнавальної звичаєвості. Це  своєрідний 
«обряд у обряді» або «вистава у виставі», де 
справжні молоді з усім почтом «чинів» відхо-
дять у тінь, а їхнє місце займають нові химер-
ні герої. Головними дійовими особами «ци-
ганщини» є антропоморфні маски, кількість 
і склад яких варіюється в різних локальних 
традиціях. Серед типових персонажів весіль-
ного рядження можна виділити кілька груп: 
побутові – «дід», «баба», «молодий», «молода»; 
представники соціальних верств і професій – 
«піп», «ченець», «жебрак», «солдат», «моряк», 
«лікар», «медсестра», «перукар», «фотограф», 
«мисливець», «міліціонер»; етнічні  – «ци-
ган», «циганка», «жид», «москаль», «татари» 
та ін. До групи фантастичних істот належать 
«чорт», «смерть», «мрець», «відьма». Маски-
образи тварин, очевидно, найархаїчніші. 
У  весільному карнавалі українців останніх 
двох століть вони фіксуються набагато рід-
ше, ніж в обрядовості календарного циклу. 
З  різних територій відоме весільне ряджен-
ня «козою», «ведмедем», «биком» («туром»), 
«конем»; до цього ряду слід віднести й умовні 
маски «журавля» («бусла»), «зайця».

Основні принципи створення карнаваль-
них образів носять архетипічний, інтернаціо-
нальний характер. Учасники «циганщини» 
широко використовують прийом травесту-
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вання (від лат. travestire  – переодягнення)  – 
жінки тимчасово вбираються в чоловіків, а 
чоловіки  – у жінок. При  цьому всіляко під-
креслюються головні фізіологічні і культуро-
логічні відмінності представників протилеж-
ної статі: чоловіки підмощують груди, зад, а 
часом і живіт як ознаку вагітності, одягають 
бюстгальтери, жіночі панталони, парики з до-
вгим волоссям, широко використовують кос-
метику; натомість жінки малюють або накле-
юють собі вуса і бороду, чіпляють між ногами 
різні предмети, які віддалено нагадують чо-
ловічі геніталії (буряк і дві цибулини, моркву 
і дві картоплини, качан кукурудзи, пляшку 
тощо). Типовість весільного рядження шля-
хом травестування засвідчує відоме україн-
ське прислів’я «Один тому час, що батько у 
плахті (…а мати щодня, та й дива нема) 12. Ви-
слів «батько у плахті» – не просто метафора, а 
згадка про реальний звичай, який практику-
вався в деяких районах України ще в другій 
половині XIX ст. На це вказує, зокрема, ціка-
вий коментар до наведеного прислів’я, який 
знаходимо в описі Чернігівської єпархії за 
1873  рік. Кореспондент із церковного стану, 
якого дуже непокоїли пережитки язичництва 
серед сіверян, указав на те, що в них батько 
молодої на другий день весілля одягається в 
жіночий одяг – плахту, і у зв’язку із цим на-
вів уривок з «Кормчої книги», у якому ска-
зано: «Святіи отцы не повелѣваютъ мужемъ 
облачатися въ женскія ризы, еже творяху на 
праздникъ Діонисовъ пляшуще» 13.

Поруч з обрядовим травестуванням у ве-
сільному рядженні українців, як і багатьох 
інших народів, застосовується прийом ви-
вертання верхнього хутряного одягу, насам-
перед кожуха. За давніми віруваннями, таке 
вивертання – магічний акт, що актуалізував 
і посилював позитивні якості вовни як сим-
волу багатства й родючості. За допомогою 
вивернутого кожуха моделювали зоо- й ан-
тропоморфні маски «журавля», «кози», «вед-
медя», «діда», «цигана» та ін.

Карнавальна інверсія часто сполучаєть-
ся з гротескним реалізмом, коли характерні 
особливості зовнішності того чи іншого об-
разу навмисно шаржуються й доводяться до 
абсурду. Показові з цього погляду карика-
турні постаті «фальшивих молодих», побуту-
вання яких фіксується майже у всіх регіонах 
України. Підміна наречених здійснюється 
як ігрова містифікація. Народне розуміння 
комічного виявляється в тому, що на роль 
молодого намагаються підібрати огрядну, не-
високу жінку, а роль молодої дістається дуже 

високому й худорлявому чоловікові. Цей фі-
зичний контраст і диспропорція одразу впа-
дають у вічі й породжують природну сміхову 
реакцію. За визначенням В. Проппа, «смішні 
саме недоліки, але лише такі, наявність і ви-
гляд яких нас не ображає і не обурює, а також 
не викликає жалю і співчуття» 14.

На відміну від різдвяно-новорічного кар-
навалу, весільне рядження не знає поділу ма-
сок на «чисті» і «нечисті», «красиві» і «некра-
сиві». Усі  персонажі «циганщини» відверто 
вульгарні й потворні, хоча й не позбавлені пев-
ного натуралістичного шарму. Універсальний 
принцип створення образів весільних «цига-
нів» – використання старих поношених речей 
(«усякого драння та лахміття»). Такий підхід 
значно полегшував процес святкового пере-
втілення й служив додатковим аргументом 
для ігрових бешкетів, для яких характерними 
були падіння на землю, у сніг, обливання во-
дою, обмащування сажею, багнюкою тощо. До 
того ж старий і подертий одяг немовби ставив 
«циганів» на один рівень із жебраками, чим 
пояснюються прошацькі мотиви, властиві 
виконавцям цієї ролі. Як і реальні мандрівні 
цигани, їхні карнавальні двійники звичайно 
ходили з великими торбами (мішками, ланту-
хами), у які складали все, що вдалося випро-
сити або вкрасти (звідси, напевне, походить 
українське дієслово «циганити»).

Головні характеристики циганів-ромів в 
українському словесному та видовищно-дра-
матичному фольклорі залишаються майже 
незмінними протягом кількох століть. Пор-
третуючи цей образ, насамперед прагнуть 
наголосити темну пігментацію шкіри та во-
лосся. Ці ідентифікаційні ознаки відповіда-
ють реальним антропологічним показникам 
ромів, але в умовах «святкового інобуття» 
вони абсолютизуються й перетворюються 
на комічний штамп. Актори, які виконують 
ролі «циганів» у весільному рядженні, най-
частіше використовують різні засоби гриму-
вання (сажа, вугілля, вакса тощо). Виразними 
атрибутами цього персонажа є також чорне 
волосся на голові, чорні вуса та борода. Інко-
ли сажею вимащують руки «цигана». Жар-
туючи, він намагається обійняти ними всіх 
зустрічних, особливо жінок.

Етнографічні матеріали з царини весіль-
них обрядових ігор українців дозволяють 
говорити про різні типи інтерпретації карна-
вального костюма «циганів»: від більш-менш 
реалістичних до умовно-символічних. Паро-
діювання циганської ноші рядженими може 
виявлятися, наприклад, у тому, що по подо-

http://www.etnolog.org.ua



148    

лу рясних барвистих спідниць спеціально 
нашивали бляшані кришечки з-під пива або 
води (Полтавщина, Миколаївщина, Одещи-
на), що створювало відповідний «шумовий 
ефект». Замість золотих і срібних сережок ве-
сільні «циганки» чіпляють на вуха кружаль-
ця червоного або зеленого перцю, одягають 
«добре намисто», зроблене з буряків, картоп-
лі, цибулі, котушок з-під ниток тощо. Пере-
дражнюючи справжніх циганок, ряджені мо-
жуть носити в руках карти для ворожіння, а 
за спиною – сповиту ляльку або живого кота 
й таке інше.

Слід зауважити, що народний канон ін-
терпретації весільних «циганів» ураховував 
не лише їхні зовнішні прикмети, а й профе-
сійну спеціалізацію. У  різних варіантах ве-
сільних ігор трапляються пародійні постаті 
«циганів-ковалів», «циганів-медведників», 
циганів, які вирізували ложки, виготовляли 
щітки, «наджковували» сита та решета, про-
давали глину тощо. Отже, бачимо, що в ниж-
ніх шарах культури, на побутовому рівні, 
представників етнічної меншини ідентифі-
кували не лише за національною та антропо-
логічною ознаками, а й за родом господар-
ської діяльності.

В акціональному плані «циганщину мож-
на визначити як карнавальний похід за курми 
та іншими харчовими продуктами. Багато-
денна й багатолюдна церемонія відзначення 
весілля вичерпувала запаси м’яса й алкоголь-
них напоїв конкретної сім’ї. Щоб поновити 
їх, члени родової і територіальної громади 
вдавалися до старовинної форми організації 
святкового бенкету – «складчини» або «брат-
чини». Практична реалізація цього звичаю за 
традицією покладалася на гурт маскованих 
персонажів, які уособлювали «вищі сили». 
Їм належало обійти двори всіх учасників ве-
сілля, зібравши в кожному певну натуральну 
данину.

Процесія ряджених «циганів» відвер-
то пародіювала «весільний поїзд» і нерідко 
пере ростала в масове драматичне дійство 
видовищно-демонстративного характеру. За 
свідченнями багатьох респондентів, учасни-
ки цієї процесії рухалися селом з піснями, 
вигуками, танцями, усіляко намагаючись 
привернути до себе увагу. Зазвичай у пере-
звянському циклі обрядів справжніх (най-
маних) музик уже не було, тому їхні функції 
брали на себе охочі до жартів весільні гості, 
які створювали карнавальну шумову како-
фонію, відому в народі під назвами «бабська 
музика», «музика під язик», «музика до ско-

ку» тощо. Традиційним музичним супрово-
дом «циганщини» були примітивні акустичні 
пристрої побутового призначення: рубель і 
качалка (імітація скрипки), пусте відро, за-
слінка від печі, миска, ложки заміняли бу-
бон та барабани. Пародійними музичними 
інструментами могли бути також гребінець з 
папером, коса, пилка, коромисло, на яке натя-
гували струни з мотузки чи дроту, називаю-
чи цю конструкцію «басом» або «козобасом». 
Широко використовувались і такі генетично 
найпростіші музичні інструменти, як части-
ни тіла людини (ударне або духове звучан-
ня відтворювали лясканням пальців, плес-
канням у долоні, свистом тощо). Пізніше до 
«циганського оркестру» стали підключатися 
бубоністи й гармоністи. Варто зазначити, що 
традиція шумового проведення весілля йде 
з часів язичництва й базується на давньому 
повір’ї: «Чим більше галасу на весіллі, тим ве-
селіше буде життя». Неодноразово проти цієї 
традиції виступали ревнителі християнсько-
го благочестя, які картали паству за дотри-
мання «богомерзкого» звичаю «плескання в 
долоні» й «козлогласія».

Карнавальний характер процесії весіль-
них ряджених та інших ритуальних обходів 
у циклі «перезви» яскраво презентують і за-
діяні в них буфонадні транспортні засоби. 
Найчастіше в цій ролі виступають: передок 
від воза, господарські візки, тачки, причепи, 
моторолери, мотоцикли; аналогічну функцію 
могли виконати також старі дерев’яні ночви, 
балія, човен, сани, борона, гілка дерева тощо. 
Сьогодні такі екіпажі можуть прикрашати 
написи, скажімо, як «Жигулі» або «Мерс». Усі 
ці транспортні засоби слід вважати модифіка-
ціями універсальної карнавальної колісниці.

Якщо в першій половині весільного ри-
туалу (поїзд молодого, поїзд до вінця, пере-
везення молодої до молодого) по-святковому 
прикрашені коні виконували важливу цере-
моніальну функцію, то в «циганщині» кінь і 
його дублери стають атрибутами пародійно-
гротескного дійства. Для походу за курми 
інколи споряджали щось схоже на шатро або 
халабуду кочових циганів. У  неї запрягали 
стару сухоребру шкапу, яку «ще минулого 
року хотіли пустити під ніж». До карнаваль-
них обходів «циганщини» подекуди залучали 
живого цапа, козу, свиню, віслюка (Південна 
Україна), але частіше функції коней брали 
на себе самі учасники перезвянських забав. 
Тягнучи за собою візок, на якому могли сиді-
ти вдавані молоді, хрещені батько й матір та 
інші учасники весілля, «коні» часто зупиня-
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лися і, скаржачись на свою втому, вимагали 
«мірку овса чи сінця», що означало додаткову 
порцію горілки.

В українській карнавальній традиції доб-
ре відомий прийом «олюднення» тварин, 
коли їх, задля сміху, декорували елементами 
жіночого чи чоловічого вбрання. Жартуючи 
на весіллях, коня могли взути у старі чоботи, 
живу козу вбрати як наречену, одягти на роги 
цапові капелюха тощо. Ця народна традиція 
знайшла відображення в акварелі А. Базиле-
вича «Циганщина» (1969). За даними П.  Та-
расевського, серед українців Воронежчини 
в ході весілля розігрувалась комічна сцен-
ка «циган на ярмарку»: «То він у Панька, як 
гуляли, кобилу вводив у хату, хата просто-
ра.  –“Купіть кобилицю! Тут, Боже, хороша, 
семи годів! А  коли хочете, в зуби подивіц-
ця!” – Та підніме хвіст та до стола веде. А тоді 
взяв, вивів, найшов Панькові штани, надів 
кобилі на задні ноги. Паньчиха сміялась, що 
кобила штани замочила – вони замерзли» 15.

У контексті ігор та розваг весільного поне-
ділка нами зафіксоване активне побутування 
маски «кози» в окремих селах лівобережного 
і правобережного Подніпров’я. Зображення 
цього персонажа не вимагало особливої під-
готовки: один з учасників бенкету (чоловік 
чи жінка) накривався вивернутим кожухом, 
брав у руки пічний рогач чи двозубі дерев’яні 
вила і в такому вигляді скакав під оплески 
присутніх. Етнографічні матеріали із Звени-
городщини, датовані 20-ми роками минулого 
століття, підтверджують участь рядженого 
«козою» в обрядових обходах «циганщини», 
спрямованих на збирання дарів для колек-
тивної трапези. За спостереженнями інфор-
матора, «цигани начіпляють на себе: підкови, 
цвяхи, колодочки, – у руках хвойди. Циган-
ки  – начіпляють ганчірок, з решетами, щіт-
ками, і ворожать. За собою водять “козу”: на 
чоловіка накинуть кожуха вовною наверх, то 
одного рукава вивернуть і поставлять на го-
лові, та зав’яжуть так, ніби то голова; а роги 
вчеплять “козі” з ложок, мордочку – теж із ло-
жок. “Коза” танцює і горілку п’є, а по шляху 
сипле горіхи та цукерки, а тому діти юрмою 
біжать за “козою”. Цигани всього просять. 
Коли хто дасть курку, то носять її в руках, а 
все інше зсипають у купу – в відра чи в мішок, 
як ото борошно, озвар, вугілля, сало, зерно, 
квасолю, часник і інше» 16.

Серед ранніх описів «циганщини» при-
вертає увагу низка матеріалів, у яких весільні 
ряджені імітують поведінку мисливців чи гра-
біжницькі наїзди чужинців-кочовиків, про 

що говорять і їх народні визначення  – «лов-
чі», «татари». За відомостями В.  Кравченка, у 
с. Сколобів Волинської округи ще у 20-х роках 
минулого століття звичай «різати кури» від-
бувався за таким сценарієм: «…весільна дру-
жина надіває собі на плечі рядна, голови обмо-
тують хустками або рушниками й обтикають 
пір’єм. Далі сідають на коні й гацають по “во-
локах” – грабують кури. Після того хто може, 
той конем ускакує до молодого в хату… А  в 
хаті – трощать ослони, табурети і т. ін., ріжуть-
патрають курей, й ще копають шанці знадво-
ру біля хатнього порога і т. ін.» 17. Цікаво, що в 
цьому випадку тема «ворожого набігу» сполу-
чається з мотивом «ритуального безчинства», 
який нагадує елементи архаїчного потлачепо-
дібного свята, коли заради престижу роздава-
ли подарунки й допускали свідоме нищення 
майна. Класичні приклади інституту потлача 
(від слова індіанців – нутка «патсхатл» – дава-
ти подарунок) описані етнографами в мелане-
зійців та індійців північно-західного узбереж-
жя Північної Америки.

Рядження – стійкий компонент традицій-
ного весільного ритуалу. У сучасній науковій 
літературі його нерідко відносять до друго-
рядних структурних частин повесільного 
циклу. Це  явна помилка. Хоча «циганщина» 
і її локальні модифікації  – «вовча вечеря», 
«кури», «ловчі» тощо дійшли до нас у транс-
формованому вигляді, їх звичаєво-обрядове 
наповнення дозволяє реконструювати пере-
житкові стереотипи побуту родового ладу 
й давньослов’янського оргіастичного свята, 
пов’язаного з жертвоприношенням язич-
ницьким богам-покровителям шлюбу. Пер-
манентне скорочення весільного ритуалу 
призводить до того, що «циганщина» вбирає 
в себе деякі елементи перезви й перетворю-
ється на своєрідну камеру схову звичаєво-
ігрової архаїки. Разом з тим відбувся процес 
вивітрювання релігійно-магічного змісту 
весільної обрядовості й посилення в ній еле-
ментів демонстративно-драматичного і роз-
важального комплексу.

Важливо наголосити, що, асоціюючи себе 
із циганами, учасники весільного карнава-
лу не втрачали власної етнічної тотожнос-
ті, залишалися в просторі своєї автентичної 
культурної традиції. Кращим доказом може 
слугувати багатий видовищно-ігровий та 
пісенно-танцювальний репертуар «циган-
щини», побудований на українському фольк-
лорному матеріалі, часом дуже давнього 
походження. Аналіз цього репертуару заслу-
говує самостійного уважного дослідження.
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Роман Сілецький
(Львів)

«Д А Й,  БОЖ Е ,  В ДОБРУ ПОРУ,  В ДОБРИ Й Ч АС…»
(т ра д и ц і й н і  уя вленн я у кра ї н ц і в п р о час : 
на  матері а ла х бу д і в ел ьної  о бря дово с т і)

У 
традиційній будівельній обрядовості 

українців важливе значення, поряд з вибо-
ром відповідного місця для будівлі та буді-
вельного матеріалу, мав вибір часу будівни-
цтва. Найбільше це стосувалося початку 
зведення хати. Крім того, часові обмеження 
накладалися на початок заготівлі будівельно-
го матеріалу (особливо деревини), вселення у 
нове житло. 

Час становить одну з основних категорій 
традиційної картини світу й поєднує міфоло-
гічне (циклічне) та історичне (лінійне) сприй-
няття часу. Перше ґрунтується на циклічнос-
ті природного часу – пір року, фаз місяця, дня 
і ночі, друге – на лінійності людського життя, 
яке має початок і кінець 1. Час, як і простір, 
наділяється семантикою, сакралізується і 

включається в систему цінностей, головни-
ми координатами якої є життя і смерть. Час 
належить до атрибутів «цього», земного сві-
ту, на «тамтому» світі часу немає. Час може 
бути «чистим», «добрим», «веселим» і «нечис-
тим», «небезпечним», «злим», «сумним». По-
зитивний час є часом життя, цього, земного 
світу; негативний  – часом смерті, прориву в 
потойбіччя, часом нечистої сили. Небезпеч-
ний, злий час вимагає спеціальних захисних 
заходів і особливої ритуальної поведінки. 
Найзначимішими в оцінці часу є межі, гра-
ниці – полудень і північ, і відповідні їм точки 
річного й місячного циклів вважаються не-
безпечними, нечистим часом 2.

Зазначені слов’янські світоглядні уявлен-
ня про час вповні характерні й для українців, 
проявляючись поміж іншого і в традиційній 
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будівельній обрядовості. Наприклад, бойки 
ще в першій третині ХХ ст. «вірили в щасли-
ві і феральні дні, місяці і години» 3. Подібне 
сприйняття часу простежується в типовій 
поліській формулі-побажанні під час заклад-
чин: «Дай, боже, в добру пору, в добрий час, 
шоб велас сем’я і худоба!»  – так просілі бога 
майстер і хазяїн (с. Листвин) 4. Воно присут-
нє і в приповідці: «Дай Боже в добру пору по-
чать, а в луччу – кончіть» 5. 

Подекуди з метою встановлення відповід-
ного часу для заснування хати зверталися 
до місцевого знахаря. Така практика відома, 
зокрема, на західній Бойківщині. Колись був 
святець 6, він говорив в які дні можна почина-
ти роботу (с. Яворів). Ворожки, пояснюючи 
«пацієнтові» причини його хвороби та ін-
ших нещасть, нерідко вказували на те, що він 
взявся до тої чи іншої роботи в «злу годину» 7. 

Традиція забороняла розпочинати будів-
ництво оселі у високосний рік. У народному 
світогляді українців домінує негативне став-
лення до високосного року. У цьому контек-
сті показовим є наступний факт. Мешканці 
радіоактивно забрудненого поліського с. Ви-
ступовичі відмовлялися у високосний рік пе-
реїжджати (ідеться про 90-ті роки ХХ ст.!) в 
екологічно чисті райони, покликаючись саме 
на цю традицію: у високосний год не положено 
закладати [нову хату. – Р. С.] і виїжджати [на 
нові місця поселення. – Р. С.]. 

У високосний рік не можна було ні почи-
нати будівництво, ні завершувати його. Як 
хочеш у високосний рік строїти, то треба на 
місце [хати. – Р. С.] положити в невисокосний 
рік хоть два полінця (с. Самари). Переступно-
го року сі не будує. […] Добрий майстер в пере-
ступний рік не будував (с. Виців).

Заборона починати якусь важливу спра-
ву у високосний рік стосувалася не лише 
початку будівництва, але й інших сторін по-
буту (вселення у нове житло, одруження). За 
повір’ям, мешканці хати, закладеної висо-
косного року, не матимуть щастя. Така моти-
вація розглядуваної заборони належить до 
найпоширеніших.

Відомі й інші мотивації заборони розпо-
чинати будівництво у високосний рік, які 
конкретизують наведену вище: планетний 
год (с.  Раківщина); хату у високосний рік не 
закладают – од грому (с. Шпилі), він трудний 
(с. Давидки); бо буде шкодити (с. Топільниця); 
бо немає врожаю (с. Возничі); недохват (с. Ви-
дерта); високосний рік поганий на скотину і на 
все (с. Тур). Подекуди вірили, що нехтування 
цієї традиції може навіть спричинити смерть 

мешканців новобудови: в переступний рік не 
можна будувати починати, бо не зможеш за-
кінчити (с. Довпотів); переступний рік – не-
парний, тоді хату не засновували, бо не буде 
пари 8 (с. Пороги); у високосний год хату не за-
ложуют  – може померті людина (с.  Тетерів-
ське); хату у високосний рік не закладають, бо 
він нещасливий: високосний рік косить мерців 
багато (с. Тур). 

Останнє повір’я пов’язане з народними 
уявленнями про святого Касіяна, якому при-
свячений один день раз на чотири роки  – 
29  лютого. Високосний рік  – недобре стави-
ти [хату. – Р. С.], шото його не хвалять – той 
рік. Касіян  (29 лютого) – то вкрадений день. 
Касіян вкрав, а лютому дав один день. Той 
день  – крадений, то злодії… А  злодії де си-
дять?.. (с. Ворокомля). 

Якщо хату було необхідно будувати саме у 
високосний рік, то заклали в цьому [поперед-
ньому, не високосному. – Р. С.] році, а вже на 
другий – строїли (с. Перекалля). На Прикар-
патті галицькі селяни подекуди у своєрідний 
спосіб «обманювали» долю. В  переступний 
рік підвалини слід зав’язати до Євдокії  9, бо 
це ще старий рік (на Євдокії зачинают сіяти 
розсаду капусти, брукви, це – початок весни) 
(с. Слобода). Як до Євдокії зазначать пляц, то 
в переступний можна будувати (Євдоха – по-
чаток нового року) (с. Чорний Потік). В пере-
ступний рік пляц треба зазначити до Євдокії 
(14 березня). По старому звичаю це вважаєть-
ся ще старим роком. Якщо заходити до хати 
в переступний рік, то теж – до Євдокії. До Єв-
докії – зав’єзати підвалини. Рік від Євдокії до 
Євдокії – переступний (с. Слобода). 

Фрагмент повір’я про день Святої Євдокії 
навів свого часу в праці про гуцулів народо-
знавець Йозеф Шнайдер: «13/3 (1/3 – гр. кат.) 
Євдохи – котрий господар хоче будувати хату 
або господарську будівлю, мусить зазначити 
пляц для будівництва перед Євдохою. Потім 
йому вже невільно, бо вмер би, або в госпо-
дарстві не велося б» 10. Однак воно стає зро-
зумілим лише в контексті високосного року 
і врахування давньої традиції весняного (бе-
резневого) нового року 11.

Вибір українцями часу для початку будів-
ництва (як, зрештою, і для вселення у нове 
житло) співвідносився з народним календа-
рем. Передовсім не можна було розпочинати 
будівництво в піст.

Нерідко можна почути конкретизацію 
термінів заборони починати будівництво в 
піст: в пост не закладали, лише після Паски 12 
і перед Петрівкою (с. Осівці); на троїцькому і 
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на похвальному (перед Паскою) тижні нічого 
не начинають  – не пойде в пользу; в цей час 
можна начинати будівництво за умови: шо 
починаєш, то й конч  – тоді пойде в пользу 
(с. Норинськ); пляц мали підібрати після Ве-
ликодня – до святої Трійці, бо в піст невільно 
зазначати – не буде вестися (с. Яворів); у пост 
не роблять; начинають хату в п’ятницю піс-
ля проводів – скорше не можна (с. Карпилів-
ка); хату начинают строїти різдвяного дня – 
як Різдво (от, напрімєр, Роздво – в п’ятницю, 
чи в суботу – отак во…), в пост – не начинали 
(с. Борове); пройшла Трійця в неділю, у середу 
ми закололи свиняку, а в п’ятницю – заклада-
ли, робили хату (с. Волиця).

Подібні обмеження також стосувалися й 
часу переселення до нової хати: в нову хату 
входили під празник, свято (с. Великі Береж-
ці); перехищина: входять на підповню осінню 
перед другою Пречистою (с.  Чугалі); в нову 
хату старалися входити в м’ясниці  – не в 
піст (по Великодних чи Різдвяних святах) 
(с.  Біличі); переселюються до нової хати в 
якесь свято річне велике: на Введення, перед 
Новим роком, Різдвяними святами (с. Лопуш-
ниця); входити до нової хати можна лише до 
Введення (4 грудня), після [цього свята. – Р. С.] 
починаєсі високосний (?) рік (с. Пороги).

Подекуди входини робили перед осінніми 
«дідами»: ми мали переходити напередодні 
свята Михайла (11  листопада)  – празник в 
селі, в суботу (с. Жолоби); входили перед Ми-
хайлом (в нас перед Михайлом празник); в селі 
поминають померлих на Михайла (с.  Жоло-
би); входчину можна було робити до поста (до 
Михайла) – до послідніх дєдов 13 (с. Богдани). 

Подібними міркуваннями при встанов-
ленні часу вселення у нове житло подекуди 
керувалися серби: до новозведеної «кучі» 
вони входили на свято сімейної Слави 14. Бол-
гари південної Бессарабії будували нове жит-
ло в часовому проміжку між Георгієвим днем 
(6 травня) і Дмитровим днем (8 листопада) 15. 

Що стосується окремих святкових дат 
календаря, то відома заборона починати бу-
дівництво на Євдокії і Благовіщення: Євдокії 
і Благовіщення  – нещасливі дні для строй-
кі, сівби… (с.  Самари); того дня, коли було 
Благо віщення, хату не закладали і нічого не 
починають робити, до Благовіщення пташ-
ка кубла [гнізда. – Р. С.] не робить (с. Тур); до 
Благовіщення хату не закладають – гріх зем-
лю ворушити (с. Мала Чернігівка); є Суха се-
реда, вона – опасна, але закладали [підвалини 
хати.  – Р.  С.] в Суху середу, щоб була завжди 
хата суха. Але то маленько таких було, шо 

не дбали [на зважали на цю заборону. – Р. С.] 
і закладали в цю середу. Большинство закла-
дали в середу або п’ятницю на пудповню, а не 
в стариє дні. Були такі люди, шо поставили 
в Суху середу хату, а приходили люди і зрива-
ли деревину: вирвав одну деревину і всьо – шоб 
дощ був (с. Ворокомля).

Істотне місце при встановленні часових 
параметрів будівництва займав місячний час. 
В  українців та в інших слов’янських народів 
будівництво, як зрештою вся повсякденна 
господарська діяльність, побутова поведінка, 
сімейні обряди, визначається фазами місяця. 
Наприклад, рубати в лісі дерево для будів-
ництва хати належало у відповідний місяць і 
спеціальні дні: в році є чотири місяці, в кож-
ному місяці – один тиждень, а в кожному тиж-
ні – три добрі («щасливі») дні: перший, другий 
і третій після настання місяця. Зрубане цієї 
пори дерево буде надзвичайно міцним і довго-
вічним, його не точитимуть шкідники 16. Як 
зазначають дослідники, рекомендації стосов-
но придатності тієї чи іншої фази для певної 
діяльності є нерідко суперечливими: одна й та 
ж фаза може оцінюватися то як сприятлива, 
то як несприятлива (небезпечна) 17. Зазначена 
суперечливість оцінки місячного часу вповні 
властива і для традиційної будівельної обря-
довості українців, про що мова піде нижче.

Отже, розглянемо, як оцінювалася та чи 
інша фаза місяця в контексті встановлення 
оптимальних часових рамок будівництва. 
У будівельній традиції молодий місяць укра-
їнці Карпат, зокрема закарпатські лемки, вва-
жали найсприятливішим для заготівлі буді-
вельної деревини (здебільшого бука): дерево 
рубається нового місяця, бо муцніше є, так не 
порохнявіє (с. Зарічево); дерево рубали в мар-
цю при новому місяці – до повного, шоб дерево 
було сильніше, шоб в хаті краще велося (с. Ту-
рички); дерево рубали в новий місяць, в сла-
бий – вшитко слабне (с. Тур’я Пасіка). 

У деяких місцевостях молодий місяць та-
кож вважали відповідним періодом для по-
чатку будівництва, зокрема, заснування під-
валин хати: закладають, коли молодий місяць, 
то в тим тижні є такий день, шо не можна 
строїтися (який – я не скажу), бо єсть день, 
шо буде швіль бити хату (с.  Кухче); місяць 
має бути молодий – коли росте; також роби-
ли входини, коли молодий місяць був (с.  Ви-
дерта); хату починали класти нового місяця – 
все стає міцнішоє (с. Лікіцари). 

Мотивація початку будівництва на мо-
лодику така: закладщину роблять молодого 
місяця, щоб молодо було в хаті  – так роби-
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ли наші батьки (с. Залазько); найкраще хату 
закладати на молодику, шоб молодилиося в 
хаті і молодиє добре жили (с. Мотійки); закла-
дали [підвалини], коли молодик іде вгору – як 
росте, тоді хату починають робити (щоб в 
хаті все росло і прибувало) (с. Бігунь).

Відома також і негативна оцінка періоду мо-
лодого місяця як часу початку будівництва: як 
новий місяць, то не можна ставити [хату], як 
новий місяць, то треба, шоб пройшло 2–3 дні 
(с.  Осівці); на молодику не закладали підва-
лин [хати. – Р. С.], бо буде сиро в хаті (с. Велика 
Фосня); треба закладать на старому місяці, бо 
як [закладеш підвалини. – Р. С.] на молодому, то 
в хаті будуть клопи… шось погане (с. Слобода 
Кухарська); як покласти хату на молодику, то 
діти будуть сваритися (с.  Ворсівка); коли за-
йти [до нової хати. – Р. С.] в молодиці, то шоб 
хазяїн гуляв по молодицях (с. Пішки). «На мо-
лодику мазають хату, але заводиться погань; на 
старом місяці, як сходить, лучче мазати» 18.

Позитивними характеристиками наділя-
лася фаза місяця підповня. Зокрема, бойки 
для початку будівництва місяць вибирали, 
шоб був підповний, шоб не сходив, шоб був 
цілий, лиш ще мав трошки дорости – в той 
тиждень починали будувати (с.  Катина). 
В багатьох місцевостях України вважали, що 
найкращий час для заснування подвалин на 
пудповнє (с. Жовтневе).

На підповні для заснування нової будівлі 
були придатними лише окремі дні: заклада-
ють хату лише як молодик три дні оботреть-
ся (с.  Сарновичі); найкраще закладати підва-
лини хати на третій, п’ятий або сьомий день 
(обов’язково непарний) молодика (с. Корма); за-
кладчину робили сьомого дня на молодик, шоб 
старий з молодим [місяцем. – Р. С.] обтерся – 
добра пора (с. Норинці); закладали  [підвалини 
оселі.  – Р.  С.], коли молодик очухається  – на 
сьомий або дев’ятий день (як лиш три дні мо-
лодику, то кожен день добрий – можна робить, 
шо хочеш) (с. Норинськ); як сем днів молодик на-
родився  – под семок починали стройку, входи-
ли в хату жити (с. Вичівка). Перші кілька днів 
молодого місяця як найсприятливіший час для 
різних починань також цінували чорногорці 19.

Підповню вважали також відповідним 
часом для вселення у нову хату: […]  в хату 
вошли в пєрву нєдєлю (перва нєдєля після на-
стання молодика) (с.  Думинське); перехищи-
на: старалися, шоб на підповні  [зайшли в 
хату. – Р. С.] – закон такий (с. Чугалі).

За повір’ям, господарі хати, заснованої в 
період «наростання» місяця від ріжка моло-
дого до повного, житимуть здорові та в до-

статку: треба закладати на підповня місяця – 
буде всьо вестися: худоба… (с.  Шпиколоси); 
місяць найкращий  – новий, підповний, щоб 
був мир в сім’ї (с. Нараївка); хату роблять в 
подповню – в повний місяць, шоб чоловік був 
багатий (с.  Серники); стройку начинали в 
пудповню – як луна прибуває, то все щастить 
в жизні (і сіяти, і горати, і все добре тоді ро-
бити) (с. Вичівка); добре закладати третього 
дня молодика або на пудповні, шоб було добра 
повно (с. Злобичі); роботу [заснування хати. – 
Р. С.] починати добре в повний місяць, бо мі-
сяць д’горі йде і вшитко буде д’горі йти (с. Роз-
тоцька Пастіль). Це й же час був придатним 
для вселення до нової хати: […] сядали в пуд-
повню – в молодиє дні, шоб було завжди повно 
(с. Ворокомля).

Позитивним значенням українці наділя-
ли період п о в н о г о місяця. Мешканці га-
лицьких Карпат саме в цю пору розпочинали 
рубати будівельний ліс: починають рубку на 
повний місяць, шоб в хаті всього було повно 
(с. Мігова); дерево різати йшли на старий мі-
сяць – круглий, повний, тоді дерево черви не 
їдять (с. Сушиця). У західнополіському с. Тур 
гадали про місце для зведення хати вночі на 
повний місяць. Зазначену фазу місяця та-
кож вважали сприятливою для заснування 
нової оселі: хату засновували на повний мі-
сяць  – так казали старі люди (с.  Дов потів); 
трам’я [підвалини. – Р. С.] в’язати – в повний 
місяць (бульбу теж садили в повний) (с. Плос-
ке); підвалини хати закладали вповні (с. Щи-
тинська Воля); начинали строїти в старі дні, 
щоб місяць […] постарів, шоб круглий – ста-
рий був (с. Видерта). 

Мотивація позитивної оцінки періоду по-
вного місяця для заснування хати аналогічна 
підповні: на старому (повному) місяці закла-
дали  [підвалини. – Р. С.], щоб всього повно в 
хаті було, щоб не була гола хата (с.  Гошів); 
місяць має бути повен – круглий, як жовток, 
коли починають будівництво, щоб було в 
хаті всього повно… (с. Лопушниця).

Фазу місяця, під час якої світило 
з м е н ш у є т ь с я, українці трактували су-
перечливо. Відома позитивна оцінка цього 
часу для початку будівництва: кажуть, луч-
че хату застроювати, шоб були стариє дні – 
коли місяць меншає (с. Малий Скнит); закла-
дають под старий мєсяц, коли він гине, а под 
новий – не мона (с. Щитинська Воля); здоро-
вії дні – як вже мєсяц падає, менша половина 
мєсяца (с.  Карпилівка); стройку начинали в 
стариє дні – єк уже місяць посля круглого днів 
кілька проходить (с. Дубчиці). На Полтавщи-
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ні обмазку хати здійснювали в легкий день 
зазвичай на другій або четвертій місячних 
фазах: «на підповнім місяці, або тоді, як по-
вний місяць з круга зверне» 20.

Водночас зустрічається й негативно оцінка 
цього часу 21 для початку будівництва: у гниль-
ниє дні – з круга рушило – не закладали підва-
лин (с. Злобичі); як місяць йде на спад – недобре 
(с.  Довпотів); спад (коли місяць зменшується) 
поганий для початку (с.  Жовтневе). Згідно зі 
свідченнями Г. Булашева «під час третьої ква-
дри, що зветься гнилушею, утримуються від 
робіт по господарству, а особливо уникають 
рубати будівельний ліс, бо зрубані в цей час 
дерева неодмінно попсує шашіль» 22.

Часовий проміжок, коли на небі місячне 
світило повністю відсутнє, був непридатний 
для початку будівництва: на межі […] не ста-
вили [хату. – Р. С.], бо безпліддя буде (с. Воро-
комля); береглися в межах строїти (с. Сама-
ри); не можна начинать стройку на межі – на 
чернеці, коли сходить місяць, ше не настав 
(як хлопець вродився на чернеці, то він  – 
безплодний, бездітний; тоді і не женяться) 
(с. Тур); як порожний місяць, то – порожні дні 
(с. Лопушниця).

В будівельній обрядовості при визначен-
ні часових параметрів будівництва україн-
ці брали до уваги також пору дня. Лаконіч-
ну характеристику пір доби знаходимо в 
Р. Ф. Кайндля: «кожного дня пора від світанку 
близько до обіду вважається чистою і щасли-
вою; пора від обіду до півночі – згубна. У го-
динах після півночі аж до першого співу півня 
чорт і привиди займаються своїми справами, 
і в обідній час теж» 23. Як правило, розпочи-
нали будівництво вранці: майстер прихо-
див класти хату до сходу сонця (с. Сушиця); 
майстер, як зійде сонце, три або дев’ять разів 
молився  […] і закладав (с.  Самари); майстер 
приходив [засновувати підвалини], як зійшло 
сонце (с. Ріп’яна); закладали в п’ятницю і чет-
вер зранку – як тілько поснідали (с. Осовці). 

Рідкісна інформація виявлена в с. Феневи-
чі на Київщині: по старинному обичаю не слід 
робити закладку до обіду – лише після обіду на 
молодику у вівторок – мужський день. 

Заснувати нову будівлю українці нама-
галися переважно до полудня. Наведемо на-
родну мотивацію вибору саме таких часових 
рамок: підлоги треба було зав’язати тільки 
до полудня, аби сі добре вело, по полудні – зле 
(с. Соснівка); підлоги в’язали до обіду, по обі-
ді  – не ведеся (с.  Головецько); підлоги треба 
в’язати до полудня, бо день до полудня крас-
ний, як молодий чоловік, а не по полудню. До 

полудня треба підлоги зав’язати і крокви по-
ставити, бо з полудня сі захмарить. Каже 
господар: «Йой, коби до полудня зав’язати!» 
(с. Тур’я).

Серед мотивації тієї чи іншої пори дня як 
оптимального часу для будівництва помітне 
місце посідає наявність і розташування на небі 
сонця: хату треба закласти до обіду, бо після 
обіду [сонце. – Р. С.] вже обертається, а до обі-
ду – йде вперед (с. Лікіцари); годилося зав’язати 
[підвалини хати. – Р. С.] до обіду – поки сонце 
не буде спадати (с. Галівка); все роблять до обі-
ду; якшо сонце високо піднімається, то шоб 
хата росла і в хаті росло. Як вже [сонце. – Р. С.] 
починає заходити, то то – вже нє (с. Перекал-
ля); подруби треба закласти до полудня, бо по 
полудні сонечко поверне і вже наниз іде, а то – 
ше іде вгору… (с.  Карпилівка). До нової хати 
також заходили до полудня, пізніше – ні; добре 
як [в цей час. – Р. С.] сонічко гріє (с. Тур’я). 

Імовірно, заборона працювати в полудень 
має загальнослов’янську демонологічну осно-
ву, оскільки це час активізації демонічних іс-
тот 24, про що ми вже згадували вище. 

Подекуди традиція дозволяла засновувати 
житло до того часу, поки світить сонце 25: за-
снувати [підвалини.  – Р.  С.] треба до заходу 
сонця, шоб ше світилося, бо сонце світить, то 
як благотворно (с. Довпотів); закладчину годи-
лося робити доти, поки світить сонце; після 
заходу не годилося закладати (с. Жеревпілля); 
хату треба закласти до заходу сонця, а вже як 
заходит сонце – не положено (с. Карпилівка). 

Нічний час, як вже мовилося вище, був 
придатним лише для гадань про місце май-
бутнього житла. Загалом цей період доби 
українці, як і інші слов’яни, вважали небез-
печним, оскільки активізовували свою ді-
яльність різні демонологічні істоти. Лише в 
Середньому Подніпров’ї за поодиноким свід-
ченням «радять з метою уникнення вроків 
входити в дім вночі» 26. 

Семантизація днів тижня в слов’ян про-
являється в епітетах, які їх супроводжують: 
«щасливий», «легкий», «благий», «чистий» 
або «нещасний», «важкий», «слабий», «пус-
тий», «яловий», «кривий», «мертвий», «чор-
ний» тощо, а також в заборонах і приписах, 
які стосуються вибору сприятливого дня для 
здійснення (або початку) важливих господар-
ських і життєвих акцій, побутової поведінки 
і супроводжуючих їх мотиваціях 27. 

Незважаючи на те що під впливом церкви 
утверджувався погляд на час, згідно з яким в 
бога всі дні однакові (с. Недашки), в українців 
практично до сьогодні збереглися різні забо-

http://www.etnolog.org.ua



 155  

рони і повір’я, пов’язані з днями тижня. Вони 
присутні в обрядово-звичаєвому комплексі, 
супроводжуючому будівництво: були певні дні, 
коли не можна було рубати дерева – ні почина-
ти, ні рубати (с. Слобода); є такий день, коли 
по дереву стукнеш, то дерево всохне (с. Озеря-
ни); є такі в року дні… єсть плохиє і хорошії 
дні… На кожний місяць є такі дні: хорошиє і 
плохиє. Вони написані. …Колись, казали, в маю 
дітей не вінчати – не хвалили його. (с. Грудки); 
як настане місяць, то в тим тижні є такий 
день, шо не можна строїтися (який – я не ска-
жу), бо єсть день, шо буде швіль бити хату 
(с.  Кухче); гнила середа є в кожному місяці, в 
цей день не закладають [будівлю. – Р. С.], лише 
дерево подрубують, яке мішає  – шоб скоріш 
висохло (с.  Рудня Перганська); дерево рубали 
в першу п’ятницю нового місяця – ніякий черв 
його не з’їсть, ніколи не загине; в році є тільки 
три [такі. – Р. С.] п’ятниці (с. Смерекова); хто 
в суботу і воскресеніє робить, той буде більше 
перед смертю мучиться (с. Грезля); коли будеш 
закладати, тоді і ложи в той день хліб  [для 
гадання.  – Р.  С.]: в вівторок гадаєш  – через 
тиждень у вівторок закладай  [підвалини.  – 
Р. С.] (с. Самари); на ноч (в четвер) клали кусок 
житнього хліба посереди ні майбутньої хати… 
(с. Тур). Імовірно, ми маємо справу з уціліли-
ми уламками якихось давніх повір’їв про час.

Часто при визначенні часових рамок бу-
дівництва українці керувалися уявленнями 
про «щасливий», «добрий» час (день): будів-
ництво начинали в середу, бо щасливий день 
(с. Кухче); п’ятниця, середа – добрий час [для 
початку будівництва. – Р. С.] (с. Видерта); на-
чинали строїти в дні хороші – шоб в п’єтницю 
закладати; кажуть, п’єтниця – самий щасли-
вий день (с.  Островськ); дерево починали ру-
бати не в понеділок і не в суботу (в понеділок 
даже кабана не б’ють; субота – не закінчена 
робота) (с.  Тур); дерево рубали в вівторок і 
четвер – годні дні (с. Турички).

Доволі живучими є уявлення про так звані 
«важкі» і «легкі» дні тижня. Найчастіше «важ-
ким», непридатним для початку будівництва 
та багатьох інших починань, українці вважа-
ли понеділок 28: понеділок  – важкий день, не 
закладають стройки (од пожару – може хата 
згоріти) (с. Рови); понеділок – важкий день, а в 
четвер – черви точать дерево, тому в ці дні не 
закладали хату… (с. Злобичі); в понеділок по-
чаток – тяжкий день, як почати в понеділок 
будувати, то тяжко робити на будові (с. Су-
шиця). Подібно до понеділка «важкими» вва-
жали й деякі інші дні: хату можна в’язати у 
вівторок, четвер і суботу; понеділок, середа, 

п’ятниця  – тяжкі дні: ніколи не починали ні 
в’язати, ні весілля (с. Плоске).

Що стосується «легких» днів, придатних 
для початку будівництва (підлоги в’язали не 
в піст, а в легкий день (с.  Велика Лінина), 
то до них подекуди зараховували середу 
і п’ятницю (с.  Кімната); хату закладали в 
п’ятницю, середу  – легкі дні місяця (старо-
го – він круглий) (с. Грудки); зав’язували під-
валини найчастіше в суботу  – легкий день 
при святі (с. Нижня Вовча). 

Водночас можна почути й негативну оцін-
ку суботи: в суботу не робили закладчини, 
бо в суботу – торба порожня (?) (с. Бігунь); в 
суботу – послідна днина: не рубали [не почи-
нали рубати дерево для будівництва. – Р. С.] 
(с.  Рунгури); в суботу не можна  [починати 
будівництво] – останковий день (с. Сушиця); 
в суботу нічого невільно кінчати  – послідна 
днина (с. Гута). Мешканці Слобожанщини хоч 
і не вважали субботу важким днем, але вона 
була непридатною для початку будівництва: 
«розпочавши якусь нову роботу в суботу, бу-
деш продовжувати її лише по суботах» 29. 

Подекуди дні тижня диференціювали на 
«парні» і «непарні» з наступною позитивною 
оцінкою парності: закладали хату в парниє 
дні – вівторок… (с. Розсохівське); вівторок і 
четвер – дні, придатні для будівництва, пар-
ні дні (с. Катина).

В оцінці днів тижня на предмет їх при-
датності для заснування житла відома також 
дихо томія «чоловічий»  / «жіночий»: найкра-
ще закладати підвалини у вівторок – мужчин-
ський день, бо женщина – невезуча (с. Гошів); 
вівторок і четвер – мужські дні: починали бу-
дову (с. Ріп’яна); в’яжуть підлоги і в четвер, і 
в вівторок – хлопські дні (с. Велика Лінина). 

Часто при визначенні часу початку будівни-
цтва українці віддавали перевагу «жіночим» 
дням: закладають  [підвалини хати.  – Р.  С.] в 
середу і п’ятницю – женський день; входять [до 
нової оселі. – Р. С.] в середу і п’ятницю (с. Щи-
тинська Воля); починали постройку в середу 
або п’ятницю, бо то – женські дні, вони – кра-
щі (шоб сем’я велась, діти були – то ж од жен-
щини…) (с. Осовці); закладали [хату. – Р. С.] в 
женські дні  – середу, п’ятницю (жінки  – луччі, 
м’ягші) (с. Сапанів); начинали стройку: вибира-
ли день – вівторок, середу або п’ятницю – щоб 
не в начало тижня і не в послідній [день. – Р. С.]. 
Вибирали жіноцькії дні: жінка, бач, родила нас 
усіх… (с. Серники); хату засновували у вівторок 
і п’ятницю. Але найкраще – в женскій день: се-
реда, п’ятниця, субота, бо хата – вона, а хлєв – 
в мужскій (вівторок, четвер) (с. Білокоровичі).
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У  багатьох обстежених місцевостях при 
оцінці днів тижня бралися до уваги такі озна-
ки, як «пісний» і «скоромний». Здебільшого 
«пісні» дні українці вважали непридатними 
для починань, у тому числі й будівництва: 
пісними днями є понеділок, середа і п’ятниця. 
Починати будівництво слід в скоромні дні  – 
вівторок і четвер. Субота теж тяжкий 
день  – шостий (с.  Слобода); п’ятниця, се-
реда – пісні дні, тоді закладщину не робили – 
не закладали підошви, підвали, бо буде шось 
мішати (с.  Тур); закладини робили тільки в 
суботу, бо це – легкий день; понеділок, середа, 
п’ятниця – пісні дні (с. Сушиця). 

На відміну від «пісних» «скоромні» дні діс-
тавали позитивну оцінку: дерево рубали в порз-
ні дні – вівторок, четвер, субота; в пісні – не 
можна (с. Яворів); дерево рубали лише в масні 
дні (вівторок, четвер) (с.  Розтоцька Пастіль); 
заснування і заселення хати [робили у. – Р. С.] 
вівторок і четвер – масні дні, інші дні – посні 
(с.  Стужиця); закладати  [підвалини хати.  – 
Р. С.] можна тільки в вівторок, четвер і субо-
ту – скоромні дні. В інші дні – недобре, пісно – 
значить пісно (с. Пороги); входини: входять в 
скоромний день (с. Слобода); переходини робили 
в скоромний день – не в піст (с. Чорний Потік).

На Гуцульщині понеділок, середу і 
п’ятницю називали «бошковими» днями 
(«бошка – гріх, невільно») 30. Також ці дні відо-
мі як «феральні». Л. Шевченко ототожнювала 
феральні дні з «важкими» 31. Висловлювала-
ся також думка, що феральні дні стародавні 
римляни присвячували померлим. У цей час 
належало утримуватися від різних занять, 
хоча він і не був святковим. Звідси начебто 
й походить забобон, що в деякі такі дні не 
можна починати роботу, оскільки можливе 
нещастя 32. В українській культурній традиції 
також відомі персоніфікації понеділка (сивий 
дід, який виконує обов’язки райського брам-
ника і перевозить душі померлих через вог-
няну ріку), п’ятниці (фантастична істота жі-
ночої статі, нерідко – молодиця, яка стежить 
за вшануванням людьми її дня), неділі 33.

В оцінці днів тижня стосовно їх придатнос-
ті для різних починань також нерідко присутня 
мотивація християнського походження: поне-
ділок  – не робили  [не починали будівництва.  – 
Р. С.], [бо] тяжкий день – день для душі (с. Са-
панів); в понеділок хату закладати нізя, бо світ 
починався, у вівторок – будеш сорок раз заложу-
вати, в четвер – чистий – можна (с. Шпилі); «ві-
второк – коби не благовісна днина, то усе добре 
робити, хиба снувати не вільно, бо у вівторок 
світ сі засновував» 34; понеділок – добрий день для 

закладчини, бо цього дня Сус Христос народився 
(с. Сущани); хату клали в вівторок або четвер 
(бо в вівторок світ снував бог); в суботу не по-
чинали нич (с. Зарічево); підвалини нової хати не 
засновують в понеділок, середу і п’ятницю. Одні 
кажуть: «Провідний тиждень  – яловий!» Інші: 
«Великодній!» (с.  Довпотів); починали руба-
ти [дерево. – Р. С.] в четвер і суботу – то легкі 
дні; П’ятниця – піст. Понеділок – піст до ан-
гелів-хранителів (не починали жодної роботи). 
Середа – піст до Божої матері. П’ятниця – піст 
до Ісуса Христа (тому тоді не починали робо-
ту). Раніше все весілля робили в четвер (с. Су-
шиця); закладщину роблять у п’ятницю або 
суботу. У вівторок і четвер – не можна. Чет-
вер по релігії – сухий день, в четвер не колять 
кабана (с. Кухарі); найкращі дні [для заснуван-
ня підвалин хати. – Р. С.] – вівторок і середа, 
а найлучче – в чистий четвер, вон каждую не-
ділю чистий (с. Жеревпілля); «четвер – можна 
усе робити» 35; не закладали в понеділок – важ-
кий день і в субботу – єврейський, нещасливий 
день (с. Думинське); закладають [хату. – Р. С.] 
у вівторок, а в п’ятницю  – ні; кажуть, Суса 
Христа в п’ятницю розпинали (с. Лопатичі); в 
понеділок і п’ятницю не починають будувати 
хату; в п’ятницю не можна стірати, в суботу 
не можна довго спати, а в неділю не можна рано 
співати. П’ятниця – святий день, така ікона є, 
це – як неділя (с. Велика Чернігівка); «п’єтниці – 
пісна днина. В  п’єтницю також мовкне всяка 
пісня, бо то дуже наказуют за то, що гріх, шо 
п’єтниці пісна и она усіх Бога просит» 36.

На Слобожанщині, за свідченням П.  Іва-
нова, українці «починають будувати зазви-
чай в дні, присвячені преподобним, про що 
попередньо наводять точну довідку у грамот-
них людей або церковнослужителів, оскільки 
існує переконання, що розпочавши роботу в 
день, присвячений пам’яті мученика, будів-
ництво благополучно не завершиш» 37. Меш-
канці Середнього Подніпров’я також уника-
ли закладати хату в «дні святих мучеників», 
вибираючи натомість «лехкий динь» (крім 
понеділка і суботи) 38.

Підсумовуючи викладений матеріал, мо-
жемо стверджувати, що в минулому вибір 
часових рамок будівництва (заготівлі бу-
дівельного лісу, гадання про місце майбут-
ньої споруди, заснування будівлі, вселення 
у нове житло) займав помітне місце в тра-
диційній будівельній обрядовості українців, 
ґрунтуючись на уявленнях про «щасливий» 
і «нещасливий» час, а ширше – про його не-
рівноцінність. Вибір оптимального часу здій-
снювався шляхом накладання ритуальних 
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обмежень на той чи інший часовий проміжок. 
Будівництво (передовсім житла) вписува-
лося в річний народний календар: житло 
не розпочинали будувати у високосний рік, 
уникали постів та окремих святкових днів 
(присвячених великомученикам, Євдокії, 
Благовіщення, тощо). Входини до нової оселі 
здійснювали здебільшого до початку осінніх 
поминальних свят. 

У  виборі оптимального часу будівництва 
істотне значення мав місячний календар. Од-
нак внаслідок суперечливої інформації мож-
на стверджувати, що однозначною негатив-
ною оцінкою наділявся лише період на межі, 
чернеця, порожнього місяця, коли небесне сві-
тило не спостерігалося на небі. 

При виборі дня тижня для здійснення 
тієї чи іншої акції в комплексі будівель-
ної обрядовості українці надавали перева-
гу «щасливим», «легким», «парним» дням з 
характерним різнотлумаченням їх. Якщо в 
інших слов’янських традиціях (передовсім 
східнослов’янських) перевага надавалася 
«чоловічим» дням 39, то згідно з матеріалами 
будівельної обрядовості українців така за-
кономірність не простежується: в одних ло-
кальних традиціях позитивну оцінку діста-
вали «чоловічі» дні, а в інших – «жіночі».

Подібній регламентації підлягала пора 
доби з характерною для неї негативною оцін-
кою межових точок  – полудня та півночі як 
часу активізації різних демонічних персона-
жів нижчої народної міфології. Загалом по-
зитивно розцінювалися насамперед пора «до 
полудня» і світлова частина доби («до заходу 
сонця»). Натомість вечірню і нічну пору укра-
їнці вважали придатними лише для гадань 
про місце для житла. 
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Лідія Артюх 
(Київ)

Х А РЧОВІ ЗА БОРОН И. С П РОБА К Л АСИФІ К А Ц І Ї

Заборони й обмеження, пов’язані з їжею, 
можна зарахувати до найстійкіших елементів 
у системі народного харчування. Становлячи 
яскраве й самобутнє явище побутової куль-

тури етносу, вони містять у собі елементи й 
комплекси етичних, конфесіональних, об-
рядових уявлень, норм звичаєвої поведінки, 
характерних для певної етнічної спільно-
ти. Нерідко саме в них може відображати-
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ся етно культурна історія народу. У  системі 
звичаєвих заборон харчові й донині зберегли 
чи не найбільше архаїчних елементів, а то й 
комплексів. 

Часто в пресі, художній літературі та нау-
кових працях українське слово «заборона» 
підміняється поняттям «табу». Очевидно, 
усе-таки не можна ототожнювати будь-яку 
звичаєву заборону з табу в суто етнографіч-
ному значенні цього слова. Як заборона, так 
і табу є соціонормативним регулятором по-
ведінки зі знаком мінус. У структурній опо-
зиції їхня функція переноситься на перше 
місце: не робити / робити, не здійснювати / 
здійснювати, не їсти  / їсти, не готувати  / 
готувати і т. ін. Табу і звичаєва заборона пе-
редбачають покарання порушників Вищими 
силами і змушують непокірних дотримува-
тися встановлених правил.

Однак є суттєві відмінності в особливос-
тях цих регуляторних структур і їх функціо-
нуванні. Табу передбачає передусім колек-
тивну відповідальність за його порушення. 
Кожен член певної спільноти має бути пе-
реконаний у тому, що порушення ним табу 
нанесе шкоду всім. Крім того, табуація  – це 
прояв певної владної волі осіб, котрі наділе-
ні функцією посередника між Вищим світом 
і громадою (людьми)  – жерцями, вождями, 
очільниками. 

Якщо розглядати табу як прояв волі влад-
них структур суспільства і колективної відпо-
відальності кожного перед усіма, то можна зау-
важити, що звичаєва заборона, яка функціо нує 
протягом століть в українському побуті, є зна-
чно простішою і водночас складнішою нор-
мою. У ній зберігається одна із спільних з табу 
компонент – небезпека неминучого покарання 
за порушення, але при цьому відсутня особис-
та відповідальність перед спільнотою, колек-
тивом, родиною. Кожен боїться лише за себе, 
своє життя, здоров’я, добробут. Покарання 
може виявитися таким великим, що зачепить 
усю родину порушника. Тому можна припус-
тити, що табуація  – це інститут, який посту-
пово зникає з розпадом родового суспільства, 
часто заміняючись звичаєвими заборонами. 
Останні не мають такої ваги, як беззаперечне 
правило чи закон, проте виконуються людьми 
мотивовано (або й немотивовано) впродовж 
десятиліть і століть. Мотивація заборони може 
змінюватися носіями на догоду конфесійним, 
атеїстичним, раціональним чи іншим нормам 
або й зовсім зникати, у чому проглядається іс-
тотна відмінність сутності заборон від сутнос-
ті приписів у народній звичаєвості. Навіть по-

збавлені мотивації, вони краще зберігаються в 
побуті й функціонують довше.

Як табу, так і заборона не є соціальними 
нормами абсолютно сталими  – вони можуть 
з’являтися і зникати в процесі розвит ку сус-
пільства в різних умовах. Скажімо, з поширен-
ням нових релігій виникають нові заборони і 
зникають деякі старі. Водночас упровадження 
в суспільство християнства повністю нівелює 
одну з головних компонент заборони-табу  – 
острах перед негайним покаранням. Пока-
рання за порушення заповідей, скоєні людьми 
сьогодні, відкладаються в часі й просторі на 
інший час. Порушники неминуче будуть по-
карані, але після фізичної смерті і на «тому» 
світі. Саме так із заборонних норм виникають 
та утверджуються норми моральні, які й ви-
ступають як соціальні регулятори. Моральні 
норми впроваджуються в побут переважно не 
як символи звичайної віри, а швидше у формі 
пошани, поважання успадкованих традицій 
(заповідей, доброчесних приписів).

Подібна відсутність мотивації ритуалу 
(вчинку) характерна не лише для пізніших 
суспільств, але й для ранніх форм цивіліза-
цій. К. Леві-Стросс зауважив, що в більшості 
первісних народів досить складно з’ясувати 
моральне виправдання якому-небудь звичаю 
чи соціальній установці або отримати розум-
не пояснення: «У відповідь на подібні питан-
ня туземець обмежується заявою про те, що 
такий стан речей існував завжди, що такими 
були воля богів чи настанови предків». Якщо 
ж етнограф все-таки добивається відповіді, – 
продовжує К. Леві-Стросс, – «то з’ясовується, 
що вони завжди носять сліди пізнішого під-
ведення раціонального підґрунтя або ж вто-
ринного осмислення звичаю. Не підлягає 
сумніву, що неусвідомлені причини виконан-
ня певних обрядів чи дотичність до окремої 
віри дуже далекі від тих, на які посилаються, 
щоб їх визначити. Навіть у нашому суспіль-
стві кожна людина сумлінно дотримується 
певних правил поведінки за столом, норм 
громадського етикету, численних моральних, 
політичних і релігійних норм, вимог до одя-
гу, однак їх походження і реальні функції не є 
для неї предметом обміркованого аналізу» 1. 

Заборона  – це елемент мови (вербальної 
чи німої), характерної для певної етнічної чи 
субетнічної традиції чи окремої території, 
який бере на себе функції регулятора правил 
поведінки (у повсякденному, святковому, ри-
туалізованому побуті) людини в суспільстві.

Щоб розглянути харчові заборони в укра-
їнців, спробуємо типологізувати їх, ство-
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ривши, якщо можливо, зручну структуру. 
Пропонуємо спробу класифікації харчових 
заборон українців. Такі заборони можна по-
ділити на кілька типів:

1.  Заборони на споживання певних про-
дуктів, харчів, страв, тобто заборона на пред-
мет, незалежно від часу споживання чи в 
зов сім незначній залежності від різноманіт-
них умов.

2.  Заборони готувати або  / й споживати 
їжу в певний час (години дня, день / ніч), день 
тижня, сезон року, фази місяця, свято чи ка-
нун свята, тобто часові заборони.

3. Заборони на деякі дії, пов’язані з підго-
туванням продуктів харчування, приготу-
ванням їжі, споживанням страв, а також дії 
з домашнім начинням, піччю (вогнем), водою 
та іншим, а отже, заборони на дію.

У  свою чергу остання категорія заборон 
може бути поділена на два підрозділи:

3а. Заборони чинити якісь дії з продукта-
ми харчування, харчами, стравами, незалеж-
но від персони, котра чинить дію, тобто забо-
рони для всіх членів суспільства (громади, 
населеного пункту тощо).

3б. Заборони чинити дії з харчами та стра-
вами певним означеним особам: дівчатам, 
жінкам, вагітним, «нечистим» жінкам (у пев-
ні періоди), чоловікам, коліям, гицелям та ін.

1.  Заборони на предмет. Це і є, власне, 
харчові заборони, яких за звичаєм мають до-
тримуватись усі носії етнічних традицій.

Однією з найдавніших в історії україн-
ської харчової культури є заборона на кони-
ну, яка була вилучена з харчового раціону на-

селення за часів Київської Русі. Розглянувши 
різноманітні мотиви відмови від споживання 
м’яса коней (гігієнічні, господарські та  ін.), 
можна цілком переконливо стверджувати, 
що на таку заборону знач ний і домінуючий 
вплив справила нова релігійна, християн-
ська, традиція, яка була впроваджена на Русі 
всупереч язичництву і навдивовижу швидко 
ввійшла в побут давньо руського населення, 
закріпилася й існує вже не одне століття 2.

Відомий російський радянський етнолог 
С. Токарев, використавши певною мірою кла-
сифікацію К. Мошинського, умовно поділив 
слов’янський домашній тваринний світ на 
три категорії:

1)  чисті тварини (велика рогата худоба, 
вів ці);

2) тварини, що виконують подвійну роль – 
як захисників людини від нечистої сили, так і 
союзників останньої (кінь, коза, собака);

3)  тварини, пов’язані з нечистою силою 
(кіт) 3. 

Стосовно тварин як харчового продукту ця 
класифікація не викликає заперечень у пер-
шому й останньому пунктах, оскільки страви 
з м’яса великої і малої рогатої худоби завжди 
були бажаними на столі в українців. Щодо 
кота, то він належить до тих тварин, м’ясо 
яких заборонено вживати в їжу (тих, що ма-
ють на ногах (лапах) пазурі, а не копита). До 
тієї самої категорії зараховували також вовків, 
лисиць, ласиць, тхорів, куниць, дрібних гри-
зунів. У  середньовічних приписах і поучен-
нях століттями точилася дискусія стосовно 
ведмежатини, бобровини й зайчатини (позаяк 
ці тварини теж мають пазурі, але традиційно 

* ЯК ПАН ВУЖА ЇВ.
– Колись один пан упіймав вужа, на дванадцять 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 малесенькому шматочкові 
врізав, окремо зав’язав у шматину і разом полоскав у дванадцяти водах і разом варив. А тоді подав панові, 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 почав 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 рос-
лина, 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 в коров’яка: «А до чого ти?». А коров’як відказує: «А я до ґили!» [на-
родна назва грижі. – Л. А.]. Кухар це почув, 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». (Записала Л. Артюх у с. Половецьке 
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 1989 року).

** В Україні широко побутує повір’я, що на Здвиження (Здвиги, Воздвиження Чесного Хреста – 27 вересня) не мож-
на ходити до лісу під ризиком бути покусаним зміями, бо в цей день «гади здвигаються» (кубляться) перед зимо-
вою сплячкою. На Здвиження 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 по Покрові (14 жовтня) суворо 
забороняється «ритися в землі», «порпатися в городі». До того часу слід вибрати усі овочі-коренеплоди (картоп-
лю, моркву, петрушку, пастернак тощо), аби не турбувати сплячих змій. Потурбовані змії можуть прокинутися 
і розповзтися по землі в невчасну пору, а вони дуже небезпечні в цю пору. Убивати їх не можна: це принесе не-
щастя вбивцеві.
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входили до харчового раціону як давньорусь-
кого населення, так і в пізніші часи українців, 
поляків, біло русів та інших, і заборони їх не 
торкнулися.

У  другій категорії не викликає запитань 
собака, який так само, як вовк чи лисиця, має 
кігті на лапах, а окрім того, за біологічною 
класифікацією належить разом з ними до 
родини собачих. Про коня й конину вже зга-
дувалося. Щодо кози й цапа, то їх належність 
до копитних «дозволила» їм увійти до скла-
ду «їстівних» тварин. Проте їх «двоїстість» 
у системі уявлень українців беззапереч на. 
З  одного боку, коза є виразним символом 
плодючості й продуктивності, з другого, – чо-
гось нечистого, пов’язаного з чортом. 

Згадаймо новорічні «вистави», де голов-
ним персонажем виступає Коза, яка вмирає й 
воскресає під яскравий рефрен: 

Де коза ходить,
Там жито родить.
Де коза рогом,
Там жито стогом.
Де коза ногою,
Там жито копою.
Де коза хвостом,
Там жито кущом.

Тут, як уважає український етнолог О. Ку-
рочкін і більшість його попередників, чітко 
проглядається «первісне магічне значення 
новорічної гри-вистави, її аграрна спрямо-
ваність»  4. У  цих іграх утілено стародавні 
уявлення про коловорот у природі: вмиран-
ня / засинання восени й воскресіння навесні. 
Обрядові дії з Козою відбуваються саме на 
Новий рік, у період зимового сонцестояння, 
коли природа повертається до нового сон-
ця й починає оживати. Коза начебто будить 
сили природи, спрямовуючи їх на новий щед-
рий урожай 5.

З  другого боку, ця тварина в уявленнях 
українців виступала як хтонічна істота. До 
прийняття християнства коза й цап входили 
до переліку жертовних тварин (звідси – жер-
товне козеня, «цап відбувайло»), тому, воче-
видь, ставлення населення до них після його 
прийняття, так само, як і до коня, змінюєть-
ся, хоча й не так радикально. Їхнє м’ясо спо-
живали, але з певними обмеженнями: його не 
готували й не святили на Великдень, не їли 
на Різдво й Зелені Свята. М’ясо цих тварин не 
вживали в їжу вагітні жінки. У Молінні Дани-
ла Заточника (ХII ст.) проголошується: «Глаго-
леть бо в мирських притчах: не скотъ въ скот 
х коза; ни звyрь въ звyрех ожь» («Говориться ж 

у мирських притчах: не скотина серед скотини 
коза, не звір серед звірів їжак») 6. 

До продуктів харчування не належали 
слимаки, комахи, жаби, змії. Уявлення про 
нечистоту змії як продукту харчування під-
тверджує оповідання, записане на межі Поділ-
ля й Полісся у 80-х  роках ХХ  ст.* Подібний 
сюжет зафіксовано ще Василем Кравченком на 
початку ХХ ст. 7 Приклади з народних оповідань 
підтверджують тезу про подвійну сутність 
змії в уявленнях українців. «Нечистість» змії 
виявляється якраз у забороні споживати 
її м’ясо. Зв’язок змії зі світом чарівників і 
ворожбитів безсумнівний. Однак у народних 
повір’ях в українців, як і в більшості слов’ян, 
змія є ще й істотою, котра охороняє земні 
надра  **, має виражений хтонічний характер. 
Отже, з одного боку, вона нечиста, шкідлива, 
неїстівна, а з другого, – недоторканна у сфері 
свого побутування й така, що виступає 
посередником між світом живих і світом 
мертвих, між «цим» і «тим» світами.

Це лише кілька прикладів предметних 
харчових заборон з абсолютно різною моти-
вацією «невживання». Цікаво, що з класи-
фікаційного ряду Нижчого Світу, до якого в 
індоєвропейських космогонічних поглядах 
належать міфологічний змій (змія), водяні 
тварини: бобер, видра, черепаха, жаба, риба, 
«земляні»: миша, кріт, а також комахи-пара-
зити 8, їстівними в українській харчовій тра-
диції залишаються бобер і завжди  – риба. 
Щодо останньої, то вона навіть уводиться в 
обмежений харчовий раціон під час постів, 
коли інші продукти тваринного походжен-
ня забороняється вживати. Бобровину спо-
живали не лише в м’ясоїд, але й обмежено в 
піст. Готували, наприклад, страву з боброво-
го хвоста. Оскільки він мав покриття, схоже 
на риб’ячу луску, його можна було вважати за 
«пісну» страву. 

2.  Серед часових харчових заборон 
однією з найпоширеніших і найдавніших 
в Україні є постування: відмова в певні дні 
тижня чи сезони року від споживання їжі 
тваринного походження (м’ясних і молочних 
продуктів, яєць). Виняток становила, як уже 
згадувалося, тільки риба. 

Піст як харчова заборона має виразний 
мотив співпереживання стражданням Ісуса 
Христа, скорботи й співчуття у дні Його 
загибелі, сподівання очиститися від земних 
гріхів у такий спосіб. 

Для періоду раннього християнства на 
Русі найвиразнішими часовими заборона-
ми стали саме пости. Постування як усми-
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ріння плоті було набільш характерним для 
блаженних іноків, пустельників, печерників 
і взагалі ченців. Деякі з них навіть отримува-
ли почесне прізвисько – «постник»: «…Бысть 
первый Дамиан презвитеръ. Бяше таковъ 
постник, яко разве хлеба и воды ничто не 
ядяше до дьне смерти своея»  9; «С  ними и 
Пиминъ, блаженный Постник въ един день 
скончался»  10. У  Молінні Данила Заточника 
є звернення до мирян: «Но егда веселиши-
ся многими брашны, а мене помяни, сухъ 
хлебъ ядуща; или пиеши сладкое питие, а 
мене помяни, теплу воду пиюща от места не-
заветрена, егда лежиши на мягких постелях 
под собольими одеялы, а мене помяни, под 
единым платом лежаща и зимою умирающа, 
и каплями дождевыми аки стрелами сердце 
пронизающе» 11. 

Український письменник Іван Вишен-
ський, виправдовуючи ченців, котрих засу-
джували миряни за нестриманість у питві та 
їжі на свята, писав: «Тому неборакові в місяць 
раз випаде напитися й то не перебираючи, 
а що знайде, гірке або квасне пиво, а чи мед, 
то і хлебче, аби тільки наситити й утішити 
ту поганку-утробу, а наситившись, терпить, у 
келію влізши, доки йому друге таке свято тра-
питься. А в тебе як середа – Різдво череву, а як 
п’ятниця – Великдень» 12. Він пропагував по-
стування як шлях до спасіння душі: «Отаким 
обичаєм може спастися такий володар, король 
чи князь... Так ото чинили й перші благочести-
ві християнські царі (знаходимо про це в цер-
ковних історіях), ходили вони пішо в пустиню 
й там, у тих, хто в Христі люто жив, просили 
вдатися до Бога із своєю покорою, щоб дав їм 
поміч і посприяв, причащалися там із ними 
сухим хлібом ще й за звичаєм хвалили те при-
гощання та пошанування, кажучи: “Ніколи 
ще царська вельми вигадлива трапеза так мене 
не усолоджувала і не давала такого любовного 
наситку, як твій сухий хліб, отче!”» 13. 

Різними були вимоги щодо строгості по-
стів у мирян і в ченців. Павло Алеппський 
неодноразово зауважував скудність монас-
тирської трапези в піст: «Подали обід з піс-
них страв, бо це було в понеділок, в котрий 
вони не їдять риби»; «Ми сіли за трапезу: за 
нею не було нічого, окрім мочених турець-
ких бобів, квасолі, звареної без олії, схожої 
на горох, шинкованої капусти з водою і сіл-
лю, котра заготовляється на весь рік, і більш 
нічого. Олію й вино… споживають тільки 
по суботах і неділях. Але вони п’ють яблуч-
ну воду» 14. Можливо, архідиякон мовив про 
яблучний квас. У  Густинському Троїцькому 

монастирі мандрівників здивував аскетизм 
місцевих отців церкви: «Щодо отців монасти-
ря, то перед кожним з них поставили тарілку 
каші з олією і більше нічого. Такий у них зви-
чай. Ніхто не їсть вишуканих наїдків, окрім 
приїжджих і “поклонників”. На іншому столі 
подавали м’ясні страви для “поклонників” і 
наших служителів із мирян» 15.

На цінне свідчення про піст у козацькому 
побуті натрапляємо у французького інжене-
ра Г.-Л.  де  Боплана, який тривалий час пра-
цював на Січі: «Вони  [козаки.  – А.  Л.] дуже 
шанують святкові дні і дотримуються постів, 
які в них тривають 8 або 9 місяців на рік і по-
лягають в утриманні від м’яса. Вони настіль-
ки вперті в дотриманні цієї формальності, 
що переконують себе, ніби порятунок їхньої 
душі залежить від зміни їжі» 16. 

Проте українці не ставилися фанатично 
до постів. В етнографічних матеріалах кінця 
ХIХ – початку ХХ ст. міститься чимало свід-
чень послаблених вимог до постування для 
малих дітей, хворих, вагітних. Василь Крав-
ченко записав у с. Солотвин Бердичівського 
повіту: «Як дуже слаба людина, то хто з рід-
них піде до батюшки, попросить слабому 
доз волу їсти, батюшка дозволить, тоді слабий 
їсть скором, а батюшка за його одмолиться» 17. 
Здебільшого такі дозволи стосувалися молоч-
них продуктів і яєць, м’ясо та всілякі м’ясні 
продукти лишалися під забороною.

Звичаєм заборонялося споживати м’ясо й 
сало не лише в піст, був іще тиждень, що пе-
редував Великому постові  – Масляна (Мас-
ниця). В Україні цього тижня вже не їли м’яса, 
проте дозволені були молочні продукти, та й 
то в незначній кількості – вареники із сиром, 
сирні бабки-запіканки, млинці й налисники 
із сиром і яйцями, масло тощо.

Чимало заборон, пов’язаних з харчуван-
ням, перегукуються з уявленнями про світ-
лий і темний час доби (день / ніч, ранок / вечір) 
про добрі й недобрі дні тижня, про сприятли-
ві чи несприятливі фази місяця.

Ранок і день у народних уявленнях зазви-
чай асоціюються з добрим началом, а вечір і 
ніч – з недобрим чи навіть ворожим. В. Крав-
ченко на початку ХХ  ст. записав на Поліссі: 
«Одрізану звечора цілушку не годиться їсти 
самому, а треба віддати худобі. Лише той, у 
кого бракує худоби, може з’їсти сам»  18; «Як 
сонце сяде, не можна позичати лопати, що 
хліб у піч нею саджали, бо мала дитина не 
спатиме» 19. Так само чинили й на Тернопіль-
щині: «Хлібну лопату не давати на ніч з хати, 
бо дитя не спатиме»  20. Не годилося вилива-
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ти помиї надвір уночі або ввечері, викидати 
в цей час із хати сміття з остраху, що в хаті 
переведеться добро.

Багато всіляких заборон було пов’язано з 
неділею й п’ятницею, зокрема, заборона вчи-
няти й пекти хліб у п’ятницю й неділю, запа-
рювати квашу.

3а. Заборони на дію з їжею, а також піччю, 
начинням, помелом тощо. Чи не найбільше 
таких заборон, які почасти функціонують і 
досі, пов’язано з похоронами й поминками. 
Мотивація цих дій переважно втрачена, але 
подекуди можна натрапити на пояснення, 
які можуть пролити світло на причину за-
борони, а можуть бути лише пізніми тракту-
ваннями. Наприклад, існує заборона корис-
туватися на поминках виделками, причому є 
різні пояснення: «Виделок на обід не можна, 
бо не баль»; «Їдять тільки ложками, бо Ісуса 
мучили й кололи перед смертю. То й нам не 
можна виделок, бо покійного теж на тім сві-
ті колотимуть»; Виделок на обід не дають, бо 
вони «одколюють», і хазяйство піде слідом за 
покойним»; «Вилок не дають, колоти в цей 
день не можна, штрикати, бо щось за покій-
ним зійде» 21.

Ця заборона перегукується зі звичаєм, 
який пам’ятають подекуди й досі, – не різати, 
а ламати хліб на поминках: «Хліб за столом 
«за царства» не різали»; «На цвинтарі лама-
ють хліб, як роздають...»  22. Можна припус-
тити, що ці звичаї пов’язані з повір’ям про 
душу, яка начебто витає в хаті до сорока днів, 
і таким чином відмова від металевих гострих 
предметів, що традиційно вважаються обе-
регами (ніж, виделка, голка), пояснюється 
саме острахом зашкодити душі в її «закон-
ний» період перебування вдома.

Так само є багато всіляких заборон на дії 
коло води й вогню (не плювати на вогонь і 
воду, не палити сміття в печі, не палити в печі 
стружками після виготовлення домовини, не 
виливати помий надвір уночі, не викидати 
залишків свячених продуктів тощо).

3б. Заборони чинити дії з харчами, страва-
ми й дотичними до них предметами певним 
суб’єктам. Тут можна згадати заборони ді-
вчатам бгати коровай (крім того, жінки-ко-
ровайниці мають жити в щасливому шлюбі), 
гуляти на весіллі на другий день (окрім ви-
діленого їм снідання), чоловікам ходити на 
родини (одвідки, одвідини) до породіллі. Не 
слід було жінці під час регул (так звані «кри-
тичні дні») пекти хліб, ходити в коровайниці. 

Професійна чистота мала бути головною 
умовою при найманні робітників у пекарські 

й м’ясницькі цехи ще в середньовічній Украї-
ні. Туди не могли потрапити колишні гицелі, 
кати, шкуродери і навіть їхні діти, а також 
люди, що обмивають мерців. Наприкінці 
80-х років ХХ ст. на Полтавщині професійний 
колій розповідав, що його кликали на полю-
вання, але він відмовився, бо після вбивства 
будь-якої істоти м’ясо заколотої ним худоби 
було б неїстівним  – твердим, «мертвим». На-
віть копаючи город, він остерігався поранити 
крота чи сліпака, щоб не втратити професій-
ної досконалості 23.

Заборона на суб’єкт дії, тобто заборона, 
пов’язана з особою, яка готує страву чи харчі, 
споживає їх або має дотичність до начиння 
для приготування їжі чи печі (плити), мають 
різноманітні прояви. Регламентується роз-
поділ деяких простих операцій між жінками 
й чоловіками, причому в одних випадках в 
опозиції чоловіче / жіноче позитивний заряд 
несе чоловіче начало (частіше), а в інших – жі-
ноче (не так часто). 

У  зимовій обрядовості, її елементах, 
пов’язаних з ідеєю «початку», перевага відда-
ється особам чоловічої статі. Посівальника-
ми на Новий рік мають бути тільки чоловіки 
(хлопці й хлопчики), жінкам не годиться на-
віть заходити в чужу оселю. Новорічний По-
лазник (Карпати) так само має бути чоловічої 
статі чи чоловічого роду, незалежно від того, 
чи його функцію виконує людина чи твари-
на. Кутю і Сніп-Дідух на покуть ставить за-
звичай хлопець або чоловік.

Зрозуміло, що це лише незначна кількість 
прикладів харчових заборон. Вони зберегли 
свою стійкість у вигляді народних оповідань, 
повір’їв у духовному житті народу і є неоці-
ненним джерелом для його вивчення.
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Анна Скоряк
(с. Дрижина Гребля 
Кобеляцького р-ну 

Полтавської обл.)

Х А РЧ У ВА Н Н Я І  Н А РОД Н А К УЛ І Н А РІ Я 
ПОЛ ТА ВЩ И Н И: М И Н УЛ Е ТА С У Ч АС Н ІС Т Ь

Народна їжа та харчування – важлива 
складова традиційної матеріальної культу-
ри. І хоча сьогодні значно змінилася система 
харчування міського і сільського населення, 
однак з’явилося чимало страв, які запозичені 
з різних континентів, усе-таки в повсякден-
ному житті надається неабияка перевага на-
ціональній кухні, звичним кашам, борщам, 
вареникам та іншим овочевим, борошня-
ним і м’ясним наїдкам. Найбільше архаїчних 
елементів можна знайти саме в ритуальних 
стравах до календарних свят і сімейних обря-
дів. Характер і специфіка харчування етносу 
значною мірою залежать від спрямованості 
сільського господарства, основного та допо-
міжних занять населення, природно-геогра-
фічних, культурно-побутових традицій на-

шого народу. Століттями вдосконалювалося 
і поліпшувалося саме харчування українців, 
акумулюючи кращий досвід та знання по-
передніх поколінь, а також сусідніх етносів. 
Унаслідок цього сформувалася оригінальна 
народна кухня з неабияким асортиментом 
смачних і надзвичайно корисних, поживних 
для організму людини страв. Деякі способи 
добування і зберігання продуктів, приготу-
вання з них страв і напоїв, що збереглися і до 
нашого часу, застосовувалися ще в добу енео-
літу, ранніх слов’ян і Київської Русі.

На території Полтавщини найпопуляр-
нішими є борошняні та круп’яні страви. 
Це  – різноманітні каші, вареники, галушки, 
пиріжки тощо. У  всіх частинах області, як і 
в інших регіонах країни, переважали в ми-
нулому і зберігаються досі такі способи при-
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готування їжі, як тушкування та варіння. 
Також поширений спосіб смаження м’яса на 
відкритому вогні. Часто використовується і 
копчення м’ясних продуктів. Традиційно се-
ляни харчувалися три рази на день. Це були 
сніданок, обід і вечеря. Улітку ж, як і колись, 
додається полуденок між обідом і вечерею. 
Для харчування родина збиралася переваж-
но разом. Однак снідати та вечеряти члени 
сім’ї могли залежно від ступеня своєї зайня-
тості по господарству. Обід у селян був не 
лише символом вживання їжі, але й означав 
духовну єдність роду. Схожі традиції були і в 
тогочасному місті.

У  повсякденні ці традиції вживання їжі 
значною мірою порушені. У містах вся роди-
на збирається тепер за вечерею. У селах старші 
люди (переважно самотні) інколи сходяться 
до обіду із сусідами, але частіше обідають самі, 
«що Бог пошле». Молоді ж родини намагають-
ся зберігати певні традиції спільного обіду.

Здавна харчування українців різнилося 
відповідно до пір року та свят, що на них при-
падали. А от в часи Голодомору 1932–1933 ро-
ків населення Полтавщини вживало диких 
та домашніх тварин і птахів, їли котів, собак, 
диких голубів («дідусів»), горобців, ворон, ми-
шей, жаб, їжаків, борсуків та дохлих тварин, 
що гинули в колгоспах; з рослинної їжі – кору, 
листя і цвіт липи та акації, спориш, подорож-
ник, лободу, листя лопухів, шкірки картоплі, 
які товкли до стану полови та пекли з них 
коржики, що називалися «макоржениками». 
Збирали та ховали від влади коло їдалень 
колгоспів та на смітниках гнилу картоплю, 
лушпиння, а весною робили із суміші лободи, 
рогозу, пасльону і коріння пирію «блинчики». 
Говорять, що коли в них додати дуже багато 
лободи, то людина, яка з’їсть цю страву, помре 
страшною смертю у великих муках. Також то-
гочасне населення Полтавської області вжива-
ло макуху, гичку буряків, жолуді, брагу, жом, 
запарену та пере терту полову.

Наприкінці ХІХ  ст. люди навчилися ви-
готовляти олію переважно з ріпаку, насіння 
льону, конопель, маку, а на початку ХХ ст. – 
частіше із соняшнику. Готували і зараз го-
тують на свято і в будні вареники, галушки, 
млинці, коржі. Для начинки використовува-
ли солоний сир, до якого додавали сире яйце. 
Також начинкою слугували вишні, черешні, 
смородина, яблука, сало, капуста, печінка, 
товчена картопля з кропом і цибулею, мали-
на, шовковиця.

У  вигляді гарніру до соленої або в’яленої 
риби використовували варену в лушпинні 

(«в кожушку») картоплю, яку потім чистили 
і поливали олією. Також частою стравою була 
і є запечена на вогнищі картопля, яку потім 
вживають із салом, оцтом та цибулею. До 
речі, страви з картоплі донедавна не готували 
на Святий вечір перед Різдвом і на поминаль-
ні обіди. Тепер ця традиція починає поволі 
руйнуватися.

Найпоширенішими і найулюбленіши-
ми були і є щоденні рідкі страви. Найперше 
місце серед них належить борщу. У  різних 
сучасних закладах харчування його так і на-
зивають «український борщ». Також дуже 
поширеними стравами є грибні, рибні (уха), 
картопляні, горохові, круп’яні, перлові супи 
та капусняк, «огірошник» (розсольник) і зе-
лений борщ зі щавлем або кропивою. Вище-
згадані страви переважають у системі хар-
чування як сільських, так і міських жителів 
Полтавського регіону.

М’ясні страви готували здебільшого зі 
свинини. Зараз вона дещо поступилася міс-
цем курятині, качатині, гусятині, а на півдні 
області – баранині, але все-таки залишається 
однією з улюблених у раціоні жителів Пол-
тавщини. М’ясо переважно варили, тушку-
вали, а рідше коптили на вишневій тирсі чи 
дровах. Запечені в печі грудинки, окости, 
ковбаси, шинки, кров’янки залишаються 
святковими стравами. Також відродилася 
традиція вживання свіжосолених ребер мо-
лодих поросят, які вимочували в розсолі. Та-
кий самий рецепт посолу і сала. Раніше його 
зберігали у дерев’яних бочках, а зараз  – у 
скляних банках. Рибні страви готували і го-
тують принагідно, в основному на пости. На 
молоці варили різно манітні каші, галушки та 
локшину. Кисле молоко відтоплювали в печі 
(тепер  – у духовці) на сир, до якого додава-
ли свіжу сметану, а зараз – ще й родзинки чи 
інші сухофрукти (курагу, чорнослив, імбир 
тощо). Уживають його переважно для сні-
данку. Сухофрукти використовують нині ще 
й для приготування повсякденного й риту-
ального узвару (компоту) на Святий вечір.

Особливою стійкістю етнічних традицій 
вирізняється святкова та обрядова їжа. На 
Святий вечір готували пісну вечерю з два-
надцяти страв. Зараз готують не завжди пісні 
страви. Та обов’язковою була і залишається 
пшенична кутя з фруктовим узваром. Напе-
редодні Водохреща дотримувалися суворого 
посту, а після свята готували м’ясні страви 
щодня. За тиждень до Великого посту пере-
ходили на молочну їжу, варили вареники з 
сиром та пекли пиріжки, їли сир зі сметаною 
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та фруктами. На час Великого посту варили 
пісний борщ із квасолею та рибою, фруктові 
киселі, капусту, горох, картоплю «в кожуш-
ку» і запечену на вогнищі з салом чи олією, 
оцтом та цибулею. Варто зазначити, що в се-
лах і містах області постилися за радянської 
влади переважно старші люди. Тепер же тра-
диція посту починає поволі відроджуватися. 
До пісних харчів додалися різні вітчизняні й 
закордонні фрукти. На свято Сорока святих 
обов’язковими, як і раніше, є бублики. Особ-
ливо святочними стравами вирізнявся Ве-
ликдень. У селах і містах випікали й досі пе-
чуть паски, запікають шинку, ковбаси, ребра, 
готують хрін з буряковим соком, фарбують 
лушпинням цибулі яйця. Великодні страви, 
як колись, так і тепер, масово освячують у 
церквах. Розговляються вдосвіта, після освя-
чення страв. Ця традиція збереглася і донині. 
На Маковія головною стравою залишається 
маковий рулет чи коржі, а на Спаса  – пече-
ні пиріжки з яблуками, грушами, іншими 
фруктами. Вважалося, що мати, в якої помер-
ла мала дитина, не мала права вживати яблу-
ка до Спаса, бо на тому світі всім дітям будуть 
давати яблука чи подарунки, а її дитині анге-
ли скажуть, що «твоє свиня з’їла».

На весілля колись готували декілька го-
ловних страв: гречану кашу з м’ясом, варену 
чи тушковану капусту, м’ясну печеню, пи-
ріжки з сиром і ряжанкою, густий молочний 
чи фруктовий кисіль у тарілках. Наприкінці 
ХХ  ст. весільні гостини перетворюються на 

пишні застілля, а страви замінюються більш 
сучасними. До нашого часу зберігся коровай, 
весільні шишки та дивень. Вплив міста на 
приготування весільних страв у селі зараз є 
дуже відчутним.

На похоронах і поминках основною ри-
туальною стравою є канун (коливо), що його 
готують з рисової каші з медом і сиропом, до 
якого також останні кілька років стали до-
давати ще й родзинки. Окрім того, на поми-
нальні обіди родичі намагаються готувати 
борщ, капусняк, голубці, варений горох, які 
називають «Сльозами Матері Божої». Остан-
нім часом готують й інші страви, які раніше в 
таких випадках заборонялися. Однією з них є 
варена товчена картопля.

Отже, святкова й обрядова їжа, яку готу-
вали до найважливіших сімейних обрядів, 
побутує набагато менше, аніж їжа до кален-
дарних свят. Основою харчового раціону 
населення Полтавщини була рослинна їжа. 
Продукти тваринного походження частіше 
використовувалися у святковому харчуванні. 
Спостерігається певна тенденція дотриман-
ня традиційних страв на Різдво, Великдень 
та решту свят не лише в селі, але й у місті.
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Віра Максим
(Київ)

Х Л І Б У ПОХОВА Л ЬНОМ У ОБРЯ Д І 
С Е Л А С ТА РОКОЗАЧ Е БІ Л ГОРОД-
Д Н ІС Т РОВСЬКОГО РА ЙОН У ОД Е СЬКОЇ ОБЛ АС Т І

Село Старокозаче засноване у 1828 році 
усть-дунайськими та запорозькими козака-
ми на місці колишніх козацьких зимівників, 
останнім козацьким військом на терені сучас-
ної України. Воно (козацьке військо) відігра-
ло значну роль в заселенні та економічному 
освоєнні краю. Тепер живуть і працюють тут 
чимало спадкоємців тих давніх козацьких 

традицій, які пройшли крізь віки. На сьогод-
ні у селі проживає 5,4 тис. осіб. Переважають 
однорідні сім’ї української національності. 
Проживає національно неоднорідних сімей 
небагато, чисельність їх складає приблизно 
8 % (росіяни, молдовани, останнім часом ста-
ли поселятися цигани).

Характерні риси давнього козацького роду 
зберігають їх імена і прізвища, зокрема такі, 
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як Городецький Леонід, Скульниченко Тро-
хим, Старченко Валентина, Бокий Андрій, 
Журавель Павло, Добра Варвара, Вареник Ма-
рія, Котельник Іван, Білий Семен, Желізняк 
Гаврило, Кругла Параска та ін. Проведені екс-
педиції 2002–2008  років зі збору інформації 
поховального обряду достатньо відобразили 
його особливості, які зберегли як архаїчні, так 
і релігійні елементи усної народної творчості.

Похорон  – система ритуальних норм по-
ведінки та обрядових дій, пов’язаних з опові-
щенням про смерть, підготовкою небіжчика 
до похорону та його проводами.

Після повідомлення односельцям про 
смерть сусіди несли до хати померлого хто 
відро картоплі, хто олії чи сала  – сповіщені 
учасники допомагали продуктами родичам 
померлого. «Дехто рушничок принесе чи 
хліба, старалися поспівчувати як могли» 1,  – 
розповідали жителі с. Старокозаче. Для при-
готування поминального обіду, який мав 
відбутися в день похорону, родичі небіжчика 
наймали переважно сусідів, рідних. Треба 
було встигнути напекти багато обрядового 
хліба – з півсотні калачів, помани. Поки по-
кійник знаходиться у хаті, обрядовий хліб з 
коливом повинен лежати на столі.

За звичаєм, покійник одну ніч має зали-
шатися вдома. На столі ставлять відповідну 
ікону (жінці – Матір Божу, чоловікові – Ісуса 
Христа), кладуть один на одного два калачі, 
зверху ще один обрядовий хліб (поману) та 
ритуальну страву (коливо). Запалюють лам-
падку і свічку у мисочці із пшеницею. Як і 
колись, зберігся звичай залишати на столі 
склянку з водою і скибочку хліба, призначені 
для душі покійного, перш ніж вона відлетить 
«на той світ». За віруваннями старокозачан, 
померлий вже тримає варту на воротях кла-
довища до наступних похоронів 2. В  основі 
обрядодії містяться вірування й уявлення 
про потойбічний світ, спрямовані на забезпе-
чення благополуччя душі «на тому світі», «у 
Царстві Небесному», а також на охорону жи-
вих від шкідливого впливу мерця.

В ритуалі з хлібом відчувається зв’язок зви-
чаю з аграрним культом предків. В той же час 
обрядовий хліб виступає і як взаємодія помер-
лих з живими нащадками. Помана  – круглий 
калач без отвору, середина якого зверху закри-
та тістом, найпишніше оздоблена і майстерно 
виплетена двома подвійноскрученими жгута-
ми у вигляді хреста. Назва запозичена із мол-
довської й румунської мов. В  етимологічному 
словнику української мови зазначено, що по-
молдовськи «помане» означає поминальні да-

рунки, а в румунській «pomana» – «поминки», 
походить від слова «спомин», «поминання»  3. 
Значне місце в приготуванні хліба до похорону 
займають калачі різноманітних форм. На поро-
зі хати, воротях і в ході поховальної процесії на 
перехрестях, на кладовищі  – усюди необхідно 
роздавати калачі як ознаку жертвоприношен-
ня. Хліб, призначений для описаної обрядовос-
ті, має свою, закріплену традицією форму. Його 
випікають із пшеничного дріжджового тіста, 
сплетеного в декілька жгутів. Виплітають вели-
кий круглий калач діаметром до 30 см, із цилін-
дричним отвором на 10 см у центрі, і називають 
«калачем, сплетеним удвоє». Печуть тут калачі, 
сплетені двома жгутами між собою, та форму-
ють ще по два жгути тіста, сплетені між собою. 
Такі називають «калачами, сплетеними учетве-
ро». Саме такі калачі створюють спіралевидні 
мотиви, відомі також молдованам. Коливо (або, 
як ще тут називають, «канун»)  – поминальна 
каша із пшеничних зерен, засмачена солодкою 
водою. Вона тісно пов’язана із християнськими 
обрядами, походить від язичницьких ритуаль-
них каш. Ці хліби несуть ознаки давньої сіль-
ськогосподарської символіки. Активно присут-
ній у поминальному обряді містико-релігійний 
зміст колива.

У с. Старокозаче зафіксовано поховальний 
обряд в українській родині – похорони Доб-
рої Варвари (роки життя 1914 – 3 листопада 
2003 рр.) 4. 

Перед полуднем на прохання родичів при-
ходить священик до новоприставленої. Біля 
столу із ритуальними стравами він проводить 
панахиду. За відспівування померлої роди-
чі вручають священику два калачі, сплетені 
вчетверо, поману, зверху накладені солодощі 
та фрукти, перев’язані у хустці вузликом.

Коли мають виносити тіло померлої, на по-
розі хати «стелять дорогу». Кладуть на поріг 
налавник, подушку з новою постільною бі-
лизною і зверху калач, загорнутий у рушник. 
Чоловіки при винесенні тіла ногами вперед 
потрійно опускають над порогом гроб. За на-
родним звичаєм, так померла прощається з до-
мом. Одразу онуці дарується ця постіль разом 
із калачем. Якщо в родині немає онуки, то дар 
передається похресниці. При врученні пода-
рунка родичі померлої кажуть: «На цьому світі 
хай буде ваше, а на тому – покійної Варвари» 5.

Домовину з покійною ставлять на подвір’ї 
на дерев’яні носилки, перев’язані з обох сто-
рін шістьома рушниками. На кришку гробу 
кладеться рушник і калач. У  двір виносять 
стіл, застеляють його скатеркою. На нього 
розкладають посуд із стравами, дві ложки, 
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дві виделки. Поруч ставлять два стільці, від-
ро з водою з прив’язаним до нього кухликом, 
«щоб померла мала на тім світі» 6. Це все від-
дається комусь із рідних (онуку, племіннику 
чи хрещенику) з тими самими примовляння-
ми. Переважаюче парне жертвоприношення 
персонажам вказує на змістовне відроджен-
ня сімейної обрядовості. Одяг померлої роз-
дають комусь із родичів, щоб носили.

Біля воріт садиби на землю стелиться 
рушник чи шматок нової матерії, у який за-
гортають калач. Виносячи гріб з покійником, 
тричі приклоняють його біля воріт над «пере-
стеленою дорогою». Призначена старшою 
розпорядниця похорону піднімає дарунок із 
землі, вручає одному із родичів цей калач, за-
горнений в рушник, з тими самими словами: 
«На цьому світі хай буде ваше, а на тому – по-
кійної Варвари». Той дякує, беручи його. Усі 
присутні проходять за гробом.

Як тільки покійника винесли із двору на 
дорогу, жінки, що залишилися вдома, відразу 
зачиняють ворота та двері хати, щоб унемож-
ливити повернення покійного. У хаті заміта-
ють і миють швиденько підлогу. Пшеницю, в 
якій стояла запалена свічка, викидають ку-
рям на подвір’ї.

Поховальна процесія йде спочатку до церк-
ви, а потім до кладовища. Труну і віко везуть на 
вантажній машині, застеленій килимом. Боко-
ве дзеркало машини перев’язують рушником 
чи хусточкою. Дещо раніше труну везли кінь-
ми на возі. Частіше люди несли покійника на 
плечах. Шістьом чоловікам, які несуть труну 
на ношах, перев’язують рушником руку. Якщо 
жінки несуть віко, то їм руку перев’язують 
хусткою. За гробом покійної серед скорботних 
родичів та друзів дві жінки несуть кошик із 
калачами й дарами. Призначена третя жінка 
має завдання, згідно із вкладеною записочкою, 
вручати на роздоріжжі дарунок комусь із лю-
дей процесії. Інша жінка несе менших дев’ять 
калачів, намащених медом. Також потрібно 
нести коливо у блюді із ложкою, а ще «сухе ко-
ливо» – цукерки із печивом у вазочці. 

По дорозі до церкви півчі жінки співають 
«Святий Боже, Святий Безсмертний, помилуй 
нас». Процесія зупиняється на перехресті до-
ріг. Одна із жінок стелить на землю рушник, на 
нього кладе калач. У цей час читається уривок 
із Євангелія. Опісля жінки співають: «Слава 
Тобі, Боже наш, слава Тобі!» Та сама жінка, яка 
стелила рушник і клала калач, віддає калач із 
дарунком комусь із родичів чи сусідів, згідно 
із записочкою. При цьому говорить: «На цьо-
му світі хай буде ваше, а на тому  – покійної 

Варвари» 7. На кожному перехресті доріг чи на 
мосту цей обряд повторюється і називається 
в с.  Старо козаче «стелити дорогу» померло-
му. Процесія зупиняється по дорозі до церкви 
шість разів, і стільки разів повторюється обряд. 

Після відспівування померлої процесія 
прямує на кладовище. Звичайно, вона і нада-
лі зупиняється на перехрестях доріг, на мос-
ту. Кожного разу призначена родиною жінка 
виймає із кошика по калачу, загорнутому в 
рушник, і подає одному із родичів. Згідно зі 
звичаєм, ці рушники розстеляють на землі, 
останнім часом дорогою їх тільки приклада-
ють до автомашини.

Коли процесія зупиняється біля воріт 
цвинтаря, на землю стелять рушник із двома 
калачами, плетеними вчетверо, і зверху кла-
дуть поману. Труну із померлою проносять 
над цим обрядовим хлібом, тричі нахиляючи 
її до землі. Після церемонії поховання остан-
ні калачі із кошика, покладені біля воріт 
цвинтаря, віддають родичу покійної. Калач 
із рушником, що лежав на вікові, вручається 
сторожу кладовища.

В той час, коли копачі засипають і фор-
мують могилу, жінка починає роздавати 
присутнім людям вісім маленьких калачи-
ків, плетених удвоє й помазаних медом. При 
цьому примовляє: «Візьміть за покійну Вар-
вару». А  ті відповідають: «Хай Бог постане 
перед нею і вашими родичами». Люди лама-
ють по кусочку калача і відразу вживають, 
що підкреслює поминальний ритуал дійства. 
Останній калач залишається жінці, що роз-
давала. Також услід підносять покуштувати 
коливо. Просять: «Попробуйте за покійну 
Варвару». Ті хрестяться і беруть три рази із 
однієї ложки 8. У поховальному обряді основ-
ну магічну силу знову концентрує на собі 
хліб. Аграрні компоненти і в цьому елементі 
обряду є досить суттєвими. Цукерками, пе-
чивом (так званим сухим коливом) пригоща-
ють переважно дітей і бідних стареньких. На 
цвинтарі усі ці поминальні страви роздають 
«за спокій душі» померлого.

Повертаючись з кладовища, люди вдома 
виконують обрядове омивання рук. Вони ми-
ють руки з милом, витирають їх одним чис-
тим рушником. На приготованих до обіду 
застелених скатертиною столах кладуть нарі-
заний хліб, ложки. Посеред столу обов’язково 
ставлять ритуальну страву – «канун» (коливо), 
приготований із варених зерен пшениці, при-
крашений ягодами з вишневого варення або 
чорносливом, викладеним у вигляді хрестика, 
з горішками. Цього правила в оформленні ри-
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туальної страви старокозачанки дотримують-
ся і дотепер. Усі присутні стають за стіл. Півчі 
жінки читають молитву «Отче наш», співають 
«За упокой», хрестяться, тоді сідають. Тричі 
зачерпнувши ложкою, вживають коливо усі 
присутні і промовляють «Царство Небесне». 
На поминальному обіді готують три основні 
народні страви – борщ, картопляний «соус» і 
«лапшу» (локшину). Ще не так давно, в кінці 
ХХ  ст., готували на поминальний обід пісні 
страви. Домашню локшину, приготовану без 
яєць і посипану цукром зверху, подають на 
кінець трапези холодною. Із напоїв ставлять 
вино, узвар чи компот із свіжих фруктів. Уве-
чері після поминального обіду на столі зали-
шається калач. Всередину калача родичі по-
мерлої ставлять склянку, наповнену водою, 
підсолоджену цукром. За розповідями одно-
сельців, існують повір’я, що душа померлого 
навідується до своєї хати. У  спогадах тра-
плялися випадки, що «вода вранці була над-
питою. Душа померлого її попила» 9. Цей зви-
чай ґрунтується на тому віруванні, що душа 
покійника приходить у свою хату вечеряти. 
Звичайно, вода за ніч випаровується, але, за 
народними уявленнями, це доказ того, що по-
кійник з’являвся і випив воду 10.

На другий день після похорону вранці у 
с. Старокозаче родичі відвідують померлого. 
Несуть, як тут кажуть, «померлому сніда-
нок». Беруть із собою калач, пляшку вина, со-
лодке печиво, цукерки. Опісля пригощають 
солодощами відвідувачів цвинтаря і кажуть: 
«Візьміть за померлу Варвару». Їм відповіда-
ють: «Спаси Господи. Царство Небесне по-
мерлій Варварі», хрестяться і пригощаються. 
Сторожу кладовища віддають рештки коли-
ва, пляшку вина.

Родичі померлої повертаються додому, 
миють руки, накривають стіл стравами, які 
залишилися після вчорашнього обіду. На-
самперед ріжуть кружальцями калач, що 
залишився з ночі на столі. Готують ритуаль-
ну страву, яку тут називають «сухе коливо» 
або «сита». Калач поливають посолодженою 
водою. Спільне споживання цієї ритуаль-
ної страви («сити») має неабияке значення. 
Усі присутні родичі разом читають молитву 
«Отче наш» біля столу і, стоячи, першими 
по черзі вживають шматочки калача, политі 
«ситою». Хрестяться, кажуть «Царство Не-
бесне» і сідають обідати. Можливо, ця тради-
ція збереглася з давніх часів, закріпившись у 
поховальному обряді як звичай.

Також на другий день після похорону ро-
дичі померлого несуть до церкви в хусточці 

поману (поминальну паску з хрестом), ко-
ливо, сухарики, узвар або вино. Все це став-
лять на поминальний стіл, запалюють три 
тоненькі свічки, встромляють їх у поману, 
коливо і сухарики. Над поминальними стра-
вами священик править панахиду. У  церкві 
коливо роздається присутнім парафіянам. 
Вони хрестяться, кажуть «Царство Небесне, 
вічний спокій Варварі» і вживають тричі ко-
ливо із однієї ложечки. Основною складовою 
обряду є формальна відправа над головними 
ритуальними стравами, щоб достойно про-
вести в «інший світ» свого родича. Важливим 
моментом цього ритуалу є український зви-
чай проводів померлих в Божий світ предків.

На дев’ятий день після похорону родичі 
померлого йдуть до церкви, несуть із собою 
панахиду. В  склад панахиди входить коливо 
із зерен пшениці, помана із двома калачами, 
фрукти із домашнього саду і виноград, «сухе 
коливо» (печиво і цукерки). Ставлять на поми-
нальний стіл пляшку вина і воду. Священик 
править панахиду. Після її завершення лю-
дей запрошують скуштувати по три ложечки 
колива і роздають «сухе коливо». Ті дякують, 
бажають новопреставленій Варварі «Царства 
Небесного» 11. Вдома родичі покійної готують 
поминальний обід, запрошують близьких лю-
дей та сусідів і поминають померлих.

На сороковий день так само родичі помер-
лого несуть панахиду до церкви. Обов’язково 
мають бути присутні помана, два калачі, пле-
тені вчетверо, підкладені під поманою. Ма-
ється на увазі три хлібини, як Трійця нероз-
дільна. Якщо хтось із родичів не зміг cпекти 
поману, то купують в магазині три батони. 
Також приносять до церкви коливо і «сухе 
коливо» із різноманітних цукерок та печи-
ва. Після проведення священиком панахиди 
родичі пригощають односельців коливом, 
печивом та цукерками «за спокій душі» по-
мерлої. За народними віруваннями староко-
зачан, «душа померлого до сорока днів знахо-
диться посеред нас. Родичі моляться за його 
душу. Просять Господа кожні сорок днів, щоб 
Він його опреділив на небі. Тому тримають 
воду на вікні до сорока днів» 12.

На поминальний обід «сорок днів» у хаті 
померлого печуть сорок калачів, плетених 
удвоє, і готують обід. Треба запросити до 
хати «сорок душ людей», оскільки душа по-
мерлого ходить по землі до сорока днів, і 
хатні повинні її обов’язково провести «на 
той світ». Серед запрошених приходять півчі 
жінки. Краї столу заставлені рядом калачів та 
гостинцями так званої помани. Це може бути 
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чашечка із цукерками, рушничок або щось 
інше за бажанням господаря. У  кожний ка-
лач встромлена свічечка, куплена у церкві на 
гроші, які люди клали на стіл в день похоро-
ну. Усі присутні стають біля столу, запалюють 
свічечки і читають молитву «Отче наш». Гості 
гасять свічки, а калачі з подарунками відкла-
дають в інше місце. Як і колись, починають 
споживати коливо із однієї тарілки однією 
ложкою. Передають його з рук у руки довкола 
столу. Після колива куштують інші страви. Із 
спиртних напоїв на стіл виставляють вино, 
а горілку пити вважають «не по-Божому», 
тому не пригощають. Коли присутні збира-
ються іти, господарі слідкують, щоб запро-
шені гості не пішли без «помани» (гостинця) і 
калача. Якщо не назбиралося за столом сорок 
чоловік, родичі померлого розносять решту 
калачів людям по хатах. Сільчани вважають, 
якщо щось хороше дав людині, то «те й будеш 
мати на тому світі». У селі виявилася стійкою 
традиція роздавати калачі після поминаль-
ного обіду всім його учасникам.

Відзначають у селі й річницю від дня смер-
ті. Господарі запрошують на поминальний 
обід родичів і тих, хто не зміг бути на похо-
ронах чи на сороковинах. Випікають більше 
сорока калачів, готують подарунки, «покриті 
серветкою, рушником чи хусткою». Першою 
обов’язковою обрядовою стравою на обіді 
вважається коливо  – спеціальний харч «для 
душі» померлих. У церкві священик править 
річну панахиду за померлим.

Щороку проводи після Великодня на міс-
цевому цвинтарі с. Старокозаче відбуваються 
через тиждень в понеділок. Люди приносять 
із собою паски, крашанки. Раніше пекли ка-
лачі, плетені удвоє. Розкладають на могилах, 
обідають після проведення поминальних мо-
литов. Таким чином поминають на могилках 
своїх предків, а потім роздають поминальне 
людям. На проводах роздають дітям і старцям 
маленькі пасочки, крашанки та солодощі.

У Дмитрову суботу (Дмитра – 8 листопа-
да) у селі й нині односельці випікають калачі, 
плетені учетверо. Також печуть завжди одну 
поману «за спокій душі» померлого. Вважа-
ють, що з нею покійник відправляється у 
Царство Небесне. Також варять пшеницю, 
додають до неї потерті сухарі, цукор. Викла-
дають коливо на блюді, зверху роблять хрес-
тик із сушених родзинок чи слив. Коливо у 
мисці та поману несуть до церкви в хустці, 
зв’язаній вузликом, ставлять на поминаль-
ний стіл, запалюють три свічечки. Після 
відправи панахиди частину поминального 

роздають присутнім людям у церкві однією 
ложкою за вищезазначеним ритуалом трира-
зового «вкушення».

У Дмитрову суботу господарі розносять 
калачі, фрукти сусідам, дітям, частують ста-
рих, нужденних. А вони відповідають: «Цар-
ство Небесне спочилим». На кладовище 
старо козачани не ідуть.

Яскрава символіка помани властива й ри-
туалу «стелити дорогу», а також, коли на стіл 
кладуть калачі, коливо. Спогади в літературі 
про обряд «стелити дорогу поманою» покій-
никові на початку ХХ ст. знаходимо у В. Гна-
тюка в с. Раранчу Чернівецького повіту 13. Тут 
помана складається з куска полотна, калача, 
свічечки і крейцера. Через цю поману перено-
сили небіжчика, і тоді керуючий похороном 
казав забрати її комусь із оточуючих людей. 
Дари із калачем були знаком вияву гостин-
ності. Подібний ритуал «стелити дорогу» на 
воротах, мостах і церковній брамі описаний у 
с. Молодєві Чернівецького повіту 14. Там клали 
кусок полотна, булку, свічку (все разом нази-
вали «поманою») як оплату за переправу по-
кійника. Поману віддавали комусь із процесії 
через труну. Подібні тенденції спостерігаємо 
і в інших народів. Етнографом Е. Рікманом у 
1979 році був описаний поховальний обряд в 
с.  Табани Бричанського району Молдовської 
РСР 15. Коли в кузові вантажної машини було 
встановлено гроб і віко, то при кінцях остан-
нього стелили по рушнику з малим калачем. 
До дзеркала машини підвішували великий 
калач і рушник. При зупинці поховальної 
процесії на перехресті доріг, біля криниць, 
мостів кожного разу старша дочка померлого 
виймала із сумки і подавала з машини одному 
із родичів по калачу, загорненому в рушник. 
Ці дари молдовани називають «подур» (мос-
ти). За звичаєм, рушники розстеляли на землі, 
але вже в цей час їх тільки прикладають до ав-
томашини. Аналізуючи різні етнографічні ас-
пекти духовної культури, можна вважати, що 
обряд «стелити дорогу» із атрибутикою руш-
ників, калачів, помани відноситься до залиш-
ків давніх звичаїв і вірувань. Нові свідчення, 
отримані тепер, значно доповнюють уявлення 
про збереження архаїчного ритуалу.

У статті «“Потойбіччя” в уявленнях пра-
давніх українців» О. Яковлєва аналізує дум-
ку, що формування етнічної спільності укра-
їнців відбувалося в тісних етнокультурних 
контактах із сусідніми народами (молдова-
нами, румунами), а також в умовах боротьби 
з численними державами, котрі зазіхали на 
українські землі 16. Як наслідок цього, систе-
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ма вірувань і повір’їв українців виявилася 
досить строкатою і складалася з цілого ряду 
регіональних варіантів.

У процесі культурних контактів між різ-
ними етносами розвиваються й спільні еле-
менти обрядової символіки хліба. Вони при-
таманні значному історико-етнографічному 
регіонові. Ці вироби несли ознаки давньої 
сільськогосподарської символіки. Випікали 
спеціальні калачі, помани. Такий звичай існу-
вав і в Молдові, і в Румунії. Оскільки хліб у на-
роді є святим, то ритуальні хліби, як помана, 
печуться з хрестами. На обрядовій каші (ко-
ливі) на поминках також викладається хрест. 
Містико-релігійний зміст колива не відійшов 
на другий план. У  Білгород-Дністровському 
районі Одещини хліб став необхідним атри-
бутом ритуалу. Найстійкішими виявляються 
ті символи, які є носіями міцних моральних 
стосунків. Хліб значною мірою лишився сим-
волом поваги до землеробства, гостинності й 
взаємодопомоги, займав почесне місце в сим-
воліці українського народу.

На похоронах та поминках у с. Староко-
заче хлібний обряд пронизує весь поховаль-
ний ритуал. Борошняні вироби посідають 
важливе місце в поховальних і календарних 
звичаях та обрядах українців, оскільки з 
ними пов’язувалися добробут і щастя сім’ї. 
Значне місце в приготуванні обрядового 
хліба зай мали калачі. Умилостивлені й по-
шановані предки будуть сприяти добру, 
врожайності, шлюбам, достатку. Етнограф 
Валентина Борисенко також вважає, що 
головною концепцією всього поховально-
го обряду був культ предків і вшанування 
померлих, що мало важливе значення для 
життє діяльності живих 17.

У с. Старокозаче традиційні народні похо-
вально-поминальні звичаї та обряди зберег-
лися до нашого часу. Вживаються переважно 
в атрибутивному, знаковому значенні як до-
тримання звичаю, традиції, уваги й пошани 
до померлої людини. Багатство архаїчних еле-
ментів і локальних варіантів засвідчує давни-
ну походження української сімейної обрядо-
вості та глибоку духовність нашого народу.
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ДО П РОБЛ Е М И ФУ Н К Ц ІОН У ВА Н Н Я ЕТ Н І Ч Н И Х 
С Т Е РЕ ОТ И П І В У Т РА Д И Ц І Й Н І Й К УЛ ЬТ У РІ У К РА Ї Н Ц І В

Проблеми стереотипізування є пред-
метом дослідження етнології 1, лінгвістики та 
фольклористики 2, соціології 3, соціальної філо-

софії  4, психології  5 та етнопсихології  6. На-
працьовано методики дослідження стереоти-
пів – переважно за допомогою психологічних 
та соціологічних методів – анкети, проектив-
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ні малюнки, експериментальне дослідження. 
Надзвичайно важливим є також звернення до 
проблематики «прихованої історії» або «істо-
рії уявлень» сучасних українських істориків 7.

В  етнології є прийнятим виокремлювати 
стереотипи поведінки. Як стереотипізовані 
форми поведінки визначаються ритуал (об-
рядова дія), звичай, гра, мода тощо  8. Проте 
можна констатувати, що означені форми по-
ведінки становлять план-вираз (за терміноло-
гією Ю. Лотмана 9) певних понять-ідей. План-
зміст у цьому випадку можна співвіднести з 
категорією «соціальних уявлень» в концепції 
французького соціального психолога С. Мос-
ковічі. «Мотив, згідно з яким ми формуємо 
уявлення, – зазначає він, – це бажання звик-
нути до незрозумілого» 10.

У  контексті зазначеного видається до-
цільним виокремити етносоціальні уявлення 
«про інших», або, інакше кажучи, етнічні ге-
теростереотипи. Етнічний гетеростереотип 
(оціночний образ «іншого», «чужого») є неод-
мінною складовою світосприйняття, у тому 
числі в суспільстві, яке прийнято називати 
«традиційним».

Останнє стає тим більш актуальним, що 
останнім часом в антропологічних та со-
ціологічних дослідженнях все більше від-
бувається, як зазначає польська дослідниця 
Марія Верушевська, «переміщення логіки, а 
разом з тим і тягаря змін від макросистемних 
проблем у бік мікромасштабу, індивідів та мі-
кросистем суспільного життя» 11.

Мікроструктури як автономні системи 
характеризуються відносною внутрішньою 
однорідністю. Сільська громада як локальна 
спільнота творить таку систему властивос-
тей, на якій ґрунтується «механіка соціаль-
ного світу» 12.

Метою статті є дослідження етносоціаль-
них уявлень (етнічних гетеростереотипів) 
українського населення за допомогою тра-
диційної для етнології співбесіди з респон-
дентами трьох населених пунктів Степового 
Побужжя (Первомайського  р-ну Миколаїв-
ської обл.): с. Синюхін Брід (за даними сіль-
ради  – 92,11  % українців, також мешкають 
молдавани, росіяни, угорці, білоруси, вірме-
ни, євреї, чуваші, грузини); с.  Кумарі (укра-
їнців – 89,5 %, крім того, – росіяни, цигани, 
молдавани, вірмени, поляки, грузини, біло-
руси, чуваші, татари, угорці) та с. Конецпіль 
(українці, молдавани, цигани, поляки).

Регіон Степове Побужжя до кінця ХVІІІ ст. 
був прикордонною територією: частина пере-
бувала під владою Кримського ханства; час-

тина до 1793 року належала Речі Посполитій, 
яка делегувала користування цими землями 
Війську Запорозькому. Наприкінці ХVІІІ  ст. 
внаслідок російсько-турецьких війн та розді-
лів Речі Посполитої територія була приєдна-
на до Російської імперії.

Досліджуючи уявлення «про інших», в 
українців та інших слов’янських народів най-
більш «чужими» і навіть «ворожими» визна-
чаються цигани і євреї.

Традиційно вважається, що протистав-
лення по лінії «свій – чужий» формувало пе-
реважно негативний образ «чужого», який 
уявлявся небезпечним, ворожим, наділе-
ним «шкідливими» магічними здібностями, 
а також до певної міри дегуманізованим. 
«Чужий» часто змальовувався дивним, не-
розумним, аморальним, що у свою чергу фор-
мувало певний комплекс переваг «своїх» над 
«чужими», який виконував функції своєрід-
ного магічно-ментального оберегу.

Поряд з цим, як зазначає О.  Бєлова, 
«фольк лорно-міфологічне трактування обра-
зу “чужого” динамічно розвивається між дво-
ма полюсами – відторгнення, коли будь-який 
представник іноетнічної групи сприймаєть-
ся як небезпечна та майже потойбічна істота, 
та толерантності». Останнє підтверджується 
залученням «чужих» до традиційної обря-
довості, магічних та релігійних практик  13. 
Так, серед учасників українського обряду 
«Маланка» досить часто були представлені 
«циган»/«циганка», «жид»/«жидівка» 14.

В  обстежених населених пунктах можна 
виокремити етносоціальні уявлення стосов-
но циган двох різновидів: 1) «цигани, що їз-
дять на підводах»; 2) «наші цигани».

З приводу перших інформанти демонстру-
вали нетерпимість, страх, небажання спілку-
ватись з ними: «Наші цигани не крали. Наші 
ні. А ті крали, приїзжали сюди, одбирали, що 
хочте» 15; «…цигани в селі то є, то нема. На-
їздами, на підводах…»  16; «недавно мене ціга-
ни обікрали. Сказали, що купляють подушки. 
Я винесла всі. Вона забрала. В мене наволочки 
вибіті. Вона каже: “Продайте мені наволоч-
ки”. Я пішла шукати наволочки. А вона забра-
ла не тільки ті, за які заплатила, а й інші. 
Поки я шукала, вона все собі нагребла» 17. За-
значали також, що «раніше вони крали коні, а 
тепер – ні, тепер такого нема» 18.

Етносоціальні уявлення щодо «циган на 
підводах» переважно негативні. Означені 
свідчення, на нашу думку, підтверджують на-
явний негативний стереотип – уявлення про 
циган-кочовиків.
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На відміну від цього, уявлення щодо «на-
ших циган» (осілих мешканців села) мають 
дещо інше забарвлення: «У  нас цигани такі, 
домашні, наші, ну, сільські. Вони тут давно. 
Тепер їх вже не так багато» 19.

За свідченням інформантів у с. Кумарі, до 
«наших циган» ходили колядувати й щедру-
вати, «брали за куми». Бували випадки шлю-
бів між циганами й українцями, але небагато. 
Зазначали, що вони «живуть добре». Також 
розповідали, що під час проводів на цвинтарі 
цигани завжди «розстеляють та правлять 
собі отдельно». Один з мешканців с. Синюхін 
Брід розповідав, що «циганів небагато  – ро-
дин з десять. Це як почали запрещать цига-
нам, щоб вони їздили, то вони тут поосідали. 
То цигани ж раніше їздили на подводах поусю-
ди. Було ж таке, за Хрущова: “Микита, Мики-
та / Що ж ти наробив? / Сам поїздив по всім 
світі, / А нам запрітив”» 20.

Варто відзначити уявлення інформантів 
з приводу способу заробітків та матеріаль-
ного достатку «наших циган». Інформантка 
1910  р.  н., пригадуючи добу своєї молодості, 
зазначала: «Був один циган, що кував коней. 
Шукав, щоб заробить. Цигани не брали землю. 
Вони так, щоб де-небудь заробить у когось. 
Вони не крали, ворами їх не називали. Вони 
були хороші. Не було таких, що нехороші, а 
хороші, не крали» 21.

У  с.  Конецпіль зазначали надзвичайну 
«показну» набожність («боговерність») місце-
вих циган; їхню окремішність та паралельне 
з громадою існування: «Вони стараються все 
по-своєму. Навіть я чула, як помирає циган, 
то вони накривають стіл для наших отдель-
но, а самі сидять отдельно. Це на поминаль-
них обідах». Тут не заведено було ходити до 
циган з колядками. Інформантка на питання, 
чи не проти б вона була породичатися з ци-
ганами (пошлюбити дочку чи сина), відпо-
віла: «Конечно б не хотіла, в них зовсім другі 
обичаї, якісь». Тут відзначали також надзви-
чайну заможність циган: «Ви з ними мирно 
живете? – Да, ми живемо мирно. З ними нель-
зя на конфлікт іти. Ну вони нічого і не ро-
блять поганого. Тут, де вони живуть, нічого 
не роблять поганого. Тут даже нехай попро-
бує якійсь циган щось зробити, то вони його 
самі приборкають, що не можна. – А там, де 
цигани не живуть, вони роблять щось пога-
не? – Не знаю, може, і роб лять. Я їх за руку не 
спіймала. Ну живуть вони шикарно. Так моє 
мненіє, що чесним трудом там такі хороми, 
як у них, не заробиш. А чим вони знімають-
ся – то Бог їх знає…» 22.

Обидві «уявні групи», таким чином, збері-
гають в основному негативні настанови. Про-
те в уявленні про осілих, місцевих циган від-
буваються поступово деякі зрушення: вони 
інші, чужі, але не вороги. Про це яскраво 
свідчить самовизначення «наші».

Надзвичайно цікавою групою, про яку іс-
нують досить стійкі уявлення в українського 
населення с.  Синюхін Брід, є так звані ма-
дярські цигани (або «циганські мадяри», як 
визначає їх місцева українська та молдавська 
людність). За даними сільради, в селі дійсно є 
люди (21 особа; 1,13 %), які записані як «угор-
ці (венгри)»: три моноетнічні угорські роди-
ни, одна мішана українсько-угорська та одна 
молдавсько-угорська.

Мешканці населеного пункту щодо них 
зазначали: «…отут живуть через одну хату 
Рябо воли. Вони, кажуть, чи болгари, чи мадяри. 
А вони цигани самі настоящі. Не хотять каза-
ти, що вони цигане» 23; «…живе сусід – молда-
ван, його жінка – циганка. Вона каже, що вона 
циганська мадярка, а сама п’яндилига – циганка. 
Вони кажуть по-своєму, а матюки по-нашому. 
А  так по-своєму: “Кичем, кичем, гир, гир, гир. 
Дилинь, дилинь, дилинь, кичем, кичем”. Вони 
начебто католики. В них Різдво на два тижні 
раніше, ніж в нас. Вони все по-своєму» 24.

Колишня голова сільради зазначала: «Ми 
на них кажемо “цигани”, а вони на себе ка-
жуть “мадяри”. В сельсовете я їх записувала, 
то вони писались “венгри”». Респондентка 
розповідала, що вони приїхали з Закарпат-
тя, шукаючи роботу. Пояснюючи, як знайти 
одну таку родину, каже: «Спитаєте, де живе 
Вера-циганочка».

Уявлення місцевої людності про «циган-
ських мадяр» пересторожливе, обережне. 
Інформантка зазначала навіть, що «був один 
мадяр ще після війни, держав маслобойню, був 
дуже багатий. Такий був – не дуже щоб хоро-
ший. А жінка, з якою він став жить, взнала, 
що він мадяр, та нагнала його» 25.

Уявлення українців про означену невели-
ку групу, яку мешканці с.  Синюхін Брід ви-
значають як «мадяр», «мадярський циган», 
«циганський мадьяр», безумовно, підпадає 
під означення «чужий».

Як вже зазначалося, мотив, згідно з яким 
формуються уявлення,  – це бажання «звик-
нути до незвичного». Порушення існуючих 
правил, незвичайне явище, ідея (в тому числі 
й представник невідомого народу), незрозу-
мілі події завжди руйнують усталені стандар-
ти життя й світосприйняття. Тому будь-який 
відхід від звичного, будь-яке розірвання з по-
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всякденним досвідом, будь-яке явище, пояс-
нення якого не вкладається в усталену схему 
світосприйняття, створює додатковий зміст 
та актуалізує пошук значень та пояснень того, 
що вражає як незвичне (а отже, певною мірою 
небезпечне). Відбувається спроба поєднати не-
звичне та звичне, «перекинути міст» між ними.

Як зазначає С. Московічі, з метою «впора-
тись з якою-небудь ідеєю або незвичним об-
разом, їх починають закріплювати в межах 
існуючих соціальних уявлень» 26.

Саме такий процес відбувся з уявленням 
«про мадярів»: оскільки угорського населен-
ня в регіоні не існувало, то на «невідомого 
іншого» «невідомого чужого» (угорця) розпо-
всюджується назва та уявлення про «відомо-
го іншого», «відомого чужого» (цигана).

Традиційно єврей вважається одним 
з головних представників «чужих» для 
слов’янських культур. В  обстежених населе-
них пунктах, за даними сільради, євреї скла-
дають 1,1  % та 1  %. Тому уявлення про них 
представлені меншою мірою. Серед «неявних 
уявлень» можна відзначити атрибуцію (при-
писування) небажання говорити про свою 
етнічну належність: «Євреї є, але небагато. 
От в мене сусідка єврейка, але не хоче про це 
говорити. Але я знаю, бо записувала її в сель-
совете», – зазначала колишня голова сільради 
с. Синюхін Брід. Досить розповсюджена від-
повідь: «Чи є тут євреї, чи нема – я не знаю. 
Може, він і єврей, а хіба на ньому написано».

Однією з найважливіших складових 
стереотипу «чужого» в народній культурі 
є «приписування інородцям та іновірцям 
магічних здібностей»  27. Дослідницею етно-
культурних стереотипів О. Бєловою в Поліс-
сі була записана «билічка»: «Був у нас єврей. 
У  яго було 2  корови. Он замкнув сарай на 
Купалу і став вартувати. Ана [відьма. – Т. Т.] 
голая, як мать родила, йде к нему [сараю. – 
Т.  Т.] і, присівши, набрала жменю навозу. 
Тоді й він набрав. Відьма набрала ще жменю, 
тоді й єврей взяв жменю – і вона зникла» 28. 
(Ритуальне оголення, як зазначає О. Куроч-
кін, на межі «свого» і «чужого» світів нале-
жить до дуже давніх магічних прийомів  29. 
Єврей, таким чином, міг протистояти шкід-
ливим діям, які робила відь ма, – видоюван-
ню молока в корів.)

У с. Синюхін Брід від інформанки 1910 р. н. 
записано: «Одна відьма жила, а через дорогу 
жив єврей. Той єврей мав таку корову гарну. 
І в неї була корова. І чоловік є в неї гарний, хо-
роший. Вона ночью пішла доїть корову у єв-
рея. Той єврей встав рано – нема молока. Хто 

ж видоїв корову? А  сусід йому каже: “Ти сядь 
на вікно і будеш дивиться, хто прийде твою 
корову доїть”. Він сів на вікно і сидів і дивився. 
Вона пішла доїть, а він тим часом вийшов, 
взяв її за руку і скрутив: “Ти чого прийшла 
до мене доїть? В тебе така корова, двадцять 
литрів дає. А  ти прийшла до мене доїть”. 
І скрутив її: “Більше не прийдеш”. І вона біль-
ше туди не пішла, а ходила до других» 30. Ви-
ходячи з наведенного тексту, можна припус-
тити, що на єврея поширюється традиційне 
уявлення «про чужих». Проте цей аспект по-
требує подальшого дослідження.

Село Синюхін Брід становлять дві части-
ни: «Гетьмани» та «Молдавани». Сучасне уяв-
лення в українців про молдаван є толерант-
ним, фактично це уявлення «про своїх»: «Ми 
з молдаванами живемо мирно, вони хороші, 
працьовиті». Поряд з цим зазначалось, що 
«раніше» (мова йде в основному про пері-
од після Другої світової війни – 50–60-ті рр. 
ХХ  ст.) відбувались іноді бійки між двома 
частинами села, бували випадки, коли не хо-
тіли українці брати за невістку молдаванку. 
Проте і стосовно цього «раніше» відзнача-
лась достатньо висока толерантність: «А  як 
хлопець з Гетьманів, а прийшов на Молдава-
ни по дівчину, не били його? – Ні, забрав, та 
й усе. – А було таке, що з Молдаванів брали 
за кумів з Гетьманів? – Було, а тепер вообще 
не перебирають.  – То раніше все-таки пере-
бирали? – Да. – А як? – Та не бери її, вона ж 
молдаванка» 31; «Батько мій взяв не молдаван-
ку, то свекруха не любила мою маму, що вона 
не молдаванка. А батько любив» 32.

Надзвичайно цікавим є уявлення про 
«зникнення молдаван»: «Молдаванів вже 
нема, повмирали. – А діти їх хіба не молдава-
ни? – Ні. Вони не говорять по-молдаванські» 33; 
«Ми й були молдавани колись. Батько мій був 
молдаван. Тесть теж був молдаван.  – А  Ви 
самі вже не молдаван? – Ні, я нічого не поні-
маю по-молдаванські» 34.

Уявлення про молдаван у с. Конецпіль (не-
значна кількість молдаван) є також толерант-
ним: «Вони хороші, як приїзжають, то до нас 
пристраіваються».

Зовсім інше уявлення про молдаван спо-
стерігається в українців с.  Кумарі, яке істо-
рично становлять дві частини  – «Ляхи» та 
«Мужики» (про них мова йтиме далі). Респон-
денти зазначали, що «отам, через річку, теж 
Кумарі є. І оце… та сторона,… більше молдо-
ван. І там якісь більше грубі люди. Якісь такі 
невежливі, неввічливі. Завжди ті хлопці билися 
з цими, з цєї сторони… Це було раніше, колись 
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на коньках ото на річкі Кодимі катаються – 
обязательно поб’ються ті з тими – з нашими. 
І так воно ведеться до цього часу. Тоді – щось 
я це добре не помню, чого це воно так пішло, 
чого билися… А як тут у нас роблять вечорин-
ку, то хлопець ввічливо підійде, поклониться і 
бере у танці. А там на тій стороні [у Молда-
ван. – Т. Т.] – дурдом. Кричать: “Марія, Кать-
ка, Любка, йдем танцювати”. Некультурні» 35.

Отже, уявлення про молдаван як про «май-
же своїх» або як про «чужих, інших» залежить 
в цьому випадку від категорії сусідства.

Якщо говорити про почуття «довіри», яке 
є істотним елементом громадянської культу-
ри, що виростає з факту однакових поглядів і 
цінностей 36, можна відзначити високий сту-
пінь довіри в українців до молдаван-сусідів 
(с.  Синюхін Брід), принаймні на сьогодні. 
Інакша ситуація лишилася у «спогадах». Сам 
факт «зникнення молдаван», про який вже 
йшлося, свідчить, на наш погляд, про перехід 
цієї етнічної групи до категорії «своїх».

Натомість в с. Кумарі існує уявлення про 
молдаван з певними рисами «чужих»  – «не-
ввічливі, задиркуваті, більш грубі люди».

В українських історичних та етнологічних 
дослідженнях досі немає єдиної думки щодо 
етнічної належності так званих ляхів, які 
мешкають в українських селах, зокрема на 
Поділлі та в інших регіонах України.

Прихильники точки зору щодо їх поль-
ського походження зазначають, що «масово-
го характеру міграція з Польщі набула зразу 
після 1569  року. На Наддніпрянщину тоді 
хлинуло численне чиновництво королівської 
державної адміністрації, жовнірство, а також 
незлічена рать польської шляхти. Разом зі 
шляхтою прибула в Україну її челядь, при-
слуга тощо. З часом почали прибувати селя-
ни – одні тікали сюди з Польщі на “свободи” 
від панщини, інших поміщики самі переселя-
ли в свої новоотримані маєтки» 37. Інший по-
гляд полягає в тому, що Люблінська унія була 
актом цілком парламентарним, а масштаби 
наступу польського землеволодіння, а з ним 
польського етнічного елементу, на українські 
землі після неї суттєво перебільшуються 38.

Етнологи також долучилися до цієї диску-
сії: Василь Балушок («Українська шляхта між 
польським та українським етносами») також 
піддає сумніву можливість того, щоб етнічно 
польський елемент міг так суттєво українізу-
ватися, і схиляється до думки про українське 
походження ляхів/шляхти й зазначає: «…до 
1830-х рр. українська шляхта Правобережжя, 
перебуваючи в культурно-інформаційному 

просторі, де неподільно панували польська 
мова та культура, у тій чи іншій мірі зазнавала 
полонізації. Причому це стосувалося не тіль-
ки, а в ряді випадків і не стільки етнокультур-
ного зрізу життя, як самосвідомості» 39.

Провести дослідження в с.  Кумарі, яке 
складалося з двох частин  – «Ляхів» та «Му-
жиків», надзвичайно цікаво ще й тому, що 
саме його згадував Левко Юркевич у своїй 
розвідці «Покодимська шляхта» на початку 
ХХ ст. Він зауважував, що означені шляхтичі 
мають відмінний від українців антрополо-
гічний тип; відзначав відмінність побутової 
культури та одягу, нижчу працездатність, ви-
шукану українську мову тощо 40.

Наведемо розповіді респондентів з двох 
означених частин с.  Кумарі. Наші запитання 
були спрямовані на прояснення розбіжностей 
між означеними групами. На частині «Ляхи»: 
«Були дві частини села – “Ляхи” і “Мужики”. Оце 
ми  – ляхи. Тут у нас Колачинські, Заневські, 
Терлецькі, Павловські. А там від магазина – то 
вже мужики. Там уже Остапенко, Словенко.

Колись враждували мужики з ляхами. Був 
такий період. Я сама з 1935 году. У 1951 році 
пішла на роботу. І проробила 43 роки на одно-
му місці. І ходили ж у клуб. І ляшецькі дівчата 
(це ми), і мужицькі. Але ляхи були бідніші від 
мужиків. А мужики були заможніші. – А чому 
ж так? – Я не можу вам сказати, чому. Може, 
вони ще з дідів-прадідів були заможніші  – не 
знаю. І приходили вони у клуб. Вони прийдуть 
до нас у клуб та й до наших хлопців. А хлопці 
йдуть туди. Боже мій, яка вражда була. Так 
дівчата билися через хлопців: хай не йдуть 
наші хлопці туди. А наші хлопці співучі. Ваб-
ще мужики вони не співають. Вони й зараз не 
співають. А ляхи – тільки б випив сто грам і 
все. Вже заспівав.

…Як вам сказать, ми  – це шляхта. Там 
десь якийсь поляк був. Мій батько теж поляк 
був. – А батько говорив польською мовою? – 
Ні. Читати він міг. Наверноє, його батько на-
вчив. Ну батько був старий, з 1891 року. Нема 
його вже з 1969. Ну, то читати він міг, а так 
щоб говорити – ні. А може, не старалися го-
ворити. Ви понімаєте, на них казали “пшеці”. 
Отак: “А,  це воно з пшеців” (презирливо). То 
вони, може, і знали, але не хтіли показати, 
що вони знають. – Свята по-різному святку-
вали ляхи й мужики? – Я не хочу вам сказати, 
не знаю. Ми кожен сам по собі. Навіть куми і 
оце все. Ляхи з ляхами, мужики з мужиками. – 
А ви були католики? – Да» 41.

Представники «ляхів» уявляли «мужи-
ків» як більш заможних. Наступна розповідь 
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присвячена періоду 1950–1960-х років: «От 
як мужичка йде: чорна хустка, хромові чо-
боти і “плюшка”. Тоді казали “плюшка” – це 
була така шубка. Чорна така шубка, плюше-
ва. І або білий платок з цвітами, або чорний 
платок. І така багатюща – о. Я не можу даже 
сказати. Ну і хромові чоботи. Я б, певне, і не 
взула би їх. У  гармошечку таку. Це считали 
заможні. Потім уже у 50–60 почались оці бас-
тонні пальта. То мужики їх першими почали 
купляти. А  ляхи вже пізніше. Коли їздили у 
Молдавію, каракулів там брали. Оце мужички 
вдягалися – Боже мій, яка вона багата – паль-
то бостонове, з каракулевим воротніком, 
хустка – чи чорна, чи біла» 42.

З  приводу одруження з «мужиками» 
«ляшка» розповідала: «От брат мій женився 
в 1946 році, на мужичкі. – І як Ваші батьки це 
сприйняли? – Ну ніяк. Тоді вже нічого не каза-
ли. Таке время вже було, що нічого не казали. 
А так на мужиків казали “репані мужики”. – 
А чому так? – Бо вони репані були» 43.

Поряд з цим, на запитання щодо «прав-
лення свят», зазначає, що все було однаково, 
що на «клаку» ходили як ляхи, так і мужики.

На частині «Мужики»: «Оця частина 
села  – це середина села. Там були “ляхи”, а 
тут  – “мужики”. Там були більше поляки, а 
тут – ну такі прості. Даже фамілії, ну такі – 
Остапенко, Кириленко, Шевчук, то це  – му-
жики. А там Кульчицькі, які на -цький кінча-
ється, то це були ляхи. Там даже імена такі 
були – Гелю, Фелю. Я сама з мужиків. Остапен-
ко – моє прізвище з дому» 44.

На наші запитання з приводу того, чим 
відрізняються дві означені групи, Ганна Ва-
силівна Остапенко зазначає: «Не знаю. Ко-
лись у нас був голова колгоспу, то каже, що 
з мужиками  – легше, вони согласні на всьо, 
слухають якось. А там [з ляхами. – Т. Т.] вже 
трохи тяжче. – Чому тяжче? – Ну понятія не 
мають. – А в кого був багатший одяг? – В му-
жиків. Мужики були  – ну як би сказати. Ті 
[ляхи. – Т. Т.] були більш ледачіші, а ці більш 
проворніші. Так як колись. Воно ж колись як 
було. Як хто не дуже працьовитий, то в його 
не було ні машини, нічого. Бо як самоосібно 
жили, то кожен старався мати своє – там, 
машину, щоб молотити» 45. Зазначали також, 
що всі однаково святкували, однаково ходи-
ли на «клаки», одружувались між собою (про 
негативне ставлення до цього не чула).

Важливо підкреслити, що інформанти за-
значали, що всі розподіли села лишилися у 
минулому: «То врем’я пройшло. А  тепер вже 
нема ні ляхів, ні мужиків. Не знаю, може, хтось 

з молодих і знає про це. Ну батьки їхні знають, 
такі як я. А вони, може, вже й не знають».

Підкреслювали, що зараз все однаково 
в «мужиків» і «ляхів» (цвинтар, проводи, 
право славна церква). Натомість негатив-
ні уявлення про «небезпечного чужого» тут 
спрямовані на «молдаван з того боку річки».

Таким чином, щодо групи «ляхів» в 
українців-«мужиків» с.  Кумарі на сьогод-
ні наяв не толерантне ставлення. Знову таки, 
якщо згадати «почуття довіри» як один з важ-
ливих компонентів громадянської культури, 
що виростає з факту однакових поглядів і цін-
ностей, можна констатувати високий коефіці-
єнт взаємної довіри в групах «мужики»/«ляхи» 
на відміну від уявлення про молдаван.

Варто також навести уявлення про поляків 
з українсько-молдавського с.  Синюхін Брід: 
«Я сама звідти, де шляхта була, там польська 
сторона. Отам, де Лащівка, Волованівськ, Лу-
кашівка. На мене казали “польщачка”.

Там Покрова була  – празник релігіозний, 
то ми їздили на Покрову. На Покрову в Лу-
кашівки церкву ставили.  – У  с.  Лукашівка 
була католицька церква? – Так, католицька, 
дерев’яна.  – І  Ви були католичка?  – Так, ка-
толичка [говорить пошепки.  – Т.  Т.]. Та я ж 
маленька була. Що там батьки робили, я й не 
знаю. – А зараз Ви якої віри? – Православна, як 
усі, діти в мене православні» 46. Ще одна меш-
канка с. Синюхін Брід зазначала, що «батьки 
в мене були католики, а я – українка».

Уявлення про поляків у населеному 
пункті, в якому їх практично немає, чітко 
не фіксується. Проте надто показовим є на-
магання приховати або не афішувати своє 
«шляхетське походження», відмежуватись 
від католицтва.

Таким чином, нам здається, що опозицію 
«свій – чужий» можна сформулювати у трьох 
основних групах (мається на увазі сучасний 
період):

1. «Чужі, ворожі, небезпечні». До цієї ка-
тегорії можна, безперечно, зарахувати лише 
уявлення українців про «циган на підводах», 
яке позначається повною відсутністю довіри.

2.  «Чужі; інші, ніж ми». Уявлення «про 
інших» фіксується в українців стосовно єв-
реїв, осілих циган, «мадярських циган». Не-
значний рівень довіри. Крім того, етносоці-
альне уявлення («етнічний гетеростереотип)» 
«чужі; інші, ніж ми» фіксується в українців 
с.  Синюхін Брід (українсько-молдавське на-
селення) стосовно «поляків»; в українців 
с.  Кумарі («ляхи» й «мужики»)  – стосовно 
«молдаван з-за річки».
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3.  «Свої; такі самі, як ми» фіксується в 
українців с. Кумарі стосовно «ляхів», в укра-
їнців с. Синюхін Брід – стосовно молдаван.
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Олена Боряк
(Київ)

Т РА НСФОРМ А Ц І Я К Л ЮЧОВОГО П Е РСОН А Ж А 
РОД И Л ЬНОЇ ОБРЯ ДОВОС Т І:  ВІ Д БА БИ-ПОВИ Т У Х И 
ДО БА БИ П У ПОВОЇ

Пологові будинки повсюдно прийшли 
на зміну фельдшерсько-акушерським пунк-
там (ФАПам) на початку 60-х років ХХ ст. Це 

був час, коли в найближчих містах і селищах 
міського типу, великих селах при лікарнях 
масово відкривалися пологові відділення. 
Показово, що саме 1960 року офіційна меди-
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цина звітувала, що материнську смертність 
на селі повністю викорінено  1. Та й породіл-
лі в умовах функціонування в селі ФАПів, 
«гласної» або «негласної» заборони, невдо-
волення «громадськості» та, не виключено, 
через ініційовані скарги на місцевих повитух 
(«…це вона перебиває, не дотримується гігіє-
ни»  2) стали все рідше і рідше звертатися за 
допомогою до повитухи, кликати її до хати 
приймати пологи. Інша річ, що під впливом 
соціально-економічних зрушень, у поєднан-
ні з активною пропагандою «здорового по-
буту», приходом акушерок, повитуха свідомо 
чи інтуїтивно, але розуміла, що її «ремесло» 
відходило в минуле. Відтак наближався час, 
коли «жіночі рятівниці» почали відходити 
від «повивальної справи», усвідомлюючи, що 
настають кардинальні зміни. Дехто це робив 
свідомо і рішуче: «…баба сама не хотіла, каза-
ла: “Ідіть собі в больницю”» 3.

Однак повитухи час від часу могли повер-
татися до «ремесла», хоча і вимушено  – про 
їхню «спеціалізацію» та поважний досвід 
таки згадували у надзвичайних ситуаціях. 
Траплялися випадки, коли акушерки і навіть 
лікарі потребували термінової поради або до-
помоги повитухи: «…врач розтірявся, не знає, 
що робить. А  вона [повитуха] каже: “Панас, 
ти не переживай, ето в неї так зроду. То вода 
йде,  – з водою то й дитя вийде. В  неї, каже, 
так зроду, я вже знаю, вона вже четверте ро-
дить”» 4. Дехто «перекваліфікувався» – досвід 
повитухи виявився затребуваним у лікуванні 
дитячих хвороб, а отже, подеколи вони пере-
ходили до категорії народних цілителів і на-
бували статусу «баби-шептухи».

Якщо ж акушерство із відповідними ме-
дичними закладами і кадрами все ще не до-
ходило до окремого села, повитуха залиша-
лася єдиною надійною помічницею жінки 
при пологах. Інтенсивність цього процесу 
визначалася різними факторами – не остан-
ню роль відігравали, приміром, природні 
умови розташування того чи іншого насе-
леного пункту, віддаленість від міста, до-
ступність акушерської допомоги, наявність 
медичних кадрів тощо. Зокрема, це стосува-
лося Західного Полісся, для якого була ха-
рактерна значна віддаленість сіл від район-
них центрів, заглибленість у ліса та болота, 
поєднана з поганою якістю доріг; відкриття 
ФАПів, за свідченням жінок, на цій терито-
рії відбувалося досить повільно. Як наслі-
док, повитуха прий мала тут пологи ще на 
початку 70-х років ХХ  ст.  – просто не було 
альтернативи.

Серед основних родопомічних функцій 
повитухи чи не основною було переріза-
ти та зав’язати пуповину. На це, зокрема, 
вказує номенклатура її назв. Так, згідно з 
дослідженням Н.  Гаврилюк, і для Серед-
нього Подніпров’я, і для Західного та Схід-
ного Полісся були характерні назви, утворе-
ні від слова пуп: «баба-пупова», «пупорізка», 
«пупо різниця», «баба, що пупи в’яже» тощо 5. 
На особливу значимість акту перерізання 
пуповини повитухою звернула увагу ро-
сійська дослідниця Г.  Кабакова. Серед ін-
ших аргументів вона вказала на зафіксова-
ну нею переважно на Білоруському Поліссі 
(епізодично  – на Житомирському Поліссі у 
сс. Журба, Красностав) традицію спеціально 
кликати до породіллі другу «бабку», яка за 
присутності повитухи відтинала й, відповід-
но, зав’язувала пуповину немовляті 6. 

Ми приділили неабияку увагу цьому фе-
номену під час історико-етнографічної екс-
педиції до потерпілих районів Рівненської 
області, організованої Державним науковим 
центром захисту культурної спадщини від 
техногенних катастроф МНС  України під 
керівництвом Р. Омеляшко влітку 2008 року. 
Цей виїзд дав можливість поставити тема-
тичні питання респондентам і вивчити такий 
культурний феномен. Було залучено також 
побіжні польові записи попередніх років, 
зроблені нами в Рокитнівському районі на 
Рівненщині, а також на Житомирщині (зо-
крема, від переселенців з Овруччини).

Узагальнення польових матеріалів, зібра-
них в Сарненському та Дубровицькому ра-
йонах Рівненської області, засвідчило, що в 
названих районах дійсно локально фіксуєть-
ся наявність у родильній обрядовості двох 
«баб»: «баба сама собою була, що пупа в’язала. 
Тая вроділа, та й все, вже нічо, а тую позва-
ли, пупа різала» (с. Селець) 7. Проте це явище, 
безумовно, вимагає спеціального додатково-
го розгляду. Серед усього масиву емпірично-
го матеріалу осібно виділяються свідчення, 
згідно з якими в обов’язки повитухи (тут її 
так і називали «баба-повитуха», «та, кото-
ра коло родов була», «тая друга, яка бабіла», 
«баба, що понімала», «баба, яка знала щось» 8) 
входило з початком перейм бути коло поро-
діллі й надавати їй необхідну допомогу. Але 
коли з появою дитини та виходом плаценти її 
головні родопомічні функції вичерпувалися, 
пуповину новонародженому вона вже не пе-
рерізала – для цього призначалася інша баба, 
для якої існувала спеціальна назва – «пупоріз-
на баба» 9. З початком перейм її відразу також 

http://www.etnolog.org.ua



180    

кликали до хати породіллі, а у разі затримки 
її приходу (або стрімких пологів) могли й по-
чекати, для того, щоб саме вона здійснила цей 
відповідальний акт  – перерізала пуповину. 
Повитуха цього вже не робила, їй лише дя-
кували за допомогу й відправляли додому, 
а ключовою постаттю всіх подальших дій за 
«сценарієм» родильної обрядовості ставала 
друга «баба». Проте її головною функцією 
було перерізання/зав’язування пупо вини  – 
про це, безперечно, свідчить увесь перелік її 
назв – «баба-пупна», «баба-пупова», «пупоріз-
на баба», «баба, що відрізала пупа»: «прийдеш, 
пупа зав’язала  – і баба називається, то вже 
баба, баба пупна», «баба, що дітей пупила» 

(с. Сварицевичі) 10; «другу бабу кличуть, щоб 
зав’язала пупа»; «вже брали якусь родичку, 
стару людину, вже вона пупорізна баба, вона 
відрізує, зав’язує» (с.  Немовичі)  11; «є та, що 
коло родов. А тая баба коло дітей, вона всім 
одрізувала. Вона понімала. А  та рожаниця 
вроділа, да вже всіо, вона вродила своє дитя, 
да вже пошли і йдуть позвали бабу, що пупа 
ріже» (с. Селець) 12.

Як свідчить опитування, про «кандидату-
ру» пупорізниці дбали заздалегідь. Із пропо-
зицією стати «бабою пупною» за вербальни-
ми формулами «ми хочемо тебе за бабу взять» 
(с. Селець) 13, «хочемо, щоб ви йшли до нас за 
бабу» (с.  Великий Черемель)  14 зверталися, 
зокрема, до рідної бабки породіллі або її чо-
ловіка, рідної матері, свекрухи, найближчої 
родички або й сусідки. Цю додаткову, бук-
вально, «бабу» фактично «назначали», «ви-
бирали», «брали». Тому іншою її назвою була 
«баба названа» (с.  Крупове)  15. Але при тому 
дотримувалися головної умови  – вона мала 
бути із «самих порядочних, доладніших» 
(с.  Журба)  16; «понаравилась якась жінка, і 
беруть»  17 (с. Крупове); казали – «баба сужо-
ная, а куми любльониє» (с.  Сварицевичі)  18. 
Повсюдною вимогою до неї був її похилий 
вік, підтвердження чому в значній кількості 
містяться в польових матеріалах: «назначали 
“старішу жонку”» (с.  Обсіч)  19, «бабку стару» 
(с. Нова Рудня) 20 тощо.

Окремо зафіксована й так звана стрічена 
баба. За згадками респондентів, батько й се-
стра породіллі зустрічали жінку, коли вона 
йшла по воду – «то вже наша бабка» (с. Сва-
рицевичі). Припускаємо, що в цьому випадку 
йшлося про передчасні пологи, коли батьки 
не встигли заздалегідь приготуватися до цієї 
події. Зазвичай обидві сторони були свідомі 
важливості ролі «пупорізниці», її спеціально 
йшли просити «до нас за бабу» (с. Великий Че-

ремель) 21. Але на відміну від кумів, які, згідно 
з традицією, не мали права відмовитися «ку-
мовати за дитиною», при стійкому небажанні 
жінка все-таки могла не дати згоди «призна-
чити» її «бабою». Як правило, приводом для 
цього ставало її побоювання здійснити нехай 
незначну, але, по суті, медичну маніпуляцію 
з пуповиною: «Не хотіла. Є  така, що нічого, 
а єсть такая жонка, що пупа зав’яже, а дитя 
кричить» (с.  Вежиця)  22. Поширеною була 
традиція, коли один раз обрана баба ставала 
бабою і всім наступним у цій родині дітям 
(с.  Сварицевичі). Тоді при чергових пологах 
кликали вже свою «назначену» бабу: «взяли 
на двоє» (с. Вежиця) 23. Місце баби в ієрархії 
родинних зв’язків майже не відрізнялося від 
хресних батьків дитини: «не поймеш, де кума, 
а де бабка» (с. Крупове) 24.

З  першої миті, коли «названа» баба всту-
пала у свої «повноваження», вона перебирала 
на себе ключові ритуальні зобов’язання, які 
зазвичай виконувала повитуха. Так, поспі-
шаючи до породіллі, вона брала з собою хліб, 
а також нитки льону (с. Немовичі), старе по-
лотно на пелюшки (с.  Смородськ)  25; «баба, 
що іде до роділлі, нічого не бере. А  та, що 
іде пупа в’язать, з хлібом іде»; «як іде пома-
гать [повитуха]  – нічого не бере, а як різать 
пупа – іде з хлібом» 26 (с. Шахи). До обов’язків 
«назначеної» баби входило також здійснення 
всіх необхідних дій із плацентою («місцем»). 
Вона зазвичай обмивала її, загортала у шмат 
полотна й закопувала в певному місці.

Між іншим, як показало польове дослі-
дження, одночасне існування двох «баб» мог-
ло пояснюватися не лише виокремленням 
функції перерізування пуповини. Низка за-
писів засвідчує, що потреба в «бабі» подеколи 
виникала в контексті виконання інших обря-
дових функцій, які зазвичай покладалися на 
повитуху. Не виключено, що це явище похо-
дить з новітніх часів і збігається з появою по-
логових будинків: «Тепер рожають в роддомі, 
але бабу все одно назначають. З  роддома ді-
тей привозять з мамою, і когось назначають... 
Приносять дитятко з роддома, візьмуть бабу» 
(с.  Обсіч)  27; «В  нас тепер бабу знаєте як бе-
руть – доктор зав’язує пупа, а у нас всіо равно 
беруть. Так якби по-колішньому, всіо равно 
беруть бабу» (с. Великі Озера) 28; «Колись баба 
в’язала пуп. А тепер з роддома приходять, вже 
у дитяті пуп загоївся. Позвуть бабу, обмиєш, 
скупаєш дитинку, витреш, поналажуєш, і сі-
дають за стол. Ото вже буде баба. А  колись 
пупа в’язали» (с. Шахи) 29. В останні роки від-
значається лише деяке помолодшання віку 
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«названої» баби – «бабу тепер беруть молод-
шу» (сс. Старе Село, Яринівка). Часом це по-
яснювали суто прагматично: «Ми з чоловіком 
вибрали, кажем – вже старих не будем брать, 
бо мруть скоро» (с. Вежиця) 30. Однак вимога 
до неї мати якщо не онуків, то хоча б влас-
них дітей залишається незмінною. З  огляду 
на це, з початком функціонування пологових 
будинків і зі зникненням постаті повитухи, 
традиційної в минулому для будь-якого села, 
розмежування власне практичної (медичної) 
допомоги при пологах та здійснення наступ-
них після пологів обрядодій не зникало. Свід-
ченням цього є, зокрема, той факт, що навіть 
із появою пологових будинків, відомих тут 
під назвою «роділки», «призначена баба» все 
одно забирала звідти «місце» та приносила 
його до дому породіллі: «Назначають бабу – 
вона місто ховає» (с.  Вежиця)  31. За словами 
опитаних жінок, акушерки заздалегідь знали, 
що воно буде «востребуваним» із пологового 
будинку, і ніяких проблем з тим не виникало. 
Щоправда, закопування плаценти переходи-
ло до функцій «назначеної» баби не так одно-
значно – згідно з поодинокими свідченнями, 
місце все-таки закопувала повитуха, їй зли-
вали руки, але на тому її участь у післяполо-
гових обрядових діях остаточно завершува-
лася (с. Немовичі).

Між іншим, ми не виключаємо, що при-
значення спеціальної «баби» могло бути та-
кож проявом трансформації (або розгалу-
женням) загальної тенденції «дублювання» 
окремих обрядових функцій родопомічниці, 
яке проявило себе на етапі впровадження 
акушерської допомоги при пологах і відсто-
ронення повитух від їхнього ремесла: «Колісь 
ото бабі-повітухи були та приймали роди, а 
тепер так беруть бабу, яка мені сподобаєть-
ся»  32. Відтак друга «баба» могла бути при-
сутня при зав’язуванні пупа лише формаль-
но. Проте відразу після того вона проводила 
перше купання немовляти: «Щоб бабка по-
мила вже те дитя. Щоб не мати, а бабка ста-
ра» (с. Нова Рудня) 33; «А чого ми її брали, бо 
купать треба, а купать, то не треба, щоб мати 
сама купала, треба, щоб баба прийшла і по-
купала. Не знаю, кажуть, що треба, щоб баба 
покупала перший раз. І тоді ми вже даємо тій 
бабі подарок» 34; «…вона його перша покупає, 
приносить свої пєльоночки, у своє спов’є і 
ото вже називається “баба”» (с.  Кам’яне)  35. 
З  появою пологових будинків «назначена» 
баба починала виконувати низку обрядодій, 
пов’язаних з народженням дитини, саме з 
першого купання новонародженого.

Проявом цієї ж тенденції до пристосу-
вання традиції в нових умовах було призна-
чення «баби» для приготування на родини 
або хрестини ритуальної страви, відомої як 
«бабина каша» (там, де це було передбачено 
«сценарієм» родильної обрядовості): «При-
везли, мо мєсяц, мо більш [дитину з полого-
вого будинку], вже треба кашу варить. При-
йшла вона [породілля] до мене, що таке й таке 
дєло. Кажу: “Одчепіться, Боже, я її зварю?” 
...Мусила я ту кашу варить» 36. Маємо також 
свідчення, що, крім каші, така жінка, як це й 
приписувалося «звичаєм», ще варила борщ, 
«наготовить всього»  37: «Почула, що при-
везли, і сама йде. Несе коробку за плечами, 
два горшки в руках. Там компот, там каша, 
за спиною буде яєшня печьона, пироги»  38 
(с.  Селець). Згідно з перебігом післяродових 
обрядових дій, у визначені традицією дні (на 
Різдво, 40-й день після хрестин тощо) поро-
ділля у свою чергу віддячувала «назначену» 
бабу «пирогами»: «І бабі обязатєльно пироги 
носили, не цій акушерці, а той бабі, що я бра-
ла вже на хрестини, яка кашу варила. Я їй но-
сила пироги і вже ходили часто в гості. Вона 
вже давала дітям гостинчика» 39. З часом хар-
чові принесення повитухи звелися до цуке-
рок та пряників (с. Яринівка).

Безсумнівно, ця друга, «назначена» баба, 
подібно до повитухи, ставала як для по-
роділлі, так і для новонародженої дитини 
справжньою «бабою». Проте сфера її участі 
в післяпологових обрядових акціях поде-
коли була навіть ширшою, ніж діяльність 
місцевої повитухи. Так, вона могла брати 
активну участь у хрещенні дитини: «Як за-
ходимо до церкви, батюшка питає: “Хто у 
вас баба?”. Кажу: “Я  баба”. Він дає мені в 
першу очередь потримати дитятко, держу я 
десь 20 мінут, а потом од мене забірає і дає 
хрещьоной  – кумі, а потім вже хрещоному. 
В першу очередь баба держить. А колись бабі 
вони так не робіли, колись баби до церкви не 
йшли» (с.  Городище)  40. У  свою чергу поро-
ділля шанувала власну «бабу», відвідувала її 
з гостинцями на великі й малі свята, запро-
шувала до себе як найпочеснішого гостя на 
відзначення родинних подій і завжди  – на 
весілля її онучка. Їй, подібно до загально-
поліської поховальної традиції, після смер-
ті покривали в домовині руки рушником/
наміткою із мотивацією: «бо це наша баба», 
ніколи не розмежовуючи, що це баба «назна-
чена», а не та, що була «при родах».

Традиція залучення до пологів «назначе-
ної» баби з метою надати їй право переріза-
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ти пуповину, а отже, одночасна наявність в 
хаті під час народження дитини двох жінок 
(власне «баби»-повитухи та «баби пупної»), 
потребує подальших досліджень насамперед 
в аспекті виявлення її територіального поши-
рення. Хоча вже тепер, на наш погляд, можна 
вести мову про неї як про вірогідне «пере-
живання» давнього ставлення до акту пере-
різання пуповини як до сакрального дійства, 
що, відповідно, передбачало спеціальний ри-
туал його виконання.

Між іншим, не варто виключати, що деякі 
прояви традиції залучення до пологів, а також 
наступні обрядодії пологового циклу «назна-
ченої» баби (зокрема, купання дитини, при-
готування нею «бабиної каші» тощо) можуть 
розглядатися також як прояв трансформації 
традиційної родильної обрядовості. Через 
об’єктивні причини на досліджуваній нами 
території процес заміни повитух кваліфіко-
ваними акушерками зі спеціальною освітою, 
відкриття нових сільських ФАПів, порівня-
но з іншими регіонами, дещо затягувалися. 
В умовах повільного запровадження сучасних 
форм родопомочі традиційна родильна обря-
довість проявляла свою гнучкість, здатність до 
переформатування й пристосування до нових 
умов. На цих територіях з поступовим відхо-
дом повитух від «справ» репертуар їх основних 
обрядових дій, пов’язаних з народженням ди-
тини, не зникав. Їх виконання майже в повно-
му обсязі перебирала на себе нова, спеціально 
для того «назначена» жінка, власне «баба».
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Ігор Сердюк
(Полтава)

БА БА-ПОВИ Т У Х А В РА Н Н ЬОМОД Е РНОМ У 
С УС П І Л ЬС Т ВІ (за да ними с татис тични х д жерел 
та е тног рафічни х дослі д жень)

У 
сучасній українській історичній нау-

ці відбуваються активні процеси розробки і 
засвоєння нових теоретичних засад, методо-

логічних підходів і методик дослідження. 
У  зв’язку з цим вчені радіють появі нових 
проблем, напрямів або ж, навпаки, констату-
ють кризу в історіописанні [5, с. 15]. Історики-
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постмодерністи на теоретичному рівні, за-
перечуючи можливості достовірного знан ня 
про минуле, на практиці намагаються його 
реконструювати. Хоча такі реконструкції, на 
думку голландського теоретика історії Фран-
ка Анкерсміта, є скоріше інтерпретаціями, 
оскільки сьогодні кількість фахівців, які ви-
вчають минуле, перевищує загальну кіль-
кість істориків від Геродота до 1960 року [21, 
с. 222–224].

Значна кількість фахівців збільшує чи-
сельність підходів до тлумачення джерела, 
знаходить нові об’єкти й окреслює нові на-
прями досліджень. Сьогодні українські істо-
рики дедалі більше уваги приділяють історії 
повсякдення, ментальності, тілесності, уяв-
ленням, історичній антропології, демографії, 
гендерним дослідженням тощо. Історія все 
більше поєднується з іншими дисципліна-
ми, і дослідник до традиційних історичних 
методів додає методи соціології, етнології, 
антропо логії, психології, географії [21, с. 205]. 
Цього не уникнути як у дослідженнях на зра-
зок праць Фернана Броделя  1, так і при ви-
вченні життя та світоглядних уявлень якого-
небудь «українського Менокйо» 2.

Особисто нас цікавить ранньомодерна 
доба, а конкретніше  – демографічні харак-
теристики міського населення Лівобережної 
України в другій половині ХVІІІ ст. Застосо-
вуючи методи демографії до аналізу статис-
тичних джерел, ми можемо визначити показ-
ники народжуваності, плідності, шлюбності, 
смертності, однак їх потрібно інтерпретува-
ти. Тобто треба дослідити демографічну по-
ведінку людей, які жили більш ніж за два сто-
ліття до нас, їхнє ставлення до життя і смерті, 
моральні й суспільні норми, традиційну по-
ведінку й девіації тощо. Оскільки цифри не 
дають інформації про це, ми звертаємось до 
тодішньої літератури, мистецтва, фольклору, 
етнографічних даних. З  іншого боку, засто-
сування методик на зразок демографічних 
може знадобитися і при вивченні проблем, 
що традиційно належали до царини народо-
знавчих студій.

Керуючись цим підходом, ми спробує-
мо дослідити таке явище, як бабування в 
ранньо модерному міському суспільстві Ліво-
бережної України. В умовах велетенської ди-
тячої смертності та відсутності лікарського 
нагляду від діяльності повитух значною мі-
рою залежала не лише успішність пологів, а 
й те, чи виживе дитина у перші дні після на-
родження, а також життя матері. Єдину до-
помогу їм могла надати баба, так у той час на-

зивали жінку, яка хоч раз приймала пологи. 
Наприклад, один з варіантів тлумачення цьо-
го терміна, за словником В. Даля, – «повиту-
ха, повивальная бабка» [10, с. 32]. У довіднику 
«Знаки української культури» «баба» – «...жін-
ка, що приймала дітей під час пологів...» [11, 
с. 20–22]. У різних регіонах України повитух 
могли називати по-різному. У  північних ра-
йонах говорили «баба», «бабка», на Серед-
ньому Подніпров’ї  – «пупорізка», «породіль-
на» [6,  с. 67].

Особливостей бабування навчалися в 
етно графічних студіях другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. Здебільшого бабі не присвячу-
валося окремого дослідження. Наприклад, 
Марко Грушевський розповідав про бабуван-
ня в контексті вивчення дитинства [9], у цьо-
му ж ракурсі баба фігурує в статтях Миколи 
Сумцова [17]. Етнографи І. Беньковський [2], 
А. Малинка [14], В. Ястребов [22] писали про 
бабу, вивчаючи обрядовість, пов’язану з на-
родженням дитини. Це ґрунтовні, вагомі 
дослідження, однак вони не розповідають, 
скажімо, про кількість бабів серед населен-
ня, чисельність пологів, які їм, імовірно, до-
водилося приймати. В етнографічних студіях 
вказано суспільні вимоги до бабів, однак не 
зазначено, наскільки вони відповідали таким 
вимогам, зрештою, у них зафіксовано дані 
другої половини ХІХ ст., які, незважаючи на 
консерватизм тогочасних звичаїв, могли змі-
нитися за сто років.

Оскільки повитухами були жінки, то се-
ред статистичних джерел другої половини 
ХVІІІ  ст. ми вибрали те, яке обліковує по-
ряд із чоловічим і жіноче населення  – «Ге-
неральний опис Лівобережної України 
1765–1769 рр.». Це перепис населення й госпо-
дарства Лівобережної України, що проводив-
ся у 1765–1769  роках за указом Катерини  ІІ. 

Його організацією та проведенням на тери-
торії Гетьманщини займалася Друга Малоро-
сійська колегія на чолі з президентом – гене-
рал-губернатором Петром Румянцевим 3.

Механізм проведення перепису, масштаби 
та зміст роблять його унікальним джерелом 
інформації для вивчення різних сторін жит-
тя населення Лівобережжя другої половини 
ХVІІІ ст. 969 книг опису зосереджують відо-
мості про 3,5 тис. населених пунктів і їх жи-
телів  [7, с  5]. На думку вчених, він був най-
повнішим серед тих, що раніше проводилися 
на Гетьманщині  [12]. Щоправда, поселення 
по-різному представлені в джерелі, оскіль-
ки документи перепису окремих населених 
пунктів майже повністю втрачені. У цій стат-
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ті спробуємо проаналізувати матеріали Гене-
рального опису Стародуба – значного полко-
вого міста, економічного й адміністративного 
центру, опис якого зберігся порівняно добре, 
крім того, це джерело чітко виділяє повитух з 
решти жіночого населення вказівкою «баба», 
яка робилася перед ім’ям жінки.

Матеріали перепису м.  Стародуба міс-
тяться в книгах 71, 72, 73, 74, 78, 81, 82, 124, 
147, 148  а, що зберігаються в Центрально-
му державному історичному архіві України 
(Київ) у фонді № 57. Дослідники опису поді-
ляють його документи на три групи: 1) мате-
ріали про проведення й організацію опису в 
полках; 2)  відомості про міста, населення та 
домо господарства; 3) документи, що підтвер-
джують права власників на нерухоме майно, 
купчі, гетьманські універсали, царські гра-
моти тощо  [13, с.  110]. Для вивчення демо-
графії населення міст найбільш корисними 
є матеріали другої групи, які складаються з 
чернеток та чистового варіанта.

Чистові варіанти, що містяться у книзі 
148 а, датуються 1766 роком. Вони оформлені 
у вигляді таблиці на звороті кожного аркуша 
й додатку до неї на лицевій стороні наступ-
ного. З лівого боку кожної таблиці записано 
номер двору, назва вулиці, далі – окремі гра-
фи для будівель (помешкань господарів та 
наймитів, комор, конюшень, сараїв). У графі 
«чини та імена» вказувалося прізвище, ім’я 
власника двору чи глави родини, його соці-
альна належність. Нижче записувалися дру-
жина і діти – спочатку хлопці, потім дівчата. 
Далі переписувалася решта мешканців двору. 
Зазвичай це були родичі чи наймити. У дже-
релі чітко простежуються родинні зв’язки 
мешканців двору. Окремими графами запи-
сано вік та стан їхнього здоров’я. На лицевій 
частині зафіксовано права володіння двором, 
яким шляхом придбаний, прибутки та занят-
тя господарів. Загалом інформація подана 
чітко, лаконічно, дані уніфіковані, що значно 
полегшує їхню обробку.

У  чистовому варіанті опису міститься 
демографічна інформація про 4210  жителів 
м. Стародуба, з них нараховуємо 2015 чолові-
ків і 2195  жінок. Терміном «баба» у джерелі 
позначено вісім жінок різного віку, які скла-
дали 0,4  % жіночого населення міста. Тобто 
бабів у місті було небагато, і вони повинні 
були встигнути на всі міські пологи.

За нашими підрахунками, у той час у 
місті відбувалося мінімум 166  пологів на 
рік, тобто в середньому по 20 на бабу, од-
нак очевидно, що вони мали різний попит 

і авторитет. Наймолодшою з них була «баба 
Прасковья Миронова», якій на час перепису 
виповнилося 23  роки. Вона була здоровою, 
наймалася по півроку за один карбованець, 
харчі й одяг  [20, с.  574]. Можливо, вона не 
мала великого досвіду чи взагалі прийня-
ла пологи випадково. Малоймовірно, щоб її 
кликали жінки 30–40  років. Наступною за 
віком була наймичка військового товари-
ша – тридцяти річна «баба Мотрона Ивано-
ва» [20, с. 218]. Щодо іншої жінки, то привер-
тає увагу формулювання «баба для обучения 
детей грамоте Ирина Иванова». При цьому 
у дворі дітей не записано, самій Ірині ви-
повнилося 45 років  [20, с. 226]. Наймичкою 
була і «баба Ховроня», яка на час перепису 
мала 50  років  [20, с.  330]. Решта бабів були 
літнього віку: у міщанської вдови Домни 
«живёт на пропитании баба Прасковья Ива-
нова дочь»  – 60  років, «дряхла»  [20, с.  200]. 
Шістдесятирічна баба Устина – «слепа и глу-
ха» [20, с. 571]. Найстаршого віку були вісім-
десятирічні Мотрона [20, с. 448] та Анастасія 
Денисиха [20, с. 420].

Ми звертаємо увагу на вік і стан здоров’я 
бабів, бо малоймовірно, щоб сліпа і глуха 
Устина приймала пологи. Мотрона й Анаста-
сія були старими і слабкими, Параска Іванова 
була немічною. Отже, на час перепису фізич-
но здоровими серед бабів були чотири жін-
ки, з яких одній виповнилося лише 23 роки 
і яка не мала достатнього досвіду. Тому імо-
вірно, що основну «акушерську практику» в 
м. Старо дубі здійснювали 3–4 баби, які могли 
приймати 55 і більше пологів у рік.

Вік нам цікавий і в тому аспекті, що термін 
«баба» ототожнюється зі старістю, причому 
не лише сьогодні. За етнографічними роз-
відками Марка Грушевського, на межі ХІХ–
ХХ  ст. бабами ставали жінки 45–50  років, 
які самі вже перестали народжувати, якщо 
ж баба таки народжувала дитину, то з неї всі 
сміялися, а дитину називали «бабинець»  [9, 
с.  34]. Отож український етнограф називає 
дві необхідні якості повитухи  – зрілий вік, 
який означає досвід, і народження власних 
дітей: «баба повинна бути досвідчена, знаюча, 
стара жінка» [9, с. 33]. Це було важливою умо-
вою, оскільки баби здебільшого не передава-
ли свої знання, а отримували їх молодими під 
час власних пологів. Микола Сумцов писав, 
що бабою могла вважатися жінка, яка наро-
дила дівчинку [16, с. 29–30]. За дослідження-
ми А. Малинки, бабувати йшли ті, хто вже не 
міг мати дітей, здебільшого жінки літнього 
віку [14, с. 256–260].
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Генеральний опис як джерело, що бере на 
облік населення незалежно від віку і статі 
та вказує на родинні стосунки переписаних 
осіб, певною мірою дозволяє нам перевірити 
«наявність» власних дітей у бабів. У  цьому 
аспекті документ теж суперечить етногра-
фічним даним, оскільки подає безпосередню 
вказівку про дітей лише однієї баби з восьми. 
Уже знайома нам Анастасія Денисиха прожи-
вала разом зі своєю сорокарічною донькою 
(вдовою) Марфою та онукою Іриною. Остан-
ній на момент перепису виповнилося 16 ро-
ків, тобто коли народилася Ірина, Анастасія 
Денисиха мала 64 роки [20, с. 420]. Можливо, 
саме вона бабувала на пологах у власної донь-
ки Марфи. Відмітимо, що А.  Денисиха була 
єдиною бабою, яка, за даними опису, відпо-
відала основним критеріям, що були названі 
етнографами,  – мала літній вік і доньку, од-
нак на час перепису була «дряхлою».

У  решті випадків відомостей про дітей 
джерело не подає, вони могли вирости й 
жити окремо чи податися в найми. У цьому 
ракурсі привертає увагу Параска Миронова. 
У свої 23 роки вона вже була бабою, проте ді-
тей з нею не записано, відомостей про її чо-
ловіка теж немає, хоча вона мала б бути за-
міжньою (інакше її записали б як дівку) [20, 
с.  547]. Діти Параски (якщо вони були) не 
досягли повноліття 4 і мали б жити з нею або 
ж могли податися в найми чи в учні й жити 
у дворі господаря. Якщо Параска Миронова 
була немісцевою, то діти могли залишитися 
в селі, з якого вона прийшла, та джерело не 
зазначає місця її народження, хоча зазвичай 
така вказівка подається.

Діти тридцятирічної Мотрони Іванової не 
могли залишитися в селі, бо вона походила з 
м. Стародуба, однак вказівки про них у дже-
релі немає  [20, с.  218]. Зрештою, вони могли 
померти малолітніми, і, у зв’язку з цим при-
пущенням, постає питання: чи могла бабу-
вати жінка, яка народила дітей, однак вони 
померли?

Якщо породілля кликала бабу, щоб отри-
мати бодай якусь допомогу при пологах, то 
для чого це було потрібно самій бабі? Адже 
вона ризикувала життям матері й дитини. За 
дослідженнями Марка Грушевського, «більше 
бабують вони через те, що їм щось перепаде 
та й пошана їм од хазяїв і од людей» [9, с. 32]. 
Отже, перевагою бабування була винагоро-
да (матеріальний фактор) і пошана. З іншого 
боку, А. Малинка, характеризуючи неодмінні 
риси баби, писав: «...главное она должна быть 
богатой и щедрой…»  [14, с. 256]. Погляньмо, 

наскільки актуальною була винагорода для 
стародубських бабів.

Очевидно, баби потребували матеріаль-
ної підтримки, бо чотири з них були най-
мичками і заробляли до 2,5  крб на рік, ще 
троє жили «на пропитании»  [20, с.  200]. Ці 
жінки не мали власної хати й мешкали у 
дворах своїх господарів на «одеже и харчах 
хозяйских». Анастасія Денисиха жила разом 
з донькою-вдовою і онукою, які заробляли 
собі на життя пряжею, їхнє господарство 
трималося виключно на жіночих руках і 
мало ймовірно, що приносило стабільний 
прибуток  [20, с.  420]. Тобто матеріальний 
стан усіх стародубських бабів, відмічених в 
описі міста, був поганим і міг бути покраще-
ний за рахунок бабування. Платня за аку-
шерські послуги залежала від матеріального 
становища сім’ї породіллі. Зазвичай вона 
надавалася у вигляді дарунків, наприклад, 
полотном на запаску і хлібом [9, с. 34].

Роль баби в житті новонародженого не 
обмежувалася актом пологів, вона була важ-
ливим компонентом обрядовості, вірувань 
та забобон, пов’язаних з дитиною. Тому час-
тування і подарунки баба могла отримати на 
родинах, хрестинах, зливках, похрестинах [9, 
с.  53–69], пострижинах  [22, с.  1–2]. Напри-
клад, на зливках у містечку Мрин було прий-
нято частувати бабу горілкою, дарувати їй 
сім паляниць і ситець на спідницю [14, с. 267]. 
У Волинській губернії в ХІХ ст. у першу ку-
піль дитині кидали срібні гроші, які забирала 
собі баба [2, с. 1–3].

Участь у пологах та низці важливих об-
рядів, за етнографічними розвідками, могла 
забирати багато часу, тим більше, якщо по-
витуха приймала значну кількість пологів. 
Стародубські баби були наймичками, тому 
постає запитання: як ставилися їхні господа-
рі до бабування своїх робітниць, адже їх мог-
ли покликати до породіллі будь-коли, навіть 
під час виконання якихось важливих робіт. 
Можливо, це враховувалося в оплаті праці 
таких жінок, навіть молодші з них і здорові 
отримували 2–2,5 крб у рік, тоді як інші най-
мички, за даними джерела, заробляли в се-
редньому на карбованець більше.

Отже, бабуванням у м.  Стародубі займа-
лися бідні жінки, які могли мати з цього до-
даткові засоби до існування. У європейських 
містах це було окремою професією. Напри-
клад, у Лондоні ХVІІІ  ст. повитухи навіть 
продавали брошури з порадами для вагітних; 
згідно з тогочасними моральними нормами, 
вони повинні були надавати однакову допо-
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могу бідним і багатим жінкам незалежно від 
гонорару. Однак насправді бідна жінка могла 
залишитися без допомоги повитухи, як про 
це зазначає Морін Уоллер: «Многие бедные 
женщины не умирали просто потому, что не 
испытывали вмешательства повивальных 
бабок» [19, с. 58–63].

У польському місті Торунь діяльність аку-
шерок оплачувалася громадою. У  міському 
бюджеті, починаючи з ХV ст., існувала певна 
квота, що йшла на утримання лікарів і пови-
тух. У 1761 році на утриманні міста була ціла 
медична служба: головний міський лікар, три 
лікарі, хірург, наглядач міських лазень, три 
повитухи [1, с. 84–85]. Ці повитухи були по-
стійними, заробляли на життя акушерством 
і, вочевидь, мали хоч якісь фахові знання та 
перебували під контролем головного ліка-
ря; імовірно, вони мали цілком виправдану 
моно полію на приймання пологів.

У  цьому відношенні породіллям і ново-
народженим м. Стародуба пощастило менше, 
оскільки їм доводилося мати справу з бабами, 
які навряд чи якось контролювалися полко-
вим лікарем Ломиковським. Їхня діяльність 
скоріше залежала від міських пліткарок, які 
могли розповсюджувати відомості про проб-
лемні пологи та повитух-невдах. Таку бабу з 
часом могли перестати кликати, і тоді вона 
втрачала «пошану од людей».

Дії баби, що ґрунтувалися переважно на 
власному досвіді та забобонах, могли як до-
помогти, так і зашкодити. Навіть лондонські 
бабки-повитухи, які у ХVІІІ ст. повинні були 
отримати ліцензію на практику, за досліджен-
ням Морін Уоллер, часто ставали причиною 
смерті своїх пацієнток та дітей [19, с. 58–69]. 
Імовірно, що бабу могли звинуватити у смер-
ті дитини, наприклад, за українськими на-
родними віруваннями, повитусі-покійниці в 
домовину клали пучок різок, щоб вона відга-
нялася від тих діток, яких не врятувала, коли 
бабувала [11, с. 20–22].

Етнографи кінця ХІХ – початку ХХ ст. від-
мічали часом абсолютну безпорадність пови-
тух, які весь спосіб лікування переймали від 
інших баб, з якими самі мали справу, коли на-
роджували. Така баба пильнувала лише, щоб 
усе робилося згідно зі звичаєм, тому пологи 
часто закінчувалися нещасливо [9, с. 34].

Якщо ж пологи закінчувалися вдало, то на 
бабу чекала «пошана», яка могла виявлятися 
в подарунках, наприклад, у містечку Мрин 
батьки новонародженого з року в рік на дру-
гий день Різдва і Великодня носили бабі па-
ляниці, ковбасу, паски, крашанки [14, с. 285]. 

Така увага була необхідна, бо, за народними 
віруваннями, баба впливала на подальшу 
долю вже навіть дорослої людини  [17, с.  88–
89]. На неї могли скаржитися за те, що не дала 
щастя й долі. Наприклад, у пісні, записаній 
П.  Чубинським, хлопець перераховував об-
ставини, які зробили його нещасним:

«А я хлопець несчастлівый…
Чи такая баба брала, – 
Щастя долі не вгадала…» [18, с. 34].

Щастя людини залежало від правильних 
дій баби під час пологів. У традиційному сус-
пільстві в різних народів вважалася щасли-
вою дитина, яка народилася в «сорочці» або 
в «чепці». Правильним було його якось збе-
регти для дитини, наприклад, засушити і за-
шити в полотно чи одяг. Цей талісман мав ве-
лику силу, дарував славу, звільняв від війська 
тощо [9, с. 39]. У Німеччині повитухи крали 
«сорочку» для своїх дітей [17, с. 79], англійські 
адвокати купували її перед важливими спра-
вами. Такі самі звичаї існували і в Росії, тому 
баба могла залишити «сорочку» дитині чи 
вкрасти її на продаж або ж для інших (яки-
хось магічних) цілей.

Набуття більшої суспільної ваги, поряд з 
матеріальною вигодою, могло бути ще однією 
метою бабування. На нашу думку, сам факт 
фіксації і застосування терміна в обліковій 
документації свідчить про певний суспіль-
ний статус баби. Очевидно, особа, яка по-
давала відомості переписувачам (господар 
двору чи сама баба), вважала за необхідне 
вказати, що та чи інша жінка є бабою. Схоже, 
що і для писарів ця інформація була досить 
важливою, щоб внести до чистового варіанта 
перепису. Особи, записані в описі м.  Старо-
дуба як баби, були наймичками, бідними, 
слабкими тощо й могли бабуванням збіль-
шити свою суспільну значущість. Потрібно 
відмітити, що джерело не вказує на станову 
належність бабів, хоча робить це щодо інших 
мешканців міста, не називаються вони і вдо-
вами, хоча, наприклад, Анастасію Денисиху з 
високою долею імовірності ми можемо назва-
ти вдовою  5. Отже, при перепису важливіше 
було записати жінку як бабу, аніж вдову, ко-
зачку чи міщанку.

Значимість баби була пов’язана і з її мож-
ливим впливом на потойбічне життя. Прий-
нявши пологи, баба могла сама, без свяще-
ника, охрестити дитину, яка народилася 
слабкою чи з вадами й могла померти. У та-
кому разі повитуха виконувала одне з най-
важливіших церковних таїнств. Якщо ж ди-
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тина залишалася нехрещеною і помирала, то 
після смерті вона ставала нявкою, русалкою 
і не могла потрапити до раю. Дитину, яка 
вижила, потім «по-справжньому» хрестили 
в церкві.

Вивчення бабування, на нашу думку, ілю-
струє плідність поєднання квантитативних, 
історико-демографічних методик з метода-
ми етнографії. Дослідження статистичних 
джерел у поєднанні з матеріалами етно-
графічних розвідок дозволяє по-новому пі-
дійти до вивчення вже відомих проблем. 
Щодо обраної нами теми, то аналіз матеріа-
лів Генерального опису Стародубського 
полку дозволив визначити кількість бабів у 
місті та їх частку серед жіночого населення, 
висловити припущення щодо чисельності 
пологів, які їм доводилося приймати. Дже-
рело подає інформацію про вік бабів, стан 
їх здоров’я, заняття і розмір прибутків. Така 
інформація, разом з даними етнографії, до-
зволяє більш детально визначити роль і 
місце акушерки в українському суспільстві 
ранньомодерного часу, простежити мотиви, 
які спонукали жінок зайнятися «акушер-
ською практикою», розглянути відповід-
ність матеріалів статистичних документів і 
етнографічних розвідок.
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Примітки
1  Маємо на увазі його узагальнюючу працю 

з економіки доіндустріальної Європи «Матері-
альна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV–
ХVІІІ ст.» [3] або ж масштабне дослідження «Что 
такое Франция?» [4], у якому видатний французь-
кий історик розглянув минуле своєї країни «в 
свете различных наук о человеке» [4, c. 7].

2  Італійський мельник Домініко Скандела на 
прізвисько Менокйо був спалений інквізицією 
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як єретик. Він став головним героєм праці Кар-
ла Гінзбурга «Сир і хробаки» [8], яка вважається 
взірцем мікроісторичних досліджень. Відомий 
італійський історик за даними матеріалів двох 
судових процесів, документів про господарську 
діяльність мельника, переліком прочитаних ним 
книг і рядками, написаними Менокйо, дослідив 
його світогляд, почуття, фантазії, потяги. Як 
стверджував сам автор, він частково реконстру-
ював «народну культуру» [8, с. 32].

3 Тому в історичній літературі джерело частіше 
називають «рум’янцевський опис».

4 Навіть якщо Параска одружилася у 13 років 
(мінімальний шлюбний вік для дівчат за Литов-

ським статутом (розд.  6, арт.  1 та розд.  5, арт.  9) 
[15, с.  21]), то на час проведення опису її дітям 
було не більше 9–10 років.

5 Баба Анастасія Денисиха мала дочку Марфу, 
щодо якої немає вказівки «незаконнонароджена», 
отже Марфа народилася у законному шлюбі. Вра-
ховуючи вік баби (80 років) і середню різницю в 
шлюбі між подружжям (4,6 років на користь чо-
ловіків), за даними Генерального опису Старо-
дубського полку, можемо припустити, що її чо-
ловік помер. Крім того, Денисиха жила у своїй 
хаті разом з дочкою, а з огляду на можливий вік 
її чоловік не міг податися в найми, а мав би жити 
разом з ними.

Лариса Йовенко
(Умань)

П ІС Л Я ПОЛОГОВА ОБРЯ ДОВІС Т Ь У К РА Ї Н Ц І В: 
Т РА Д И Ц І Ї  І М ’Я Н А РЕЧ Е Н Н Я

Перше десятиліття XXI  ст. буде запи-
сане в історії України, мабуть, як одне з най-
важчих, адже переломний період у будь-якій 
державі завжди проходить складно. Молоде 
покоління виховується в умовах політичної, 
економічної, духовної, культурної кризи; су-
часні юнаки й дівчата змінюються на очах. 
Вони стали менш закомплексованими та 
розкутішими, що штовхнуло їх на шлях де-
моралізації. Саме тепер педагогам необхідно 
підвести молодь до духовної зрілості, вихо-
вати свідомих, відповідальних і гідних лю-
дей – доб рих громадян, майбутніх зразкових 
батьків.

Ці обставини зумовлюють потребу у відпо-
відній кадровій підготовці вчителів, здатних 
до реалізації нової парадигми національного 
родинного виховання. Відтак проблема про-
фесійної підготовки студентів до родинного 
виховання, осягнення ними духовно-мораль-
ного потенціалу народної виховної практики 
набуває вирішального методологічного зна-
чення, стає основною формою світоглядних 
переконань майбутніх фахівців.

Одним зі складників родинного вихо-
вання українців є так званий народний 
золото слів (традиції раціонального користу-
вання словом, засудження балакунів, мовців-
невдах, мовленнєвий етикет, формули риту-

ального мовлення, говірка, антропонімічні 
формули). Антропонімічні формули (тради-
ції прізвищ і вибору імені) мають важливе 
значення в родинному вихованні, адже не-
суть у собі історичну, філософську та есте-
тичну мудрість.

Народного золотослова торкалися у своїх 
працях Н.  Гаврилюк, В.  Горленко, Г.  Довже-
нок, М. Зубрицький, О. Левицький, Г. Мако-
вій, В.  Наулко, А.  Пономарьов, Р.  Свєтлов, 
О. Семеног, Н. Сивачук, І. Симоненко, Є. Ся-
вавко, М. Стельмахович, Р. Чмелик та інші.

Мета нашого дослідження  – з’ясувати 
мотиви вибору імені в українців, яка перед-
бачає:

1) дослідження традицій вибору імені ди-
тини;

2)  вивчення сучасних уподобань молоді 
щодо імені людини.

Як стверджують дослідники, народні зви-
чаї та традиції вибору імені в східних слов’ян 
своїм корінням сягають ще доісторичних 
часів [1, с. 101]. Дані порівняльної етнографії 
засвідчують, що не лише в слов’ян, але й у ба-
гатьох інших народів уже від найдавніших ча-
сів існували прадавні народні повір’я, згідно 
з якими новонароджену дитину вважали «не-
чистою», доки її не очистили водою і не дали 
власного імені. Звичай «очищення» новона-
родженого водою та надання імені прийняла 
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потім і узаконила християнська релігія, до-
давши нових форм і вклавши в нього новий, 
потрібний їй зміст, що знайшло вияв у цер-
ковному таїнстві хрещення. В умовах христи-
янства, за народними повір’ями, «неочищена» 
і без імені дитина не тільки сама підлягала 
шкідливому впливові «злих духів» і «нечистої 
сили», але й могла накликати (особливо, якщо 
немовля помирало) будь-яке нещастя на всю 
родину. Існувала навіть традиційно-звичаєва 
настанова, згідно з якою дитина, яка померла 
«неочищеною» і без імені, не могла бути по-
хована на кладовищі, а лише за його межами, 
на роздоріжжі або на межі двох населених 
пунктів; це місце вважали «нечистим», таким, 
що його забобонні люди намагалися обми-
нати (особливо вночі). Саме на цьому ґрунті 
народна уява створила повір’я, пов’язані з хре-
щеними власними іменами, які були неста-
більними щодо територіального поширення, 
мали різні локальні особливості й відміннос-
ті, а незначна кількість етнографічних записів 
щодо цих повір’їв дозволяє вести мову про 
них лише в загальних рисах.

Поширеним не тільки в Україні, але й се-
ред інших слов’янських народів було повір’я в 
щасливі й нещасливі дні народження, що по-
ширювалося і на церковно-календарні власні 
імена, які на ці дні припадали.

У деяких областях вірили, що не можна 
давати однакового імені двом або більше ді-
тям в одній сім’ї, бо це може спричинити 
смерть когось із них. Із цієї ж причини поде-
куди не давали дітям імен батьків, а в інших 
місцевостях щодо цього існувала протилеж-
на практика.

Побутувало також повір’я, що не можна 
давати новонародженій дитині власного іме-
ні дитини, яка в сім’ї раніше померла, бо це 
теж могло призвести до її смерті. Трапляли-
ся випадки, коли дитині давали два імені  – 
церковне і світське. Церковне ім’я зберігали 
в таємниці, його знали лише сама дитина, її 
батьки, священик, а також хрещені. Уважали, 
що не знаючи духовного імені, відьма чи во-
рожка не зможе зурочити дитину.

Існували певні традиції і щодо вибору 
імені позашлюбним дітям. Досить часто свя-
щеник називав їх рідкісними, важкими для 
вимови іменами, які самі по собі вказували 
на походження дитини. Також існувала прак-
тика називати незаконнонароджених дівчат 
іменами, які походять від чоловічих (Олек-
сандра, Євгенія та ін.).

У народі побутували й різні повір’я щодо 
окремих хрещених імен. Подекуди українці 

з упередженням ставилися до церковно-ка-
лендарних імен мучеників, побоюючись, що 
дитина, отримавши таке ім’я, і сама мучити-
меться.

Про народні традиції хрещення немовлят 
у XVI ст. писав Себастьян Кльонович у праці 
«Роксоланія»:

До священика іде «стара» 
 [баба-повитуха. – Л. Й.],
Входить «стара» і охрестити покірливо 
 просить дитину. 
А як не може впросить, гроші 
 в пригоді стають.
В виборі імені часто між русами  
 йде суперечка, 
І ворожбою вони звикли наймення шукать...
Скроплює тіло священик водою святою 
 і маже
Груди, чоло та вуста дітям єлєєм святим.
Плаче дитина зі страху, бо раптом 
 водою скропили.
Мокру голівку її в білу пелюшку спів’ють 
 [2, с. 80–81].

Очевидно, автор добре знав народні тра-
диції вибору імені новонародженого. Як 
слушно зауважив М. Худаш, «...у власні імена 
люди завжди вкладали забобонний, надпри-
родний зміст, спрямований у першу чергу на 
побажання новому членові сім’ї лише добра 
і щастя.., в іменах, які наші предки давали 
своїм дітям, містилося благословення на все 
життя, бажання домогтися того, що було за-
кладено в імені» [8, с. 153].

Наприкінці XX  – на початку XXI  ст. ви-
явилися найтиповіші мотиви вибору імені 
дитини:

1) вплив релігійних свят, що збігаються з 
днем народження дитини;

2)  підвищена функціональна активність 
деяких імен у даному населеному пункті;

3)  родинна традиція називати дітей на 
честь батьків, дідусів, бабусь і т. д.;

4)  вияв симпатії до кіно- і літературних 
персонажів;

5) особисті уподобання батьків.
Розглянемо докладніше перший мотив ви-

бору імені в українців.
Сучасні батьки зазвичай старанно піклу-

ються про свою дитину, намагаються їй в 
усьому допомогти, застерегти від поганого й 
навчити хорошому. Але батьківська турбо-
та виявляється ще до народження дитини, 
тоді, коли батьки думають про те, як назва-
ти свого малюка. Бо ім’я завжди буде з ним, 
оберігатиме його, коли їх самих уже не буде 
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поряд. Не випадково філософи, зокрема 
П. Флоренський, О. Лосєв, розвинули у своїх 
дослідженнях думку, що існує таємна й не-
розривна гармонія між іменем людини та по-
діями її життя. Ім’я впливає на зовнішність 
людини, її самопочуття, характер, навіть на 
вибір професії. «Будь-яке ім’я обов’язково 
впливає, не може залишитися без впливу на 
свого носія» [7, с. 21]. Древні знали про зв’язок 
імені та вдачі. Також уважали, що змінивши 
й обравши інше ім’я, викличеш зміни в по-
дальшому житті. «Будь-яке ім’я має певне 
значення; і звуки, що входять до складу його 
фонеми, дещо означають. Якщо ми уявимо 
собі на хвилинку, що ім’я є тільки звук, тіль-
ки фонема, то цим ми повинні звузити весь 
простір нашого пізнання і мислі до звукової 
сфери сприйняття» [3, с. 28]. 

Як зауважив Р. Свєтлов, «...через ім’я ново-
народжений приєднується до всього людства, 
стає частиною цього світу. Таїна кохання 
двох осіб (батька і матері) і таїна народження 
їхньої дитини отримують вираження в одно-
му єдиному слові  – імені новонародженого. 
Саме це ім’я також вміщує в собі таємницю, 
що визначає долю дитини. Слова “по імені і 
житіє” давно вже стали істиною» [5, с. 7]. 

Споконвіку наші пращури стверджували, 
що ім’я пов’язує людину з Богом, природою, є 
компасом життєвого шляху, тому воно було 
або родовим, або календарним. За християн-
ським звичаєм ім’я виконувало роль оберега. 
Згідно з віруванням предків, правильно виб-
ране ім’я зміцнює корінь роду, є своєрідним 
кодовим ключем, через який розкривається 
накреслення людської долі [6]. 

На початку XX  ст., після революції 1917 
року, церкві заборонили реєструвати на-
родження, смерть, одруження, тому батьки 
отримали повну свободу у виборі імені для 
своєї дитини. Функціонування незвичних 
імен збіглося з відлученням церкви від ре-
єстрації народження. Ознаки нового часу, 
що зароджувалися в новому соціалістично-
му суспільстві, знаходили відображення в 
іменах багатьох дітей. Наприклад, Владлен 
(Володимир Ленін), Дотнара (Дочка трудо-
вого народу), П’ятвчет (П’ятирічку в чоти-
ри роки!), Соцкор (Соціалістичний корес-
пондент), Урюрвкос («Ура! Юра в космосі!»), 
Електрик, Коментарія, Скафандр, Електри-
фікація, Хімізація, Магнітострой, Дніпрогес. 
Дуже влучно цей факт проілюстровано по-
етом Е. Долматовським, який став на захист 
тих батьків, які називали своїх дітей незвич-
ними іменами: 

Вот стали взрослыми,
а то и старыми Энергия, Ванцетти, Володар, 
и Военмор – во славу Красной Армии, 
и Трудомир – в честь мира и труда.
Родваком окрещен рожденный в Арктике...
Поняв, что этот мир неповторим,
Старались и краскомы и рабфаковки 
Его вручить наследникам своим.
И в новых именах бессмертье видели,
Их увлеченье не было игрой.
Не надо обижаться на родителей
Перемудривших раннею порой 

[цит. за: 5, с. 12].

Під впливом захоплення будівництвом 
нового суспільства виникало бажання 
викорінити все, що стосувалося христи-
янської віри (церкви, свята, православні 
імена). Якщо на селі зв’язок з віковими тра-
диціями порушувався не так швидко, то в 
місті старовинні православні імена почали 
сприймати як щось чуже, незнайоме соціа-
лістичному суспільству. Р. Свєтлов висловив 
думку, що зі становленням безбожної влади 
активно винищували духовний сенс імен. 
Вони перетворювалися на примітивний код 
з літер – на зразок порядкового номера, ко-
трий у поєднанні з прізвищем повинен був 
слугувати цілям державної інвентаризації 
населення. 

Сьогодні люди зазвичай пам’ятають день 
власних іменин і, в кращому випадку, по-
шановують пам’ять святого, ім’я якого вони 
носять. Однак для наших предків іменини 
були дуже важливим святом. Насамперед 
іменинник ішов до церкви, ставив своєму 
святому покровителю свічку і був присутній 
на богослужінні. Тобто спочатку він відзна-
чав іменини зі своїм ангелом-хранителем, а 
потім – з близькими і сусідами (записано під 
час фольклорно-етнографічної експедиції в 
с.  Паланка Уманського  p-ну Черкаської  обл. 
від О. М. Чабанюк, 1932 р. н.). 

Ще Іоанн Златоуст писав про те, що бажа-
но було б імена святих давати дітям, щоби 
вони знали на честь кого їх назвали і брали 
приклад для наслідування зі своїх небесних 
заступників. 

Як зазначають дослідники, життя свято-
го є виявом істинного значення імені. Ана-
лізуючи значення слова, О.  Лосєв у праці 
«Філософія імені» вказав на те, що кожна 
людина надає імені особливого значення: 
«Один з любов’ю і ніжністю вимовляє ім’я 
Івана Івановича, інший  – з прокляттями і 
злом. Виникає запитання: а що ж таке слово 
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саме по собі? Бо ми знаємо, що ці самі звуки 
можуть утворювати ще низку значень. Тоб-
то можна всі ці символічні значення пере-
рахувати, узагальнити, підсумувати і саме 
це й виявиться чимось цікавим і важливим, 
оскільки ми зацікавилися питанням про 
істинне розуміння через це слово певного 
предмета» [3, с. 29]. 

Священик П.  Флоренський у книзі «Іме-
на» докладно написав про життя святих як 
вияв глибинного значення імен, носіями 
яких вони є. «Ім’я оцінюється Церквою, а за 
нею – і всім православним народом як тип, 
як конкретна духовна норма особистісного 
буття, як ідея, а святий – як найкращий його 
вияв…» [7, с. 22].

Р.  Свєтлов зазначив, що «...святі своїм 
прикладом яскраво виявляють божествен-
ний сенс імені, його глибинне значення. Бо 
кожен з них, хто був віднесений до рангу 
святих, залишався насамперед людиною, з 
властивим їй темпераментом, характером, 
індивідуальністю. І від рис характеру й тем-
пераменту залежало те, якою дорогою він 
приходив до Бога. Наприклад, святий Оме-
лян був рабом і довгі роки терпів тяжкі при-
ниження. Але він не стерпів приниження 
віри Христової і розбив усіх ідолів у язич-
ницькому храмі. Імпульсивність, що прита-
манна носіям цього імені, стала прикладом 
подвига. Достатньо пригадати Омеляна Пу-
гачова» [5, с. 19]. 

Кожній людині відомий вислів «надія по-
мирає останньою», але мало хто знає про те, 
що цей вислів бере свої витоки ще на почат-
ку І  тис. Віра, надія, любов  – три слова, які 
вже давно стали нерозривно пов’язаними 
між собою символами. Ці три слова  – пере-
клад грецьких імен Пістіс, Елпіс і Агапе. Так 
звали трьох сестер, доньок християнки Со-
фії, яка з дитинства виховувала їх згідно з 
християнськими нормами. У  період бороть-
би християнства з язичництвом імператор 
Адріан випадково підслухав розмову малень-
ких дівчат щодо чеснот людини, про що часто 
розповідала їм мати. Самозакоханий імпера-
тор спочатку подумав, що діти говорять про 
нього. Але його обуренню не було меж, коли 
він зрозумів, що дівчатка славлять не його, а 
Ісуса Христа.

«Я не хочу боротися з дітьми, але одра-
зу три християнки  – це забагато для однієї 
родини. Віддай мені тільки одну з них, і її 
смерть врятує інших, – сказав він їхній мате-
рі. – Я знаю, якщо ти побачиш на власні очі, 
що вона помре, то припинеш розповідати ін-

шим донькам про Христа. Ти закриватимеш 
їм рота, якщо хтось із них промовить це ім’я». 

Імператор здогадувався, що Софія не змо-
же віддати на страту жодну зі своїх доньок. 
Досить скоро всі три дівчинки разом з матір’ю 
стояли перед імператором та його свитою. 
Страта почалася зі старшої доньки  – Пістіс 
(Віри). Її спочатку розділи, жорстоко побили, 
а потім поклали на розпалену решітку. Зрозу-
мівши, що йому не вдається пересилити віру 
цієї жінки, імператор придумав нові жорсто-
кі випробування для неї. Він наказав відру-
бати голову померлій Пістіс і запропонував її 
для гри двом молодшим сестрам. Наступною 
було страчено Агапе (Любов), останньою  – 
Елпіс (Надію).

Після цього він відпустив Софію додо-
му. «Ти не стратиш мене?»  – запитала вона 
його. На що імператор відповів: «Ні, тебе я не 
уб’ю. Кожен день тепер буде для тебе стратою. 
І пам’ятай, що все це через вашого Христа».

Софія поховала тіла своїх доньок в одній 
могилі. Три дні не відходила від неї до самої 
своєї смерті. Софія в перекладі з грецької 
означає «мудрість». Тому чи не найвищою 
мудрістю вважається не залишати свою на-
дію, любов і віру навіть тоді, коли, здається, 
хтось знищив їх у тобі [5, с. 22–24].

За народним звичаєм, коли батьки звер-
таються до священика, він обирає ім’я того 
святого, пам’ять якого відзначається в день 
народження чи хрещення дитини. На думку 
дослідників, «...називати свою дитину по-
трібно, не прислухаючись до порад знайо-
мих, а самого Господа, котрий через дату на-
родження дитини вказує на те, яке ім’я хотів 
би дати новонародженому» [5, с. 26]. Святий, 
на честь якого називають дитину, стає її анге-
лом-охоронцем. Він супроводжує її протягом 
усього життя [4, с. 78].

Сьогодні простежуються явища, коли в 
молодіжному середовищі стало модно нази-
вати один одного на американський кшалт 
(Ден, Стас, Торі, Алєкс, Ен, Кет тощо). Однак, 
як відомо, серед українців не годилося ско-
рочувати імена, а навпаки, наші предки на-
магалися їх видовжувати (Михайлику, Іване-
сеньку, Галинко). Вірили, що завдяки цьому 
продовжується життя і покращується добро-
бут людини. 

Батьки, захоплюючись сучасними закор-
донними кінострічками й різноманітними 
реаліті-шоу, називають власних дітей на честь 
їхніх героїв, дивними або невластивими для 
нашого народу іменами. Сучасні американ-
ські й англійські медики (незалежно одні від 
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інших) дійшли висновку, що пацієнти з див-
ними іменами частіше, ніж інші, страждають 
на всілякі психічні захворювання, таких лю-
дей найбільше у в’язницях.

У власному імені таїться духовний вияв 
образу, і тому ім’я як символ взаємозв’язку 
має відповідати стихії щонайбільшого спри-
яння для його носія. Знання родових імен і 
традицій ім’янаречення надає можливості 
дібрати дитині гідне ім’я і цим утвердити її 
майбутню щасливу долю, загалом родовід. 
За народним повір’ям, людина, яка носить 
невдало дібране ім’я, має великі труднощі на 
життєвому шляху.

Зважаючи на ситуацію, яка склалася нині 
в нашому суспільстві, уважаємо за доцільне 
виховувати в студентів свідомий підхід до 
вибору імені майбутньої дитини. Реалізації 
такої мети слугують заняття з українського 
дитинознавства.
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Олена Таран
(Київ)

Н А РОД Н А Г І Г ІЄН А У К РА Ї Н Ц І В 
П І ВД Н Я У К РА Ї Н И (з а  п і дс у м к а м и екс пед и ц і ї 
на  М и кола ї вщ и н у в  жовт ні  2 0 0 8  р.)

Народна гігієна як невід’ємна частина 
народної запобіжної медицини загалом фор-
мувалася з метою охорони здоров’я людей, 
запобігання хворобам, продовження життя. 
Вона має свою історію, яка сягає глибини ві-
ків. Турбота про харчування та здоров’я вже 
на перших стадіях розвитку суспільства ста-
ла важливим завданням людини. З  метою 
збереження власного здоров’я та здоров’я 
родини народ використовував (і використо-
вує) звичаї та навички, що допомагали йому 
зберігати життя в несприятливих умовах 
оточуючого середовища. Поступово цей на-
копичений упродовж багатьох століть досвід 
сформувався в сталу систему  – народну ме-
дицину.

У  жовтні  –  листопаді 2008  року співро-
бітники відділу «Український етнологіч-
ний центр» брали участь у комплексній ет-
нографічній експедиції до Миколаївської 
(Братський, Єланецький, Новобузький, 

Новоодеський  р-ни) та Кіровоградської об-
ластей (Компаніївський  р-н). Одним із за-
вдань цієї експедиції було дослідити стан 
побутування народної гігієни як складової 
народної медицини українців. Тут потрібно 
зауважити, що питання народної медицини 
не є новим для українських етнологів-до-
слідників духовної та матеріальної куль-
тури нашого народу. Ще в ХІХ  ст. до теми 
народної гігієни звертались або побіжно 
торкалися в контексті дослідження народ-
ної медицини такі дослідники та збирачі, 
як П.  Чубинський, А.  Потебня, М.  Сумцов, 
І. Пантюхов, Р. Кайндль, Ю. Талько-Гринце-
вич, В.  Милорадович, Д.  Кольбушевський, 
В. Шухевич, М. Федоровський, В. Доманиць-
кий та  ін. На початку  – у першій третині 
ХХ  ст. важливий внесок у зазначену галузь 
етнографії українців здійснили А. Онищук, 
С.  Верхратський, В.  Кравченко, Н.  Заглада, 
Г. Махулько-Горбацевич та інші дослідники. 
З другої половини ХХ ст. на теоретико-мето-
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дологічному й аналітичному рівнях почали 
вивчати народні знання, зокрема народну 
гігієну, Ю.  Бромлей, І.  Брехман, М.  Грине-
вич, Р. Дражева, З. Болтарович, а на початку 
ХХІ ст. – Г. Скрипник, С. Швидкий, О. Кісь, 
В.  Мойсієнко, Н.  Серебряннікова, І.  Коло-
дюк; побіжно народної гігієни торкаються в 
тематиці своїх наукових досліджень Г. Бон-
даренко, О. Боряк та  ін. Незважаючи на ва-
гомий набуток української етнології в галузі 
народної гігієни, відчувається брак польо-
вого матеріалу на Миколаївщині.

Польові спостереження, здійснені серед 
мешканців Миколаївської області, засвідчу-
ють, що українці цього регіону вже втратили 
і не зберегли у своїй пам’яті та повсякденно-
му житті значної кількості гігієнічних наста-
нов, які існували в традиційному суспільстві. 
Народні методи профілактики хвороб та 
особиста гігієна зумовлювалися поглядами 
на етіологію хвороб, поєднуючи в собі раціо-
нальні й ірраціональні дії 1.

У  зазначеному районі дослідження за-
фіксовано такі обрядодії (пов’язані з водою): 
купання, вмивання, обмивання. Стійкою з 
огляду на важливість функціонування по 
всій території фіксується гідротерапія, по-
чинаючи від народження, коли дитину пер-
ший раз купають (обов’язково в певному 
букеті рослинних компонентів: ромашка, 
череда, любисток) для профілактики шкір-
них захворювань. У майбутньому впродовж 
усього життя постійні водні процедури 
сприяють загартовуванню організму, аби 
уникнути гост рих респіраторних хвороб. 
У майже всіх районах Миколаївської області 
зафіксована заборона миття голови жінками 
в понеділок. Однак пояснення цьому – варі-
ативні: буде боліти голова (Єланецький р-н), 
жінка, яка миє цього дня голову, буде вдо-
вою (Новоодеський  р-н)  2. Як бачимо, тут 
поєднується раціональне та ірраціональне 
світосприйняття.

Гостро стоїть у сучасному селі питання 
гігієни інтимних стосунків. Якщо раніше в 
традиційному суспільстві були вмотивовані 
табу на статеве життя, спричинені бажанням 
звести нанівець народження неповноцінних 
дітей, які в майбутньому ставали б тягарем 
не лише для родини, але й усієї сільської гро-
мади, то нині такі вмотивовані запобіжники 
відсутні. Майже повна інертність бажання 
користуватися засобами контрацепції (як 
народної, так і офіційної медицини) призво-
дить до народження значного відсотку дітей 
з фізичними та психічними вадами у зв’язку 

з епідемією алкоголізму та наркоманії в селі. 
За словами одного з педагогічних працівни-
ків прикордонного до Миколаївської області 
Компаніївського району Кіровоградської об-
ласті, у школах району вже є класи, де вза-
галі (!) немає здорових дітей. Ця тенденція в 
селі стрімко набирає обертів, що повинно не-
покоїти не лише сільську общину та науков-
ців, але й органи влади.

У результаті експедиційного дослідження 
нами зафіксовано, що досі використовують 
землю як абсорбуючий і дезінфікуючий ма-
теріал. Ще наприкінці 1990-х років інформа-
торка таким чином обробляла рану восьми-
річній дитині, яку вкусив собака: упіймавши 
собаку, який вкусив дитину, зістригла пасмо 
шерсті, спалила його, попіл змішала з землею 
і замастила дитині рану 3. На питання, чому 
жінка не звернулася до лікарні, вона заува-
жила, що зробила так автоматично, бо рані-
ше скрізь користувалися таким рецептом.

У ряді сіл Миколаївської області нами за-
фіксовано широке використання полину як 
глистогінного засобу без простеження місце-
вої специфіки. Лікувальні та курси антигель-
мінтної профілактики проводять відповідно 
до місячних циклів. Зазначимо, що окремі 
інформатори взагалі не знають відповідного 
полину фармацевтичного замінника  4. При-
нагідно зазначимо, використання полину 
з цією метою фіксується по всій території 
України, а також в інших слов’янських наро-
дів.

Одним з найстійкіших засобів народної 
гігієни, який поширений в Україні, є чище-
ння вушних проходів за допомогою воскових 
свічок.

У с. Новопетрівське Новоодеського райо-
ну ми зафіксували процес виготовлення та 
використання воскових свічок із зазначеною 
гігієнічною метою  5. Основу свічок складає 
льняна тканина. Інформаторці відомо, що ра-
ніше (за два покоління до неї) користувалися 
конопляними свічками, це підтверджують 
польові етнографічні записи. Так, нами разом 
з Н. К. Гаврилюк був зафіксований факт ви-
користання старої конопляної сорочки з цією 
гігієнічною метою в Радомишльському райо-
ні Житомирської області  6. Рівний клаптик 
тканини просочують розтопленим воском, 
висушують та скручують у вигляді воронки. 
Готову для використання свічку підпалюють, 
промовляють «Отче наш» і проводять сеанс 
термотерапії. За словами інформаторки, опи-
сана вище процедура допомагає хворим на 
гіпертонію. Мешканці с.  Новопетрівське ще 
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в середині 1980-х років широко використову-
вали свічковий метод з метою збиття темпе-
ратури в дітей 7.

Раціональність народних спостережень 
та дій, пов’язаних із профілактикою та запо-
біганням хвороб, гігієною, у наш час широ-
ко використовується науковою (офіційною) 
медициною. Брак етнографічного матеріалу 
в Миколаївській області дає підстави для 
організації та проведення етапних етногра-
фічних експедицій у зазначений регіон, що в 
результаті збагатить українську етнографію 
загалом.
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Олена Громова
 (Київ)

НОВА Ц І Ї  У ВЕ СІ Л ЬН І Й ОБРЯ ДОВОС Т І 
К І Н Ц Я Х Х  –  ПОЧ АТ К У Х Х І  С ТОЛІТ ТЯ
(з а мат е рі а ла м и С ер ед н ь ої  На д д н і п ря н щ и н и)

Традиційна сімейна обрядовість є до-
волі консервативним інститутом. Чимало на-
родних звичаїв і символів століттями пере-
даються від одного покоління до іншого, 
виступаючи в ролі характерних ознак націо-
нальної самобутності та історичної пам’яті 
народу. Але сфера обрядовості не є герме-
тичною, вона змінюється і трансформуєть-
ся, чутливо реагуючи на виклики часу, при-
лаштовуючись до соціально-економічних і 
культурних трансформацій суспільства.

Останні десятиліття ХХ – початку ХХІ ст. 
в Україні, як і на всьому пострадянському 
просторі, ознаменувались кардинальними 
зрушеннями в усіх сферах життя. Відбувся 
різкий перехід від соціалізму до капіталіз-
му, від планової до ринкової економіки, від 
тоталітаризму до плюралізму думок та ідео-
логій, від уявної стабільності до стану кризо-
вої ситуації. Усі ці формаційні зрушення не 
могли не позначитись і на побутовому зрізі 
культури, зокрема на весільній обрядовості. 
При пере ході до нових форм господарювання 
спостерігалася трансформація всього життє-

вого циклу сільського населення, зникли дея-
кі його традиційні риси, зокрема і в сімейній 
обрядовості. 

У  церемоніалі весілля за останні десяти-
річчя з’явилося багато нових елементів, 
пов’язаних із сучасним економічним станом 
країни та змінами в культурних орієнтаціях 
і смаках, процесами урбанізації та міграції. 
Ці нові тенденції розвитку весільної обрядо-
вості формуються відповідно до умов сучас-
ного життя. Новації у весільній обрядовості 
істотно зростають, вони досить помітні й за-
тіняють традиційний ритуал. Тому мета цієї 
розвідки – історико-етнографічна характерис-
тика нових явищ і тенденцій у сучасному ве-
сіллі, зроблена на матеріалах Середньої Над-
дніпрянщини. Реалізація поставленої мети 
передбачає вирішення конкретних завдань:

–  вивчити і проаналізувати новації та 
трансформації обряду в сучасних умовах;

– розкрити характер динамічних процесів 
у весільній звичаєвості кінця ХХ ст. – почат-
ку ХХІ ст.

У  рамках науково-дослідної діяльності 
основу праці склали матеріали, зібрані авто-
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ром протягом 2000–2008  років у Київській, 
Черкаській, Полтавській, Житомирській об-
ластях. Залучені й сучасні дослідження крає-
знавців, науковців, музейних працівників 
цих регіонів, які вивчали родинну обрядо-
вість кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Політичний та соціально-економічний 
розвиток країни вплинув і на викорінення 
народних обрядів і виникнення новацій у 
всій родинній обрядовості. 

Уведена після Великої Жовтневої револю-
ції громадянська реєстрація шлюбу в обмін 
на церковний, негативна державна політика 
по відношенню до церкви та віруючих, а та-
кож до всіх, хто здійснював релігійний об-
ряд, безумовно, порушили міцну систему 
соціально- релігійних відносин, пов’язаних із 
вінчанням.

У  30-х  роках продовжувалась боротьба 
більшовиків проти релігії. Уведення атеїстич-
них норм у сільський уклад життя українців 
та масове паплюження всього національного 
внесло свої корективи і в обрядовість.

Під час Другої світової війни традиційний 
сільський уклад життя зазнав ще більших 
втрат. Збідніле населення нашого краю від-
мовляється від властивої йому традиційності 
та обрядовості. Обряди поновлюються, але 
з певними змінами та новаціями. Це новий 
етап у становленні радянської обрядовості 
та звичаєвості. Триває пошук нових форм 
шлюбних обрядів, що почався в кінці 50-х – 
на початку 60-х років [1, с. 142].

70–80-ті роки минулого століття в пам’яті 
наших людей згадуються як часи «гучних ве-
сіль». Вони характеризують цей період так: 
«Ми тоді не знали, що то і був комунізм! Ха-
рашо було за Брежнєва, да ми ж не знали!» [2]. 
Весілля, родинні свята, проводи до лав Ра-
дянської Армії періоду правління Леоніда 
Брежнєва згадують і сьогодні.

Період від середини 1980-х до середини 
1990-х  років має свої особливості весільної 
обрядовості. В.  Борисенко зазначає, що йде 
«перехід на якісно новий ступінь, традиціо-
налізація соціалістичного обряду й подаль-
шого розвитку кращих традиційних еле-
ментів, симбіоз традицій і новотворень»  [3, 
с. 175].

Починаючи з 1990-х  років, дещо змен-
шуються фінансові витрати на весілля, що 
зумовлено зниженням матеріального рівня 
життя населення.

У середині 1990-х у часи незалежної Украї-
ни починається новий етап розвитку обряду, 
посилюється відродження української мови, 

культури, починається популяризація віт-
чизняної історії, побуту, обрядів, звичаїв. 
Відновлюється традиційна народна обрядо-
вість з урахуванням сучасних умов життя і 
світового цивілізаційного розвитку. Але збід-
нілість, затяжні кризові явища приносять на-
селенню розчарування незалежністю, почи-
нається масовий виїзд на заробітки за межі 
України. У  кінці 1990-х  років починається 
нова хвиля занепаду всього національного й 
заміни його не найкращими зразками росій-
ської та американської маскультур. Народна 
побутово-звичаєва культура ототожнюва-
лась в уяві населення зі злиденним рівнем 
життя і відкидалась як меншовартісна. Усе це 
призводить до нівеляції традицій, зокрема й 
до знеособлювання етносу. 

2000–2008  роки  – період становлення 
різно характерних, «розсіяних весіль», тоб-
то з різними моральними та матеріальними 
підходами. Весільний обряд сьогодення фор-
мується на новій політичній основі. Процеси 
культурної інтеграції, консолідації суттєво 
впливають на його основні тенденції розвит-
ку. Дедалі більше помітна поляризація між 
сільським та міським весіллям. У  великих 
містах проходять так звані «елітні весілля», 
які відрізняються своєю помпезністю. Тут 
соціально-економічний розвиток проходив 
швидше, й елементи традиційного весілля, 
що побутували ще на початку ХХ ст., майже 
зникли. На території Середньої Наддніпрян-
щини розташовано багато міст із потужною 
економікою, а тому масовий виїзд молоді на 
заробітки із сіл вплинув на новий розвиток 
весільної обрядовості. 

Останні дослідження свідчать, що вік гро-
мадян, які вступають у шлюб, підвищився. 
Дівчата і хлопці одружуються після 22–25 ро-
ків, це спричинено прагненням молодих сі-
мей зміцнити матеріальне становище. За 
останні роки на території Центральної Украї-
ни збільшується і кількість міжнаціональних 
шлюбів, тому що багато молодих людей шу-
кає кращого життя за межами України, виїж-
джаючи на тимчасові роботи. З другого боку, 
чимало іноземних мігрантів осідає в нашій 
країні, створюючи нові сім’ї.

Весільний ритуал характеризується не 
лише динамічними процесами, але й стій-
кістю традиції, що обумовлена різними чин-
никами. Збереженими, але видозміненими 
обрядодіями в сучасному весіллі, на наш по-
гляд, є: батьківське благословення, викорис-
тання в обряді весільного хліба, частування 
короваєм, «циганщина» (по селах), весільний 
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поїзд (посипання, примовки), викуп молодої, 
«чоботи» та покривання молодої [5].

Значна кількість сільської молоді працює 
в місті, тому в останні десятиріччя знайом-
ства відбуваються в місцях масових розваг 
(на майданах) під час свят, у період навчання 
у вузах, на заробітках тощо. За часів незалеж-
ності дедалі популярнішими стає запозиче-
ний за кордоном так званий громадянський 
або цивільний шлюб. Розповсюдження гро-
мадянського шлюбу пояснюється як деваль-
вацією традиційних моральних принципів 
молоді, так і фінансовою неспроможністю, 
яка не дозволяє відбути весілля за усіма зви-
чаями. За кількісним складом сільські ве-
сілля перевищують міські. Кількість гостей 
обмежена – 50–60 чоловік. Вважаємо, що це 
пов’язано передусім із фінансовими трудно-
щами.

Загальна характеристика сучасного ве-
сілля виглядає таким чином: обряд сватання 
виступає в одноразовій зустрічі обох родин 
наречених, тому що саме молоді беруть іні-
ціативу при виборі собі пари і самі ставлять 
до відома батьків. Структура цього обряду не 
зберігається, часто відсутні свати (спеціально 
вибрані для цього люди). Це переважно бать-
ки молодого, сусіди чи родичі. У  сільській 
місцевості, як правило, обирають дату ве-
сілля таким чином, щоб весілля не припало 
на піст, а в містах на це звертають увагу рід-
ше [5].

Подальше обговорення весільних по-
дій часто проходить у телефонному режимі, 
отож з’являється такий вид домовленості, 
як телефонний (мобільний) зв’язок. Дедалі 
частіше складаються весільні контракти, за 
якими молоді визначають свої майнові від-
носини, але масовості вони ще не набрали і 
фіксуються переважно у містах.

Важливою складовою сучасного весілля 
є урочистий обряд реєстрації шлюбу та об-
ряд вінчання, до яких, за нашими досліджен-
нями, схильні майже 90  % шлюбної молоді. 
Менше звертається увага на те, кому нале-
жить церква – Київському чи Московському 
патріархату. Існують у Середній Наддніпрян-
щині й інші храми різних конфесій, їх весіль-
ні обряди різняться між собою. У  більшості 
досліджених нами сучасних весіль святку-
вання обома родинами проводилося спільно, 
і тільки тоді, коли хтось із молодого подруж-
жя проживав в іншій області чи іншій країні, 
весілля справляли нарізно [12; 13; 14]. Серед 
обстежених таких випадків налічується не-
багато.

Простежимо відмінності сучасного ве-
сільного обряду між містом і селом.

Запрошення на весілля. В останнє десяти-
ліття ХХ  ст. традиційна форма запрошення 
(коли наречені ходять із дружкою чи стар-
шим боярином) майже зникла. Натомість 
масово поширилися тематичні листівки, а та-
кож ввійшло в побут запрошення по телефо-
ну. На початку ХХІ  ст. запрошення по теле-
фону більше поширилися, а самі листівки 
дещо змінилися. Це так звані листівки, виго-
товлені власноручно (з аплікаціями із сухих 
трав і квітів, тканини, камінців тощо)  [6; 7], 
електронні [8] та VІР-листівки [6; 7; 8]. Дово-
дилося бачити на Київщині у 2000 році лис-
тівки з фотографією молодих на обкладинці. 
Цей вид запрошення, гадаємо, запозичений 
із-за кордону.

У  тих селах, де на початку ХХ  ст. бояри 
їздили запрошувати на конях, нині вико-
ристовують мотоцикли та автівки, які також 
прикрашають стрічками, квітками, ляльками 
тощо [9].

Весільний хліб (коровай). Майже на всій 
території України як у селах, так і в містах, 
цей атрибут збережений, хоча асортимент ви-
робів значно зменшився (зникло печиво для 
хрещених батьків, бабів та дідів наречених). 
За нашими матеріалами, оформлення коро-
ваїв, лежнів також зазнало змін. Усе частіше 
натрапляємо на заміну рослинного орнамен-
ту на зооморфний (баранчики, коники, ка-
чечки, тощо) [11; 12; 13; 14].

Рушники. Використання домотканих 
рушників із конопель та льону давно втрати-
ло свою актуальність, вийшло з моди. Ткані 
на верстатах рушники (фабричні) також були 
витіснені із вжитку та замінені купованими 
(вибійчаними). Подекуди сьогодні прослід-
ковується зворотна хвиля відродження ви-
користання вишитих власноруч рушників на 
фабричній «крамній» тканині. Їх купують чи 
замовляють у народних майстрів як у містах, 
так і в селах [13, 14]. Особливо часто ця тен-
денція спостерігається серед заможних для 
проведення елітних весіль.

Таким чином, використання рушників 
відносимо до стійких традицій як на сіль-
ських, так і міських весіллях, причому спо-
стерігаємо їх обмежене використання.

Гільце та дівич-вечір. Ці елементи від-
сутні як у селах, так і в містах на території Се-
редньої Наддніпрянщини. За нашими дослі-
дженнями, ще в 60-х роках гільце побутувало 
всюди (два гільця з усіма обрядами), а в се-
редині 80-х років почало зникати, принаймні 
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в молодого [5]. У кінці ХХ ст. гільце зустріча-
лося спорадично у віддалених селах Черкась-
кої  [10; 11; 12; 13], Полтавської, Кіровоград-
ської областей [14], а в містах не зустрічалося 
взагалі [15]. Тому й відійшов у небуття дівич-
вечір, на якому виготовлення весільного де-
ревця було ключовим моментом. Сьогодні ж 
не бачимо ні зацікавлення, ні прагнення його 
відродити [5; 15; 16].

Проте на початку ХХІ  ст. натрапляємо 
на рекламні пропозиції щодо «девишника»: 
«Дівич-вечір – по домашньому» – це вечірка 
напередодні весілля, з розкішно накритим 
столом, гулянням з танцями, іграми, кон-
курсами. А ще може бути вечір ворожінь, або 
зустріч з артистами. Іноді радять обмінятися 
подарунками на згадку і т. п. Такі послуги го-
тові надати весільні агентства, кількість яких 
за останні роки значно збільшилася, пере-
важно у великих містах [6; 7; 8].

Реєстрація шлюбу. Урочиста громадська 
обрядовість, реєстрація шлюбу за розроб-
леними сценаріями існує й нині. Сам акт 
реєстрації проводиться в будинках урочис-
тих подій, селищних радах, будинках куль-
тури тощо. Оформлення залів інше, ніж у 
70–80-х  роках: зникли зображення радян-
ських державних символів. Під час обряду 
використовуються обручки, весільна атри-
бутика та шампанське. Особливо цікавим є 
оформлення пляшки із шампанським. Виго-
товляються замовлені заздалегідь наклейки з 
фото графією молодих [15; 16].

Після урочистої частини кортеж із моло-
дим подружжям (субститут весільного по-
їзда) за традицією вирушає до пам’ятників 
(Т.  Шевченка, обелісків тощо), на природу, 
до річок. Тут проводиться відеозапис ве-
сільних святкувань на зразок урочистого 
покладання квітів. Це притаманно як сіль-
ським, так і міським весіллям.  Приуроче-
ність пам’ятника, на нашу думку, не має 
особ ливого значення.

Перейма, викуп молодої. Побутує і в се-
лах, і в містах. В  останні роки трапляються 
випадки, коли вимагають відповідну купюру: 
«Давайте Грушевського!», «Шевченка уважає-
мо!», «Лесю, Лесю треба подать!» [16]. Прове-
дений з елементами гумору обряд часом пе-
ретворюється у грубе вимагання грошей.

Народний одяг молодих. Традиційний 
весільний одяг у повному своєму складі 
сьогодні відсутній. У  селах, які географіч-
но розміщені ближче до міст, це відбулося 
раніше. Ще в 60-х  роках народний костюм, 
хоча і зазнав деяких змін, якщо порівнюва-

ти з початком ХХ ст., але ще не втратив свою 
вжитковість  [4,  с.  41]. Віднедавна весільний 
народний одяг в окремих його елементах від-
роджується, дедалі частіше стає модним вдя-
гати до шлюбу вишиванку, пояс, червоне на-
мисто – «коралі».

Вінки, віночки, букетики. Власноручно 
нічого не виготовляється, вся атрибутика ве-
сільна закуповується родичами молодих або 
замовляється у весільних салонах.

Головний убір молодої зазнав певної ево-
люції від давніх різнокольорових віночків, 
зроблених ще з пір’я, тканини, ниток та папе-
ру до білих парафінових (воскових) періоду 
50–60-х років. Пізніше входять у моду яскра-
ві паперові вінки, виготовлені народними 
майстрами, вони продавалися на ярмарках 
та базарах (1970–1980-і роки). Майже завжди 
мали попит різнобарвні стрічки, що органіч-
но доповнювали вінок нареченої. 

Сучасні білі квітки, переважно іноземно-
го виробництва, мають велике розмаїття і 
фіксуються вже в кінці ХХ  ст. Популярним 
став букет нареченої, до складу якого входять 
троянди, лілеї, орхідеї. Коштує він дорожче, 
маємо такі свідчення: «Банально с простыми 
цветами идти в ЗАГС» [15].

Їжа та напої. Страви, що подаються на 
сучасних весіллях, мають великий асорти-
мент. З’явилося багато різних салатів («Мімо-
за», «Олів’є», «Ромашка», «Прелюдія» тощо). 
Нові маловідомі страви, такі як рулети, море-
продукти, піца, заступили давні традиційні – 
кисіль, колотушу, квашені овочі, пиріжки, 
калачі, струдлі тощо. Майже не вживаються 
компоти, вінегрети, тюлька, картопля «мун-
дирка», капуста, «сушаниця, сушка» (груш-
ки, яблучка, сливки), що наповнювали сто-
ли в 1960–1970-х  роках. Давно забуті перші 
страви й каші, які тривалий час побутували 
на весільних столах на території Середньої 
Наддніпрянщини (капусняк, борщ, капуста). 
Зазнала змін і черговість подачі їжі, зміни-
лися також і напої. Сьогодні весільні столи 
характеризуються помпезністю, надмірною 
кількістю напоїв та страв. За словами респон-
дентів, нині столи на весіллі нагадують потяг, 
«як у метро» [5]. 

Горілчані напої також пройшли процес 
еволюції. Вживані гостями медовуха, само-
гон, пиво, а віднедавна – коньяк, вино, віскі, 
бренді дуже часто перевищують спромож-
ність гостей до вживання їх. Колись пили 
по три чарки, і це задовольняло потреби лю-
дей [17]. А в тих селах, де горілку ще в 90-х ро-
ках ХХ  ст. не ставили на столи, на початку 
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ХХІ ст. її почали вживати всупереч традиці-
ям [18]. 

Не набули масовості й актуальності про-
паговані в середині 80-х років безалкагольні 
весілля. Хоча в м.  Боярці Київської обл. ми 
зафіксували таке весілля (2002), його прово-
дила церква, що належала до якоїсь іноземної 
конфесії [19].

Весільні чини. Весільні чини умовно ви-
конують свою роль, багато з них не беруть 
участі в обрядодіях (світилки, приданки та 
ін.) [4, с. 41].

У  містах і селах традиційного весільного 
старосту заступив так званий організатор-та-
мада. Нині – це обрядові ведучі, професійні 
артисти, співаки, які замість мудрих народ-
них побажань-повчань намагаються розва-
жити гостей вульгарними дотепами.

Виряджання молодого по молоду. Обрядо-
дії обсипання зерном повністю втратили 
форму магічного обряду і стали символіч-
ними. Використовують гроші (банкноти іно-
земного виробництва), цукерки, пелюстки 
троянд тощо.

Народні пісні та танці.  Від обрядової 
народної пісні  – до пісень комуністичного 
періоду, присвячених Леніну, Сталіну і т.  д. 
Духовий оркестр із часом змінився на естрад-
ні колективи, у репертуарі яких пісні Пуга-
чової, Леонтьєва, Кіркорова, народні пісні 
«Цвіте терен», «Горіла сосна, палала», «Ти ж 
мене підманула» та пісні іноземними мова-
ми. Наприкінці 60-х років ХХ ст. побутували: 
«Пісня про бригадира» [20, с. 370], про голову 
колгоспу [2], комбайнера і т. д. Пісень, тісно 
пов’язаних з обрядом, «січас уже ніхто не спі-
ває» [21].

За останніми опитуваннями, на сучас-
них весіллях поширені пісні Вєрки Сердюч-
ки, Валерія Меладзе, Ані Лорак, Діми Білана 
тощо [17; 18; 19]. Нині спостерігається потяг 
до «живої» музики (циганські колективи, 
скрипалі, виступи народних та заслужених 
артистів тощо). Запрошуються і фольклорні 
коллективи, які тривалий час вважалися «не-
модними». Зараз ця традиція стає актуаль-
ною та відроджується. 

«Живий» музичний супровід весілля кош-
тує досить дорого, а тому ця послуга не на-
брала значної масовості. Переважно на су-
часних весіллях побутує електронна музика 
(аудіозапис).

Танці також пройшли динамічний про-
цес модернізації. Відповідно давні українські 
танці «Полька», «Краков’як», «Гопак», «Мете-
лиця», «Полька ойра» змінилися такими, як 

«Яблучко», «Коробочка» тощо [12]. Танці со-
ціалістичного періоду характерні для репер-
туару як відомих українсько-російських, так 
і іноземних естрадних колективів.

Весільні розваги. Якщо репертуар весіль-
них пісень і танців постійно скорочується, то 
на зміну їм має прийти щось нове, що розва-
жило б гостей під час масового гуляння. І цей 
незвичний, часто небезпечний вид розваг 
уже з’явився в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
(салюти, феєрверки, петарди, стрільба тощо). 

Обдаровування гостей. Даровизна. Як у 
сільських, так і в міських районах цей звичай 
майже не зустрічається. Поступово симво-
лічний зміст обдаровування молодою родини 
чоловіка був забутий, він злився з обрядом 
даровизни молодих. Масове перев’язування 
чоловіків рушниками, а жінок хустками віді-
йшло. Подарунки гостям у вигляді сорочок, 
фартухів, стрічок тощо зникли ще у 80-х ро-
ках ХХ  ст. Обдаровування між родичами 
відсутнє, а також майже не фіксуються пода-
рунки для батьків від молодих [16; 19]. Поде-
куди обдаровують найближчих родичів і то 
в окремих селах [17, 18]. Часто зустрічаються 
подарунки у вигляді машини, квартири, ки-
лимів, меблів від найближчих родичів.

Придане, посаг. Зазнав історичної транс-
формації і звичай традиційної весільної 
скрині, яка була обов’язковим атрибутом на-
реченої. Уже в 20–30-х  роках минулого сто-
ліття скрині виходять з ужитку на території 
Середньої Наддніпрянщини. Це пов’язано 
із загальною динамікою суспільного життя 
і побуту, з розвитком ремесел: у тих селах, 
де робили скрині, на них зменшився попит, 
тому вони й почали поступово зникати.

У 1960–1970-х роках скриню повсюдно за-
мінили спочатку прості шафи, а потім дзер-
кальні. Цей етап тривав до 1980–1990-х  ро-
ків, тоді шафа також почала втрачати свою 
престижність як елемент побуту. Поступово 
зміст приданого змінюється: переходять від 
натуральних, предметних способів дару-
вання до більш вагомих (гроші, автомобіль, 
квартири, путівки за кордон тощо). Часи, 
коли за возом ішла корова, «бо – батько дав!», 
відійшли в далеке минуле. У наш час демон-
стрування приданого не практикується [21].

Перша шлюбна ніч. Звичай комори в наші 
дні відомий лише за переказами і літерату-
рою. Існує традиція (переважно у сільській 
місцевості) проводити першу шлюбну ніч у 
хаті родичів чи сусідів. Сьогодні, якщо фі-
нанси дозволяють, провести першу шлюбну 
ніч можна в сучасному комфортабельному 
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готелі (з наявністю сауни, джакузі, басейну 
тощо). Більш простий варіант – окрема квар-
тира самих молодих, родичів, або орендована 
на кілька діб чи місяць [15; 16].

За свідченнями інформаторів, звичай 
вивішувати пояс чи фартух, коли молода є 
«чесною», вже зник як непотрібний. Маємо 
такі відомості: «У  нас тепер усі чесні!»  [18] 
Або «ішли заміж уже й беременні, бо їм не 
гріх» [19; 21].

Понеділок. На другий день весілля звичай 
носити сніданок трапляється в селах рідко. 
Вшанування батьків подекуди побутує лише 
в сільській місцевості. 

«Циганщина». Побутує спорадично у від-
далених селах, коли найдотепніші з гостей 
переодягаються в молодого, молоду, циган, 
лікаря, солдата, міліціонера тощо. Маємо 
такі свідчення: «Я  і не хожу на перший день 
весілля, бо все одне, а на третій саме цікаво!» 
Обряд, що проходить у розважальній формі, 
давно вже не виконує магічної функції. Самі 
інформатори пояснюють цей ігровий акт так 
«щоб подуріти», «щоб було смішно»  [18]. Ло-
кально в цей день ще трапляється звичай, 
який називається «бити барило». Відзнача-
ється розбиттям старого весільного посуду з 
побажанням молодим щастя. На битому по-
суді танцюють усі запрошені [9].

Окрім вищезазначених новацій, сьогод-
ні існують і послуги Інтернету, де не лише 
можна знайти собі пару, але й весело про-
вести день весілля. Агенції весільних послуг 
«Ідеал», «Фантазія», «Наталі», «Рай», «Бліц», 
«Шалене свято» тощо пропонують: екс-
клюзивне оформлення вашого автомобіля 
(повітряні кульки, букети, замовлені авто-
мобільні номери з іменами молодих тощо); 
білі голуби на вашому весіллі; екстрим на 
все життя: повітряна куля, гелікоптер тощо. 
Пропонується шоу-програма: «маг и чаро-
дей проведет гаданье, развеселит и украсит 
ваш праздник», авторська супердискотека і 
т. д. [6, 7, 8]. До нових тенденцій можна від-
нести відеозапис весільного ритуалу, який 
почав з’являтися у 1990-х роках у селах Цен-
тральної України.

Отже, загалом весільний обряд у порів-
нянні з традиційним (кінець  ХІХ ст. – поча-
ток ХХ ст.) суттєво змінився, втратив багато 
компонентів. Зникли обрядові пісні, танці, 
ігри, побажання  – власне, чим і славилося 
українське весілля. А натомість їх заступили 
нові, незвичні для українського населення 
елементи святковості. Весільний ритуал дій-
шов до нас не як пережиток минулого, а як 

результат постійного процесу, пошуку ново-
го, що вже само по собі стає традиційним.

У сучасному весільному обряді простежує-
мо такі трансформації: структура весілля 
знач но скорочується, випадають попередні 
зустрічі обох родин такі, як розвідки, огля-
дини, домовини, заручини тощо. Багато об-
рядових дій злилися і скоротилися в часі й 
виконуються в спрощеному вигляді. Майже 
повністю зникли обряди магічного характе-
ру (захист молодих задля продовження роду, 
пости, очищення водою та вогнем, уживання 
хліба й солі), а разом з тим і пов’язана з ними 
атрибутика. Із деформацією структури весіл-
ля змінилися й дні проведення обряду (субота-
неділя). 

Таким чином, до новацій у весільному об-
ряді відносимо: домовленість про весілля по 
телефону, листівки, майнові контракти, ді-
вич-вечір «по-новому», проведення першої 
шлюбної ночі в готелях, турпоїздках, обси-
пання пелюстками квітів (троянд), букет на-
реченої, салют шампанським, наклейки на 
шампанському тощо, а також використання 
автотранспорту (у всіх обрядах), відеозапис, 
«карооке», феєрверки (стрільба, салюти), по-
слуги Інтернету тощо.

Ступінь збереженості окремих традицій-
них елементів у сучасній весільній обрядовос-
ті на території Середньої Наддніпрянщини 
неоднаковий. І  залежить він від низки при-
чин: територіального розміщення населеного 
пункту, особливостей розвитку культурно-
історичних традицій і ставлення до них, 
умов проведення весілля, складу учасників 
дійства (вік, їхня творча активність, освітній 
рівень,  поведінка, існування організатора-
«дивака» тощо).

Міра побутування традиційних весіль-
них звичаїв і новацій неоднакова в різних 
соціальних групах (у середовищі державних 
службовців, сільської інтелігенції, робітни-
ків тощо). Дедалі чіткіше видно розмежуван-
ня між весіллями еліти і звичайних грома-
дян. У заможному середовищі традиції дедалі 
більше нівелюються, з’являються нові еле-
менти, не притаманні загалу українців. Цим 
зумовлена і значна строкатість весільних об-
рядів у сучасних містах і селах Центральної 
України.
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Ганна Руссєва (Златова)
(Одеса)

П Е РЕ Д ВЕ СІ Л ЬН И Й Ц И К Л ОБРЯ Д І В БОЛ ГА Р БУД Ж А К А 
У Х Х С ТОЛ І Т Т І:  С Т РУ КТ У РА ТА ЗМ ІС Т

Традиційна весільна обрядовість бол-
гар Буджака в ХХ  ст. виразно ділилася на 
три головні цикли: передвесільний, влас-
не весільний та післявесільний. Усі вони 
дуже тісно пов’язані один з одним і разом 
складають цілісну картину традиційного 
весільного ритуалу болгар. Ми спробуємо 
проаналізувати структуру та зміст саме 
передвесільного циклу обрядів болгар Бу-
джака. На основі проведених польових до-
сліджень зробимо спробу розкрити зміс-
товне наповнення та структурний аналіз 
проведення обрядів, що передували власне 
весільним. 

У традиційному суспільстві болгар у біль-
шості випадків весілля не відбувалося без 
попереднього знайомства молодят одне з од-

ним. Дошлюбне спілкування мало дуже бага-
то різновидів, проте завжди і в усі часи воно 
було спрямоване на те, щоб молодь знайоми-
лася, спілкувалася, ближче пізнавала одне 
одного.

Болгарське традиційне суспільство мало 
багато різновидів дошлюбного спілкування, 
серед якого «сєдянкі», «прєдачкі», «пупрєл-
кі», збори «на мєкданя (мікданя)», «на гєра-
ня», «на Колада», «лазаркі» та ін. [2, с. 7–12; 3, 
с.  456; 4, с.  478; 5, с.  259; 16; 22, с.  482]. Най-
більш стійкою формою дошлюбного спілку-
вання виявилися «сєдянкі»  – посиденьки, 
які проіснували до середини ХХ ст., а також 
співи юнаків «на Колада» – на Різдво, які і до 
сьогодні, нехай вже досить символічно, але 
ще зберігаються в деяких населених пунктах 
Буджака.
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Познайомившись і спілкуючись ближче 
один з одним, пізнавши ближче одне одно-
го, домовившись про заручини з дівчиною, 
хлопець висилав сватів до її батьків [5, с. 127]. 
У ролі сватів, яких відправляли вперше, час-
тіше за все виступали родичі молодого, їх на-
зивали «сватовніці» (від 1 до 3 чоловік). У вся-
кому випадку свати мали бути дотепними та 
гарно вести розмову. Їх відправляли пізно 
ввечері, щоб їхній прихід залишився непо-
міченим у разі відмови. Інколи свати ходили 
по два-три рази до однієї дівчини, поки не до-
сягали згоди. В народі вважається, що таким 
чином батьки дівчини «набивають їй ціну». 
Розмова сватів мала іншомовний характер, 
частіше за все йшлося про покупку телички, 
ткацького верстату, або пошук серни, яку за-
губили під час полювання. Саме діалог про 
пошук серни мисливцями ми зустрічаємо 
в Записках Одеського товариства історії та 
старожитностей: «Наші батьки, діди і пра-
щури, йдучи в ліс на полювання, відкрили 
цю заселену нами землю. Ось ми живемо на 
ній, харчуємося її медом і прохолоджуємося 
молоком. Наслідуючи приклад пращурів, по-
чесний [ім’я нареченого. – Авт.] ходив також 
у поле, у ліса і в гори, шукати дичини, і зу-
стрівся там із серною; але вона, сором’язлива 
від природи, зберігаючи свою честь, не дала 
йому бачити обличчя свого, а втекла і щезла. 
Ми йшли за її слідами, і ці сліди привели до 
вашого дому. Віддайте ж нам здобич, за якою 
ми з таким трудом ганялися по нетрях, чи 
скажіть, куди вона втекла».

Ось як описували цю «серну» свати-
старости:

«У тієї серни, яку ми шукаємо, волосся 
златожовте, очі сокол’ї, зуби перлинні, гу-
би-вишні червоні, тіло, як у левиці, груди і 
шия, мов у лебідки, пальці м’якші за віск, а 
лице ясніше від сонця і місяця…» [18, с. 634]. 
Якщо результат цієї розмови був позитив-
ний, то домовлялися про офіційне сватан-
ня за участі батьків молодих, яке мало на-
зву «удумванє». Лише на цьому офіційному 
сватанні обидві сторони домовлялися про 
день весілля, про день офіційних заручин – 
«годєж» чи «гудєж»  [12, с.  137]. Звичай від-
силання «сватовніців» до будинку нареченої 
побутував у передвесільному циклу обрядів 
болгар Буджака до середини ХХ ст. Саме зі 
звичаю відсилання перших сватів – «сватов-
ніців», на нашу думку, і починався передве-
сільний цикл обрядів.

Першим обрядом у передвесільному цик-
лі, як про це йшлося вище, був обряд відси-

лання сватів першого разу. Далі відбувався 
«годєж», «гудєж» або «главєш» (різні локаль-
ні назви в різних районах регіону). Його мож-
на віднести до санкціонуючого і перехідного 
обряду, тому що «мома» і «єргєн» після «годє-
жа» стають зарученими, або «годєнік» і «го-
дєніца» [5, с. 150]. Обряд «годєжа» санкціонує 
дівчину і хлопця у суспільстві як нареченого 
і наречену. Окрім цього, вони переходять зі 
стану «єргєн» і «мома» до стану «годєнік» і 
«годєнца». У  молодіжному суспільстві вони 
перебувають вже не на тій сходинці, що були 
до цього, вони вже майже одружені, можна 
сказати, що молодь в цей період перебуває на 
проміжній сходинці між молодіжною грома-
дою і громадою сільською. 

Цей обряд майже завжди святкували за-
лежно від матеріальних статків родин. «Го-
дєж» завжди відбувався в будинку наре-
ченої. Під час «годєжа» в будинку дівчини 
збиралася найбільш близька рідня з боку 
дівчини та хлопця. Сторона нареченої готу-
вала частування для гостей. Під час «годє-
жа» знайомилися ближче один з одним дві 
родини, два роди. Проте в ХХ  ст. головним, 
на думку мешканців с. Виноградне Болград-
ського району Одеської області, було те, що 
молодий мав перед двома родами засвідчи-
ти, що вони з молодою кохають одне одного 
та хочуть одружитися [6]. Про це саме пише 
і М.  Державін, який відзначає, що молодих 
про це питали батьки вже під час сватання [5, 
с.  134]. На «годєж» батьки нареченого мали 
принести нареченій подарунки, серед яких 
обов’язково мала бути червона хустка  [7], а 
також ювелірні вироби. До середини ХХ  ст. 
це були срібні чи мідні браслети, інкрусто-
вані сріблом  – «грімні» або «грівні»; срібна 
обручка; «пафті»  – срібні або мідні пряжки 
для жіночого пояса; срібні, мідні або золоті 
монети  – «алтені», що нанизували в намис-
то – «гірдан» [5, с. 128]. У хустці, яку дарували 
під час офіційних заручин, наречена під час 
весілля вперше виходила до гостей. 

На початку ХХ ст. «годєніца» і «годєнік» на 
заручинах обмінювалися «кітками»  – буке-
тиками квітів, прикрашених монетами і чер-
воною шерстю, яка мала застережне магічне 
значення  [15, с.  340]. Пізніше  – із середи ни 
ХХ  ст. й інколи до сьогодення  – тільки дів-
чина дарувала парубку червону квітку після 
заручин. «Годєніца» з цією квіткою ходила на 
хороводи – це був знак її нового статусу (знак 
переходу зі стану «мома» – до стану «годєні-
ца») [14, с. 459]. Тим самим вона давала зрозу-
міти всім іншим парубкам, що вони не мають 
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права більше з нею фліртувати. Частіше за 
все «годєж» закінчувався домовленістю про 
день самого весілля.

На другий день після «годєжа» сторона 
нареченого відправляла в будинок нарече-
ної найближчих родичів молодого, частіше 
за все це були рідні і двоюрідні сестри. У бу-
динку нареченої гостей пригощали і відправ-
ляли з ними речі нареченої з квіткою герані 
(червоного або рожевого кольору). Про дів-
чину казали, що вона «дава знак» – дає знак 
згоди на пропозицію одружитися  – це було 
невід’ємною частиною болгарського весілля і 
є таким до сьогодні в тому разі, якщо «годєж» 
робиться. Такий «знак» урочисто проносився 
по центральній вулиці села, даючи змогу усім 
дізнатися про наміри молодих. 

В  окремих випадках, коли родини мате-
ріально неспроможні, коли весілля влашто-
вується не за традиційною формою, а через 
«пріставанє» – символічне викрадення дівчи-
ни, тоді «годєж» не влаштовувався, і, звісно, 
ніякого «знаку» не давали [12, с. 153]. На су-
часному етапі, якщо матеріальна сторона ро-
дини дозволяє робити «годєж» і є бажання, 
то він робиться, але зовсім символічно і дуже 
рідко [8]. У деяких селах Болградського райо-
ну такий «знак» називали «за кіткі», тобто за 
квітами [11]. Сукню наречена відправляла до 
нареченого для того, щоб по наданій сукні їй 
зшили весільну. На сьогоднішній день тра-
диційний обряд виконується подекуди, коли 
обидві родини мають змогу і насамперед ба-
жання зібрати найближчу рідню і оповістити 
їм про майбутнє весілля.

Наступним етапом у передвесільному ци-
клі обрядів були «засєвкі», які починалися у 
четвер, у яких брали участь лише одружені 
жінки, що мали дітей. Взагалі майже весь ве-
сільний хліб, за винятком «мєдєніка», готува-
ли і пекли саме такі жінки – це був знак того, 
що в молодої народяться діти, а також знак 
щасливого сімейного життя молодих. Під час 
«засєвок» жінки готували борошно, яке ре-
тельно просіювали через три сита, а то й че-
рез дев’ять. Під час такого просіювання вони 
співали пісні. Від слова сіяти  – «да сейш»  – 
походила й назва «засєвок».

За «засєвкамі» слідували «заміскі»  [5, 
с.  131], які відбувалися в п’ятницю. Брали в 
них участь ті самі жінки, що і в четвер. «За-
міскі» представляли собою замішування 
(звідси й назва) і приготування весільного 
хліба – короваїв та «кукол». До того ж у цей 
день з боку нареченої роздавалися гілочки 
базиліка молодим неодруженим дівчатам  – 

«зелвам», саме вони в суботу приходили до 
будинку нареченої випікати «мєдєнік».

Наступною обрядодією, що входила до 
складу циклу передвесільних обрядів мож-
на відокремити п’ятничне гоління молодого 
і заплітання коси молодій [12, с. 140; 5, с. 152]. 
Ці обряди також можна паралельно віднести 
до обрядів санкціонуючого характеру і до об-
рядів переходу, тому що вони закріплювали 
за молодятами повне і остаточне відділення 
від молодіжної громади, а також остаточний 
перехід до стану нареченого і нареченої. Го-
ління було невід’ємною частиною весільної 
обрядовості до середини ХХ ст. Його завжди 
проводили урочисто, з пригощанням, з про-
щальною вечерею, з «мєдєніком», з великою 
кількістю молоді й одружених чоловіків [14, 
с.  458]. Саме останні проводили урочисте і 
святкове гоління молодого. Часто молодого 
вперше голили перед самим весіллям. Інко-
ли він був таким молодим, що на його об-
личчі не було чого голити, бо в парубка був 
лише пушок [13, с. 159]. Інколи трапляються 
відомості про те, що голили нареченого за-
звичай у суботу ввечері, або в неділю перед 
вінчанням. Під час гоління дівчата співали, 
танцювали з хлопцями «хоро», грала музи-
ка. Зголене волосся кидали на кущ троянди, 
або на гілки фруктового дерева. Іноді мати 
нареченого збирала волосся і ховала його в 
сундук нареченої [20, с. 261]. До того ж зго-
лене волосся обов’язково збирали в білу хус-
тинку, щоб не розгубити жодної волосини – 
вірили, що за допомогою нього можна було 
причарувати парубка [19, с. 23]. Гоління було 
символічним переходом парубка до стану 
чоловіка. З середини ХХ  ст. наречений го-
лився сам, але обов’язково зранку перед са-
мим весіллям, йому міг допомагати рідний, 
або двоюрідний брат. Проте гоління на той 
час вже втратило своє значення як частина 
обряду переходу, а наречений голився лише 
з естетичних міркувань.

Обряд заплітання коси нареченій зберіг-
ся довше – до середини 90-х років ХХ ст. За-
плітали обов’язково за день до весілля  [17, 
с. 214]. Розплітання, розчісування та заплітан-
ня проводили зазвичай за день до вінчання і 
обов’язково супроводжували сумними пісня-
ми, хороводами, «мєдєніком», святковою про-
щальною вечерею, якою пригощали гостей. 
При виконанні цього обряду усі домашні та 
подруги нареченої плакали [21, с. 616]. Волосся 
молодій після заплітання змочували вином, бо 
вважали це похідним від церковного причас-
тя [9], а голову покривали червоною хусткою. 
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Зміна зачіски молодої символізувала її перехід 
від дівування до стану одруженої жінки.

Після урочистого гоління і заплітання 
«годєнік» і «годєніца» повністю відділялися 
від молодіжної громади, тобто переходили до 
стану нареченого і нареченої – «младоженяк» 
і «булка» [10]. 

У  цей же день в обох будинках випікали 
«мєдєнік» – один з видів весільного обрядо-
вого хліба. При його замішуванні, поки сія-
ли борошно, дівчата не мали права говорити, 
тому такий хліб носив назву «молчан хляб», 
тобто мовчазний хліб [4, с. 123; 5, с. 136, 145, 
147]. А в деяких селах, навпаки, співали пісні, 
про що свідчать існуючі пісні про просіюван-
ня борошна для медовика:

Трепнали са девят сита,
девят сита коприненя,
коприненя й дафинени,
в Ивануви равни дори
да засеят бялу бряшно,
да замесят прясна питка,
да суберът кумшиити,
кумшиити и рудови.

Після випікання цей прісний корж зма-
щували медом і прикрашали родзинками, а 
після цього виносили до гостей і пригоща-
ли усіх присутніх, заздалегідь розламавши 
його над головою найгарнішого чорноокого 
хлопчика для того, щоб первісток молодят 
був хлопчиком, а всі діти гарними і чорно-
окими. У  будинку нареченого «дєвяр» під-
німався сходами, тримаючи в руках «мєдє-
нік», а також сито з горіхами і родзинками 
і розкидав горіхи з родзинками і роздавав 
шматки «мєдєніка»  [4, с.  123]. Під час цього 
розважального обряду учасники весілля на-
магалися передбачити долю молодят, і таких 
моментів у традиційному весіллі було багато. 
До початку другої половини ХХ ст. він збері-
гає своє значення і зовнішній вигляд (пріс-
ний корж змащувався медом, прикрашався 
квітками базиліка, монетами, родзинками; 
випікався в знак того, щоб життя наречених 
було солодким). З 60-х – 70-х років ХХ ст. він 
поступово втрачає свою значимість і починає 
випікатися просто як хліб, який за звичаєм 
просто треба приготувати. Коли в 50-х роках 
ХХ ст. гоління нареченого було вже не таким 
урочистим і святковим дійством, «мєдєнік» 
у будинку молодого перестали зовсім випі-
кати. Із середини 90-х років ХХ ст. його вже 
не випікали і в нареченої, тому що обряд за-
плітання їй волосся вже не проводили, тобто 
весільна обрядовість втрачала цю обрядодію, 

що призвело також до скорочення тривалості 
весілля – з трьох до двох днів.

У  цей день подружки нареченої в її бу-
динку готували весільні вінки  – з дроту і 
кольорового гофрованого паперу для «мо-
мєн» і «дєвєря». «Дєвєр» викуповував свій 
вінок піснями за гроші. В  цьому вінку він 
ходив під час весілля. «Момєні» – 2–3 пари 
рідних з боку нареченої (найчастіше це рід-
ні брати і сестри батьків молодої з дружи-
нами і чоловіками). Також в цей день ді-
вчата готували весільне деревце  – «єлха», 
«іла» [8]. Це була гілка фруктового дерева з 
трьома гілочками. Обмотували їх кольоро-
вим гофрованим папером. Увіткнута «єлха» 
була у весільний коровай і продавалась 
куму подругами нареченої. Торгування за 
неї проходило зазвичай у піснях. Сьогодні, 
на жаль, молодь вже не пам’ятає тих пісень, 
і купівля-продаж проходить у дещо жартів-
ливих формах.

Сусідські дівчата нареченого в цей день 
готували в нього вдома «байрак» або «фєргу-
ліцу»  [5, с.  131]  – весільне знамено червоно-
білого кольору, на кінець якого насаджували 
яблуко, обмотане квітами базиліка, а також 
стяг був прикрашений солодощами. Його ніс 
«дєвєр», який під час весілля мав бути біля 
нареченого. У ХІХ ст. весільне знамено готу-
вали і в молодого, і в молодої. У нареченого 
воно було червоного кольору, у нареченої  – 
білого. Пізніше стали виготовляти лише одне 
знамено  – червоно-біле, причому робили це 
тільки в парубка [19, с. 25].

Увечері наречена йшла до сусідського бу-
динку, або будинку подружки, але вона не 
мала переходити через дорогу. Там вона ку-
палася у воді, в якій плавало одне або два 
червоні яблука [1, с. 96]. Їх на наступний день 
наречені або з’їдали, або молода кидала наре-
ченому чи просто гостям (залежно від райо-
ну регіону). Окрім купання, наречена також 
ночувала в цьому будинку, а на ранок прихо-
дила додому і починала готуватися власне до 
самого весілля.

Випікання весільного хліба, «мєдєніка» і 
заплітання коси молодій побутувало в окре-
мих населених пунктах Буджака до 90-х ро-
ків ХХ ст., обрядове гоління молодого почало 
зникати ще з середини ХХ ст. Логічною є по-
ступова втрата значення цих обрядів, а також 
їх зникнення упродовж кінця ХХ  – почат-
ку ХХІ  ст. Саме тому не лише скорочується 
кількість весільних днів, а й зовсім відпадає 
передвесільний етап у традиційній весільній 
обрядовості болгар Буджака. 
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Передвесільний етап включав у себе де-
кілька складових – заручини («годєж», «гу-
дєж» або «главєш»), приготування борошна 
для просіювання і замішування весільного 
хліба  – «засєвкі», замішування та випікан-
ня весільного хліба  – «заміскі», випікання 
прісного медового коржа – «мєдєнік», який 
також відносився до різновидів весільного 
хліба, обрядове заплітання коси молодої та 
гоління молодого напередодні весілля. Усі 
обрядодії передвесільного циклу, як, влас-
не, і всі інші протягом весілля, були спря-
мовані на плодючість молодої, на щасливе 
подружнє життя молодих, на добробут в їх-
ній родині.

На основі проведених власних польових 
досліджень можна сказати, що основні від-
мінності в обрядах різних районів і різних 
населених пунктів стосувалися здебільшого 
їхніх назв, а також їх дотримування на різ-
них етапах і ступеня їхньої збереженості. 
Зміни в структурі передвесільного циклу в 
різних регіонах також простежувалися за-
лежно від розташування населеного пункту. 
Таким чином, якщо населений пункт роз-
ташовувався поблизу міста або районного 
центру, зміни в традиційному весільному 
ритуалі відбувалися швидше. Окрім цьо-
го, варто відмітити, що відмінними були в 
різних регіонах пісні, що виконувалися під 
час різних обрядів, наявність та існування 
деяких весільних атрибутів. Суть передве-
сільного циклу залишається однаковою в 
усіх населених пунктах  – підготувати усю 
родину і насамперед молодих до важливого 
етапу, перехідного періоду в їхньому житті, 
від чого і залежить благополучне існування 
не лише молодої родини, але й їхнього роду 
взагалі. Що стосується структури передве-
сільного циклу обрядів, то вона могла змі-
нюватися залежно від матеріального фак-
тора, психологічного або часового. Проте 
очевидним лишається те, що протягом май-
же всього ХХ ст. передвесільна обрядовість 
болгар Буджака зберігалася, але з плином 
часу більшість обрядів цього циклу почина-
ють втрачати свою значимість, що наприкін-
ці ХХ ст. призводить до поєднання обрядо-
дій, здебільшого в одну – «годєж» («гудєж», 
«главєш»). Отже, наприкінці ХХ ст. передве-
сільний цикл обрядів болгар Буджака зазнає 
змін у вигляді скорочення та спрощення, 
оскільки сучасна молодь не вважає їх акту-
альними, а майже суцільна зайнятість на ро-
ботах у місті ускладнює дотримування усіх 
обрядів в повному об’ємі. 
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Інна Фіцак
(Івано-Франківськ)

ВЕ СІ Л ЬН І ЗВИ Ч А Ї ТА ОБРЯ Д И У К РА Ї НСЬКОГО 
М ІСЬКОГО Н АС Е Л Е Н Н Я П РИ К А РП АТ ТЯ 
У 19 4 0 –19 8 0 -х  РОК А Х

З приходом радянської влади на терито-
рію Західної України в 1939 році, унаслідок 
пережитої Другої світової війни, яка далася 
нелегко місцевому населенню, забрала багато 
життів, а головне, змінила стиль життя (укра-
їнці масово переселяються з сільської місце-
вості в міста) – відбуваються докорінні зміни 
у весільній обрядовості міських жителів.

Зокрема, бачимо такі нові впливи: вбиран-
ня молодою білої фати, а не традиційного він-
ка, вдягання молодими міського вбрання, за-
прошення на весілля музикантів – баяністів, 
піаністів, а не троїстих музик [8, с.  78]. Крім 
того, відбулися зміни й у вікових межах всту-
пу до шлюбу. Якщо раніше дівчата одружува-
лися у віці 15–17 років, а хлопці у 18–21 років, 
то з розвитком освітньої мережі і з появою 
нових навчальних закладів та підприємств 
вікові межі значно зросли – до 17–20 років у 
дівчат та до 20–25 років у хлопців [1, с. 147].

Змінилися також передвесільні обряди. 
Так, у радянський період сватання відбува-
лося тільки після того, як молода пара пода-
вала заяву до загсу і то тільки для того, щоб 
познайомити батьків зі своїм обранцем. Не-
змінною залишилась традиція іти в старости 
з хлібом (калачем). Обов’язковим став обряд 
частування родичів молодого (гостина). На-
речена повноправно бере участь в обговорен-
ні майбутнього весілля [1, с. 149].

Як і раніше, час проведення весіль за-
лишився незмінним, найбільше весіль при-

падало на весняну та осінню пори року, що 
пов’язано з веденням сільськогосподарських 
робіт, а також з релігійною традицією не про-
водити весілля в період посту. Проте деякі 
жителі міст не дотримувалися цієї традиції і 
відзначали весілля в будь-який час.

Змінилась традиція запросин на весілля. 
Якщо в сільській місцевості і далі обов’язково 
потрібно було запрошувати гостей особисто, 
то в містах здебільшого надсилали весільні 
листівки [1, с. 150].

Традиція випікання весільного короваю 
в містах відійшла в минуле, проте значення 
хліба в весільній обрядовості не змінилося, 
батьки хлібом благословляли молодих на по-
дружнє життя.

Незмінними залишились весільні чини: 
староста, дружби, дружки, весільні свахи 
(якщо відбувався обряд вінкоплетіння), хре-
щені батьки, світилка, брат молодої.

У 1980-х роках у містах відбувались весіл-
ля двох типів: у приміщенні кафе чи рестора-
ну або в родинному колі. Саме весілля триває 
день, або два. Найпоширенішими і найбільш 
урочистими були комсомольські весілля, їх 
відзначали за кошти заводу чи фабрики, на 
якому працювали молоді. До весілля колек-
тив готував подарунки: квартиру, телевізор, 
інші побутові речі.

Комсомольські весілля виходили за межі 
сімейного святкування і переходили на за-
гальний громадський рівень. Такі весілля 
влаштовували для передовиків виробництва 
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за методичними рекомендаціями обласного 
відділу культури, за участю партійного керів-
ництва, завідувача будинку культури, хору, 
який співав у загсі народні пісні при прове-
денні обряду одруження.

На початку ХХ  ст. законним вважався 
церковний шлюб, його визнавала і громада, і 
держава, велися записи в церковних метрич-
них книгах, які узаконювали шлюбні стосун-
ки, проте з приходом радянської влади мис-
лення суспільства, а разом з тим і традиції, 
пов’язані з одруженням, значно змінились. 
Так, у 1920 році в СРСР вперше відкрився 
загс, що замінив колишні функції церкви. 
Неприйнятним для радянського суспільства 
був обряд вінчання молодої пари, вважалося, 
що це є пережитком давніх часів, а сучасні 
люди не можуть робити помилки своїх пред-
ків. Деякі пари все ж таки приймали обряд 
церковного вінчання, радянські ідеологи по-
яснювали, що існує кілька причин, через які 
молоді люди і далі продовжують визнавати 
церковний шлюб:

за давньою традицією (не задумуючись 
над значенням того, що роблять);

дехто з молодих піддається умовлянням 
релігійних батьків, які відмовляються мате-
ріально допомогти, справити весілля моло-
дим, якщо ті не повінчаються;

є й такі, що вінчаються в церкві не тому, 
що вони релігійно переконані, а лише тому, 
що, мовляв, обряд вінчання красивий; 

деякі звертаються до церковного шлюбу 
задля зміцнення сімейного щастя, переваж-
но це відбувається тоді, коли людина одружу-
ється вдруге в своєму житті, а перший сімей-
ний досвід був невдалим [5, с. 48].

Загалом ставлення держави до релігійних 
обрядів було негативним, адже це суперечило 
вченню комуністичних ідеологів. Переважна 
більшість жителів сіл не відмовилися від сво-
їх релігійних переконань. Жителі міст у більш 
прихованій формі продовжували дотриму-
ватись християнських традицій. Радянська 
ідеологія намагалась нав’язувати думку, що, 
мовляв, за релігійними канонами в сім’ї лі-
дером має бути виключно чоловік [13, с. 121]. 
Але якщо звернемось до церковного обряду 
вінчання, то побачимо, що насправді чоловік 
і жінка є рівноправними зачинателями нової 
сім’ї, нового життя. Жінка не тільки має ко-
ритися чоловікові, але й чоловік повинен бе-
регти й шанувати дружину. І чоловік, і жінка 
мають дотримуватися всіх заповідей Божих. 
Сім’я має бути духовно міцною, не боятись 
життєвих труднощів, пам’ятати настанову 

священика, що і в радості, і в горі чоловік і 
жінка мають підтримувати одне одного.

З приходом радянської влади було ство-
рено свій обряд одруження, який здійсню-
вали працівники культури в спеціальних, 
так званих палацах щастя. Були розроблені 
методичні рекомендації і розіслані в палаци 
і кімнати урочистих подій.

Церемонія одруження відбувалась пере-
важно в суботу, у палац урочистих подій при-
ходили молоді з родичами, друзями, гостями. 
На порозі їх зустрічали працівники загсу з та-
кими словами: «Шановні наречені! Перш ніж 
увійдете ви до обрядової зали, прошу – піді-
йдіть до цієї чаші з вогнем. То палає промінь 
сердець мужніх дідів та батьків наших – обо-
ронців рідної Вітчизни. За вас, за нашу долю 
і свободу віддали вони життя. Перед тим, як 
стати вам на світлий шлях подружнього жит-
тя, візьміть частинку цього полум’я як сим-
вол незгасимості життя, подружнього життя, 
подружньої чистоти і вірності, а також відда-
ності Радянській Батьківщині!» [11, с. 15].

Коли молода пара заходить до урочис-
тої зали, звучить хор, після цього розпоряд-
ник оголошує, хто бере шлюб і хто здійснює 
шлюбний ритуал. Як правило, це депутат 
міської (районної чи сільської) ради народ-
них депутатів, що підкреслює державне, гро-
мадське значення шлюбу взагалі та факт його 
реєстрації зокрема [5, с. 51].

До ритуального столу виходить обрядо-
вий староста, вітається з присутніми, а по-
тім звертається до молодих поіменно, наго-
лошує на тому, у який час, у яку епоху вони 
живуть, називає їх «дітьми народу, його на-
дією і майбутнім», звертає увагу молодих на 
відповідальність за сім’ю. Своє коротеньке 
звернення обрядовець закінчує так: «Вико-
нуючи високий громадянський обов’язок як 
представник держави я прошу відповісти: чи 
готові ви все життя бути вірним другом одне 
одному?» Причому це питання ставить кож-
ному з молодих окремо.

Після ствердних відповідей староста ве-
лить розстелити на килимі весільний руш-
ник. За місцевим звичаєм його розстеляють 
старші дружба і дружка, тобто – свідки. На-
речений і наречена в супроводі свідків ста-
ють на рушник  – символ єдиного подруж-
нього шляху, спільної подружньої долі [19, 
с. 34–37]. Далі розпорядник підходить до мо-
лодої пари, тримаючи персні та звертається 
з такими словами спершу до молодої: «При-
йміть ці обручальні перстені як символ по-
дружньої вірності і щастя. Обручіться ними» 
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[11, с. 17]. І подає обручку молодої молодому, 
а молодій – обручку молодого, після чого мо-
лоді обмінюються обручками. Обряд супро-
воджується хоровим співом.

Після цього молода пара дає привселюдну 
обіцянку (повторюють її слова за обрядовцем), 
що перед лицем Закону соціалістичної Бать-
ківщини, перед батьками, друзями і товариша-
ми вони виражають свою волю до спільного 
життя як подружжя, як засновники нової сім’ї 
і продовжувачі свого роду в ім’я блага держа-
ви, безсмертя народу й особистого щастя.

Потім обрядовий староста запрошує мо-
лодят до ритуального столу, де вони своїми 
підписами засвідчують створення нової сім’ї, 
а також свої підписи ставлять дружба з друж-
кою (свідки). Після чого виконавець обряду, 
звертаючись до пошлюблених поіменно, уро-
чисто проголошує:

– Іменем Закону Української Радянської 
Соціалістичної Республіки стверджую ваш 
взаємний вияв волі на спільне подружнє 
життя! Віднині ви чоловік і жінка, засновни-
ки нової родини, продовжувачі роду свого! 

Хор виконує пісню.
– З цієї хвилини і довіку для вас все стає 

спільним: праця, турбота, взаємне піклу-
вання, мрії, радощі, навіть горе, – продовжує 
староста. – На знак цього, як з давніх-давен 
ведеться в народі, випийте шампанського. 
Випивши, молодята розбивають келихи – на 
сімейне щастя.

Після того як староста оголосить про воле-
виявлення подружжя щодо прізвища (спіль-
не чоловікове, чи спільне дружини, чи кожен 
залишається на своєму), він вручає одруже-
ним свідоцтво про шлюб. 

Потім батьки, родичі та друзі вітають мо-
лоду пару з одруженням, дарують їм квіти. 
Закінчуючи обряд одруження, обрядовий 
староста промовляє до всіх присутніх:

– У добрий час! На довгі роки! На щастя! 
[11, с. 19].

Молоде подружжя урочисто виходить з 
обрядового залу під спів хору.

На спомин про урочистий шлюбний обряд 
молоде подружжя бере із собою рушник, на 
який разом стали, що став атрибутом сімей-
ного щастя, сімейною реліквією, пам’яткою і 
цінністю. У  палаці урочистих подій молодя-
там пропонують магнітофонний запис обряду 
одруження на спогад про цей щасливий день.

Нові звичаї радянського весілля були по-
кликані для того, щоб замінити релігійний 
шлюб. Проте молоді пари, що вважали за-
конним лише церковний шлюб, відвідували 

церкву упродовж тижня перед громадською 
реєстрацією шлюбу. Брали вінчання в церк-
ві без попередніх оголошень, у присутності 
лише найближчих родичів, які не могли роз-
крити таємниці церковного одруження перед 
керівниками установ, де працювали молоді 
або їхні батьки. Якщо представники влади 
дізнавалися про таку церемонію одруження, 
то вона могла мати негативні наслідки для 
учасників цього дійства.

До тогочасних весільних звичаїв належать 
такі: сватання, випікання короваю, дівич-ве-
чір. Дівич-вечір переважно влаштовували в 
п’ятницю, дівчата збиралися в домі молодої, 
де під спів найближчих родичів вбирали па-
перовими квітами деревце [7, с. 367]. Деколи 
деревце вбирали і в домі молодого, якщо ве-
сілля відзначали окремо або відзначали з різ-
ницею у тиждень.

Випікання короваю притаманне таким 
містам, як Городенка та Тлумач. Кількість 
коровайниць була непарною (5–7 жінок) [16, 
с. 189]. Випікання короваю також відбувало-
ся в домі молодої у четвер перед весіллям, а в 
окремих випадках  – у п’ятницю. Жінки спі-
вали весільних пісень, замішували тісто, ви-
робляли короваї. Серед них обирали голов-
ну коровайницю, що виконувала основну 
роботу з виготовлення і випікання короваю. 
Згодом ця традиція залишилася виключно 
в сільській місцевості, тому що потребувала 
багато часу, знань та вміння.

Серед нових традицій, які увійшли до ве-
сільної обрядовості в радянський час,  – це 
випускання голубів як символу щасливого 
майбутнього, покладання квітів на могилу за-
гиблим, що в різні часи визволяли нашу дер-
жаву від ворогів, чи відомим письменникам 
та поетам, видатним діячам української землі.

Після п’ятдесятирічного панування ра-
дянської влади на західноукраїнських землях 
традиція проведення весілля в містах зазнала 
значних змін, проте незважаючи на релігійні 
утиски та впливи нових обрядів, вже в 90-х 
роках бачимо їхнє значне відновлення. Пере-
важно відбувається копіювання тих тради-
цій, які й далі побутують у весільному обряді 
сільського населення Прикарпаття. 
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Ірина Петренко
(Полтава)

М У ЗЕ Й ВЕ СІ Л Л Я Н А ПОЛ ТА ВЩ И Н І

Останнім часом в українському сус-
пільстві відроджується традиційне весілля. 
В  умовах нової етносоціальної ситуації по-
жвавлюється інтерес людей до традиційної 
весільної обрядовості, і як наслідок  – збіль-
шується кількість бажаючих святкувати тра-
диційне весілля.

В Україні почастішали випадки вінчання 
молодих пар у церкві, що є прикладом від-
родження національних традицій після ба-
гатолітнього існування радянської влади. 
Остання заперечувала церковне вінчання, 
вважаючи його пережитком минулого, і вве-
ла замість нього громадянську реєстрацію 
шлюбу. Із часів здобуття Україною незалеж-
ності почалося відродження свободи вірос-
повідання, забутих звичаїв і традицій. Це 
виявилося й у відродженні національних сі-
мейних звичаїв, зокрема обряду укладання 
шлюбу. Поступово повертається традиція 
шлюбу, освяченого церквою.

Дослідження історії становлення шлюбно-
сімейних відносин є важливим на сучасному 

етапі відродження і розвитку української 
державності, її культури, традицій. Вивчення 
весільної традиції є необхідним з точки зору 
розкриття мікросвіту української сім’ї, пізна-
вального аспекту всього розмаїття обрядової 
символіки, поетичної творчості, соціальної 
психології та сімейної педагогіки.

Утворенню сім’ї українці завжди надава-
ли великого значення. З  давніх-давен одру-
ження було однією з важливих, урочистих 
та хвилюючих подій у житті людини. Сім’я, 
яка створюється в результаті шлюбу, є осно-
вою суспільства, його первинним і основним 
осередком. Шлюб є формою організації сі-
мейного життя чоловіка й жінки і захища-
ється законом. Саме слово «шлюб» походить 
із староруської мови та означає «злюб», себто 
створення сім’ї з любові. Відповідно до цього 
дійства формувалася весільна обрядовість  – 
справжня народна драма, що включала ігрові 
дії, танці, співи, музику. У  характері весіль-
ної обрядовості відбилися народна мораль, 
звичаєве право, етичні норми та світоглядні 
уявлення, що формувалися протягом століть.
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Витоки шлюбу як правового інституту 
сягають ще прадавніх часів. Традиційно в 
Україні шлюбно-сімейні відносини регу-
лювалися звичаєвим правом. Прийняття 
християнства з його своєрідною моральною 
системою справило значний вплив на форму-
вання нового уявлення про шлюбно-сімейні 
відносини. З того часу церква намагалася ре-
гулювати шлюбно-сімейні відносини в сус-
пільстві. Це їй вдавалося нелегко, адже навіть 
до кінця ХІХ ст. звичаєве право зберегло своє 
значення в регулюванні взаємовідносин між 
людьми, зокрема в родинному побуті.

У цілому ж українське весілля поділяєть-
ся на три цикли: передвесільний, власне ве-
сільний і післявесільний. У свою чергу кожен 
із циклів складався з низки обрядів. Перед-
весільна обрядовість включала сватання, 
умовини, оглядини, заручини, бгання коро-
ваю і дівич-вечір. Власне весілля складалося 
із запросин, обдарування, посаду молодих, 
розплітання коси, розподілу короваю, пере-
везення посагу, перезви, рядження. Після-
весільний цикл присвячувався вшануванню 
батьків молодими, прилученню невістки до 
родини чоловіка. Це обряди хлібин, свашин 
та гостин.

Українці кажуть: як склався у людини 
шлюб, так піде і все її життя. Ця народна му-
дрість виходить з того величезного значення, 
яке надавали шлюбу й сім’ї, особливо в ми-
нулому, коли одружувалися на все життя і 
тільки з однією людиною. Тож момент вибо-
ру судженого був дуже відповідальним. У ви-
борі шлюбного партнера перепліталися різні 
інтереси. Дівчина прагнула зустріти обранця, 
котрий припав би їй до душі, батьки жадали 
помічника у домі, громада  – голову міцного 
господарства.

Українське весілля  – багатоактова на-
родна драма з численними дійовими особа-
ми, кожна з яких виконувала свою обрядову 
роль. Власне, майже всі весільні гості (свати) 
мали свої весільні чини.

Вінчання – форма церковного шлюбу, яка 
запроваджувалася Синодом протягом XVII–
XVIII  ст. На перших етапах цього процесу 
вінчання погано сприймалося населенням 
України, оскільки суперечило народним ве-
сільним обрядам. Повінчані молоді нерідко 
жили нарізно, аж поки не справлять тради-
ційне весілля. Лише поступово освячення 
шлюбу в церкві набрало юридичної сили і 
стало невід’ємним компонентом весілля.

І  все-таки остаточне скріплення шлюб-
ного союзу залишалося за народними об-

рядами. Недаремно вінчання передувало 
давньому санкціонуючому народному об-
ряду  – посаду. Тривалий час воно сприй-
малося крізь призму язичницьких тради-
цій, свідченням того є велика їхня частка у 
християнському обряді вінчання. Перед тим 
як іти до церкви, молоді просили у батьків 
благословення. Ця церемонія проводилася 
із хлібом-сіллю.

Вивчення української весільної обрядо-
вості міститься у багатьох джерелах. Вони 
висвітлюють різні аспекти щодо традицій-
ного укладання шлюбу, але, як правило, об-
межуються вивченням окремого питання. 
Дослідженням шлюбно-сімейних відносин 
в Україні займалося багато вчених – істори-
ків, етнографів, фольклористів, антрополо-
гів. Це, зокрема, вчені ХІХ ст.: О. Левицький, 
М.  Сумцов, М.  Владимирський-Буданов, 
О. Смирнов, М. Костомаров, а також сучас-
ні: О. Кравець, О. Пономарьов, В. Борисенко 
та  ін. 1 Окремо слід згадати і про двотом-
ник «Весілля», виданий Інститутом мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського 1970 року 2. Тож дослід-
никами був накопичений значний матеріал з 
дослідження шлюбно-сімейної обрядовості 
українців.

Полтавщина, яка здавна вважається 
духов ною столицею України, стала одним із 
центрів відродження народної духовності. 
Не випадково саме тут уперше в Україні було 
відкрито Музей весілля.

Тож мета цієї статті: розповісти про цей 
Музей, показати роль у його створенні та ді-
яльності справжніх ентузіастів  – місцевих 
жителів, визначити роль Музею у відроджен-
ні призабутих традицій краю.

У  Полтавській області наприкінці верес-
ня 2008 року в с. Великі Будища Диканського 
району було урочисто відкрито Музей весіл-
ля. Зруйнувавши столітні народні традиції, 
упродовж радянського періоду життя наш 
народ так і не створив гідної їм заміни. Ма-
буть, тому й викликав таку зацікавленість 
громадськості, засобів масової інформації та 
пересічних українців Музей весілля.

П’ять років тому завідувач сільського Бу-
динку культури Оксана Борисівна Триполь-
ська запропонувала створити на другому по-
версі музейну кімнату, де можна зібрати всі 
предмети старовини, які стосуються весіль-
ної обрядовості. Кімната в Будинку культу-
ри, де було відкрито музей, тривалий час була 
занедбана, але поступово її відремонтували і 
почали наповнювати експонатами, яких за-
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раз понад 100. Кожен із них є нашою минув-
шиною і має свою історію.

Зносити експонати розпочали всією тери-
торіальною громадою. Адже майже в кожній 
сільській домівці є речі, які вже не викорис-
товуються, а зберігаються як пам’ять, або 
просто в господарів не здіймаються руки 
їх викинути. Місцеві люди, дізнавшись про 
його відкриття, почали вигрібати бабусині 
скрині і приносити старовинні весільні речі: 
рушники, сорочки-вишиванки, взуття, фото-
графії. Є  тут весільні сукні заможних паня-
нок і прості спідниці.

Ось так до Музею весілля потрапив один із 
найцінніших його експонатів – весільна сук-
ня та черевики Олени (за паспортом – Ольга) 
Кравченко, яка виходила заміж у 1949  році. 
У Музеї зберігається фото, де пані Олена сто-
їть поруч із чоловіком у цій весільній сукні. 
Додамо, що перший запис про укладання 
шлюбу датований 1926-м роком.

У Музеї зібрано багато чорно-білих весіль-
них фотографій. На одній із них – прикраше-
ний стрічками вантажний автомобіль. Ось 
на ньому в 50–60-х роках минулого століття 
їхали реєструвати свій шлюб бабусі та дідусі 
нинішніх наречених. А нерідко – і просто на 
возі, запряженому кіньми.

Музейна кімната нагадує сільську хату. 
Є тут побілена й розмальована піч з усім на-
чинням, необхідним для приготування їжі, 
дерев’яне ліжко, скриня, куди складала свій 
посаг дівчина на виданні, люлька, в якій ви-
колисували не одне покоління дітей у родині. 
А ще – вишиті рушники, сорочки та домотка-
ні доріжки на підлогу. На столі, як і годиться, 
стоять весільні атрибути, а в кутку – гільце.

Серед експонатів Музею  – українські ве-
сільні сорочки та інші предмети весільного 
дійства, а також музика й тексти обрядових 
пісень, пов’язаних із весіллям. Кожен експо-
нат там  – унікальний, адже це пам’ять про 
справжнє весілля. Також у Музеї зберігаєть-
ся надана місцевими жителями справжня 
унікальна колекція паперових грошей другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст., що залиши-
лися їм від їхніх батьків та родичів.

Під час урочистого відкриття Музею в 
ньому була проведена весільна церемонія 
згідно з народними традиціями й обрядами. 
На його відкритті вітали молоде подружжя – 
Віталія та Наталку Кратів. Дружки з весіль-
ними піснями вдягали наречену, саджали її 
за стіл на лаву, вкриту кожухом, і відбувався 
традиційний викуп. Далі молодят перевіря-
ли, наскільки вони готові до сімейних буднів. 

Молодій дружині пропонувалося посадити 
в піч горщик, щоб зварити обід. Проте вона 
розсмішила всіх, взявши до рук кочергу за-
мість рогача. Майбутній батько проходив іс-
пит на вміння брати на руки та заколисувати 
дитину. Молодим вручили символічні пода-
рунки – дві головки часнику, щоб любилось 
до смаку, капусту, щоб у домі не було пусто, 
чоловікові  – мішок пшениці, щоб не ходив 
до чужої молодиці. Усе дійство супроводжу-
валося обрядовими весільними піснями, які 
виконував фольклорний ансамбль «Береги-
ня», що складається з голосистих досвідче-
них жінок та дівчат.

Дедалі частіше молоді люди після уро-
чистої реєстрації шлюбу виявляють бажан-
ня приходити в Музей весілля і дізнаватися 
про всі народні весільні обряди, які були ха-
рактерні для Полтавщини кінця ХІХ  – по-
чатку ХХ ст.

Українське весілля як етнокультурний 
феномен є складовою народної культури, що 
зберігає системно пов’язані між собою всі 
три ціннісні джерела  – доетнічні (архетип-
ні), етнічні й національні. Під час весільної 
обрядовості відбувається своєрідний про-
цес передачі етнокультурної інформації між 
поколіннями, що забезпечує спадкоємність 
самобутності етносу. У весільному обрядово-
мистецькому комплексі міститься значний 
життєвий досвід українського народу, який 
передається художніми засобами.

Таким чином, заснування і функціону-
вання на Полтавщині Музею весілля віді-
грає вагому роль у відродженні ментальності 
українського народу, його традицій, звичаїв 
та обрядів. Вони увібрали позитивні сторони 
відносин, які формувалися віками та переда-
валися з покоління в покоління. Збереження 
звичаїв і традицій у різних аспектах життя 
українського народу, зокрема в сімейних об-
рядах, дає змогу відродити унікальність та 
автентичність української культури, традиції 
та звичаї в сучасній Україні.

Перспективами подальших розвідок із 
цієї теми може бути дослідження особливос-
тей шлюбно-сімейної обрядовості в різних 
регіонах України, враховуючи їхній історич-
ний розвиток.
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у сучасному селі (на матеріалах південно-східних 
районів України) / В. К. Борисенко. – К. : Науко-
ва думка, 1979.  – 136  с.; Борисенко  В.  К. Весільні 
звичаї та обряди на Україні: історико-етнографіч-
не дослідження / В. К. Борисенко. – К.  : Наукова 
думка, 1988. – 192 с.; Борисенко В. Дівування і па-
рубкування, шлюб  / В.  Борисенко  // Українська 
етнологія  : навч. посіб.  / за ред. В.  Борисенко.  – 
К. : Либідь, 2007. – С. 329–334; Борисенко В. Побут 
і дозвілля українки в традиційній етнокульту-
рі / В. Борисенко // Українки в історії / за заг. ред. 
В.  Борисенко.  – К.  : Либідь, 2005.  – С.  18–26; Бо-
рисенко В. Народження дитини. Обряди перших 
років життя, шлюб  / В.  Борисенко  // Українська 
етнологія  : навч. посіб.  / за ред. В.  Борисенко.  – 
К. : Либідь, 2007. – С. 318–329; Борисенко В. Тради-
ційне весілля, шлюб / В. Борисенко // Українська 
етно логія  : навч. посіб.  / за ред. В.  Борисенко.  – 
К. : Либідь, 2007. – С. 334–359.

2 Весілля : у 2 кн. / упоряд. М. М. Шубравська. – 
К. : Наукова думка, 1970. – Кн. 1. – 455 с.; Весілля : 
у 2 кн. / редкол. : О. І. Дей (голова) та ін. – К. : Нау-
кова думка, 1970. – Кн. 2. – 480 с.

Наталія Шульська
(Луцьк)

НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
ЯК ТВІРНІ ОСНОВИ ПОЛІСЬКИХ ПРІЗВИСЬК

У мовленні сільських жителів для 
іменування особи рідко використовують 
офіційні назви (прізвища та імена), най-
частіше ідентифікують осіб за допомогою 
прізвиськ (вуличних назв, «минюх», «при-
менюх»). Прізвисько  – це неофіційне на-
йменування особи чи кількох осіб, яке дає 
інша людина, щоб підкреслити особливу 
домінуючу рису, яка відрізняє іменованого 
від інших, ідентифікує, конкретизує його. 
Прізвиська  – це обов’язково конотативні 
одиниці, тобто містять у собі емоційний 
компонент  – негативний (найчастіше) чи 
позитивний (рідше).

У народно-побутовому антропонімі-
коні, окрім індивідуальних вуличних назв, 
функціо нують такі різновиди прізвиськ:

 – сімейно-родинні, які об’єднують навколо 
себе по 8–10 сімей (напр., Бугайí – «всі в ро-
дині високі та кремезні» – с. Берестяни Квр В, 
Канарú – «всі в родині були музикантами» – 
с. Озеро Квр В);

– внутрішньосімейні, що існують у межах 
однієї сім’ї і далі не поширюються (напр., у 
с. Амбуків В-В В дівчину Ірину в сім’ї батько 
прозиває Йóс′о, дід – Кумáс′а, баба – Ц’éнта, 
брат  – Масл’ýк. За межі сім’ї ці неофіційні 
іменування не виходять, нікому в селі вони 
не відомі);
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–  групові, коли одним прізвиськом про-
зивають цілу групу людей (напр., у с. Човни-
ця Квр  В  побутує таке групове прізвисько: 
Інкубáторс′к’і Курчáта – двоє дівчат, які од-
наково вдягаються і в однаковий колір фар-
бують волосся);

–  колективно-територіальні, коли одне 
село певним чином прозиває жителів іншо-
го (напр., мешканців с.  Липно Квр  В  жите-
лі сусідніх населених пунктів прозивають 
Китáйцами через велику кількість населення, 
жителів с. Жорнище Квр В – Цибýл′никами, 
мотивовано це тим, що колись у колгоспі са-
дили багато цибулі).

Сільська громада є найпродуктивнішим 
мікроареалом творення прізвиськ, адже тіль-
ки в селі всі добре знають один одного, тому 
й наділяють односельців такими колорит-
ними, оригінальними, часто дошкульними 
іменами. На думку Н.  Хрустик, неофіційні 
антропоніми (прізвиська) слід розглядати як 
різновид фольк лору, бо «вони ввібрали і відо-
бразили смак, спостереження та оцінювання 
народу» [3].

Прізвиськами місцеві мешканці послу-
говуються в розмовах, під час праці, у свар-
ках і суперечках. А  оскільки наведені вище 
ситуації є домінуючими при появі вуличної 
назви, тому, мабуть, не випадково побутові, 
сільськогосподарські, ментальні реалії по-
кладено в основу багатьох прізвиськ. Серед 
усього зібраного фактажу прізвиськ було ак-
центовано саме на таких народно-побутових 
антропонімах.

Мета дослідження  – аналіз прізвиськ, 
основу яких становлять реалії матеріальної 
культури поліщуків. Матеріал зібрано експе-
диційним методом із 53 населених пунктів на 
пограниччі між Східним і Західним Поліссям 
(Волинська і частково Рівненська області). 
Від загального зібраного фактажу (3 500 пріз-
виськ) вуличні назви з окресленими реаліями 
становлять 4 % (138 одиниць). 

Вибраний для аналізу матеріал було поді-
лено на тематичні групи (далі – ТГ), в основі 
яких  – назви реалій матеріальної культури 
поліщуків. Майже всі прізвиська цих груп 
утворено лексико-семантичним способом 
(перехід загальних назв у власні, тобто апе-
лятивів – в оніми).

1. ТГ «Знаряддя праці»: Виритéно – «худа 
дівчина» (с. Берестяни Квр В), В’ір′óвка – «ви-
сокого росту жінка» (с. Миків Квр В), В’íхот′ – 
«швидка непосидюча мешканка села» (пор. 
діал. в’íхот′  – «ганчірка для миття посуду» 
[1, c.  65]) (с.  Лудин В-В  В), Гачóк  – «у чоло-

віка ніс, ніби гачок» (с.  Холоневичі Квр  В), 
Маст′ірóк – «швидкий чоловік» (с. Холоневи-
чі Квр В), Млин – «дуже балакучий чоловік» 
(жителі говорять про цього чоловіка: стúко 
говóрит йак млин мукý мéле) (с.  Клубочин 
Квр  В), Мотýз  – «високий худорлявий жи-
тель» (с. Рудники Мн В), Мунт′ірóвка – «не-
посидюча жінка» (с. Четвертня Мн В).

2.  ТГ «Одяг та його деталі». Зафіксовано 
прізвиська: Балабóн  – «чоловік багато гово-
рить» (с.  Четвертня Мн  В), Капел′ýшник  – 
«житель, який навіть улітку носить капе-
люха» (с.  Суськ Квр  В), Калúтка  – «чоловік 
постійно ходить з торбою» (с. Рудники Мн В), 
Кашк’éт  – «мешканець села, який постійно 
носить кашкет» (с. Липно Квр В), Колóшва – 
«чоловік, який ходив з порваною холошею» 
(пор. діал. колóшва  – «холоша штанів» [1, 
с. 238]), Кухвáйка – «жінка постійно ходила 
у фуфайці» (пор. діал. куфáйка – «фуфайка») 
(с. Миків Квр В), Лáнтухи – «родина, у якій 
усі – ліниві» (пор. діал. лáнтух – «великий мі-
шок») (с. Чорниж Мн В), Полотéнка – «бліда 
жінка» (с. Берестяни Квр В).

3.  ТГ «Назви страв». У  цій групі перева-
жають прізвиська, протиставлені за озна-
кою «повний  – худий». Характеристика по-
вних: Варéник (сс.  Берестяни, Журавичі, 
Миків Квр  В), Гарбýзник (с.  Липно Квр  В), 
Кóржик (с. Дерно Квр В), Мазýрка (пор. діал. 
мазýрка – «спечена на Великдень закрученої 
форми булочка» [1, с.  301]) (с.  Миків Квр  В), 
Пасóл′чик’і – «два брати» (пор. діал. пасóл′а – 
«квасоля» [2, с.  30]) (с.  Городище Квр  В), 
Пóнчик (сс. Миків, Домашів Квр В), Сáловец 
(с.  Колпитів Лц В), Сúрник (сс.  Дерно, Цу-
мань Квр В).

Худі високі жителі: Качáн (с.  Перемиль 
Гр, с.  Четвертня Мн  В, с.  Хочин Дбр Р), 
Пал′андрúца (пор. діал. пал′aндрúца – «м’ясо 
з обох боків свинячого хребта» [2, с.  68]) 
(с.  Берестяни Квр В), Шквáрка (пор. діал. 
шквáрка –  «шматок печеного сала» [2, с. 267]) 
(с. Берестяни Квр В). 

Порівняємо ще й такі: Хyлóдница –  «жін-
ка все говорила, що вона варить кожного дня 
хулóдницу» (пор. діал. хyлóдница – «холодець» 
[2, с.  231]) (с.  Скреготівка Квр  В), Цигáнс′к’і 
Дерунú – «двоє хлопців з темним волоссям, 
які дружать між собою» (с. Озеро Квр В).

4. ТГ «Посуд»: Бан′áк – «у чоловіка специ-
фічна форма голови» (пор. діал. бан′áк – «ча-
вунний горщик для будь-якої місткості» [1, 
с.  10]) (с.  Журавичі Квр  В), Бан′aчóк (с.  Пе-
ремиль Гр  В), родина Бан′aкú (с.  Клубочин 
Квр  В), Б’ітóн  – «повний низький чоловік» 
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(с. Миків Квр В), Бóдин′ка – «повної статури 
невисока жителька села» (пор. діал. бóден′ка – 
зменш. до бóдн′а  – «бочка, у якій засолю-
вали й зберігали сало» [1, с.  25]) (с.  Липно 
Квр В), Бýтлик – «пов ний чоловік» (пор. діал. 
бýтел′  – «скляна посудина з високою ший-
кою, місткістю 2–5 л» [1, с. 40]) (с. Четвертня 
Мн В), Глек – «у чоловіка довга шия» (с. Бе-
рестяни Квр  В), Кастрýл′а  – «у хлопця лиса 
голова» (м. Рожище В), Патéлн′а – «балакуча 
жінка» (діал. патéл′н′а – «сковорода» [1, с. 32]) 
(с. Миків Квр В), Слóйік – «чоловік п’є багато 
горілки» (пор. діал. слóйік  – «скляна банка» 
[2, с. 156]) (м. Рожище В), Чикýшка – «житель 
низького росту» (діал. чикýшка  – «пляшка 
місткістю 0,25 л» [2, с. 252]) (с. Рудники Мн В, 
с. Хочин Дбр Р).

5.  ТГ «Побутові реалії»: Драбúнка  – «ху-
дорлява жінка» (с.  Звірів Квр  В), Кóзуб  – 
«кремезний чоловік» (пор. діал. кóзуб – «посу-
дина з березової або вільхової кори для ягід» 
[2, с. 234]) (с. Липно Квр В), Копúца – «повно-
вида жінка» (с. Домашів Квр В), Котéл – «кре-
мезний сільський мешканець» (с.  Четвертня 
Мн  В), Кóшик  – «низький повний чоловік» 
(сс.  Миків, Цумань Квр  В), Крóква  – «висо-
ка худорлява жінка» (с.  Четвертня Мн  В), 
Лом  – «високий, міцної статури чоловік» 
(сс. Берестяни, Дерно Квр В), Помазóк – «чо-
ловік до всіх підлабузнюється» (с. Перемиль 
Гр В), Помал′íник  – «у чоловіка смугляве 
обличчя» (пор. діал. помал′íна  – «крем для 
взуття» [2, с. 69]), Поперéчка – «худа жінка» 
(с.  Цумань Квр  В), Рубéл′  – «високий худий 
житель села» (пор. діал. рубéл′ – «жердина, за 
допомогою якої прив’язують сіно на возі» [2, 
с. 130]) (с. Берестяни Квр В), Цидúлок – «чо-
ловік говорить, ніби цідить крізь зуби» (пор. 
діал. цідúлок – «тканина для проціджування 
молока» [2, с. 240]) (с. Лудин В-В В), Шúло – 
«чоловік шиє чоботи» (с.  Четвертня Мн  В), 
Шнурóк – «низького росту хлопець» (c. Скре-
готівка Квр В), Шпúл′ка – «худорлява жінка» 
(с. Холоневичі Квр В), Шурýп – «непосидючий 
житель» (с. Цумань Квр В). Окремо фіксуємо 
прізвиська, які вказують на заняття їхніх но-
сіїв: Комирнúк – «чоловік працює у колгосп-
ній коморі» (с. Берестяни Квр В), Ликодрáй – 
«місцевий житель умів дерти лико, з якого 
він плів постоли» (пор. діал. постóл – «взуття 
з лик» [2, с. 77]), Стóл′ар – «займається сто-
ляркою» (с. Берестяни Квр В).

Реалії матеріальної культури поліщуків 
знайшли вияв і в сімейно-родинних та ко-
лективно-територіальних іменуваннях. На-
приклад, одну сім’ю в населеному пункті 

прозивають Бóлтиками, а їхніх дітей асоціа-
тивно – Гайочкáми (с. Омельно Квр В). Жите-
лі сусідніх сіл мешканців с. Берестяни Квр В 
дошкульно звуть Диркачáми (пор. диркáч  – 
«старий стертий віник» [1, с. 126]).

Отже, проаналізувавши прізвиська, в 
основи яких покладено назви предметів ма-
теріальної культури поліщуків, ми перекона-
лися, наскільки цікавим є народно-побуто-
вий антропонімікон, що не тільки відтворює 
особливості оцінних стосунків у сільському 
колективі, але й указує на специфічність по-
буту, праці, ментальності жителів Полісся.

Умовні скорочення назв районів:
В-В – Володимир-Волинський
Гр – Горохівський
Дбр – Дубровицький
Квр – Ківерцівський
Лц – Луцький
Мн – Маневицький
Рв – Рівненський

Умовні скорочення назв областей:
В – Волинська
Р – Рівненська
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Любов Якиминська
(Первомайськ)

А КТ УА Л ІЗА Ц І Я І Н Д И ВІ Д УА Л ІС Т И Ч Н И Х 
ПОТ Е Н Ц І Й У К РА Ї НСЬКОГО Н А РОД У 
ЗА М АТ Е РІ А Л А М И ФОЛ ЬК ЛОРНОЇ Т РА Д И Ц І Ї 
С Т Е ПОВОГО ПОБУ Ж Ж Я (Х І Х –  початок Х Х І  с тол іт тя)

Яскравий індивідуалізм – це риса укра-
їнського народу, що першою впадає в око 
чужоземцеві. Тому в описах України зверта-
ється увага на цю особливість українського 
характеру.

Дійсно, серед тих рис, які утворюють ядро 
української ментальності, індивідуалізм за-
ймає чи не найвагоміше місце. Саме ця ет-
нопсихологічна ознака насамперед потрап-
ляє в поле зору дослідників.

Індивідуалізм як характерну рису укра-
їнського характеру особливо підкреслювали 
М. Костомаров 1, О. Кульчицький 2, В. Липин-
ський 3, І. Мірчук 4, І. Старовойт 5, Д. Чижев-
ський 6, В. Янів 7, М. Гримич 8, П. Гнатенко 9 
та інші. 

Метою статті є аналіз способів і форм ін-
ституціоналізації означеної риси українсько-
го менталітету залежно від конкретних умов 
життєдіяльності в історичній ретроспективі 
на прикладі фольклорної традиції Степового 
Побужжя.

Для досягнення поставленої мети потріб-
но:

  – дослідити традиційну для української 
фольклорної традиції актуалізацію «україн-
ського індивідуалізму»;

  – проаналізувати фольклорний матері-
ал, зібраний у Степовому Побужжі в ХІХ–
ХХІ ст.;

 – прослідкувати специфіку інституціона-
лізації індивідуалістичних потенцій окресле-
ного хронотопу у фольклорних текстах.

Ті вчені, котрі вивчали специфіку укра-
їнського національного характеру або хоча б 
побіжно торкалися цього питання, фактично 
одностайно доходять висновку, що однією із 
його істотних рис є індивідуалізм. Започат-
ковує цю традицію М.  Костомаров, який у 
статті «Две русские народности» чітко вказує: 
поряд з іншими ознаками українців і велико-
росів розрізняє те, що у ментальності росіян 
панує загальність (Бог і цар) над особистістю, 
а українець вище цінує окрему людину. «Ма-
лороси… незалежні особистості, самобутні 

власники; обов’язки їх перед громадою тіль-
ки у сфері тих відносин, які встановлюють 
зв’язок між членами для взаємної безпеки і 
користі кожного», – зауважував М. Костома-
ров понад сто років тому. У цьому контексті 
показовими є наведені дослідником випадки, 
які демонструють реакцію на спроби запро-
вадити в українських сім’ях «великоросій-
ську щільність»: «Не тільки рідні брати були 
готові раз у раз затіяти бійку, але сини витя-
гували батьків своїх за коси через поріг своєї 
хати»  10. Причому, зауважує М.  Костомаров, 
мешканці українського села, засуджуючи 
надмірну жорстокість рідних у подібних ви-
падках, ніколи не піддавали осуду самі під-
стави такої поведінки, пропонуючи виокрем-
лення молодого хазяїна від батьків.

Думку Костомарова про індивідуалізм 
української ментальності поділяє і розвиває 
згодом видатний історик М.  Грушевський, 
котрий істотною прикметою українського 
народного характеру вважає «високий роз-
виток гідності своєї, пошанування установ-
лених зверхніх форм, етикету й добрих ма-
нер» 11. На індивідуалізм як рису української 
ментальності вказує також В.  Янів: «Зовсім 
самозрозуміло, що спрямування уваги на 
власну особу з рівнозначним сильним чут-
тєвим забарвленням мусить вести до індиві-
дуалізму, отже, до риси світогляду, яка поруч 
із українською емотивністю – викликає най-
менше сумнівів» 12.

Д. Чижевський вважав, що для українців 
характерним є «визнання великої цінності за 
окремою особою, визнання для кожної лю-
дини права на власний індивідуальний етич-
ний шлях» 13.

Український індивідуалізм певною мі-
рою поєднує нас з індивідуалістичною Єв-
ропою, але, перейшовши межі, веде нас до 
архаїзму. Про український «архаїчний ін-
дивідуалізм» говорить Липинський у своїх 
«Листах»  14. «Безмежний індивідуалізм»,  – 
зазначає І. Мірчук і зі свого боку додає, що 
в українців «Я» творить своєрідний конста-
туючий принцип, що їх філософське думан-
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ня, їх розуміння моралі, творення певних 
норм, а передусім практична діяльність, ви-
пливають з поняття особистості, що її обме-
ження відчувається завжди боляче навіть в 
інтересах загалу 15.

Особливості землеробства на теренах 
України, а саме відсутність у необхідності 
спільної праці, спричинили гіперболізова-
ний розвиток в українців особистісного на-
чала, яке проявляється в яскраво вираже-
ному індивідуалізмі та ненависті до всього 
суспільного. «Гуртове  – чортове»  16,  – гово-
рить українська приказка, «два українці – три 
гетьмани» 17.

За визначенням І.  Старовойта, україн-
ський індивідуалізм, який є дійсно глибин-
ною рисою українського менталітету, через 
історичні умови існування етносу набув ви-
раженого напряму на створення свого ма-
ленького індивідуального світу, на ізоляцію 
у ньому і збереження себе від впливу інших 
людей  18. Це явище проявляється насампе-
ред в утвердженні так званих «малих сімей»: 
«Найлучча спілка – чоловік та жінка» 19. До-
сить гостро висміюється намагання породи-
чатися: «такий родич, як чорт козі дядько» 20, 
«вона нам по Петру Одарка»  21 та  ін. (треба 
звернути особливу увагу на той факт, що па-
радигма прислів’їв та приказок з цієї темати-
ки є надзвичайно широкою).

У контексті досліджуваної проблематики 
доцільним буде проаналізувати специфіку 
актуалізації такої риси менталітету україн-
ського народу, як «гостинність», що випливає 
з утвердження індивідуалістичних потенцій 
психіки. 

У науковій парадигмі думка про гостин-
ність українців стала майже аксіоматичною. 
Разом з тим аналіз фольклорної спадщини 
народу дає можливість говорити про неодно-
значне ставлення українця до інституту гос-
тинності, яке тісно пов’язане з утвердженням 
«малої сім’ї». З одного боку, крізь фольклорну 
традицію проходить розуміння того, що «для 
гостя хоч застався, а постався» 22, але «ліпше 
свій гість, ніж чужих шість»  23 (свій, тобто 
родич, близький друг). Водночас прийом гос-
тей сприймається як необхідність, даність 
традиціям: «Від податків і гостей не відкру-
тишся» 24, «Бог дав свято, а – чорт гості» 25. На 
думку автора, гостювання сприймається як 
вторгнення у власний внутрішній світ, який 
для українців уособлює в собі домівка: «Гість 
як чиряк: де захоче, там і сяде»  26, «Лихий 
гість і хазяїна з хати вижене» 27, «Гостям сміх, 
а хазяям сльози» 28 та ін. 

Проте такі висновки щодо негативного на-
вантаження категорії «гостювання» на укра-
їнському соціокультурному ґрунті будуть не-
повними. 

Усна народна творчість репрезентує цикл 
прислів’їв, які унормовують інститут гостю-
вання таким чином, щоб зробити його при-
йнятним і для гостя, і для хазяїна, що є 
яскравим прикладом поваги до особистості, 
актуалізації індивідуалістичних потенцій: 
«В церкву ходять по дзвону, а в гості – на за-
клик»  29, «Гість і риба до трьох днів засмер-
дяться» 30, «Незваний гість гірше татарина» 31, 
«Незваний гість  – що постав, те й з’їсть»  32, 
«Незваний гість, що з собою приніс, те й 
їсть» 33 та ін. 

Слід відмітити ще одну особливість укра-
їнського психоповедінкового типу, яка без-
посередньо пов’язана з гіперрозвитком ін-
дивідуалістичного начала представників 
українського етносу, а саме  – надзвичайну 
його демократичність. В.  Янів зазначає, що 
«українці – вроджені вороги деспотії» 34.

Варто додати, що сьогодні мовознавцями 
досить активно проводяться дослідження, 
що доводять «горизонтальність», «рівність», 
яка зафіксована у всіх підсистемах україн-
ської мовленнєвої структури  – синтаксисі, 
лексиці, словотворі. 

Отже, індивідуалізм українського народу 
як одна з найбільш яскраво виражених рис 
менталітету проявляється у всіх сферах сус-
пільного життя, зумовлюючи розвиток, з од-
ного боку, таких психоповедінкових рис, як 
демократизм, толерантність, волелюбність, 
водночас породжуючи недостатній розвиток 
національної солідарності, а також сприяю-
чи виробленню стереотипу значно меншої 
значущості суспільного фактора порівняно з 
особистісним.

Актуалізація цієї риси української мен-
тальності значною мірою залежить від істо-
рико-регіональних умов існування. У цьому 
контексті доцільним буде прослідкувати осо-
бливості форм інституціоналізації досліджу-
ваної ментальної характеристики в конкрет-
но-історичних умовах існування.

За твердженням Ю.  Присяжнюка, індиві-
дуалізм українців Степової України в кінці 
ХІХ – початку ХХ ст. унаслідок недостатньо 
високої густоти населення актуалізувався в 
господарській самостійності, порівняно з не-
високою необхідністю спільної діяльності  35. 
Окреслені вище висновки знаходять підтвер-
дження у фольклорних текстах, поширених 
у Степовому Побужжі. Так, «В гурті каші не 
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наїсишся» (записано на Катеринославщині 
в середині ХІХ ст.)  36, – говорить українська 
приказка, «Всяка курка не дурна: не од себе, 
а під себе гребе» (записано на Катерино-
славщині Д.  І.  Яворницьким)  37, «З  чужого 
воза хоч серед калюжі» (записано на Херсон-
щині в середині ХІХ ст.) 38, «Жаль тебе, та не 
так, як себе» (записано на Катеринославщині 
Д. І. Яворницьким) 39, «Чужа хата гірша ката» 
(записано на Слободах у середині ХІХ ст.) 40, 
«В приймах собака був, та й хвоста збув» (за-
писано в Гайворонщині)  41, «Своя рука вла-
дика» (записано на Білгородщині)  42, «Була 
б людина, а булава знайдеться» (записано на 
Катеринославщині Д. І. Яворницьким) 43 та ін. 
Показовим також є той факт, що навіть брат 
і сестра, які пішли в ліс по ягоди, збирають 
їх кожен окремо («Івасик та Оленочка» (за-
писано в с. Трьомсинівка Олександрійського 
повіту Катеринославської губернії в другій 
половині ХІХ ст. М. І. Манжурою) 44. 

Аналізуючи матеріали усної народної 
творчості Степового Побужжя кінця ХІХ ст., 
слід особливо відмітити притаманне україн-
цям гіпер розвинене почуття власності: «Ку-
пив Хома та й п’є, та нікому не дає» (записа-
но на Херсонщині в середині ХІХ ст.) 45, «На 
чужий коровай очей не поривай» (записано 
в Гайворонщині в середині ХІХ ст.) 46, «Чуже 
чужим пахне» (записано в Гайворонщині 
в середині ХІХ  ст.)  47, «Хто чуже бере, того 
Бог поб’є» (записано на Слободах в середині 
ХІХ ст.) 48, «Хлібом кормлять, стеблом очі ко-
лють» (записано на Херсонщині в середині 
ХІХ ст.) 49 та ін.

Фольклорна традиція кінця ХІХ ст. окрес-
леного регіону репрезентує також широку 
актуалізацію індивідуалістичних потенцій в 
особистому (сімейному) житті. Традиційно 
гостро висміюється намагання породичати-
ся: «Вона йому Василевому тітка, а він їй че-
рез вулицю бондар» (записано на Херсонщи-
ні в середині ХІХ ст.) 50, «Вона йому в первих 
Юхим, через вулицю гончар, а по кумовому 
плотнику – зять» (записано на Херсонщині в 
середині ХІХ ст.) 51, «Кіндрат свині брат, коби-
лі дядько, а собаці сват» (записано на Херсон-
щині в середині ХІХ ст.) 52 та ін. 

Традиційно велике значення несе в собі 
інститут «малої сім’ї», до якої входять чоло-
вік, дружина і діти: «Без жінки, як без кішки: 
миші з’їдять» (записано на Катеринославщи-
ні в середині ХІХ ст.) 53, «Нежонатому поможи, 
Боже, а жонатому жінка поможе» (записано 
на Катеринославщині в середині ХІХ  ст.)  54, 
«Нема у світі цвіту цвітійшого за маківочки, 

нема ж роду ріднішого за матіночки» (запи-
сано на Катеринославщині Д.  І.  Яворниць-
ким)  55 та  ін., натомість: «Брат братом, сват 
сватом, а гроші не рідня» (записано на Кате-
ринославщині Д.  І.  Яворницьким)  56, «Брат 
мій, а розум в нього свій» (записано на Хер-
сонщині в середині ХІХ ст.) 57, «Коли в батька 
три сини, то буде спина синя, коли в матері 
три дочки, то буде без сорочки» (записано на 
Херсонщині в середині ХІХ  ст.)  58, «Ой, діти 
мої, любо було б на вас глянути, коли б ви всі 
були в совісті» (записано на Херсонщині в се-
редині ХІХ ст.) 59, «Наша невістка що не дай, 
то тріска» (записано на Херсонщині в середи-
ні ХІХ ст.) 60 та ін.

Таким чином, індивідуалістичні потенції 
українського селянства кінця ХІХ – початку 
ХХ  ст. актуалізувалися у традиційному для 
українців ключі.

Специфіка умов життєдіяльності радян-
ського періоду спричинила видозміну форм 
інституціоналізації українського індивідуа-
лізму і в конкретних історичних умовах на-
буває негативного змісту. У цьому контексті 
показовою є трансформація приказки «Була 
б людина, а булава знайдеться» (записано на 
Катеринославщині Д.  І.  Яворницьким)  61 в 
«Була б людина, а стаття знайдеться» (записа-
но в с. Катеринка Первомайського р-ну Ми-
колаївської обл.).

Неможливість через специфіку історич-
них умов життєдіяльності реалізації повною 
мірою індивідуалістичних потенцій у госпо-
дарському житті призвела до зміни напря-
му їх актуалізації. (Слід, однак, відмітити 
той факт, що, як тільки виникає можливість, 
«господарський індивідуалізм» українців ак-
тивізується. Знаковим щодо цього видається 
анекдот, у якому селянин, видавши за корову 
свого кума-партизана німецьким військам 
при зустрічі дивується «Тю, Петро, ти що, 
обідився?» (записано в с.  Степківка Перво-
майського р-ну Миколаївської обл.)

Матеріали фольклорної традиції дослі-
джуваного часопростору дають можливість 
дійти висновку про зміну вектора направле-
ності традиційного українського індивідуа-
лізму в напрямі посилення його в сфері осо-
бистого (сімейного) життя. 

«Невістка  – чужа кістка» (записано в 
с.  Красногірка Голованівського  р-ну Мико-
лаївської обл., у с. Степківка Первомайсько-
го р-ну Миколаївської обл.), «Хто крайній? – 
Невістка!  – Так її тут немає.  – Он її платок 
висить!» (записано в с.  Красногірка Голова-
нівського  р-ну Миколаївської  обл.), «Наша 
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невістка, як бджілка: поки всіх не перекусає, 
не успокоїться» (записано в с. Мигія Перво-
майського р-ну Миколаївської обл., у м. Пер-
вомайськ Миколаївської  обл.), «Свекруха  – 
воркотуха» (записано в смт  Криве Озеро 
Миколаївської обл.), «Зять любить взять» (за-
писано в смт Любашівка Одеської обл.), «Че-
рез дочку і зять милий, а за невісткою і син 
не рідня» (записано в с. Мигія Первомайсько-
го р-ну Миколаївської обл., у м. Первомайськ 
Миколаївської обл.) та ін. 

Традиційний мотив неприйняття накину-
тих родинних зв’язків не втрачає своєї акту-
альності: «Третє ребро від с…ки» (записано 
в с. Хлібодарівка Чортомлинського р-ну Хер-
сонської обл., у с. Андріїво-Іванівка Микола-
ївського р-ну Одеської обл.), «Такий родич, як 
чорт козі дядько» (записано в смт Криве Озе-
ро Миколаївської обл.), «Третя вода на кіселі» 
(записано в с.  Красногірка Голованівсько-
го р-ну Миколаївської обл., у с. Степківка Пер-
вомайського  р-ну Миколаївської  обл.) та  ін. 
У  цьому контексті традиційно зневажливою 
є реакція українців на тотальну русифікацію: 
«Хоч очі узкій, а в паспорті рускій» (записано 
в смт Любашівка Одеської обл.) та ін. 

Фольклорна спадщина радянського періо-
ду Степового Побужжя зберігає генетичний 
зв’язок із загальноукраїнською традицією по-
передніх історичних епох у ставленні до влас-
ності: «В  чужому казані борщу не звариш» 
(записано в с.  Янівка Любашівського р-ну 
Одеської обл.), «Свій рот ближче» (записано 
в с. Синюхин Брід Первомайського р-ну Ми-
колаївської обл.), «Брате мій, хліб їж свій» (за-
писано в смт Доманівка Миколаївської обл.), 
«Позичене не з’їдене» (записано в смт Криве 
Озеро Миколаївської обл.) та ін. 

Індивідуалістичні потенції інституціона-
лізуються і в ставленні до громадського жит-
тя: «Лучча подружка – це подушка» (записано 
в с. Синюхин Брід Первомайського р-ну Ми-
колаївської обл.), «Не вдержав на своєму язи-
ці, на чужому – й подавно» (записано в с. Янів-
ка Любашівського  р-ну Одеської  обл.), «Не 
маєш друга  – не матимеш ворога» (записано 
в с. Степківка Первомайського р-ну Микола-
ївської обл.), «Добре, коли собака друг, пога-
но, коли друг – собака» (записано в с. Янівка 
Любашівського р-ну Одеської обл.), «Я, та ще 
моя коза» (записано в м. Первомайську Мико-
лаївської обл.), «Сам собі на умі» (записано в 
смт Любашівка Одеської обл.) та ін. 

Аналіз фольклорних творів Степового По-
бужжя пострадянського періоду дає можли-
вість говорити про збереження генетичного 

зв’язку актуалізації досліджуваної особли-
вості українського менталітету з попередні-
ми епохами. 

Інституціоналізація індивідуалістичних 
потенцій за матеріалами фольклорної тради-
ції в кінці ХХ  – на початку ХХІ  ст. відбува-
ється у традиційному для українського на-
роду руслі: «господарському індивідуалізмі», 
прагненні мінімального втручання у суспіль-
не життя, в сімейних взаємовідносинах. 

Для фольклорної традиції окресленого хро-
нотопу характерним є надзвичайно важливе 
значення власного життєвого простору: «Своя 
стріха  – своя втіха» (записано в с.  Луканівка 
Доманівського р-ну Миколаївської обл.), «Своя 
хата – своя правда» (записано в с. Красногірка 
Голованівського  р-ну Миколаївської  обл.) (це 
прислів’я було вжито респондентом, бабусею 
84-річного віку, для пояснення небажання пе-
реїжджати до онуків). 

Фольклорні тексти Степового Побужжя 
пострадянського періоду загалом дублюють 
наведені вище матеріали, причому інтен-
сивність вжитку всіх типів наведених вище 
прислів’їв є однаково активною. Отже, осо-
бливістю означеного хронотопу є широкий 
спектр направленості індивідуалістичних 
потенцій. Крім того, у пострадянський пері-
од знаковою є поступова зміна форми інсти-
туціоналізації українського індивідуалізму, 
точніше повернення до її традиційних основ 
у бік усвідомлення важливості кожної лю-
дини, її можливості впливу на власне жит-
тя. У цьому контексті показовою є приказка 
«Була б людина, а портфель знайдеться» (за-
писано в смт Любашівка Одеської обл.) (для 
порівняння: в ХІХ ст. – «Була б людина, а бу-
лава знайдеться», у ХХ ст. – «Була б людина, а 
стаття знайдеться». На сьогодні характерним 
є вживання всіх трьох форм цього прислів’я).

Таким чином, у світоглядних уявленнях 
українців Степового Побужжя пострадян-
ського періоду репрезентовані традиційні 
для української ментальної традиції способи 
актуалізації індивідуалізму.

Отже, індивідуалізм українського народу 
як одна з найбільш яскраво виражених рис 
менталітету, проявляється у всіх сферах сус-
пільного життя, зумовлюючи розвиток, з од-
ного боку, таких психоповедінкових рис, як 
демократизм, толерантність, волелюбність, 
водночас породжуючи недостатній розвиток 
національної солідарності, а також сприяю-
чи виробленню стереотипу значно меншої 
значущості суспільного фактора порівняно з 
особистісним.
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Георгій Кожолянко 
(Чернівці)

Н А Ц ІОН А Л ЬНО -П АТ РІОТ И Ч Н Е 
ВИ ХОВА Н Н Я МОЛОД І Н А  ІС ТОРИ КО -
ЕТ НОЛОГ І Ч Н И Х М АТ Е РІ А Л А Х

У Декларації про державний суверені-
тет України (1990) та в Конституції України 
(1996) зазначається, що держава забезпечує 
національно-культурне відродження укра-
їнського народу, його історичної свідомос-
ті і традицій, національно-етнографічних 
особливостей, функціонування української 
мови в усіх сферах суспільного життя. 

Але як далеко від декларацій і законів до 
практичного втілення їх у життя! В Украї-
ні протягом років її незалежного існування 
простежується тенденція до ігнорування 
питання щодо національно-культурного від-
родження українського етносу, відмова від 
державної національної ідеї, яка в кінцевому 
варіанті так і не вироблена, і не затверджена 
на державному рівні. 

В Україні, де українці становлять май-
же вісімдесят відсотків від усього населен-
ня, на державному рівні не визначено й не 
підтримано української національної ідеї. 
Замість підтримки української нації про-
пагується створення політичної нації, що є 
виправданим хіба що в країнах зі змішаним 
населенням (США, Канада, Австралія), які 
сформувались у новий час із переселенців. 
Відповідно немає належної підтримки щодо 
відродження українського етносу. В  Україні 
на початку ХХІ ст. створилась така ситуація, 
що, наприклад, єврею в Чернівцях і Києві 
живеться краще, ніж в Ізраїлі, а росіянину 
краще, ніж у Росії. Лише українцеві на влас-
ній автохтонній землі місця не залишилось. 
Він змушений емігрувати для створення на-
лежних умов проживання в Італію, Іспанію, 
Португалію, Росію, Канаду, США та інші кра-
їни. Більше третини працездатного населен-
ня Буковини зараз перебуває поза кордонами 
України. 

Варто нагадати й про те, що, за світовими 
критеріями, країна, у якої населення однієї 
нації сягає шістдесяти відсотків, уважається 
однонаціональною. Тому прикриття анти-
українських і денаціоналістських кроків 
українськими політичними діячами і на-

віть державними високопосадовцями (віце-
прем’єр Д.  Табачник в уряді В.  Януковича 
2006–2007  рр., віце-спікер Верховної ради 
України А. Мартинюк та ін.) посиланнями на 
багатонаціональність України і необхідність 
надання представникам окремих національ-
ностей (росіянам, наприклад) виключних 
прав у розвитку національно-культурного 
життя (упровадження другої державної мови 
(російської), ведення державної документації 
українською і російською мовами та ін.) ні-
чим не виправдане. 

Життєвий досвід високорозвинених євро-
пейських країн показує зовсім протилежну 
українській картину влаштування економіч-
ного і культурного життя їхніх мешканців. 
Об’єднавшись у кордонах Європи на еконо-
мічному рівні, ці країни (Франція, Англія, 
Німеччина, Чехія, Польща, Іспанія та  ін.) 
всіма державними і громадськими засобами 
пропагують і підтримують мову переважаю-
чої в тій чи іншій країні нації, її етнічну куль-
туру, відповідно і національну свідомість. 
При цьому даються найширші можливості 
для існування й розвитку інших народів, які 
мешкають у цих країнах поряд з корінним ет-
носом. 

За роки незалежності (від 1991 р. й до на-
шого часу) в системі освіти й виховання мо-
лодого покоління українців відбулися знач-
ні зміни. Українська система освіти шукає 
шляхи вдосконалення набуття знань учнями 
шкіл і студентами вищих навчальних закла-
дів. Відповідно й зміст освіти зазнав змін. 
Виникає запитання, чи ці зміни включають 
комплекс питань, що покликані формувати 
патріота своєї країни, українського народу.

Сучасна українська педагогічна наука 
визначає, що зміст освіти ґрунтується на 
системі наукових знань, умінь і навичок, у 
процесі оволодіння якими повинен забез-
печуватись усебічний розвиток розумових і 
фізичних здібностей учнів, формування їх-
нього світо гляду, моралі та поведінки, під-
готовка до суспільно-громадського життя та 
праці [14,  с. 99].
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У системі освіти України традиційно так 
склалось, що освітні програми спрямовані 
на набуття учнями необхідних знань, вироб-
лення певних умінь і навичок з оволодіння 
систематизованими знаннями про природу, 
суспільство, людину, виробництво тощо. 
Вирішення цих завдань створює умови, коли 
учні та студенти засвоюють багато матеріа-
лу, який, найімовірніше, ніколи їм не зна-
добиться. Водночас як учнів, так і студентів 
школа і вузи не готують бути патріотами 
свого краю, своєї країни, захисниками свого 
народу. 

Навіть порівняно з радянськими часами, 
освітньо-виховна сфера діяльності школи 
і вузів багато втратила. Адже в 60–80-х ро-
ках минулого століття в системі освіти одне з 
важливих місць займало виховання мораль-
них якостей людини, які ґрунтувались на 
моральному кодексі «будівника комунізму» 
та на інтернаціональних засадах громадяни-
на тодішньої багатонаціональної радянської 
країни. 

Тобто спостерігається таке становище, 
коли зміст освіти та виховання не зовсім від-
повідає потребам суспільства, не спрямова-
ний на здобуття життєвого досвіду, не фор-
мує гідного громадянина України. За період 
незалежності зміни, що відбулися в галузі 
освіти України останнім часом, лише погли-
били переобтяження навчальних програм та 
підручників фактичним матеріалом.

Нормативна база формування сучасного 
змісту освіти в середній школі закладена в За-
коні України про загальну середню освіту [4].

У 2000 році було розроблено Державний 
стандарт початкової загальної освіти [11], ба-
зовий навчальний план початкової школи, 
який складається з таких освітніх галузей, 
як мова та література, математика, здоров’я 
та фізична культура, технології, мистецтво, 
людина і світ. У  жовтні 2003 року комісією 
Міністерства освіти і науки затверджено 
Державний стандарт базової і повної серед-
ньої школи, у якому визначено сім навчаль-
них галузей: мова та література, математика, 
суспільствознавство, природознавство, есте-
тична культура, здоров’я та фізична культу-
ра, технології.

Чи звернули увагу на засвоєння учня-
ми нових матеріалів та поглядів, на історію 
і культуру українського народу, на форму-
вання національно-патріотичних почуттів у 
студентів та учнів у програмах і стандартах 
української системи освіти? Можна відповіс-
ти одним словом: «Ні».

Від 1991 року українська школа зазна-
ла змін та переглядів навчальних програм, 
підручників та посібників. Зокрема, по-
становою Кабінету Міністрів України від 
16.11.2000 року № 1717 [11] було введено нову 
сітку годин і нові навчальні програми в пер-
ших класах 4-річної початкової школи, які 
поступово переходять на нові навчальні пла-
ни та програми протягом наступних трьох 
років. Основна і старша школа в перехідний 
період працюють за 11-річною структурою, 
але за оновленими навчальними програма-
ми передбачено передумови для профіль-
ного навчання в старшій школі, що також 
підтверджує необхідність створення нових 
програм і навчальних матеріалів. При цьому 
залишається незмінною загальна кількість 
навчального часу для виконання програм 
(у  загальноосвітніх навчальних закладах 
І ступеня – 175 робочих днів, ІІ–ІІІ ступенів – 
190). Однак гранично допустиме наванта-
ження учнів за базовим навчальним планом 
у середній школі ІІІ ступеня, наприклад, ста-
новить в середньому 33–36 навчальних годин 
на тиждень згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України «Про перехід загальноос-
вітніх навчальних закладів на новий зміст, 
структуру і 12-річний термін навчання», що, 
порівняно з 1997 роком (30–33), свідчить про 
збільшення навчального часу [3, с. 13].

Щодо вищих навчальних закладів Украї-
ни, то перехід у 2003 році на систему освіти, 
відому в Європі як Болонська, призвів до різ-
кого скорочення аудиторного навчального 
навантаження. При цьому скороченню було 
піддано предмети й курси, які якраз і по-
кликані формувати національно-патріотичні 
почуття в студентів (це навчальні курси спе-
ціальності «історія» та «етнологія»: «Етно-
логія» (18  годин лекцій, 8  годин семінарів), 
«Українська етнологія» (18 годин лекцій, 8 го-
дин практичних занять), «Українське народо-
знавство» (18 годин лекцій, 18 годин практич-
них занять»). За новою системою освіти вищої 
школи тепер студенти самостійно повинні 
освоювати основні положення цих курсів. 
Трирічний досвід навчання (з 2004 р.) за но-
вою системою освіти вищої школи показав, 
що студенти недостатньо оволодівають гума-
нітарними знаннями. Питання традиційної 
духовної культури українців залишаються 
їм на самостійне вивчання, що не завж ди ви-
правдано.

Відбулися зміни в низці навчальних дис-
циплін: підручники історії України оновлено 
новими фактами, до них додано багато мате-
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ріалів, які за часів СРСР не висвітлювалися, 
у підручниках української та зарубіжної літе-
ратури надруковано твори авторів, які рані-
ше не згадувалися, проте цілий ряд ґрунтов-
них положень витоків українського етносу, 
джерельної бази давньої історії та культури 
українців ще свого місця в підручниках і по-
сібниках не знайшли.

Окрім цього, освітні цілі, відображені 
в законі «Про загальну середню освіту» та 
стандартах, передбачають, що їх зміст ґрун-
тується на загальнолюдських цінностях та 
принципах науковості, багатокультурності, 
світського характеру освіти, системності, ін-
тегрованості, єдності навчання й виховання, 
на засадах гуманізму, демократії, громадян-
ської свідомості, взаємоповаги між націями 
і народами в інтересах людини, родини, сус-
пільства, держави. Таке широке визначення 
цілей не досить чітко описує кінцеві резуль-
тати навчання, які мають бути спрямовані 
на набуття учнями життєвого досвіду, що 
дозволить дитині навчатися, виконувати со-
ціальні завдання та реагувати на потреби 
часу і не враховує того, що учні та студенти 
мають бути виховані в національно-патріо-
тичному дусі. 

Більшість гуманітарних дисциплін став-
лять за мету оволодіння учнями лише знан-
нями та вміннями, переважно окресленими 
словами «знати, мати уявлення», а не чітко ви-
значають, що саме вони повинні вміти засто-
сувати в життєвій практиці [10, с. 209]. Крім 
того, не ставиться мета оволодіти основними 
положеннями української національної ідеї, 
навколо яких уже майже два десятиліття то-
чаться дискусії. Досить показовий приклад, 
коли група вчених (переважно східних і пів-
денних областей), серед них і кілька академі-
ків, очолюваних Петром Толочком, у вересні 
2007 року підписались під зверненням, у яко-
му взагалі ставиться питання про відмову від 
української національної ідеї. Зрозуміло, що 
це є додатковим аргументом для чиновників 
Міністерства освіти і науки України щодо 
проведення відкритого наступу на світогляд-
ні навчальні дисципліни, до яких належать 
етнологія, народознавство, українознавство. 

Не заперечуючи того, що одним із шляхів 
оновлення змісту освіти й узгодження його 
з вимогами часу та сучасними проблемами, 
інтеграцією до європейського та світового 
освітніх просторів є орієнтація навчальних 
програм на набуття ключових знань, умінь, 
навичок, які б дали змогу особистості ефек-
тивно здійснювати діяльність або виконува-

ти функції, що підлягають досягненню пев-
них стандартів у галузі окремої професії або 
виду діяльності, на створення ефективних 
механізмів їх запровадження та зміну змісту 
навчальних підручників і посібників, варто 
звернути увагу і на формування світогляду 
молодого покоління громадян України. Зро-
бити це можна лише введенням до навчаль-
них програм матеріалів про витоки укра-
їнського етносу та його багатотисячолітню 
історію розвитку.

Реалізація змісту освіти повинна допо-
могти випускникові загальноосвітнього на-
вчального закладу та вишу визначити своє 
місце в житті, виховати його патріотом свого 
краю, своєї країни, свого народу. А для цьо-
го він має бути конкурентоспроможним, мо-
більним, уміти інтегруватися в суспільство, 
бути справжнім громадянином своєї кра-
їни, захисником свого народу. Саме цьому 
покликані сприяти нові навчально-виховні 
технології: особистісно орієнтована, групова 
навчальна діяльність, технологія розвиваю-
чого навчання, формування творчої особис-
тості, модульно-рейтингове навчання, нові 
інформаційні технології. При цьому необхід-
но звернути особливу увагу на оволодіння 
учнями і студентами основних засад духов-
ної культури українського етносу.

Для прикладу, можна взяти вузівський на-
вчальний курс «Українська етнологія». Най-
перше цей курс повинен вивчатися студента-
ми гуманітарного профілю як обов’язковий 
навчальний курс, а для студентів негума-
нітарних спеціальностей  – за напрямком 
само стійного вибору студента. При цьому як 
обов’язковий навчальний курс він має охоп-
лювати ознайомлення студентів з новітніми 
матеріалами щодо походження українського 
народу, витоків та розвитку його духовної 
культури. 

Студенти мали б ознайомитись з теорією 
про існування на теренах України держави, 
яка виникла ще вісім тисяч років тому. Це час, 
коли не існувало ні шумерійської, ні давньо-
індійської, ні давньоєгипетської цивілізацій. 
Ця теорія ґрунтується на прийнятому у сві-
товій історичній науці методі дослідження 
шляхом використання історичної пам’яті на-
роду [12] (усної народної творчості, етногра-
фічних матеріалів з духовної культури: зви-
чаїв сімейної та календарної обрядовості). 

В українців були більш давні родичі, відо-
мі як склавини та сколоти, венеди й енети, 
русени й боруси, оріяни та ‘орачі’-араторес 
[15; 17; 18]. При ознайомленні з матеріалами 
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на цю тему потрібно вказати попередні ланки 
нашого родоводу і державності, залучаючи 
менш відомі джерела [2; 13]. 

Як свідчать джерела, найдавнішими з усіх 
слов’янських народів є українці [7; 8; 9]. Се-
ред значної кількості доказового матеріалу 
виділяється орнаментика українських виши-
ванок та писанок, яка має аналогії серед при-
крас місцевих мисливців на мамонтів, про 
яких згадують і казки («Про богатиря Димка 
та його зятя Андрушка» тощо). Давнину ви-
токів українського етносу в більш ніж двад-
цять тисячоліть наводить «Велесова книга» 
[2, (2а-б, 4б)] та вказує один із міфів Київщи-
ни  [17]. Є  дати й пізніші. 7000–6200 роками 
до н. е. датується початок найпершої держави 
Аратти та канонічного зображення Берегині; 
VII–V тис. до н. е. – «Супойський переказ» ко-
зацтва; V тис. до н. е. – виникнення легенди 
про Золоту очеретину озера Оврут; раніше 
3102 р. до н. е. – легенди Савур-могили; не піз-
ніше середини ІІ тис. до н. е. – спогади про (б)
рахманів у великодній обрядовості (писан-
карстві); від часів Аратти до XVIII ст. існував 
звичай сватання дівчатами парубків (за піс-
нею «Ой ізійди, місяць…» та ін.) [17]. 

Ю.  Шилов, С.  Наливайко та інші [1, 
с.  98–99; 5, с.  94–98; 6, с.  33; 8, с.  42–57; 16, 
с.  7–14] відносять трипільську культуру 
(5400–2200 рр. до н. е.) Дунайсько-Дніпров-
ського регіону до найдавнішої у світі держа-
ви Аратти, яка з’явилася близько 6200 (чи 
7000) року до н. е. внаслідок угоди про взає-
моіснування між північно- та південнопри-
чорноморськими нащадками «свідерців-єв-
разійців». Зокрема, Ю. Шилов указує, що на 
теренах України початково існувала праін-
доєвропейська спільнота, ядром якої стала 
лісостепова Аратта. А оболонкою того ядра 
став степовий Аріан (близько 5000–1500 рр. 
до н. е.) – спільнота кочових скотарів, що по-
чала складатися біля кордонів держави сво-
їх родичів-хліборобів [20].

Чи бачимо ми в підручниках з українсько-
го народознавства, опублікованих уже в пері-
од існування незалежної України, наявність 
такого навчального матеріалу? В основному 
підручнику «Українське народознавство» 
(загальна редакція С. П. Павлюка, Г. Й. Гори-
ня та ін., Львів, 1997 (перше видання); Львів, 
2004 (друге видання)), який допущений Мі-
ністерством освіти і науки України як по-
сібник для студентів вишів, у розділі «Похо-
дження українського народу» зазначається: 
«Історична наука остаточно ще не з’ясувала 
багато питань щодо походження українсько-

го народу. Адже, щоб людському колективу 
сформуватися у таку історичну спільність, 
як народ, минають століття, протягом яких 
відшліфовується його самобутність». У ціло-
му така констатація не викликає заперечень, 
крім хіба визначеного терміна «століття». Але 
в підручнику і словом нічого не згадано про 
існування давньої держави Аратти на теренах 
України. Щодо трипільської цивілізації, яка 
існувала на теренах України більш ніж два 
тисячоліття, то в підручнику в одному абзаці 
вказується, що створили її «місцеві племена 
неолітичної доби та прийшлі з Балканського 
півострова». Хто засвідчив, що власне завдя-
ки «прийшлим» племенам сформувалась ця 
культура? Разом з тим у підручнику відсутні 
відомості про велику культуру трипільських 
протоміст Майданецького, Тального та  ін. 
Немає в підручнику й матеріалу про архео-
логічні та писемні дослідження не тільки 
українського, а й світового значення пам’ятки 
«Кам’яна Могила», що в Запорізькій області, 
як немає матеріалу про давнє писемне джере-
ло українців «Велесову книгу». 

Як немає цих матеріалів у програмах і на-
вчальних посібниках вищої школи, так не-
має їх і в програмах та підручниках з історії 
України, історії рідного краю загальноосвіт-
ньої школи.

Відомо, що життя людини має матеріаль-
ні і духовні складові. Якщо питання матері-
альної культури людини як окремої особи чи 
цілого народу перебуває в полі зору, їм нада-
ється належна увага в системі освіти, то біль-
шість питань духовної культури залишились 
поза межами навчальних програм. 

Світовою практикою і суспільними наука-
ми доведено, що кожен народ володіє здобут-
ками духовної культури, які відрізняють його 
від інших народів, що впливають на суспіль-
ну свідомість, формують моральні норми по-
ведінки тощо. Вони передаються з покоління 
в покоління через звичаєві норми, родовідну 
пам’ять. Але чи досить цього в наш час, коли 
простежується поширення урбанізованої, 
уніфікованої культури, розповсюдження у 
всьому світі глобалістичних тенденцій, наяв-
ні спроби поглинення одних народів іншими 
з метою розширення впливу окремої країни 
на певні регіони світу? 

Нові тенденції в розвитку світової циві-
лізації вимагають надання більшої уваги 
в системі освіти питанням ознайомлення 
учнів і студентів з основними здобутками 
традиційної культури українського народу, 
формування в них умінь і навичок з від-
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творення прогресивних, духовно високих, 
морально змістовних елементів традицій, 
звичаїв, обрядів.

У цьому контексті має бути обов’язковим 
вивчення витоків дохристиянських вірувань, 
традиційної сімейної та календарної обря-
довості, елементи яких і до сьогодні суттєво 
відрізняють духовну культуру українців від 
інших народів.

Отже, можна зробити висновок, що в 
освітній сфері потрібно суттєво змінити 
ставлення до якості змісту освіти та вклю-
чити до навчальних програм, а відповідно 
й навчальних підручників, нові матеріали і 
теоретичні дослідження про походження та 
традиційну духовну культуру українсько-
го народу. Відродження української нації і 
створення нормальних умов для функціо-
нування інших етносів на теренах України 
мусить відбуватись через усебічну підтрим-
ку українських національних культурних 
надбань, через державну підтримку україн-
ської нації. Заради кращого майбутнього су-
веренної України для кожного її мешканця 
мусять стати найдорожчими скарбами ду-
ховні надбання предків, їхні традиції, свята, 
які започаткувались у глибині тисячоліть, 
вони мають знати і з гордістю пишатись сво-
єю багато тисячолітньою історією.
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Валентина Конвай
(Київ)

Ф ОРМ У ВА Н Н Я Н А Ц ІОН А Л ЬНОЇ С А МО СВІ ДОМО С Т І 
ТА  П АТ РІОТ ИЗМ У В С ТА РШОК Л АС Н И К І В
(з а матері а ла м и е т но с оц іолог іч н и х і  пол ь ови х до сл і д жен ь)

Починаючи з XVII  ст., у полі зору 
українських мислителів були проблеми 
формування й утвердження нацiональної 
самосвідомості, патріотизму українського 
народу. Та все ж, незважаючи на багатоас-
пектні дослiдження, недостатньо розробле-
ною залишається проблема формування на-
ціональної самосвідомості старшокласників, 
хоча такі роботи і започатковано І. Снєжко-
вою серед молодших школярів 1.

Нацiональна самосвiдомiсть  – це 
усвiдомлення громадянсько-територiальної, 
державно-полiтичної спiльностi (соборностi), 
духовної єдностi, етнiчної й iсторичної 
спорiдненостi, психологiчної, культур-
ної самобутностi та неповторностi. Вона 
пов’язана iз самоiдентифiкацiєю як особи, 
так i нацiї. Остання, за визначенням Е. Смiта, 
є сукупнiстю людей, яка має власну назву, 
свою iсторичну територiю, спiльнi мiфи та 
iсторичну пам’ять, спiльну масову, грома-
дянську культуру, спiльну економiку й єдинi 
юридичнi права та обов’язки для всiх членiв 2.

На вiдмiну вiд етнiчної самосвiдомостi, 
яка полягає в усвiдомленнi етносом 
себе як спiльностi бiо-географiчно-
психологiчно-культурної з основним iден-
тифiкуючим принципом «ми  – вони», на-
цiональна самосвiдомiсть базується на 
державнiй, полiтичнiй, громадянськiй 
самоiдентифiкацiї.

З названої теми нами проводилось пі-
лотажне етносоціологічне дослідження, 
об’єктом якого стали учні 9–11  класів  – 
350 старшокласників з п’ятнадцяти загально-
освітніх шкіл І–ІІІ ступеня та двох гімназій в 
Одеській, Волинській та Луганській областях, 
розташованих на українсько-польському, 
українсько-білоруському, українсько-мол-
давському та українсько-російському по-
рубіжжі. Анкетування проведено з 2007 до 
середини 2008  року. Паралельно з анкету-
ванням здійснено збір польового етнографіч-
ного матеріалу. Мета дослідження  – вивчен-
ня особ ливостей формування національної 
само свідомості та патріотизму старшоклас-

ників, їх самоідентифікації (ототожнення) 
через мову спілкування з друзями, у родинах 
та навчальних закладах; інтересів та потреб 
старшокласників у поглибленні знань з тра-
диційно-побутової культури українців; стан 
збереження, побутування національних тра-
дицій в середовищі старшокласників; аналіз 
їхніх думок про етнічні взаємини; поширення 
у побуті народних календарних, загальнодер-
жавних та шкільних свят, традицій, звичаїв 
та обрядів; матеріальної культури – одягу, їжі; 
використання елементів духовної культури у 
сімейному та шкільному побуті; патріотизму; 
почуттів, які викликає належність до свого 
народу тощо. В  цій статті ми розкриваємо 
лише деякі аспекти дослідження.

На запитання анкети відповідали старшо-
класники україномовних шкіл і гімназії з 
болгарською мовою навчання. У  масив опи-
туваних увійшли учні 9-х  класів  – 40,0  %, 
10-х класів – 40,0 % і 11-х класів – 20,0 %. З них 
за статтю – 55,0 % дівчат та 45,0 % хлопців. 

У нашому дослідженні вивчались учні 
двох вікових категорій – підлітки та старшо-
класники 14–17  років, маловивчена і най-
цікавіша в плані аналізу процесу розвитку 
самосвідомості вікова категорія. Досліджува-
ний нами віковий період, згідно досліджень 
психо логів та педагогів, це час, коли в основ-
них рисах інтенсивно формується самосві-
домість та самооцінка особи, з’являється ін-
терес до самого себе, значущим є право на 
власну думку; відбувається громадянське 
становлення людини, її самовизначення, 
формування духовних якостей особистості, 
становлення свідомого ставлення до свого 
етносу, його історії та культури 3. 

Цікавим з цього приводу є дослідження 
Фан Ван Ту, у якому вчений розглядає підліт-
ка як носія величезного комплексу етнічних 
особливостей. Ці особливості не успадкову-
ються. Їх підліток переймає ще в дитинствi 
від батькiв та iнших дорослих, у ровесникiв. 
Належність людини до того чи іншого на-
роду визначається, у кінцевому підсумку, 
вихованням i навчанням, у процесі яких їй 
прищеплюються риси того етнічного середо-
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вища, у якому вона живе. Має значення і осо-
бистий вибір людини 4.

За національним складом опитано 88,0 % 
українців, 8,0 % росіян та 4,0 % інших націо-
нальностей. Це – болгари, молдавани, гагау-
зи, греки, поляки. 

Одним iз важливих чинникiв нацiональної 
самоідентифікації є усвiдомлення етносом 
спiльностi свого походження. Ми дослі-
джували цей фактор у середовищі старшо-
класників. На відміну від проведених нами 
етно соціологічних досліджень у 1994 та 
2005  роках 5, в регіонах порубіжжя можна 
відзначити значно вищий рівень національ-
ного самоусвідомлення, патріотизму, зокре-
ма українців. Результати з’ясування мотивів 
вибору нацiональностi старшокласниками 
показали, що в першу чергу на них впливає 
такий фактор, як місце їх проживання, по-
тім – нацiональнiсть батькiв, далi – основна 
мова, якою вони розмовляють, усвiдомлення 
спiльностi культурних традицій.

Зазначимо, що всі етносоціологічні і со-
ціологічні дослідження, що виконувалися в 
останні роки і стосувалися вивчення іден-
тичності і культури українців, росіян, окре-
мих національних меншин, фіксували той 
факт, що мова є найзначимішим чинником 
етнічної самоідентифікації. Саме на ній фо-
кусуються національна ідеологія та почуття, 
саме вона розцінюється більшістю респон-
дентів як основна національна цінність. 

Як показують наші дослідження та до-
слідження інших авторів, російськомовність 
є переважно проблемою «міською». Так, у 
дослiдженні І.  Снєжкової дошкiльнята i мо-
лодші школярі, що мешкали в місті, відноси-
ли себе переважно до росіян (у селі – до укра-
їнців) 6. Прiоритет росiйської нацiональностi 
в умовах мiста пояснюється домiнантою 
росiйської мови та спрощеним пiдходом дiтей 
до асоцiювання всього росiйського з мiським 
передовим, а українського  – iз сiльським i 
дещо архаїчним. Пiдлiтки, особливо старшо-
класники мiста й села, як у наших досліджен-
нях, так і в І. Снєжкової, переважно вiдносили 
себе до української нацiональностi. Нашими 
ж респондентами виступали здебільшого 
старшокласники сільських шкіл. Серед них 
характерною особливістю є високий рівень 
національно-мовної ідентичності. Так, на-
шим опитуванням зафіксовано, що всі укра-
їнці самоідентифікували себе на 100,0  % за 
українською мовою як рідною.

Теперішні мовні реалії тісно пов’язані із 
тими змінами, що відбувалися в останні роки 

в етнонаціональному розвої нашого суспіль-
ства. Передусім слід відзначити відчутне 
зміцнення позицій української мови як дер-
жавної в офіційному вжитку, навчально-ви-
ховному процесі, діяльності ЗМІ і певною мі-
рою в повсякденному житті деяких регіонів. 
Інший сюжет етномовних реалій стосується 
підвищення національно-мовної ідентич-
ності самих українців, призупинення темпів 
асиміляції з-поміж них. Так, останній пере-
пис населення зафіксував, що 12,3 % україн-
ців самоідентифікували себе за російською 
мовою як рідною. На сьогодні, судячи з ре-
зультатів репрезентативних соціологічних 
опитувань, частка таких українців, за нашою 
оцінкою, значно поменшала і складає приб-
лизно до 10,5 %.

У сільській місцевості порубіжжя україн-
ською мовою вдома спілкуються 100 % насе-
лення. Ті, хто проживає в містах, а своє опи-
тування ми проводили в школах районних 
центрів поблизу кордону, – 88 %. Це говорить 
про те, що українська мова превалює на цих 
територіях не лише в навчальних закладах, а 
і в родинах. Свою мову самі старшокласники 
південного та східного порубіжжя називають 
«хохляцькою» або українсько-суржиковою. 
На західному порубіжжі говорять лише укра-
їнською, хоч майже кожне село самі їхні меш-
канці відрізняють за мовними діалектами, у 
яких суміш української, польської, білорусь-
кої мов. Старшокласники кажуть, що відразу 
вгадують підлітка з Острів’я, «бо у них у мові 
більше якось наголос на “я”». «У білорусько-
му селі на великі вареники кажуть “пароги”». 
То, жартуючи з них, говорять: «О, а ось і орі-
ховські пароги прибули». «Впізнаємо людей 
із сусіднього села, знаємо що вони із Пульма. 
У них вся вимова слів на “у” – “худила, руби-
ла”». «Забужці» натискають на «і» – «піроги», 
«біз» замість «без» і т. п. Діти усвідомлюють, 
особливо порівнюючи з тим, як розмовля-
ють старші люди у їхньому селі, свої мовні 
діалект ні особливості.

Російська мова використовується для 
спілкування в родинах лише російськомов-
ного середовища на Сході. Серед старшоклас-
ників-росіян, які брали участь у дослідженні, 
своєю рідною мовою розмовляють вдома  – 
60  %. Болгари разом зі своєю національною 
та українською мовами, послуговуються у 
побуті ще й російською. А  47  % молдаван 
при спілкуванні у родинах переходять тепер 
на румунську мову. Така тенденція, на нашу 
думку, є характерною саме для порубіжжя. 
Знання мови особливо при наявності роди-
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чів у Румунії, відкриває перспективу роботи 
у цій країні для дорослого працездатного на-
селення.

Немає в порубіжних районах і такого яви-
ща, яке зафіксовано нашими дослідженнями 
раніше, коли з друзями учні найчастіше спіл-
куються російською мовою навіть тоді, коли 
мова викладання в школах українська. На 
досліджуваних нами територіях зросло на-
вчання мовами національних меншин, що є, 
на нашу думку, позитивною тенденцією.

Переходу на українську мову спілку-
вання з друзями, в транспорті сприяють як 
українська мова викладання в школах, так і 
проведення виховних заходів. За роки неза-
лежності України тут відбулися величезні 
зміни. Дедалі частіше в масових виховних 
заходах та святах, крім загальнодержавної та 
шкільної символіки, почали використовува-
ти національну символіку. Так, на випускних 
святах використовують рушники, які батьки 
стелять випускникам «на щасливу життєву 
дорогу» чи проводять їх у рушникові ворота; 
зустрічають дітей з хлібом-сіллю.

Батькам, у яких закінчують школу най-
менші діти в родині, плетуть вінки із жита, 
волошок, барвінку, ромашки і на тлі спеці-
ального тексту одягають їх на голову. Сам 
ритуал запозичено із весільної обрядовості, 
де батькам, які одружують «останніх» дітей, 
одягають такі вінки. Тепер це набуло поши-
рення у випускник святах порубіжжя Півдня 
і Заходу.

Поширеним на значній території є і ма-
гічний ритуал переведення класним керівни-
ком випускників через «поріг» або «ворота» 
у майбутнє. Їх оздоблюють квітами барвінку, 
гілками верби, квітами соняхів, кетягами ка-
лини.

Стало доброю традицією для випускників 
проведення у церквах подячного молебню. 
Наприклад, у с. Гуща Любомльського району 
Волинської області на молебні опускається 
ікона Божої матері, і кожен випускник піс-
ля прикладання до неї, пов’язує свою довгу 
стрічку. Називають імена всіх учнів, які ви-
пускаються. На завершення ритуалу свяще-
ник вручає іконки із зображенням святих 
(залежно від імені випускника) кожному. 

На святі останнього дзвоника, після уро-
чистостей в школі, для символічного про-
щання з селом всі випускники прямують до 
фігури (хреста), що стоїть при в’їзді в село, і 
там пов’язують свої стрічечки і просять, кому 
чого хочеться на життєвих дорогах. Свяще-
ник читає «Подячну молитву Богу». 

Формуванню патріотизму, національної 
самосвідомості, любові до тих місць, де наро-
дився і живеш, до своїх навчальних закладів 
при проведенні загальношкільних свят спри-
яє використання пісень про рідне місто або 
село, край, гімнів навчальних закладів. Вони 
написані місцевими авторами, викладачами 
музики і є надзвичайно популярними серед 
школярів. 

На Волині неабияку роль відіграють у 
досліджуваній нами темі і конкурси фольк-
лорних колективів, які проводяться на 
місцевому, районному та обласному рів-
нях. Підготовці таких програм сприяють 
шкільні програми з інсценізації, вивчен-
ня фольклору та наявність літературного 
гуртка тощо. Для участі у конкурсі обира-
ється якийсь обряд, вивчається спеціальна 
література про його функції, роль у системі 
святково-обрядової культури, уточнюють-
ся у старожилів села особливості його по-
бутування у цій місцевості. Реконструюю-
чи якийсь фрагмент обряду або повністю 
відтворюючи обряд, роз’яснюють всім учас-
никам порядок його проведення, вивчають 
фольклор, збирають у селі костюми, симво-
ліку та атрибутику, які потім і показують на 
щорічних конкурсах.

Так, старшокласники Піщанської ЗОШ 
Шацького району, записуючи у багатьох 
старо жилів села матеріали, досконало вивчили 
весілля, яке проводилось у давнину. А на кон-
курс відтворили обряд «забивання посаду» і 
ділення короваю, ставши його лауреатами.

Серед календарних звичаїв відтворено 
свято Івана Купала, обжинки, Різдво з вер-
тепним дійством з Дідом і Козою та ново-
річними Василем та Маланкою. Деякі з шкіл 
показують програми «Живий вертеп» з істо-
рією Різдва та зі спеціальними персональни-
ми віншуваннями і обходять із ним вчителів-
пенсіонерів, жителів села. 

На південному порубіжжі обрядодії з Ма-
ланкою раніше не проводились. Але шко-
лярі с.  Лимарське Татарбунарського району 
Одеської області з обміном їздили до Львів-
ської області і бачили, як там святкують, то ж 
вирішили за їхнім сценарієм і собі проводити 
такі дійства.

Фольклорний гурт старшокласників ЗОШ 
с.  Острів’я театралізував на районний огляд 
вертепне дійство «Зійшла звізда над Віфлеє-
мом». Тут і яскраво оформлені костюмовані 
овечки, верблюд, Йосип, Марія, царі-волфи, 
Іуда на троні. Царі несли дари до Віфлеєма. До 
Великодня дитячий гурт вивчає веснянки, а 
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після всенощної служби діти водять хорово-
ди біля церкви.

До традиційних форм святкування Ве-
лико дня додаються і нові. Так, у Забужанській 
ЗОШ до свята проводиться гра «Великод ній 
поїзд». Оформили станції: «Ерудит», «При-
роднича», «Математична», «Депо». Напри-
клад, у конкурсі «Ерудит» оцінювали знання 
традицій святкування Великодня, Біблії. На 
математичній станції учасникам задавали 
і такі запитання: «Якщо кількість днів тво-
ріння Божого помножити на день відпочин-
ку, додати кількість срібляників, які отри-
мав Юда за зраду, відняти число апостолів, 
то скільки ж то в кого буде?» Далі змагання 
«Моя писанка найкраща». У  «Розуминці»  – 
тематичні кросворди і т. п.

До свята Покрови або до Дня Збройних 
сил України у всіх школах порубіжжя прово-
дяться тематичні вечори «А ми тую червону 
калину піднімемо», «Козацькі розваги». 

На свято Андрія Первозваного в школах 
порубіжжя Волині та на Луганщині печуть 
калиту і проводять Андріївські вечорниці на 
матеріалах, які записали від старожилів села. 
Тут і найрізноманітніші ворожіння на долю з 
півнем, водою, свічками тощо. І  звичайно ж 
усталений ритуал кусання калити, цієї най-
величнішої ознаки свята.

Протягом багатьох років на західному і 
5–7 років на східному порубіжжі проводять-
ся святкування Святого Миколая. Театральні 
колективи, студії художнього слова готують 
спеціальну виставу про походження свята. 
Ангелята роздають подарунки тим дітям, які 
гарно вчились. Тим, хто був не дуже слухня-
ний і старанний передають від антипка рі-
зочки. 

Широко відзначаються у школах Шевчен-
ківські дні, у програмі яких  – свята україн-
ської мови з інсценізацією уривків із творів 
Тараса Шевченка, Лесі Українки, Пантелей-
мона Куліша; інтелектуальні змагання серед 
старшокласників на теми: «Жінки в творчос-
ті Т. Г. Шевченка», «Зоре моя вечірняя», «При-
гадаємо з любов’ю не злим, тихим словом»; 
конкурси на краще декламування поезії 
Т. Шевченка та сучасних українських поетів 
та ін. 

«Життєве призначення кожного – пізнати 
будову і форми свого роду, його завдання, за-
кон росту, критичні точки, співвідношення 
окремих гілок і її окремі завдання, а відтак – 
збагнути власну місію в історії роду і власне 
завдання, не індивідуальне, визначене для 
себе, а своє – як представника роду, роду як 

вищого цілого. Тільки при такому родовому 
самопізнанні можливе свідоме відношення 
до життя свого народу і до історії людства» 7. 

Ці роздуми П.  Флоренського набувають 
особливого значення нині, коли українська 
національна школа орієнтується на активну 
співпрацю з родиною, сім’єю, на створення в 
школі середовища, наближеного до родинно-
го. У родинному, родовому колі зберігається 
з покоління в покоління етнічна своєрідність 
нації (мова, календарна обрядовість, архети-
пові структури, символи і міфи тощо). Ви-
вчення в школі родоводу є однією з форм роз-
предметнення етносоціокультурного досвіду 
предків, пізнання історії і здобутків роду. 

Традиційно у школах проводяться цикли 
свят про обереги рідної домівки «І  на тім 
рушникові», «Хата моя біла хата» та ін. До цих 
днів часто приурочують і проведення тради-
ційних вечорниць, родинних свят.

У проведенні такого свята старшокласни-
ками Шевченківської школи № 1, с. Шевчен-
кове Кіліївського району Одеської області, 
брали участь 13 родин з батьками, дідуся-
ми, прабабусями та прадідусями, учні яких 
навчаються в школі. До свята підготували 
творчі виставки. Одні родини вишивають, 
в’яжуть, роблять килими. Родини придуму-
вали собі герби, оформляли родові дерева. 
Так, на гербі родини Шаргородських зобра-
жено калину, колосок, виноградне гроно з 
лозою, рушник. Кожна родина виконувала на 
святі свою улюблену пісню, розповідала про 
свій родовід, заняття предків, оформляла 
спеціальні фотостенди.

У гімназії № 1 м. Болграда Одеської області 
проводяться свята української та болгарської 
мов. У  їх програмі написання творів, скла-
дання та декламування віршів, конкурси на 
знання прислів’їв, приказок, пісень та танців, 
готування страв національної кухні тощо.

У школах порубіжжя стало традиційним 
проведення конкурсно-розважальної про-
грами серед дівчат «А  я просто українка, 
україночка». Продумано цікаві конкурси та 
номінації нагородження учасниць.

Протягом років складались у багатьох 
школах порубіжжя Волині дружні зв’язки із 
школярами Польщі, Білорусії. Так, учні Гу-
щанської ЗОШ мають давні зв’язки із Доро-
гуцькою школою Люблінського воєводства. 
Вони доглядають могили полеглих воїнів, 
проводять спільні концерти. Дружба ця три-
ває з 1988 року. 

На базі школи створено шкільний фольк-
лорний гурт «Надбужанка», який їздить до 
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Польщі зі своїми програмами. Колективом 
підготовлено вертепне дійство, програма до 
Великодня та Святого Миколая, з якими учні 
виступають у польських школах та костелах. 
Крім концертів, учні побували на екскурсіях 
в Майданеку і старовиннім Замостці, Люблі-
ні. Знайомлячись із культурою іншого на-
роду, вони мали змогу порівняти її зі своєю 
культурою. 

З 2004  року гущанські школярі мають 
змогу відпочивати в дитячих таборах Поль-
щі. Вся робота такого табору поділена на 
секції. До складу фольклорної секції було за-
лучено і польський фольклорний ансамбль 
«Огружчанка». Усі учасники ходили до пана 
в Огрузьке. Старші жінки в національному 
одязі показували, як раніше жили, як косили, 
як в’язали снопи, робили перевесла. Україн-
ські і польські учні мали змогу спробувати 
щось зробити власноруч.

Так само польські школярі з Айславіче, 
Добрузька перебували в Україні. Було органі-
зовано спільний концерт, ігри, розваги, зма-
гання із футболу, волейболу, були і спільні 
нагороди. На дискотеці звучали українські 
і польські мелодії. Діти разом танцювали 
українські та польські танці. Для польських 
школярів було заплановано відпочинок на 
Світязі.

Програми перебування дітей у Польщі чи 
в Україні продумують і узгоджують наперед. 
Головне завдання, яке ставлять перед собою 
організатори – знайомство дітей із традиція-
ми і культурою один одного. Як відміча-
ють організатори  – «Діти спілкуються дуже 
друже любно». 

Цікавий досвід українсько-польсько-біло-
руської дружби школярів та вчителів нако-
пичено у Світязькій ЗОШ Шацького району 
Волинської області. Вони розробили спеці-
альну програму і отримали грант від Польщі 
на проведення такої роботи. Це і спільне про-
ведення учнівських та вчительських конфе-
ренцій, відвідування уроків, проведення ма-
сових заходів і т. п.

При проведенні виховних заходів вико-
ристовують загальнодержавну символіку 
та атрибутику, а також загальношкільну, 
народну та місцеву. Для останніх років ха-
рактерним стає використання сакральної 
символіки  – благословення або подячний 
молебень на навчання, освячення святою 
водою нових приміщень та місць, де навча-
тимуться учні, які вперше прийшли до шко-
ли, вручення іменних іконок, іконок зі Свя-
тим Миколаєм і т. ін.

Із загальнодержавної символіки вико-
ристовується Державний прапор України, 
Герб України, Гімн. До загальношкільної 
символіки відносяться: Книга Знань, Фа-
кел Знань, ключ від Країни Знань, Королева 
Школярія, Цариця Фантазія, прапори шкіл, 
значки із зображенням навчальних закладів, 
спеціальна форма, запроваджена в деяких 
закладах. Поширеними є гімни навчальних 
закладів, які виконують під час важливих 
шкільних заходів – прийняття в шкільну ро-
дину, останнього дзвоника, випускних свят, 
Дня вчителя тощо.

Багата і палітра народної символіки, яку 
почали використовувати переважно в роки 
незалежності України. До них належать: 
хліб-сіль на вишитому рушникові, підкова 
на щастя, рушникові ворота, кетяги калини, 
вінки батькам із жита, барвінку та волошок, 
обсипання житом та цукерками. 

Із місцевої символіки у шкільних святах 
Одещини, Волині та Луганщини використо-
вуються значки міста або села, їх герби, пра-
пори, пісні про місто або село, карту області, 
терикони шахт, виноградну лозу, глек з ви-
ном, колоски збіжжя тощо. 

Один із блоків нашого етносоціологічно-
го опитування включав питання про тради-
ційні народні, загальнодержавні, професійні 
та шкільні свята, обряди та їх відзначення у 
родинах і в навчальних закладах. Стають по-
пулярнішими, в порівнянні з опитуваннями 
нами учнів у 1994  році, традиційні кален-
дарні свята  – Різдво, Великдень та Трійця. 
Більш ніж на 50  % за останні роки їх стали 
проводити в родинах частіше. Дещо інакше 
вибудувався і рейтинг найбільш поширених 
традиційних свят, які прийнято тепер відзна-
чати в родині. Він вибудувався тепер таким 
чином: Новий рік –99,7 %, Різдво – 97,0 %, Ве-
ликдень – 95,8 %, день народження – 95,0 %, 
Старий новий рік (Маланки, Василя) – 84 %, 
Водохреща (Водосвяття, Йордан)  – 70  %, 
Трійця – 62 %. Таких, що не відзначають жод-
не із перелічених свят, немає.

Цікавим, на нашу думку, є вивчення етніч-
ної толерантності по відношенню до інших 
етносів, які проживають поруч, характерис-
тики свого і іншого народу. Отже, окресли-
мо загальні спостереження старшокласників 
про інші народи-сусіди, яких, як вони ствер-
джують, знають:

Болгари  – «кучкуються, свого в обіду не 
дають. Трудящий народ. Жінки тримають 
в руках чоловіків. Живуть безбідно, вміють 
ризикувати. Мають комерційну ниточку. Ви-
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рощують цибулю і мають з того непоганий 
прибуток». «Між собою дружні. Мають ба-
гатодітні родини». «Енергійні, робочі люди, 
інколи навіть скажені до роботи». «На своїх 
святах, весіллях обов’язково виконують та-
нець “Хоро”».

Росіяни  – «більш ліниві. Якщо вирішили 
відпочити – трава не рости – будуть відпочи-
вати. Люблять випити». У нас кажуть: «вид-
но, що кацап живе. Вроді і робочий, а поряд-
ку ніде нема».

Молдавани – «дуже працьовиті, наводять 
вдома порядок і чистоту, роззуваються, коли 
заходять до хати». «Більш, ніж українці тан-
цювальні люди», «часто танцюють тільки під 
бубон, який називається “доба”. Всі затихли – 
чути тільки звук доби. Потім усі кричать, 
музика знову грає»; «на весіллях співають і 
молдавських, і українських пісень». «Інколи 
трохи простакуваті».

Гагаузи  – «вважаються дуже стримани-
ми». «У  нас на них кажуть “цигани”, народ 
воровкуватий. У нас ними дітей лякають. “Як 
не будеш слухатись, то циганам віддамо” або 
“Давай, давай цигани на тебе вже чекають! 
Скоро будуть проходити і вкрадуть тебе”».

Українців, які живуть на західних землях, 
називають «бендерами», а своїх – «хохлами». 
«Дуже чистоплотні люди, люблять, щоб був 
порядок у домі і господарстві. Жінки люблять 
“наряджатися”. Мову толком не дуже зна-
ють, розмовляють в основному “суржиком”». 
«Коли сваряться з молдаванами  – можуть 
перейти на молдавську мову». «До українців, 
коли приїжджають люди із інших місць, то 
дуже дивуються. Які вони щирі, щедрі і при-
вітні люди».

Для старшокласників порубіжжя харак-
терним є високий рівень українського патріо-
тизму, любові до вітчизни, до свого народу, 
до національних традицій. Сама близькість 
кордону відіграє в даному випадку неабияку 
роль і є фактором національного самоусві-
домлення. Так, відповідаючи на запитання 
анкети «Якби ти народився вдруге, то в якій 
країні ти хотів (ла) б народитись?»,  – попри 
всі негаразди в економіці більшість хотіла б 
народитись в Україні (85 %). Відповіді на за-
питання «чому?» вражають своєю патріо-
тичністю  – «Моя Батьківщина», «Моя рідна 
земля», «Я  тут народився(лась)», «Тут мені 
все зрозуміло», «Тут моє коріння, мої пред-
ки» і т. п.

Друге місце для повторного народження 
хотіли б обрати Америку – 6 %, Росію – 5 %, 
Польщу – 2 %, Румунію – 2 %. Тобто ті країни, 

про які вони найбільше знають і які межують 
з територіями, на яких вони проживають. На 
запитання «Чому саме?» – відповіді такі: «мож-
на займатись улюбленою справою», «цікава іс-
торія та традиції країни», «просто цікаво».

На формування етнічної самосвідомості, 
патріотизму старшокласників мають вплив 
різні інститути та утворення нашого сус-
пільства: сім’я, школа, група однолітків, за-
соби масової інформації та ін. Очевидно, що 
ніяке суспільство, як би добре воно не було 
оснащено матеріально або технічно, не може 
функціонувати без твердих етичних основ і 
світоглядних постулатів. Не менше очевидна 
сьогодні необхідність більш тісної координа-
ції зусиль різних відомств, релігійних і сус-
пільних організацій в роботі з національно-
патріотичного і духовно-етичного вихован-
ня молоді як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівні. 

Школа  – це фундамент людини у велике 
життя. І яким воно буде багато в чому зале-
жить від тих основ, які закладено саме в ній. 
Проведене дослідження дало можливість за-
фіксувати стан та проблеми, виявити загальні 
тенденції у розвитку духовної культури серед 
учнівства на сучасному етапі. Ознайомлен-
ня з результатами дослідження керівників 
міністерства, педагогів, всіх, хто займається 
проблемами навчання та виховання, може 
зняти багато питань, які дискутуються. 
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Олена Козакевич
(Львів)

 ФА ХОВА Ж І НОЧ А ОСВІ ТА В С Х І Д Н І Й ГА Л И Ч И Н І 
К І Н Ц Я X I X  –  П Е РШОЇ Т РЕТ И Н И X X  С ТОЛІТ ТЯ: 
В’ЯЗА Н Н Я (к лас ифі к а ц і я,  о с ер ед к и, 
на вча л ьн і  п р ог ра м и)

Від останньої третини XIX  ст. на рівні 
владних структур Галичини порушується 
актуальне питання про низький рівень про-
фесійної освіти у регіоні, що вимагає ство-
рення спеціальних освітянських осередків, 
зокрема фахових шкіл для жіноцтва 1. Сіль-
ські жінки виробляли речі в умовах домаш-
нього господарства, наслідуючи вікові тради-
ції. Навчалися прясти, ткати, вишивати одна 
від одної або у старших, часто збираючись 
на вечорницях. Міські ж переходили на кон-
фекційне вбрання, а рукоділлям займалися 
у вільний час, наслідуючи модні тенденції. 
Зважаючи на певні соціокультурні чинники 
та морально- етичні норми, освіта на той час 
для жінок була недоступною. Та поступово 
нові віяння з Західної Європи та Сполучених 
Штатів Америки (феміністичний рух, еман-
сипація, активна участь у різних сферах жит-
тя) стали поштовхом до створення нового 
типу української жінки, яка вже не погоджу-
ється з усталеною роллю домогосподарки, а 
прагне навчатися, здобувати знання.

Важливу роль у започаткуванні фахової 
жіночої освіти у Східній Галичині відіграли 
виставки, на яких експонували тканину, одяг, 
прикраси тощо, – автентичні, виготовлені за 
мотивами народних традицій та західно-
європейськими зразками (в’язані вироби й 
мереживо зокрема) 2. Спеціальні комісії від-
значали у виробах якість виконання, багату 
колористику та орнаментику, у той же час 
звертали увагу на брак чи відсутність «ґус-
тового» (вишуканого, зробленого зі смаком) 
поєднання барв, обмежене знання технік та 
композиційних прийомів. Усе зводилося до 
єдиного – жіноча ручна праця потребує про-
фесійного вишколу, що дало б змогу жіно-
цтву вести власну справу, самостійно зароб-
ляти гроші 3.

Наприкінці XIX  ст. популярними стають 
вироби, в’язані спицями, гачком, техніками 
вузлового в’язання «макраме», філе, фриво-
літе, а також на спеціальних трикотажних 
машинах (у Східній Галичині виготовлені на 

них речі поширилися під назвою «трикот»). 
Робота на такому обладнанні вимагала відпо-
відних фахових знань, що стало поштовхом 
для вишколу кваліфікованих кадрів цієї га-
лузі. Небагато власниць трикотажних май-
стерень проходили практику на фабриках 
Австрії (на той час Відень – центр трикотаж-
ного виробництва) або Пруссії, працюючи 
звичайними робітницями. Позитивним ре-
зультатом такого досвіду було вміння корис-
туватися устаткуванням, негативним  – від-
сутність мистецького підходу у створенні 
в’язаних виробів: здебільшого комерційний 
характер переважав над творчістю. У проце-
сі навчання у приватних майстернях учениці 
здобували лише ті навички, якими володіли 
їх роботодавці. Часто техніки в’язання дрота-
ми і гачком навчали приватно «на дому» єв-
рейські жінки, що було поширено не тільки в 
містах, а й у селах.

Основи в’язання, коронкарства, крою та 
шиття, гаптування викладали у контексті 
предмета «жіноче рукоділля», який було ви-
значено обов’язковою дисципліною навчаль-
ної програми у початкових школах Галичини 
державного та приватного типу 4. Мета на-
у ки  – навчити дівчат звичних і найпотріб-
ніших у щоденному побуті жіночих робіт, 
відповідно до потреб і місцевих особливос-
тей, а саме: білого шиття, штопання, латан-
ня, перекрою білизни, в’язання на дротах, 
«фантазійних» (творчих, мистецьких) робіт. 
Учениці отримували максимум необхідних 
теоретичних і практичних знань. Ті, які мали 
на меті удосконалити свої навички, продо-
вжували навчання у фахових навчальних за-
кладах. Переважно техніки плетіння спиця-
ми, гачком, вузлове в’язання «макраме», філе, 
фриволіте і роботу на трикотажних машинах 
вивчали у контексті програм мереживних, 
кравецьких і «білизнярських» шкіл.

Зазначимо, що наприкінці XIX – початку 
XX ст. на теренах Східної Галичини доміну-
вали заклади, засновниками яких були поля-
ки, українських же на той час було одиниці. 
Тому й не дивно, що у цей період трикотажні 
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робітні здебільшого відкривали жінки като-
лицького віросповідання, а також євреї, які 
тримали першість у торгівлі текстильними 
товарами, у тому числі й трикотажем. Якіс-
ні зміни у розвитку саме української фахової 
жіночої освіти припадають на 1920–1930-ті 
pоки: жінкам належить провідна роль у роз-
витку кооперативного руху, становленні осві-
тянських осередків, пропагуванні народного 
мистецтва та промислу («Союз українок», 
«Рідна школа», спілка «Труд», «Українське 
народне мистецтво»). Найвідомішими осе-
редками, де навчали техніки в’язання, спи-
цями і гачком зокрема, були жіноча при-
ватна кравецька гімназія святих василіанок 
(Львів), жіноча школа святих бенедиктинок 
(Перемишль), трикотажна школа Товариства 
рукодільного ремесла для єврейської молоді 
(Т.Р.Р.Є.М., Перемишль), приватна кравецько- 
білизнярська школа «Труд» (Львів), спілка 
«Громадська праця жінок» (Львів), приватна 
школа Софії Мазуркової (Львів) 5.

Одним з перших (1874) фахово-промис-
лову школу приватного типу заснувало То-
вариство «Жіноча праця» («Praca Kobiet») у 
Львові з метою «...підняти вартість зарібкової 
праці жінок...» 6. У  програму навчання вхо-
дили «панчішкові» (в’язані спицями) роботи, 
гачкування, в’язання френзелів, сіток, шит-
тя, штопання, гаптування біле і кольорове, 
фриволіте, виготовлення аплікацій і штуч-
них квітів, а також декоративне малювання 
на тканині та дереві. Роботи цієї школи були 
відзначені срібною медаллю на виставках 
1894-го та 1902  років Політехнічного това-
риства у Львові 7. При Товаристві існувала 
школа з виготовлення в’язаних (трикотаж-
них) виробів: учениці навчалися ручному й 
машинному в’язанню, хоча зі спеціальним 
обладнанням існувало багато проблем через 
його поганий стан.

У  1876  році у Львові було створено пер-
шу в Україні художньо-промислову школу, а 
при ній у квітні 1877  року  – школу рисунка 
та моделювання. У 1882 році відкрився відділ 
мистецького гаптування та мережива. Це був 
значний поступ у становленні професійної 
освіти на Східній Галичині. Мета школи  – 
вишкіл фахівців у галузі промисловості, тео-
ретиків і практиків, ремісників та промис-
ловців. Викладали довільний і професійний 
рисунок, матеріалознавство, перенесення 
малюнка на тканину, рукоділля. Виконува-
ли такі практичні роботи: френзелі, шнури, 
сітчасті вироби, мережки, тасьми, кутаси, іс-
панські, чеські коронки, гапти грецькі, білі 

та кольорові, арабські, китайські, венеційські 
мережива, «дюшес», коронки з тюлем ручним 
і фабричним тощо 8.

У  1886  році у Перемишлі конвентом свя-
тих бенедиктинок було засновано спеціалі-
зовану приватну жіночу школу рукоділля як 
інтегральну частину монастирської жіночої 
школи. Мета навчання: на основі наукового 
підходу із застосуванням місцевої або закор-
донної фахової освіти вдосконалити жіночі 
ручні роботи, а також теоретично та прак-
тично навчити учениць основних жіночих 
робіт з подальшим викладанням у приватних 
чи державних закладах. До школи приймали 
учениць віком від 14 років, зі шкільною осві-
тою, з оплатою п’ять «злотих» за курс. Існу-
вало чотири відділи: 1) ручного шиття; 2) ма-
шинного шиття; 3)  кравецтва з навчанням 
крою; 4)  гаптування «звичайного» і «мис-
тецького», а також «робіт» – дротових, гачко-
вих, в’язаних, сіткових та мереживних. Наука 
кравецтва і гаптування була розрахована на 
один рік, у інших відділах  – на півроку. За 
програмою приватної жіночої школи руко-
ділля на тиждень було заплановано 26 годин, 
більшість з яких займали практичні заняття. 
З  теоретичних предметів викладали рису-
нок, математику, рахунки, товарознавство, 
естетику. Для кожного відділу було створено 
окрему навчальну програму, після освоєння 
якої дівчата отримували максимум практич-
них навичок. Учениці, котрі добре закінчили 
курс навчання, отримували кваліфікаційний 
патент для ведення самостійного бізнесу та 
викладання ручних робіт 9.

У  Львові 17  березня 1900  року засновано 
першу жіночу промислову спілку «Труд»  – 
значний поступ у фаховому шкільництві 
українського жіноцтва 10. Уже 1903 року при 
спілці працює робітня суконь, білизни, са-
лон мод, відділ гаптування та торговельний. 
У  1904  році відкрито власну крамницю, де 
торгували полотнами, трикотажними виро-
бами, різними матеріалами.

Спілка «Труд» брала участь у «Хлібороб-
ській виставці» у Стрию, на якій експонувала 
костюми та білизну: за ці вироби була наго-
роджена золотою медаллю 11.

Школа в’язального вишколу Т.Р.Р.Є.М. у 
Перемишлі була створена з метою навчання 
єврейської молоді для подальшого їх праце-
влаштування (трикотажне виробництво, 
здебільшого машинне в’язання). Це була 
одно річна приватна школа, куди приймали 
дівчат з 18  років, зі свідоцтвом про закін-
чення загальної школи 1-го  ступеня. Окрім 
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того, проводили шести- та тримісячні курси 
механічного в’язання для чоловіків і жінок, 
мета яких  – практична підготовка праців-
ників трикотажної галузі: машинне та ручне 
в’язання, викінчувальні та оздоблювальні ро-
боти, крій та моделювання трикотажу. Про-
грама курсів передбачала таке: приготування 
пряжі до намотування, в’язання ткацьких 
вузлів, намотування грубої та тонкої вовни на 
ручному кільці, ознайомлення з мотальною 
машиною та іншим в’язальним обладнанням, 
обслуговування обладнання, робота на ма-
шинах, розпорювання виробів, вив’язування 
різних переплетень («перлове», «патентове», 
«шлакове»), виготовлення шапок, шаликів, 
панчіх, жіночих, чоловічих і дитячих светрів, 
рукавиць, спортивних «реформ» (трусиків), 
спідниць із визначенням і розрізненням кла-
су машин; викінчувальні роботи – кетлюван-
ня ручне, зшивання, зароб ляння спущених 
петель та дірок, штопальні роботи, обтягу-
вання ґудзиків, ручне викінчення, прасу-
вання; вивчення основ крою і моделювання 
блузки, реформ, дитячих суконь, светрів; 
обрахування витратних матеріалів та до-
даткових робіт, а також практичні заняття. 
У Львові професійна жіноча школа Т.Р.Р.Є.М. 
існувала на вул.  Пекарській,  9 (заснована 
1919 р., школа жіночого рукоділля Т.Р.Р.Є.М. – 
1930  p.). Відділи: кравецький, білизняний, 
галтувальний, «моднярства» і домашнього 
господарства, у межах яких вивчали техніки 
в’язання. Навчальні програми 1936–1939 на-
вчальних років засвідчують, що викладали 
ручний і машинний трикотаж. Такий фахо-
вий вишкіл кадрів уможливлював розвиток 
трикотажного виробництва, про що свідчить 
велика кількість в’язальних майстерень та 
мануфактур, власниками яких були євреї 12.

На теренах Галичини в період 1934–
1937 pоків функціонувала трикотажна гімна-
зія. Функціонувало три відділи – прядильний, 
фарбувально-викінчувальний і в’язальний, 
на якому викладали такі предмети: техно-
логія в’язання, організація підприємництва, 
хімія, матеріалознавство, професійний та 
технічний рисунок, математика, географія, 
гігієна, релігія, польська мова, історія, фіз-
культура та практичні заняття. Імовірно, та-
кий навчальний заклад існував у Кракові або 
Перемишлі (програма трикотажної гімназії 
для єврейської молоді) – в архівних джерелах 
про це відомостей немає 13.

Одна з небагатьох установ, де українських 
дівчат навчали ручних робіт та моделювання 
одягу, – приватна фахова жіноча школа свя-

тих василіанок у Львові (вул. Длугоша, 17): у 
1929 році вона «...одержала дефінітивну кон-
цесію...» на рівні з державними аналогічни-
ми школами, а 1934 року – реорганізована в 
кравецьку гімназію. Її завдання – професійна 
підготовка молодих кадрів для промислових 
та торговельних установ. В  обсяг навчання 
ручних робіт входило: крій, моделювання, 
виготовлення жіночої та дитячої білизни, 
ручне і машинне шиття, гаптування на сітці. 
Здебільшого увагу приділяли крою та пошит-
тю одягу, білизни (відділ кравецтва та білиз-
нярства), гачкові роботи використовували як 
оздоблення у вигляді мережива до білизняно-
го асортименту, дитячих «пантофлів» (чере-
вичків), серветок. Випускниці школи святих 
василіанок – Клавдія Кордуба-Дікенс, Марія 
Бачинська-Зелена, Катерина Кузьма – згодом 
стали власницями робітень та провідними 
майстринями у царині трикотажу 14.

Очевидно, дотримуючись певних вимог 
та уставів, навчальні програми фахових жі-
ночих шкіл були подібними. Для усіх відді-
лів – ручного і машинного шиття, кравецько-
го, робіт на дротах, гачкованих, «доскових», 
плетених, сітчастих, коронок і гаптування – 
обов’язковим предметом був креслярський і 
довільний рисунок. У відділі в’язання вивча-
ли крій панчіх № 1 і № 2, крій «кафтанчика» 
для дорослих та дітей, крій шкарпетки, крій 
дитячого чепчика. З практичних робіт вико-
нували такі: на дротах в’язали панчоху, шкар-
петку і 12  різновидів переплетень; гачком 
виплітали дитячу спідничку, суконочку, каф-
танчик, черевички, рукавички, камізельку 
і 12  зразків переплетень; на дощечках виго-
товляли дитячий плащик, жіночу камізельку, 
жіночу накидку, дитячу шапочку, зарукав-
ник, комірець; плетені зразки  – жіноча тор-
бинка, мисливська сітка, різноманітні френ-
зелі; сітчасті – вставки до білизни, серветки, 
накриття на подушки та ліжка; виконували 
деякий асортимент на спеціальних маши-
нах; також навчали методу Schallenfeldowska 
із застосуванням до в’язаних та гачкових ви-
робів  – кайма («шлак»), виплетена дротами 
і гачком. З  вищезазначеного асортименту, 
який виготовляли у відділі в’язальних робіт, 
видно, що він різноплановий за техніками та 
засобами виконання.

Важливим джерелом фахової жіночої 
освіти Східної Галичини кінця XIX  – пер-
шої третини XX ст. стали різноманітні курси 
руко ділля, влаштовані державними та при-
ватними установами, спілками, товариства-
ми, школами 15. Це були вузькоспеціалізовані 
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заняття крою і шиття, трикотажу, модняр-
ства (виготовлення капелюхів), домашньо-
го господарства, рукоділля, на яких викла-
дали інструкторки зі спеціальною фаховою 
освітою та відомі майстрині, які самостійно 
вели власні робітні. Особливо інтенсивним 
проведенням курсів рукомесла, пересувних 
сільськогосподарських курсів, трикотажу 
зокрема, вирізняються 1930-ті pоки. Мета 
курсів – навчити жіноцтво самостійно виго-
товляти в’язані вироби для особистого вжит-
ку, а також на продаж. Це давало додатковий 
заробіток (особливо актуально для сільської 
місцевості), стимулювало започатковувати 
власну справу 16. Нові, раніше не відомі речі 
привертали увагу селян, які у виготовленні 
одягу та оздобленні інтер’єру споконвіків за-
стосовували традиційні матеріали, техніки, 
колористику, орнамент. Тому в цей період 
у традиційному українському вбранні про-
стежуються впливи міської моди і навпаки, а 
деякі елементи народного вбрання поступово 
виходять з ужитку.

Зазначимо, що курси ручного «трикотар-
ства» та в’язання гачком викликали особ-
ливий інтерес серед учениць. Адже бага-
та сировинна база, можливість виробляти 
«модні» речі для себе та родини, а то й зароб-
ляти гроші, відкривали жіноцтву шлях до 
самореалізації. Майже кожен курс закінчу-
вався виставкою робіт, яку могли відвідати 
всі бажаючі.

На межі ХІХ–ХХ  ст. популярними стали 
курси, на яких навчали в’язання гачком, а 
саме – «ірландського» мережива 17. Особливо 
їх пропагувала «Ліга допомоги промислової» 
(Львів). Очевидно, вироби були високої якос-
ті, оскільки вони стали предметом експорту 
у США. У зв’язку з акцією організації домаш-
нього промислу для потреб армії, розпоча-
тою Міністерством віросповідання та освіти, 
у 1925–1926 pоках у державних професійних 
жіночих школах Львова, Кракова, Нового 
Таргу, Станіславова було проведено двомі-
сячні курси ручного трикотажу. Інструктор-
ки, які вже володіли в’язанням на дротах, на-
вчалися на триденних курсах, новачки  – на 
десятиденних, після закінчення яких свій 
досвід в’язати рукавички передавали молоді.

Особливо популярними були курси руч-
ного в’язання наприкінці 1920–1930-х pоків, 
які проходили у великих містах, містечках, 
селах  – Львові, Самборі, Бережанах, Терно-
полі, Ладичині, Поникві, Томашеві, Городен-
ці, Коршеві та ін. Навчали в’язання гачком та 
дротами светрів, шапок, шкарпеток, шали-

ків, рукавиць, комірців, серветок, хустинок, 
оздоб лення білизняних виробів. На сторін-
ках часописів усе частіше трапляються прак-
тичні поради щодо виготовлення в’язаних 
виробів, рекомендації по догляду за ними та 
повний опис їх виконання, щоб зробити цей 
вид рукоділля доступним для всіх верств 
українського жіноцтва. Науку починають з 
гачкування, оскільки ця робота більше ві-
дома. Після гачка переходять до навчання 
в’язання дротами – праве і ліве «очко», наки-
ди, знімання та додавання петель – і в’яжуть 
від простішого до складнішого: спершу пан-
чоху, потім светри.

З ініціативи Кураторії львівського шкіль-
ного округу в першій половині 1920-х pоків 
відкриваються курси в’язання у Львові для 
вчителів початкових шкіл, частина яких вже 
володіла технікою в’язання чи плетіння гач-
ком, виготовляючи рукавиці, в’язані шоломи 
(«комінярки»), гамаші для війська. Сирови-
ну купували за власні кошти. Із залишків 
в’язали різноманітні трикотажні вироби і 
продавали їх. За придбану готівку купували 
дорогі матеріали та додатки для кравецтва, 
моднярства, гаптування і коронкарства. Ці 
жінки в перспективі самостійно могли вес-
ти трикотажні курси. Загалом за два міся-
ці курси відвідало 80  осіб з професійних та 
загальних шкіл Львова і Львівського повіту. 
Для вчителів кравецьких гімназій заходами 
К.Л.Ш.О. проводилися конференції, на яких 
затверджувалися програми навчання, техні-
ки та тематика, зокрема асортимент в’язаних 
виробів: брюки гімнастичні, дитячі сукні, 
блузки, фартухи, піжами, плащики, літні кос-
тюми, плетіння на дротах рукавиць, шаликів, 
светрів тощо 18.

Інструкторками трикотажних курсів були 
відомі майстрині, які самостійно вели власні 
робітні і мали професійну освіту. Наприкінці 
1933 року у Львові організовано трикотажні 
курси під керівництвом Міки Бачинської-Зе-
леної. Після закінчення курсу учениці пред-
ставили свої роботи на виставці, на якій було 
відзначено високий рівень майстерності, 
особливо привернула увагу велика кількість 
в’язаних дитячих виробів 19. Курс ручного 
трикотарства, «так модного в цьому сезоні», 
приблизно у той самий час (кінець 1933  р.) 
провела у Львові Клавдія Кордуба. Ці курси 
закінчили 20  учениць школи «Труд». Дока-
зом успіху та великого інтересу до в’язання 
стала виставка трикотажних виробів, яка 
відбулася 17 грудня 1933 року 20. Знаною май-
стринею у 1930-х pоках була Степанида Брев-
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ко, яка успішно творила до 90-х pоків XX ст. 
Окрім курсів, п.  Степанида написала «Три-
котарський підручник» 21, де подала техніки 
в’язання та зразки переплетень, а також укра-
їнську термінологію.

Отже, наприкінці XIX  – початку XX  ст. 
питання становлення та розвитку фахової 
жіночої освіти у Східній Галичині надзви-
чайно актуальне. Поява на текстильному 
ринку «модних» трикотажних виробів, впро-
вадження їх виробництва на західноукраїн-
ських землях вимагає кваліфікованих кадрів.

Спочатку техніки в’язання навчали у по-
чаткових класах як предмета «рукоділля», 
у контексті учбових програм кравецьких та 
мереживних шкіл, згодом ця дисципліна здо-
була визнання, особливо у 1920–1930-х pоках. 
В’язання викладають у фахових школах з ме-
тою подальшого застосування жінками здо-
бутих знань у започаткуванні власної справи, 
для створення когорти професійних інструк-
торів. Великою популярністю відзначали-
ся трикотажні курси, влаштовані спілками, 
товариствами, організаціями у містечках та 
селах: кожна жінка могла здобути навички, 
які знадобилися б їй у повсякденному жит-
ті. На сторінках жіночих часописів подають 
детальні описи в’язання виробів, способи їх 
оздоблення. Багата сировинна база регіону 
сприяла розвиткові цього виду промислу. 
Поява трикотажних осередків виробництва, 
експонування плетива на виставках, попу-
лярність українських в’язаних виробів та їх 
якості за кордоном свідчить про високий фа-
ховий рівень майстрів цієї справи.

Примітки
1 Наприкінці XIX  ст. фаховим органом роз-

витку промислового навчання в Галичині стала 
Крайова комісія для справ домашнього промислу 
і ремесла при крайовому Відділі у Львові, почат-
ки якого припали на 1877 р. (див.: Merunowicz Т. 
Opieka kraju nad szkolnictwem przemysłowym w 
Galicyi. – Lwów, 1887. – S.  16). Також цим питан-
ням займалися Міністерство віросповідань та 
освіти, Кураторія Львівського шкільного округу, 
Крайовий патронат рукоділля і дрібного промис-
лу, Ліга допомоги промислової. Спеціалізованих 
навчальних закладів з викладанням жіночих 
ручних робіт було небагато: 1876–1879 рр. – одна, 
1880 р. – десять, 1881–1882 рр. – вісім, 1883 р. – сім, 
1884 р. – дві.

2 Przemysł domowy // Wystawa krajowa. – 1877. – 
№ 5; Ничай А. Выставка господарко-промыслова 
в Коломые. – Станиславов, 1881; Wystawa krajowa 
w Przemy lu 1882 г. – Przemy l, 1882; Sprawozdanie z 

Wystawy rolniczej і przemys owej w Przemy lu w roku 
1882. – Lwów, 1882; Katalog wystawy archeologicznej 
і etnografi cznej we Lwowie.  – Lwów, 1885; Katalog 
przedmiotуw wystawy etnografi cznej.  – Lwów, 
1880; Boberski W. Sprawozdanie z krajowej wystawy 
pszczelniczo-ogrodniczej і przemys u domowego w 
Tarnopolu. – Tarnopol, 1885; ін.

3 Тема фахової жіночої освіти у Східній Гали-
чині кінця XIX  – першої третини XX  ст. є над-
звичайно багатогранна, пов’язана з багатьма со-
ціокультурними, економічними, політичними 
та мистецькими чинниками. Автор зосередила 
увагу лише на професійних школах, у програмах 
яких було в’язання. Наприкінці XIX ст. фахових 
шкіл, де б викладали виключно техніки в’язання 
та трикотажне виробництво, не існувало. У  ре-
зультаті впливу модних європейських тенден-
цій значно популярнішим було виготовлення 
мережива. Коронкарські (мереживні) школи 
функціонували в Мушині (засн. 1882  р. і пере-
несена 1895  р. до Старого Сончу), Закопаному 
(відкр. 1883 p.), Каньчудзі (засн. 1882 р.) та в ін-
ших населених пунктах (сучасні території Поль-
щі); існували відділ мистецького гаптування та 
мережива при художньо-промисловій школі у 
Львові (відкрито 1886/1887) і три школи жіночо-
го рукоділля (факультативна школа ім. св. Схо-
ластики в Кракові, Товариство жіночої праці у 
Львові та спеціальна школа жіночих робіт при 
школі СС.  Бенедиктинок у Перемишлі), у на-
вчальну програму яких входило вивчення тех-
нік в’язання та їх застосування у виготовленні 
виробів.

4 Rocznik statystyki Galicyi (R. 1., 1886). – Lwów, 
1887. – S. 80.

5 Шкільним уставом від 14 травня 1869 року у 
Львові було визначено обов’язкові предмети для 
навчальної програми в початкових  школах Схід-
ної Галичини. Навчальні плани, запропоновані 
львівською шкільною Радою, окреслили мету 
та важливість упровадження предмета «жіноче 
руко ділля» (устав XV, від 1879 р., Львів). Мета на-
у ки – навчання дівчат звичних і найпотрібніших 
у щоденному побуті жіночих робіт, відповідно 
до потреб і місцевих особливостей, а саме: біло-
го шиття, штопання, латання, перекрою білизни, 
в’язання на дротах, творчих робіт. Практичне ви-
конання вищезазначених робіт повинно прохо-
дити паралельно з наукою про тканини, їх різно-
види, якість і проходження. Існувало два основні 
типи фахових навчальних закладів  – державні і 
приватні. Перший тип шкіл створювався й фі-
нансувався за сприяння державних органів вла-
ди, другий – товариствами, спілками, окремими 
особами.

6 Merunowicz  Т. Opieka kraju nad szkolnictwem 
przemysłowym w Galicyi. – Lwów, 1887. – S. 70.

7 Листування з Міністерством віросповідан-
ня і освіти про надання дозволу Товариству 
«Праца коб’єт» на ведення кравецьких курсів 
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у Львові (1925–1926).  – Центральний держав-
ний історичний архів України у Львові (далі  – 
ЦДІАУЛ).  – Ф.  179, оп.  4, спр.  2578; Статистич-
ні дані про стан кравецьких курсів Товариства 
«Праца коб’єт» у Львові (1926–1928). – ЦДІАУЛ. – 
Ф.  179, оп.  4, спр.  2579; Sprawozdanie z czynności 
rady zawiadowczej stowarzyszenia «Pracy kobiet» za 
rok 1879. – Lwów, 1880. – S. 5.

8 Kilka słow о naszem szkolnictwie przemysło-
wem  // Czasopismo techniczne.  – 1886.  – №  11.  – 
S.  189–190; Боднар  О., Кирчів  Г. Перша в Україні 
художньо-промислова школа  // Вісник  ЛАМ.  – 
1994. – № 5. – С. 37–43.

9 Статус жіночої школи в Перемишлі (1886 р.). – 
ЦДІАУЛ. – Ф. 178, оп. 4, спр. 14, 9 арк.

10 ЦДІАУЛ. – Ф. 179, оп. 4, спр. 261; ЦДІАУЛ. – 
Ф. 179, оп. 4, спр. 259.

11 Кураторія Львівського шкільного округу, 
Міністерство віросповідання (релігії) та освіти, 
Товариство «Громадська праця жінок», «Ліга до-
помоги промислової», Товариство народної шко-
ли «Союз українок», «Рідна школа», спілка «Труд», 
«Сільський господар», Товариство рукодільного 
ремесла для єврейської молоді, Українське педа-
гогічне товариство. 

12 Цимбалюк О. «Труд»  – жіноча кравецька 
школа.  – Л.  : СП  «БаК», 1998.  – 56  с.; Праця жі-
нок // Жіноче діло. – 1912. – № 4. – С. 2–3.

13 Списки державних і приватних професій-
них жіночих шкіл і курсів львівського шкільного 
округу (1938–1939 pp.). – ЦДІАУЛ. – Ф. 179, оп. 4, 
спр.  456, 27 арк.; Статут жіночої школи в Пере-
мишлі (1886 p.). – ЦДІАУЛ. – Ф. 178, оп. 4, спр. 14, 
9 арк.; Навчальна програма в трикотажній гімна-
зії. – ЦДІАУЛ. – Ф. 179, оп. 4, спр. 1989, 3 арк.; Ста-
тут спілки «Громадської праці жінок» (1931 p.). – 
ЦДІАУЛ. – Ф. 179, оп. 4, спр. 886, 29 арк. 

14 Листування з товариством рукодільних 
майстерень для єврейської молоді у м. Перемиш-
лі про відкриття трикотажної школи (1938).  – 
ЦДІАУЛ.  – Ф.  179, оп.  4, спр.  1988, 1–28  арк.; 

Статистичні дані про стан професійної жіно-
чої школи Товариства рукодільних майстерень 
для єврейських дів чат у Львові (1928–39).   – 
ЦДІАУЛ. – Ф. 179, оп. 4, спр. 1704, 29 арк.; Розкла-
ди занять, статистичні дані про стан приватної 
жіночої єврейської школи у Львові (1931–1939). – 
ЦДІАУЛ. – Ф. 179, оп. 4, спр. 1706, 1–44 арк. 

15 Навчальна програма в трикотажній гімна-
зії. – ЦДІАУЛ. – Ф. 179, оп. 4, спр. 1989, 3 арк. 

16 Перша українська жіноча фахово-доповню-
юча школа середнього типу // НХ. – 1929. – № 7. – 
С. 7; Розклад занять приватної школи СС. Василі-
анок у Львові 1928/1929 н. р. – ЦДІАУЛ. – Ф. 179, 
оп. 4, спр. 1510, 25 арк.; Статистичні дані про стан 
приватної професійної жіночої школи СС. Васи-
ліанок у Львові (1928–1939).   – ЦДІАУЛ. – Ф. 179, 
оп. 4, спр. 1509, 22 арк.; Навчальна програма для 
жіночих шкіл крою та шиття ліцейного рівня 
(1937). – ЦДІАУЛ. – Ф. 179, оп. 4, спр. 195, 27 арк.; 
Розклад занять приватної школи СС. Василіанок 
у Львові 1928/29 н.  р.  – ЦДІАУЛ.  – Ф.  179, оп.  4, 
спр. 1510, 25 арк.; Статистичні дані про стан при-
ватної професійної жіночої школи СС.  Василіа-
нок у Львові (1928–39).  – ЦДІАУЛ. – Ф. 179, оп. 4, 
спр. 1509, 22 арк.

17 Ірландське мереживо (має ірландське похо-
дження) в’язали гачком. Спершу плели сітку-тло 
визначеного розміру чи форми, на яку вишивали 
в’язані фітоморфні мотиви (різноманітні квіти, 
листя, галузки). Таким чином створювали високо-
художні композиції, а вироби мали вишуканий 
та романтичний вигляд (комірці, жабо, манжети, 
хустинки, окремі частини одягу).

18 Нова хата. – 1933. – Чис. 12. – С. 8.
19 Нова хата. – 1934. – Чис. 1. – С. 12.
20 Бревко С., Крушельницька Л. Трикотарський 

підручник. – Л. : Вовна, 1937. – 48 с.
21 Листи державної професійної жіночої школи 

у м.  Львові про відкриття в’язальних курсів для 
вчительок початкових шкіл. – ЦДІАУЛ. – Ф. 179, 
оп. 4, спр. 2569, 2 арк.

Роман Радович
(Львів)

ТОК ЗІ  С Т І Ж КОВИ М ВЕ РХОМ 
Я К РЕ Л І КТОВА ФОРМ А Ж И ТЛ А

Серед різноманіття просторово-кон-
структивних варіантів поліських клунь на 
особливу увагу заслуговують зрубні будівлі, 
перекриті рубленим центрично-вінчастим 

верхом. Окремі релікти таких споруд обсте-
жили українські та польські вчені у 20–30-х 
роках ХХ ст. 1  Насправді останній зразок току 
із вінчастим верхом центричної композиції 
був виявлений науковцями Київського му-
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зею під відкритим небом у 70-х роках ХХ ст. 2 
Дослідники фіксували такі токи в сс.  Соба-
чин 3, Кишин, Озеряни 4 Олевського району, 
Дідковичі Коростенського  5 району Жито-
мирської області; Дроздинь  6, Старе Село  7 
Рокитнівського району Рівненської області; 
Гричиневичі, Великі Стеблевичі, Войткеви-
чі колишнього Лунинецького повіту (Біло-
русь)  8. Білоруські вчені згадують квадратні 
клуні із пірамідальним центрично-вінчас-
тим перекриттям у Житковицькому районі 
(сс. Баяничі, Лясковичі) 9.

Стіни таких будівель представляли собою 
шестигранний (чи наближений до квадра-
та) зруб, складений з колод (сс. Гричиневичі, 
Стеблевичі, Собачин, Дроздинь) або брусів 
(сс.  Старе Село, Кишин) у простий замок. 
Дах, який мав форму шестигранної зрізаної 
вверху піраміди 10, виконували теж у зрубній 
техніці з горизонтальних вінців, які догори 
поступово вкорочувались. Причому врубки 
у вінцях конструкції покриття робили негли-
бокими, тому між ними залишалися досить 
широкі щілини. Така техніка вкладання він-
ців, яка дає розріджений варіант зрубу, відо-
ма у росіян і білорусів як техніка «в рэж», у 
поляків  – «luźny zrąb». Відомий дослідник 
слов’янського світу Казимир Мошинський 
вважав такий дах «дерев’яною аналогією» так 
званого фальшивого склепіння кам’яних спо-
руд круглої форми 11.

На території України, зокрема в регіоні 
Карпат, відомі й інші господарські споруди, 
перекриті зрубним стіжковим верхом. Так, на 
Закарпатті (с.  Керецьки Свалявського  р-ну) 
траплялись невеликі зрубні приміщення 
(«кучі»), перекриті зрубним пірамідальним 
верхом, які призначались для утримання сви-
ней 12. Проте найбільшої досконалості зрубне 
центрично-вінчасте перекриття досягнуло в 
українських дерев’яних храмах.

У  контексті нашої праці заслуговують на 
увагу дві мініатюри ХІІІ (ХV) ст., на яких зо-
бражено «поруб»  13 (деякі вчені трактують 
цю споруду як «льох, обкладений колодами 
[чи, швидше, викладений з колод? – Р. Р.]» 14). 
На мініатюрах відображені дві події, дато-
вані у літопису 1067–1068  роками: «Ізяслав 
тоді привів Всеслава до Києва, і всадили 
його в поруб із двома синами… Люди ж ви-
сікли Всеслава із поруба»  15. Приміщення 
«поруб» згадується і в інших місцях літопису: 
«… Игорь разболелся в порубе… И тогда, по-
слав, повеле над ним поруб разоимати, а тако 
выяша ис поруба вельми больного и несо-
шау келью…» (1146), «…Князи же (всадиша) 

в поруб и отъемше, ослепиша Мъстислава и 
Ярополка…» (1177) 16. Споруда, яка зображає 
поруб, однозначно дерев’яна, складена з го-
ризонтальних вінців і перекрита стіжковим 
верхом такої ж конструкції, як і стіни. На 
ілюстраціях є віконця. Дверей, очевидно, не 
було, оскільки, щоб випустити з нього хво-
рого Ігоря, поруб необхідно було розібрати 
(«разоимати»). Всеслава з поруба «висікли» 
(поруб вирубали сокирами, що і відтворено 
на мініатюрі). Найбільш вірогідно, що вхід-
ний отвір у цю споруду був розташований на 
вершині шатрового перекриття.

Аналогії дахів, генетично пов’язаних із 
центрично-вінчастим перекриттям, поліських 
клунь відомі у росіян (дах «костром» («єпан-
чой»), «горшком», «порубом») 17. У Московській 
області їх влаштовували таким чином. По до-
вжині даху клали два дерева («погоніни»). Упо-
перек них врізали три «самці» таким чином, 
що середній зв’язував «погоніни» посередині. 
Далі, відступаючи дещо до середини, врубува-
ли другий ряд «погонін» (вже коротших), по 
них  – «самці» (теж коротші від попередніх) і 
т. д. Таким чином створювалась пірамідальна, 
звужена доверху конструкція, заввишки при-
близно 3,5 м, складена із десяти рам, утворених 
«погонінами» і «самцями» 18. Дахами подібної 
конструкції перекривали «овіни» та криті дво-
ри в Московській області 19, бані, двори на Се-
редньому Поволжі 20 тощо.

На особливу увагу заслуговує інформа-
ція, записана К. Мошинським у с. Старе Село 
(нині  – Рокитнівського  р-ну), про те, що 
шести кутні будинки цілком подібні до зафік-
сованої тут шестигранної стодоли, перекри-
тої зрубним дахом, «…тільки від неї менші 
служили раніше в згаданому поліському селі 
як хати, але хат таких було перед роками за-
ледве дві на ціле село…» 21.

Враховуючи твердження відомого поль-
ського дослідника Збігнева Дмоховського 
про те, що «…будівлі господарські повстали 
значно пізніше від житлових і, напевно, не-
одноразово переймали їх уклад» 22, а також по-
дібне твердження, висловлене відомим укра-
їнським ученим Михайлом Драгомановим, 
відповідно до якого «…давніші типи житло-
вих будівель у процесі піднесення культури 
на вищий щабель переходять у розряд гос-
подарських»  23. Інформація К. Мошинського 
набуває особливої цінності. Зокрема, знаний 
дослідник Полісся Степан Таранушенко на 
основі цього вважав, що «... шестигранні руб-
лені будови з стіжковим рубленим верхом без 
стелі на Україні в минулому використовува-
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лись, як житло…», і думка Михайла Драгома-
нова «...повинна відіграти значну роль в роз-
робці проблеми генезису типів будов» 24.

Зауважимо, що генетично споріднений зі 
стіжковим верхом поліських клунь дах «ко-
стром» росіяни у минулому застосовували і 
при влаштуванні дахів над житлом (Москов-
ська  обл., колишня Пензенська губернія  25). 
Найімовірніше, що власне таку стелю на тере-
нах Білоруського Полісся описав російський 
дослідник Іван Сєрбов на початку ХХ  ст.: 
«... Зустрічаються ще курні хати з куполопо-
дібною стелею і з отвором вверху, який зви-
чайно після опалювання печі закривається 
дощаним щитом...» 26.

Житла зі зрубним стіжковим верхом відо-
мі також у неслов’янських народів, зокрема 
на Кавказі: у грузинів – «дарбазі» 27, вірмен – 
«азарашен» («лгхатуні») 28, азербайджанців – 
«карадам»  29. Деякі грузинські вчені відзна-
чають поширення житла «дарбазного» типу, 
у різних відмінах, в азіатській будівельній 
культурі аж до Індії 30. Відомий грузинський 
вчений Лонгиноз Сумбадзе проводить чис-
ленні паралелі з дарбазним житлом, викона-
ним із застосуванням дерева чи каменю, у 
таких країнах, як Таджикистан, Індія, Китай, 
Корея, Персія, Туреччина, а також на північ-
ному сході Африки та ін. 31

Грузинське житло-«дарбазі» представляє 
собою квадратне у плані приміщення, пере-
крите стіжковим центрично-вінчастим вер-
хом. На території Грузії ще у ХІХ ст. воно, оче-
видно, мало значне поширення. У крайньому 
випадку станом на 60-ті роки ХХ  ст. було 
обстежено більше сотні таких споруд  32. Тут 
воно досягло архітектурно-конструктивної 
досконалості. Дарбазні перекриття (назва та-
кого верху – «гвіргвіні» (вінець)) за способом 
вкладання балок поділяють на «гвіргвіні» 
паралельного, кутового та змішаного вкла-
дання, у свою чергу кожна із цих груп поді-
ляється на чотирикутні й восьмикутні «гвірг-
віні» 33. Грузинські вчені вважають «дарбазі» 
одним із найдавніших і корінних типів жит-
ла, широко розповсюдженого колись на схо-
ді і півдні країни  34. Вони пов’язують його з 
Колхідським домом, описаним римським ар-
хітектором І ст. до н. е. Вітрувієм 35.

Про спорідненість поліських клунь, пере-
критих зрубним стіжковим верхом, із житло-
вими опалюваними спорудами свідчить ряд 
факторів.

У  першу чергу це стосується технологіч-
них особливостей зведення зрубу стін. Слід 
нагадати, що стіни зрубних поліських клунь 

(як і інших холодних господарських будівель 
двору) складали, не дуже старанно підганя-
ючи вінці, часто залишали між останніми 
незначні щілини, які забезпечували добру 
циркуляцію повітря, що значно прискорю-
вало просихання необмолоченого збіжжя  36. 
До речі, як повідомляють респонденти із 
с. Леонівка Іванківського району, у каркасно-
дильованих клунях (з тильного боку) іноді 
навіть витягали два-три вінця («барканиці») – 
для «кращого продуху». Натомість у відомих 
клунях із сс.  Собачин і Старе Село зруб до-
сконалий, а у вінцях клунь із сс. Гричиневичі 
та Великі Стеблевичі для щільнішого їх при-
лягання вибрана драчка (поздовжній паз), що 
практично не траплялося при спорудженні 
холодних будівель двору, але було типовим 
для житлобудівництва.

Ще одним конструктивним рудиментом, 
який пов’язує поліські клуні, перекриті цент-
рично-вінчастим дахом із житловими спору-
дами, є отвір на його вершині, який засува-
ється дошками. З.  Дмоховський порівнював 
такі клуні із тимчасовим житлом поліщуків і 
гуцулів, у яких наявне відкрите вогнище по-
середині приміщення та аналогічний отвір, 
призначений для відводу диму  37. Як вважав 
дослідник, верхній отвір відігравав тут також 
і функцію первісного вікна (як у давніх жит-
лах греків, східних німців) і відповідав нор-
везькій «лорі» 38. До речі, у деяких квад ратних 
і шести кутних поліських клунях (сс.  Старе 
Село, Гричиневичі) збереглося широке кру-
гове піддашшя, підтримуване платевкою, 
опертою на виноси третього (зверху) вінця 
зрубу. На думку З.  Дмоховського, наявність 
такого піддашшя у житлових будівлях була 
можлива лишень за відсутності вікон у стінах 
і наявності верхнього світлового отвору  39. 
Слід зазначити, що для примітивніших форм 
житла південних слов’ян із відкритим вогни-
щем посередині приміщення теж характерна 
відсутність вікон у стінах і наявність верх-
нього світло-димового отвору 40. Як твердять 
дослідники, центрично-вінчасті перекриття 
на кшталт вірменського «глхатун» та грузин-
ського «дарбазі», зі світло-димовим отвором 
вверху, «в принципі представляють собою 
землянкову систему житла», свідченням чого, 
зокрема, є використання світло-димового 
отвору замість звичайного вікна у стіні  41. 
А  відомий чеський історик Любор Нідерле 
вважав, що деякі типи примітивного землян-
кового житла, яке збереглося на Балканах, 
південні слов’яни будували на своїй прабать-
ківщині ще до переселення на південь 42.

http://www.etnolog.org.ua



 239  

Заслуговує на увагу і лексема «осеть», яку 
поліщуки іноді застосовували для називання 
шестигранних клунь зі зрубним шатровим пе-
рекриттям  43. Як уже згадувалось, цим термі-
ном на Поліссі називали опалювані споруди, 
призначені для просушування збіжжя. Поді-
бний верх траплявся і в росіян при будові су-
шарень аналогічного призначення – «овінів» 44.

Аналогії багатогранних зрубних будівель 
знаходимо також у тимчасовому житлі гуцу-
лів. Зокрема, «колиби» гуцульських лісорубів 
та лісосплавників часто мали форму шести-, 
восьми-, дев’яти-, одинадцяти-, дванадцяти- 
чи навіть чотирнадцятигранного зрубу (зав-
вишки приблизно 0,9–1,5  м)  45. Шпари між 
вінцями (як і у стаціонарних житлах) конопа-
тили мохом. Крокви вкладали таким чином, 
що вони творили пірамідальну форму даху. 
Дах вкривали драницями або лубом, поверх 
якого клали смерекове гілля з хвоєю, а на 
його вершині залишали отвір («прозір») для 
виходу диму. Вікон у колибах не було. В одній 
зі стін прорубували двері, через які заходи-
ли до невеличких сіней. Посередині колиби 
влаштовували ватру, низ якої вимощували 
камінням чи зводили підмурівку. Навколо 
ватри встановлювали примітивні дерев’яні 
тапчани («подложа») чи влаштовували «прі-
че», на яких спали лісоруби. У ногах «подло-
жів» ставили «заставки» з дощок, щоб від ва-
три не пекло в ноги.

Хоча археологія не дає прямих підтвер-
джень побутування багатогранних чи прямо-
кутних жител, перекритих стіжковим зруб-
ним верхом, існування таких споруд у давніх 
слов’ян абсолютно не виключене. Передов-
сім звертають на себе увагу так звані овальні 
«юрто подібні» житла, відомі в деяких селищах 
пограниччя Лісостепу і Степу (Йосипівка, 
Чернеччина) пеньківської культури (носіями 
якої, на думку вчених, були племена антів)  46. 
Не заглиблюючись у дискусії, які точаться 
між археологами щодо цього питання впро-
довж кількох останніх десятиліть  47, можемо 
припустити, що одним із цілком вірогідних 
варіантів реконструкції деяких із цих жител 
могли бути наближені до кола багатогранні 
зрубні споруди. Зокрема, це стосується оваль-
ної наземної будівлі, виявленої В. Петровим на 
Стецівському поселенні. Її основа перебувала 
в шарі гумосного піску на глибині 0,25  м від 
сучасної поверхні. Діаметр долівки, вкритої 
плямами сажі і вугликів, дорівнював 6–7,2 м 48. 
Особливу увагу слід звернути на те, що по пе-
риметру споруду оточував рівчак шириною 
0,3–0,4  м, завглибшки 0,1–0,15  м  49. Останній 

факт надзвичайно показовий, коли взяти до 
уваги етнографічні відомості про те, що у бу-
дівлях ХІХ ст., споріднених із житлом, нижній 
вінець зрубу, з метою теплозбереження, дещо 
заглиблювали в землю 50. Без особливих труд-
нощів можна побачити, що в овал рівчака впи-
сується восьмигранний зруб (зазначимо, що в 
розкопі немає ніякого натяку на стовпові ями). 
Найбільш вірогідним варіантом перекриття 
такої споруди міг бути дах шатрової форми. До 
речі, щодо останнього, то подібну думку ви-
словлювали деякі археологи 51. Зауважимо, що 
квадратні у плані житла із вогнищами, розта-
шованими ближче до центру, які переважали 
на ранньому етапі пеньківської культури  52, у 
більшості випадків теж могли бути перекриті 
стіжковим дахом. До речі, у примітивніших 
житлах південних слов’ян (болгар, македонців, 
сербів, хорватів), які, на думку вчених, сфор-
мувались на основі носіїв пеньківської культу-
ри 53, шатроподібні дахи траплялись ще у кінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. 54

Відомий польський учений Зигмунт Гло-
гер, досліджуючи генезу даху в поляків, вва-
жав, що первісний прототип даху складався 
із чотирьох рівних боків і мав одну спіль-
ну вершину  55, тобто мав стіжкову форму. 
З.  Дмоховський вбачав генетичний зв’язок 
стіжкових верхів із центрично-вінчастими 56. 
Непрямим доказом наявності такого даху в 
давньослов’янському житлі може слугува-
ти повідомлення арабського мандрівника 
Х  ст. Ібн-Даст (Ібн-Русте), який, відвідавши 
слов’ян, писав про місцеве будівництво: «Хо-
лод в їхній країні буває до того великий, що 
кожен з них викопує собі в землі ніби пивни-
цю, до якої приробляє з дерева гостроверхий 
дах, подібно до (верху) християнської церкви, 
й на той дах накладає землю. У таких пивни-
цях поселяються з усією сім’єю і, взявши дров 
і каміння, запалюють вогонь і розпікають ка-
міння на вогні до червоного» 57. Ми маємо всі 
підстави розглядати стіжковий центрально-
вінчастий дах як один із найбільш вірогідних 
варіантів реконструкції описаного мандрів-
ником дерев’яного гостроверхого даху, подіб-
ного до верху християнської церкви.

Таким чином, викладений матеріал дозво-
ляє простежити певний зв’язок між полісь-
кими багатогранними чи квадратними клу-
нями, перекритими центрично-вінчастим 
верхом і житловими спорудами. Причому 
необхідно зазначити, що застосування такої 
форми даху в житлах мало бути найбільш ра-
ціональним при наявності відкритого вогни-
ща, розміщеного посередині споруди.
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Оксана Федина 
(Львів)

У К РА Ї НСЬК И Й Н А РОД Н И Й КО С Т ЮМ 
К І Н Ц Я Х І Х  –  ПОЧ АТ К У Х Х С ТОЛ І Т ТЯ: 
С У Т Н ІС Т Ь Х УДОЖ Н ЬОЇ Т РА Д И Ц І Ї

Процес інтеграції культур різних наро-
дів у світову цивілізаційну систему загрожує, 
з одного боку, втратою ними самобутності, а 
з другого, детермінує явища протилежного 
характеру  – посилення національної само-
свідомості, актуальність духовних цінностей, 
прагнення до збереження етнічної специфіки 
та захисту основних складових етнічної куль-
тури.

Одним із головних, сутнісних компонен-
тів етнічної культури є народне мистецтво і, 
зокрема, художня творчість. Відомо, що свого 
часу чимало мистців – представників різних 
художніх напрямків і жанрів – зверталися до 
культурного минулого свого народу та сві-
тової спадщини, прагнучи знайти найбільш 
переконливу опору для своєї творчості. На 
думку окремих дослідників, чим віддалені-
шими в часових межах є ці пласти культури, 
тим істиннішою виявляється основа для їх-
ніх творчих інтенцій. Тому на початку ХХІ ст. 
нам вкрай необхідно знати основоположні 
моменти культурного буття, мати правди-
ві, науково обґрунтовані критерії розуміння 
мистецтва свого народу, знати його місце й 
функції, як минувшини, так і сьогодення, а 
особливо – у майбутньому.

Якщо збереження та розвиток народного 
мистецтва вже від ХІХ ст. було пріоритетним 
завданням українознавчих студій, то в ХХ ст. 
особливої уваги потребує проблема естетич-
ного обґрунтування сприйняття творів на-
родного мистецтва та збагнення нашими су-
часниками сутності художніх традицій у них. 

Так, у контексті вищевикладеного акту-
альним, з нашого погляду, є сучасне, адекват-
не розуміння специфіки художньо-образної 
системи українського народного вбрання 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., етики та естетики 
образу національного костюма.

Дослідженню традиційного вбрання укра-
їнців присвячено чимало наукових праць, у 
яких більш-менш коректно висвітлюються 
питання історико-етнографічних особли-
востей традиційного вбрання, його худож-
ньої своєрідності. Метою ж цієї публікації є 

з’ясування засадничих принципів творення 
ансамблів традиційного народного одягу 
різних історико-культурних регіонів Украї-
ни – сталих, незмінних, обов’язкових рис, які 
становлять основу їхньої художньо-образної 
системи, сутність художньої традиції. Така 
постановка проблеми потребує, на нашу дум-
ку, дослідження традиційного вбрання укра-
їнців у єдності етнографічного, мистецтво-
знавчого та культурологічного аспектів. 

Так, зокрема, теоретико-естетичний ана-
ліз численних ансамблів українського на-
родного одягу кінця ХІХ  – початку ХХ  ст., 
збережених у колекціях музеїв України та 
приватних збірках, зафіксованих в архівних 
фотоматеріалах та творах образотворчого 
мистецтва, дав можливість усталити деякі 
закономірності та формальні принципи гар-
монії українського традиційного костюма. 
Вважаємо, що вони можуть бути представле-
ні так:

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Київська область, Бородянський район 

(ДМУНДМ, м. Київ)
Компоненти: сорочка, плахта, запаска, 

крайка, керсетка, коралове намисто, намітка.
Прикметною рисою композиційного ви-

рішення цього cвяткового жіночого костю-
ма є контраст трапецієподібної та прямої 
форм  – плечового (керсетки) та поясного 
одягу (плахти та запаски). Разом вони під-
креслюють вертикальність силуету костюма, 
надають йому деякої монументальності. Це 
враження підсилено контрастним поєднан-
ням горизонтальних та вертикальних деко-
ративних ліній. Характер стилізації орнамен-
ту – геометричний.

Поєднання білого, рожевого (червоного) 
та брунатного кольорів надає образу цьо-
го костюма шляхетних рис. Домінуючий 
червоний колір в орнаментиці плахти під-
креслює враження святковості. Лаконічний 
графічно-лінійний декор керсетки, склад-
ність крою цього жіночого плечового одягу 
(наявність із боку спинки таких конструк-
тивно-декоративних елементів, як складки) 
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та якість фабричної тканини є свідченням 
впливу міської моди. На темно-брунатному 
тлі керсетки виразно звучать разки корало-
вого намиста.

Головний убір – намітка з тонкого серпан-
кового полотна, вив’язана в особливий спосіб, 
надає цьому вбранню своєрідності. У ньому 
звучать культурні традиції жіночих голо-
вних уборів часів Княжої доби, а можливо, і 
давнішого походження. Загалом художнє ви-
рішення цього святкового одягового ансамб-
лю відповідає тогочасним етиці та естетиці 
образу молодої жінки.

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Вінницька область (ДМУНДМ, м. Київ)
Компоненти: сорочка, обгортка, тканий 

пояс, коралове намисто, намітка.
Прикметною рисою цього традиційного 

жіночого костюма є графічність його ком-
позиційного вирішення – рівновага площин 
чорного і білого кольорів, лаконічний геоме-
тричний характер вишивки сорочки. В осно-

ві його системи декору лежить ритм горизон-
тальних та вертикальних орнаментальних 
ліній та смуг, де широкий тканий пояс слугує 
виразним колірним акцентом (із домінуючим 
червоним та вкрапленням жовтогарячого, 
зеленого та фіолетового кольорів). Він озна-
чує зони «верху» й «низу» жіночого костюма. 
Разки коралового намиста з металевими при-
красами підкреслюють святковість образу.

Силуетна форма обгортки  – динамічна, 
один її край закріплено на талії. Асиметрію 
поясного вбрання врівноважують довгі кін-
ці пояса, що звисають із протилежного боку 
костюма.

У шапкоподібному уборі голови тут зву-
чать естетичні риси жіночих убрань Княжої 
доби. Як і в попередньому варіанті, збереже-
но ідею ансамблевого вирішення костюма.

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Полтавська  область (МЕХП ІН НАН 
Украї ни, м. Львів)
Компоненти: сорочка, плахта, запаска, 

крайка, керсетка, коралове намисто, очіпок і 
хустка.

Подібно до попереднього варіанта вбран-
ня, силует полтавського костюма творять 
трапецієподібної форми керсетка та прямо-
кутної  – плахта й запаска. Їхнє контрастне 
поєднання підсилено опозиційністю кольо-
рів  – сіро-зеленого та червоного. Крій кер-
сетки із завищеною лінією талії надає силу-
етній формі жіночого костюма стрункості, 
а ритм складок з боку спинки підкреслює 
естетичну виразність форми цього плечо-
вого одягу. В образному вирішенні керсетки 
виражено своєрідний синтез елементів сіль-
ської та міської культур. Якщо рослинний 
мотив аплікації (квітка-дерево) на пілочці 
керсетки має традиційний характер, то осо-
бливості її крою та використання оксамиту 
як коштовного матеріалу оздоблення є свід-
ченням міської моди.

Характерною ознакою цього та інших жі-
ночих убрань є ритмічна, за колірним вирі-
шенням, узгодженість його складових. Так, 
взуття, керсетка і очіпок творять тут певний 
ряд компонентів із сіро-зеленим кольором 
в основі. Вони, відповідно, у шаховому по-
рядку, чергуються з комплексом поясного 
вбрання, намистом та хусткою червоного 
кольору. У  композиції цього костюма ви-
разним є принцип симетрії та рівноваги. 
Вишивка рукавів «білим по білому» на-
дає ансамблю жіночого одягу шляхетнос-
ті. У  системі декору поєднуються елементи Вінницька обл. (ДМУНДМ, м. Київ)
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рослинного та геометричного характеру із 
домінуванням останнього. 

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Рівненська область (МЕХП ІН НАНУ, 

м. Львів)
Компоненти: сорочка, спідниця, запаска, 

крайка, безрукавка, коралове намисто, на-
чільна стрічка, намітка.

Характерною рисою цього волинського 
вбрання є контраст білого і червоного кольо-
рів із домінуванням останнього. Видовжена, 
розширена до низу форма спідниці й запас-
ки, із притаманним їм смугастим тканим 
орнаментом, та коротка до талії, прилеглого 
силуету безрукавка творять силует цього жі-
ночого костюма та підкреслюють його верти-
кальну спрямованість. Безрукавка червоно-
го кольору з фабричної тканини слугує тут 
композиційним центром. Ускладнений крій 
цього плечового одягу  – поглиблений виріз 
горловини (на зразок декольте) та додатково 
підкреслена лінія талії завдяки ритму клапа-
ноподібних декоративних елементів свідчать 
про вплив міської моди того часу. Орнамен-
товане поле рукавів сорочки несе в собі ідею 
рівноваги. Геометричні елементи тут розмі-
щено в шаховому порядку. Разки коралово-
го намиста, вишивана червоними нитками 
начільна стрічка і начільна частина намітки 
підкреслюють ансамблеву єдність комплексу 
головного убору і прикрас, а відтак, і всіх ком-
понентів костюма. У  ньому репрезентовано 
елементи сільської та міської культур, есте-
тичні традиції давньоукраїнського періо ду та 
нового часу.

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Житомирська область (ДМУНДМ, м. Київ)
Компоненти: сорочка, спідниця, запаска, 

крайка, коралове намисто, хустка.
Важливим композиційним прийомом, як 

і в попередньому варіанті жіночого костюма, 
виступає контраст білого і червоного кольо-
рів. Виразним є протиставлення «верху» і 
«низу» – як світлої, малої форми та темної, ве-
ликої. Разом вони підкреслюють стрункість 
силуету жіночого вбрання. Оригінальним є 
тут малюнок тканої запаски, завдяки якому 
вона постає семантично насиченим компо-
нентом. Орнаментальну композицію запаски 
побудовано за принципом дзеркальної си-
метрії та колірної рівноваги. Вона має пере-
дусім чітко виражену тридільну структуру 
(низ-середину-верх), характер декоративних 
елементів – геометричний. Тут виражено сві-

тоглядні ідеї давнього походження – уявлен-
ня наших предків про універсальну модель 
світу та діалектичну природу всього сущого. 
У цьому виявляється традиційність світогля-
ду українців. 

Горизонталь тканого пояса на талії про-
тиставлено вертикалі вишиваної пазухи со-
рочки. Хустка, подібно до намітки в інших 
історико-культурних регіонах, вив’язана на 
зразок шапкоподібного головного убору. 
З  погляду ансамблевої єдності компонентів 
помітною є відсутність верхнього плечового 
одягу: декоративну площину поясного вбран-
ня композиційно не врівноважено.

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Львівська область., Яворівський район 

(Павлюк  С., Чмелик  Р. Скарби Музею етно-
графії та художнього промислу Інституту 
народо знавства НАН України.  – Л., 2005.  – 
228 с. : 71 іл.)

Компоненти: спідниця-шорц, запаска, со-
рочка, кабат, коралове намисто, бавниця і 
хустка. 

Прикметною рисою цього яворівського 
жіночого вбрання, як і попереднього волин-
ського, є естетика білого кольору.

Львівська обл., Яворівський район
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Форма костюма – прилеглого силуету, роз-
ширена до низу. Нижні краї спідниці, запас-
ки, кабата, а також разки намиста й бавниця, 
творять ритм горизонталей, підкреслюють 
пропорційні співвідношення компонентів 
костюма, їхню спрямованість вгору. Цій ідеї 
підпорядковано повздовжні лінії тканого ма-
люнка спідниці-шорц, довгі кінці крайки та 
вишивані смуги пілочок кабата. Разом вони 
становлять традиційну систему декоратив-
ного оздоблення. Домінуючий орнаменталь-
ний мотив – «квітковий». Контраст білого та 
червоного, із вкрапленням синього, надають 
цьому яворівському вбранню своєрідності. 
Ввжливу роль у його образному вирішенні 
відіграє головний убір.

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Львівська область, Яворівський район 

(ЛНМ ім. А. Шептицького)
Компоненти: спідниця-шорц, запаска, со-

рочка, безрукавка, хустка і бавниця.
В основі композиції костюма  – контрас т 

площин білого та червоного кольорів, го-
ризонтальних та вертикальних орнамен-
тованих смуг. Характерною ознакою цього 
вбрання є мальовничість, «квітковість» (без-
рукавка, прикрашена барвистими дрібними 
квітковими візерунками), на відміну від гра-
фічної чіткості оздоблення плечового одягу 
інших жіночих одягових ансамблів цього 
регіону.

Характерною рисою образного вирішен-
ня цього яворівського ансамблю вбрання є 
синтез елементів сільської та міської культур. 
Тут має місце поєднання архаїчних мотивів 
(ряд антропоморфних фігур, що чергують-
ся з мотивом «деревця» у вишивці запаски) 
та конструктивно-декоративних прийомів, 
притаманних одяговим формам західноєв-
ропейської моди (крій безрукавки).

Важливу роль у композиції ансамблю 
костюма відіграє головний убір, складовими 
якого є бавниця й хустка. У їхньому худож-
ньому вирішенні збереглися естетичні риси 
уборів осіб високого князівсько-боярського 
рангу. 

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Тернопільська область, Борщівський ра-

йон (Павлюк  С., Чмелик  Р. Скарби Музею 
етно графії та художнього промислу Інститу-
ту народознавства НАН України. – Л., 2005. – 
228 с. : 71 іл. – Іл. 70)

Компоненти: сорочка, обгортка, запаска, 
тканий пояс, коралове намисто.

Західноподільський жіночий костюм ви-
різняється особливою естетикою чорного 
кольору, підкресленою симетрією та рівно-
вагою форм. Контрастне поєднання чорно-
го, білого та червоного надає образу костюма 
врочистості. Характерним у цьому ансамблі 
жіночого вбрання є поділ «верху» та «низу». 
Художньо виразним елементом у ньому ви-
ступають багато орнаментовані рукави со-
рочки. Чітка тридільна структура їхнього 
композиційного вирішення (верх-середина-
низ) є свідченням традиційності естетично-
го мислення нашого народу. Верхня частина 
уставок тонально й фактурно узгоджується з 
декоративним полем запаски, тканої в різно-
колірні горизонтальні смуги. Середня части-
на уставок колористично поєднується з кора-
ловим намистом. У їхній найбільшій нижній 
частині виражено ідею рівноваги чорного й 
білого. У системі декору цього жіночого кос-
тюма присутня опозиція горизонтальних та 
вертикальних ліній. Відсутність головного 
убору негативно впливає на рівень художньо-
образного трактування цього вбрання. Зага-
лом у його композиційному вирішенні про-
читується принцип ієрархічності єдності, 
притаманної системі ансамблю. 

Тернопільська обл., Борщівський р-н
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Ансамбль жіночого святкового вбрання
Тернопільська область, Борщівський ра-

йон (Павлюк  С., Чмелик  Р. Скарби Музею 
етно графії та художнього промислу Інститу-
ту народознавства НАН України. – Л., 2005. – 
228 с. : 71 іл. – Іл. 70)

Компоненти: штани, сорочка, пояс.
На противагу жіночому варіантові цьому 

західноподільському чоловічому вбранню 
властивою є естетика білого кольору. Ню-
ансність пропорційних співвідношень форм 
поясного та плечового одягу, їхня одноколір-
ність підкреслюють виразність силуету чоло-
вічого костюма, його вертикальну спрямова-
ність. Опозиція горизонталей та вертикалей 
вишиваних ліній та смуг творить тут систему 
декоративного оздоблення, яка має чіткий 
графічний характер. Широкий тканий пояс 
слугує композиційним центром та семантич-
но насиченим компонентом цього ансамблю 
чоловічого одягу. 

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Івано-Франківська область, Городенків-

ський район (ЛНМ ім. А. Шептицького)

Компоненти: додільна сорочка, обгортка, 
запаска, крайка, безрукавка, намітка.

В основі композиції цього жіночого 
вбрання контраст «верху» та «низу» – світло-
го і темного, білого і червоного, малої форми 
і великої, статичної та динамічної, гладкої 
площини та орнаментованої.

Форми поясного одягу з тканим верти-
кально-лінійним малюнком (ефект гофру-
вання додатково збагачує площину запаски) 
підкреслюють вертикальну спрямованість 
силуету костюма. Цій ідеї слугує й оздо-
блення плечового вбрання – орнаментовані 
смуги пілочок безрукавки. По обидва боки 
від них розташовано підкреслено декора-
тивні кишені (мініатюрної форми) із моти-
вом «квітки-дерева». Контрастне поєднання 
білого й червоного кольорів, із домінуван-
ням останнього, надає вбранню святкового 
характеру.

Біла намітка з вишиваними краями, 
зав’язана в особливий спосіб, несе в собі есте-
тичні риси жіночих уборів князівського ран-
гу періоду Київської Русі.

Ансамбль жіночого святкового вбрання
Бойківщина (МЕХП ІН НАНУ, м. Львів)
Компоненти: сорочка, вибійчана спід-

ниця, запаска, подовжений лейбик, очіпок, 
хустка, чоботи.

Виразність трапецієподібного силуету, 
контраст світлого і темного, лаконізм оздо-
блення  – такі основні естетичні риси цього 
жіночого костюма. Пропорційні співвідно-
шення компонентів вбрання підкреслюють 
вертикальну спрямованість його силует-
ної форми. Центральній вертикальній лінії 
оформлення верхнього та поясного одягу 
протиставлено ритм горизонтальних лі-
ній  – низу спідниці, запаски та оздоблення 
лейбика. Темні й світлі площини складових 
костюма чергуються в шаховому порядку, 
виражаючи ідею рівноваги, спокою та не-
змінності.

Шийна прикраса з бісеру та головний убір 
(очіпок і хустка) надають жіночому вбранню 
образного звучання. 

***
На основі проведеного комплексного ана-

лізу цих та інших зразків традиційного на-
родного вбрання українців кінця ХІХ  – по-
чатку ХХ  ст. різних історико-культурних 
регіонів можна зробити такі висновки: 

1.  Характерним для українського жіно-
чого святкового костюма є протиставлення, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н 

(ЛНМ ім. А.Шептицького)
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за формою та кольором (контраст «верху» й 
«низу»), плечового (сорочки, безрукавки) та 
поясного (плахти, обгортки, запаски, спід-
ниці) одягу. Така опозиційність форм не 
притаманна структурі традиційного чоло-
вічого вбрання. Подібність пропорційних 
і колірних співвідношень його плечового 
(сорочки, безрукавки, кептаря) і поясного 
(штанів) одягу слугує цілісності сприйняття 
силуету, підкреслює його монументальність. 
Зони «верху» та «низу» як у чоловічому, так і 
в жіночому вбранні означує пояс («крайка»), 
що надає останньому важливого компози-
ційного та семантичного значення – центру 
(сере дини).

2. Основу системи декору народного свят-
кового костюма творить контраст вертика-
лей та горизонталей, що передбачає ціліс-
ність його композиційного вирішення. Цій 
ідеї також підпорядковано поєднання вер-
тикальних, діагональних та горизонтальних 
декоративних ліній. За характером орнамен-
тальних мотивів, композиційним розміщен-
ням, конфігурацією декоративних елементів, 
колірним поєднанням, матеріалом, факту-
рою, техніками виконання тощо прикметною 
рисою є єдність та різноманітність (багатство 
і поліваріантність) оздоблення, як в окремих 
видах традиційного одягу, так і в ансамблі 
костюма загалом. 

3.  Характерний мотив декору  – «квітко-
вий» (рослина, квітка, дерево). Також харак-
терними є: поєднання стилізованих геоме-
тричних, геометризованих та ізоморфних 
рослинних елементів в орнаментальних 
композиціях; домінування суто геометрич-
них мотивів в оздобленні одягу одних істо-
рико-культурних регіонів України (Волинь); 
або поєднання геометричного (геометризо-
ваного) та ізоморфного квіткового орнамен-
тів (Київщина, Полтавщина) або панування 
останнього – в інших (Яворівщина).

4.  Відчутною є особлива гармонія ко-
лірних співвідношень завдяки принципам 
контрасту та рівноваги, симетрії та рит-
мічного («шахового») чергування колірних 
плям, узгодженості основних та доповнюю-
чих кольорів тощо. Характерним є контраст 
трьох базових кольорів  – білого, чорного і 
червоного, та варіантів їхніх поєднань: біло-
го й чорного, чорного й червоного, червоного 
й білого, за їхньої візуальної рівноваги, або ж 
домінування одного з них. Можливим є ви-
користання (вкраплення) синього кольору 
або поліхромії взаємодоповнюючих кольо-
рів: червоного й зеленого, синього й жовтога-

рячого, фіолетового й жовтого. Прикметним 
є порівняно невелика кількість «золот» (по-
золоти) і «срібла» в оздобленні українського 
святкового вбрання.

5.  Якщо загалом для ансамблю україн-
ського традиційного одягу притаманною є 
органічна єдність краси та доцільності, то 
в окремих випадках деякі елементи мають, 
на нашу думку, переважно естетичне на-
вантаження і вирізняються підкресленою 
декоративністю. Наприклад, маленькі ки-
шені на пілочках покутських та гуцульських 
безрукавок, китиці – «дармовиси» на спинці 
гуцульських кептарів, одягання одночасно 
двох поясів – тканого широкого та вузького 
(«крайки») в жіночому покутському костю-
мі, декоративне завершення нижнього краю 
спідниці – «шорц», надмірна кількість біжу-
терії («так, що шия гнеться») на Тернопіль-
щині, перевантажені декором жіночі головні 
убори, зокрема весільні вінки, особливо ба-
гато прикрашені чоловічі капелюхи (криса-
ні) тощо. 

Таким чином, зазначені формальні ознаки 
гармонії зумовлено образним змістом народ-
ного костюма, для композиційного вирішен-
ня якого властивий високий рівень ансамб-
левого мислення. Традиційний український 
народний святковий костюм кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст., отже, це, передусім, художньо-
образна система ансамблю, сутність якого не 
зводиться до етнографічної точності компо-
нентів. Вона полягає в збереженні основопо-
ложних принципів творення образу костюма 
як проекту людини та універсальної моделі 
Всесвіту  – організованого, упорядкованого і 
гармонійного світу.
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Ольга Коновалова
(Київ)

ДО П И ТА Н Н Я ВИ ТОК І В 
ПОЛ ІСЬКОГО ОРН А М Е Н ТА Л ЬНОГО 
МОТ И ВУ «Н А КОЗА К А»

Стилізоване зображення людини, що 
у майстринь отримало назву «на козака», має 
розповсюдження в тканих речах Житомир-
ського Полісся. Мотив трапляється як в одязі, 
на запасках і фартухах, так і в інтер’єрних тка-
нинах  – рушниках-«завісках» і килимах. Це 
стилізоване, фронтальне зображення людини 
з чітко окресленою головою, плечима і розстав-
леними вбоки й зігнутими в ліктях руками. Фі-
гури завжди зображаються попарно, за прин-
ципом горизонтальної дзеркальної симетрії, 
так що одна з фігур завжди розташовується го-
ловою донизу. На килимах і запасках такий мо-
тив стає центричною домінантою орнаменту, а 
на долішній частині фартухів, повторюючись, 
перетворюється в лінійну композицію. Іншого 
характеру розміщення мотиву на рушниках, 
де на всій площині виткані в ритмічному по-
вторенні узорні смуги, в яких мотив «на коза-
ка» чергується з геометричними елементами в 
певній послідовності. У поліхромних килимах, 
витканих «закладним» перебором з вовняних 
ниток, на елементах одягу і рушниках в зобра-
женнях «козака» домінують різні відтінки чер-
воного кольору.

Як вважають дослідники, у жодному 
районі України і на сусідніх територіях в 
орнаментиці поштучних компонентів одягу 
немає аналогічних мотивів [5, с. 296]. На сьо-
годні не існує жодного дослідження, в якому 
з’ясовувалися б витоки цього мотиву та його 
поява в орнаментиці Полісся.

Загальновживаним стало стверджен-
ня, що це реліктова пам’ятка українського 
орнаментального мистецтва. За відсутності 
ґрунтовних досліджень у сучасному «коло-
науковому» просторі без будь-яких аргу-
ментів з’являються дуже оригінальні назви 
цього мотиву. Один з підписів під витканим 
орнаментом свідчить, що це «Знамено Де-
ревлянського князівства. Небесний верш-
ник – Даждь-Бог Древлян в іпостасі Рода. Го-
лівка Божества у 9 ниток – знак Рода-Сонця. 
Рушник. Гошев. Овруччина» [2, с. 13]. Інший 
підпис стверджує, що мотив «на козака» вже 
має риси Перуна. Це «“небесний” вершник 

на коні, що має нитки-числа: “голівка” на 
12 ниток, “плечі” 20 ниток, світиться велична 
блискавиця в 20  тканих ниток-календарів». 
У цьому разі – це створення нової міфології, 
заснованої на суб’єктивних відчуттях. Таким 
чином, у сучасному науковому просторі ак-
туальним є питання визначення витоків пев-
них орнаментальних мотивів з метою уник-
нення вільних трактувань.

Як уже зазначалося, орнаментальний мо-
тив «на козака», беззаперечно, сприймається 
науковцями як архаїчний елемент україн-
ської народної орнаментики. Але на сьогодні 
немає праці, в якій аналізувалося б питання 
походження і, відповідно, появи цього моти-
ву в орнаментиці Полісся. У  матеріалах з іс-
торико-етнографічного дослідження Полісся 
Р. Захарчук-Чугай більш детально зупинялася 
на існуванні цього мотиву в народному тка-
цтві, намагалася з’ясувати його семантику 
і час появи в орнаментиці. З цією метою ав-
тор опитувала інформаторів – майстринь сіл 
Житомирської області. Дослідниці вдалося 
розшукати в с. Левковичі ткаль, які пам’ятали 
місцеві назви мотивів у горизонтальних сму-
гах рушників. Починаючи від зарублених 
країв, орнаменти розміщувались у такій по-
слідовності: «на козака», «вітрак», «маківка», 
«кривуля», «рожа», «зорі», «оса». На краях ви-
ділялися домінуючі стилізовані людські по-
статі, а над ними – так звані небесні мотиви: 
зірки, хрести, сонце. Учена припускала, що 
таке розміщення відтворює традиційне уяв-
лення народу про будову всесвіту [5, с. 299].

Р.  Захарчук-Чугай з’ясувала приблизний 
час появи найдавніших «завісок», що зберег-
лися до нашого часу. Місцеві ткалі говорили 
про існування назви «на козака» з «давніх-да-
вен», так ткали їх бабусі «до революції», «за 
царя». «Коли настали колгоспи, то вовняні 
запаски “в козаки” почті не ткали, а тільки в 
прості “плашечки”. Та ж дороги були вовняні 
нитки, тяжело їх було доставать»  [5, с.  297]. 
Але наявність у фактурі тканих виробів знач-
ної кількості фабричної бавовняної пряжі 
червоного кольору дозволила приблизно да-
тувати період їх виготовлення 1880-ми  – не 
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пізніше 1910-х років. Отже, антропоморфний 
мотив «на козака» в орнаментиці Полісся ві-
домий, відповідно, з останньої чверті XIX ст. 
Більш ранніх подібних зображень в орнамен-
тиці ужиткових речей з території України до 
нашого часу не виявлено.

Щоб стверджувати архаїчність мотиву, не-
обхідно з’ясувати його витоки і час появи на 
ужиткових речах. Метою статті є дослідження 
витоків мотиву «на козака» із залученням іс-
нуючих аналогічних мотивів Малоазійського 
півострова – неолітичних настінних орнамен-
тів Чатал-Гуюка і турецьких килимів XIX ст. 
Важливим завданням в досягненні мети є 
визначення шляхів розповсюдження мотиву, 
а також з’ясування причин його органічного 
існування в орнаментиці Полісся. Означена 
мета потребує залучення етнографічного ма-
теріалу. Адже складність дослідження полягає 
в обмеженій кількості творів народного мис-
тецтва, що дійшли до нашого часу.

У  ході дослідження були знайдені зобра-
ження, наближені до подільського мотиву, на 
зовсім іншій території і в дуже віддаленому 
часовому просторі, що не так дає відповіді 
щодо походження мотиву і його архаїчності, 
як створює нові запитання.

Досліджуючи витоки антропоморфних 
зображень, було звернуто увагу на настін-
ні розписи одного з храмів Чатал-Гуюка на 
півдні Центральної Туреччини. Серед ре-
конструйованих Джеймсом Меллартом роз-
писів храму Е. VI В, 31 існують зображення, 
майже ідентичні українським  [8]. Різниця 
полягає в характері загальної композиції 
та додаткових орнаментальних елементах: у 
розписах Чатал-Гуюка подвійні фігури ство-
рюють сітку, що вкриває майже всю стіну, а 
між фігурами розташовані елементи «гре-
бінцевої» форми.

Існування Чатал-Гуюка дослідники за-
раховують до 6500–5400  років до н.  е., що 
може викликати сумніви щодо правомірнос-
ті порівняння з українськими орнаментами 
XIX  ст. Ми маємо зображення з дуже вели-
ким розривом у часі, але ідентичної іконо-
графії. І  щоб довести цей зв’язок, необхідно 
знайти перехідні елементи на хронологічно-
му проміжку майже в три тисячі років. Ми 
повинні брати до уваги і поняття конверген-
ції в дослідженні витоків цього мотиву. Тоді 
наступні роздуми можуть виявитися недо-
цільними. Але зіставлення знайдених фактів 
дозволяє припускати певну спорідненість 
і зв’язок українського мотиву «на козака» з 
мало азійською орнаментикою.

Дослідники припускають, що орнаменти 
народного турецького килима нового часу 
запозичені з килимів цивілізації Чатал-Гую-
ка. Про існування килимарства в неоліті свід-
чать невеликі шматки тканини, що були знай-
дені в ході археологічних розкопок. Також у 
результаті дослідження стін храму Е. VI В, 31 
було виявлено декілька заглибин над зобра-
женням богині. В інших святилищах у ниж-
ній частині стін були знайдені ряди отворів, 
(святилища VII-8; VI-A-10). Учені вважають, 
що в заглибини вміщували дерев’яні пробки 
для розвішування килимів [6, с. 209]. Уперше 
ця гіпотеза з’явилася в публікаціях першовід-
кривача Чатал-Гуюка  – Джеймса Мелларта. 
Щоб довести свою теорію, археолог порівняв 
власні реконструйовані розписи, зокрема мо-
тив людини з шуліками, із сучасним народ-
ним килимом Туреччини і виявив велику 
кількість аналогій в орнаментиці.

З  приводу теорій Мелларта виникла дис-
кусія щодо існування вертикального килима 
в неоліті Чатал-Гуюка. Головним опонентом 
була американська дослідниця килимарства 
Марла Маллетт  [9]. Вона в досить різкому 
тоні дискутувала з археологом, звинувачу-
ючи його в незнанні ткацького ремесла і на-
вмисному підтасуванню фактів, коли, напри-
клад, вертикальний турецький килим XX ст. 
розміщувався горизонтально, як і настінні 
розписи Чатал-Гуюка, щоб наглядно довести 
зв’язок між давниною і сучасністю. Дослідни-
ця досить скептично поставилася до ствер-
дження існування такого ткацького верстата 
в 6 тис. до н. е., на якому можливе створення 
вертикального килима. У  похованнях були 
знайдені фрагменти тканин лише з простим 
переплетенням, що засвідчує існування тка-
цтва, але не доводить існування складних ки-
лимових технік.

Але завдяки певному колу знахідок – тка-
них фрагментів, орнаментальних настінних 
розписів  – дослідники схиляються до гіпо-
тези щодо спорідненості орнаментальних 
мотивів. Російський дослідник первісної 
культури В. Семенов стверджує, що настінні 
розписи повторюють тканий орнамент того 
часу, а їх схожість з анатолійським сучасним 
килимом викликає здивованість  [6, с.  210]. 
Учений звернув увагу і на важливий у на-
шому дослідженні розпис з храму Е. VI В, 31, 
витоки якого, імовірно, необхідно шукати в 
прийомах виробництва тканин цього періо-
ду  [6, с.  210]. Аналогічні думки знаходимо у 
М. Гімбутас: «подобные узоры, только еще в 
более схематизированном виде, можно встре-
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тить на турецких килимах (безворсовых ков-
рах)» [3, с. 261].

Враховуючи думку науковців про спорід-
неність розписів і ткацтва, ми все-таки звер-
немось до аналогій і порівняємо мотив роз-
пису храму Е. VI В, 31, народний турецький 
килим зі збірки Марли Маллетт [9] і полісь-
кий килим з мотивом «на козака».

Настінний розпис має сітчасту компози-
цію, в якій бітрикутні антропоморфні моти-
ви розташовані за принципом дзеркальної 
горизонтальної симетрії. У розписах ряди, де 
антропоморфні зображення поєднані «тор-
сами», чергуються з такими, що поєднані 
«головами». Своєрідним з’єднувальним мо-
тивом є видовжені тризубоподібні елементи. 
У всіх джерелах це зображення наводиться в 
чорно-білому варіанті. Але дослідники гово-
рять про домінування червоного кольору як 
в орнаментиці святилищ, так і на панелях, 
стовпах, нішах, а також в поховальному об-
ряді. В окремих будівлях Чатал-Гуюка (будів-
ля 59-5) в нижніх частинах стін існували чер-
воні панелі, можливо, як імітація тканин [8]. 
Є припущення, що і одяг фарбувався в черво-
ний колір, про що свідчить фрагмент ткани-
ни і червона нитка з VI горизонту [6, с. 209]. 
Використання червоної фарби в будинках і в 
поховальному обряді дослідники пов’язують 
з її апотропеїчними функціями. Отже, є ве-
лика ймовірність того, що важливий для нас 
настінний розпис теж був виконаний черво-
ною фарбою.

На жаль, реконструйований розпис з хра-
му Е.  VI  В,  31 жодного разу в джерелах не 
подавався в контексті інтер’єру, де він був 
знайдений. Тому доходити висновків щодо 
символічного контексту конкретного розпи-
су складно, і тут необхідна певна обережність. 
Стилізовані антропоморфні мотиви з цього 
храму близькі за силуетом з іншим зображен-
ням Чатал-Гуюка – з людиною, яка тримає в 
обох руках шулік  [8]. Це порівняння дозво-
ляє припустити, що перед нами – істота чо-
ловічої статі з рогами на голові, наділена над-
людськими можливостями, яка приборкує 
могутніх шулік. В інших настінних розписах 
хижі птахи самі жорстоко розправляються з 
людьми. Ця фігура – яскраве втілення чолові-
чої сили і плодючості, адже голова бика була 
символом регенерації на Близькому Сході [3, 
с. 280].

Саме тут необхідно провести паралель із 
сучасним анатолійським килимом, на якому 
майже незмінно зображені антропоморф-
ні постаті з Чатал-Гуюка. Це дослідження не 

ставило завдання прослідкувати розвиток 
турецького килима від витоків до сучасності, 
тим більше, що існування подібних мотивів 
на віддаленому хронологічному періоді, але 
на одній території, майже унеможливлює 
сумніви щодо їх генетичного зв’язку.

На одному з анатолійських вертикальних 
килимів розміром 2,5  м  x  8  м  [9] стилізова-
ні антропоморфні постаті зображені білим і 
брунатно-червоним кольорами на коричне-
вому тлі. У каймі – сині і світло-оливкові гео-
метричні мотиви. Фігури розташовані в ото-
ченні крилоподібних трикутних елементів, 
що нагадують зображення грифів з настін-
ного розпису Чатал-Гуюка. Така композиція 
вписується в прямокутник і повторюється в 
дев’яти широких смугах.

На подільських килимах мотив «на коза-
ка» має аналогічний силует, тільки орнамен-
тальне оточення дещо інше  – крилоподібні 
елементи змінились на ромби з гачками, але 
гострокутний характер орнаменту і розта-
шування широкими смугами залишилось. 
Колірна палітра подільських килимів «на ко-
зака» своєю поліхромністю не відрізняється 
від малоазійської. Тільки в тканих рушниках 
домінує червоний колір. Це абсолютно не 
пов’язано з неолітичною традицією Чатал-
Гуюка (але може стати ще одним приводом 
для «нової міфології»). Використання черво-
ного кольору є явищем конвергентним і від-
повідає тій апотропеїчній символіці черво-
ного кольору, яка сформувалася в народному 
світо сприйнятті.

Отже, на сьогодні ми маємо три варіан-
ти мотиву «на козака»: перший  – неолітич-
ний, що знаходиться на настінних розписах 
Чатал-Гуюка, другий  – на сучасних турець-
ких килимах, і третій  – на тканих виробах 
Полісся. Така невелика кількість матеріалу 
дозволяє доходити лише попередніх гіпоте-
тичних висновків.

Важливим завданням дослідження є 
окреслення механізму передачі цього орна-
ментального мотиву і шляхів його проник-
нення з малоазійського півострова на північ 
України. Відомо, що хвилі передньоазійських 
скотарів та землеробів, що розповсюджува-
лися з Балканського півострова, сприяли нео-
літизації Європи [6, с. 234]. А поліське земле-
робство має певні специфічні особливості: 
північно-волинське ярмо не має аналогів в 
Україні, воно схоже на болгарське і сербське. 
Можливо, саме через балканські держави 
цей мотив потрапив в Україну з орнаментів 
мало азійських килимів.
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Інший шлях має певний хронологічний 
пунктир: запозичення елементів орнаменти-
ки з турецьких килимів відбулося в резуль-
таті політичних конфліктів між Туреччиною 
і Польщею за територію Поділля в XVII  ст. 
Відомо, що в 1672  році турецьке військо за-
хоплює Подільське воєводство і залишає По-
ділля лише в 1699 році. Цього часу було до-
статньо, щоб орнаментика малоазійського 
килима була сприйнята місцевими майстра-
ми і поширилась на ближні території. Але на 
сьогодні ми не маємо матеріальних доказів 
щодо існування орнаменту «на козака» рані-
ше XIX ст. не тільки в орнаментиці Полісся, 
а й на території України взагалі. Тому про-
слідкувати «кожен крок» просування мотиву 
з Близького Сходу в Україну нині неможливо.

Якщо ми припустимо існування механіз-
му запозичення, то цілком слушно виникне 
питання, чому саме на Поліссі виникла не-
обхідність включити цей мотив в орнамен-
тальні схеми? Значну роль у цьому процесі 
відіграло існування стійких традиційних ар-
хаїчних уявлень на території регіону. Цьому 
сприяли фактори природно-географічні (ліс, 
заболочена місцевість) та соціально-еконо-
мічні (відносна віддаленість населення від 
великих промислових та культурних центрів 
і основних торговельних шляхів). Дослід-
ники засвідчують стійке існування в народ-
них уявленнях архаїчних антропоморфних 
образів. Так, на території Болгарії, Східної 
Сербії, у Карпатах (Коломийщина) і на По-
ліссі (Проскурівщина) існували хрести-над-
гробки у в игляді стилізованої людської фігу-
ри [7, с. 109]. Такі надгробки, згідно з давнім 
слов’янським язичницьким уявленням, були 
місцем існування душі небіжчика. Ткаля Єф-
росинія Яківна Заліско (1915 р. н.) із с. Піхоць-
ке (Житомирська обл.) розповідала, що неда-
леко від їхнього села в лісі були три фігури, 
завішені рушниками. На свята Івана Купала 
жінки ходили до фігур у ліс молитись Богу 
з вірою в Господню ласку [5, с. 298]. Стилізо-
ване антропоморфне зображення людської 
фігури трапляється над фронтонами хат. До-
слідник Є. Бломквіст вважав це зображення 
безпредметною прикрасою, але на поданій 
ілюстрації окреслюється голова з очима, шия 
і стилізований торс із грудьми [1, с. 354]. При-
клади антропоморфізації надприродних сил 
надає і етнографія.

Особливе зацікавлення, як релікт архаїчної 
фольклорної традиції, викликає образ русал-
ки. На основі записів ХIХ  – початку XX  ст. і 
сучасних польових матеріалів можна дійти 

висновку, що ареалом особливо інтенсивного 
побутування русальної обрядовості й пісен-
ності є Центральне Полісся. Саме з поліських 
районів Житомирської, Київської і західної 
частини Чернігівської областей і походить пе-
реважна більшість відомих записів русальних 
пісень [4, с. 388]. За словами інформаторів, ру-
сальних пісень у минулому було дуже багато, 
нині їх уже мало співають, вони забуваються.

Поліські русальні пісні особливо цікаві 
тим, що донесли до нашого часу унікальну 
інформацію про семантику древніх русалій, 
зокрема обряду проводів русалки. Як показує 
пісенний матеріал, основним в останньому 
було магічно-аграрне спрямування. У  піс-
нях звучать мотиви зв’язку русалок з культом 
предків, домашнім благополуччям, охорон-
ною магією («проведу русалку із бору додо-
му», «проведу русалку в рублену комору»). 
Можна констатувати збереженість у фольк-
лорі багатозначнішої, складнішої і, очевидно, 
більш ранньої концепції образу русалки, ніж 
у зафіксованих повір’ях [4, с. 400].

Подані факти засвідчують стійке існуван-
ня в народній творчості Полісся принципу 
антропоморфізації. Цей принцип характер-
ний взагалі для архаїчного світогляду, але на 
території України Поліський регіон в цьому 
відношенні є одним із самобутніх.

Отже, для сприйняття антропоморфного 
мотиву з турецьких килимів на Поліссі іс-
нувало фундаментальне підґрунтя у вигляді 
місцевих архаїчних фольклорних і мистець-
ких традицій.

***
У  ході дослідження були позначені вито-

ки поліського мотиву «на козака», поглиблена 
семантика і запропоновані шляхи його роз-
повсюдження.

У  цьому випадку неможливо говорити 
про пряме наслідування неолітичних настін-
них розписів із Чатал-Гуюка. У  народному 
мистецтві Полісся не зафіксовано подібних 
мотивів раніше 80-х років XIX  ст. Тому є 
підстави вести мову про запозичення цього 
мотиву з турецьких килимів. Існування зо-
бражень з дуже великим розривом у часі уне-
можливлює доведення прямого зв’язку між 
ними, але дозволяє висунути припущення 
щодо існування певної семантичної єдності. 
Цей мотив  – стилізоване зображення чоло-
віка, яке втілює репродуктивні можливості 
природних сил. На Поділлі це зображення на 
одязі, рушниках і килимах стало своєрідним 
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символом-апотропеєм. Однак, зважаючи на 
його відносну «молодість» в орнаментиці на 
території України і початкову стадію розві-
док у цьому напрямі, нині неможливо більш 
детально конкретизувати семантику цього 
мотиву в національній орнаментиці.

При цьому ми повинні наголосити на 
певній гіпотетичності висновків щодо похо-
дження тканого подільського орнаменталь-
ного мотиву «на козака». Початковий етап 
дослідження в цьому напрямі вимагає обе-
режності й поміркованості у висновках.
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Олеся Барташук 
(Хмельницький)

К А Л Е Н Д А РН І СВЯ ТА 
В  У МОВА Х Д Е РЖ А ВНОЇ Н Е ЗА Л Е Ж НОС Т І 
(з а   матері а ла м и Х мел ьн и ц ьког о Под і л л я)

Свята як етнокультурне явище є пев-
ною формою життя етносу. Історія їх вивчен-
ня доводить тісний зв’язок з умовами життя 
громади, зі способами добування основних 
засобів існування, формуванням та розвит-
ком світосприйняття і вірування. 

Зі зміною способу життя, соціального 
оточення та світогляду змінюється й перелік 
святкових дат, і зміна ця – частина загальних 
трансформацій, що відбуваються в культу-
рі етносу під впливом найрізноманітніших 
факторів: соціально-економічних умов, по-
літичного устрою, суспільної свідомості, що 
виявляється в змінах системи цінностей. 

Так, у 1918 році переможна диктатура про-
летаріату встановила спеціальним декретом 

свої державні свята, котрі замінили більш 
як 30  державних свят дореволюційної Росії, 
серед яких домінували релігійні 1. Із цього ж 
часу відбувається тривалий процес форму-
вання «нового червоного календаря», «не по-
збавлений помилок та прорахунків» 2.

Об’єктивним наслідком оформлення дер-
жавного суверенітету України в 1991  році 
стало формування нової системи свят, нове 
структурування часу, тобто в пострадян-
ський період святковий календар українців 
укотре зазнав значних трансформацій. Деякі 
з тих свят, що за десятиліття радянської вла-
ди прижилися в побуті й отримали стабільну 
традицію, зникли, інші змінили назву, одно-
часно активно відбувається процес входжен-
ня нових свят і пам’ятних дат у календар. 
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Значний інтерес, що виник до традицій-
них календарних свят за роки незалежності, 
вимагає посиленої уваги до того, які традиції 
існували в даному етнорегіоні, що слугува-
ло витоками цих свят, якими були їх функ-
ції та як змінилася роль і функції свят у ра-
дянському суспільстві й у пострадянський 
період. Прагнення до самопізнання і процес 
створення сучасних обрядів, ритуалів, свят 
зумовили увагу суспільства до вивчення тра-
диційної культури й висунули своєрідне со-
ціальне замовлення на дослідження сучасно-
го стану святково-обрядової сфери. 

Саме тому вивчення свят, дослідження їх 
сучасного стану та процесів трансформації є 
актуальним і необхідним завданням етноло-
гічної науки.

На сьогодні в Україні відзначають дев’ять 
державних свят: Новий рік, Різдво, Пасху, 
Трійцю, Жіночий день, День солідарності 
трудящих, Всесвітній день миру, День Пере-
моги, День Конституції України, День Неза-
лежності України. Отож, до розряду держав-
них через суспільно-політичне значення та 
національні цінності віднесено і ряд тради-
ційних народних календарних свят, і свята, 
уведені в радянський час, що вже узвичаїли-
ся в народному побуті, та нові свята, пов’язані 
зі становленням державності.

Поряд з державними святами, котрі офі-
ційно вважаються вихідними днями, значну 
роль у святковому календарі за доби незалеж-
ності відведено датам традиційного агрока-
лендаря, що відповідає як сезонним змінам у 
природі, так і регламентації праці традиційно 
аграрно орієнтованого подільського регіону, і 
саме ці святкові дати визначають регіональні 
особливості святкового календаря подолян.

Святкування дат народного календаря 
відбиває світоглядні уявлення подолян про 
сакралізацію часу, зміну святкових і буден-
них днів. Одначе в побуті краян досить стій-
кою є традиція, вироблена за десятиліття ра-
дянської влади: з пересторогою ставитися до 
виконання певних видів домашньої роботи в 
дні католицьких свят. Цьому значною мірою 
сприяє велика кількість змішаних шлюбів: 
«Хто його зна, чия Паска (чи Різдво) правиль-
ніше, то й не тра нічого робити в ці дні» 3.

Вплив церкви на сферу народної кален-
дарно- обрядової звичаєвості подолян та на 
су спільну свідомість загалом сприяє узго-
дженню традиційних обрядових явищ на-
родного календаря з вимогами церковних 
канонів. Варто відзначити, що цей вплив 
спостерігається не лише в народному агрока-

лендарі – усе впевненіше наповнюються цер-
ковними ритуалами багато державних свят, 
які залишилися від «червоного радянського» 
календаря або з’явилися на виклики утвер-
дження державності. Всесвітній день миру, 
День Перемоги, День Конституції України, 
День Незалежності України, День пам’яті 
жертв Голодомору і політичних репресій у 
своїй структурі на Поділлі містять громад-
ські панахиди, супроводжені релігійними 
відправами.

Така різнорідність святкових дат спонука-
ла нас до польових досліджень з метою визна-
чення реального стану наповнення святково-
го календаря подолян на вісімнадцятому році 
незалежності, що й буде метою нашої статті. 
Для цього ми використали метод включеного 
спостереження та провели анкетування (опи-
тано 287 респондентів різного віку, освітньо-
го рівня, роду занять із сільської місцевості й 
міст, які вважають себе православними). 

Визначено, що найшанованішими кален-
дарними святами в усіх категорій подолян є 
Різдво і Великдень (97 %). 92 % молоді й рес-
пондентів середнього віку (до 50  років) від-
значили серед улюблених та шанованих свят і 
Новий рік, а от подоляни старшого віку зазна-
чили, що Новий рік – це не народне і не релі-
гійне свято, а лише календарна дата чи «совєт-
ське» свято. Найчастіше аргументували тим, 
що «яке ж це свято, як у церкві не правиться» 4. 
Такі факти свідчать як про зростаючий вплив 
церкви на всі сфери життя населення краю, 
так і про досить стійкі світо глядні уявлення в 
середовищі подолян про сакральність святко-
вого часу. Натомість 63 % подолян святкують 
Старий Новий рік як у родині, так і в трудових 
колективах, розважальних закладах.

76  % опитаних подолян назвали улюб-
леним серед календарних свят 8 Березня, при-
чім не лише в суспільно-громадських формах, 
але і в значному розвитку хатньо-родинного 
плану (вихідний день, святковий стіл, родин-
на трапеза, гостювання, пошанування бабусь 
як старійшин роду тощо). 23 лютого за тради-
цією відзначають у домашніх умовах, трудо-
вих колективах, шкільних або студентських 
аудиторіях 52 % опитаних подолян. Спроба за 
роки незалежності перенести це свято, що в 
радянські часи було в стійкій гендерній парі з 
8 Березня як день, коли вітають чоловіків різ-
ного віку, на 6  грудня не отримала належної 
підтримки в середовищі подолян, особливо в 
традиціях родинного святкування. На відміну 
від дати 6 грудня, що є переважно професій-
ним святом військових, 23 лютого залишилося 
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Днем чоловіків, коли вони отримують вітання 
незалежно від віку та роду занять. 

Досить значний відсоток подолян (74  %) 
святкують Трійцю, що пов’язано насамперед 
зі статусом неробочого дня цієї календарної 
дати. Одначе ще одним фактором глибокої 
вкоріненості Трійці в традиційний календар 
подолян є живучість ритуалів хатньо-родин-
ного плану святкування, оскільки ще на по-
чатку ХХ ст. Трійця, нарівні з Різдвом і Пас-
кою, належала до найшанованіших релігійних 
свят на Поділлі 5. Проте крім клечання помеш-
кання зіллям, відвідування церкви або прове-
дення храму в окремих селах наші респонден-
ти не змогли назвати інших зелено святських 
ритуалів громадського плану. Респонденти 
старшого віку називали серед особливостей 
церковного змісту троїцьких ритуалів на По-
діллі поминання самогубців: лише раз на рік 
на це свято за їхні душі подають у церкву ми-
сочку і замовляють заупокійні молитви 6. 

Більше 71 % опитаних різного віку відмі-
тили величезне значення для родини та гро-
мади загалом традиційних поминальних днів 
на Трійцю і Провідну неділю (з локальними 
варіантами в термінах). Однак респонденти 
зосереджувалися переважно на морально- 
етичному значенні ритуалу відвідування 
могил родичів, світоглядно-магічна основа 
культу предків за десятиліття антирелігійної 
пропаганди та формування матеріалістич-
них поглядів на світ розмилася. Цьому знач-
ною мірою також сприяла та сприяє позиція 
християнської церкви, що веде боротьбу з 
пережитками язичництва, знищуючи значну 
кількість народних поминальних ритуалів у 
циклі календарної звичаєвості. Зокрема, ба-
гато респондентів зазначали в анкетах, що 
за останні 10–15  років під впливом церкви 
зник ла традиція проведення спільної трапе-
зи на кладовищі.

Поминальні мотиви простежуються і у 
святкуванні Дня Перемоги, який відзнача-
ють 84 % подолян. Форми святкувань назва-
ні найрізноманітніші: традиційні ще за часів 
Радянського Союзу паради  – святкова хода 
до пам’ятників Воїнам-визволителям чи Во-
їнам-односельчанам, перегляди телерепорта-
жів зі святкових заходів у столиці, спеціаль-
ні телепередачі, святкові концерти, святкова 
трапеза з обов’язковими поминальними тос-
тами, виїзд на природу тощо.

68  % респондентів відмітили серед най-
більш шанованих у громаді (часто це понят-
тя замінюється у відповідях на колектив: це і 
коло друзів, і колеги по роботі, і сільська гро-

мада, і учнівський клас чи студентська гру-
па тощо) свято 1 Травня – День солідарності 
трудящих (Травневі свята, майовка, з огляду 
на велику кількість вихідних днів та розви-
нену систему суспільно-громадських форм 
святкової комунікації: виїзди на природу ро-
динами, трудовими колективами – так звані 
майовки, особливо поширені за останні кіль-
ка років туристичні поїздки на «майські праз-
ники» в Карпати, на море, за кордон тощо). За 
роки незалежності зникли демонстрації як 
форми офіційного суспільно-громадського 
вияву святкування Першотравня, однак на-
томість особливого значення набули родин-
ні форми, коли завдяки декільком вихідним 
дням, що припадають на свята, збираються 
родини, виконують великі об’єми господар-
ських робіт на присадибних чи дачних ділян-
ках. Обов’язково відбуваються традиційні 
для народних свят застілля та гостювання. 

62 % респондентів усіх вікових категорій до 
широко поширених святкових дат на Поділлі 
віднесли святкування зимового Святого Ми-
колая. Молодь віддала перевагу святкуванням 
хатньо-родинного плану (символічні пода-
рунки) і суспільно-громадських форм: гостю-
вання, могорич, який виставляють Миколи 
чи ті, хто є Миколайовичем (Миколаївною), а 
люди старшого віку відзначили переважно ре-
лігійно-церковні традиції, наголошуючи, що 
компанії водити в цей час не слід, «бо піст». 

26  % молодих респондентів (переважно 
учнівська і студентська молодь) серед улюб-
лених календарних традицій назвали во-
рожіння на Андрія або проведення Андрі-
ївських вечорниць у навчальних закладах. 
І лише в окремих подільських селах (Ворон-
ківці Старокостянтинівського р-ну, Кузьмин, 
Баглайки Красилівського  р-ну, Лідихівка 
Тео фіпольського р-ну та ін.) за традицією ви-
пікають калиту, проте особливих обрядодій з 
нею не проводять. 

Лише 7 % з опитаних назвали серед свят, що 
мають традиції в колі родини або друзів, ку-
пальські обрядодії, до того ж, що особливо ці-
кавило нас із погляду механізму ретрансляції 
календарних обрядів, інститутом відроджен-
ня традицій за часів незалежності все частіше 
стає не родина, а школа чи інші громадські 
об’єднання (сільська рада, працівники клубу, 
районний Будинок культури, профспілкова 
організація місцевого сільгосппідприємства 
тощо). Саме своїми зусиллями вчителі та учні 
організовують уже понад десять років свят-
кування Купала в с. Остапківці Городоцького 
району. Це костюмоване видовище, розробле-
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не за сценаріями, які друкують в освітянській 
періодиці (у журналах «Позакласний час», 
«Розкажіть онуку», «Бібліотечка вчителя по-
чаткових класів», «Бібліотечка вихователя 
дітей дошкільного віку», «Берегиня»), та за 
спогадами місцевих старожилів, збирає щоро-
ку 7 липня на подвір’ї місцевої школи багато 
люду. Також більшість респондентів зауважи-
ли, що сьогоднішнє святкування Купала, на-
віть у порівнянні із 60–80-ми роками ХХ ст., 
знач но збіднилося. Зникають традиції хатньо-
родинного плану та громадські форми свят-
кувань статево-віковими групами. «Раніше 
на Купайла так було весело, молодь збиралася 
коло ставка та чудила. І ніякої горілки не було, 
а тепер молодь не бачить Купала, аби Іван – то 
давай горілку. Тепер купаюця в горілці» 7. Рес-
понденти засвідчили переважно громадсько-
церковні форми святкування Купала: оскіль-
ки в цей день обов’язково відбувається служба 
в церкві, то й робити нічого по господарству 
не можна, окрім догляду за худобою. 

Найбідніший план-зміст у хатньо-родин-
ному й суспільно-громадському плані (4  %) 
визначили жниварські й петрівчані обряди. 
Лише респонденти старшого і похилого віку 
згадували, що колись у колгоспі святкували 
зажинки чи обжинки всі гуртом, з відповід-
ною хліборобською атрибутикою та символі-
кою, зуміли пригадати тексти жниварських 
пісень, назвати місце їх виконання в обряді. 
На зникнення петрівчаних ритуалів мала 
вплив як тенденція до виключення з побуту 
та календаря багатьох народних свят з боку 
церкви ще від кінця ХІХ ст., так і нігілістич-
на позиція радянської ідеології, яка під гас-
лом боротьби з «релігійними пережитками» 
десятиліттями відкидала всі народні тради-
ції, не дуже вдаючись у виокремлення серед 
них тих, що позбавленні релігійно-христи-
янського елемента. А  от на зникнення жни-
варських традицій, що були досить пошире-
ні в трудовому календарі ще за радянських 
часів, значно вплинуло масове зникнення за 
роки незалежності на Поділлі колгоспів та 
повернення до фермерських чи індивідуаль-
них форм господарювання. Тому до обрядів 
пошанування врожаю на сучасному етапі 
подоляни найчастіше відносять Медовий і 
Яблучний Спас (58  % респондентів), а серед 
обов’язкових ритуалів переважно згадували 
освячення дарів нового врожаю в церкві та 
подекуди відвідування могил родичів, «щоб 
покласти на могилку свяченого» 8.

Серед сільського населення Центрального 
Поділля переважно втрачені традиції свят-

кування Колодія, а Масляну (особливо в міс-
тах) більше знають як свято проводів зими, і 
лише 18  % назвали Колодку святом, що має 
суспільно-громадський зміст із відповідни-
ми ритуалами та супровідним фольклором. 
У містах залишилися стійкими традиції гро-
мадського святкування проводів Зими, що 
перейшло з радянських часів, тому 48 % саме 
це свято віднесли до традиційних.

Багато свят народного календаря були 
віднесені переважно до християнсько-цер-
ковного плану, тобто респонденти старшого 
покоління називали їх як свята, коли вони 
відвідують службу в церкві, але вдома чи 
статево-віковими групами ніяких обрядодій 
не проводиться. Винятками є лише ті кален-
дарні дати, на які припадають Храмові свя-
та в населених пунктах (Покрова, Дмитра, 
Михайла, Миколи та  ін.), коли до християн-
сько-церковного плану долучається ще й хат-
ньо-родинний: відбуваються святкові вечері, 
приїжджають на гостину діти, які не дуже да-
леко живуть, куми чи родина з ближніх сіл, 
однак урочистості тривають лише впродовж 
одного дня. 

Значне занепокоєння викликає той факт, 
що понад 36 % опитаних (студентська і 
шкільна молодь, люди середнього віку) до 
улюблених календарних свят віднесли ще й 
день Святого Валентина, указавши, що ін-
формацію про нього вони отримують зі ЗМІ, 
мережі Інтернет, у навчальних та розважаль-
них закладах, а святкують в колі колег, дру-
зів та сім’ї. Серед найпоширеніших ритуалів 
назвали використання спеціальної святкової 
атрибутики, обмін подарунками, участь у 
святково-розважальних заходах. 

14  % молоді до календарних свят, що ма-
ють традиції проведення в школі та студент-
ських молодіжних гуртах, віднесли Хеллоуїн, 
цінуючи це свято «за його карнавальність, 
розкуту і невимушену веселість» 9. І  якщо 
Хеллоуїн переважно святкує молодь у міс-
тах, то ритуали Дня всіх закоханих знаходять 
жваву підтримку і серед сільської молоді. 

Проведений моніторинг свят зафіксував 
певну хаотичність у традиціях святкування, 
оскільки всі свята існують одночасно, а тому 
відбуваються мутації; ритуали календарних і 
релігійних свят заповнюють обрядовість дер-
жавних дат, а взяті за основу європейські й 
американські традиції набувають досить по-
мітних українських особливостей і нюансів.

Ці факти є свідченням глибини глобалі-
заційних процесів, коли завдяки розвитку 
ЗМІ, індустрії розваг, через засилля атрибу-
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тики та доступності інформації про традиції 
святкування чужих свят вони обростають 
ритуалами і вводяться у святковий календар. 
А ще значну роль у їх поширенні відіграє той 
факт, що еволюція календарної звичаєвості 
ще з кінця ХІХ  ст. відбувається шляхом пе-
реведення більшості традицій у сферу суто 
родинного святкування, з одного боку, та, з 
другого, – молодіжних розваг. Саме тому мо-
лодь упродовж багатьох десятиліть відбирала 
у святкуваннях те, що їй було зрозуміле і від-
повідало її інтересам. 

Отже, святковий календар подолян за 
доби незалежності становить поєднання 
офіційних державних, народних аграрних, 
календарних і значної кількості як тих свят, 
чиї традиції сформувалися ще в «червоному 
календарі», так і нових. Їх аналіз дозволив 
визначити, що на ставлення подолян до тієї 
чи іншої календарної дати впливає не лише 
статус свята як державного, бо, наприк лад, 
таких, хто святкує День Незалежності Укра-
їни ми визначили лише 29  % (святкують за 
родинною трапезою, у колі друзів чи беруть 
участь у громадських заходах), а День Кон-
ституції України ще менше  – 11 %, і лише 
тому, що це вихідний день – велике значення 
має вкоріненість традицій, зв’язок з народ-
ним агрокалендарем, розробленість ритуалів 
та атрибутики, активна державна підтримка 
та пропаганда через ЗМІ. Зокрема, активно 
формуються загальноукраїнські суспільно-
громадські (церква–влада–громада) і хатньо-
родинні ритуали відзначення Дня пам’яті 
жертв Голодомору і політичних репресій і 
Дня Свободи, що дістали за останні роки 
знач ну державну підтримку й фінансування. 
Завдяки значній комерціалізації обростають 
ритуалами Хеллоуїн і день Святого Валенти-
на, стаючи святами шкіл, офісів, підприємств 
громадського харчування тощо.

За результатами аналізу сучасного свят-
кового календаря подолян можемо кон-
статувати, що процес його формування на 
регіональному рівні, як і загалом у загально-
українському контексті, не завершився. 
У святковому календарі подолян неофіційно 
вкорінені як Всесвітній день сміху (1   квіт-
ня), так і день визволення окремих населених 
пунктів Хмельниччини від фашистських за-
гарбників. Тобто, на сучасному етапі свят-
ковий календар подолян  – це складне по-
єднання традиційних народних (аграрних 
і православних), громадських (державних, 
професійних, сезонних, фольклорних) і 
пам’ятних дат (річниці). Також дедалі більше 

обростають ритуалами, як данина глобалі-
заційним процесам, нові свята, чужі україн-
ським традиціям.

Перспективи подальших досліджень мо-
жуть стосуватися встановлення співвідно-
шення хатньо-родинних, суспільно-гро-
мадських і церковно-громадських форм 
святкування дат сучасного святкового ка-
лендаря подолян та їх співвіднесеність із за-
гальноукраїнським контекстом. Досить ціка-
вими, на наш погляд, видаються дослідження 
тих свят у сучасному календарі, які не мають 
своєї специфічної обрядовості, порівняно з 
тими, що нею наповнені. 

Примітки
1 Александров В. А. Русские : монография / [отв. 

ред. : В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Поли-
щук]. – М. : Наука, 1999. – С. 583.

2  Климець  Ю. Купальська обрядовість на 
Україні  / Ю.  Климець.  – К.  : Наукова думка, 
1990. – 142 с.

3  Записано від Ганни Іванівни Шкодяк, 
1928 р. н., у с. Варівці Городоцького р-ну Хмель-
ницької обл.

4  Записано від Євдокії Іванівни Котелюк, 
1912  р.  н., у с.  Копачівка Деражнянського  р-ну 
Хмельницької обл.

5 Теодорович М. І. Волинь в описах міст, місте-
чок і сіл в церковно історичному, географічному, 
етнографічному, археологічному і ін. відношен-
нях: історико-статистичний опис церков і пара-
фій Волинської єпархії. – Почаїв : Типографія По-
чаєво-Успенської Лаври, 1899. – Т. ІV. – С. 115–153.

6  Записано від Галини Василівни Бровко, 
1935  р.  н., у с.  Ярославка Летичівського  р-ну 
Хмельницької обл.

7  Записано від Ніни Миколаївни Олійник, 
1927 р. н., у с. Міцівці Дунаєвецького р-ну Хмель-
ницької обл.

8  Записано від Нагорної Ганни Іванівни, 
1947 р. н., у с. Лозове Деражнянського р-ну Хмель-
ницької обл.

9 Гаєвська Т. І. Народна обрядовість в незалеж-
ній Україні : дис. … канд. іст. наук : спец. 17.00.01 / 
Тетяна Іллівна Гаєвська. – К., 2006. – С. 167.

http://www.etnolog.org.ua



 257  

Людмила Чирук 
(Луцьк)

ЗА Х І Д НОПОЛ ІСЬК І ПОВІ Р ’Я 
ТА П РИ К М ЕТ И, ПОВ’ЯЗА Н І З  КОМ А Х А М И

Проблема побутування повір’їв та при-
кмет у фольклорі розроблена дещо вужче, ніж 
інших жанрів. Найчастіше дослідники звер-
тають увагу на прикмети, пов’язані з народ-
ним календарем українців, протиставляючи 
його церковному та цивільному [3, с. 86]. Час-
то в літературі знаходимо прикмети, пов’язані 
з тваринним та рослинним світом  [4], а на-
родні спостереження над комахами ще не 
були представлені цілісним дослідженням. 
Ці істоти і до сьогодні відіграють важливу 
роль у житті людини. Аналізовані матеріали 
було зібрано експедиційним методом у насе-
лених пунктах Західного Полісся впродовж 
2007–2008 років. Для збереження особливос-
тей місцевих говірок подаємо їх фонетичною 
транскрипцією. Окрім повір’їв та прикмет, 
представлено також тлумачення деяких снів, 
пов’язаних із комахами.

1. Сонечко семикрапкове 
(Coccinella septempunctata)

Однією з найулюбленіших у народі комах 
є сонечко семикрапкове. Воно з’являється на-
весні, коли починає пригрівати сонце, і ви-
діляється яскравим забарвленням. Мабуть, 
тому на сонечко завжди звертали увагу мовці 
і не пов’язували його з якимись негативними 
властивостями (як більшість комах).

За допомогою сонечка часто визнача-
ли погоду:  / йакшó вже йе сóничко  / то бýде 
типлó // (Верхи К-К В); / п’ітрó / п’ітрó / колé 
бýде типлó  / чи пен′  / чи кулóда  / чи зáвтра 
пугóда? // (Хрипськ Шц В); / бéдрик / бéдрик / 
скажú мин′í / чи пен′ чи кулóда / чи зáвтра бýде 
пугóда / йак бýде пугóда / то йа тибé пýшчу / 
а йак бýде дóшчик / то йа тибé забйý // (Пуле-
мець Шц В); / пéтрику / пéтрику / скажú нам 
прáвду / чи бýде пугóда / чи бýде нигóда / кулé 
бýде дошч  // і пустé його вгóру  / йак пугóда  / 
то литéт′ угóру / а йак нигóда / то пáдайе в 
зéмн′у // (Ветли Лбш В); / палéм зузýл′а / палéм 
зузýл′а  / бýде дошч  / бýде дошч  // (Підманево 
Шц  В) (пор.:  / бéздрику  / бéздрику  / пен′ чи 
колóда?/ чи завтра бýде погóда?/ йак погóди не 
бýде / то й тебé на св’íт′і не бýде // (Запруд-
дя К-К В); / пéтрику / пéтрику // ти скажú / 

зáвтра погóда чи негóда?// йак погóда  / то 
летú  // а йак негóда  / то ст′ій  // (Нуйно 
К-К  В)  [1]). В  етнолінгвістичному словни-
ку «Славянские древности» знаходимо такі 
примовки: «Калада, калода, ці будзе пагода?» 
(біл.); «Biedronko, biedronko, pojdż do Pana Je-
susa po słonko» [Бедрику, бедрику, іди до Пана 
Ісуса по сонечко] (пол.)» [6, т. І, с. 221–222].

Передбачали майбутнє, зокрема, ворожи-
ли на майбутню долю:  / воуз′мýт сóничко на 
рýку та й кáжут / литé / литé / сóничко та й 
доу мóго мéлого / кудá те поулитéш / тудá і йа 
пуйдý// (Підцир’я К-К В); / сóничко / сóничко / 
скажúе  / де м’ій моулоудéц′ бýде  // (Ворокомле 
К-К В); / йак злóвиш / то лóжиш на верх рук’é 
і кáжиш  / борушóк  / борушóк  / де м’ій б́ýде 
жинишóк?/ і отáк рýк’і складáйіш / і тод′í чи 
в́ тóму бóци / чи в́ тóму / на́ чоутúри стóрони 
поукáзуйіш  // (Видерта К-К  В);  / пéтрику  / 
пéтрику  / в́ йак’íм бóци живé м’ій кавал′éр?// 
(Добре К-К  В);  / фéдорко  / фéдорко  / скажé  / 
кудé ме зáмуж п’íдем // (Вичівка Зр Р); / вз’éти 
в прéгоршчи / шоб ни втиклá / і потрастé / і 
обирнýтис′а три рáзи / і пустéти // (Прип’ять 
Шц В) (пор.: «Кажи, маро, откуда ħе сватови 
доħи?» [Скажи, маро, звідки прийдуть свати?] 
(с.-х.); «Зазулинько, дівонько, покажи мені, в 
которій я буду стороні. Чи туда? Чи туда? Чи 
туда? Чи туда? Чи я буду жити, чи я буду гни-
ти?» (з.-укр.) і т. п.» [6, т. І, с. 221]). Вважали, у 
який бік сонечко полетить, там і наречений 
(наречена) буде.

Знаходили дорогу додому, якщо заблукали 
в лісі: / пéтрику / пéтрику / де моуйá хáта?// то 
в йакý стóрону литéт′ / то там хáта // (До-
бре К-К В); / воз′мé бурушкá в рýку і крýтит′ / 
крýтит′  / а тогд′í  / кудá в′ін политéт′  / то 
там і моуйá дóма  // (Гута-Камінська К-К  В) 
(пор. також: «У болгар, кашубів, в Зах. Україні 
звертаються до сонечка, коли загублять в лісі 
дорогу: “Куда мені, зазуло, до дому? Чи туда? 
Чи туда?” (з.-укр.)» [6, т. І, с. 222]).

Сонечко вважають священною комахою, 
про що свідчать назви с′в’атá корóвочка, бóже 
сердéчко [1, с.  79], бóжа корóвка тощо. Його 
ніколи на вбивають, а відпускають, супро-
воджуючи словами: / жидóўка / жидóўка / де 
твойá дóмка  / ци там  / ци там  / ци там  / 
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литé к чортáм // (Положево Шц В); / чúнчику-
пéтрику  / де тв’ій дом  / там у л′íси пуд 
курчóм // (Піща Шц В); / бáбочка / бáбочка / де 
твойá хáточка / чи в тим бóци / чи в тим / 
чи в тим / і литú бáбочка // (Дольськ Лбш В).

2. Бджола

Бджоли – це найкорисніші для людини ко-
махи. За їхньою допомогою часто лікуються, 
визначають погоду (/ йек пчóли ідут′ зарáн′:а 
на свуйé кублó  / бýде дошч  // (Ветли Лбш  В)). 
Однак бачити бджіл у сні більшість респон-
дентів вважають поганою прикметою. Це тлу-
мачать як: пожáр (вогóн′) (Підманево, Положе-
во і Прип’ять Шц В, Ветли і Дольськ Лбш  В); 
погану звістку (врéдно, нидóбре) (Хрипськ Шц 
В, Бихів Лбш В); покóйн′ік (мрец′) (Піща і Пу-
лемець Шц В); сл′óзи (Цир Лбш В) (у деяких на-
родів поширеним є звичай сповіщати бджіл 
про смерть у родині господаря [8, c. 357–359]). 
Інколи ж такі сни тлумачать по-іншому: сватé 
бýдут′ (Вичівка Зр Р); вис′íл′:е (Березичі Лбш В).

3. Мурахи

Мурахи в народних уявленнях  – одні з 
найпрацьовитіших істот. У  всіх населених 
пунктах поширеною є фразема прац′ýйе 
(рóб’іт′) йак мурáшка (мýраха). Характерно, 
що респонденти майже не вживають назв 
цих комах в однині. Це підтверджує думку 
про те, що символіка мурах визначається в 
основному ознакою множинності [6, т.  ІІІ, 
с.  335]. За допомогою мурах лікують ревма-
тизм, лихоманку тощо. Окрім поширеного 
рецепта мурашиного спирту побутує повір’я 
про так зване мурашине масло:  / йак в’ілéка 
кýча то там так йак мáсло йе всирéдини  / 
йак’éс′ личéвнойе / так йак то мáсло так’éйе 
жóвтойе  // (Прип’ять Шц  В);  / в йіх  / в тим 
мурашникóви  / розгрибáйут і шукáйут 
змéсне / отáк йак йайíчко / тúко ни в’ілéк’е / 
малéсин′к’е  / отé мáсло  / кáжут л′ічéбне  / 
натирáтис′а  / йак шос′ болет′  // (Пулемець 
Шц В); / там так’í йе / випускáйут′ / йак то в 
нас кáжут′ / мáсличко // то кáжут′ / йак нóг’і 
бол′éт′ / то йім мáзати // (Хрипськ Шц В).

У «Славянских древностях» знаходимо 
таке пояснення: «На Україні та в Білорусі лі-
куються мурашиним маслом. Вважається, 
що мурахи “б’ють масло” на Івана Купала або 
в ніч на 1 серпня, коли воно виходить на по-
верхню мурашника у вигляді грудки, а зі схо-
дом сонця розтає. Цим маслом мастять волос-
ся, щоб воно краще росло (волин.), натирають 
хворі руки й ноги (рівн.), лікують ломоту та 

інші хвороби і навіть вірять, що воно прино-
сить щастя (вітеб.)» [6, т. ІІІ, с. 337].

У деяких населених пунктах поширеною є 
заборона руйнувати мурашник, яку поясню-
ють різними причинами:  /  а л′ісов’í мурáх’і  / 
то воунú зб’íрáйут′ мед  / і йе так’í л′ýди  / 
йак’í цей мед з мурáшника вибирáйут′  / а то 
грих  // (Гута-Камінська К-К  В);  / мурáшник 
ни мóна руйнувáти  / зв’íт:и брáти мед  / бо 
то йíхн′а хáта // (Верхи К-К В); / ни мóна / бо 
мурáх’і пудб′ірáйут пáдал′  // (Добре К-К  В);  / 
мурав’éйн′ік ни годéц′:а руйнувáти  / бо йак 
грим’íтиме / от то тод′í бойíс′:а грóму // (Бе-
резичі Лбш В). Найчастіше цю заборону моти-
вують гріхом, але в деяких населених пунктах 
її немає (Хрипськ Шц В, Вичівка Зр Р тощо).

Спостерігаючи за мурахами та мураш-
никами, могли визначати погоду: / йакшó на 
с′інокóс′і мурáх’і хатк’é рóбл′ат′ / нак’ідáйут′ 
кучк’é на в’ісотý травé / то бýде дошч / то вже 
мурáх’і рóбл′ат′ хатк’é  / шоб схаватис′а од 
дошчý / а йак нимá так’éх хатóк / то вже бýде 
сýхо // (Гута-Камінська К-К В); / йакшó мурáх’і 
в’ілéк’і мурáшник’і понанóс′ат  / то кáжут  / 
вéл′м’і зимá в’ілéка бýде  / с′н′íгу мн′íго  / а йак 
ужé воунé оуднáкоув’і / йак л′íтом / і на зéму ни 
старáйуц′:а / то зиемá тéпла бýде // (Бузаки 
К-К В); / йак мурáхуў мн′íго / то бýде урожáй // 
(Хрипськ Шц В); / но мурашк’é л′íзут у пóле / 
мóкрий рик  // (Вичівка Зр Р);  / йак палéмуди 
[маленькі червоні мурашки, що боляче куса-
ються. – Л. Ч.] в’ілáз′ат′ на травý / бýде мóкре 
л′íто // (Підманево Шц В). Інколи трапляють-
ся суперечливості у тлумаченні однакового 
явища на різній території, пор.: / йак мурáх’і 
навéрх в’ілáз′ат′ / дошч бýде // (Бихів Лбш В) 
і  /  мурáх’і хавáйуц′:а  / то вже кáжут бýде 
дошч // (Березичі Лбш В); / колé йдеш дорóгойу / 
і мурáх’і лáз′ат′ по дорóзи / бýде погóда / йéсл′і 
мурáхи утикáйут′ із дорóги в свойý кýчу  / в 
кýчу хавáйуц′:а / бýде дошч // (Ветли Лбш В) і / 
йак вонé вже по пóл′у хóд′ат′  / хóд′ат′ вéл′м’і 
йіднá за дрýг’ійу / то-то на дошч / бýде дошч // 
(Прип’ять Шц  В) (у деяких обрядах мурахи 
символізують краплі дощу [6, т. ІІІ, с. 336]).

4. Комарі. Мухи
Хорошими «синоптиками» в народі вважа-

ють комарів. Проте й у таких прикметах має-
мо суперечності: / йакшó тéйі комарú в кýчку 
зб’івáйуц′:а пид вéчир  / бýде погóда  // (Ветли 
Лбш  В) (пор.  / йак вéл′ме комáр в:éчора  / то 
дошч бýде // (Положево Шц В)); / йакшó стовпá 
кумарú бйут′ / мн′íго йе / то на дошч // (Пуле-
мець Шц В) (пор.: / йак комарú отакó стýпки 
бйут′ / то на типлó // (Прип’ять Шц В) або / 
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комарú стýпки бйут на захóди сóн′ц′а / то на 
погóду // (Мала Глуша Лбш В) ).

Стýпу (стýпку, стовпá) бúти можуть і 
інші комахи: / тéйі мурáшк’і так’éйі / стовпóм 
стойáт′  / ну кáжут′ на зáвтра бýде дошч  // 
(Хрипськ Шц  В);  / йак мóшка в стýпу бйе  / 
то бýде зимá тéпла // (Вичівка Зр Р); / мóшка 
такá др′íбна  / вонá стовпóм назлéтайіц′:а  / 
йак бáчим / от ужé дошч бýде / бо мóшка бйе 
ступк’é  // (Березичі Лбш В); / вонé [комарі. – 
Л. Ч.] збивáйуц′:а в такé йак то стовпé  / то 
кáжут′ на погóду // (Дольськ Лбш В).

У народних прикметах, як і в інших жан-
рах фольклору, існує протиставлення мухи та 
комара: вони мають різну символіку та озна-
чають різні явища:  / йак у хáти вже комáр 
лéтайе  / то бýде нигóда  / а йак мýха  / то 
погóда / і в зим’í так / йак мýха / морóз бýде / 
а йак комáр у хáти лéтайе  / в’ідлéга  //;  / то 
йак комарú нависн′í стýпки бйут′ / то мóкре 
л′íто / а йак мóшка бйе стýпки / то сухá ви-
сна // (Прип’ять Шц В).

5. Метелики
Весняні метелики (у частині населених 

пунктів – переп’íлки) віщують селянину вро-
жай. Найчастіше вважають, що білі мете-
лики  – на молоко, а жовті або червоні  – на 
мед: / жóвти / то бýде мед / а йак б’íли / то 
молокó  // (Мала Глуша Лбш  В);  / йак б’íли  / 
то бýде молóчний рик / а йак жóвти / багáто 
мéду  // (Цир Лбш  В);  / йак пéршого побáчиш 
жóвтого / то бýдиш багáта на молокó / а йак 
чирвóного  / на мед  // (Прип’ять Шц  В);  / йак 
чирвóнин′ки в’іл′ітáйут′ пирип’íлки  / мидóве 
бýде л′íто  / а йак б’íли п’ірип’íлки  / то бýде 
молóчне л′íто //(Дольськ Лбш В).

Схоже повір’я зафіксовано щодо сонечка 
семикрапкового: «На Поліссі гадають за до-
помогою сонечка: якщо першими з’являться 
червоні “катаринки”, буде багато меду, якщо 
жовті – молока» [6, т. І, с. 222]. Пор. також: «По-
ширеними є ворожіння, що мають форму при-
кмет, за першими в році метеликами – у сх. і 
пд. слов’ян про врожай і погоду (напр., білі ме-
телики обіцяють молоко і дощі, червоні – мед 
і посуху)» [6, т. І, с. 126]. Однак жовтий колір 
не завжди асоціюють із медом. Іноді проти-
ставлення жовтий  /  білий метелик поширю-
ють тільки на якість молока:  / йак нависн′í 
побáч напир′íд б’íлих / то коровé бýдут′ молокó 
давáти багáто / так’é нижúрне / а йак жóвти / 
то кáжут′ бýде жúрне молокó  // (Положево 
Шц В); / йакшó жóвти / то на молокó врожáй / 
у корúв бýде молокá багáто і дóбре молокó 
бýде  / мáсло  / бо жóвти митил′í литáйут 

упир′íд  // (Підманево Шц  В);  / йакшó жóвт′і 
пирип’íлки пéрш’і вил′ітáли  / то казáли  / шо 
коуроувé бýдут′ давáти смеитáни багáто / р′ік 
бýде мáс′л′аний // (Видерта К-К В); / йак богáто 
жóвтих / то бýде моулокá мн′íго в коурóв’і і бýде 
густé моулоукó // (Бузаки К-К В).

Урожайне літо віщують і хрущі:  / йак 
багáто хрушчúв / то бýде на прóсо урожáй // 
(Хрипськ Шц В).

6. Павук
Хоча в зоології павука не вважають кома-

хою, а виділяють в окремий клас [2], тут ми 
розглядаємо його поряд із комахами, зважа-
ючи на таке твердження самих респондентів. 
У «Славянских древностях» зазначено: «До-
мінуючою є оцінка павука як тварини пога-
ної, нечистої, яку слід знищувати. У легендах 
павук є противником Божої Матері: павук у 
повітрі обплутав її своєю павутиною, вкусив 
у груди, розтріпав плаття або задумав пряс-
ти тонше, ніж вона. В іншій легенді в паву-
ка Бог перетворив ткача, який вирішив за-
тягнути своїм полотном увесь світ» [6, т. ІІІ, 
с. 646]. З огляду на повір’я, зафіксовані в до-
сліджених говірках, не можемо погодитися, 
що переважає така негативна характеристи-
ка. У більшості населених пунктів існує за-
борона вбивати павука. Найпоширенішим є 
повір’я про те, що він врятував Божу Матір з 
маленьким Ісусом: / йак ісýс христóс / бóжа 
мáти хавáла  / ішлé íроди  / рубáли д′íтк’і 
малéйк’і / то вонá схавáлас′а за кóрчик і той 
павýк зробив так’é павутéн′:ечко  / і пушлé 
тéйі íроди й ни пубáчили  // то кáжут  / шо 
в’ін нáшу в’íру спас  // (Бузаки К-К  В);  / ни 
мóжна бéти / бо мáт′ір бóжу спас // заснувáв 
гет все на св’íт′і павутéн′:ем і вонé пушлé  / 
слýг’і íродов’і / ни зв’ірнýли увáг’і на мáт′ір із 
сéном  // (Брониця К-К В);  / ни мóжна бúети 
павукá  / бо йак мáти бóжа хоувáлас′а із 
дитúенойу в’ід íроуда  / то в’ін тóже снував 
свойé павутéн′:е і захишчáв мáт′ір бóжу  / 
шоб йійí ни бáчили  // (Видерта К-К В);  / йак 
мáти бóжайа хавáлас′а із млад′éнцем / от / і 
павýк заснувáв / шоб ни видно булó / йак íрод 
хот′íв убúти  // (Дольськ Лбш  В);  / павукúв 
йе два сóрти  / йе павукú  / шо спаслú бóжу 
мáтир із ісýсом христóм  / то в йіх навирхý 
хрéстики / то тех бéти ни мóжна // (Вичів-
ка Зр Р); / павукá ни бéли / бо бойéлис′а бóга / 
грихý // (Березичі Лбш В).

Цікаво, що і в інших народів з відмінни-
ми віруваннями є подібні повір’я. Так, у му-
сульман є легенда про те, що павук врятував 
Магомета від ворогів: заплів павутиною вхід 
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у печеру, де той ховався, і тому недруги ви-
рішили  – оскільки при вході павутина є ці-
лою, туди ніхто не ходив. Відтоді мусульмани 
шанують павука і мають за гріх його вбивати. 
Схожі перекази існують і в японців: у такий 
же спосіб павук врятував їхнього легендар-
ного героя Йорітомо, а в італійському фольк-
лорі це саме розповідають про врятування 
святого Фелікса [5, с. 50].

Яскраво вираженою в народних прикме-
тах є символіка павука як ткача, що снував 
світ: павýк св’іт заснувáв (Раків Ліс К-К  В, 
Підманево, Прип’ять, Пулемець, Пульмо і 
Хрипськ Шц В); павýк од Бóга заснувáв зéмн′у 
(Ветли Лбш В); йогó павутéна то оснóва св’íту 
(В) (пор.: «На Поліссі заборону вбивати паву-
ка мотивують деміургічною роллю павука: 
тим, що він “світ сноваў” (волин.) або снує па-
вутину, “як Бог небо” (рівн.)» [6, т. ІІІ, с. 647]).

У деяких населених пунктах павука вва-
жають оберегом:  / павук’íв ни мóжна бéти  / 
бо кáжут / шо павýк / то хаз′áйін // (Вороком-
ле К-К В) (пор.: «…в житомирському Поліссі 
павука, що живе в домі, називають, як і домо-
вого вужа, хазяїном, не чіпають і не викида-
ють його, вважаючи, що він приносить в дім 
багатство і благополуччя» [6, т. ІІІ, с. 647]).

З павуком пов’язано багато прикмет, які 
часто тлумачать неоднозначно. Якщо павук 
спускається зі стіни або з голови, то вва-
жають, що бýде з′в’éс′т′ійе (Бузаки К-К  В, 
Підманево, Положево Пулемець і Пульмо 
Шц  В);  /  йак’éс′ з′в’éс′т′ійа бýде  / чи хтос′ 
прийíде / чи прéде // (Березичі Лбш В); / йак’éс′ 
шчáс′ц′е  / йакáс′ нóвос′ц′ шчаслúвайа  // (Би-
хів Лбш  В); гóсти бýдут (Раків Ліс К-К  В, 
Бихів Лбш  В); то прúбил′ (Личини К-К  В); 
чúриз ден′ грóши бýдут′ (Дольськ Лбш В); на 
типлó (Брониця К-К В). Інколи характер при-
кмети залежить від кольору істоти або на-
прямку її руху:  / чóрний пичáл′ мáтимиш  / 
йак сéвий / н′е / ни пичáл′ / висéле зв’éст′ійе // 
(Прип’ять Шц В); / йак тéмний / то шос′ так’é 
тимн′íшойе  / поган′íшойе  // (Цир Лбш  В);  / 
йак чóрний / то смýток / а йак жóвтин′к’ій / 
то йак’éс′ ізв’éст′ійе // (Хрипськ Шц В); / йак 
павýк спускáйіц′:а / гóре вгóру / шчáс′т′а внез // 
(Дольськ Лбш В).

7. Воші
У народних приказках і повір’ях воші най-

частіше мають негативну характеристику:  / 
гоулоувá ни на вóши // (Гута-Камінська К-К В); / 
вош ни напáс′ц′ / а спáти ни́ дáс′ц′ // (Личини 
К-К В); / в’ілáмуйіц′:а / йак вош на́ гриб’ін′ц′í // 
(Брониця К-К В).

Неоднозначним є й тлумачення сну про 
вошей. У  більшості населених пунктів він 
означає прибуток, гроші (пор.: «У всіх [підкр. 
наше.  – Л.  Ч.] слов’ян поширене тлумачення 
сну: воші сняться до грошей, до багатства» 
[6, т.  І, с.  448]). Але поряд:  / йакшó с′н′áц′:а 
вóши  / то знáчит′ йакáс′ нуждá  / клóп’іт  // 
(Тоболи К-К В, Бихів Лбш В); / с′н′áц′:а вóши / 
то дрáн:о  / то вжé шос′ зрóб’іц′:а  // (Добре 
К-К  В, Ветли Лбш  В). Вважаємо, що останні 
тлумачення поширилися на підставі негатив-
ного образу цих комах у народній уяві і не 
пов’язані з традиційною їхньою символікою 
(символ множинності й достатку).

Проаналізований матеріал свідчить про 
значну роль комах у народних уявленнях про 
світобудову. Повну картину цих уявлень від-
творити неможливо, оскільки з розвитком 
суспільства змінювалися погляди на певні 
явища. Найчастіше західнополіські повір’я та 
прикмети співпадають із загальною симво-
лікою комах, а неоднозначність тлумачення 
виявляє специфіку світогляду місцевих жи-
телів.

Список умовних скорочень
В – Волинська область
Зр – Зарічненський район
К-К – Камінь-Каширський район
Лбш – Любешівський район
Р – Рівненська область
Шц – Шацький район
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Назар Лавріненко
(Черкаси)

 П А М ’Я Т К И ВІ Т РЯ НОГО М Л И Н А РС Т ВА 
Н А Т Е РЕ Н А Х Ч Е РК АСЬКОЇ ОБЛ АС Т І:  
ІС ТОРІ Я ТА С У Ч АСН ІС Т Ь

Минуло понад півстоліття з тих пір, як 
вітряне млинарство остаточно втратило свої 
позиції на ринку млинарських послуг. Конку-
ренція з новітніми двигунами тактично була 
програна. Після тривалого служіння людям 
вітряки виявилися непотрібними. Їх як свід-
ків «доколгоспної» ери намагалися стерти з 
лиця землі, їх, за поодинокими винятками, 
не ставили на облік як пам’ятки архітектури 
місцевого значення. Наслідки такого став-
лення проявляються й нині. Вітряки дожива-
ють свої останні роки, вони забуті, понівече-
ні, напівживі годувальники поколінь наших 
дідів.

Тема вітряного млинарства, як і тема тра-
диційного млинарства в цілому, не часто 
привертала увагу дослідників. Одним з пер-
ших звернув увагу на вітряні млини як об’єкт 
етнокультурної спадщини українського на-
роду відомий дослідник традиційної архітек-
тури С. Таранушенко. Його стаття «Вітряки», 
побачивши світ у 1958  році, й понині лиша-
ється найбільшим дослідженням млинарства 
в Україні та широко використовується до-
слідниками. Автор переконливо доводить, 
що вітряки є своєрідною галуззю народної 
монументальної архітектури та робить вдалу 
спробу їх регіональної класифікації  1. Після 
С. Таранушенка дослідники тривалий час не 
зверталися до теми традиційного млинар-
ства. Минув час, і сотні вітряків, які оглянув 
С. Таранушенко, зникли з лиця землі. Лише в 
1998 році тема млинарства була висвітлена на 
сторінках часопису «Пам’ятки України». Ві-
домий архітектор Л. Прибєга на основі дослі-
дження млинових споруд, зібраних до музеїв 
просто неба, провів огляд типології, охорони 
та реставрації млинарських споруд України. 
Автор детально класифікує вітряні млини 
різних регіонів України, вказує на регіональ-
ні конструктивні відмінності 2.

Одночасно побачила світ стаття К.  Ти-
щенка «Млинова механіка». У ній автор під-
сумував свої багаторічні пошуки та доніс до 
читача конструктивні особливості вітряних 

млинів, доніс спеціальну млинову терміноло-
гію. Автор дійшов висновку, що значна кіль-
кість млинової термінології є германізмами 
та полонізмами, що добре ілюструє шлях 
млинів до українських земель 3. Останнє до-
слідження на тему млинарства було зробле-
но С. Смолінським і є синтезованим оглядом 
млинарства на основі праць попередників та 
із залученням статистичних відомостей по-
чатку XX ст. 4

Джерельна база дослідження млинарства 
ґрунтується на свідченнях місцевих жите-
лів про сільські вітряки, документах архіво-
сховищ України та різноманітних статистич-
них збірників. Свідчення місцевих жителів 
слугують чи не єдиним джерелом інформа-
ції про історію кожного конкретного мли-
на. З  них ми отримуємо відомості про вік 
пам’ятки, її власників, ремонти й перебудови. 
Наприклад, з розповіді Анастасії Петрівни 
Луценко (Піскової), 1931 р. н. (освіта 4 класи), 
довідуємося, що в с. Лука «збудувано вітряка 
Пісковим Петром Петровичем та Гайдай Ва-
силем у 1924 pоці, працював він до середини 
1970-х pоків, доки не помер батько. Для будів-
ництва наймали діда Шатила із с. Сахнівки. 
Раніше в с. Лука було два вітряки. Другий був 
на березі, його давно знищили»  5. Відомості 
з архівосховищ часто носять допоміжний, 
статистичний характер. Скажімо, у 1913 році 
в Чигиринському повіті джерело фіксує 
п’ять водяних млинів, працівники яких про-
йшли лікарський огляд (Журавка, Турія, 
Ставидла, Рудня, Пляківка)  6. Таке джере-
ло, як Пам’ятна книжка Київської губернії 
за 1900 рік зберегло відомості про наявність 
млинів майже в кожному селі Чигиринсько-
го, Черкаського, Канівського та ін. повітів. 
З нього ми довідуємося, що в с. Івківці було 
сім вітряних млинів, у с. Головківка – чотир-
надцять  вітряних млинів, у с.  Полуднівка  – 
чотири вітряні й вісім водяних млинів і т. д. 
по всіх населених пунктах краю 7.

Важливим джерелом інформації про особ-
ливості млинарства Черкащини слугують 
власне вітряки, які досі вціліли. Їх обстежен-

http://www.etnolog.org.ua



262    

ня та обміри надають відомості про млинову 
механіку, їх потужність та зовнішній вигляд. 
У цілому джерела та література з цієї темати-
ки дозволяють проаналізувати динаміку змі-
ни чисельності традиційних млинових спо-
руд Черкащини, провести їх типологізацію 
та класифікацію.

Бурхливий розвиток вітряного млинар-
ства припадає на другу половину XIX – пер-
шу третину XX ст. Одні з перших статистич-
них даних про кількість вітряних млинів на 
території Київської губернії оприлюднено 
в «Статистическом описании Киевской гу-
бернии» І.  Фундуклея. У  ньому відмічено, 
що млинарство нерівномірно поширено по 
губернії. Так, у Сквирському й Уманському 
повітах більшого поширення набували во-
дяні млини. У  1847 році лідерами з вітря-
ного млинарства були такі південні придні-
провські повіти, як Чигиринський (320 вітр. 
млинів), Черкаський (184), Канівський (122), 
Звенигородський (118)  8. Відповідно, й сьо-
годні вітряні млини віціліли частіше у схід-
них районах Черкащини, де вони були більш 
поширені.

Вітряне млинарство бурхливо розвивало-
ся у другій половині XIX ст. Про це яскраво 
свідчить аналіз даних про чисельність мли-
нів станом на 1900  рік. Візьмемо лідируючі 
за кількістю вітряних млинів тодішні Чиги-
ринський та Черкаський повіти. За 53  роки 
кількість вітряних млинів у Чигиринському 
повіті зросла більш ніж у чотири рази – (до 
1286  вітряків  9). У  Черкаському їх кількість 
зросла майже в сім разів (до 1250 вітряків 10). 
Одночасно варто відмітити тенденцію до 
зменшення кількості водяних млинів у Чиги-
ринському повіті зі 133 у 1847 році  11 до 82 у 
1900 році 12. У Чигиринському повіті третина 
водяних млинів не витримала конкуренції 
вітряного млинарства. У  Черкаському пові-
ті, незважаючи на більшу кількість великих 
річок, також кількість водяних млинів ско-
ротилася. Не доводиться говорити про їх ви-
тіснення млинами з паровими двигунами. 
На початку XX  ст. вони лише почали впро-
ваджуватися. Про це свідчить той факт, що 
на просторах Чигиринського й Черкаського 
повітів у 1900 році налічувалося лише 9 паро-
вих млинів. У  відсотковому співвідношенні 
вітряні млини від середини XIX  ст. до по-
чатку XX  ст. зайняли домінуюче становище 
серед усіх млинових конструкцій краю. На 
Чигиринщині відсоток вітряків зріс із 70 % до 
93 %, а на Черкащині – із 60 % до 90,6 % (див. 
табл. 1) 13.

Таблиця  1.

Порівняльна таблиця співвідношення 
типів млинових конструкцій 

у Чигиринському та Черкаському повітах

1847 р.
Чигир.

1847 р. 
Черк.

1900 р. 
Чигир.

1900 р. 
Черк.

Вітряні 320 (70,64%) 184 (59.75%) 1286 
(92.98%)

1250 
(90.64%)

Водяні 133 (29.35%) 124 (40.25%) 82 (5.92%) 114(8.26%)

Топчаки ? ? 9 (0.65%) 11 (0.79%)

Парові – – 6 (0.43%) 4 (0.3)

Разом 453 308 1383 1379

У середньому 2.5 1.6 9.96 11.46

За статистичними даними, станом на 
1900 рік у середньому на один населений пункт 
Черкаського повіту припадало по 11 вітряних 
млинів. У багатьох селах і містечках повіту на 
початку XX ст. налічувалося понад три десятки 
вітряних млинів. Наприклад, у с.  Пруси (суч. 
Михайлівка) і с.  Трушівці нараховувалося по 
37, в Орловці – 38, Лип’янці – 40, Білозір’ї – 42, 
Лебедині – 43, В’язівку – 48 вітряків.

Незважаючи на високі кількісні показ-
ники, вітряне млинарство на початку XX ст. 
у регіоні ще не досягло вершини свого роз-
витку. Чисельність вітряних млинів і надалі 
продовжувала зростати. Наприклад, якщо в 
с. Івківці Суботівської волості Чигиринсько-
го повіту за даними того ж 1900 року налічу-
валося 7 вітряних млинів 14, то в 1928 році їх 
там було 26 15. Подібно зросла кількість вітря-
ків і в селах Головківка, Медведівка, Суботів 
та ін.

Лише після колективізації на Черкащи-
ні вітряне млинарство почало втрачати свої 
домінуючі позиції на ринку переробки зер-
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нових. Відчутний удар по вітряному млинар-
ству припав у роки проходження регіоном 
фронтів Другої світової війни. Наприклад, 
у тому ж с.  Івківці лишилося 4 із 26  вітря-
ків  16. Вітряки, що вціліли, використовува-
лися за призначенням до середини 1970-х 
pоків. З того часу більшість з них остаточно 
припинили служити людям. У  другій поло-
вині XX ст. в Україні кілька десятків вітряків 
вдалося «порятувати», перевізши їх до ство-
рюваних музеїв просто неба (м.  Переяслав, 
с. Пирогів та ін.). Тисячі їх лишалися стояти 
на сільських вигонах, були місцями улюбле-
них дитячих та юнацьких забав. На кінець 
1980-х pоків на території Черкаської області, 
за свідченнями А.  Чабана, нараховувалося 
176  вітряних млинів. За останні 20  років їх 
кількість зменшилася майже в 10  разів. Це 
трапилося поступово, без зайвого галасу, з 
нашої мовчазної згоди. Так, безслідно зник-
ли вітряні млини в селах Трушівці (1996), 
Медведівка (1997), Матвіївка (1999), Вергуни 
(2003), Дібрівка (2004), Гончариха (2006), Лу-
кашівка (2007) та десятки інших. Зрештою, на 
території Черкаської області станом на гру-
день 2008 року виявлено 18 вцілілих вітряних 
млинів. Вони досі стоять на тих місцях, де 
вони століттями служили людям. Порівнюю-
чи кількість вітряків, наприклад, на території 
колишнього Чигиринського повіту на почат-
ку XX ст. (1286) і XXI ст. (4), бачимо очевидну 
потребу їх невідкладного порятунку.

На теренах Черкаської області не кожен ра-
йон зараз може пишатися вітряними млина-
ми на своїй території. На сьогодні, скажімо, у 
Кам’янському, Христинівському, Монастири-
щенському й багатьох інших районах ми не 
виявили жодної подібної споруди. Уже сьо-
годні мешканцям цих районів, щоб на влас-
ні очі оглянути вітряного млина, потрібно 
долати десятки й сотні кілометрів до музеїв 
просто неба чи найближчих забутих млинів 
області. Але ж куди їхати? Де вони вціліли? 
На це питання також не легко дати відповідь. 
Кілька вітряків більш-менш відомі завдяки 
своєму розташуванню поб лизу популяр-
них туристичних маршрутів (с.  Худоліївка 
Чигиринського  р-ну та с.  Будище Корсунь-
Шевченківського  р-ну). Навіть незважаючи 
на пряму близькість до шляхів, обидва вони 
лишаються поза увагою туриста. Адже вони 
не доглянуті, косметично прибрані зовні та 
понівечені всередині.

Упродовж кількох років нам довелося зі-
брати відомості про вітряні млини облас-
ті. Шляхом звернень через регіональні ЗМІ 

до громадськості, вивчення топографічних 
карт (на них частина вітряків нанесена спе-
ціальним символом), листування з район-
ними та сільськими адміністраціями, регу-
лярних кількаденних мандрівок-експедицій 
нам вдалося виявити на теренах Черкащини 
18 вітряних млинів. За районами млини роз-
поділені таким чином. У Чигиринському – 4, 
Шполянському – 4, у Канівському – 5, у Чор-
нобаївському – 1, у Смілянському – 1, у Кор-
сунському – 1, у Звенигородському – 1, у Зо-
лотоніському – 1, у решті районів – 0.

Їх стан збереженості переважно незадо-
вільний, вони потребують проведення рес-
тавраційних робіт. Одиницям із них пощас-
тило привернути увагу добрих людей, вони 
мають ошатний вигляд і придатні до повно-
цінної роботи. До таких можна зарахувати 
вітряки в с.  Теклино Смілянського району, 
с. Івківці Чигиринського району, с. Стецівка 
Чигиринського району, с. Жовнино Чорноба-
ївського району.

За конструктивними особливостям вітря-
ні млини Черкащини доцільно розподілити 
на типи. До каркасного стовпового (німець-
кого) типу вітряків належать 15  пам’яток 
дерев’яної архітектури Черкащини. І  лише 
один вітряк, розташований у с.  Будище 
Звени городського району, належить до ша-
трового (голландського) типу. За видом галь-
мівної системи в більшості млинів виявлено 
ознаки двосторонніх дерев’яних дискових 
гальм. У чотирьох вітряних млинах виявлено 
більш складні дерев’яні гальма «лентового» 
типу. За кількістю крил серед уцілілих вітря-
ків Право бережжя Черкащини збереглися 
виключно чотирикрилі механізми, а серед 
уцілілих вітряків Лівобережжя (Жовнино 
та Кліщинці-Вереміївка) є шестикрилі меха-
нізми. Але за малою сукупною кількістю ві-
тряків ми не можемо говорити про певну за-
кономірність, а швидше про випадковий збіг 
обставин. Адже на Правобережжі, за свідчен-
нями багатьох місцевих жителів, були й шес-
ти- й восьмикрилі вітряки. На Лівобережжі 
до осені 2008 року був чотирикрилий вітря-
ний млин у с.  Ленінське Чорнобаївського 
району, а на Правобережжі в с. Трушівці до 
1996 року був шестикрилий млин.

Незважаючи на те що Л.  Прибєга у своїй 
широковідомій публікації відмічає, що «пізні-
ше до списків пам’яток внесли чимало інших 
млинарських споруд, які все ще лишалися по 
селах Черкаської, Полтавської та ін. облас-
тей»  17, нами виявлено на обліку в переліку 
пам’яток Черкаської області лише 8 вітряних 
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та 3 водяні млини. Із цих 8-ми вітряків 4 до 
кінця 2008 року зникли (Богунове, Григорів-
ка, Старий Коврай, Трушівці). На межі руйна-
ції перебуває вітряк кінця XIX ст. у с. Яблунів 
Канівського району. Він значно пошкоджений 
«шашелями», втратив зовнішню обшивку, 
дуже пошкоджений дах, що вимагає значних 
капіталовкладень для реконструкції. Проте 
його стан придатний до відновлення. Решта 
колись «взятих на облік» млинів, зокрема три 
з них (у селах Будище, Лебедин та Грищинці) 
перебувають у задовільному стані.

Крім перелічених, ще 12  вітряних мли-
нів, які вціліли на теренах Черкащини, до 
2008 року були позбавлені охоронного стату-
су і часто не мали власника. Сільські адміні-
страції перекладали обов’язки на ліквідовані 
чи реорганізовані колективні господарства, 
а ті, якщо де й лишилися, через економічні 
проблеми відмовлялися від млинів. З листо-
пада 2008 року всі вітряні млини регіону взя-
то на баланс сільських рад та зареєстровано 
як пам’ятки архітектури місцевого значення.

Серед 18 виявлених вітряних млинів Чер-
кащини деякі мають доглядачів, добре збе-
режені й за умови поінформованості гро-
мадськості можуть слугувати привабливими 
туристичними об’єктами. Маємо на увазі 
єдиний вітряний млин Смілянського району 
в с. Теклине. У 1990 році його відреставрува-
ли силами місцевої громади, що дозволило 
йому донині стояти не розграбованим, гото-
вим до роботи. У селі біля нього традиційно 
проводять святкування Івана Купала. Бракує 
тут лише доброго під’їзного шляху до самого 
вітряка. Вітряк вдало розташований поблизу 
траси Сміла-Київ. Його стан збереженості за 
умовною п’ятибальною шкалою можемо смі-
ливо оцінити в 5 балів. Цей вітряк єдиний в 
області, на якому цілком збереглася парусна 
система крил. На тверду четвірку можемо ці-
нити стан вітряка в с. Суботів Чигиринсько-
го району. Там вітряк зручно розташований, 
асфальтоване дорожнє покриття веде прак-
тично до входу, його добре видно при в’їзді 
до села з Чигиринського шляху. У  1995  році 
сільська громада взялася за його реставрацію, 
але через бракований камінь їм не вдалося на-
лаштувати правильну роботу млинових меха-
нізмів. Невдовзі механізм було розграбовано. 
Але його каркас добре зберігся, деревина міц-
на й вселяє надію на довговічність споруди. 
Серед його важливих недоліків потрібно від-
мітити суттєве ушкодження зовнішньої час-
тини головного вала, що може говорити про 
потребу його заміни чи капітального ремонту.

Вкрай зручно розташовано млин у с.  Бу-
дище Звенигородського району. Він розташо-
ваний практично понад шляхом відомого ту-
ристичного маршруту «Батьківщина Тараса 
Шевченка» Це єдиний збережений на теренах 
Черкаської області вітряний млин «голланд-
ського» типу, його каркас відремонтовано в 
1998 році, частково збереглися механізми.

Останнім часом намітилася тенденція до 
перевезення останніх вітряків до новітніх 
музеїв просто неба (с. Стецівка – «Музей мли-
нарства» та с. Вереміївка – музей «Українські 
козацькі землі»). Завдяки благим намірам 
організаторів цих музеїв уже частку вітряків 
забрано зі своїх історичних місць і перевезе-
но до «музеїв». Цим ми дозволяємо забирати 
часто останню пам’ятку старовини з тих сіл, 
де вони колись стояли, радували мандрівни-
ків привітними змахами крил. Забрати мли-
на – це все одно, що зняти останню свитину зі 
старця, адже в тих селах часто не лишається 
жодної іншої пам’ятки старовини.

Опинившись у музейній установі, мли-
ни, як правило, припиняють своє життя, 
вони перетворюються на муміфіковані не-
рухомі експонати. Ми маємо досвід, коли 
звезені до гурту млини стоять без належної 
уваги, занед бані, у них відпадають крила (як 
нещо давно в Переяславі), до них не пускають 
туристів (с. Пирогів). Млини в музеях втра-
чають свої функційні можливості й перетво-
рюються на муляжі.

У ситуації, що склалася, доцільно вцілілі 
вітряні млини взяти під державну охорону 
як пам’ятки народної архітектури та побу-
ту регіонального значення, включити їх до 
путівників, організувати проведення їх ре-
конструкції. Заслуговує на увагу добрий по-
чин у цьому напрямі організації «Молодь за 
відродження села», яка уже відновила низку 
вітряків у рамках всеукраїнського проекту 
«Відновимо спільно».

Одним з перших було відновлено століт-
ній «Одинцівський» вітряк у с. Івківці Чиги-
ринського району. Цей приклад є показовим, 
адже перед відновленням вітряк перебував 
у критичному стані, був одним із найгірше 
збережених вітряків області. На сьогодні цей 
вітряк став діючим, повертається навколо 
своєї вісі, шукаючи вітру, меле збіжжя, став 
привабливим туристичним об’єктом ново-
створеного історико-етнографічного музею 
«Батьківщина Максима Залізняка».

На фоні свого «безхозного» становища ві-
тряні млини стали об’єктами полювання діл-
ків від етнографії, які, купивши за безцінь 
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останнього вітряка в районі, роблять з нього 
декорацію для «модної» ресторації. Полюють 
на них і творці приватних чи напівприватних 
музеїв просто неба. Вони, керуючись благою 
метою порятунку, перетворюють вітряки 
на обов’язкові декорації свого дітища. Над 
останніми вітряками області нависла реаль-
на загроза знищення не від дощу й вітру, а від 
рук «модерних добродійників», які керують-
ся не метою порятунку пам’яток, а виключно 
власними амбіціями та примарними прибут-
ками. Захист вітряків полягає в оприлюднен-
ні інформації про всі вітряні млини області, 
донесення до розуміння мешканців області, 
що збереження кожного з них на своє му місці 
є справою честі кожного мешканця області, 
небайдужого до долі свого краю в офіційно-
му включенні їх до числа пам’яток старовини 
області.

Наше завдання  – зберегти вітряні млини 
для наших нащадків на їх історичних місцях 
діючими та охайними. І  цього не так вже й 
складно досягти. Достатньо надати їм ста-
тус пам’яток обласного значення, підтрима-
ти програму «Відновимо спільно» й разом із 
сільською громадою відбудувати ці млини. 
Залучення до їх відбудови школярів навко-
лишніх сіл слугуватиме запорукою бережли-
вого ставлення молодого покоління до етно-
культурної спадщини.

Упродовж серпня 2007 – червня 2008 pоків 
вдалося зрушити справу порятунку вітряних 
млинів регіону з місця. Було доведено реаль-
ність пропонованого нами шляху порятунку 
млинів – їх реставрації на місцях.

На Чигиринщині, у с.  Івківці, столітній 
вітряний млин був одним з найгірш збере-
жених вітряків області. Його стіни, підлога, 
сходи в 1990-х роках пішли на дрова... Він 
стояв обдертий та похилений в очікуванні 
кращих днів. Улітку 2007  року громада села 
зібралася на першу толоку. Прийшли від 
першо класників до старезних дідусів з ціп-
ками. Кожен мав свою роботу: хто подавав 
цвяхи, а хто допомагав доброю порадою. За 
перший тиждень селянам вдалося виконати 
нехитрі роботи – відремонтувати каркас, за-
стелити підлогу, зашалювати стіни та встано-
вити сходи. Вітряк зовні змінився, його було 
не впізнати. Та на цьому громада не зупини-
лася. Упродовж грудня вдалося за старими 
фото виготовити і встановити нові крила. На 
Новий рік столітній млин закрутив крилами. 
Потім було найскладніше: постала необхід-
ність відремонтувати, а переважно виготови-
ти заново млинову механіку.

Незважаючи на те що в с. Івківці в 1929 році 
налічувалося 26  вітряних млинів, віднайти 
на місці низку механізмів виявилося немож-
ливо. Скажімо, щоб віднайти веретено (вал, 
що крутить верхній камінь), довелося звер-
татися через ЗМІ до громадськості області 18. 
На заклик відгукнувся чоловік із с. Нехайки 
Драбівського району. Саме від нього з іншого 
краю області вдалося привезти цю необхідну 
деталь. Труднощі виникали й з виготовлен-
ням малого триба (складної конусоподібної 
дерев’яної шестерні, що передає зусилля з 
триба на веретено). Для її виготовлення прав-
нук колишнього будівничого млина об’їздив 
кілька вітряків області, копіював, робив влас-
ні інженерні розрахунки.

Чимало труднощів виявилося при ви-
готовленні кулаків, зубів трибка та інших 
дерев’яних частин механізмів. Будівничі мли-
нів добре розумілися на властивостях кожної 
породи деревини, знали, з якої саме краще ви-
готовляти які деталі. Так, «на кулаки найліп-
ше брати прикореневу частину старого граба, 
на основу трибка – вербу, а на щаблі можна й 
акацію поставити»,  – говорив уже покійний 
дід Степан (йому було вже 90 років) 19.

Зрештою, 7  червня, у день відзначення 
240-ї річниці від початку Коліївщини, у селі, 
де народився її очільник – Максим Залізняк – 
сільська громада урочисто запустила в дію 
реставрований вітряний млин.

Приклад с.  Івківці наслідують інші села 
області. Уже навесні цього року з ініціативи 
місцевого осередку громадської організа-
ції «Конгрес молодих вчених Черкащини», у 
рамках громадської ініціативи «Відновимо 
спільно» почнеться реставрація вітряного 
млина в с. Худоліївка Чигиринського району. 
Завдяки своєму розташуванню при в’їзді на 
Чигиринщину, неподалік шляху Черкаси  – 
Чигирин, він невдовзі стане туристичною 
окрасою не лише с.  Худоліївка, а й усієї Чи-
гиринщини. Запрошуємо долучатися до про-
екту «Відновимо спільно!» й спільно рятува-
ти безцінні пам’ятки народної архітектури та 
побуту українського народу – вітряні млини.
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Олена Федорчук
(Львів)

БІС Е РН И Й Д Е КОР У К РА Ї НСЬКОГО Н А РОД НОГО ОД Я Г У: 
Д А ВН І ТА С У Ч АСН І Д Ж Е РЕ Л А ДО С Л І Д Ж Е Н Н Я

Однією з прикмет сучасного укра-
їнського народознавства стала поява цілої 
низки наукових праць, присвячених певним 
явищам народного мистецтва. Поглиблене 
студіювання універсальних та унікальних 
рис різних видів народної творчості, апроба-
ція його результатів у монографічних видан-
нях становить неабияку цінність для поступу 
сучасного мистецтва.

Вагому ділянку народної творчості, багату 
на художні ідеї, становить традиція бісерного 
декору українського народного одягу XIX  – 
першої половини XX  ст. Знання художнього 
спадку українських майстрів бісерних виробів 
є особливо корисним для сучасних дизайнерів 
одягу, які дедалі частіше звертаються до бісеру 
як до оригінального багатообіцяючого декора-
тивного матеріалу.

Високохудожні народні вироби з бісеру 
XIX – першої половини XX ст., головно із за-
хідних теренів України, засвідчують існуван-
ня розвиненої традиції, що мала багате на ло-
кальні відзнаки самобутнє обличчя. У XIX ст. 

українські народні майстри використовували 
бісер для виготовлення накладних оздоб, а 
згодом  – на рубежі XIX–XX  ст.  – його ста-
ли також широко вживати для вишивання 
компонентів одягу. У  селах Північної Буко-
вини, Покуття та Гуцульщини традиція ви-
шивання бісером затрималася довше  – до 
1970–1980-х років; в окремих осередках цього 
ареалу маємо змогу спостерігати її дотепер (у 
законсервованому вигляді або значно збідне-
ному варіанті).

Використання бісеру для оздоблення укра-
їнської народної ноші  – явище мистецтва, 
відоме багатьом дослідникам. До вивчення 
кола наукових проблем, пов’язаних із бісер-
ним декором українського народного одягу, 
уже долучилося чимало мистецтвознавців та 
етнографів. Проте достатньо опрацьованими 
є лише окремі питання – ареалу, технології та 
типології накладних прикрас; водночас май-
же невідомою науковцям цариною народної 
творчості поки що залишилася вишивка бі-
сером компонентів вбрання. Так само недо-
статньо вивчені важливі для практики су-
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часних митців особливості орнаментальної 
структури українських народних бісерних 
творів  – накладних прикрас та вишитих бі-
сером компонентів одягу. Не простудійовані 
національні, тим паче локальні, відзнаки за-
собів художньої виразності, якими користу-
валися у своїй практиці українські майстри. 
З  огляду на стан і завдання дослідження 
проб лемних питань традиції бісерного деко-
ру українського народного одягу, неабияке 
значення мають джерела, що складають три 
великі групи: писемні, зображальні та речові.

Відправну позицію наукової розвідки про 
традицію бісерного декору українського на-
родного одягу становлять писемні джере-
ла. До них зараховуємо літературні згадки 
про бісерне оздоблення народного одягу, що 
стали з’являтися з другої третини XIX  ст. у 
працях зачинателів народознавчої науки. 
Описовість, відсутність художнього аналізу 
бісерних творів переконують, що цей пласт 
публікацій у мистецтвознавстві слід розгля-
дати саме як писемні джерела, а не історіогра-
фічний корпус.

Перші писемні згадки про українські 
прикраси з бісеру вміщує публікація Якова 
Головацького «О  народной одежде и убран-
стве русинов или русских в Галичине и се-
веро-восточной Венгрии» (1877). Дослідник 
занотував, що на Західному Поділлі в с. Гер-
маківка Чортківського повіту (нині  – Бор-
щівський  р-н Тернопільської обл.) дівчата й 
молодиці носили на шиї «силянки» з бісеру в 
поєднанні з кількома десятками разків скля-
них намистин і природних коралів  1. Такі 
самі  дівочі прикраси з бісеру для шиї та голо-
ви Я. Головацький зафіксував на Гуцульщині 
та на Покутті 2. Прикраси з бісеру на Покутті 
та Західному Поділлі спостерігав польський 
дослідник Оскар Кольберг, який згадував 
про них у праці «Pokucie» (1882) 3.

П  ро бісерні оздоби в українців писав Іван 
Франко. Зокрема, в описі Етнографічної ви-
ставки в Тернополі 1887 року повідомляється 
про значну кількість експонованих на ній по-
кутських ґерданів з коротким  описом остан-
ніх 4. Згодом І. Франко у своєму літературно-
науковому звіті «Етнографічна експедиція на 
Бойківщину» (1905) зафіксував побутування 
прикрас із бісеру в с.  Лютовиська на Старо-
самбірщині  5. Автор под ав короткий опис 
«драбинки», що є оздобою одягу деяких ра-
йонів Бойківщини 6.

Інформацію про прикраси зі скла та бісеру 
подає Володимир Шухевич у монографії «Гу-
цульщина» (1899). Автор називає такі оздоби 

обов’язковим атрибутом святкового вбрання 
молодих гуцулок 7.

Не оминув  увагою народні вироби з бісеру 
Хведір Вовк. У  праці «Етнографічні особли-
вості українського народу» (1916) в переліку 
нашийних прикрас, поширених в Україні, 
він назвав «силянку» («гирдан», «гирдяник», 
«ланка», «очко», «дробинка», «лучка», «га-
лочка», «згардочка», «пупчики» тощо), яка, 
за його спостереженням, була найбільше зна-
ною  в Галичині 8.

Серед коротких повідомлень  – опис ґер-
дана із с. Вільховець Борщівського району на 
Тернопільщині, що його вмістив польський 
етнограф Казимир Мошинський у дослі-
дженні «Kultura ludowa  słowian» 9.

Згадку про «оригінальну і зовсім неспо-
дівану» дівочу нашийну оздобу із західних 
земель України  – «дробинку», що теж може 
мати місцеві назви «лучка», «голочка», «лан-
ка» і «силянка», – уміщено в етнографічному 
нарисі Олекси Воропая «Звичаї нашого наро-
ду» 10.

До групи писе мних джерел XIX–XX ст. на-
лежать також каталоги виставок, музейних 
колекцій, інвентарні книги музеїв та архівні 
матеріали, серед них – звіти мистецтвознав-
чих експедицій, особливо ті, що здійснюва-
лися дослідниками народного одягу.

Перелічені писемні джерела фіксують 
ареали та окремі осередки традиції бісерних 
оздоб, занотовують автентичні назви окре-
мих виробів, зрідка тлумачать призначення 
тих чи інших прикрас, описують деякі з них. 
Але для здійснення об’єктивного мистецтво-
знавчого дослідження цього замало – бракує 
візуальної інформації, яку можна відтворити, 
досліджуючи зображальні джерела, а ще кра-
ще – самі твори (речові джерела).

Щодо зображальних джерел, то їх так 
само, як і літературних згадок, небагато; вони 
висвітлюють явище бісерного оздоблення 
українського народного одягу лише конспек-
тивно. Водночас зображальні джерела, порів-
няно з літературними, для мистецтвознавчо-
го дослідження є інформативно вагомішими.

Виключною документальністю відзна-
чається підгрупа фотоджерел. Найдавнішу 
фотоінформацію про бісерне оздоблення 
українського народного одягу зберігають 
світлини, зроблені п.  Дуткевичем для Коло-
мийської етнографічної виставки 1880  року. 
На замовлення організаційного комітету ви-
ставки фотограф виконав альбом (у двох при-
мірниках), до якого ввійшли світлини з крає-
видами та «гуцульські й покутські типи» 11.
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Добре відомими українським дослідникам 
є світлини, що експонувалися на Тернопіль-
ській виставці 1887  року. Нині вони збері-
гаються в Ілюстративному фонді бібліотеки 
Інституту народознавства НАН України  12. 
Серед світлин з «народними типами» пере-
важають групові зображення селян, вбраних 
у святковий одяг, щедро доповнений різнома-
нітними прикрасами, зокрема з бісеру. Зафік-
совані типажі мають підписи з назвами сіл, з 
яких вони походять.

На світлини вбраних у повсякденний та 
святковий одяг українських селян натрапляє-
мо у вже згаданих працях В.  Шухевича  13, 
І. Франка 14, Хв. Вовка 15.

Значний масив фотографій, часто дубльо-
ваних і розмножених, що належать до різно-
го часу та до різних добірок (нерідко без на-
лежних підписів), зберігається в бібліотечних 
фондах, зокрема, державних музеїв. Багато 
таких світлин (частина з яких має скляні не-
гативи) успадкував від Музею художньої про-
мисловості та НТШ Інститут народознавства 
НАН України у Львові.

Особливе значення в українському мисте-
цтвознавстві має вісімнадцятитомний альбом 
«Україна й українці» з фондової збірки Україн-
ського центру народної культури «Музей Іва-
на Гончара». Альбом, укомплектований І. Гон-
чарем у 1950–1980-х роках за територіальним 
принципом, становить понад 1300  аркушів 
формату А–3, на яких розміщено належно 
атрибутовані світлини та мальовані зображен-
ня творів декоративного мистецтва. Завдяки 
історико-етнографічному альбому І.  Гончара 
вдалося встановити кілька осередків побуту-
вання бісерних оздоб з околиць Київ ського 
Полісся та Середнього Подніпров’я, що не за-
фіксовані в жодному іншому джерелі. Нині 
багаторічна праця І. Гончара стала широкові-
домою українському загалу завдяки її опублі-
куванню 16.

На низку фотоджерел натрапляємо в аль-
бомному виданні «Українське народне мисте-
цтво. Вбрання». Публікація вміщує зроблені 
в середині XX ст. світлини народного одягу, 
доповненого прикрасами з бісеру, з Терно-
пільської, Івано-Франківської та Львівської 
обл астей 17.

Серед новітніх альбомних видань окремої 
уваги заслуговує праця Ірини Свйонтек «Ви-
шивки Карпат»  18. Ініціативна шанувальни-
ця українських традицій, постійна учасни-
ця фестивалів народної культури зібрала та 
опуб лікувала значну добірку світлин, що фік-
сують збережені традиції та сучасні тенденції 

в моделюванні й оздобленні етнічного одягу 
українців.

До зображальних джерел належать також 
твори образотворчого мистецтва. Україн-
ських селян малювали Юрій Глоговський, Ва-
силь Тропінін, Корнило Устиянович, Теофіл 
Копистинський, Іван Труш, Осип Курилас, 
Олекса Новаківський, Модест Сосенко, Оле-
на Кульчицька, Антін Манастирський, Юліан 
Панькевич та інші художники.

У  справі фіксації українських народних 
прикрас з бісеру найбільшим є внесок відо-
мої львівської мисткині й етнографа – Олени 
Кульчицької, яка впродовж кількох десятиліть 
вивчала й ретельно замальовувала народний 
одяг українських селян. Працюючи на по-
саді наукового співробітника Українського 
державного музею етнографії та художнього 
промислу у Львові, художниця виконала ба-
гато акварелей документальної вартості, звер-
нувши пильну увагу на прикраси народного 
вбрання західних теренів України. Створена 
нею низка акварельних малюнків згодом була 
опублікована в альбомному виданні «Народ-
ний одяг західних областей УРСР» 19. Зокрема, 
оздоби з бісе ру О.  Кульчицька зафіксувала в 
ансамблях строю с. Нижня Яблунька Турків-
ського району Львівської області та с. Комань-
че неподалік Сянока 20.

Пензлю О.  Кульчицької належать також 
акварелі серії «Весілля в селі Лолин», що нині 
зберігаються у фонді плаката Музею етно-
графії та художнього промислу ІН  НАНУ  21. 
У цих роботах О. Кульчицька закарбувала ав-
тентичну красу лолинського народного вбран-
ня та його прикрас, зокрема, розкішних бісер-
них криз.

Ще одну підгрупу зображальних джерел 
становлять графічні роботи. Серед найдавні-
ших  – кольорові рисунки ґерданів, розміще-
ні у збірці української народної орнаментики 
«Взори промислу домашнього»  22. Чотирнад-
цять бісерних оздоб, що їх зібрав Людвік Вер-
біцький, подані у зручних для відтворення 
графічних схемах. Проте уміщені тут твори 
не атрибутовані – автор видання не вказує ані 
осередку їх виготовлення, ані їх місцевих назв.

Опрацювання корпусу зображальних дже-
рел дозволяє скласти деяке уявлення про де-
коративні особливості накладних бісерних 
прикрас. Однак неможливим є аналіз компо-
нентів народного одягу, оздоблених вишив-
кою бісером, бо ці твори майже не відображені 
у вказаних джерелах.

Найціннішими для об’єктивного мис-
тецтвознавчого дослідження стали речові 
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пам’ятки: українські прикраси з бісеру та ви-
шитий бісером одяг із фондових колекцій 
державних художніх та етнографічних музе-
їв Києва, Івано-Франківська, Львова, Рівно-
го, Санкт-Петербурга, Тернополя, Ужгорода, 
Чернівців, Чернігова, Борщева й Чорткова 
Тернопільської області, Коломиї Івано-Фран-
ківської області, Самбора Львівської області, 
низки сільських музеїв та твори, що перебу-
вають у приватних колекціях. Серед приват-
них найвагомішими є збірки Ольги Колодій 
(м. Філадельфія, США), Івана Снігура (м. Чер-
нівці), Івана Гречка (м. Львів), Оксани Тріски 
(м. Львів), Валентина Шура (м. Чернігів).

Кожна державна та приватна колекція 
є унікальною з огляду на те, як вона була 
укомплектована та коли, звідки, яким чином 
і які твори до неї потрапили. Так, найдавні-
ші експонати зберігаються у фондах Музею 
етнографії та художнього промислу ІН НАН 
України (м. Львів). Раритетом МЕХП є таблиці 
із взірцями покутських ґерданів XIX  ст., які, 
щоправда, колись були частиною великої ко-
лекції Єроніми Озаркевич 23. Ці твори напри-
кінці XIX  – на початку XX  ст. неодноразово 
експонувалися на сільськогосподарських та 
етнографічних виставках у Відні, Празі, Кра-
кові, Львові, Коломиї, Чернівцях, Тернополі та 
інших містах  24. Відзначимо також, що з усіх 
існуючих державних колекцій найповніше 
творчість народних майстрів заходу України 
представляє саме збірка бісерних оздоб МЕХП 
ІН НАНУ. Проте суттєвим недоліком цієї ко-
лекції є відсутність належної паспортизації 
більшості пам’яток.

Великою та порівняно добре атрибутова-
ною є колекція Національного музею народ-
ної архітектури та побуту України (м.  Київ), 
що почала укомплектовуватися досить пізно – 
у середині XX ст. Проте це одна з небагатьох 
державних збірок, що володіють унікальними 
бісерними прикрасами з Полісся.

Значний науковий інтерес становить ко-
лекція українських бісерних оздоб, яка збері-
гається у фондах Російського етнографічного 
музею (м.  Санкт-Петербург). Її основу скла-
дають пам’ятки початку XX  ст., які зібрали 
Хведір Вовк (1904, 1905, 1908 рр.) та Кость Ши-
роцький (1909, 1912  рр.)  25. Колекція україн-
ських прикрас з фондів Російського етногра-
фічного музею є набагато меншою за збірку, 
наприклад, МЕХП ІН НАНУ, проте вона має 
паспортизовані пам’ятки. Візуальне дослі-
дження окремих творів дозволяє, користую-
чись методом аналогії, здійснювати атрибуцію 
безіменних артефактів початку XX ст.

Серед приватних колекцій окремої уваги 
заслуговує збірка чернівчанина Івана Сні-
гура, що нараховує кілька сот творів  – усі з 
Північної Буковини. На жаль, експонати не 
каталогізовані, а колекціонер не завжди може 
пригадати назву села, з якого походить той чи 
інший виріб. Водночас для дослідження де-
кору буковинських творів з бісеру ця збірка, 
одна з найбільших, є неоціненною. По-своєму 
унікальна й невелика колекція бісерних при-
крас та вишитого бісером одягу, яку зібрав 
львів’янин Іван Гречко. Серед раритетів – за-
хідноподільські ґердани XIX  ст., а також бу-
ковинські сорочки, вишиті бісером. Приватну 
колекцію Ольги Колодій вирізняє широкий 
пласт різних типів бісерних оздоб XIX–XX ст. 
з усіх околиць західноукраїнського регіону.

Окрім як у колекціях, прикраси з бісеру та 
вишитий бісером одяг ще можна розшукати в 
колишніх осередках побутування цих виро-
бів. Такі пошуки проводяться під час щоріч-
них комплексних мистецтвознавчих експе-
дицій, що здійснюються відділом народного 
мистецтва Інституту народознавства НАНУ. 
У результаті цілеспрямованої пошукової ро-
боти створюється база даних з фото-, а також 
аудіоджерел. Ці матеріали формують належ-
ним чином атрибутовану джерельну базу до-
слідження бісерного декору українського на-
родного одягу.

Завдяки польовим розвідкам вдається від-
шукати відповіді на низку запитань з істо-
рії, технології, типології та художніх відзнак 
творчості народних майстрів. Саме польові 
матеріали дозволяють вибудувати цілісну 
картину традиції бісерного декору україн-
ського народного одягу. Інформація, добута в 
ході опитування респондентів, уможливлює 
реконструкцію мистецького явища, правдиве 
тлумачення відомостей (нерідко фрагментар-
них), що накопилися при вивчені давнішніх 
писемних, зображальних та речових джерел.
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Григорій Рачковський 
(Львів)

Е КС П Е Д И Ц І Й Н І ЗДОБУ Т К И С Т УД Е Н Т І В К АФЕ Д РИ 
ЕТ НОЛОГ І Ї  Л ЬВІ ВСЬКОГО Н А Ц ІОН А Л ЬНОГО 
У Н І ВЕ РСИ Т ЕТ У І М Е Н І І ВА Н А ФРА Н К А

Нерівномірність етнографічного ви-
вчення багатьох районів і регіонів пере-
шкоджає створенню загальновизнаного у 
наукових колах історико-етнографічного ра-
йонування, що могло б створити передумови 
для подальших досліджень різних ділянок 
матеріальної та духовної культури українців. 
Сприяти розв’язанню цих проблем можуть 
результати експедиційного дослідження.

У травні 1995 року на історичному факуль-
теті Львівського національного університету 
імені Івана Франка шляхом поділу кафедри 
історії та етнографії України утворилося три 
кафедри, серед них і кафедра етнології, яку 
очолив професор Степан Макарчук. Одно-
часно у Львівському університеті відкрилася 
нова спеціальність – етнологія. 

З метою підготовки спеціалістів-етнологів 
та залучення студентів до виконання індиві-
дуальних наукових тем як на базі опублікова-
них джерел і літератури, так і шляхом збору, 
систематизації та опрацювання польового 
етнографічного матеріалу й архівних пошу-
ків у навчальному плані передбачено сту-
дентські наукові семінари. Під керівництвом 
професора, доцента студенти другого року 
навчання обирають теми своїх досліджень, 
ведуть пошук літературної, архівної та по-
льової етнографічної інформації для їх опра-
цювання, пишуть і виголошують наукові до-
повіді, реферати, рецензії. Участь студентів 
у науковому семінарі мають закласти тео-
ретичну і практичну основу для підготовки 
кваліфікованої наукової роботи.

Оскільки основу етнології як науки ста-
новлять етнографічні матеріали, почерпнуті 
дослідником безпосередньо від носіїв етніч-
ної культури методом їх опитування, а також 
набуті способом особистого спостережен-
ня, один із основних акцентів у підготовці 
спеціа лістів-етнологів було зроблено на за-
своєнні теоретичних основ та практичних 
азів науково-пошукової польової роботи. Уті-
ленню в життя поставленої мети сприяли ор-
ганізація та проведення студентських польо-
вих етнографічних експедицій-практик. Саме 

напередодні їх проведення відомий фахівець-
народо знавець, професор кафедри етнології 
ЛНУ імені Івана Франка Михайло Глушко, 
використовуючи власний досвід польової 
роботи, викладає дисципліну «Методика по-
льового етнографічного дослідження», про-
слухавши яку студенти-етнологи засвоюють 
теоретичні основи та деякі практичні ази нау-
ково-пошукової польової роботи. Своєрідним 
підсумком наукової підготовки етнологів-по-
чатківців до експедиції є розробка розгорну-
тих програм-запитальників, які є водночас 
надійним інструментом продуктивної праці в 
польових умовах. Кінцевим результатом нау-
ково-пошукової роботи етнолога-початківця 
є опрацювання та оформлення зібраних етно-
графічних джерел для їх передавання в архів 
Університету на довготривале зберігання. 

Невідкладним масштабним завданням ви-
кладацького складу кафедри етнології від по-
чатку її створення було забезпечення навчаль-
ного процесу належною науково-методичною 
літературою. Сказане стосується також підго-
товки, організації та проведення студентських 
польових етнографічних практик. 

Після повернення з польової подорожі 
кожний етнолог зобов’язаний подбати про 
належне опрацювання та оформлення зібра-
ного автентичного етнографічного матеріалу 
для здачі в архів, де він зберігатиметься впро-
довж десятків і сотень років. Починаючи з 
2000  року, студентські звіти із зафіксовани-
ми під час практики польовими матеріала-
ми здавали в Архів ЛНУ імені Івана Франка 
(фонд  119, опис  17), де нині нараховується 
258 одиниць зберігання 1.

В українській етнологічній науці вимог та 
правил, якими мав би керуватися народозна-
вець на завершальному етапі роботи, поки 
що не узагальнено. Однак опрацювання та 
належне оформлення зафіксованих польо-
вих етнографічних матеріалів є для студентів 
своєрідним мобілізаційним стимулом сум-
лінного ставлення до відповідної дисциплі-
ни, сприяє виявленню наукового потенціалу 
кожного з учасників навчальної практики-
експедиції 2. У зв’язку з цим у 2007 році про-
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фесор кафедри етнології Михайло Глушко 
видав методичні рекомендації 3, в яких пода-
но зразки опрацювання та вимоги технічного 
оформлення усної інформації, аудіозаписів, 
фотоматеріалів, ілюстративних матеріалів 
для здачі в архів. У  2008  році побачив світ 
навчальний посібник цього ж автора «Мето-
дика польового етнографічного досліджен-
ня», у якому М. Глушко широко використав 
власний досвід і знання, набуті під час орга-
нізації та проведення багатьох академічних 
комплексних історико-етнографічних екс-
педицій у різних регіонах України, щорічних 
студентських польових досліджень-практик. 
Текстову частину посібника доповнює двад-
цять один додаток, серед яких наведені зраз-
ки, що вже усталені в українській етнологіч-
ній науці, або ті з них, які поки що апробують 
викладачі кафедри етнології Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка 
щодо підготовки анкет і запитальників, пас-
портизації фотоматеріалів ведення польової 
документації, опрацювання та оформлення 
етнографічних матеріалів у архівну справу. 

Викладачі та студенти кафедри етнології 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка, починаючи з 1998 року, щорічно 
проводять етнографічні експедиції-практи-
ки на теренах Полісся та Південно-Західного 
етно графічного регіону. Перший експедицій-
ний виїзд студентів-етнологів у Коломийський 
район Івано-Франківської області відбувся у 
1998  році під керівництвом доцента кафедри 
етнології Романа Сілецького. З цього часу зу-
силлями викладачів кафедри етнології Р.  Сі-
лецького, М.  Глушка, В.  Галайчука та Г.  Рач-
ковського вже здійснено вісімнадцять виїздів 
етнологів-початківців у різні історико-етно-
графічні райони України: на терени Надсян-
ня (2003–2007), Західного Полісся (1999, 2000, 
2002, 2004), Бойківщини (2003, 2005, 2008), По-
куття (1998), Гуцульщини (2001), Волині (2002, 
2006, 2007), Опілля (2008).

Для проведення польових етнографічних 
експедицій використовують найчастіше два 
методи: маршрутний і кущовий. Як засвідчує 
досвід кафедри етнології Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка, 
кущовий метод дослідження є найбільш ра-
ціональним для проведення студентської іс-
торико-етнографічної польової практики, 
оскільки, крім полегшення самої організації 
та проведення експедиції, відзначається ще 
декількома перевагами. Зокрема, можливіс-
тю перевірити інформацію, почерпнуту як 
у базовому пункті, так і в сусідніх селах, що 

зменшує імовірність похибки та фіксації не-
достовірних етнографічних відомостей, які 
в кінцевому результаті призведуть до ви-
падкових висновків. Кущове дослідження 
обов’язково передбачає базовий пункт, звідки 
учасники експедиції виїжджають у найближ-
чі сусідні поселення чи долають незначні від-
стані (3–5 км) до них самотужки (пішки) 4.

У  1998  році студенти-етнологи під керів-
ництвом Р.  Сілецького провели експедицію 
в Коломийський район Івано-Франківської 
області. Наступного року етнографічні до-
слідження різних ділянок матеріальної та 
духовної культури українців здійснювалися 
лише в одному населеному пункті на Захід-
ному Поліссі – у с. Тур Ратнiвського району 
Волинської області (керівник Р. Сілецький) 5. 
У  2000  році під керівництвом Р.  Сілецького 
дванадцять етнологів-початківців знову про-
вели експедицію у Ратнівському районі, де 
базовим поселенням було вже с.  Самари. Її 
учасники вивчали традиційні господарські 
заняття, ремесла, промисли, одяг, будівель-
ну обрядовість, сімейну та календарну обря-
довість, громадський побут, народні знання, 
світоглядні уявлення та вірування поліщуків. 

З метою збору етнографічного матеріалу 
на Гуцульщині у липні 2001  року була про-
ведена експедиція-практика у складі 11  осіб 
(керівник Р.  Сілецький) у Верховинський 
район Івано-Франківської області. Базовим 
пунктом стало відоме за межами Гуцульщи-
ни с.  Криворівня. Тематикою дослідження 
були охоплені такі ділянки традиційної куль-
тури, як календарна обрядовість літнього та 
зимового циклів, поховальна обрядовість, 
мисливство, громада та громадський побут, 
світоглядні уявлення та вірування 6.

У  2002  році було проведено дві експеди-
ції  – у Ратнівський район (керівник Р.  Сі-
лецький) та у Горохівський район Волинської 
області (керівник Г. Рачковський). На Волині 
було зібрано етнографічний матеріал у селах 
Волиця Лобачівська (базовий пункт), Лоба-
чівка, Колмів. З цього часу експедиційні ви-
їзди фінансуються з бюджету університету і 
відбуваються у складі двох окремих груп, які 
формуються зі студентів-етнологів другого 
та третього курсів. У  2003  році досліджен-
нями були охоплені Богородчанський район 
Івано-Франківської області (керівник екс-
педиції Р.  Сілецький) та Мостиський район 
Львівської області (керівник Г. Рачковський), 
чим започатковано дослідження етнографіч-
ного району Надсяння. Зокрема, упродовж 
7–17  липня студенти другого курсу в Мос-
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тиському районі працювали у селах Крукени-
чі (базовий пункт), Хлиплі, Зав’язанці, Остро-
жець, Вишенька, Раденичі, Судковичі, Ятвяги, 
де етнологи-початківці збирали польові мате-
ріали про сімейну та календарну обрядовість, 
народний етикет, традиційне народне будів-
ництво, демонологію 7. У  2004  році ця група 
студентів провела експедицію-практику в 
Камінь-Каширському районі Волинської об-
ласті (керівник Р.  Сілецький). Польові мате-
ріали з календарної та сімейної обрядовості, 
народного етикету, традиційного харчуван-
ня, світоглядних уявлень та вірувань, народ-
ного будівництва та будівельної обрядовості, 
традиційного транспорту та народних знань 
були почерпнуті в селах Грудки, Видерта, 
Осівці, Залазько, Ворокомле 8. Інша група у 
складі 21  студента (керівники М.  Глушко, 
Г. Рачковський) продовжувала збір польово-
го матеріалу на теренах Надсяння. Базовим 
пунктом цієї експедиції було с. Гусаків Мос-
тиського району, а загалом обстежено 8 насе-
лених пунктів (села Боєвичі, Гориславичі, Ра-
дохінці, Золотковичі, Мочеради, Плешевичі, 
Хідновичі, Боратичі). Відповідно до індивіду-
альних наукових завдань члени експедиції-
практики збирали польовий матеріал з таких 
основних тем: народна агротехніка і тради-
ційні знаряддя праці, тваринництво, рибаль-
ство, народне традиційне будівництво, тка-
цтво та народний одяг, народна їжа, форми і 
норми громадських взаємин, традиційні на-
родні знання і календар, народна медицина 
та ветеринарія, етнічні меншини 9. 

У  2005  році дві групи студентів прове-
ли експедицію у Старосамбірському районі 
Львівської області. Проте перша група (керів-
ники Р. Сілецький та В. Галайчук) з 7 по 19 лип-
ня була в гірській частині адміністративно-
го району, натомість друга група (керівники 
М. Глушко та Г. Рачковський) з 5 по 19 липня – 
на теренах Надсяння. Базовий пункт першої 
групи був у с. Головецько (досліджено села Дні-
стрик, Гвоздець, Мшанець, Грозьово, Ріп’яна, 
Виців, Бабино) другої  – у смт  Нижанковичі 
(досліджено села Трушевичі, Передільниця, 
Підмостичі, Боршевичі, Библо, Дроздовичі, Ві-
люничі, Пацьковичі, Нове Місто). 

Загалом учасники експедицій-практик під 
час польового вивчення фіксували відомості 
із заздалегідь визначених ділянок традиційно-
побутової культури українців. Знач ну увагу 
приділяли вивченню будівельної обрядовості 
та традиційного будівництва, народній ме-
дицині та метрології, весільній та родильній 
обрядовості, календарній обрядовості, гро-

мадському побуту, демонології 10. Неабияку 
цінність становили експедиційні фотофіксації.

Упродовж 5–19  липня 2006 та 2007  років 
аспіранти й студенти кафедри етнології здій-
снили дві короткотривалі експедиції на терени 
Надсяння – у Яворівський район Львівської об-
ласті (керівники М. Глушко та Г. Рачковський), 
де обстежили 20 населених пунктів (села Верб-
ляни (базове поселення 2006 р.), Калинівка (ба-
зовий пункт 2007 р.), Гораєць, Завадів, Поруби, 
Липина, Дацьки, Завадів, Коти, Вороблячин, 
Колониці, Смолин, Калитяки, Шутова, Оселя, 
Бунів, Іваники, Поруденко, Рогізно, Черчик). 
Інша група студентів та аспірантів під керів-
ництвом Р. Сілецького та В. Галайчука у липні 
2006  року охопила дослідженням поселення 
Кременецького району Тернопільської облас-
ті (села Великі Бережці, Малі Бережці, Іква, 
Града, Куликів, Савчиці, Дунаїв, Гаї, Кімнатка, 
Комарівка, хутори Підгора та Вірля). Під керів-
ництвом вже згаданих викладачів у 2007 році 
студенти-етнологи провели експедицію на те-
ренах Славутського району Хмельницької об-
ласті, зокрема у селах Великий Скнит, Малий 
Скнит, Нараївка, Понора, Ганнопіль, Шатерни-
ки, Хоняків, Рівки, Прикордонна Улашанівка. 
У 2008 році відбулася студентська експедиція-
практика у Богородчанському районі Івано-
Франківської області (керівники Р. Сілецький 
та В.  Галайчук), де було обстежено села Хме-
лівка, Саджава, Глибоке, Глибівка, Росільна, 
Космач, Лисівка, Гринівка, Нивочин, Підгір’я, 
Яблунька, Богрівка.

У липні 2008 року студенти-етнологи під 
керівництвом М.  Глушка та Г.  Рачковського 
провели етнографічну експедицію на тери-
торії Жидачівського та Перемишлянського 
районів Львівської області, більша частина 
яких належить до етнографічного району 
Опілля, який впродовж тривалого часу по-
збавлений належної уваги українських на-
родознавців передусім через відсутність пер-
винних джерел. Впродовж експедиції були 
досліджені такі села, як Квітневе (базовий 
пункт), Баківці, Бертишів, Любешка, Сер-
ники, П’ятничани, Репехів, Старі Стрілища, 
Трибоківці. Етнологи-початківці та їхні ке-
рівники збирали народознавчий матеріал 
про різні ділянки традиційної культури та 
побуту місцевого населення: про скотарство 
і бджільництво, житло і господарські будів-
лі, харчування та одяг, календарну, сімейну 
та будівельну обрядовість, народну медици-
ну та метеорологію, світоглядні уявлення та 
вірування, звичаєве право 11. Значну увагу 
приділяли виявленню і фіксації сучасними 

http://www.etnolog.org.ua



 275  

технічними засобами пам’яток матеріальної 
культури 12.

Власноручно зібрані студентами першо-
джерела згодом стають важливою основою 
своїх курсових, дипломних та магістерських 
робіт. За наслідками дослідницької роботи в 
експедиції кожен студент готує на науковому 
семінарі доповідь. Кращі доповіді виносяться 
на щорічні наукові конференції студентів іс-
торичного факультету, які згодом друкуються 
у «Матеріалах конференції». Так, у 2003  році 
надруковано статті Марії Панас «Локальні 
особливості традиційного українського по-
ховального обряду», Божени Кузьмінської 
«“Ряджені – берди” в різдвяно-новорічній об-
рядовості підгірян» (науковий керівник обох 
робіт доц. Р. Сілецький), Назара Сойка «Відьма 
в демонології українців (карпатсько-волинські 
паралелі)», Віри Терендій «Сільська баба-пови-
туха як помічниця при пологах» (науковий ке-
рівник доц. Г. Рачковський) 13. У 2005 році вий-
шов збірник, у якому вміщено наукові роботи 
студентів-етнологів, зокрема Миколи Явор-
ського «Повстанські криївки» (науковий керів-
ник проф. С. Макарчук), Світлани Ковальчук 
«Побажання у традиційному побуті та обрядо-
вості українців», Тетяни Ковальчук «Похорон-
ні ігри українців», Надії Левкович «Домовик 
(“годованець”) у демонологічних уявленнях 
бойків Сколівщини», Тетяни Наконечної «Бу-
дівельний матеріал та техніка спорудження 
житлових і господарських будівель на Підгір’ї 
(кінець ХІХ – ХХ ст.)» (науковий керівник чо-
тирьох останніх робіт доц. Р. Сілецький), Юрія 
Сілецького «Проблеми дослідження етніч-
них стереотипів в українській науці» (науко-
вий керівник проф. Н. Черниш) 14. У 2008 році 
опубліковано статті студентів-етнологів 
Юрія Омелянського «Весільна обрядовість 
на Мостищині (за польовими етнографічни-
ми матеріалами)», Юлії Попадинець «Завба-
чення врожайності сільськогосподарських 
культур у календарній обрядовості весняного 
циклу українців», Ольги Савчин «Зажинки 
та пов’язані з ними обрядові дії в українців», 
Мар’яни Вербівської «Традиційне ткацтво у 
смт Гусакові Мостиського району Львівської 
області та його околицях наприкінці XIX – по-
чатку XX  ст.», Олени Вівчарик «Особливості 
щоденного харчування у смт Гусакові та його 
околицях», Наталії Хомин «Свійські тварини 
в уявленнях селян Мостищини» (науковий ке-
рівник проф. М.  Глушко), Оксани Петрушак 
«Традиційне нагрудне вбрання на Мостищи-
ні у першій половині ХХ  ст. (за матеріалами 
експедиції)» (науковий керівник доц. Г.  Рач-

ковський) 15. На основі зібраних матеріалів 
студенти, а зараз аспіранти кафедри етнології, 
Інна Парій та Ігор Гілевич підготували статті, 
що були опубліковані на сторінках кафедраль-
ного збірника наукових праць 16. 

Звичайно, і на сучасному етапі кафедра як 
інституція, як колектив викладачів перебу-
ває в пошуку нових методів і форм навчаль-
ного процесу, актуалізації та ґрунтовності 
наукових досліджень, ефективних засобів 
позитивного впливу на студентство.

Примітки
1 Макарчук С. Етнологія у Львівському універ-

ситеті / С. Макарчук // Етнічна культура україн-
ців. – Л., 2006. – С. 27. 

2  Глушко  М.  С. Методика польового етногра-
фічного дослідження  : навч. посіб.  / М. С. Глуш-
ко. – Л., 2008. – С. 8.

3 Глушко М. Опрацювання та оформлення по-
льових етнографічних матеріалів для здачі в ар-
хів на зберігання / М. Глушко. – Л., 2007. – 20 с.

4  Глушко  М.  С. Методика польового етногра-
фічного дослідження ... – С. 63. 

5  Сілецький  Р.  Б. Традиційна будівельна об-
рядовість в селі Тур Ратнівського району Во-
линської області / Р. Б. Сілецький // «З його духа 
печаттю…». Збірник наукових праць на пошану 
професора Івана Денисюка.  – Л., 2001.  – Т.  2.  – 
С. 150.

6 Архів Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка (далі – Архів ЛНУ). – Ф. 119, 
оп. 17, спр. 2-Е–12-Е.

7 Там само. – Спр. 54-60.
8 Там само. – Спр. 64-Е–75-Е.
9 Там само. – Спр. 76-Е–96-Е.
10 Там само. – Спр. 97-Е–133-Е, 208-Е.
11 Новий Час. – Жидачів. – 2008. – № 30. – С. 7.
12 Архів ЛНУ. – Ф. 119, оп. 17, спр. 223-Е–242-Е.
13  Матеріали наукової конференції студентів 

історичного факультету 2001–2002 рр. – Л., 2003. – 
С. 107–132.

14  Матеріали наукової конференції студентів 
історичного факультету 2004 р. – Л., 2005. – С. 73–
78, 102–138.

15  Матеріали наукової конференції студен-
тів історичного факультету 2005  р.  – Л.,  2008.  – 
С. 3–52.

16 Парій І. «Зав’язки» у магічній практиці полі-
щуків (На основі етнографічних матеріалів з Ка-
мінь-Каширського району Волинської області)  / 
І. Парій // Етнічна культура українців. – Л., 2006. – 
С. 222–226; Гілевич І. Баба-повитуха у селянському 
житті галицької Волині у XIX – першій половині 
XX ст. (за матеріалами зі с. Синькова та присілка 
Діброви Радехівського району)  / І. Гілевич  // Ет-
нічна культура українців. – С. 247–265.
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Віктор Косаківський
(Вінниця)

С У Ч АС Н И Й С ТА Н ПОЛ ЬОВИ Х ЕТ НОЛОГ І Ч Н И Х 
ДО С Л І Д Ж Е Н Ь ВІ Н Н И Ц ЬКОГО Д Е РЖ А ВНОГО 
П Е Д А ГОГ І Ч НОГО У Н І ВЕ РС И Т ЕТ У 
І М Е Н І МИХАЙЛА  КОЦ ЮБИ НСЬКОГО 

Протягом 2003–2008 років студентами 
спеціалізації «Українознавство» (спеціаль-
ності «Українська мова, українська літерату-
ра і українознавство», «Музика і українознав-
ство», «Історія та українознавство») ВДПУ 
ім.  М.  Коцюбинського здійснили активні 
й широкомасштабні дослідження усної на-
родної творчості, звичаїв і обрядів україн-
ського народу. Дослідження проводилися 
в межах вивчення навчальної дисципліни 
«Етнографія України» як самостійна робота 
[1, с. 27–29]. Для успішного виконання цього 
виду навчальної діяльності студентам було 
запропоновано спеціально розроблені «Зав-
дання для самостійної роботи» [2, с.  11–45]. 
У зв’язку з переходом на кредитно-модульну 
систему навчання самостійна робота студен-
тів перепланована в навчально-дослідницьку 
та наукову [3, с. 16–19].

Виконані згідно із цією програмою зав-
дання студенти оформлювали у вигляді 
творчих робіт та здавали на кафедру етно-
логії ВДПУ ім.  М.  Коцюбинського. Частина 
цих робіт ілюстрована. У працях, присвяче-
них усній народній творчості, містяться фото 
реципієнтів, а в роботах про звичаї і обряди 
є сучасні та давні світлини. Значну частину 
фольклорних зразків студенти подавали в 
аудіозаписах. Їх розшифровують студенти 
спеціальності «Музика і українознавство». 
Добре ілюстрованими є теми, присвячені 
топо німіці, ремеслам та промислам, народ-
ному одягу та народній архітектурі.

Праці архівуються. Для цього розроблено 
відповідну систему, за якою створено фонди, 
описи, справи. Номер фонду відповідає но-
меру області в алфавітному порядку (напри-
клад, Вінницька область за алфавітом стоїть 
перша, тому і її фонд має № 1). У межах фонду 
здійснено поділ на описи. Їм відповідає нуме-
рація районів також в алфавітному порядку. 
Наприклад, Барський район Вінницької об-
ласті у списку перший, тому йому присвоєно 
й опис № 1 і т. д. Студентські роботи оформ-
ляються у справи і в межах опису (району) 
нумеруються згідно з порядком надходжен-

ня. У такий спосіб формуються фонди, описи 
і справи по кожній області України.

Переважна більшість матеріалів, зібраних 
студентами, походить із Вінниччини. Менше 
їх із Хмельниччини, а решта областей (пере-
важно сусідніх із Поділлям), представлені 
лише окремими дослідженнями.

ВІННИ ЦЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 1)
Барський район (опис 1). 

О. Мазур проводила дослідження в с. Укра-
їнське; О.  Маєвська  – у с.  Митки; С.  Мир-
чук – у селах Клебанки та Глинянка; С. Мазур, 
Ю.  Олійник, С.  Тимчук та С.  Пилипчик  – 
у  с.  Каришків; Л.  Мукоїд та І.  Губчакевич  – 
у   с.  Шипинки; А.  Мазур  – у с.  Ялтушків; 
Ю.  Москалюк  – у м.  Бар; А.  Каплінський  – 
у  с.  Червоне; Г.  Швець  – у смт  Копайгород, 
с. Польове; І. Ткачук – у с. Верхівка; І. Тупчій – 
у смт Копайгород; А. Мазур – у селах Ялтушків 
та Підлісний Ялтушків; О. Гончарук – у с. Сте-
панки; В. Оборозна – у с. Володіївці.
Бершадський район (опис 2). 

В.  Дросова, Н.  Блажченко та І.  Клибан-
ська проводили дослідження в с. Маньківка; 
Ю. Кондренкова – у с. Пилипонівка (росіяни-
старобрядці); Т. Єгорова – у с. Велика Киріївка; 
Н. Конелюк, І. Комар, О. Вітренко та І. Дронен-
ко – у с. Баланівка; С.  Довгун –  у   с .  Яланець; 
Л. Дяк та О. Мацько – у с. Війтівка; Л. Гевел – 
у с. Шляхова; Н. Осадчук – у селах П’ятківка 
та Устя; А. Хворостяна – у с. Берізки-Бершад-
ські; Т. Дабіжа – у с. Шумилово.
Вінницький район (опис 3). 

О. Войтко проводила дослідження в с. Зар-
ванці; Т. Ілик, І. Гижа – у с. Велика Стадниця; 
Н.  Авраменко і Т.  Корнійчук  – у  с.  Якушин-
ці; І. Галюк, О. Здор – у с. Лисогора; В. Гонча-
рук – у с. Сокиринці; Т. Лисак – у с. Цвіжин; 
Т.  Гончар  – у селах Слобода-Дашковецька 
і Майдан; В.  Гальянова  – у с.  Лука-Мелеш-
ківська; Л.  Гедз  – у с.  Писарівка; М.  Ша-
лімова  – у  с.  Вінницькі Хутори; І.  Герцун, 
В. Бережанська – у с. Малі Крушлинці; В. Ро-
манюк – у  с. Стрижавка; І. Хоменко, В. Ку-
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лаковська  – у смт  Вороновиця; Л.  Гедз  – у 
с.  Писарівка; В.  Фараонова, Т.  Дорощук  – 
у  с.  Медвідка; Г.  Щербань  – у с.  Михайлівка; 
Мартинюк О. – у с. Парпурівці; Н. Рудниць-
ка – у с. Бохоники; О. Воєдинович – у с. Мізя-
ківські Хутори; О. Романенко – у с. Сосонка.
Гайсинський район (опис 4). 

I. Стасюк проводила дослідження в м. Гай-
син; О. Кондратюк – у с. Тимар; Н. Дідичен-
ко  – у  с.  Щурівці; Т.  Ковтун  – у с.  Карбівка; 
С.  Цвігун, Т.  Момот  – у с.  Кіблич; Т.  Шах-
рай – у с. Сокільці; З. Варченко, Н. Кравчен-
ко, З. Марченко, Т. Гуральнік і Н. Іванченко – 
у  с.  Краснопілка; Н.  Осадча  – у с.  Бубнівка; 
Л. Мамей – у с. Грузьке; Н. Андрущак – у с. Кис-
ляк; Т. Матвієнко – у с. Кузьминці; I. Карпише-
на – у с. Мітлинці.
Жмеринський район (опис 5). 

Н.  Сітарська, А.  Ясинська, Ю.  Івано-
ва, Н.  Шевцова проводили дослідження в 
м. Жмеринка; С. Григор’єва, Я. Сваричевська, 
М. Семенюк – у смт Браїлів; Т. Кондратюк – 
у  с.  Олександрівка; К.  Подоляк і Т.  Мацько-
ва – у с. Сербинівці; І. Драчук і О. Соушко – 
у с. Почапинці; Ю. Трикозюк – у с. Лисогірка; 
К. Подоляк – у с. Слобода-Межирівська; I. Ва-
ліхновська – у с. Северинівка; А. Горбачова – 
у с.  Рів; Г.  Гребенюк, В.  Поліщук  – у с.  Мо-
гилівка; Н.  Андрушкова  – у с.  Мартинівка; 
Н. Шевцова – у с. Дубова.
Іллінецький район (опис 6). 

Ю.  Костюченко проводила дослідження 
в с. Слобідка; I. Бендата – у с. Привільне; Ю. Ку-
прій, Т. Момот – у с. Тягун; В. Білаш, Н. Кру-
шеницька і Ю.  Поздрань  – у с.  Даньківка; 
Л. Деревенько, В. Мельник – у с. Бабин; О. Не-
чипорук, Л.  Притула  – у м.  Іллінці; Л.  Брян-
ська і О. Брянська та Л. Біньовська – у с. Жа-
дани; А. Матяш – у с. Пархомівка; Л. Брянська 
та Л.  Загрія  – у с.  Сорока; Н.  Тодоровська  – 
у  смт  Дашів; Л.  Мазур  – у с.  Китайгород; 
О. Степанюк – у с. Романово-Хутір; Н. Ятке-
вич – у с. Якубівка; Мазур Н. – у с. Красненъке; 
I. Козаченко – у с. Криштопівка.
Калинівський район (опис 7). 

I.  Гижа проводила дослідження в с.  Вели-
кі Кутищі; Т. Сарахан і В. Гнатюк – у с. Лісо-
ва Лисіївка; I.  Музика, О.  Бабій, О.  Адамчук, 
О. Струбчевська, О. Мартинюк, О. Зотікова – 
у с.  Павлівка; О.  Бабій, А.  Розман, В.  Іщук  – 
у  м.  Калинівка; Н.  Кравчук  – у с.  Сальник; 
I.  Борисюк  – у с.  Кам’яногірка; Т.  Музика, 
Т. Мельник – у  с. Пиків; I. Пиндик – у с. Бай-
ківка; О.  Шмалій, Л.  Шмалій, В.  Пастернак  – 

у  с.  Гущинці; Т.  Бондар  – у с.  Комунарівка; 
Є.  Ізваріна  – у с.  Іванів; О.  Волошина, В.  Га-
домський  – у  с.  Заливанщина; I.  Фалатюк  – 
у с. Жигалівка; Т. Самойлюк – у с. Хомутинці; 
К. Афанасьева – у с. Глинськ; О. Бабій – у с. Дру-
желюбівка; О.  Філозова, I.  Пиндик  – у 
с.  Грушківці; Н.  Катеринич  – у  с.  Писарівка; 
Т. Мельник – у с. Старий Пиків; А. Волинець – 
у с. Корделівка; I. Біляк – у с. Дружне; М. Мар-
тинюк – у с. Лемешівка.

Козятинський район (опис 8). 
О.  Кондратюк, Н.  Кондратюк прово-

дили дослідження в с.  Марківці; Ю.  Дре-
венчук і Л.  Жеребецька  – у с.  Самгородок; 
Ю.  Жорноклей  – у с.  Вернигородок; О.  Кон-
дратюк  – у   с.  Комсомольське; О.  Хавер-
чук – у  с. Сошанськ; Ю. Миколюк – у с. Ка-
ролівка; Садова  Н.  – у с.  Вовчинець; Т.  Рудь, 
I.  Тодчук  – у с.  Махаринці; Осінська  Л., Ко-
вальчук  Ю.  – у   с.  Блажіївка; І.  Житкевич, 
Н. Шлапак, Н. Горобець, О. Камінська, Т. Боб-
кова – у  м. Козятин; І. Гуменюк – у с. Вівсяни-
ки; Н. Горобець – у с. Журбинці; В. Мельник – 
у с. Перемога.

Крижопільський район (опис 9). 
Т.  Гончарук проводила дослідження в 

с.  Зеленянка; В.Танасогло і С.  Чепурко  – 
у с. Городків; Р. Килімник – у с. Висока Гребля; 
Т. Форостенко, Л.  Ласауца  – у с.  Вільшанка; 
Р. Килімник – у с. Тернівка; В. Ростківська – 
у  с. Заболотне; С. Балабан – у с. Левково.

Липовецький район (опис 10). 
В.  Бережанська, В.  Чубатюк, С.  Сімченко, 

Т. Загорулько, О. Навроцький проводили до-
слідження в смт Липовець; Л. Лебідь і Ю. Щур 
(Петришена)  – у смт  Турбів; В.  Чубатюк  – 
у   с.  Щаслива; О.  Нечипорук  – у с.  Пісочин; 
Л. Босюк – у с. Іванька; В. Гнатюк, Т. Четвер, 
О.  Камінська  – у с.  Нова Прилука; Ю.  Олій-
ник – у с. Костянтинівка; І. Григорук – у с. Зо-
зів; І. Стасюк – у с. Козинці.
Літинський район (опис 11). 

І.  Губчакевич проводила дослідження в 
с.  Пеньківка; О.  Купріянова  – у селах Кожу-
хів, Дашківці, с.  Іскринці; Н.  Ісаєва, Т.  Яцик, 
О.  Ковальчук  – у с.  Уладівка; О.  Зайцева, 
О. Грибельська – у с. Борків; О. Василинич – 
у с. Селищ; О. Буга – у с. Багринівці; Т. Дем-
ченко – у с. Івча; О. Гладун – у селах Дяківці і 
Кусиківці; В. Чорна – у смт Літин.
Могилів-Подільський район (опис 12). 

Т. Орлова проводила дослідження в с. Кар-
півка; І. Кошельник – у с. Садківці; А. Кардаш, 
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А. Гавінчук – у с. Кукавка; В. Гуліч – у с. Хонь-
ківці; В. Тесленко – у с. Грушка; Л. Кулівар – 
у с.  Озаринці; О.  Байлюк  – у  смт  Вендичани 
і с.  Сугаки; О.  Тісменецька  – у с.  Слобода-
Шлишковецька; К. Христенчук – у м. Могилів-
Подільський; Н. Торська – у смт Вендичани.
Мурованокуриловецький район (опис 13). 

Т.  Гуржій, Б.  Краєвський проводили до-
слідження в с.  Вищеольчедаїв; С.  Маруняк  – 
у с. Курашівці; Т. Коноваленко – у с. Котюжа-
ни; П. Петруняк – у с. Біляни; Л. Озеранська, 
Л. Серветнік – у с. Вербовецъ; Т. Ольшевська – 
у с.  Наддністрянське; В.  Соловей  – у с.  Роз-
долівка; І.  Яремчук  – у с.  Деришова; Ю.  Ни-
кончук, К.  Онуфрійчук  – у смт  Муровані 
Курилівці; І. Бабійчук – у с. Обухів.
Немирівський район (опис 14). 
І.  Усаченко, Ю.  Наконечна та О.  Костиши-
на проводили дослідження в смт  Брацлав; 
О. Титко – у с. Боблів; В. Марценюк – у селах 
Паланка і Вигнанка; Л. Непийвода – у с. Мед-
вежа; О. Савченко – у селах Коржівка і Вовчок; 
Н. Даниленко – у с. Стрільчинці; Н. Дзюбак – 
у с. Обідне; Ю. Бакало – у м. Немирів; І. Усачен-
ко – у с. Грабівці; І. Григораш – у с. Криківці; 
І. Хоменко – у с. Сокілець; М. Коряковцева – 
у с.  Самчинці; О.  Сологуб  – у с.  Байраківка; 
Я.  Кравчук  – у с.  Юрківці; Ю.  Довгоп’ята  – 
у  с. Грабівці.
Оратівський район (опис 15). 

Л.  Івахненко, В.  Білаш, Л.  Святецька про-
водили дослідження в смт Оратів; І. Немеро-
вана – у с. Фронтівка; Л. Ямкова – у с. Яблуно-
виця; Т. Марченко – у с. Кожанка; В. Притула і 
А. Безпалько – у с. Скоморошки; Т. Бурмістр – 
у с. Вербівка; Т. Музика – у с. Кошлани; О. Ко-
вальчук  – у с.  Закриниччя; Н.  Никифорова, 
Л.  Мортко  – у с.  Велика Ростівка; Т.  Побе-
режець  – у с.  Медівка; Н.  Милятинська  – 
у с. Соло губівка.
Піщанський район (опис 16). 

О.  Куляс та С.  Куляс проводили дослі-
дження в с. Болган; Т. Криклива – у с. Чорно-
мин; Р. Горділа – у с. Студена.
Погребищенський район (опис 17). 

І.  Єсипова проводила дослідження в 
с.  Малинки; В.  Дячкова  – у с.  Очеретня; 
Н. Катеринич – у с. Збаражівка; М. Мельник і 
І. Мельник – у с. Павлівка; А. Семко, Ю. Кор-
чевська  – у м.  Погребище; М.  Кучинська, 
Т. Момот – у с. Станилівка; Н. Целованська – 
у с. Старостинці; Т. Гармідер – у с. Дзюньків; 

Н. Бабич – у с. Ширмівка; Л. Черкас – у с.  Пе-
доси.
Теплицький район (опис 18). 

С.  Довгань проводив дослідження в 
с.  Орлів; В.  Головкіна, О.  Цвіркун, В.  Дацен-
ко  – у с.  Соболівка; М.  Пилипак, Н.  Кузик і 
Н. Продан – у с. Брідок; Н. Тигипко – у с. Ми-
шарівка; О. Тарасюк – у с. Розкошівка; О. Пла-
хотнюк, Н.  Мельничук  – у с.  Петрашівка; 
М. Римар – у с. Мала Мочулка.
Тиврівський район (опис 19).

Л.  Рибак проводила дослідження в селах 
Сутиски і Пилява; Н.  Коваль, Р.  Бегас, І.  Ті-
това, О.  Лисенко, О.  Блащук  – у м.  Гнівань; 
Я. Свентух, А. Свентух – у с. Гута-Бушинець-
ка; О. Шпак – у с. Кліщів; Г. Зозуля, А. Марин-
чук – у смт Тиврів; І. Тузюк – у с. Кальнишівка; 
Л. Іщенко – у с. Бушинка; М. Вергелес – у  с. Су-
тиски; А. Книжна – у с. Борсків; Т. Сауляк – 
у с. Красне.
Томашпільський район (опис 20).

Н.  Ратушняк проводила дослідження в 
с.  Високе; Т.  Музика, М.  Заремба, Г.  Полтав-
ська – у с. Стіна; Р. Бегас – на ст. Вапнярка; 
Парамаш  Н.  – у с.  Вапнярки; А.  Стахова  – 
у  с. Липівка.
Тростянецький район (опис 21).

А.  Бова, А.  Шпичак проводили дослі-
дження в м. Тростянець; А. Стогній – у с. Іл-
ляшівка; Т.  Садовська  – у селах Тростянець 
і Миронівна; О.  Костишина, Г.  Западнюк  – 
у  с. Тростянчик; І. Кутковська – у с. Савинці; 
Т. Ситник – у с. Козинці; О. Денисенко, В. Ро-
манюк – у с. Верхівка; Т. Суручан – у с. Нова 
Ободівка; Я. Баленчук – у с. Четвертинівка; 
Н. Валах – у с. Демківка; Г. Дибенко – у с. Оля-
ниця; О. Пензюр – у с. Капустяни;
Тульчинський район (опис 22).

О. Свиргун і Ю. Колодій, В. Комісар про-
водили дослідження в с. Крищенці; О. Погріб-
няк – у с. Холодівка; В. Кохан – у с. Богданівна; 
О. Климчук – у с. Юрківка; В. Комісар, А. Кур-
дій – у м. Тульчин; І. Мовчан – у с. Тиманівка; 
О. Ковальчук – у с. Торків; О. Рогатюк, А. Зай-
чук – у с. Василівка; В. Шпуна – у с. Білоусівка; 
Т. Баландюк, О. Немчук – у с. Левківці; Т. По-
ливана, О.  Дерун, О.  Корпало, Н.  Калетнік, 
С. Олійник – у смт Шпиків; Н. Валах – у с. За-
річне; Л.  Загрія  – у с.  Сільниця; О.  Заікіна  – 
у  с. Кинашів.
Хмільницький район (опис 23).

С. Загнибіда проводила дослідження в се-
лах Крупин і Подорожна; А. Корнієнко – у селах 
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Сербанівка і Дібровка; О. Киричук і О. Оста-
шевська – у с. Уланів; Ю. Мовчан, О. Паршив-
люк, Г. Гейко – у с. Маркуші; Л. Коцюр, А. Кор-
нієнко, М.  Гончар, М.  Філь  – у  м.  Хмільник; 
Т.  Музика  – в с.  Кривошиїнці; Л.  Поліщук  – 
у с. Зозулинці; О. Поліщук – у с. Білий Рукав; 
І.  Лоїк, Л.  Коцюр  – у с.  Великий Митник; 
Т. Яцик – у с. Уладівка; І. Степанюк – у с. Чу-
динівці; М. Гончар – у с. Скаржниці; Л. Пусто-
войт – у с. Малий Митник; О. Міньківська – 
у  с. Кустівці; О. Завальна – у с. Жданівка.
Чернівецький район (опис 24).

О.  Годз проводила дослідження в с.  Мо-
ївка; Ю.  Будняк  – у с.  Чаїнка; О.  Попадюк, 
Н.  Стрілець, Т.  Антонюк  – у смт  Чернівці; 
Н. Стрілець, Р. Крижанівський – у с. Мазурів-
ка; В. Ставнійчук – у с. Борівка; Н. Сітарська – 
у с. Букатинка; В. Остапчук – у с. Березівка; 
Ю.  Редько, О.  Синчишина  – у с.  Бабчинці; 
Д. Андріяш – у с. Сокіл.
Чечельницький район (опис 25). 

Т. Атаманенко і Т. Блиндур проводили до-
слідження в с. Вербка; О. Дідик – у смт Чечель-
ник; І. Цибульській, О. Дідик – у смт Ольго-
піль; Н. Бевзюк – у с. Берізки-Чечельницькі.
Шаргородський район (опис 26).

Н.  Горенюк проводила дослідження в 
с. Плебанівка; О. Мазур і Д. Цибрій – у с. Пе-
репільченці; В. Підпалюк, І. Саулко – у селах 
Гибалівка, Шостаківка; Н. Сітарська – у с. Па-
синки; Т. Сгорова – у с. Козлівка; І. Сайнець-
ка – у селах Калитинка і Покутино; А. Маляр-
чук – у с. Семенівка; Н. Білоконь, О. Наумчак, 
І. Рябоконь – у с. Юхимівка; М. Кулик (Брез-
денюк) і А.  Загнітецька  – у с.  Клекотина; 
Н. Медончак, Н. Молдован – у с. Копистерин; 
О.  Кострубей  – у с.  Стрільники; А.  Кубен-
ко, К.  Пірус, Л.  Неволіна  – у с.  Рахни-Лісові; 
С.  Парнета і Г.  Куцолабська  – у с.  Мурафа; 
О. Мазур, А. Ясинська – у с. Садківці; А. Кар-
даш – у м. Шаргород; С. Мельник – у с. Хомен-
ки; Т.  Кравчук  – у с.  Покутино; О.  Деркач  – 
у с. Пасинки; Т. Пилипчук – у с. Івашківці.
Ямпільський район (опис 27).

А.  Бобецька, В.  Кудима проводила дослі-
дження в с. Писарівка; І. Бакай, Г. Садовська – 
у м.  Ямпіль; Г.  Садовська  – у с.  Миронівка; 
М. Вижга – у с. Придністрянське; В. Слободя-
нюк – у селах Русава і Гонорівка; І. Андрона-
тій, Г. Садовська – у с. Тростянець; В. Головкі-
на – у с. Ярове; В. Мельник – у с. Петрашівка; 
І.  Статнік  – у с.  Качківка; І.  Сандульська  – 
у с. Франківка.

м. Вінниця (опис 28).
Н.  Тараненко, К.  Муляренко, Н.  Янкова, 

Л. Панчук, О. Мельник, Т. Смоленська, Н. Дени-
сюк, Г. Щавінський, Т. Момот, О. Поліщук про-
водили етнографічні дослідження в м. Вінниці.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 5)
Баранівський район (опис 2). 

Ю. Древенчук проводила дослідження 
в  с. Остріжок; В. Прус – у с. Зелений Гай.
Бердичівський район (опис 3). 

А. Хоцянівська проводила дослідження 
в  м. Бердичеві.
Овруцький район (опис 15). 

Ю. Трикозюк   проводила дослідження в 
с. Негоди; А. Никончук – у с. Листвин; А. Гон-
чар – в Овруцькому районі.
Радомишльський район (опис 18). 

Н.  Целованська проводила дослідження 
в м. Радомишлі.
Черняхівський район (опис 21). 

Н. Фасоля проводила дослідження 
в  смт Черняхів.
Чуднівський район (опис 22). 

Л.  Климчук проводила дослідження 
в  смт Чуднів.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
(фонд 8)

Городенківський район (опис 4). 
В. Кузик проводив дослідження в с. Пото-

чище.
Коломийський район (опис 8). 

О.  Кондратюк проводила дослідження 
в  с. Вербіж.
Надвірнянський район (опис 10). 

К.  Муляренко проводила дослідження 
в  с. Зелена.
Рогатинський район (опис 11). 

В. Попович, З. Цюняк, Н. Попович прово-
дили дослідження в с. Княгиничі.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 9)

Білоцерківський район (опис 2). 
М.  Цвірова проводила дослідження 

в  с. Трушки, м. Біла Церква; А. Добронраві-
на  – у селах Олійникова Слобода, Матюші, 
м. Біла Церква; Л. Коробка – у с. Озерно.
Володарський район (опис 8). 

О.  Ковальчук проводила дослідження 
в смт Володарка.
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Сквирський район (опис 18). 
Г.  Янголь проводила дослідження в 

с. Криво шиїнці; О. Мельник – у с. Безпечна.
Тетіївський район (опис 21). 

І. Мініч проводила дослідження в с. Телі-
женці.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 10)
Гайворонський район (опис 3). 

Т. Макеєва проводила дослідження в с. Со-
ломія; О. Хоменко – у с. Кидрасівка.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 13) 
Перемишлянський район (опис 11). 

І. Пиндик проводила дослідження в с. Іва-
нівка.
Турківський район (опис 19). 

О.  Мазур проводила дослідження 
в  с. Яворів.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 15)
Колимський район (опис 12). 

О.  Бернацька проводила дослідження 
в  с. Баштанків.
Котовський район (опис 14). 

Н.  Орловська проводила дослідження 
в м. Котовськ.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 16)
Котовський район (опис 8). 

Т. Момот проводила дослідження в с. Мак-
симівка.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 19)
Бережанський район (опис 1). 

К. Муляренко  проводила дослідження 
в  с. Волоховець.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 22)
Білогірський район (опис 1). 

С.  Приставчук проводила дослідження 
в  с. Соснівка; Л. Цибульська – у с. Корниця.
Віньковецький район (опис 2). 

Л.  Гуслякова проводила дослідження 
в с. Петрашівка (росіян-старообрядців).
Деражнянський район (опис 5). 

А.  Леськова проводила дослідження 
в  с. Зяньківці; А. Ханицька – у с. Радівці.
Дунаєвецький район (опис 6). 

І.  Зелененька проводила дослідження 
в  м. Дунаївці та с. Торків.

Красилівський район (опис 9). 
П. Чепіль проводив дослідження в м. Кра-

силові; М. Князевич, Л. Назарчук – у с. Друж-
не; М. Столярчук – у с. Чепелівка.
Летичівський район (опис 10).

Т. Дощин, А. Лесьова, І. Луцишина, Т. Жу-
равська проводили дослідження в смт Лети-
чів; О.  Олійник  – у с.  Суслівці; О.  Варцаба  – 
у  с. Лисогірка.
Новоушицький район (опис 11). 

І.  Русланова проводила дослідження 
в с. Нова Гута.
Полонський район (опис 12). 

К.  Нагрибецька проводила дослідження 
в м. Полонне та с. Сасанівка; Л. Димінська – 
у с. Котюржинці.
Старокостянтинівський район (опис 14). 

Л.  Осінська проводила дослідження 
в с.  Іванківці; В. Фараонова – у селах Драчі і 
Самчики; О. Степанюк – у с. Попівці; Т. Нем-
ченко – у м. Старокостянтинові.
Старосинявський район (опис 15). 

Ю. Куць проводила дослідження в с. Пиля-
ва; Л. Осінська – у смт Стара Синява і с. Іван-
ківці; О. Барало – у с. Адампіль.
Теофіпольський район (опис 16). 

І.  Пуштук, Л.  Пуштук, Т.  Тернущак про-
водили дослідження в с. Гальчинці; М. Євту-
шок – у с. Медисівка.
Шепетівський район (опис 19). 

О.  Осадчук проводила дослідження 
в  с. Новичі; Ю. Вяхк – у смт Гриців.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 23)
Канівський район (опис 7). 

Н.  Авраменко проводила дослідження 
в с. Куриловка.
Монастирищенський район (опис 12). 

О.  Кухарчук проводила дослідження 
в  с.  Сатанівка; Л.  Федорова  – у с.  Цибулів; 
Н. Кудин – у Монастирищенському районі.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (фонд 24)
Кельменецький район (опис 4). 

Н.  Задорожна проводила дослідження 
в с. Неменівка.

Сокирянський район (опис 8). 
А. Жалюк проводила дослідження в с. Ло-

мачинці; І. Бєлік – у м. Новодністровськ.
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Отже, як видно з вищенаведеного перелі-
ку, протягом останніх п’яти років студенти 
спеціалізації «Українознавство» провели зна-
чну кількість індивідуальних фольклорно-
етнографічних експедицій у багато населених 
пунктів Вінниччини та інших областей Укра-
їни. Кількісні показники наведено в таблиці 
№ 1:

Як бачимо з таблиці, за цей період у Він-
ницькій області над збором фольклорно-
етно графічних матеріалів працювало 449 сту-
дентів (з 517) у 325 населених пунктах (з 393).

Таким чином, великим загоном молодих 
дослідників  – студентів спеціалізації «Укра-
їнознавство» ВДПУ ім.  М.  Коцюбинського, 
у кількості 517  осіб, проведено експедиції в 
393 населені пункти України. При цьому аб-
солютна більшість обстежених населених 
пунктів (325)  – це села, селища і міста Він-
ницької області, тобто Південно-Східного 
Поділля. Загальна кількість справ на жовтень 
2008 pоку, які занесено до реєстру, становить 
1798 одиниць.

Зібраний у ході цих експедицій матеріал 
активно використовується студентами в на-
вчальній і науково-дослідній роботі.

При підготовці до багатьох семінарських 
занять з навчальної дисципліни «Етнографія 
України», таких, як «Символіка української 
народної пісні», «Сватання», «Коровайний 
обряд», «Барвінковий обряд», «Розплітан-
ня коси», «Покривання молодої», «Святий 
вечір», «Коляда  – Різдво», «Щедрий вечір», 
«Весняні свята та обряди», «Веснянкові хоро-
води», «Ой на Івана, ой на Купала», «Осінні 
свята і обряди», студенти широко застосову-
ють на практиці здобуті в ході особистих по-
льових досліджень матеріали [3, с. 38–52].

Зібрані матеріали також стають основою 
багатьох курсових та дипломних робіт. Се-
ред кращих дипломних проектів останніх 
років слід відзначити такі студентські дослі-
дження: «Історико-етнографічне досліджен-
ня с.  Стрільники Шаргородського району 
Вінницької області» О.  Кострубей, «Істори-
ко-етнографічне дослідження с.  Стрільченці 
Немирівського району Вінницької області» 
Н.  Даниленко, «Історико-етнографічне до-
слідження с.  Гута Бушинецька Тиврівського 
району Вінницької області» Я. Свентух, «Пі-
сенний фольклор Східного Поділля (на мате-
ріалах польових фольклорно-етнографічних 
досліджень)» Н. Кушнір та ін.

Випускники спеціалізації «Українознав-
ство» активно продовжують розпочату у 
виші наукову роботу. Досить назвати імена 

Максима Пилипака, Сергія Довганя, Світла-
ни Загнибіди, які займаються науковими до-
слідженнями в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.

Для ширшого ознайомлення громадськос-
ті з результатами фольклорно-етнографіч-
них досліджень, які проводяться молодими 
вченими, та з метою популяризації народ-
ного мистецтва подільського краю Вінниць-
ке обласне управління культури і туризму 
спільно з Вінницьким обласним центром на-
родної творчості і Вінницьким державним 
педагогічним університетом імені Михайла 
Коцюбинського в рамках обласної Програми 
збереження і розвитку народної творчості, 
художніх промислів і ремесел на період до 
2005 року підготували і видрукували науко-
вий збірник «Матеріали до етнології Поділля: 
польові дослідження» [4]. Це перший науко-
вий збірник про народну культуру Поділля, 
який сформовано переважно на результатах 
польових фольклорно-етнографічних дослі-
джень студентів спеціалізації «Українознав-
ство». До друку готується другий випуск.

Отже, сьогодні студенти спеціалізації 
«Українознавство» ВДПУ ім.  М.  Коцюбин-
ського – надійна молода зміна, яка гідно про-
довжує справу великої когорти українських 
фольклористів та етнологів.

Літер атура
1.  Програми навчальних дисциплін спеціа-
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Тетяна Товстенко
(Київ)

М ЕТОД И К А ДО С Л І Д Ж Е Н Н Я 
ІС ТОРИ Ч НОГО С Е РЕ ДОВИ Щ А

Місто  – це живий організм. Воно за-
роджується в єдності з природним ландшаф-
том, росте і розвивається на основі певних 
закономірностей. Має історичне ядро – серце 
міста, основні композиційні вузли, які від-
дзеркалюють інформацію про його структу-
ру, віхи розвитку та слугують орієнтирами у 
просторі. Порушення закономірностей роз-
витку міста, єдності з природним ландшаф-
том веде до руйнації його обличчя.

З метою збереження традицій формуван-
ня міста та виявлення цінних рис історично-
го середовища автором розроблена методика 
дослідження. Вона базується на системному 
аналізі етапів розвитку історичного міста, 
його історичних районів, фрагментів та ан-
самблів історичної забудови.

Дослідження проводиться за природни-
ми, функціональними, розпланувальними та 
об’ємно-просторовими характеристиками. 
Включає два етапи. На першому етапі аналіз 
проводиться за рівнями: місто – район –  іс-
торичне середовище. На другому – досліджу-
ються особливості фрагментів історичного 
середовища, виявляються традиції поперед-
ніх історичних періодів, притаманні цьому 
історичному середовищу, та стильові харак-
теристики ансамблів. Особливу увагу приді-
ляють визначенню принципів гармонізації 
силуету, мас, деталей. Методика була апро-
бована автором ще в 1974–1976 роках у дослі-
дженнях історичного району Поділ у м. Киє-
ві, який має своєрідні природні умови, майже 
всі елементи рельєфу (окрім нагірного). Він 
складається з кварталів малого розміру, що 
органічно включають елементи середньо-
вічного розпланування. Поділ визначається 
наявністю всіх типів містобудівних про-
сторів («вулиця», «площа», «вулиця-площа», 
«набережна»), які поділяються на відкриті та 
закриті. Забудова району  – периметральна, 
периметральна з курдонерами та садибна. 
Виявлено, що в основі розпланувальної ком-
позиції забудови Подолу є ритмічна побудо-
ва «будинок-ділянка». Найбільше пам’яток 
культури, за ціннісною характеристикою, 
розміщено в першій частині району (від 

вул. Сагайдачного до Верхнього – Нижнього 
Валу). Загальна спрямованість архітектури – 
різностильова: є зразки бароко, ампіру, мо-
дерну, «цегляного» стилю, історизму, неокла-
сицизму, конструктивізму. Тут теж міститься 
повоєнна та сучасна забудова.

Особливу увагу було звернуто на аналіз 
об’ємно-просторової композиції району, яку 
найбільшою мірою визначають природні 
фактори. Контрастне сполучення рівнинної 
та похилої площини, на якій міститься Поділ, 
з р.  Дніпром та рельєфом київських гір, де 
розташований основний центр міста, визна-
чило своєрідність просторово-видової ком-
позиції забудови району. Крім того, важливе 
значення відіграють панорамні (зовнішні) та 
картинні (внутрішні) точки і фронти зорово-
го сприйняття об’ємно-просторової струк-
тури Подолу. Зовнішні точки та фронти зна-
ходяться за межами району, з боку р. Дніп ра 
та на висотах київських гір. З  р.  Дніпра, 
Рибальського острова та Оболоні об’ємно-
просторова композиція району сприймаєть-
ся цілісно із силуетом міста і підпорядкована 
йому. З київських гір – у взаємозв’язку з ланд-
шафтом р. Дніпра та районами Лівобережжя, 
Оболоні і Рибальського острова. Із внутріш-
ніх точок та фронтів сприймаються внутріш-
ні зв’язки району, а зовнішні – з іншими тери-
торіями міста.

У  результаті комплексного аналізу забу-
дови Подолу за природними, історичними 
та композиційними ознаками в основу були 
покладені ознаки природного ландшафту, які 
найбільш яскраво відображали особливості 
району, і виділені гірська, передгірська, цен-
тральна і прибережна території. Так, забудо-
ва передгірської території відзначалася наси-
ченістю пам’ятками архітектури. Рельєф цієї 
території – рівний і пологий, органічно спо-
лучений зі схилами київських гір. У цій час-
тині Подолу вулиці зберегли окремі елементи 
середньовічного розпланування. Збереглися 
також і характерні точки зорового сприйнят-
тя пам’яток архітектури.

Особливості об’ємно-просторової ком-
позиції забудови передгірської частини  – це 
сполучення домінант загальноміської пано-
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рами (Андріївська церква, київські гори з ар-
хітектурними акцентами району, рядовою за-
будовою) і чергування сприйняття зовнішніх 
і внутрішніх композиційних зв’язків району.

Така система побудови архітектурної 
композиції створює яскраві ефекти зорово-
го сприйняття, які полягають у зміні кар-
тин підпорядкування пам’яток архітектури 
основ ним домінантам міста (сприйняття 
зов нішніх композиційних зв’язків) і рядової 
забудови  – ансамблям та пам’яткам архітек-
тури району (сприйняття внутрішніх компо-
зиційних зв’язків).

З  точок та фронтів сприйняття зовніш-
ніх композиційних зв’язків розкриваєть-
ся панорама міста і сприймається ієрархія 
основних домінант міста, домінант району 
та рядової забудови чи основних домінант – 
київських гір і рядової забудови. З  точок та 
фронтів сприйняття внутрішніх зв’язків зни-
кає пано рама міста і сприймаються ансамблі 
та пам’ятки архітектури, які домінують над 
рядовою забудовою, або забудова вулиць та 
площ.

За аналогією були проаналізовані цен-
тральна та прибережна частини Подолу. Ви-
сновки лягли в основу розробки проекту де-
тального планування району Поділ (архіт.: 
Г.  Слуцький, Ю.  Паскевич (кер. авт. кол.), 
Л.  Блинова, Є.  Фролов). Крім того, автором 
у науково-дослідній праці «Обоснование 
объемно-пространственных решений жилых 
зданий в исторически сложившихся райо-
нах г.  Киева» (Київ ЗДНІІЕП, 1976–1978  рр.) 
були проаналізовані ритмічна побудова іс-
торичної забудови та деталі, притаманні для 
досліджуваних територій. З  метою виявлен-
ня принципів гармонізації нової та існуючої 
забудови  – для проектів регенерації кварта-
лів Подолу прибережної (архіт.: Л.  Мороз, 
А.  Московчук, В.  Розенберг (кер. авт. кол.), 
В. Юдіна) та підгірної зон (архіт.: Т. Лазарен-
ко, Ю. Шалацький, І. Шпара (кер. авт. кол.)).

Наприкінці 1970-х років авторським ко-
лективом під керівництвом фахівців ЦНДІП 
містобудування (архіт.: С.  Регаме, Д.  Брунс 
та ін.) була розроблена за допомогою машин-
ної графіки програма щодо визначення гра-
ничної висоти нової забудови, при якій між 
глядачем та історичними композиційними 
акцентами не виникало б нових споруд, що їх 
закривають. У випадках проектування нових 
домінант програма давала можливість вияви-
ти їх точне місцезнаходження на панорамах 
міста, результати були спрямовані на збере-
ження обличчя історичного середовища.

При дослідженні містобудівних умов цен-
тральної частини Києва в межах колишньо-
го Верхнього міста між вулицею Ярославів 
Вал – Львівською площею – вулицями Жито-
мирська  – Десятинна  – Костьольна  – Про-
різна за функціональними ознаками можна 
сказати, що вона сформована за поліцентрич-
ною схемою. Район презентує стародавню 
історичну частину, куди входить місто Во-
лодимира, Ярослава, Ізяслава-Святополка. 
Початок формування його території нале-
жить до кінця V – VІ ст., до часів виникнення 
городища Кия. Колишній центр адміністра-
тивно-політичного, аристократичного та ду-
ховного життя міста (Х–ХІІ ст.) згодом після 
приєднання України до Росії (1654) перетво-
рюється в центр військового оплоту міста. 
На старих валах та вздовж Володимирського 
проїзду споруджуються нові укріплення.

У  цей час забудова формується в районі 
вулиць Стрілецька, Рейтарська. В епоху капі-
талізму інтенсивно відбудовується. Виростає 
низка житлових будинків, адміністративні 
будинки колишніх присутніх місць (1854–
1857), релігійно-освітньої общини (1895), ре-
ального училища (1878) та ін.

На сьогодні район виконує функцію адмі-
ністративного та культурного центру і, вра-
ховуючи його сутність як історичного ядра 
зародження Києва, є основним туристичним 
об’єктом міста.

Розпланування досліджуваного району 
колишнього Верхнього міста щодо всього 
міста являє собою унікальне злиття старо-
давніх елементів розпланування, які нале-
жать до Х–ХІІ  ст., та елементів регулярного 
розпланування. Така структура не повторю-
ється в інших районах міста.

Аналіз розпланування самого району 
показує, що розпланувальна схема дослі-
джуваного району побудована на двох пере-
хрещених осях стародавніх вулиць: Володи-
мирська  –  Велика Житомирська, які майже 
зберегли свої напрямки з часів колишніх міст 
Володимира та Ярослава і являють собою 
єдність природного середовища та історич-
ної забудови (Володимирська гірка; забудо-
ва вул.  Трьохсвятительська, ансамблів Ми-
хайлівського Золотоверхого собору; схили 
київських гір і забудова вул.  Велика Жито-
мирська і Десятинна; система скверів, які 
з’єднують площі Б. Хмельницького та Михай-
лівську). По обидва боки вулиці Володимир-
ська знаходяться дві схеми віялоподібного 
розпланування, які розташовані на рівному 
й похилому рельєфі та сходяться до майдану 
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Незалежності, який виконує роль основного 
центру міста, і Львівської площі.

Як наслідок впливу різних соціальних 
причин, щільність забудови Верхнього міста 
та Подолу була дещо нижчою від щільності 
забудови, типової для середньовічного міста. 
Забудова була сформована з міських садиб.

Виявлення особливостей об’ємно-
просторової побудови історичного сере-
довища включає такі основні аспекти: типи 
просторів та їх характер, особливості ком-
позиційних прийомів, характер ритмічної 
побудови, розміщення домінант і акцентів, 
ціннісна характеристика розпланування, 
забудови (аналіз історичного середовища з 
метою виявлення пам’яток культурної спад-
щини стильових особливостей), природно-
ландшафтні характеристики, аналіз особ-
ливостей побудови об’ємно-просторової 
композиції району та його структурних еле-
ментів з усіх точок та фронтів на всіх рівнях 
зорового сприйняття.

Так, унаслідок дослідження історичного 
середовища Верхнього міста виявлено, що ра-
йон визначає наявність таких основних типів 
просторів: «вулиця», «площа» та проміжний 
тип «вулиця  – площа». За своїм характером 
простори поділяються на закриті (типу «пло-
ща», «вулиця – площа», регулярне перехрес-
тя обох типів, нерегулярне перехрестя обох 
типів) і відкриті (типу «площа», «вулиця» з 
одно стороннім, двостороннім і тристорон-
нім відкриттям, які можуть бути симетричні 
та асиметричні).

Основна тканина Верхнього міста побу-
дована на ритмі розмірів садибних ділянок 
ХІХ ст., подекуди зберігся ритм «будинок – ді-
лянка» (парцеляція). У своїй основі належить 
до 1890–1900  років, є будинки повоєнної та 
значний відсоток сучасної забудови.

За ціннісною характеристикою забудо-
ву Верхнього міста можна розділити на такі 
основні групи: ансамблі й окремі пам’ятки 
архітектури, історії та культури; рядова за-
будова; будинки, які втратили свої стильові 
риси, дисгармонійні.

За роллю та значенням у композиції райо-
ну пам’ятки культури Верхнього міста можна 
розділити на такі: ансамблі (Софійський со-
бор, Михайлівський Золотоверхий собор) та 
окремі споруди (Андріївська церква), які ма-
ють всесвітньо-історичне та національне зна-
чення й виконують роль домінант і архітек-
турних акцентів міста; пам’ятки археології; 
території унікальних природних ландшаф-
тів; ансамблі вулиць та інших містобудівних 

територій (вул.  Володимирська, квартали 
вул.  Стрілецька й Рейтарська); фрагменти 
забудови вулиць; окремі будинки, які вико-
нують роль архітектурних акцентів району; 
пам’ятки архітектури, які належать до рядо-
вої забудови; дисгармонійні споруди, що руй-
нують обличчя забудови.

Основними стильовими напрямами рядо-
вої забудови, яка представлена архітектурою 
ХІХ – початку ХХ ст., є модерн, стиль «цегля-
ної архітектури», історизм, окремі будинки 
неокласицизму, конструктивізму, повоєнної 
архітектури.

Район має значну кількість нових будин-
ків, які в основному дисгармонійні оточенню.

Домінанти міста визначаються поєднан-
ням рис бароко зі стародавньою руською ар-
хітектурою.

Складні природні умови міста – наявність 
річки, гір, рівнин  – визначили особливість 
просторової композиції.

Вона визначається в чільній ролі Верхньо-
го міста у взаємозв’язку з районом Печерськ 
в об’єктно-просторовій композиції та ліній-
ному силуеті загальноміської панорами і в 
підпорядкуванні йому інших районів міста – 
Подолу, Оболоні, Лівобережжя.

Сприйняття об’ємно-просторової компо-
зиції вирізняється гармонійним поєднанням 
з ландшафтом київських гір, природними 
умовами р. Дніпра (основа композиції) та пе-
риферійними районами Рибальського остро-
ва, Оболоні, Русанівки, Березняків (дальній 
план, другорядна роль у композиції в поєд-
нанні з окремими фрагментами забудови).

Внаслідок комплексного зонування за-
будови Верхнього міста були визначені 
такі території: вулиця Трьохсвятитель-
ська  –  Володимирська гірка, вулиця Ми-
хайлівська  –  Мала Житомирська  –  Со-
фійська  –  Прорізна, квартали вулиць 
Стрілецька  –  Рейтарська, вулиця Велика 
Житомирська – Львівська площа, вулиця Во-
лодимирська – площа Богдана Хмельницько-
го – Михайлівська площа. Вони відрізняють-
ся своєрідністю об’ємно-розпланувальної 
композиції і тополандшафт них умов.

Дослідження локальних точок та фронтів 
зорового сприйняття і виявлення на їх осно-
ві традиційних рис забудови сприяє визна-
ченню особливостей об’ємно-просторової 
композиції окремих зон району. Так, осно-
вою своєрідності композиції районів вулиці 
Трьохсвятительська  –  Володимирської гір-
ки – вулиці Володимирська – площі Богдана 
Хмельницького є чільна роль домінант його 
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забудови в силуеті міста, органічна єдність 
природного ландшафту в існуючій забудові. 
На жаль, на сьогодні низка нових будинків – 
готель «Хаятт» на Володимирському проїзді, 
готель дипломатичного представництва на 
Михайлівській площі (вул.  Велика Жито-
мирська,  2  а), житловий будинок на вулиці 
Грушевського, 9 а – руйнують історичне об-
личчя міста.

У  другому розділі досліджень розгля-
дались містобудівні вимоги до регенерації 
об’ємно-просторової структури на осно-
ві оцінки історичного середовища та вияв-
лення традиційних рис, притаманних для 
досліджуваної території. Третій розділ був 
присвячений визначенню основних напря-
мів розвитку об’ємно-просторової структури 
району: регенерація відтворення втрачених 
елементів, збереження існуючої забудови і 
часткова її модернізація, збереження існу-
ючої забудови та включення нового (благо-
устрою, нових будинків та споруд).

У ці самі роки проводиться аналіз фахів-
цями НДІТІАМу історичної і містобудівної 
цінності забудови Кам’янця-Подільського 
(архіт. Є.  Пламеницька), що стало основою 
розробки проектних пропозицій щодо реге-
нерації міста, та починається розробка істо-
рико-архітектурних опорних планів історич-
них міст.

Незважаючи на те що методика була за-
гальновизнана ще в кінці 1970-х – на початку 
1980-х років та використовувалась у скороче-
ному вигляді при розробці історико-архітек-
турних опорних планів, а потім у містобудів-
них обґрунтуваннях щодо включення нових 
об’єктів в історичне середовище, на сьогод-
ні, коли на перший план постали питання 
великих економічних вигід, використання 
скорочених, поверхових досліджень, які, як 
правило, контролюються інвесторами  – за-
мовниками будівництва,  – може призвести 
не тільки до руйнації історичного обличчя 
та історичних цінностей, а й до трагічних на-
слідків.

Слід звернути увагу, що у багатьох випад-
ках ігнорується навіть аналіз особливостей 
природного ландшафту, не кажучи вже про 
інсоляцію та архітектурно-художні й місто-
будівні аспекти.

Так, розміщення висотних будівель на 
Печерську, на терасі схилів Кловського па-
горба, біля студії звукозапису (вул. Л. Перво-
майського,  5  а), та на пагорбі біля Київської 
фортеці, за розрахунками доктора технічних 
наук, завідувача кафедри КПІ В.  М.  Вороб-

йова, призведе до неминучої трагедії  – від-
колу частини пагорба. Слід зазначити, що, за 
свідченнями територіальної громади, тільки 
внаслідок знищення 174 дерев на схилах па-
горба над ділянкою будівництва біля студії 
звукозапису в новому нещодавно зведеному 
висотному житловому будинку (архіт. С. Ба-
бушкін, вул. П. Мирного) на п’ятому поверсі 
пішли тріщини по колонах та відійшло пере-
криття, а також відкрилась течія води у під-
валі.

Це ще раз підтверджує необхідність ре-
тельних системних досліджень існуючого се-
редовища історичного міста.

Історико-архітектурні дослідження іс-
нуючої забудови історичних міст, які спря-
мовані на збереження історичного обличчя, 
виявлення цінності історичного середовища, 
слугують основою для вирішення генераль-
них планів історичних міст, детального пла-
нування їх територій, проектів забудови в іс-
торичному середовищі.
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Наталія Осіпенко
(Умань)

 ВИ ХОВА Н Н Я Е С Т ЕТ И Ч Н И Х С М А К І В 
У С Т УД Е Н Т І В- ФІ ЛОЛОГ І В ЗАС ОБА М И Н А РОД НОЇ 
ВИ Ш И ВК И С Е Л А К У ЗЬМ И Н А Г РЕ БЛ Я Ч Е РК АСЬКОЇ ОБЛ АС Т І

В  
умовах розбудови української держа-

ви помітно зросла увага дослідників щодо 
питання традицій, їхньої ролі й місця у ви-
хованні молоді. Національна доктрина роз-
витку освіти, Державна програма «Освіта» 
(«Україна XXI  ст.»), Концепція педагогічної 
освіти, Закон України «Про вищу освіту», 
Концепція національного виховання, а також 
концепції естетичного виховання наголошу-
ють на використанні українського народного 
мистецтва у системі освіти і виховання. Це 
зумовлює необхідність оволодіння майбутні-
ми вчителями-словесниками фундаменталь-
них знань української традиційно-побутової 
культури.

Студенти-філологи  – особлива категорія 
майбутніх учителів, підготовка яких безпо-
середньо лежить у площині естетики й мис-
тецтва. Це потребує спеціального вивчення 
народного мистецтва, способів його інтегра-
ції в позааудиторну роботу й, завдяки цьому, 
побудови системи естетичного виховання 
майбутніх учителів-філологів.

Аспекти естетичного виховання студент-
ської молоді засобами мистецтва відображені 
в працях В. Андреєва, І. Беха, П. Блонського, 
М. Боришевського, Л. Виготського, О. Леонть-
єва, С.  Максименка, Б.  Теплова, Ж.  Юзвак, 
П.  Якобсона та  ін. Проблеми теоретичних 
основ естетичного виховання розробляли-
ся педагогами-класиками (Я.  Коменський, 
А.  Макаренко, Й.  Песталоцці, Г.  Сковорода, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський) і сучасни-
ми вченими (В. Бутенко, І. Зязюн, Є. Квятков-
ський, Л.  Масол, Б.  Неменський, Г.  Падалка, 
Т. Рейзенкінд, Г. Шевченко та ін.).

Багато вчених у різні часи відзначали по-
тужний виховний потенціал народних тра-
дицій. Зокрема, у дослідженні етнокультуро-
лога В.  Яніва стверджується, що завдяки 
глибокому відчуттю традицій, незважаючи 
на лихоліття, український народ не перетво-
рився на етнографічну масу [6, с. 287]. Заслу-
говує на всіляку підтримку думка М. Шлем-
кевича, що «сильною є людина, закорінена в 
традиції» [5, с.  22]. І.  Франко не вважав ре-

зультативним виховання, яке не ґрунтується 
на знанні народу його традицій [4, с. 17].

Зважаючи на це, перед сучасною освітою 
постає завдання сформувати у молоді есте-
тичну культуру засобами народного деко-
ративно-прикладного мистецтва. Естетичні 
смаки можна розвинути і закріпити на ґрунті 
історичних традицій, минувшини, культур-
но-історичного доробку нації.

Виховання естетичних смаків у студен-
тів-філологів Уманського державного пе-
дагогічного університету ім.  Павла Тичини 
здійснюється через організацію позаауди-
торної роботи, яка будується на принципах 
зацікавленості і добровільної участі в ній, 
врахуванні індивідуальних інтересів та на-
хилів студентів, вона є логічним продов-
женням аудиторних занять і проходить па-
ралельно з ними. У зв’язку із цим особливої 
актуальності набуває народознавчо-пошу-
кова діяльність студентів-філологів. Саме 
через фольклорно-експедиційну діяльність 
можливе вивчення й усвідомлення націо-
нальних традицій і цінностей. Вивчення та 
дослідження української вишивальної куль-
тури цілком відповідає завданням націо-
нальної освіти.

Знання історії народного вишивкарства 
окремого села і країни в цілому сприяє не 
лише поглибленню знань матеріально-духов-
ної культури, але й розвитку художніх ін-
тересів і смаків, творчого мислення, різно-
манітних умінь та навичок; прилученню до 
народних традицій; естетичному освоєнню 
засад національної художньої культури; при-
щепленню любові до цього самобутнього 
виду мистецтва.

В Україні народна вишивка стає об’єктом 
глибокого наукового дослідження, почина-
ючи із середини XIX  ст. Дослідженням тра-
дицій українського вишивкарства займалися 
Б. Рибаков, О. Пчілка, А. Кульчицька, В. Щер-
баківський, Є. Шевченко та ін.

Метою статті є виховання естетичних 
смаків студентів-філологів у процесі дослі-
дження вишивальних традицій с.  Кузьмина 
Гребля Христинівського району Черкаської 
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області на матеріалах літньої фольклорно-
етно графічної експедиції 2007 року.

За старим адміністративно-територіаль-
ним поділом с.  Кузьмина Гребля належало 
до Кузьминогребельської волості Уманського 
повіту Київської губернії. Як показало опиту-
вання респондентів, про історію виникнення 
с.  Кузьмина Гребля існує чимало легенд. За 
однією з них, село заснували селяни-утікачі із 
північних та східних районів України, де па-
нували Литва та Польща. У плавнях Дніпра 
в районі порогів виникали поселення віль-
них людей-козаків  – Запорізька Січ. Леген-
дарний козак-гречкосій Кузьма Запорожець 
свою оселю побудував у затишному місці, 
захованому від ворожого ока, під високим 
берегом річки Синиці, згідно з прислів’ям 
«Де байрак – там козак». Для зручності він з 
друзями насипав невеличку гребельку і утво-
рив ставок. Жителі села казали: «Підемо че-
рез Кузьмову греблю», від чого й пішла назва 
«Кузьмина Гребля», а жителів села називають 
відповідно «кузьминогребельцями».

Наприкінці XIX – на початку XX ст. вна-
слідок проникнення в село капіталістичних 
відносин, посилення класового розшару-
вання безземельне і малоземельне селянство 
починає все більше займатися художніми 
промислами, що було для нього додатковим 
заробітком. У  пореволюційні роки в Украї-
ні прогресивна творча інтелігенція сприяє 
створенню приватних та земських художніх 
артілей, шкільних майстерень, що залучають 
талановитих народних майстрів, які в свою 
чергу передають свої вміння наступникам. 
Найбільшого розвитку вишивальні промис-
ли досягли у сс.  Клембівка на Поділлі, Оле-
нівка, Кагарлик, Сунки на Київщині, Сміла 
на Черкащині, Дігтярі, Решетилівка, Опіш-
ня, Скопці на Полтавщині. Їх очолювали ху-
дожники-професіонали. Так, у с.  Вербівці з 
1915 року працювала О. Екстер, у с. Сунки – 
М. Прахов, у с. Скопці – С. Прибильська та ін.

Вишивальна артіль с.  Кузьмина Гребля 
була філією Уманської артілі «Розкріпачена 
жінка», пізніше – Уманської фабрики худож-
ньої вишивки ім.  30-річчя ВЛКСМ. Основи 
її закладені в 1928–1930 роках дружиною то-
дішнього директора школи  – Олександрою 
Михайлівною Дудкіною. Вона організувала 
на громадських засадах філії в с.  Кузьмина 
Гребля і в прилеглих селах. Для цього Олек-
сандра Михайлівна навчала вишивати сіль-
ських жінок полтавською гладдю. Майстри-
ні вишивали полтавські сорочки, краватки 
та  ін. Готову продукцію відвозили в Умань, 

звідки її відправляли на експорт в Канаду і 
США. Для держави це мало велике значення. 
Першим керівником артілі стала представ-
ниця фабрики Євгенія Розенфельд, і артіль 
отримала назву «Артіль імені Сталінської 
конституції». Бригадиром стала вишиваль-
ниця Олександра Юхимівна Могилюк, яка і 
пропрацювала тут до виходу на пенсію.

Робота була організована так: усі матеріа-
ли, зокрема тканини, нитки, зразки виробів, 
привозили з Умані і видавали вишивальни-
цям. За умовний час роботи вишиті виро-
би здавалися під суворий контроль. Ті, які 
відповідали високим вимогам, відвозились 
на фабрику в місто. За них виплачували за-
робітну платню. Якщо вироби не проходили 
контроль, їх повертали вишивальниці з ви-
могою відшкодувати кошти за зіпсований 
матеріал. Професіоналізм вишивальниць був 
високим, і такі випадки траплялися дуже рід-
ко. Частіше було таке: дівчата-вишивальниці 
навмисне робили брак в роботі, щоб краси-
ва батистова вишита кофточка залишилася в 
них, адже в ті часи не було можливості купи-
ти ні полотна, ні ниток. В основному носили 
вироби з домотканого полотна.

У  1949  році за постановою «Укрхудож-
промсоюзу», у веденні якого була Уманська 
фабрика художньої вишивки, Кузьминогре-
бельська артіль отримала статус філії, що 
авто матично перевело вишивальниць у роз-
ряд робітників.

Зі слів жительки села Олени Олексіївни 
Митько (1921 р. н.) нам стало відомо, що ви-
шивальня, так тут називають артіль, розміс-
тилася в гарному цегляному будинку розкур-
куленого селянина по вулиці Набережній, на 
крутому березі Середнього ставка. Керівни-
ком філії була призначена сільська жінка  – 
Мотрона Пантелеймонівна Скоропад [2, с. 18].

У  філії існував режим робочого дня, 
контроль за дисципліною. Роботу викону-
вали тільки у філії, де були створені більш-
менш пристойні умови для вишивання. 
Адже це була важка напружена праця, яка 
вимагала гарного освітлення, стільців для 
сидіння, стільчиків для ніг. Праця в арті-
лі була важка і потребувала великої уваги і 
терпіння. Роботу треба було виконати в за-
значений термін. Лідія Іванівна Козачинська 
(1926 р. н.) розповіла: «Робота була нелегкою. 
Ми зовсім не мали права на помилку, бо ни-
ток нам давали дуже мало. Тітка Мотрона 
виділяла стільки, скільки було потрібно на 
виріб. Якось шию, а очі злипаються, бо ніч 
надворі, та випадково вколола себе голкою, 
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кров капнула на вишивку. Довелося взяти її 
собі, та ще і гроші заплатити» [1, с. 20].

Під час війни філії, як і фабрики, не існу-
вало. Після визволення села й перемоги над 
фашизмом відродилася Уманська фабрика 
«Вишиванка», і було відновлено роботу філії 
у с. Кузьмина Гребля. Колектив повернувся 
до роботи в довоєнному складі. Керівником 
знову стала М. П. Скоропад. Проста сільська 
жінка без освіти була гарним керівником і 
створила в жіночому колективі сприятли-
ву і дружню атмосферу. Сюди приходили 
працювати жінки і дівчата із сусідніх сіл. 
Зіна Іванівна Чередник (1916 р. н.) зауважи-
ла, «що працювати у вишивальні було пре-
стижно, сюди багато жінок приходило, тому 
якісно доводилось виконувати роботу» [2, 
с. 16]. На філії за роботу платили гроші, а в 
ті часи це було дуже вагомо. Під час голо-
ду 1947  року працівниці філії отримували 
продуктовий пайок з фабрики, який вряту-
вав від голод ної смерті не одну дитину, бо 
дитяча смертність від інфекцій і голоду була 
дуже висока. Єлизавета Микитівна Свинар-
чук, донька М.  П.  Скоропад, згадує: «Мати 
приносила окраєць хліба, пару картоп-
лин, іноді молоко. Для мене малої це було 
справж нім дивом».

Важка праця вишивальниць не завади-
ла їм звеселяти себе піснями. Злагодженим 
хором, з душею вони працювали і співали. 
Прекрасні українські пісні лунали з високо-
го пагорба і відлунювали від поверхні ставка 
так, що ними заслуховувалися люди із сусід-
ніх вулиць. Лідія Кіндратівна Біла пригадує: 
«Вишивальня була другою домівкою. Колек-
тив був дружнім, веселим. Молодиці і дівча-
та допомагали одна одній. Якось вишиваю 
на замовлення рушник, барвисті квіти так 
до душі, коли прийшла додому, майже вночі, 
сіла і собі такий вишивати...». Після виходу на 
пенсію М. П. Скоропад керівником була Кате-
рина Юхимівна Дядюра, їй на зміну прийшла 
дочка – Любов Іванівна Дядюра. Це дає змогу 
вести мову про традиції трудових династій у 
досліджуваному селі.

Вміння вишивати було обов’язковим для 
кожної дівчини в селі: «Ще змалечку, – згадує 
Зіна Іванівна Чередник, – вишивати вчилась 
сама, на той час полотна купити можливос-
ті не було, тому воно дуже цінувалося. Моя 
мати не дозволяла брати клапті матерії, то я 
взяла та й відрізала шматок від домотканої 
скатертини, сиджу і вишиваю. А мати не сва-
рила, тільки раділа за мене. Вишивала глад-
дю, хрестиком...».

У кожній оселі тримали овець і сіяли ко-
ноплі. З  овець стригли вовну, везли її на 
сукно вальню, де виготовлялися неткані вов-
няні сукна різних ґатунків. З таких нетканих 
сукон шили свити різних кольорів і фасонів. 
Із вичинених овечих шкур шили кожухи та 
оздоблювали їх різними нитками та стрічка-
ми так, що вони ставали шедеврами. Такий 
одяг шився один раз за життя і переходив із 
покоління в покоління.

Від жителів с. Кузьмина Гребля ми дізна-
лися, що коноплі були важливою технічною 
і продовольчою культурою, їх вирощували 
двох видів. Рідко посіяні виростали велики-
ми (до трьох метрів) рослинами – «маньяка-
ми» з рясним насінням, з якого виготовляли 
конопляне масло для лучини, яке вживали 
в піст чи коли корова мала отелитися. Густо 
посіяні коноплі («материнка») росли тонень-
кими високими прутиками, які мали чудо-
вий аромат. Ці прутики збирали, зав’язували 
в тонкі снопики і вимочували в ставках під 
водою. Для дітей це було можливістю восени 
побовтатися в багнюці. Потім багнюку ви-
мивали, снопики висушували. Сухе бадилля 
перебивалося на спеціальному приладі – бе-
тельні – і ретельно вичісувалося від твердих 
залишок щіткою, зробленої зі шкіри їжака. 
Вичесане, шовковисте, довжиною від одно-
го до двох метрів волокно намотувалося на 
кужіль, щоб з нього випрясти нитки. Зимою 
в кожній хаті жіноча половина сім’ї була 
зайнята пряжею ниток: хто веретеном, хто 
прядкою. Змотували нитки мотовилом пев-
ної довжини на прясла, тобто на в’язочки, в 
яких містилася певна довжина ниток. Такі 
в’язочки натягували на чотирикутну хресто-
вину, поставлену в спеціальну ступку, в якій 
вона могла крутитися. Нитки пряли різної 
товщини і ґатунку. Так звана десятчана нитка 
йшла на виготовлення тонкого одягу, а ря-
довинна  – на грубий одяг, рушники, рядна. 
Нитки змотували в клубки.

У  селі було багато майстрів з ткацьки-
ми верстатами, які ткали полотно для одягу 
і ряден. Ще пам’ятають у селі про майстрів 
Я. О. Бондаренко, Я. К. Шульгу, П. Ф. Крикун. 
Для святкового одягу і рушників полотно 
відбілювали на сонці біля ставків, змочували 
водою і стелили на траву. Одна сторона, та що 
на сонці, ставала сліпучо-білою, а друга зали-
шалася сірою.

Прасували білизну «рублем» – дерев’яним 
бруском близько метра довжиною, одна 
грань якого була зубчаста. Білизну намоту-
вали на качалку – круглу дерев’яну палицю – 
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і рублем катали по столу. Після таких дій 
білизна ставала гладенька, м’яка і гігроско-
пічна. Верхній одяг після такого обробітку 
акуратно складали в скриню або розвішува-
ли на жердці.

З початком перебудови наплив машинної 
вишивки стрімко скоротив попит на ручну 
вишивку, і Уманська фабрика художніх ви-
робів припинила своє існування, а заодно – і 
Кузьминогребельська філія.

Таким чином, у с. Кузьмина Гребля ткани-
ну виготовляли виключно з природних ма-
теріалів. Основною промисловою культурою 
були коноплі двох видів. З густозасіяних ко-
нопель робили нитки, які використовували 
для виготовлення свиток, сорочок, полотна 
для рушників тощо.

Вишивальну артіль с.  Кузьмина Гребля 
було закладено в 1928–1930  роках Олексан-
дрою Михайлівною Дудкіною. Майстрині ви-
шивали сорочки, краватки, рушники, сервет-
ки та ін. Діяльність артілі сприяла розвитку 
та збереженню вишивальних традицій Чер-
кащини, допомагала вижити українським 
сім’ям у важкі часи Голодомору та повоєнні 
роки, слугувала важливим засобом утвер-
дження української ментальності.

Таким чином, українське вишивкарство 
може стати могутнім засобом у процесі ста-
новлення національної школи, у справі роз-
витку всебічно і гармонійно розвиненої осо-
бистості, у розбудові духовної і матеріальної 
культури українського народу. Для відро-
дження національних традицій української 
народної вишивки необхідна розробка і ши-
роке впровадження у педагогічну практику 
спеціально організованої системи навчання 
дітей і молоді зазначеного виду творчої ді-
яльності. Така діяльність сприяє формуван-
ню шанобливого ставлення до національних 
святинь, родовідних традицій, народного 
побуту українців, естетичної культури, тру-
дових умінь і навичок у галузі народного ви-
шивкарства. Цю величну і благородну справу 
належить здійснювати педагогам. Із цієї точ-
ки зору важливе значення у підготовці сту-
дентів-філологів до професійної діяльності 
мають нововведені навчальні дисципліни в 
Уманському педагогічному педуніверсите-
ті для студентів-народознавців: «Українська 
вишивка», спецкурс «Українська народна 
іграшка», майстер-клас «Український руш-
ник». Адже педагог, який володіє практични-
ми навичками народного ремесла, формує в 
учнів естетичну культуру та повагу до тради-
цій українського народу.

Отже, в ході етнографічного дослідження 
вишивальних традицій с.  Кузьмина Гребля 
у студентів-філологів формується загальна 
культура особистості, що дає змогу виховува-
ти естетичні смаки. У свою чергу високий ес-
тетичний смак є найважливішою передумо-
вою сприйняття творів народного мистецтва 
вишивки і правильної їх оцінки.
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Наталя Гаврилюк
(Київ)

А КТ УА Л ЬН І Н А РОДОЗН А ВЧ І П И ТА Н Н Я 
В ГА Л У ЗІ ПОЛ ЬОВОЇ ЗБИ РА Ц ЬКОЇ 
Д І Я Л ЬНО С Т І

У 
контексті заголовної теми виділимо 

три питання, які стосуватимуться методики, 
етики і одного із нагальних завдань польових 
етнографічних досліджень. Їх розгляд має за 
мету як дискусійний аспект, так і розширен-
ня професіоналізму в галузі польової зби-
рацької діяльності народознавців, передусім 
нового покоління, серед яких загал почат-
ківців і аматорів постійно зростає в різних 
регіо нах України.

1. Добре відомо, що факти є повітрям нау-
ки. Без первинних емпіричних даних про 
структуру і функції традиційно-побутової 
культури народу, форми етнічних і етнокуль-
турних процесів не може йтися і про різно-
аспектні аналітичні студії у вигляді статей, 
дисертацій, монографій. Відомо також, що 
найповнішу, відповідну до реальної дійснос-
ті інформацію можна отримати лише в по-
льових експедиціях, які, за одним із вдалих 
формулювань, дають «можливість відчути 
причетність до народного життя, певною 
мірою психологічно адаптуватися до нього, 
учути його внутрішню логіку і пульсацію» 1. 
Історіографія народознавства має вагомий 
теоретичний доробок щодо методів і засобів 
польової роботи 2. Найголовніші із них вар-
то тут назвати, пам’ятаючи при цьому, що на 
практиці всі вони мають між собою досить 
розмиту межу, тобто частіше використову-
ються не так окремо, як у тому чи тому по-
єднанні.

Базовим методом збору інформації «в полі» 
вважається безпосереднє спостереження, 
яке передбачає прямий контакт дослідника 
з об’єктом дослідження і здійснюється в екс-
педиції маршрутній або стаціонарній. Роз-
різняють дві форми спостереження: «прос-
те», коли збирач фіксує інформацію, умовно 
кажучи, пасивно, і «включене», «активне», 
коли збирач живе серед людей групи, що ви-
вчається, і бере участь у її діяльності. Кожна 
із цих методичних форм має свої переваги і 
вибирається залежно від мети і завдань до-
слідження. Зокрема, «просте» спостереження 
характерне для маршрутних (лінійних або 

кущових) експедицій, забезпечує територі-
альний, у тому числі картографічний, аспект 
вивчення культури, з’ясування її локальних 
особливостей. «Включене» спостереження є 
типовим для стаціонарної експедиційної ро-
боти у населеному пункті і дозволяє щонай-
більше наблизитися до розуміння «життя 
культури» у комплексі її побутово-речових, 
духовних, мовних, мистецтвознавчих та ін-
ших шарів. За моїм польовим досвідом, еле-
менти «включеного» спостереження нерідко 
інтегруються в методику «простого» спосте-
реження, оскільки збирач у ході маршрутної 
експедиції час від часу дістає змогу бути при-
сутнім на зібраннях з відзначення важливих 
для досліджуваного колективу подій (як от: 
храмове свято, колядування, весілля тощо) 
або й навіть ставати одним із їх учасників.

Спостереження важко уявити без одного із 
основних методів збору, яким є опитування, 
що зазвичай реалізується за допомогою попе-
редньо складеної програми запитань. Серед 
різновидів опитування виділяють інтерв’ю 
як форму отримання даних через спілкуван-
ня, діалог дослідника з носієм культури. Його 
результативність здебільшого залежить від 
рівня спеціалізованих знань і комунікатив-
ного досвіду збирача. Метод є характерним 
для суто етнографічних досліджень і перед-
бачає використання попередньо розробленої 
більш або менш розгорнутої системи запи-
тань з певної предметно-тематичної сфери 
культури. Другим різновидом опитування є 
анкетування, яким передусім користуються 
у етносоціологічних дослідах, орієнтованих 
на отримання масових даних за такою фор-
мулою відповідей (на кшталт,  – «так», «ні», 
«інше»), які підлягають статистичній об-
робці. Анкетування може вестися самим до-
слідником, що підвищує рівень достовірності 
відповідей, або провадитися опосередковано, 
коли анкети заздалегідь роздаються чи роз-
силаються поштою тощо. Звісно, репрезен-
тативність отриманих у такий спосіб даних є 
умовною.

Серед найбільш вживаного дослідницько-
го інструментарію збирацької роботи поряд 
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із такими технічними засобами, як диктофон, 
фото- і кінокамера, тепер і відеомобільник, 
проте першочергове значення має запиталь-
ник. Від фахової структури запитань чимало 
залежить і сама якість (широта, детальність) 
отриманої під час інтерв’ю або через анкету 
інформації. Є  сенс окремо заторкнути тему 
запитальників. 

Пройшло більше ніж півстоліття, коли в 
Україні була створена і розповсюджена пер-
ша етнографічна програма 3. За цей період на-
родознавча наука накопичила багато зразків 
програм («рекомендацій», «інструкцій», «ві-
дозв», анкет тощо), призначених для збиран-
ня даних з різних комплексів і компонентів 
народної культури, з термінології, соціонор-
мативних правил поведінки, етнопсихологіч-
них орієнтацій та ін. Одні з них зберігаються 
в рукописних фондах, архівах, інші публіку-
валися в спеціальних виданнях. Їх перелік 
міститься у ретельно підготовленому «Ка-
талозі етнографічних програм» 4. Досвід на-
ших попередників завжди враховувався і 
використовувався для розробки власних 
запитальників, бо кожне нове дослідження 
рідко обходиться без спеціальної програми 
питань, обумовлених конкретикою дослід-
ницьких завдань і напрямів. Наприклад, в 
кінці 60-х  років у зв’язку з ідеєю створення 
«Регіонального історико-етнографічного ат-
ласу України, Білорусії і Молдавії» були опуб-
ліковані програми-запитальники народної 
землеробської техніки, народного житла і 
одягу. Принципами складання атласу перед-
бачалося, що на картах мали бути відобра-
жені певні кількісні характеристики поши-
рення явищ (наприклад, явище «переважає», 
«побутує нарівні з іншим, рідко зустрічаєть-
ся»). Тому питання щодо ступеня побутуван-
ня культурних явищ закономірним чином 
вносилися в програмну структуру атласних 
тематичних запитальників.

В  останні роки, зокрема в обласних цен-
трах, активно розвиваються наукові етногра-
фічні осередки, де спеціалісти орієнтуються 
на регіональні дисертаційні дослідження. 
Це зумовлює необхідність розробки таких 
запитальників, які б враховували специфі-
ку культурних традицій, самобутні риси іс-
торико-етнографічних областей України. 
З  цією метою спочатку ведеться підготовча 
робота щодо населених пунктів експедицій-
ного маршруту та, головне, опановується за-
гальний, наявний у літературних, архівних 
джерелах, обсяг знань стосовно предметно-
тематичного складу явища, що вивчається. 

Саме базовий, вихідний зміст його структури 
передусім і має знайти відображення у під-
готовленому запитальнику. В  перших піло-
тажних поїздках автор корегує запитальник, 
поповнюючи його склад і зміст новими по-
зиціями, насамперед такими, які відбивають 
локальну (фактографічну, функціональну, 
термінологічну, етнічну та  ін.) своєрідність 
явища.

Наведу приклад. Працюючи в експедиці-
ях початку 1990-х  років серед переселенців-
«чорнобильців» і збираючи інформацію, 
зокрема з родильної обрядовості, я почула 
від своїх оповідачів про звичай, з яким не 
доводилося раніше стикатися в публікаці-
ях та руко писних матеріалах. За київсько-
поліською термінологією звичай має назву 
«зноски», суть якого полягає у забороні зу-
стрічатися породіллям з немовлятами, поки 
в останніх не прорізалися зубчики. Досить 
було почути про звичай один раз, щоби ціка-
витися ним і надалі. Зрештою, виявилося, що 
з ним пов’язаний комплекс обрядових уяв-
лень, дій, вербальних формул, лікувально-
магічних процедур, характерний для родиль-
ного циклу більшої частини Правобережного 
Полісся. Відтоді як цей заборонний звичай 
став обов’язковим складником запитальника, 
присвяченого родильному циклу, з’явилася 
змога знаходити його певні аналоги і на поза-
поліських теренах.

До інших принципових, на наш погляд, 
моментів в справі укладання запитальни-
ка ми іще повернемося. Тут же зауважимо, 
що незалежно від тематики, запитальник 
обов’язковим пунктом має так звану паспор-
тизацію (реквізити) записаної інформації: 
вказівку на час, місце запису, персональні дані 
про інформатора: прізвище, рік народження, 
стать, національність, чи є з діда-прадіда міс-
цевим, чи є приїжджим і звідки, склад сім’ї 
тощо. Бажано в сільській раді, школі отрима-
ти історичну довідку про населений пункт, 
його національний склад, конфесії та ін., що 
у подальшому допоможе повноцінніше аналі-
зувати зібраний матеріал.

2.  Останнім часом у зв’язку з методикою 
польової етнографії дебатуються питання 
етики наукових досліджень. Значною мірою 
це відбувається під впливом теорії зарубіж-
ної соціальної (культурної) антропології, яка 
зорієнтована не стільки на проблеми етносу 
і етнічності культури, скільки насамперед на 
людину як представника певної соціальної і 
культурної спільності, права якої мають бути 
захищені. Ідеться, зокрема, про одне із про-
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фільних видань 5, редакція якого спеціально 
формулює і обговорює питання, у яких ви-
падках і яким чином має зазначатися прізви-
ще інформатора, можливо, воно має якось ко-
дифікуватися, або і взагалі не вказуватися на 
відміну від віку, статі; чи має бути письмовий 
дозвіл інформатора на оприлюднення отри-
маних від нього свідчень; як публікувати від-
верті, конфіденційні судження, щоб не зашко-
дити самому інформатору в його подальшому 
житті. Ці питання особливо актуалізуються, 
коли йдеться про етнографічне вивчення місь-
кого середовища, молодіжних субкультур, ді-
тей, укладу конфесійних осередків тощо.

Ідеться також про те, яких норм і пра-
вил поведінки має дотримуватися дослід-
ник у своєму спілкуванні з інформаторами 
та стосовно своїх колег, які працюють по-
руч. Зокрема, зі своєї практики знаємо, що 
іноді спостерігається нетактовне, свого роду 
споживацьке ставлення до респондентів з 
метою отримати від них необхідну інформа-
цію, пам’ятки старовини, вартісні особисті 
речі, фотографії тощо. Буває, ми виставляємо 
себе в негативному світлі, коли в стані робо-
чого азарту можемо прилюдно сперечатися 
за інформаторів-старожилів, що їх рекомен-
дують, зокрема, в сільській раді, або «пере-
хоплювати» для себе респондента, хоча за до-
мовленістю з колегами з ним мав працювати 
інший, або безпардонно втручатися в роботу 
колеги, який бесідує з людиною і здійснює 
аудіо запис. Звісно, що подібні форми пове-
дінки здебільшого залежать від особистої 
культури, порядності дослідника.

Як відзначають учасники згаданої диску-
сії, за кордоном у багатьох професійних ор-
ганізаціях існує відповідне до фаху зведення 
етичних норм і правил. Та й у самих етноло-
гічних осередках є подібні кодекси чи декла-
рації. Очевидно, і нам слід подбати про роз-
робку і прийняття певного документа щодо 
наукової етики польових досліджень. І  хоча 
повністю унормувати збирацьку роботу не-
можливо, принципові засади, якими має ке-
руватися польовик, знати корисно. Іншими 
словами, важливо, щоб збирацька діяльність 
усвідомлювалася не чимось стихійним, а як 
специфічна галузь праці, яка, будучи засно-
вана на спілкуванні з людьми, мала б у своє-
му загальному методичному арсеналі окремі 
положення нормативно-етичного характеру. 
У будь-якому разі це актуально для тих, хто 
тільки вступає на стезю наукової етнографії, 
хто навчається збирацькій справі, розпочи-
нає власні польові дослідження.

3. Зупинимося на одному із нових проек-
тів збирацької роботи, який хоч і перебуває 
на початковій стадії, проте вже має певний 
доробок. Його попередня назва «Традиційно-
побутова культура на сучасному етапі. Шля-
хами Павла Чубинського». У широких науко-
вих колах добре знаною є капітальна семи-
томна праця цього видатного українського 
етнографа і суспільного діяча «Труди етно-
графічно-статистичної експедиції у Західно-
руський край», яка є комплексним джерелом 
вивчення народної культури і побуту україн-
ців, як і національних меншин України, пері-
оду другої половини XIХ ст. 6 У зв’язку з від-
значенням ювілейної дати – 170-річчя від дня 
народження П. Чубинського, в етнологічному 
центрі ІМФЕ НАНУ виникла ідея повтори-
ти його експедиційний маршрут і дати зріз 
сучасного стану побутування різних сфер і 
явищ традиційної культури. За задумом, це 
має бути фундаментальне зведення зібрано-
го в експедиціях автентичного етнографіч-
ного і фольклорного матеріалу, необхідним 
чином упорядкованого і систематизованого. 
Як суть відповідної фактографії матеріал ма-
тиме самостійне наукове значення для тепе-
рішніх і майбутніх поколінь, подібно до того, 
як етнографія, фольклористика, суміжні іс-
торичні, мовознавчі дисципліни до сьогодні 
користуються джерельною народознавчою 
спадщиною, представленою у працях П.  Чу-
бинського, В.  Гнатюка, Б.  Грінченка, О.  Ма-
линки, П. Шейна та інших наших визначних 
попередників.

Для збирання польового матеріалу під-
готовлено декілька комплектів запиталь-
ників, присвячених тематиці матеріальної, 
соціонормативної культури, сім’ї та шлюбу, 
обрядовості життєвого і календарного цик-
лів, міфології, народних знань в галузі ме-
теорології, медицини тощо. При їх розробці 
ставилося завдання формулювати питання у 
такий спосіб, щоб носій культури, характери-
зуючи якесь явище, міг сам порівнювати те, 
що було колись (скажімо, «до війни», «після 
війни», «за Польщі» тощо) і що є тепер. Тобто, 
у цих запитальниках домінує порівняльно-
історичний аспект. Улітку й восени 2008 року 
вони були апробовані у восьми експедиціях, 
які працювали у селах і регіонах, означених 
в працях П.  Чубинського, а також у різних 
віддалених від його маршруту областях. Роз-
ширення меж обстеження забезпечить масив 
фактичних даних, цікавих для порівнянь не 
лише історичних, але і територіальних. З ме-
тою збільшення числа збирачів, ті чи інші 
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тематичні запитальники давали під час екс-
педицій зацікавленим у співпраці місцевим 
науковцям, працівникам культури і етногра-
фічних музеїв, проте із серйозною заувагою, 
що зібрані відомості мають відповідати про-
грамним запитанням. Зазвичай інформатор 
розказує те, що знає. Якщо він не знає, не чув 
або не хоче розказувати про якесь явище, то 
це також є інформація.

Оскільки я сама працювала у чотирьох від-
повідних експедиціях, можу поділитися дея-
кими свіжими враженнями. Передусім звер-
тає на себе увагу той факт, що наш сільський 
сучасник-інформатор вже не той, що був на-
віть п’ятнадцять-двадцять років тому. Люди 
завжди цікавилися, для чого нам потрібно 
знати, як воно тут було чи є. Але якщо рані-
ше вони цілком задовольнялися відповіддю 
на кшталт, що це потрібно для історії культу-
ри, бо старі люди ідуть з життя, традиції губ-
ляться, а молодь орієнтується на новомодне і 
т. д., то тепер, коли у людей досить широкий 
кругозір і є характерна для нашого часу ко-
мерційна жилка, то нерідко трапляються ви-
падки напівжартівливих натяків на те, що 
вам, мовляв, за це ж платять, то і нам ніби має 
щось перепасти. Іншими словами, люди по-
чинають, може і підсвідомо, розуміти, що їхні 
знання – це певна інтелектуальна власність і 
вона чогось коштує. Думаю, що недалеко той 
час, коли в експедиційному кошторисі треба 
буде передбачити певні фінанси, за допомо-
гою яких можна було б віддячувати людям. 
Щоправда, це давно практикується стосов-
но предметів традиційної культури (одягу, 
ткацтва тощо). Але практично безоплатною 
була і є інформація про все, що стосується 
духовної сфери буття. Тим часом в сучас-
ній польовій роботі доводиться стикатися із 
взаєминами, схожими на стосунки покупця 
і продавця. І  це треба враховувати. Хоча не 
слід забувати і таку відому форму подяки і 
етичних взаємин, коли дослідник підтримує 
дружні стосунки з оповідачем, надсилає пуб-
лікацію, де згадується його ім’я, міститься 
отримана від нього інформація, або, скажімо, 
вітає інформатора зі святом тощо.

Ще одне свіже спостереження. Приїжджа-
ючи в село, ми спочатку обов’язково пред-
ставляємося у сільській раді, кажемо, хто 
ми і якими є наші завдання, даємо ознайо-
митися з «Відкритим листом» як офіційним 
документом від академічної установи. І  нас 
завжди приймали з розумінням або й особ-
ливо щиросердно, без будь-яких проблем 
рекомендували знавців місцевих традицій, 

часто турбувалися і про наше проживання, 
харчування. Тепер це робиться не завжди і 
не усюди так привітно, як колись. Зокрема, 
в деяких селах ми стикалися із недовірою 
до нашого головного представницького до-
кумента  – мовляв, тепер можна написати 
все, що завгодно, натомість вимагали дозво-
лу на працю від райвідділу культури. Отже, 
довелося взяти на замітку, що для успішної 
роботи не завадить попередньо заручитися 
підтримкою обласного чи районного відділу 
культури. Подекуди були попередження, що 
без супровідника ніхто нас не пустить в хату, 
бо ходять тут всякі різні, представляються 
працівниками соціальної служби, зрештою 
грабують людей. Отже, маємо усвідомлюва-
ти, що ситуація нова, життя на селі стрімко 
змінюється, іншими стали погляди, настрої 
людей. Тому в методиках експедиційної зби-
рацької роботи необхідно це враховувати. 
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Інна Щербак
(Київ)

М ЕТОД И К А ПОЛ ЬОВИ Х ДО С Л І Д Ж Е Н Ь 
П ЕТ РА БОГАТ И РЬОВА

Ім’я П.  Г.  Богатирьова (28.01.1893–
18.03.1971) добре знане в колах дослідників 
багатьох гуманітарних дисциплін  – лінгвіс-
тів, етнографів, фольклористів, літературо-
знавців, дослідників народного театру та 
народного мистецтва. Виданий у 1971  році 
збірник «Вопросы теории народного искус-
ства»  1  – одна з найбільш цитованих його 
праць – давно став бібліографічною рідкістю. 
У 2007 році у видавництві «ОГИ» вийшов но-
вий збірник праць ученого, до якого входять 
статті та монографії 20–30-х років ХХ  ст.  2 
Майже половина книги  – це праці П.  Бога-
тирьова, які були вперше опубліковані дуже 
давно в малодоступних, переважно зарубіж-
них європейських виданнях і нині введені 
в широкий науковий обіг. Разом з виданою 
декілька років тому книгою «Воспоминания. 
Документы. Статьи»  3 цей збірник дає мож-
ливість повністю ознайомитися з науковим 
доробком, методологічними та методичними 
засадами вченого, які він застосовував при 
вивченні народної культури.

У  20–30-х роках ХХ  ст. П.  Богатирьов 
працював на дипломатичній роботі у Чехо-
словаччині. Це дало йому можливість здій-
снити ряд експедицій у Підкарпатську Русь 
(сучасне Закарпаття). У  1929  році в Парижі 
в «Трудах Института славяноведения» була 
опублікована французькою мовою моно-
графія П.  Богатирьова за матеріалами екс-
педицій  – «Магічні дії, обряди і вірування 
Закарпаття», яка вперше вийшла російською 
мовою в перекладі Т.  Цив’ян у згаданому 
збірнику вибраних праць ученого 1971 року. 
У ній найбільш повно й послідовно втілений 
дослідницький метод П.  Богатирьова, який 
він означив як синхронний. Висуваючи зав-
дання синхронного вивчення фольклорно-
етнографічної традиції, учений опирався 
на аналогічний метод вивчення мови, ство-
рений Ф. де Соссюром. У доповіді «Синхро-
нічний метод і етнічна географія», яку П. Бо-
гатирьов виголосив на ІІ з’їзді слов’янських 
етнографів і географів у Кракові (1927), до-
слідник зазначав: «Під синхронічним ме-
тодом я розумію вивчення етнографічних 

явищ у часовому розрізі, так як розуміє цей 
метод у лінгвістиці де  Соссюр, при цьому 
на перший план висувається питання про 
функції цих етнографічних явищ в цей 
час»  4. Він наголошував на тому, що теорія, 
яка розглядає сучасні народні вірування як 
пережитки, справила негативний вплив на 
методи, що застосовуються для збору мате-
ріалу. «Записуючи звичаї, вірування і т.  ін., 
зазвичай не брали до уваги вивчення пояс-
нення, не цікавилися тим, як селяни їх собі 
уявляли: виходили з того принципу, що по-
яснення сучасного селянина не містять нія-
кого інтересу як більш пізні порівняно з ви-
хідним значенням обряду, єдиноважливим 
для науки. Ціну мав тільки збір матеріалу, за 
поясненням зверталися до теоретиків. Цей 
матеріал майже не годиться для синхронно-
го аналізу, оскільки останній може привести 
до успіху, тільки якщо враховувати сучасну 
інтерпретацію обрядів, яку дають селяни» 5. 
Без розуміння сучасного функціонування 
традиції, механізму взаємозв’язку фольклор-
но-етнографічного явища і свідомості, що 
його породжує, неможливо, вважав учений, 
приступати до діахронічних досліджень. 
На переконання дослідника, це насамперед 
необхідно тому, що традиція продовжує 
жити і змінюватися, а багато цікавих фактів 
сучасного життя традиції, не зафіксованого 
сьогодні через їх «пізнє походження», завтра 
виявляться предметом реконструкції.

Однією з необхідних умов достовірнос-
ті наукового запису П.  Богатирьов вважав 
фіксацію всіх без винятку різновидів того чи 
іншого обряду, вірування тощо. З точки зору 
синхронного методу жоден з варіантів не 
може бути визнаний більш «правильним» чи 
«первісним», вони всі є науково рівноцінни-
ми. Те саме стосується і запису пояснень, які 
дають селяни своїм звичаям. Наводячи пере-
лік описів обряду, який здійснюють у Закар-
патті на Святий вечір, П. Богатирьов дійшов 
такого висновку: «Перед нами різні пояснен-
ня одного обряду, зафіксованого в різних ра-
йонах Західної України. Ми не маємо права 
вважати одні з цих пояснень первісними, а 
інші недавніми і вторинними» 6.
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Важливе значення надавав П. Богатирьов 
опису середовища, у якому побутує фольк-
лорно-етнографічна традиція. Спосіб і рівень 
життя людей, їх внутрішні й зовнішні кон-
такти, співвідношення традиційного і ново-
го в їх побуті, культурі, смаках, освіті – усі ці 
соціологічні дані дозволяють зрозуміти, чому 
від того чи іншого інформатора ми записуємо 
саме такий текст, а відповідно, і глибше про-
никнути в його структуру. Необхідно вра-
хувати не тільки набір ознак, які складають 
«цивілізацію колективу», але й індивідуаль-
ні якості кожного респондента, які в чомусь 
розходяться із загальноприйнятими норма-
ми. П.  Богатирьов зазначав, що, безумовно, 
слід враховувати і традиційні космологічні 
уявлення колективу, але вважав неправиль-
ним зводити традицію тільки до цих уявлень. 
«Насамперед треба шукати конкретне серед-
овище, у якому існував обряд…Синхронний 
аналіз має показати, яку роль у поясненні об-
ряду відіграють не тільки космо логічні уяв-
лення і цивілізація колективу, але й психо-
логія особи, якій належить це пояснення»  7. 
За П. Богатирьовим, надзвичайно важливим 
завданням є встановити співвідношення ко-
лективних уявлень та індивідуальних проя-
вів у формуванні фольклорно-етнографічних 
фактів. Учений підкреслював, що «пояс-
нення того чи іншого обряду залежить від 
характеру особи, яка здійснює чи інтерпре-
тує його. Проте взагалі кількість пояснень в 
одному колективі обмежена: вона залежить 
від космо логічних уявлень, від середовища, 
у якому функціонують обряди, і певною мі-
рою від різних релігій… Кількість пояснень – 
факт соціальний, окрема особа вільна у вибо-
рі пояснень у тих межах, у яких вони діють у 
його суспільстві» 8.

Особливе місце в методі П.  Богатирьова 
посідає розробка проблеми співвідношення 
фольклорного тексту і фольклорної свідо-
мості. На думку вченого, для того, щоб ви-
рішити проблему виникнення текстів і змін, 
які відбуваються в них із плином часу, «по-
трібно проникнути в ту лабораторію, де вони 
тепер живуть і формуються» 9. Цього можна 
досягти лише одним способом  – вивчаючи 
спосіб мислення селян, тобто проникаючи 
в той розумовий механізм, який продукує 
фольклорні форми. Вивчення ж цього меха-
нізму означає насамперед вивчення тих тлу-
мачень, які дають самі респонденти власній 
традиції.

Таким чином, П.  Богатирьов констатує, 
що його дослідницький метод полягає в 

тому, щоб «вивчити спосіб мислення селян 
та аналізувати і класифікувати їхні пояснен-
ня»  10. Він вважає, що це, зрештою, «дозво-
лить узагальнити не тільки зібрані етногра-
фією вірування селян і той зміст, який вони 
в ці вірування вкладають, але і взаємодію 
різних обрядів і їхніх інтерпретацій» 11. Тему 
взаємодії обряду та його інтерпретації вче-
ний розглядає в кількох аспектах. По-перше, 
П.  Богатирьова цікавило співвідношення 
вмотивованості та невмотивованості для ви-
конавця здійснюваної ним обрядової дії і тих 
типів змін, які можуть вносити виконавці в 
цю дію. Він вважав, що ступінь вмотивова-
ності та тип змін перебувають у безпосеред-
ній взаємозалежності. «У  комплексі, де еле-
менти немотивовані, вони будуть зберігатися 
більш міцно. Щезнення окремих деталей у 
магічних діях і обрядах має бути розділене на 
механічну втрату в результаті забування і на 
втрату свідому. При немотивованих магічних 
діях виконавець намагається утримати всі 
деталі комплексу, оскільки, з його точки зору, 
вони однаково важливі… У мотивованих об-
рядах не буває свідомої втрати деталей, але 
механічна втрата, навпаки, відбувається до-
сить часто» 12.

Інший аспект проблеми взаємодії обря-
ду та його інтерпретації полягає в тому, що 
не тільки зміна тексту обряду залежить від 
ступеня його зрозумілості виконавцю, але 
й сама дія та її деталі можуть провокувати 
те чи інше тлумачення. Оскільки кожна тра-
диційна культура володіє певним набором 
таких тлумачень, виконавцю залишається 
лише вибрати з них те, що підходить: «Те, 
яке пояснення виявиться таким, що під-
ходить, залежить від того, до якої деталі 
звернена увага виконавця, чи від наявності 
якихось специфічних деталей» 13. Таким чи-
ном, поряд із традицією, яка породжує об-
рядові тексти, існує традиція, яка породжує 
їх тлумачення. Не тільки створення обрядо-
вого тексту, але і його пояснення виконав-
цем більшою мірою залежать від володіння 
ним обома традиціями. «За цією гнучкою 
теорією один і той самий обряд набуває різ-
них інтерпретацій у різних осіб, хоча вони 
і належать до одного і того самого колекти-
ву. Більше того – людина може здійснювати 
один і той самий обряд, відповідно до того 
чи іншого закону, і різниця в інтерпретації 
буде залежати від деталі, на яку він у цей мо-
мент звертає увагу» 14.

П. Богатирьов зазначав, що селянська магія 
базується на низці специфічних ходів про-
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цесу мислення: по-перше, традиційна свідо-
мість на противагу сучасному раціоналізму, 
заснованому на вірі в неможливість змінити 
закони природи, упевнена в цій можливості. 
По-друге, особливе значення в традиційному 
мисленні надається всьому винятковому, яке 
хоча б чим-небудь вирізняється зі звичайно-
го ряду, із повсякденності. З  цим пов’язано 
ірраціональне, містичне чи магічне тлума-
чення таких понять, як «перший», «чужий», 
«незрозумілий». Ряд магічних дій базується 
на поняттях «перший» і «чужий»: новорічні 
обряди, особливо «полазник», обряд повер-
нення із церкви на Великдень тощо.

П.  Богатирьов зазначає, що селянин, та-
ким чином, живе у двох «вимірах», у двох 
«світах»: один  – звичайний, інший  – особ-
ливий, сакральний, який вирізняється з по-
всякденності селянами за допомогою певних 
прийомів і знаків. Він наголошує, що цей 
своєрідний складний світ може ще більше 
ускладнюватися. У  селянській свідомості 
може поєднуватися декілька культурних тра-
дицій: народна, релігійна й нова, раціоналіс-
тична. Тоді, наприклад, вважаючи якісь на-
родні обряди гріховними, селянин усе-таки 
може виконувати їх чи, говорячи про те, що 
він не вірить у магічну силу тих чи інших дій, 
серйозно й зацікавлено брати участь у їх здій-
сненні і т. ін.

П.  Богатирьов зазначав, що різні рівні 
фольклорно-етнографічного явища зазнають 
із плином часу неоднакових змін. Зовнішня 
частина – форма, ритуальні предмети – більш 
рухливі: «Ми бачимо, таким чином, що нові 
обряди та вірування створюються досить 
рідко: зі зміною суспільства змінюються тіль-
ки їхні форми та ритуальні предмети» 15.

П. Богатирьов запропонував для науково-
го вжитку класифікувати фольклорно-етно-
графічні явища за різними ознаками. На його 
думку, це дасть можливість створення ціліс-
ного опису цих явищ. Він пропонує такі види 
класифікацій:

1. Класифікація, в основі якої лежить по-
діл магії на контактну та симпатичну (за Фре-
зером).

2. Класифікація за ступенем усвідомлення 
виконавцем зв’язку, який існує між магічною 
дією та її результатом. Залежно від того, чи 
може виконавець пояснити, чому та чи інша 
магічна дія має вести до якогось певного ре-
зультату, П. Богатирьов ділить магічні дії на 
мотивовані й немотивовані.

3.  Класифікація за типом здійснення ма-
гічної дії її учасниками. П.  Богатирьов по-

діляє магію на «позитивну» (чарування), де 
виконавець сам здійснює той чи інший набір 
дій, і «негативну» (табу), де учасники, навпа-
ки, не здійснюють якихось заборонених у цій 
ситуації дій.

4. Класифікація за можливістю впливу на 
результат. П. Богатирьов виділяє тут «власне 
магічні дії», тобто дії, які здійснюються ви-
конавцем з метою забезпечення необхідних 
результатів у майбутньому; «ворожіння», де 
майбутнє тільки дізнається, але можливості 
вплинути чи змінити його немає; наступне – 
це «прикмети», коли майбутнє відкривається 
людині незалежно від її волі чи бажання.

5. Класифікація за кількістю виконавців – 
учасників.

6.  Класифікація за прикріпленістю до 
певного дня. Тут особливо виділяються 
магічні дії, які виконуються в певні дні і 
здійснюються в міру необхідності. Окре-
мо розглядаються обряди, які збігаються 
з релігійними святами і несуть у собі риси 
«двовір’я»; а також обряди, пов’язані із сим-
волікою першого дня.

7.  Класифікація за формою виконання. 
Тут вирізняються магічні дії з використан-
ням словесних формул і без них.

Запропонована і використана П.  Богати-
рьовим ідея множинності класифікацій дає 
можливість не тільки описувати фольклорно-
етнографічні факти, але й подавати їх систе-
матизовано.

П.  Богатирьов також сформулював ряд 
актуальних, на його думку, завдань у царині 
синхронних досліджень фольклорно-етно-
графічної традиції:

1. Скласти етнографічну карту поширення 
народного одягу, житла, прикрас у хаті, обря-
дів і т. ін. Паралельно створювати діалектич-
ну, фонетичну та лексичну карти.

2. Детально записувати народні вірування 
та обряди, фіксуючи, як осмислюється пев-
ний обряд чи вірування.

3. Фіксувати від очевидців оповідання про 
зустрічі з нечистою силою, а також перекази 
про це від інших людей.

4. Записувати казки від одних і тих самих 
осіб з різними проміжками часу.

Ці положення П.  Богатирьова, які були 
розроблені на матеріалах народної культури 
Закарпаття, мають загальнометодологічне 
значення, що виходить за рамки регіональ-
них досліджень. Вони можуть бути засто-
совані при аналізі великого масиву фольк-
лорно-етнографічних фактів традиційної 
народної культури загалом.
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Любов Попова 
(Київ)

ЗБЕ РІ ГА ЮЧ И М И Н УЛ Е –  ЗБЕ РІ ГАЄМО М А Й БУ Т НЄ

Питанням збору, дослідження та збе-
рігання етнографічних пам’яток України 
профільними установами (інститутами, нау-
ково-освітніми та культурними закладами – 
музеями) в новітній історії нашої країни при-
діляється велика увага. Свій вклад у загальну 
справу вивчення, збереження та популяри-
зації вікових надбань народів, які віками 
жили і живуть на цих теренах, вносять також 
аматори – пошановувачі фольклору, усної на-
родної творчості та старожитностей, а також 
колекціонери (для яких ця справа не тільки 
«дань моді», престижу, спосіб самовиражен-
ня, а й, сподіваємось, внутрішня потреба).

Невід’ємною частиною цього процесу є не 
тільки всебічне вивчення зібраних пам’яток 
та ознайомлення з ними широких верств 
населення нашої країни зокрема і світової 
спільноти загалом, але й власне збереження 
цих надбань. У Венеціанській хартії зазнача-
ється, що «...твори, що є духовним посланням 
минулого, залишаються живими свідками ві-
кових традицій. Людство з кожним днем все 
більше усвідомлює цінність пам’ятників, ро-
зуміє їх як спільне надбання й визнає відпо-
відальність за його збереження для прийдеш-
ніх поколінь».

Проблеми, з якими нині зіштовхуються 
науково-освітні та культурні заклади у пла-
ні збереженості (уже зібраних / придбаних, а 

також пошуку та реєстрації нових) пам’яток, 
зумовлюють включення в концепцію їх вирі-
шення продуманої системи організаційних, 
рекламних та економічних заходів. Усі три 
складові є невід’ємною частиною загальної 
справи зі збереження культурного надбання 
країни. Вони потребують неабиякої уваги та 
постійного контролю, і нехтування одними 
або надання переваги іншим призводить до 
дисбалансу в загальній справі й позначається 
на кінцевому результаті.

Питання збереженості музейних колек-
цій на сьогодні дуже актуальне практично 
для всіх музейних закладів. Тільки одиниці з 
них можуть похвалитися будівлями, які були 
спроектовані і збудовані для потреб власне 
конкретного музею. Уже давно вичерпано 
ліміт зношеності ресурсів: приміщення (біль-
шість з яких були збудовані в радянську епо-
ху або переобладнані із ще давніших споруд); 
обладнання (яке вже давно не відповідає ви-
могам сучасного музеєзнавства); системи 
водо- й теплопостачання, вентиляції, сигна-
лізації тощо.

Збереження зібраних колекцій  – це той 
наріжний камінь, на якому тримається вся 
музейна робота: не буде експонатів – не буде 
музею.

Фондова колекція Національного музею 
народної архітектури та побуту України налі-
чує десятки тисяч музейних предметів, з яких 
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тільки невелика частка експонується на тери-
торії музею та виставках, решта зберігається 
у фондосховищах, які за місцем розташуван-
ня (через різні обставини) розміщуються в 
різних приміщеннях і на різних місцевостях: 
фондосховища біля Києво-Печерської лаври 
та безпосередньо на території музею.

Міське (так зване лаврське) фондосхо-
вище, яке зусиллями і за кошти німецької 
сторони було переобладнане під потреби 
музею, є більш пристосованим для збері-
гання пам’яток, ніж ті, що знаходяться без-
посередньо на території музею. Хоча треба 
зазначити, що виділені кошти не зовсім ра-
ціонально були використані. Тому не всі за-
плановані роботи з облаштування та облад-
нання фондо сховищ були втілені у життя. 
Частина приміщень не звільнені для потреб 
музею (у тому числі й підвальні). Грубим по-
рушенням інструкції зі зберігання пам’яток 
є наявність у будівлі сторонніх організацій, 
фірм, благодійних фондів, офісів тощо, ану-
льований пропускний режим і відсутній 
черговий. І,  маючи колись державою надану 
будівлю для потреб фондосховища, музей 
на сьогодні залишається без власного при-
міщення.

У сучасних умовах утримування темпера-
турно-вологого режиму дідівським методом 
не те що не актуально, а взагалі неприйнят-
но. Повсюдно заплановані (при переселенні в 
Лавру) кондиціонери були встановлені тіль-
ки в приміщеннях, де зберігається тканина та 
одяг. І тільки через вісім років встановлено у 
секторі «Живопис». А ще ж є приміщення, де 
зберігаються кераміка, скло, музичні інстру-
менти, дерево.

Відсутність москітних сіток бодай на од-
ному вікні на зал не дає можливості про-
вітрювати приміщення і ручним способом 
(включається пожежна і тривожна сигналіза-
ції від комах, які залетіли).

Про дотримання температурно-вологого 
режиму для предметів, які виставлені в екс-
позиції, взагалі не можна вести мову через 
специфіку самої експозиції. Цій проблемі 
можна зарадити, лише замінивши найцінні-
ші й рідкісні експонати копіями, муляжами, 
фотокопіями. Частково ця робота була роз-
почата (зокрема, планувалася заміна ікон на 
їх фотокопії), але з часом звелася нанівець. 
Необхідно періодично змінювати тканину 
та одяг, для яких є теж свій «поріг стомлюва-
ності», особливо для килимів і рушників, які 
експонуються у «звисаючому» положенні та 
потребують періодичної чистки.

Двоповерхова споруда (так званий ангар, 
що розташовується безпосередньо на тери-
торії музею) для сектору «Дерево  / метал» 
встановлена на краю яру і потихеньку туди 
зсувається. Тут вже навіть не розглядається 
питання про умови праці, температурно-во-
логий режим зберігання і т. д. Музейні пред-
мети, які вже давно завезені, просто нікуди 
складати (саме складати), і частина їх розмі-
щується в самих архітектурних експонатах – 
хлівах, коморах, клунях.

Вимушена і недоцільна розпорошеність 
(розмежованість) фондосховищ ускладнює 
своєчасний обіг музейних предметів (прийом 
і видачу), створення тимчасових виставок до 
певних свят чи музейних заходів, роботу на-
уковців при опрацюванні колекції.

Це побіжний огляд приміщень фондосхо-
вищ. А що з обладнанням?

Хронічно не вистачає місця на полицях і 
шафах. Тканину й одяг частково зберігають у 
скринях, які теж є експонатами. Таке «збері-
гання» змушує вболіваючих серцем за ввірені 
пам’ятки працівників постійно виймати речі, 
чистити, провітрювати, перекладати, ущіль-
нювати і без того заповнені схрони.

Відсутність вільних площ унеможлив-
лює ізоляцію музейних предметів, які за-
ражені грибком, пошкоджені і потребують 
реставрації, а також тих, які придбані під 
час експедицій або закуплені безпосередньо 
в музеї і ще не пройшли первинну наукову 
обробку (розгляд на фондово-закупівель-
ній комісії, фото фіксацію, науковий опис 
тощо), а тому не можуть перебувати в само-
му фондосховищі.

Музичний зал занадто тісний для наявної 
кількості предметів. Зберігання музичних 
інструментів, наприклад ударних, на шафах, 
які мають висоту 3 м, ускладнює і доступ до 
них, і візуальний нагляд, і плановий огляд, і 
підтримання їх у належній чистоті.

Але і в цих умовах можна дещо покращи-
ти ситуацію, без великих витрат і залучення 
коштів. Наприклад, розібраний рояль можна 
задіяти в експозиції «Сучасного села» (так 
само, як і той, що зараз розміщується в залі 
для зборів колективу).

Ущільнювати (утрамбовувати) музейні 
предмети у фондосховищах не можна без-
кінечно. Необхідно шукати оптимальний і 
мало затратний вихід із ситуації.

Дещо можна зробити і власними си-
лами, наприклад, покращити зберігання 
друкованих пам’яток. На сьогодні вони 
перебувають у шафі без чіткої системи, що 
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створює знач ні труднощі в пошуках кож-
ного окремого екземпляру: у топографії 
вказується номер шафи і полиці, а саме на 
полиці (які, до речі, не висуваються) книги 
розкладені горизонтально і в кілька рядів 
без збереження послідовності, за принци-
пом «де ще є місце». Номер шифру часто 
можна знайти, вийнявши або розгорнувши 
книгу. І  якщо немає можливості не тільки 
придбати спеціальну шафу, а й встановити 
її (через відсутність вільних площ), доціль-
но було б придбати спеціальні коробки або 
готові пластикові кутники, які встановлю-
ються вертикально, а на бокових (види-
мих зберігачу) стінках наклеїти етикетки 
із шифрами. Документи в м’яких обгорт-
ках або їх фрагменти можна викладати на 
горизонтальні пластикові лотки (вони ви-
пускаються у різній колірній гамі, а також 
прозорі), що дає змогу візуального контр-
олю. У  цьому випадку на боковій стороні 
лотка теж можна наклеїти етикетку, а самі 
лотки встановити ярусами, не пошкоджую-
чи документів. Доцільно було б перекласти 
всі друковані пам’ятки в інші шафи, які об-
ладнані висувними полицями (наприклад, 
ті, де зараз зберігаються фотоматеріали). Це 
значно полегшило б огляд книг, контроль за 
їх збереженістю, а також пошук.

Часто у наявних виданнях трапляються 
вкладки інших, значно пізніших видань. Такі 
фрагменти (а вони, як показує аналіз, не уві-
йшли в науковий опис інвентарних карток і 
ніде не обліковуються) можуть бути окреми-
ми одиницями збереження в науково-допо-
міжному фонді. Їх зручно було б помістити 
у файли (крім звичайних канцелярських, іс-
нують так звані підвісні файли, які відкриті 
з трьох сторін, ними широко послуговують-
ся за кордоном для тривалого зберігання 
архівних даних, картотек, фото, різноманіт-
них документів), адже при роботі з книгою 
ці фрагменти можуть випасти і загубитись. 
Такі документи зручно зберігати на лотках у 
папках або (при наявності коштів) в офісних 
шафах (боксах) для підвісних файлів.

Вільні площі стін працівники фондів уже 
давно пропонують задіяти, закріпивши на них 
якщо не промислові карнизи / штанги, то ви-
готовлені в музеї дерев’яні рейки, на які вже 
можна монтувати виставкові варіанти (живо-
пис, тканина, фото тощо). Треба лише придба-
ти рейки і запросити майстра, який їх змонтує.

Для роботи з музейними предметами не-
абияке значення мають відповідно обладнані 
робочі місця: столи з широкою поверхнею; 

добре освітлення – загальне і місцеве; прові-
трюваність; ручний пилосос та засоби інди-
відуального захисту  – спецодяг, рукавички, 
маски, а також інструменти (лупи, праски, 
чохли, манекени, вішаки, щітки тощо). Част-
ково спецодяг, інструменти, обладнання, ми-
ючі засоби тощо закуповуються щорічно.

Тема реставрації (як великих музейних 
пам’яток – архітектурних об’єктів, так і пред-
метів) потребує окремого детального аналі-
зу і пропозицій. Побіжно можна зазначити 
лише, що це питання постійно перебуває 
в полі зору дирекції, здійснюються певні 
кроки для врятування одних пам’яток і під-
тримання в належному стані інших, прово-
дяться науково-методичні та реставраційні 
ради, визначається перелік і першочерговість 
реставраційних робіт, залучаються фахівці з 
інших установ, йде інтенсивний пошук меце-
натів та спонсорів.

Треба зазначити, що на сьогодні майже 
з овсім не проводились реставраційні роботи 
деяких колекцій, зокрема групи збереження 
друкованих пам’яток, через відсутність самих 
спеціалістів  – реставраторів. Адже така рес-
таврація – це насамперед комплексний підхід: 
первинна очистка, посторінковий огляд, рес-
таврація обкладинки (роботи по дереву, шкі-
рі, тканині, металу), переплітання тощо. Тому 
для якісної реставрації необхідно залучати 
кілька профільних спеціалістів. На жаль, не 
маючи змоги запросити такі кадри зі сторони, 
ми водночас не приділяємо належної уваги 
«вирощуванню» власних. Оплативши навчан-
ня на спеціальних курсах і уклавши контрак-
ти, можна утримувати перспективних моло-
дих людей у музеї. З часом вони «виростуть» 
у високопрофесійних фахівців та консультан-
тів і, за тотальним браком таких спеціалістів 
широкого профілю, стануть затребуваними і 
для інших музеїв та установ.

Підтримання збереженості загальної му-
зейної колекції потребує значних коштів (від 
архітектурних пам’яток, які вимагають левову 
частку витрат, і аж до маленьких намистин). 
В умовах економічної скрути та неповного фі-
нансування потрібно правильно і доцільно 
розподіляти вже наявні ресурси, виокремлю-
вати першочергові і нагальні напрями, дотри-
муватись планомірного виконання наміченої, 
так званої покрокової стратегії придбання та 
встановлення необхідного обладнання. Можна 
передбачити (у відсотках) певну кількість кош-
тів, які будуть задіяні тільки для потреб того чи 
іншого відділу (в цьому разі для фондів), і чітко 
дотримуватись цього графіка. Поетапне попо-
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внення й оновлення обладнання не буде лягати 
важким тягарем на музейний бюджет, а музей-
ний персонал буде впевнений, що через певний 
час ця проблема буде вирішена, і відповідно 
до цього плануватиме свою роботу. При над-
ходженні додаткових ресурсів (держбюджетні 
й альтернативні джерела, субсидії суспільних 
фондів, приватних фірм, меценатів, спонсорів 
тощо) менеджмент музею зможе оперативніше 
закривати наявні прогалини або модернізува-
ти, за можливості, старе обладнання.

Виділяти певний відсоток власне музейних 
коштів (а також різноманітних позапланових 
надходжень) на збереження наявних колек-
цій украй необхідно: не зберігши їх, не буде 
що демонструвати наступним поколінням. 
Автентичні речі будуть просто замінюватись 
муляжами або значно пізнішими зразками чи 
їх копіями. Тому нехай невеликий, але плано-
мірний і економічно обґрунтований поступ 
рано чи пізно принесе потрібні результати.

Адміністрація музею приділяє велику 
увагу сьогоднішнім нагальним проблемам з 
оптимізації зберігання пам’яток: виділяють-
ся кошти на поточну реставрацію як предме-
тів фондової колекції, так і експонатів (у тому 
числі архітектурних), а також на закупку чох-
лів, футлярів, коробок для прикрас, головних 
уборів, взуття тощо.

Та на невизначений поки що термін відсу-
вається головне питання – створення фондо-
сховища власне на території музею. Звичай-
но, можна збудувати замість «ангара» нове 
приміщення, але, як видається, це не вирі-
шить наявних проблем, а тільки відтермінує 
їх. Та й чи доцільне таке розпорошення фі-
нансів і ресурсів? Cвого часу вже були певні 
плани, проекти, розробки, які так і не втіли-
лися в життя. З роками змінилася ситуація, 
з’явилися прогресивні технології, сучасніше 
обладнання, і все це необхідно враховувати.

Окреме приміщення – це не в буквально-
му розумінні «окрема будівля». З метою еко-
номії коштів та музейної земельної ділянки 
можна передбачити будівництво цілісного 
комплексу – адміністративно-наукового кор-
пусу і фондосховища з капітальною, розме-
жовуючою від інших приміщень стіною для 
можливості встановлення обов’язкових сей-
смодатчиків. Залежно від того, в якому місці 
буде розташована будівля, можна вирішити 
питання місцезнаходження й інших струк-
турних підрозділів. Наприклад:

1) науковий комплекс може включати роз-
міщення наукової частини, фондосховища, бі-
бліотеки, архіву, реставраційних майстерень;

2) науково-адміністративний комплекс  – 
до вищеперерахованих складових додаються 
адміністрація, відділ кадрів, бухгалтерія;

3) науково-адміністративно-господарський 
комплекс – додаються господарські підрозділи. 
У  підвальних  /  цокольних приміщеннях мож-
ливе облаштування гаража, пожежного боксу, 
майстерень, допоміжних служб тощо.

Фактична розмежованість різних блоків у 
комплексі капітальними стінами в сучасному 
будівництві дозволяє зводити таку будівлю 
поетапно, вводячи в експлуатацію окремі 
корпуси, що значно полегшує фінансування 
такого великого об’єкта.

Наявність нового сучасного приміщення 
дасть змогу вирішити не тільки проблеми збе-
рігання, опрацювання та реставрації музей-
них пам’яток. Продумане планування будівлі 
(із задіянням також підвальних / цокольних 
піддахових приміщень) та оптимальна вну-
трішня система сполучення розширить мож-
ливості для проведення різноманітних захо-
дів: курсів з підвищення кваліфікації, лекцій, 
конференцій, форумів, зборів і т. д.; влашту-
вання як тимчасових, так і постійно діючих 
виставок, вузькокорпоративних  / святкових 
та інших акцій  / дійств (при неможливос-
ті їх проведення під відкритим небом через 
несприятливу погоду) тощо. Таким чином, 
вкладені кошти з часом почнуть приносити і 
дохід, бо в ринкових умовах музей може (і по-
винен) заробляти кошти, а не надіятись тіль-
ки на державне фінансування чи дотації.

Для фондосховища (згідно з вимогами 
інструкцій) необхідно спланувати окремий 
вхід з пологими пандусами для завезення  / 
вивезення музейних предметів та обладнан-
ня, а також підйомники (ліфти). Ручні й аку-
муляторні вантажні міні-перевізні платфор-
ми для великогабаритних предметів, системи 
контролю температурно-вологого режиму, 
охорони, протипожежної безпеки, технічне 
забезпечення та сучасне обладнання – це ви-
мога часу, реальна необхідність, за якої мож-
лива дієва, компетентна і плідна робота му-
зейного персоналу.

Сучасні технології та Інтернет значно 
збільшують і полегшують вивчення, систе-
матизацію та наукове опрацювання наявних 
колекцій реєстрацію знахідок у «полі», які на-
були статусу предметів музейного значення; 
надають можливість оперативного (майже 
миттєвого) ознайомлення зі здобутками ін-
ших профільних установ; допомагають вести 
аудіодіалог з фахівцями не тільки в Укра-
їні, а й поза її межами, отримувати прямий 
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відеозв’язок з іншими культурно-освітніми 
закладами чи окремими спеціалістами-кон-
сультантами, а також сповна насолодитися 
відчуттям віртуальної присутності на від-
далених у просторі (куди зазвичай не було б 
змоги і можливості потрапити) різноманіт-
них виставках, форумах і конференціях, що 
присвячені певній тематиці.

Ознайомлюючись із формами та метода-
ми подолання проблем з пошуку, збору, ви-
вчення, збереження, реставрації і консерва-
ції інших закладах, можна виокремити один 
аспект: частина музейних працівників, які 
починали свою роботу в період «розвинуто-
го соціалізму» дуже важко, а іноді й болісно, 
сприймають  (навіть найменші) нововведен-
ня. Усвідомлення того, що формула «час  – 
це гроші» – не тільки для «капіталістів», а й 
наша реальність; що не цікавлячись техно-
логічними можливостями і новинками, не 
здійснюючи активний пошук їх, не впрова-
джуючи все це у повсякденне музейне жит-

тя, не крокуючи в ногу з часом, не змінюючи 
десятиліттями усталений порядок, нічого не 
продукуючи, нічого й не отримаєш – це той 
шлях, який в першу чергу необхідно здолати 
в самому собі.

Прагнучи до більшої економічної неза-
лежності й ефективності, необхідно заво-
йовувати нове поле діяльності (та відвойо-
вувати старе), займати певну нішу на ринку 
послуг та мати свою цільову аудиторію. А 
для цього необхідно налагодити роботу ме-
неджменту, маркетингу, зв’язків з громад-
ськістю (РК) та привести музейні предмети, 
а також архітектурні об’єкти, до конкурент-
ноздатного стану.

Збереженість музейної колекції загалом 
і фондової зокрема  – це основа стабільної і 
плідної роботи музею в майбутньому, запо-
рука неперервності народних вікових тради-
цій, їх збереження та популяризації.

Зберігаючи предмети нашої історії, зберіга-
ємо майбутнє нашого народу й нашої країни.

Сергій Сіренко 
(Київ)

ПОП Е РЕ Д Н І РЕ ЗУЛ ЬТАТ И Е КС П Е Д И Ц І Ї 
Н А ЗА К А РП АТ ТЯ

У 
науковій діяльності етнолога неабия-

ке значення має експедиційна робота – один 
з етапів дослідження, що ґрунтується на без-
посередньому збиранні фактичного матері-
алу. У  кінці листопада 2008  року відбулася 
етнографічна експедиція до Закарпатської 
області, організована Інститутом мисте-
цтвознавства фольклористики та етнології 
ім.  М.  Т.  Рильського НАН України для зби-
рання матеріалів до планованої теми: «Сліда-
ми Павла Чубинського». У  ній брали участь 
Наталя Гаврилюк (керівник експедиції), Зоя 
Гудченко, Олена Боряк, Анатолій Момрик, 
Ірина Коваль-Фучило, Сергій Микитчук та 
Сергій Сіренко.

Збирання етнографічних матеріалів відбу-
валось польовим способом, під час якого ви-
користовували такі види дослідження: осо-
бисті спостереження дослідника (переважно 
житлобудівництво); опитування населення 

(у Воловецькому районі в с. Верхні Ворота та 
в Міжгірському районі в селах: Присліп, Соп-
ки, Колочава, Облівське, Голятин, Верхній 
Бистрий); фіксація речових матеріалів шля-
хом замальовок, фотографування (мал. 1).

Мал.1

Автор цих рядків зосередився на збиран-
ні матеріалів з одного з важливих у Карпатах 
промислів  – рибальства. Експедиційні мате-
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ріали свідчать, що традиційний рибальський 
промисел сьогодні зазнав чималих змін. Для 
занепаду рибальства є декілька важливих 
причин. По-перше, безконтрольна вирубка 
лісів потягнула за собою зміління або й пере-
сихання річок. По-друге, слабкий контроль 
державних органів за екологічною чистотою 
місцевості (нерідко у водойми потрапляють 
дизельне паливо, відходи від хімічного вироб-
ництва та  ін.) так само не сприяє лову риби. 
Окрім того, починаючи з кінця XX  ст., рибу 
почали хижацьки винищувати за допомогою 
сіток, електровудок 1, що може незабаром при-
вести до повного зникнення рибних запасів. 
Інформатори свідчать, що ще до 1990-х років 
риби в річках було досить, що сприяло актив-
ному рибальському промислові. Традиційни-
ми знаряддями й способами ловлі риби були 
павук, верша, сак, ятір, волок, кишиця, списи.

Можна назвати кілька традиційних ри-
бальських знарядь, що побутують у цьому ре-
гіоні. З них чи не найпоширенішими є верші. 
Верші мали конусоподібну форму, плелися з 
лози і складалися з «лійки», куди запливає 
риба, з «сувершка» і «гуски», які не дозволя-
ють рибі втекти з верші (мал. 1, 2, 3). Кладуть 
пристрій на дно річки, огороджуючи з боків 
камінням, а згори – лозою, щоб риба не могла 
обминути западню. У верші рибу заганяють, 
б’ючи палицями по воді, спрямовуючи рибу в 
пастку. Цим знаряддям зазвичай ловлять ха-
ріуса (тут його називають «пір’є»), лосося.

Мал.2

Мал.3

Подібним до верші знаряддям є ятір, який 
трапляється й на інших теренах України 2. 
Він так само належить до знарядь-пасток, а 
його відмінність від верші полягає в тому, що 
він має циліндричну форму і складається з 
кілець, обтягнутих сіткою, яку тут у Карпатах 
називають «черв’як-глиста».

Ловили рибу також за допомогою волока. 
Він складався з лозяного пучка, зв’язаного 
дротом, який клали на дно річки й коливали. 
Риба застрягала поміж лозою.

Ловили рибу й знаряддям іншого типу, на-
приклад, саком. Він був пристосований для 
лову риби в каламутній воді. Тримали сак за 
ручку, завдовжки до 4 м, тягнучи його до бе-
рега, загрібаючи рибу.

Робили також у річці пристрій, схожий на 
гребельку  – кишицю. За допомогою лози й 
каміння робили гатку таким чином, щоб вона 
пропускала воду, а риба при цьому затриму-
валась і ставала легкою здобиччю. Перегоро-
джували також річку так, щоб вона міняла 
русло. Коли через певний час гатку розбира-
ли і річка поверталася на старе місце, риба за-
лишалася на суші. Таким чином можна було 
за годину наловити до 50 кг риби.

Для зберігання риби свіжою до закінчен-
ня лову, для неї робили «кринички» в загли-
бинах берега. Вихід до річки закладали ка-
мінням, щоб риба не втекла.

Нині ловлять переважно сітками, а також 
вудочками й спінінгом.

У  Міжгірському районі зафіксовано та-
кож деякі предмети матеріальної культури: 
плити для опалювання приміщення (мал. 4), 
деякі елементи житла (мал. 5) і дитячі «ходун-
ки» (мал. 6).

Мал.4
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Мал.5

Мал.6

Нам вдалося зафіксувати й такий важливий 
елемент духовної культури, як сватання. До-
сить цікаво воно відбувалося в с. Верхні Воро-
та. До 1945 року між батьками було заведено 
домовлятись про одруження своїх дітей. Вони 
узгоджували кількість приданого, день сва-
тання. У 30–40-х pоках XX ст. сватання нази-
валось «обзорами», а після війни до сьогоден-
ня називають «сватанками» 3.

Обзори відбуваються у неділю. За звичаєм, 
свати мають приходити вранці. Бажано, щоб 
молода ще не прокинулась («не злізла з печі»). 
Часто приходили навіть о четвертій годині 
ранку 4. Знаючи про сватання, родина молодої 
ще звечора готувала закуску і випивку.

Наступної неділі після сватанок батьки 
дівчини йшли дивитися на сім’ю молодого. 
Саме в цей день домовлялися про весілля, а 
також про майбутнє помешкання молодих 5.

Після цього молоді йшли до священика, 
повідомляли про заручини, писали «оголо-
шення». Протягом двох тижнів священик піс-
ля служби оголошував про заручини хлопця 
і дівчини. Односельці під час оголосин могли 
назвати причину, чому ці молоді не можуть 
одружитись. Причиною скасування весілля 
могло бути виявлення родинних зв’язків між 
молодою й молодим 6.

Коли молоді приходили до священика по-
відомити про заручини, то він влаштовував 
їм випробовування. Майбутнє подружжя по-
винне було виконувати різноманітну роботу 
по господарству для з’ясування, чи зможуть 
вони власними силами господарювати. Та-
кий звичай існував ще в XIX ст.

У  с.  Колочава кумів вибирають не на 
хрестини, а для весілля. До 30-х pоків XX ст. 
обирали лише двох кумів, а починаючи з 
40–80-х pоків, – чотирьох. З 90-х pоків ми-
нулого століття беруть по 15–20  пар. Таку 
кількість кумів обирають з «меркантиль-
них» міркувань. Адже куми зобов’язані да-
рувати на весіллі багато грошей (на сьогодні 
менше 200–300 гривень ніхто не дарує). Інші 
гості також не мають права дарувати менше, 
ніж куми. Таким чином, на весіллі дарують 
близько 50  тис. гривень. Пізніше ці куми 
хрестять дітей 7.

Матеріали експедиції показують процес 
трансформації традиційної побутової куль-
тури і водночас більшої стабільності на те-
риторії Карпат, що  спонукає етнологів до по-
дальших досліджень.

Примітки
1 Записано зі слів Калини Блинди, 1951  р.  н., 

жительки с. Верхній Бистрий Міжгірського р-ну 
Закарпатської обл.

2 Горленко  В.  Ф. Рибальство  // Українці. Істо-
рико-етнографічна монографія. – K., 2005. –Т. 2. – 
С. 52.

3 Записано зі слів Ганни Сличко, 1931 р. н., жи-
тельки с. Верхні Ворота Воловецького р-ну Закар-
патської обл.

4 Записано зі слів Анни Григи, 1933 р. н., жи-
тельки с. Верхні Ворота Воловецького р-ну Закар-
патської обл.

5 Там само.
6 Там само.
7 Записано зі слів Федора Росади, 1928  р.  н., 

жителя с. Колочава Міжгірського р-ну Закарпат-
ської обл.
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Наталія Пась
(Камінь-Каширський)

КОЛ Е К Ц І Я Ж І НОЧ И Х С ОРОЧОК 
К А М І Н Ь-К А Ш И РСЬКОГО ПОЛ ІС С Я 
К І Н Ц Я X І Х  –   ПОЧ АТ К У  Х Х  С ТОЛ І Т ТЯ 
У ФОН Д А Х К А М І Н Ь-К А Ш И РСЬКОГО 
РА ЙОН НОГО К РАЄ ЗН А ВЧОГО М У ЗЕ Ю

Значимість народного мистецтва важко 
виміряти якоюсь величиною, бо тисячолітні 
духовні надбання – то безцінний скарб, який 
утримує в собі зв’язок усіх попередніх поко-
лінь, їх генетичний код і матеріальну пам’ять, 
то дзеркало душі і творчої сили того, хто його 
плекав.

Народне мистецтво Північно-Західного 
Полісся, у межах якого розташований Ка-
мінь-Каширський район, що на Волині, – ба-
гате і водночас просте. Воно й дотепер не спо-
творене втручанням цивілізації.

Традиційне вбрання поліщуків, яке чи не 
найбільше зберегло автентичні особливос-
ті та елементи, підкреслює їх працьовитість, 
невибагливість, дбайливість, схильність до 
охайності та чистоти.

Збірка жіночої сорочки Камінь-Кашир-
ського Полісся кінця ХІХ  – початку ХХ  ст., 
яка зберігається у фондах Камінь-Кашир-
ського районного краєзнавчого музею і 
укомплектована як результат етнографічних 
експедицій музейних працівників у села ра-
йону, налічує тридцять шість одиниць. Вона 
репрезентує жіночу сорочку сс.  Михнівка, 
Черче, Видричі, Ворокомле, Гута-Камінська, 
Нуйно, Клітицьк, м.  Каменя-Каширського. 
Колекція є невеликою за кількістю, але до-
сить вартісною, бо містить виняткові речі і 
дає хорошу можливість прослідкувати особ-
ливості крою, оздоблення, структури тка-
нини жіночої сорочки Камінь-Каширського 
Полісся.

До речі, поповнити фонди музею екземп-
лярами народного вбрання стає дедалі важ-
че, зважаючи на те що його взагалі лиши-
лося мало; те ж, яке ще збереглося, селяни 
віддавати не хочуть, мотивуючи тим, що це 
є родинна реліквія. Боляче констатувати той 
факт, що вишиті сорочки ще й тепер кладуть 
(«встеляють») у труну літнім людям. Особли-
во фанатично до цього ставляться жителі 
с. Полиці.

У комплекті народного костюма сорочка є 
головним його складником. Вона цікавить не 
лише як річ практична чи захисна, але й така, 
що має символічне, обрядове значення і визна-
чає етнічну та соціальну належність її носіїв.

Навіть буденна сорочка полісянки вигля-
дала естетично, бо була прикрашена орна-
ментом, хоч і скромно. Серед колекційних 
екземплярів впадає у вічі повсякденна прос-
та жіноча сорочка і святкова  – вишукана, 
яскрава. Одружені жінки віддавали перевагу 
більш стриманому в кольорах вбранню, аніж 
дівчата, а вдови носили сорочки, в яких до-
мінуючими були темні кольори.

На вечорницях і вдосвіта готували жінки 
і дівчата прядиво з льону та конопель, вибі-
лювали, згодом ткали полотно, а лише тоді 
шили з нього одяг для себе і всієї сім’ї.

Для Камінь-Каширського регіону кінця 
ХІХ  – початку ХХ  ст. характерні жіночі со-
рочки так званого уставкового крою, тобто 
з плечовими вставками  – «уставками», зав-
дяки яким було зручніше зшивати деталі, і 
«сорочка тримала форму» [1]. У деяких селах 
(скажімо, сс. Видричі, Нуйно) сорочку шили 
з вузького полотна, тому для забезпечен-
ня достатньої довжини доточували нижню 
частину куском тканини, яку називали «під-
точка»  [2; 3]. Це було грубіше полотно, як 
правило, конопляне, виготовлене зі стебел 
конопель із чоловічими квітками, які звуться 
«плоскінь»; дуже рідко для цієї цілі викорис-
товували матірку – стебла конопель із жіно-
чими квітками. «Підточка» могла бути менш 
вибілена і зовсім не орнаментувалася по низу.

Комірець для поліської жіночої сорочки 
шили двох видів: відлогий і стоячий; обидва 
застібалися під саму шию. Переважна біль-
шість рукавів на зап’ясті оздоблена техні-
кою художнього морщення, яка переходить 
у манжет. Досить рідко, проте трапляється 
сорочка, в якої рукав пошитий без манжета, 
лише знизу густо призібраний; інколи місце 
зборок стримано оздоблювалося [4].
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Щодо декорування, то зібрані в музейній 
колекції сорочки поділяються на кілька ви-
дів: вишиті, виткані та комбіновані, тобто 
такі, що оздоблені і вишивкою, і ткацтвом.

Рясно оздоблювали майстрині рукав со-
рочки і плечову вставку, більш скромно – па-
зуху і комірець; манжет у буденному вбранні 
орнаментувався рідко.

Існує чимало технік ткацтва, проте на 
Камінь-Каширському Поліссі здавна улюб-
леним є так званий перебір (у с.  Нуйно на-
зивають по-різному: «насови», «натики», від-
повідно  – «насовувати», «натикати»  [5]). Ця 
техніка дозволяє вільне розміщення візерун-
ка на полотні, забезпечує смугасті композиції 
і створює рельєфний орнамент  [6]. До речі, 
сучасне поліське ткацтво дуже добре зберег ло 
його традиційний характер, адже це ремесло 
і тепер популярне серед жінок у сс. Видерта, 
Нуйно, Воєгоща, Полиці.

Технікою «перебір» поліські ткалі уміло 
комбінували на полотні різноманітні геомет-
ричні чи геометризовані візерунки, попереч ні 
смуги  – дрібні, широкі, густі, створюючи та-
ким чином чудові декоративні мотиви.

Як правило, домінуючим кольором у тка-
цтві був червоний з усіма його відтінками, а 
вкраплення чорного або сірого надавало ма-
люнку виразності. Загалом червоної барви 
було найбільше на поліській жіночій сорочці, 
мабуть, тому, що цей колір веселить, посилює 
почуття, створює хороший настрій. Та все-
таки в достатній мірі наявні зелений, синій, 
фіолетовий, бордовий, жовтий кольори, «щоб 
вишивка усміхалась».

Часто трапляються сорочки, в яких виткані 
дрібні орнаментальні смуги, розміщені на рівні 
грудей, незалежно від того, декорована сороч-
ка тканим візерунком чи вишивкою [7]. Серед 
поліських жінок були популярними сорочки, в 
яких рукав, а іноді й уставка, був орнаменто-
ваний таким чином: по витканому «у клітин-
ку» полотні створювався візерунок технікою 
вишивки «занизування», яка імітує ткацтво, 
створюючи таким чином цілісний образ [8].

Вишукано виглядає колекційна сорочка, 
рукав якої витканий червоними нитками різ-
них відтінків з почерговим вкрапленням бі-
лої барви [9]. Слід зауважити, що білі нитки 
(«біль») є досить рідкісними в орнаментиці 
поліських сорочок.

Поліська вишивка – то не лише безцінний 
пласт духовно-мистецької культури україн-
ського народу, а й глибока естетична насоло-
да, вияв краси людської душі і одвічне праг-
нення людини до ідеалу.

Використання майстринями-полісянка-
ми таких технік вишивки, як «гладь», «коса 
гладь», «хрестик», «ретязь», «штапівка», 
«різь», «занизування» тощо, підкреслювало 
їх вишуканий смак і бажання творити до-
вершені речі. Формуючи різноманітні рос-
линні, геометричні, подекуди  – зооморфні 
візерунки або ж майстерно їх поєднуючи, 
вишивальниці створювали образи, закодо-
вуючи в них весь навколишній світ.

Традиційною технікою оздоблення на Ка-
мінь-Каширському Поліссі залишається ви-
шивка «хрестиком», яка, переконані поліщу-
ки, є не лише прикрасою, а й оберегом від зла 
та лихого ока. Проте в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. достатньо популярною була й техніка 
«занизування». Характерною особливістю 
«занизування» є те, що нитки йдуть по всій 
довжині чи ширині тканини. Цією технікою 
створювали різної величини ромби, прямо-
кутники, зубці або прямі лінії з чергуванням 
стібків різної форми [10].

У  музейній колекції зберігається цікава 
жіноча сорочка, рукав якої декорований ко-
льоровими нитками технікою «занизування» 
і мережкою, яка має назву «прутик» (нале-
жить до прозоро-лічильних технік), створю-
ючи досить гармонійний образ [11].

Оригінальні восьми-, шести- та чотири-
кутні розетки формували вишивальниці тех-
ніками «гладь» і «коса гладь» [12]. Можливо, 
саме про такі восьмипелюсткові розетки зга-
дувала Олена Пчілка, називаючи їх «зірками 
на волинському небосхилі».

Найбільш розповсюджений вишитий 
орнамент на поліській сорочці – рослинний; 
на ньому чітко проглядаються листки, стилі-
зовані квіти: троянди, різнокольорові фіалки, 
поодинокі чи зібрані в букет, цвіт барвінку, 
Дерево життя тощо.

Серед різноманітних композиційних схем 
на рукавах колекційних сорочок впадає у вічі 
досить рідкісний і цікавий сюжет: пара птахів 
з високо піднятими крильми охороняє гніздо, 
в якому лежать пташині яйця. Безперечно, 
цей мотив є символом родинного щастя, дов-
гого сімейного життя і радісного очікування 
потомства – продовження життя на землі. По 
краях – два одинокі птахи на гнізді, в яких не-
має яєць, тобто немає й майбутнього [13].

Окрім буденних, святкових (в тому чис-
лі  – обрядових) жіночих сорочок, виділяли 
жнивні. Якщо святкова сорочка поліської 
жінки могла бути лляна або крамна (з перка-
лю), яка, до речі, вважалась багатшою, то на 
жнива – лише лляна [14].
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Збірка жіночої сорочки у фондах Камінь-
Каширського районного краєзнавчого музею 
репрезентує глибинне народне мистецтво 
Північно-Західного Полісся кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст., його простоту і велич, доскона-
лість і творчий досвід майстрів.

Народне мистецтво спонукає нас до усві-
домлення цінності і неповторності української 
культури і є дієвим засобом впливу на сучасні 
культурні та етносоціальні процеси в Україні.

Джерела
[1], [2], [14] – записано у вересні 2008 р. в с. Гу-

та-Камінська Камінь-Каширського  р-ну Волин-
ської обл. від Н. Н. Ханейчук, 1938 р. н.

[3] – фонди Камінь-Каширського краєзнавчо-
го музею (далі – КККМ), інв. № 331, 768, 865, 1050.

[4] – КККМ, інв. № 559.
[5]  – записано у вересні 2008  р. в с.  Нуйно 

Камінь-Каширського  р-ну Волинської  обл. від 
Н. П. Химчик, 1955 р. н.

[6] – КККМ, інв. № 335, 566.
[7] – КККМ, інв. № 335, 578, 1050.
[8] – КККМ, інв. № 577, 578.
[9] – КККМ, інв. № 865.
[10] – КККМ, інв. № 337, 520.
[11] – КККМ, інв. № 337.
[12] – КККМ, інв. № 791.
[13] – КККМ, інв. № 1050.

Оксана Циганок 
(Умань)

 Ф ОЛ ЬК ЛОРН А П РА КТ И К А Я К О С НОВА Н А Ц ІОН А Л ЬНОГО 
ВИ ХОВА Н Н Я ТА ЗАСІ Б ПОП УЛ Я РИЗА Ц І Ї 
Н А РОДОЗН А ВС Т ВА С Е РЕ Д  С Т УД Е Н Т І В- ФІ ЛОЛОГ І В

Сучасне становище української тра-
диційно-побутової культури викликає пев-
не занепокоєння. Люди перестають співати, 
забувають слова і мелодії улюблених пісень, 
більшість представників молодого поколін-
ня не вміють вишивати, не послуговуються 
нормами традиційного мовленнєвого ети-
кету, абсолютно не цікавляться народно-
прикладним мистецтвом рідного краю. Причи-
ни такого становища необхідно шукати в склад-
них соціально-економічних процесах урбанізо-
ваного суспільства, докорінних змінах у побуті.

Духовні й культурні цінності є найваж-
ливішими стабілізаційними факторами 
суспільного життя. На їх основі будуєть-
ся політична й економічна сфера. Тому су-
часні підходи до викладання українського 
народо знавства вимагають нових, якісно 
вищих вимог до цієї навчальної дисциплі-
ни. Шаблонність і дилетантизм у викладан-
ні народо знавства уже завдали непоправної 
шкоди національному вихованню.

Був час, коли народознавство виклада-
ли люди абсолютно не підготовлені до цього. 
Певний час їх аматорський ентузіазм на хвилі 
національного піднесення в кінці 1980-х – на 

початку 1990-х років мали позитивний вплив, 
проте згодом це стало причиною дискредита-
ції українського народознавства в школі. Ця 
криза у викладанні народознавства поглиби-
лася у зв’язку з тим, що в суспільстві настійли-
во поширювалася думка наших можновладців 
про те, що «національна ідея не спрацювала».

Ця сакраментальна фраза стала ніби 
командою до згортання викладання на-
родознавства в школі, натомість активно 
вводяться інші дисципліни, зокрема валео-
логія. Отож, освіта більше опікується здоро-
вим тілом наших дітей, ніж їхнім духовним 
здоров’ям. Воно й зрозуміло: ми потрібні як 
дешева робоча сила. Раб мусить бути силь-
ним, а не вільним. Тотальний наступ на укра-
їнське народознавство, позбавлення його ста-
тусу державного компонента освіти призвели 
до зникнення його зі шкільного розкладу.

Тому надзвичайно актуальним у наш час є 
потреба мобілізувати зусилля фахівців-етно-
графів, фольклористів, педагогів, щоб акти-
візувати життя наших дітей на основі україн-
ського народознавства.

Серед завдань цього дослідження  – про-
стежити особливості вивчення фольклору як 
основи національного виховання, дослідити 
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непересічне значення фольклору у форму-
ванні майбутнього вчителя-філолога, визна-
чити основні завдання фольклорної прак-
тики, розглянути зібрані матеріали під час 
експедицій в с. Кочубіївка Уманського райо-
ну Черкаської області.

У народознавчій підготовці майбутніх 
учителів-філологів виняткове значення має 
глибоке засвоєння ними фольклору України, 
а також двотижнева фольклорна практика.

К. Ушинський розглядав фольклор як «вік-
но», через яке можна показати дітям той чи ін-
ший бік життя народу. Наш вітчизняний педа-
гог вважав пісні прекрасним матеріалом для 
виховання високих моральних якостей, етич-
них уявлень, глибоких і благородних почуттів. 
З цього приводу він писав: «А яким прекрас-
ним матеріалом є південноросійська народна 
поезія для розвитку найблагородніших і най-
ніжніших почуттів у серці молодого поколін-
ня! О так, народ потрудився для нас і створив 
велику мову і велику поезію» [6, с. 440].

Про непересічне значення фольклору у 
формуванні майбутнього вчителя писали 
українські вчені  – педагоги С.  Баклажчен-
ко, О.  Виховський, Й.  Возовий, М.  Зінчук, 
М. Дмитрук, А. Лазаріс, О. Лотоцький, С. Сі-
рополко, Я. Чепіга. На важливості підготовки 
спеціалістів – збирачів фольклору – наголо-
шував М. Грушевський [2, с. 6–12].

Для українського народу, впродовж віків 
позбавленого власного державотворення, 
фольклор  – більше, ніж народна традиція. 
Він надавав народу духовних сил і за склад-
них умов залишався важливим фактором 
збереження національної свідомості. За 
умов русифікації, полонізації, дискриміна-
ції українського шкільництва він був важ-
ливим оплотом збереження самосвідомості. 
Його природа, структура продиктовані по-
требами соціуму, він виступає каталізато-
ром моральних устоїв, його аксіоматичні 
істини сприймаються на віру. Та він і сам 
є частиною віри, що й досі явно прогляда-
ється у нашій культурі, медитації, емпатії 
[1, с.  300]. Носіями фольклорної, етнічної, 
родової пам’яті українців є люди похилого 
віку, які поступово відходять у вічність, за-
бираючи разом із собою надзвичайно цінну 
національну скарбницю. Такий стан спону-
кає викладачів педагогічних університетів, 
студентів та всіх шанувальників традицій-
но-побутової культури шукати шляхів збе-
реження та популяризації її зразків.

Тому вивченню фольклору, а отже, і фоль-
клорній практиці, в Уманському педагогічно-

му університеті надають неабиякого значен-
ня. Керівник науково-дослідної лабораторії 
«Етнологія Черкаського краю» кандидат пе-
дагогічних наук, професор Н.  Сивачук роз-
робила концепцію підготовки студентів-фі-
лологів до здійснення народознавчої роботи 
в школі, суть якої полягає в цілісному розви-
тку особистості майбутнього вчителя україн-
ської мови і літератури та народознавства.

Згідно цієї концепції була розроблена 
Програма фольклорної практики. Голо-
вне завдання практики  – навчити студен-
тів бачити сучасний стан усної народної 
творчості й усвідомити її значення у житті 
людини, визначити специфіку побутуван-
ня фольклору в цій місцевості, встанови-
ти причини, що впливають на деформацію 
фольклорної традиції. Досягти цього можна 
шляхом набуття певних професійних нави-
чок, що дають змогу налагодити контакт з 
носіями фольклорної традиції, інформато-
рами, правильно записати та оформити зі-
браний матеріал.

Фольклорна практика включає цілу низку 
завдань: навчальне (розширення і поглиблен-
ня знань студентів з фольклору, народознав-
ства), професійне (вироблення у студентів 
навичок фольклориста-збирача), наукове 
(озброєння студентів навичками, технологі-
єю ведення наукового дослідження, уміння 
спостерігати, записувати фольклор, система-
тизувати його) [3, с. 16].

Зібраний фольклорний матеріал служить 
основою для курсових, дипломних та магіс-
терських робіт, а також для дисертаційних 
досліджень співробітників лабораторії.

Підготовка до фольклорної практики про-
ходить у декілька етапів. У процесі читання 
лекцій і проведення практичних і лаборатор-
них занять викладачі орієнтують студентів на 
завдання майбутньої практики, використо-
вують регіональні фольклорні матеріали, за-
прошують на заняття виконавців фольклор-
них творів, народні фольклорні колективи. 
На лабораторних заняттях прослуховуються 
аудіокасети, переглядають відеозаписи, що 
були зроблені під час попередніх експедицій, 
а кращі зразки вивчаються під керівництвом 
кваліфікованих викладачів, зокрема викла-
дача-музиканта.

У другому семестрі студентам читається 
спецкурс «Пошукова народознавча робота», 
де висвітлюються такі теми: «Стан фольклор-
ної традиції в Уманському регіоні», «Визначні 
носії фольклору Уманщини», «Фольклорні 
колективи Уманщини», «Методика збирання 
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фольклорного матеріалу», «Основні вимоги 
до ведення польових записів», «Оформлення 
фольклорної практики», «Ведення фольклор-
ного архіву», «Специфіка запису окремих 
фольклорних жанрів».

Окрім того, на філологічному факультеті 
Уманського педагогічного університету пра-
цює студентське наукове фольклорне товари-
ство імені Гната Танцюри, у процесі роботи 
якого студенти знайомляться з дослідження-
ми провідних вчених-фольклористів, обгово-
рюють нові публікації з проблем фольклорис-
тики, етнографії, націології, зустрічаються з 
провідними науковцями [3, с. 20].

Дослідження регіону історичної Уманщи-
ни студентами, магістрантами, аспірантами 
та співробітниками науково-дослідної лабо-
раторії «Етнологія Черкаського краю» відбу-
вається планово і поетапно, адже це справа 
не двох-трьох років, а десятиліть, тому по-
спішність тут може стати ознакою дилетан-
тизму, аматорства. Отже, дослідження регі-
ону проводиться поступово, село за селом, 
вулиця за вулицею.

Так, у 2001  році було проведено фольк-
лорно-етнографічну експедицію у с.  Кочубі-
ївка Уманського району Черкаської області.

Ми зупинимося на нашому основному 
респондентові  – Марії Арсентіївні Ковтун, 
1928  р.  н., оскільки від неї записано значну 
частину зібраного матеріалу. Зокрема, нами 
зафіксовано: молитов – 3, замовлянь – 6, ле-
генд – 2, казок – 3, ліричних пісень – 7, балад – 
8, романсів – 1, рекрутських пісень – 4, зраз-
ків дитячого фольклору, зокрема загадок – 6, 
прозивалок – 4, лічилок – 5, дитячих ігор – 5, 
забавлянок – 2, обрядових пісень – 34, зокре-
ма колядок та щедрівок – 8, веснянок – 16, пе-
трівчаних пісень – 4, купальських пісень – 6.

У спілкуванні з цією жінкою вражає її 
життєва мудрість, висока духовність, добро-
зичливість, природний гумор, гостинність, 
феноменальна пам’ять, велике фольклорне 
багатство, красномовність.

Під час розмови та співу, вона за асоціа-
цією враз пригадувала одну, а то й кілька пі-
сень, які ми одразу вносили до свого каталогу.

Кожен наш запис ми перечитували Марії 
Арсентіївні, пісню переспівували, і вона, за 
домовленістю, виправляла. Треба відзначити, 
що ця співачка вимагала найточнішого запи-
су як у тексті, так і в мелодії.

Нами зафіксовано два найдавніші жанри 
української словесності: замовляння і легенди.

Через зв’язок цього жанру з магією, запи-
сувати замовляння надзвичайно важко, нами 

зафіксовано лише шість: від ворогів, від наг-
лої смерті, від вроків, замовляння з астраль-
ною символікою, лікувальне.

Замовляння від ворогів

На Синайс ькій горі,
На Христовій землі,
Там Діва-матінка ходила, 
Свого сина за ручку водила. 
Повела його на всеношну,
З всеношної – на службу Божу,
З служби Божої – на синє море.
На синьому морі престоли стояли,
Свічі палали.
Сам Господь лежить, ручки зложив, 
 очки склепив. 
Приходить до нього Петро і Павло:
«Господи, ти за нас муку держиш».
– Петро і Павло, не дивіться на мою муку,
А візьміте хреста в руки, та біжіть по світі
І розкажіть старому й малому:
Хто буде цю молитву знати,
Не буде у воді потопати, в огні погорати,
Наглою смертю помирати.
– Сам прийду, Янгола пришлю 
 по тіло, по душу. 

Амінь.

Замовляння від вроків

Вроки на сорок и.
Біг пес через панський овес,
Замочився, обросився,
Щоб не вадилу ні псу, ні вівсу,
Ні Івану молодцю.
Геть, згинь, пропади,
Де взялося, туди йди.
Йди на очерета, болота,
Де люди не ходять, де звірі не бродять,
Де собака не бреше, де дівка коси не чеше.
Іди з тіла Іванка.
Зійди все зло із тіла Іванка, 

 білої кості не ломи, 
Червоної крові не мути.

Святая водице, ти омиваєш луги, береги, 
омий і очисти моє тіло від недуги (говорять 
на Чистий четвер).

Місяцю молоденький, 
 в тебе ріг золотенький. 

Місяцю-князю, що я тобі скажу:
Неділя з понеділком, середа з вівтірком,
Четвер з п’ятницею, а субота – одиниця,
Що про мого милого присниться.
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(Якщо побачиш перший раз молодого мі-
сяця з правого боку, то буде удача. Тоді ві-
зьми з-під ніг те, на чому стоїш і поклади собі 
під подушку.)

Місяцю молодий, в тебе ріг золотий,
Місяцю-князю, що я тобі скажу:
Ти скрізь ходиш, усе бачиш, 

 усе замикаєш своїм срібним ключем –
замкни моїм ворогам роти,
Щоб про мене не говорили нічого злого.
Зафіксовано також багато календарно-

обрядових пісень.
З дитинства Різдвяна зірка єднає україн-

ців усього світу, а колядки та щедрівки ози-
ваються у серці кожного хоралом любові до 
Бога і України.

Кордоцентризм є основною рисою коля-
док. Різдвяне благоговіння дорослих перед 
Богом, людьми та природою передається 
дітям, адже всі чекають народження Бого-
дитяти, тому у великій пошані діти-коляд-
ники, вони сприймаються по-особливому 
на рівні ангеликів, адже згідно світогляд-
них уявлень праукраїнців діти до семи ро-
ків є безгрішними, вони є вісниками небес, 
їх тоненькими голосочками співають душі 
предків.

Вважається, що всі побажання, які висло-
вить дитина у колядці, обов’язково збудуться, 
бо «їх вустами глаголить істина».

Відповідно до цього міра статку в обійсті, 
рівень добробуту, врожаю, здоров’я чле-
нів родини прямо залежать від кількості та 
якості хвальних пісень-колядок чи щедрівок 
на адресу господаря та його сім’ї.

Чи вдома, вдома наші бабуня?
Ой дай, Боже!
Нема їх вдома: пішли до Бога.
Ой дай, Боже!
Що вони діють? Золото віють.
Ой дай, Боже!...

Новий рік в українців справіку мав госпо-
дарський зміст, оскільки вся ідея свята спря-
мована на «ублагання Щедрого бога, що в ту 
ніч невидимо сходив до хлібороба, до скота-
ря, оглядав його господарство, худібку, роз-
мовляв з нею, оглядав його поля і переселяв 
добрих духів-ладо, душі покійників, роду чи 
родинні хліборобські ниви... Усі дії новоріч-
ної ночі та Нового Року – це магічні дії, у цю 
ніч відкрите небо і відтіля можна випросити, 
чого тільки бажаєш» [4].

Складовими новорічного циклу свят є: 
«Щедрий вечір», «Маланка», «Василь», «Но-
вий рік», «Голодна кутя».

Гиля-гиля, на Василя,
Колихала мати сина.
Прилетіло два ангела,
Взяли його на крилеса,
Та й понесли під небеса.
Та небеса отворились –
Всі святії поклонились.

Щедрий вечір часто ще називають Ма-
ланкою. У  піснях про Маланку обов’язково 
згадується річка, озеро, криниця, куди ніби 
Маланка йде по воду, де вона має мити по-
суд, такий мотив є свідченням зв’язку її з 
водою:

Ще учора, ізвечора
Пасла Меланка два качура.
Ой пасла, пасла – загубила,
Шукаючи, заблудила...

Маланкою закінчувалися Святі вечори, 
коли нічого не можна було робити по госпо-
дарству, окрім догляду за худобою. До щедрої 
Вечері готуються з полудня, все миють, при-
бирають, чистять. Особливо шанують у цей 
вечір піч.

Поки не смеркло, діти ходять від хати до 
хати і починають співати щедрівки, народні 
обрядові величальні пісні на честь початку 
нового хліборобського року [4].

Мотиви дитячих щедрівок близькі до ко-
лядок, але тут перевага надається темі госпо-
дарській, адресуються вони родичам, ровес-
никам. Особливо багато щедрівок адресують 
дядькові та тітці:

Добрий вечір, пане господарю!
Щасти Боже твоєму товару.
В тебе товару повна обора,
В тебе жінка чорноброва...
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала вона щебетати,
Господаря викликати...

У давнину твори, що виконувались у вес-
няний час (веснянки і гаївки), були своє-
рідними магічними замовляннями, спря-
мованими на те, щоб прискорити весняні 
переміни. Вони супроводжувались імітатив-
но-магічними рухами або танцями.
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Ти чижику, ти горобчику, 
Вилеть, вилеть на піддашечок (2). 
Скажи мені усю правдоньку...

З літнього циклу календарної обрядовості 
нами зафіксовано петрівчані пісні та ку-
пальські обрядодійства. Русальних пісень у 
с. Кочубіївка не виявлено.

«Петрівка святкувалася 12 липня. Жінки 
в цей день нічого не робили, а мусили робити 
чоловіки. Це був єдиний день, коли жінки ні-
чого не робили» [5].

В останній день Петрівки господарі йшли на 
поле і жали перший сніп, навіть тоді, коли зерно 
було ще зелене. Цей же сніп залишався на полі:

Ой візьму я серпика нового, 
Ой піду я до житечка свого...

На Петра готувалося обрядове печиво  – 
мандрики або мандриги. Сир змішували з му-
кою та додавали трохи масла, солі, яйця, замі-
шували тісто і виробляли невеликі пампушки, 
їх пекли у кожній хаті, роздавали пастушкам, 
які наймалися пасти худобу. Пастухи, це були 
діти, робили в цей день свято на паші, але при 
цьому вони повинні були добре напасти худо-
бу. Про це також співається у піснях:

Ой вже Петрівка минається, 
Сива зозуля ховається,
Ой ховається під дубочок,
щоб не змінився голосочок.
Ой ховається під зелененький,
щоб не змінився голос тоненький.

Марія Арсентіївна Ковтун розповіла нам 
про святкування Івана Купала в с. Кочубіївка.

Більшість обрядів осіннього циклу в тому 
вигляді, в якому вони збереглися, пов’язані 
не з конкретною датою чи святковим днем, 
а з виконанням певного виду землеробських 
робіт в окремого господаря  – початок збору 
врожаю, власне жнива та їх завершення, пе-
ріод косовиці тощо. Кожен з цих етапів мав 
свої звичаї, якими супроводжувався процес 
праці.

Під час запису фольклорних матеріалів 
с.  Кочубіївка нами записано багато зразків 
дитячого фольклору – загадки, прозивалки, 
лічилки, дитячі ігри, казки, колискові пісні.

Результати проведеного дослідження да-
ють підставу для таких висновків.

Сучасний пісенний фольклор є складним 
поєднанням старого й нового, колективної 
та індивідуальної творчості, традицій і но-

ваторства. Це не хаотичне нагромадження 
різно рідних понять, не конгломерат несуміс-
них явищ  – воно підпорядковане певній за-
кономірності, яка залежить від соціальних 
перетворень життя села, злету культурно-
го рівня його жителів, – з одного боку, і від 
ступеня збереження місцевих фольклорних 
традицій – з другого. Значення цих факторів 
різне на тому чи іншому етапі життя народу. 
Але саме пісенна традиція і увесь комплекс 
сучасного культурного життя  – література, 
преса, радіо, телебачення, кіно та ін.  – зна-
чною мірою впливають на формування пі-
сенної культури сучасного села і визначають 
шляхи її дальшого розвитку.

Тож прищепити молоді високі художні 
смаки, навчити відчувати і глибоко пережи-
вати прекрасне, захопити красою, яка влад-
но входить в наше життя, духовна потреба 
сього дення. І не тільки сприйняти величезні 
багатства культури, а й уміти їх зберегти – це 
стає велінням часу.

Основою статті стало узагальнення ма-
теріалів, записаних від знавця української 
народної словесності Ковтун Марії Арсенті-
ївни під час фольклорної практики в с. Ко-
чубіївка Уманського району Черкаської об-
ласті. Наведені зразки фольклорних творів 
є тільки частиною майбутнього досліджен-
ня, яке готується автором статті, де будуть 
представлені повні тексти пісень та описи 
обрядів.
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Надія Ковальчук
(Рівне)

С У Ч АСН І Т Е Н Д Е Н Ц І Ї  Т РА НСФ ОРМ А Ц І Й Н И Х 
П РОЦ Е СІ В У К А Л Е Н Д А РН І Й ЗВИ Ч АЄВО -
ОБРЯ ДОВІ Й К УЛ ЬТ У РІ ПОЛ І Щ У К І В
(з а пол ь ови м и е т ног рафіч н и м и матері а ла м и 
Рі вненс ьког о Пол іс с я)

Виникнувши в глибоку давнину, народ-
на календарна обрядовість протягом багатьох 
століть виступала дієвим компонентом і сво-
єрідним оберегом у системі духовного життя 
спільноти, одним із важливих засобів транс-
місії культури, ефективним комунікативним 
засобом, будучи водночас своєрідним непо-
рушним законом буття, його моральною і 
духовною підосновою. Як вияв традиційно-
го народного розуміння світобудови, циклів 
природи і людського життя, власне календар-
на обрядовість містить чи не найбільше ма-
теріалу для реконструкції закономірностей 
етнокультурного розвитку.

На етапі становлення і розвитку неза-
лежної України, незважаючи на демократи-
зацію суспільства, відхід від соціалістичних 
принципів господарювання (ліквідація кол-
госпів, приватизація землі і повернення до 
одно осібних форм сільського господарства), 
а також націленість державної політики на 
етнокультурне відродження нації, спосте-
рігається неухильна тенденція до продо-
вження і поглиб лення трансформаційних 
процесів у сфері автентичної обрядовості, 
які розпочалися у попередні десятиліття. Ці 
явища пов’язані з новітніми чинниками, які 
є проявом загально світових тенденцій розви-
тку сучасного суспільства.

Говорячи про народну обрядотворчість, 
необхідно наголосити, що вона розглядаєть-
ся нами як видова і складова категорії «тра-
диція», у понятті котрої втілена система ду-
ховних, економічних і екологічних складових 
організації життєдіяльності певної групи. 
Традиція як історична пам’ять  – неодмінна 
умова не тільки існування культури, але і її 
розвитку, навіть у випадку створення якісно 
нової культури. Відома українська дослідни-
ця трансформаційних процесів у народній 
культурі C. Грица стверджує, що саме на тра-
дицію «орієнтується будь-яка новація». І до-
дає: «Є  в ній вічні канонізовані засади, які, 

однак, не можуть бути незмінними, бо існу-
ють в стані постійної трансформації, в якій 
задіяні мільйони її передавачів, котрі, дотри-
муючись традиції, постійно застосовують її 
до нової ситуації» 1.

Не раз до проблеми традиційності в куль-
турі звертався М. Драгоманов, розглядаючи 
її як основу для безперервного, сталого і по-
ступального суспільного розвитку. Водно-
час він рішуче відкидав консерватизм, ви-
ключав незмінність традицій, засуджуючи 
фальшиве трактування останніх. Проголо-
шуючи необхідність збереження і підтрим-
ки народних звичаїв та добре розуміючи їх 
взаємозв’язок із способами народного гос-
подарювання, вчений застерігав відносно 
інтегрування традиційно-народних ціннос-
тей у суспільно-політичне, а також культур-
не життя без урахування здобутків цивілі-
зації 2.

Еволюцію календарних звичаїв та обря-
дів у контексті структурно-знакового аналізу 
народної творчості розглядали, наприклад, 
і відомі російські вчені М.  Толстой і С.  Тол-
стая. Дослідники особливу увагу звертали 
на наявність для обрядових трансформацій 
внутрішніх механізмів 3. Студіював чинники 
внутрішнього характеру, які впливають на 
єдність форми і змісту обрядодії, інший етно-
граф – С. О. Арутюнов 4.

Варто підкреслити, що проблема традиції 
та трансформації у народній культурі в етно-
логічній літературі висвітлювалася різно бічно. 
Так, до тематики обрядових трансформацій 
зверталися у своїх працях С. Грица («Трансмі-
сія фольклорної традиції»), Н. Гаврилюк («Кар-
тографирование явлений духов ной культуры. 
По материалам родильной обрядности укра-
инцев»), Г.  Пашкова («Етнокультурні зв’язки 
українців та білорусів Полісся. На матеріалах 
весільної обрядовості»). Безпосередньо на ма-
теріалі календарної обрядовості студіювали 
її Ю.  Климець («Купальська обрядовість на 
Україні»), О. Курочкін («Новорічні свята укра-
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їнців: традиції і сучасність», «Українські но-
ворічні традиції (проблеми реконструкції...)», 
«Українці в сім’ї європейській. Звичаї, обряди, 
свята») та ін. Ці праці значною мірою розкри-
вають трансформації української обрядовості, 
пов’язані з урядовою політикою в сфері соці-
ально-економічних і політичних перетворень, 
інноваційні процеси в народній культурі, 
пов’язані з перебудовою традиційного селян-
ського побуту, взаємозв’язок з релігійними 
традиціями тощо.

Теоретичні дослідження з означеної проб-
леми здійснювали К.  Чистов («Традиции 
и вариативность»), С.  Арутюнов («Инно-
вации в культуре этноса и их социально-
экономическая обусловленность»), М. Толс-
той та С.  Толстая («О  вторичной функции 
обрядового символа»). Питання традиції та 
імпровізації розглядає П.  Багатирьов у стат-
тях «Активно-коллективные, пассивно-кол-
лективные, про дуктивные и непродуктивные 
факты», «Традиция и импро визация в на-
родном творчестве» та  ін. Однак проблема-
тика обрядових трансформацій у конкретних 
регіо нальних умовах з урахуванням геопси-
хічних та геополітичних змін вимагає подаль-
шого вивчення.

Особливо яскраво трансформаційні про-
цеси простежуються в наш час в одному з 
північних історико-етнографічних регіонів 
України – Українському Поліссі, де у пасив-
ному чи активному побутуванні збереглося 
чимало архаїчних явищ або їх рудиментів у 
сфері календарної звичаєво-обрядової куль-
тури. Особливим статусом у згаданому регіо-
ні наділена територія Рівненського Полісся – 
перехідна (порубіжна) зона між Західним та 
Середнім (Центральним) Поліссям, яка від-
значається поліморфізмом етнокультурних 
явищ і відкриває широкі можливості для по-
рівняльного аналізу.

Зібрані польові етнографічні матеріали 
з-поміж основних проявів трансформації 
календарних звичаїв та обрядів найяскра-
віше ілюструють нівеляцію локальних (аре-
альних) особливостей обрядових явищ. Так, 
посилення впливу глобалізаційних процесів 
у всіх сферах життєдіяльності,  тенденція до 
єдиного типу світової економіки, виробничої 
сфери, етичних норм тощо, а також вплив 
так званої масової культури, широко про-
пагованої через засоби масової інформації, 
зумовлюють формування нових ціннісних 
орієнтацій у середовищі молодого поколін-
ня. До того ж, на відміну від попередніх епох, 
як слушно підкреслює відомий український 

вчений, академік Г.  Скрипник, «...взаємодія 
локальних культур із загальносвітовою нині 
відбувається поза безпосередніми контакта-
ми носіїв цих культур, а частіше в процесі 
безособового культурного обміну через за-
соби масової комунікації, економічні, тор-
говельні зв’язки тощо»  5. У  такий спосіб на 
сучасному етапі відбувається згасання ло-
кальної специфіки звичаєво-обрядових явищ 
під дією зовнішнього фактора. Адже згадані 
чинники сприяють розповсюдженню обря-
дових елементів певних ареальних традицій 
в інших етнографічних регіонах та місцевос-
тях. Не дивно, що у відтворенні традиційних 
акцій, насамперед у найпопулярніших на кі-
нець ХХ  – початок ХХІ  ст. святкових комп-
лексах (наприклад, Різдва, Купала), зростає 
значення як примусової (відтворення забуто-
го), так і навмисної (за наміром) імпровізації. 
У  привнесених у місцеві традиційні обряди 
елементах підтримується винятково естетич-
но-розважальна функція (наприклад, форми 
колядування, обрядодій з купальським де-
ревцем та масові купальські гуляння біля 
вогнищ, імпровізовані вечорниці на Андрія, 
нетипові приурочені пісні тощо).

Узгодженість календарних звичаїв, об-
рядів чи їх структурних складових із цер-
ковними канонами зі свого боку виявляють 
трансформаційні процеси, які відбувають-
ся внаслідок впливу конфесійного чинника. 
Адже у зв’язку із демократизацією суспільства 
зросла роль церкви у формуванні суспільної 
свідомості. Одночасно активізувалися на Рів-
ненському Поліссі різні протестантські течії. 
Намагання в останнє десятиліття відродити 
церковний рух, відбудова православних хра-
мів, новий етап так званої християнізації по-
ліського краю справляють двоякий вплив на 
традиційні обрядові явища. З  одного боку, 
церква, яка свого часу набула статусу своє-
рідного духовного осередку, сприяє збере-
женню тих традиційних обрядових явищ, 
які не суперечать християнським канонам. 
Це сприяє побутуванню таких явищ на сус-
пільному рівні. З  іншого боку, православне 
духівництво продовжує багатовіковий тиск, 
спрямований на викорінення так званих по-
ганських елементів календарної обрядовості 
та звичаєвості, які міцно утримувалися на 
Поліссі в багатьох місцевих традиціях. Безпе-
речно, така боротьба на рівні віри і світогляду 
впливає на подальший процес диференціації 
в традиційній календарній культурі і особли-
во позначається на календарних обрядах по-
минального, аграрного, скотарського харак-
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теру, впливає також на обрядовість «зустрічі 
весни» та «вигнання зими».

Зокрема, спостерігається тенденція до пе-
ренесення обрядових акцій сезонних поми-
нальних дат народного календаря на церковні 
поминальні суботи. Наприклад, традиційні 
для досліджуваної території «михайлівські 
діди» пристосовуються до суботи напередод-
ні свята Дмитра. На очах сучасників відбу-
вається згасання обрядовості Навського Ве-
ликодня в ареалах її збереження на початку 
ХХІ ст. (Зарічненський, Дубровицький та Ро-
китнівський р-ни; далі – Зар., Дуб., Рок.). Ска-
жімо, в одних селах на цей день почала пере-
носитися обрядовість Проводів (сс. Задовже, 
Заозір’я, Перекаля, Серники Зар.), в інших – 
місцеві священики, проводячи ритуальні бо-
гослужіння на «моглицях» вже в день власне 
Проводів (у неділю), переконують парафіян 
не відтворювати поминальних обрядодій у 
четвер Великоднього тижня (сс. Нобель, Сен-
чиці, Морочне Зар.; Переходичі Рок.): «На-
ський і тепер є, батюшка каже, що нема, але 
люди святкують»  6, «Наський був, але тепер 
батюшка не виполняє його» 7, «Тепер батюш-
ка не признає» 8, «Батюшка каже, щоб в чет-
вер не йшли, бо мертві з могілок йдуть, а на 
Проводи вертаються» 9, «На Навський Велик-
день ще до недавніх часів ішли на могілкі, а 
Проводи стали робить недавно» 10.

Продовжується багатовікове викорінення 
церквою і купальських традиційних обрядо-
дій: «Купала і цього року палили, але батюш-
ка свариться, каже, що так не можна паліть, 
то лішнє» 11.

З  цих же причин відбувається і зміна 
календарної приуроченості звичаю поша-
новування «баби», яка нині в обрядовому 
кон тексті виконує роль колишньої «баби-
повитухи». Таке пошановування на значній 
частині Рівненського Полісся (переважно 
північні райони досліджуваної території) 
традиційно відбувалося в перший день Вели-
кого посту (Полоскозуб) і супроводжувалося 
гулянням і випивкою: «І тепер ідуть до баби, 
як на Полоско зуб, але тепер зробили рань-
шей, бо батюшка каже, шо перші дні посту, 
шо то грих» 12.

Забороняються місцевими священиками і 
традиційні обрядодії «зустрічі весни», «про-
водів зими» (на кінець ХХ ст. поширені спо-
радично), які відбуваються у понеділок чи 
вівторок після Проводної неділі. Поліщуки 
жартують з цього приводу: «Батюшка сва-
риться, а ми не слухаємося»  13. На початку 
ХХІ ст. елементи згаданих обрядів фіксують-

ся лише в острівному побутуванні. Насам-
перед це виконання приурочених пісень  – 
веснянок, які функціонують в обрядовому 
контексті (сс.  Мочулище, Рудня Дуб.; Старі 
Коні, Іванчиці Зар.). Однак відтворюються 
вони вже у період буяння весни з прив’язкою 
до Провідної неділі і, звичайно, вже не вико-
нують відповідної магічної функції. Частіше 
веснянки зустрічаються у позаобрядовому 
контексті, складаючи репертуар творчих ко-
лективів.

Отже, в сучасних умовах спостерігається 
продовження і поглиблення трансформацій-
них процесів, які розпочалися у попередні 
десятиліття, як на рівні загальної структури 
річного календарного циклу, так і на рівні 
структурних компонентів окремого обря-
ду. Традиційні приурочені пісні, ритуальні 
предмети замінюються піснями та пред-
метами християнського змісту. Наприклад, 
непоодинокі випадки, коли, за настановою 
представників православного духовенства, 
використання хліба в ритуалі першого ви-
гону худоби на пашу все активніше заміню-
ється ритуальним використанням свяченої 
верби: «Вже з хлібом товар не виганяють, 
батюшка каже, що треба з вербиною. А  ко-
лись нит і яйце клали, щоб худоба пересту-
пила...» 14. Подібно і в аграрній обрядовості. 
Серед ритуальних предметів, наявних в об-
рядодіях при першому посіві, тепер фігуру-
ють окрайчик паски, артус («Хомина паска»), 
свячена вода. Свячену воду (яка практично у 
всіх обрядодіях замінює нині так звану не-
почату воду  – першу частку води, взяту до 
схід сонця) використовують в циклі кален-
дарних свят дуже широко. Повсюдно в су-
брегіоні вдаються до окроплювання худоби 
свяченою водою. Ця ритуальна дія спрямо-
вана на охорону свійських тварин від «вся-
кої нечисті» і найчастіше здійснюється під 
час першого сезонного вигону худоби на 
пашу та спорадично зустрічається й у кон-
тексті так званих рокових свят – Різдва, Но-
вого року, Водохрищ, Купала. Також найчас-
тіше вживаними предметами захисту оселі 
від природних стихій є символи християн-
ського змісту  – викопчений страсною свіч-
кою хрест, освячена гілка верби.

Не у всіх селах нині священики пого-
джуються освячувати воду в день Стрітен-
ня: «Інше несло чогось святить, я не знаю. 
Батюшка не вельми, й зара він не хоче як. 
Є Водохреща – несіте, святіте, а так каже шо, 
а причом вода? Але інше несе, шось хоче теї 
води» 15.
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Як вдалося дослідити, втрачений вже нині 
й традиційний народний лік часу. Тепер від-
лік святкових, постових та поминальних ка-
лендарних дат пов’язується із офіційними ка-
лендарями або оголошується священиками. 
Відтак виходить з ужитку обрядовість свят 
і присвятків, не поєднаних тісно з церков-
ним календарним роком. Наприклад, «Свято 
Власія зараз батюшка не об’являє, а колись 
було» 16. Окрім Власія, до таких дат відносять-
ся і «проводи Пасхи», згаданий попередньо 
Навський Великдень, Навська Трійця, Пере-
плавна середа, Градова середа: «Ми питали в 
батюшка, шо то значить “Градова середа”, але 
вун в книжках не знайшов» 17 тощо.

Звернемо увагу на ряд архаїчних етно-
культурних явищ, які на тлі трансформацій-
них процесів календарної обрядово-звичає-
вої культури все ще фіксуються в активному 
побутуванні на Рівненському Поліссі. Зокре-
ма, поминальні мотиви в обрядовості Різдва 
(ритуал залишання куті, страв Святвечора і 
ложок «дідам» – померлим з родини) віднос-
но поширені на Рівненському Поліссі і на по-
чатку ХХІ  ст. Спорадично ще зустрічається 
запрошування «дідів» на вечерю: «Діди, діди, 
йдіть куті їсти». Також подекуди зафіксовано 
нами в активному побутуванні у контексті 
новорічної обрядовості кидання першої лож-
ки куті під стіл. Аграрні та скотарські моти-
ви продовжують залишатися популярними 
у новорічній обрядовості. Вони виражають-
ся також у дотримуванні звичаю посівання 
зерном у хаті вранці на Василя чи звечора на-
передодні та ритуального частування святко-
вими стравами худоби.

Окрім згаданих обрядодій, побутують і 
магічні ритуальні акції оберегового значен-
ня. Вони, наприклад, наявні в обрядовості 
Водохрища – обведення крейдою навколо бу-
дівель (населені пункти Зар., Дуб., Рок. р-нів). 
А  от ритуальні обходи оселі, хлівів, двору 
господарями з хлібом та свяченою водою у 
цей вечір виходять з ужитку, поступаючись 
місцем освяченню оселі церковними служи-
телями.

В  обрядовості свята Юрія, в острівному 
побутуванні, зберігся ритуальний обхід схо-
дів жита із хлібом (с. Борове Зар.). Спорадич-
но на півночі досліджуваної території на-
трапляємо на звичай перекидання, качання 
по землі, по росі чи стерні. За сучасною мо-
тивацією респондентів, можна переконати-
ся  – це робиться для забезпечення здоров’я, 
повернення сили виконавцю ритуальної дії. 
Щоправда, подіб не найчастіше фіксується 

у звичаєвості закінчення збору врожаю (зо-
крема, копання картоплі) і практично вже 
не побутує в обрядовості свят Юрія, Купала. 
Автором виявлено стійким ще один атри-
бут – благовіщенське печиво «буськові лапи» 
(сс. Задовже, Заозір’я, Острівськ, Нобель Зар.; 
Зелень Дуб.). Однак повір’я, пов’язані з ним, 
обрядодія закликання птахів з цим ритуаль-
ним печивом, відповідні заклички зберегли-
ся тільки у пам’яті старожилів (фіксуються 
у пасивному побутуванні). Так само відірва-
ним від обрядового змісту є і звичай розпа-
лювання ритуальних вогнів у Зарічненсько-
му районі. Це – рудименти обряду «вигнання 
зими», здійснюваного у календарний термін, 
відповідний до зафіксованого на 20-ті роки 
ХХ ст. (сс. Заозір’я, Старі Коні, Іванчиці Зар.). 
Однак інших характерних для цього обряду 
дійств, словесних формул чи приурочених 
пісень в активному побутуванні виявити не 
вдалося.

А ось традиційний для досліджуваної те-
риторії троїцький ритуальний обхід дворів 
з виконанням обрядових пісень – відродже-
ний обряд «Водіння Куста»  – набрав нової 
популярності. Правда, сьогодні  – довільний 
склад учасників обряду, скорочений термін 
його виконання. У  позаобрядовому контек-
сті кустові пісні та фрагменти обряду нині 
часто входять до репертуару творчих колек-
тивів, сприяючи, таким чином, їх подальшій 
популяризації. Зазначимо, що в просторово-
територіальному відношенні обряд не поши-
рюється за межами відомого ареалу його по-
бутування на початку ХХ ст.

У  Великодньому святковому комплексі 
також впадає у вічі перевага символів хрис-
тиянського змісту. У  багатьох місцевих тра-
диціях і досі є популярним розпалювати 
ритуальні вогні безпосередньо під час Все-
ношної та залишати світло в хаті, щоправда, 
за винятком населених пунктів, в яких про-
живають переважно протестанти. Побутує і 
звичай «носити волочильне» у понеділок Ве-
ликоднього тижня.

Через згасання демонологічних уявлень, 
зокрема, про русалок, остаточно знівелю-
валося дотримування заборон Русального 
тижня. У  молодіжному середовищі навіть 
виникло скептичне ставлення молоді до тра-
диційних переказів про русалок. Нерідко в 
селах можна спостерігати ряджених русал-
ками в період Русального тижня (у листя, 
простирадла тощо), аби налякати односель-
ців. Перекази про русалок, як про вигаданих 
страшних істот, найчастіше звернені до дітей, 
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щоб боялися і не йшли до лісу. Такі перекази 
нині не прив’язують до періоду «перебування 
русалок на землі».

За спостереженнями автора, на Рівнен-
ському Поліссі трансформація купальського 
дійства, розпочавшись із середини ХХ  ст., 
продовжується до початку ХХІ  ст. Окрім 
суто місцевих традиційних відмінностей, 
дає про себе знати післявоєнне згасання ку-
пальських обрядодій і пізніше відродження. 
Воно припадає приблизно на кінець ХХ ст. з 
властивим йому привнесенням в ареальні та 
мікроареальні традиції загальноукраїнських 
чи загальнополіських типових рис купаль-
ського свята. Ряд інформаторів 1920–1930-х 
років народження (переважно з північних 
районів Рівненського Полісся) взагалі за-
перечують масове відзначення Купала до 
1995–1997 років: «Деревце колись нє [не ста-
вили, не прикрашали. – Н. К.], а прошлий рік 
[1997 р. – Н. К.] наряджали» 18; «...тепер свят-
кують, колись не було... Колись жили єдіно-
лічніки»  19; «...колись не було етого Купала, 
воно недавно стало, років п’ять»  20; «Тепер 
святкують, а до войни не було...»  21; «... коліс 
не було колі, не знаю, чи й був, сталі робіть 
тепер, як стало розкошнєй жить, а посля вой-
ни не було» 22.

І  все ж аналіз польових матеріалів дає 
підстави стверджувати, що у цьому випад-
ку мова часто йде про відсутність у минуло-
му масових загальносільських гулянь біля 
багаття. Нині ж повсюдно спостерігається 
тенденція до колективного проведення свя-
та. У поліщуків таке святкування стало асо-
ціюватися винятково із спільноколективним 
актом  – розпалюванням вогнища, переска-
куванням через нього, пусканням вінків на 
воду тощо. Купальське дійство тепер включає 
у себе найрізноманітніші елементи, привне-
сені як розробленими культпрацівниками 
свого часу сценаріями, так і нинішніми за-
собами масової інформації, і має винятково 
розважальний характер. Із купальських зви-
чаїв, пов’язаних з «розгулом нечисті» в цей 
період, спорадично фіксується хіба що згада-
не автором попередньо окроплення худоби 
свяченою водою. Проте широко побутують 
повір’я про чудодійну силу зілля (на всій те-
риторії) та мурашиного масла (східна части-
на Рівненського Полісся).

Осіння традиційна обрядовість, яка 
пов’язувалася переважно із сезонними госпо-
дарськими циклами, через зміну родів занять 
та зміну організації ведення господарства 
практично вже не зустрічається в активному 

побутуванні. Спорадично на Рівненському 
Поліссі на початку ХХІ ст. фіксуються давні 
символи жнивної обрядовості: залишання 
незжатого збіжжя («борода»), перекачуван-
ня по стерні. У ряді сіл Північної Рокитнів-
щини трапляється бешкетування молоді та 
дотримання заборон на будь-яку роботу в 
день «Михайлового Чуда» (сс.  Глинне, Ве-
жиця, Дроздинь, Переходичі). До речі, у пів-
нічно-західній частині Рівненського Поліс-
ся (сс.  Борове, Перекалля, Кухче, Острівськ, 
Заозір’я Зар.) це свято сприймається як сучас-
ний новотвір: «Колись не було, тепер батюш-
ка говорить» 23.

Певною мірою збережені традиційні об-
рядові елементи різдвяно-новорічного ци-
клу. Зокрема, здійснюються обходи оселі 
напередодні Різдва, однак значно звузилася 
територія побутування звичаю – нині він зу-
стрічається спорадично. Популярні різдвяні 
ритуальні предмети  – сіно, кутя, «пироги», 
сніп збіжжя – лишаються широкорозповсю-
дженими в обрядовості різдвяно-новорічних 
свят. Щоправда, кутя нині дещо інша, ново-
введенням є додавання до цієї страви родзи-
нок, а у багатьох селах  – і маку. Фіксується 
у циклі різдвяних (також і великодніх) свят 
«обмін хлібом» із кумами та з «бабою» (іно-
ді – «бабкою», а в минулому – «бабою-пови-
тухою»).

На початку ХХІ  ст. зберіг свою пошано-
ваність звичай ритуальних обходів дворів із 
виконанням обрядових пісень  – колядок та 
щедрівок. Значно зросла кількість церковних 
хорів, які збирають гроші на потреби храму. 
Змінилася й атрибутика, використовувана 
гуртами колядників та щедрувальників. По-
мітні істотні зміни в репертуарі. Замість ко-
лядок та щедрівок про створення світу, давні 
заняття поліщуків, щасливе кохання та пару-
вання молоді, військові мандри тощо пере-
важають пісні релігійного змісту. Тим часом 
у дитячому репертуарі приурочені пісні зву-
зилися до віншувань, прохань про обдарову-
вання і нерідко носять виключно жартівли-
вий характер.

Традиційні різдвяно-новорічні дійства 
практично втратили свою цілісність. Гурти 
ряджених колядників у ряді сіл Рівненсько-
го Полісся складаються із непов’язаних між 
собою сюжетно ряджених – Коза, Дід Мороз 
і Снігурочка, Дід, Цигани, Чортик тощо. Ря-
дженням вважається нині навіть одягання 
традиційного вишитого одягу та кожухів 
(останні, правда, вже не вивертають). Еле-
менти народних драм фіксуються на Рів-
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ненському Поліссі винятково в окремих 
населених пунктах (сс.  Нобель Зар.; Рудня, 
Смородськ Дуб.). Іноді колядники ходять із 
зіркою («на п’ять рожков», «на шість рож-
ков»). Рядження, як і на початку ХХ ст., при-
таманне в більшій мірі колядникам, аніж 
щедрувальникам.

Із календарною прив’язкою як до «Щодру-
хи», так і до вечора напередодні «Крєщєнія» 
(відповідно до місцевих традицій) продовжує 
побутувати обв’язування фруктових дерев. 
Так, автором на початку ХХІ ст. зафіксовано 
цей звичай у Дубровицькому (с.  Мочулище) 
та Рокитнівському (сс.  Дроздинь, Переходи-
чі) районах. Обряд «щодровання дерев» здій-
снюється без традиційних атрибутів (моло-
точка, млинця, хліба, сала тощо). Фіксується 
втрата і притаманних йому вербальних фор-
мул: залякування, погрожування деревам.

Слід підкреслити, що на руйнацію місце-
вих традицій, тісно пов’язаних із сферою на-
родних вірувань, відчутно вплинув кількіс-
ний ріст протестантських сект. Ця тенденція 
з кожним роком зростає. Респонденти часто 
стверджують: «В нас тепер “вєрующіє” вивєлі 
всьо»  24. Конфесійний фактор у цій ситуації 
має однозначний вплив на традиційні обря-
ди – протестанти не визнають народних тра-
дицій. Тому майже цілковитого відмирання 
зазнала традиційна календарна культура у 
населених пунктах, де проживає значна кіль-
кість їх представників.

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що на 
сучасному етапі, в умовах демократизації 
українського суспільства та поширення но-
вітніх інформаційних технологій, доміную-
чими чинниками трансформаційних проце-
сів постають загальносвітові глобалізаційні 
явища та вплив «масової культури», які спри-
яють витісненню з народного побуту тради-
ційних форм, з одного боку, а з іншого, – про-
пагуванню через засоби масової інформації 
загальноукраїнських зразків календарних 
обрядів і звичаїв, що стимулює нівеляцію ав-
тентичного різноманіття місцевих традицій.

Активним чинником трансформацій є 
також зростання впливу церкви на сферу 
народної календарно-обрядової культури та 
суспільної свідомості в цілому, що проявля-
ється в узгодженні традиційних обрядових 
явищ та їх структурних елементів з вимогами 
церковних канонів.

У середовищі протестантських сект, особ-
ливо поширених на Рівненському Поліссі, 
спостерігається цілковите відмирання тра-
диційних календарних звичаїв та обрядів.
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Євгенія Гайова
 (Київ)

ТОПОН І М И С Е Л А ЗОЛОТА РЕ ВЕ 
Х УС ТСЬКОГО РА ЙОН У ЗА К А РП АТСЬКОЇ ОБЛ АС Т І 
(з а  матеріа ла ми міс цеви х крає зна вц і в)

Заселення Хустського району формува-
лося упродовж віків у процесі складних іс-
торичних і соціально-економічних відносин.

Перші відомості про формування сіл 
з’являються в літературних джерелах, почи-
наючи з ХV  ст. Багата і різноманітна топо-
німіка Хустщини теж допомагає пізнати 
історію краю. У селі у назвах лісів, кутків (гу-
штаків), потоків, озер, студеничок (криниць), 
гір, скель, пагорбів, полонин, перевалів, зво-
рів, урочищ залишилися відбитки історич-
ного минулого  – це своєрідна енциклопедія 
народознавства, де зафіксована історія засе-
лення села. Наприклад, поле, де селяни за-
хищали село від татар в ХIII ст., носить назву 
«Татарський лаз (ліс)», а колодязь, куди тата-
ри вкидали дітей, – «Татарський».

Треба віддати належне спостережливості 
наших предків у влучності назв для навко-
лишньої місцевості.

Легенди й історичні дані 
про заснування с. Золотареве

Розташоване село на двох горбах – Осій і 
Горб, які перерізають два потоки: Байлусь-
кий та Лазуський, що впадають в Тису. На 
основі архівних матеріалів довідуємося, 
що село засноване в кінці ХV  – на початку 
ХVІ ст. У книзі К. М. Бескида «Мараморош» 
(с. 34) є дані про 1616 рік, де перераховуються 
села: Нижнє Селище, Нанково, Крайниково, 
Сокирниця, Стеблівка, Золотарево, Копащ-
нево, жителі яких були зобов’язані даремно 
для Хустського замку возити дрова.

У 1771 році в селі було близько 250 жите-
лів на 50 дворів.

Назва с. Золотареве, як гласить одна з ле-
генд 1, походить від Золотої криниці, що зна-
ходиться до цього часу за селом. У  криниці 
чиста, кришталева вода, котра б’є з-під землі 
бурхливим джерелом і ніколи не пересихає. 

http://www.etnolog.org.ua



 319  

Люди казали: «Золота реве». А згодом і село 
назвали Золотареве.

Інша легенда розповідає, що засновником 
села був Золотар, який мав підлеглих кмитів. 
Після його смерті вони вирішили піти звідси 
геть, але дружина Золотаря їх умовила, щоб 
кмити залишилися на господарстві, бо вона 
хоче переїхати жити до свого брата. Вони по-
годилися, залишилися і продовжували вести 
господарство й далі. Так це місце, а згодом і 
село, стали називати Золотареве.

У вимові жителів села назва до цього часу 
звучить по різному: Золотарьово, Золотарьо-
ва, у Золотарьові.

В селі багато людей емігрувало на заробітки 
до Америки в 1920-х роках, працювали на шах-
тах, а повертаючись до села, за зароблені гроші 
купували собі ниви. А  хто залишався вдома, 
то вирощував худобу, продавав її і теж міг собі 
прикупити землю, ліс, «хто кулько муг» 2.

Назви частин села
ГОРБ – назва походить від того, що частина 

села розміщена на підвищенні – горбі.
ДУБРОВА  – тут колись був великий дубо-

вий ліс.
ДРАГУНСЬКЕ  – ця частина села межує із 

Драгунським хутором.
ДАНИЛУСЬКЕ – ця частина села межує з Да-

нелуським хутором.
КОПАЧИНСЬКЕ – ця частина села межує із 

с. Копашнево.
ПУДУСІЙ, ПУДУСОЙА – ця частина села зна-

ходиться під високим берегом, що називаєть-
ся Осуй.

СЕЛИСЬКЕ – ця частина села межує із Се-
лиським хутором.

ТОТ БУК (БІК), НА ТУМ БУЦІ – село поділено 
на дві частини. Одна частина розташована на 
горбі і називається «Горб», а інша – розміще-
на на низині, і у вимові жителів, які живуть 
на Горбі, нижня частина називається «тот 
бук».

ЧУМАЛЮСЬКЕ  – ця частина села межує 
із Чумайлівським хутором (це вже Тячів-
ський р-н).

ЧЕРЕТОВИ (НА ЧЕРЕТОВАХ) – великий при-
сілок, який має початкову школу, клуб, бібліо-
теку (назва невідома).

ЧЕРТЕЖ (ЧЕРТЕЖА)  – так у давнину нази-
валася звільнена від лісу площа під посіви – 
теж великий присілок, у якому є початкова 
школа.

ШАНДРУСЬКЕ – назва походить від того, що 
ця частина села межує із Шандрівським ху-
тором.

Назви кутків села
БАБАНИ – у цьому кутку села живе багато 

людей із прізвищем Бабан.
ГНАЦЦІ (У ГНАЦЦЯХ) – назва походить від 

прізвища Ігнатюх. У цьому кутку на сьогод-
ні живе багато людей із прізвищем Бабич, а 
прізвище Ігнатюх в селі зникло.

КУВБАСОВО – велика довга і покручена ву-
лиця, як ковбаса.

МОВДАЩИНА (НА МОВДАЩИНІ) – назва не-
відома.

ПОРУБ, ПОРУБА  – тут колись був великий 
ліс, люди з часом його порубали і заселилися.

ПАСТУНИК (У ПАСТУНИКУ) – назва невідома.

Назви горбів, підвищень, 
верхів, верхніх точок у селі

БЕРЕГ – підвищена місцевість, яка тягнеть-
ся вздовж східної частини села.

ВИРЬХ – найвища місцевість на краю села.
ВЕЖА – найвища точка у селі.
ГРИЦЬКИЙ ВИРЬХ (ВЕРХ) – назва невідома.
ГРУНЬ – підвищення в селі.
ГИРЮ ГРУНЬ  – підвищення, де жив Гиря, 

такі прізвища є і сьогодні в жителів села.
ГРУНЕТ, ГРУНЕТА – це теж підвищена міс-

цевість у селі.
ГАБОРУ ВИРЬХ, НА ГАБОРОВУМ ВЕРЬХУ – під-

вищення, де жив чоловік із прізвищем Габор.
ПУДВИРЬХ, ПУДВИРЬХОМ – ця частина села 

розміщена під Верхом.
ПАНУ ВИРЬХ – цей верх належав чоловіку із 

прізвищем Паньо.
СИРИДНІЙ ГОРБ – з усіх сторін його оточу-

ють інші горби, а він – посередині.
СУВА, СУВИ – назва походить від того, що 

на великому березі зсунулася земля.
ОСУЙ, ОСОЙА, ОСОЙИ – назва словацького 

походження, так називається берег, зверне-
ний до сонця.

ХАЛАБАНУ ГРУНЬ – цей грунь належав чо-
ловікові із прізвищем Халабан.

ЩОВО, ЩОВБА  – великий обрив на березі 
(виступ на чомусь).

Назви потоків (потуків)
БАЙЛУСЬКИЙ ПОТУК  – права притока 

Тиси, він протікає через лаз, який належить 
с. Лалове.

ІВАНЦЬОВА ПОТОЧИНА  – вона належала 
чоловікові на прізвище Іванцьо.

ЛАЗУСЬКИЙ ПОТУК  – назва проходить від 
того, що він протікає через лаз.
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Обидва потоки біля с.  Данилове злива-
ються і впадають в Тису.

ЛІТОВИСЬКИЙ  – протікає через місцину, 
яка має назву «Літовища». Це ліва притока 
Лазуського потоку.

Назви городів та їх частин
КАЛМАН – цей город належав єврею Кал-

ману, який тут до 1945 року тримав корчму; 
зараз на цьому місці – магазин. До цих пір у 
селі збереглася про ті часи співанка:

Папушихо, сиди тихо,
Грози собі дівку.
Би не носила до Калмана
Мелай (кукурудзу) за горілку.

КУЧІРЮ (КУЧІРЬОВОМ)  – город, який на-
лежав чоловіку на прізвисько Кучіря. В  селі 
живе багато нащадків цього роду.

ПЕЧИЩЕ  – на цій місцевості стояла стара 
хата, зараз її немає.

СТАРИНА – на цій землі жила родина, а те-
пер там – поле.

СЛОВИНЕЦЬ – цей город належав чоловіко-
ві із прізвищем Словиниць, яке утворене від 
слова «слава». Потомки з цим прізвищем жи-
вуть у селі і нині.

ДУБЕЙОВО – поле, яке належало чоловікові 
на прізвище Дубей.

ХАЛАБАНУ – це поле належало чоловікові 
із прізвищем Халабан.

ЧАСТИ – велике поле. Колись воно було поді-
лене між жителями села на частини (на части).

Назви вулиць
БАБИЧУСЬКА (НА БАБИЧУСЬКУЙ)  – назва 

походить від того, що на ній в основному жи-
вуть люди із прізвищем Бабич.

ГЛИБОКА (НА ГЛУБОКУЙ) – назва походить 
від того, що вона вирита глибоко в землі. По 
обидві її сторони – високі береги.

ГОРСАЗ – назва угорського походження, у 
перекладі означає «кам’яна дорога».

КУВБАСУВСЬКА – ця дорога проходить че-
рез куток з назвою «Кувбасово».

КАЛНА  – вона розміщується в низині і в 
будь-яку пору року завжди має калюжі, забо-
лочена (каляна).

Збереглася про неї і співанка:
Ци ти, вуличко, кална,
Не вповіж (не розкажеш) нікому.
Як я ходив темнов нучков (нічкою),
Не раз через тебе.

ЛАВИЦІ – дорога, яка веде до берега, утво-
рюючи виступи – сходи, подібні до лавиці.

МИТРОВКУСЬКА  – на ній живуть люди з 
прізвищем Митровка.

ПАЦКАНОВА – вона проходить через поле, 
яке колись належало чоловікові із прізвищем 
Пацкан.

ПОРУБЛЯНСЬКА – проходить через куток в 
селі, який має назву «Поруб».

ПОНОРИ – проходить через поле, яке нази-
вається «Понори».

СТАРА ВУЛИЦЯ  – колись була головною, 
центральною в селі.

УВУЗ (НА УВОЗІ) – ця дорога веде до берега, 
має високий схил. Колись, щоб вивезти вели-
кий товар по цій дорозі, потрібно було запря-
гати по четверо коней у віз або ж вивозити 
вантаж невеликими частинами.

ЦИРКУНА (ЦЕРКОВНА) – дорога, яка веде до 
церкви.

Назви лісів та їх частин
БРУСТУРИ – назва невідома.
БУРСУСИНИ – тут багато борсучих нір.
ҐОЛДИ – від одиниці міри ґолд (півгектара).
КУРУЛЮСЬКУЙ – за легендою, ліс належав 

королю, який сюди часто приїздив на полю-
вання.

ОСУЙИХ – назва слов’янського походження, 
означає «берег від сонця», зменшене від Осуй.

ПУДХУСЬКА – частина лісу ближче до Хус-
та (це найкоротша дорога до Хуста).

ПЛАН  – тут у минулому були насаджені 
дуби за планом (кожне дерево – на однаковій 
віддалі одне від одного).

ПАЙКИ – ліс колись ділили на частини (на 
пайки) і роздавали людям, кожному дістава-
лася його частина (пай).

РУНА (РІВНА) – у цій частині лісу ростуть 
рівні (руні) високі дерева.

СІЯНКИ – у минулому тут висівали жолуді, 
закладали шкілку.

ТАЦЮКОВА БУКОВИНА – тут ростуть лише 
буки, які належали колись чоловікові з пріз-
виськом Тацюк.

ТРІПІТКИ, ТРІПІТИ – на цій площі ростуть 
трепети (осики).

ХРЕЩАТА (НА ХРИЩАТУЙ)  – частина лісу, 
яка розміщується на перехресті доріг.

Назви чагарників
ВОЛАРНИЦІ – тут паслися воли всього села, 

поки не йшли на полонину.
ВИНОГРАДНИК  – назва існує з 1960  року, 

коли на цій землі почали висаджувати вино-
град, але він містив мало цукру, і його вивели.
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ВУСЮГАЦЬКЕ – тут живе чоловік із прізви-
щем Вусюгацький.

ГУЩА – тут густо ростуть молоденькі дуб-
ки, між якими важко проходити.

ДУБРОВОК – на цій території колись був не-
великий дубовий ліс.

ЗАРВИ, ЗАРВ, У ЗАРВАХ – тут багато ям (зарв).
ЗАЛУМ, ЗАЛОМА – колись на цій площі ві-

тер повалив (заломив) багато дерев, залиши-
лися лише чагарники.

ЛІТОВИЩА – тут у минулому літом паслися 
(літовали) телята.

ЛАЗИВО, ЛАЗОВ – назва невідома.
ЛЯХОВО  – колись цей чагарник належав 

чоловікові із прізвищем Лях.
МАЛЕ ЯЙЦЬОВО – назва невідома.
МАТІЙУСЬКЕ  – цей чагарник належав ко-

лись чоловікові на прізвище Матій.
ПУДВОЛАРНИЦЬ  – цей чагарник розміщу-

ється нижче Воларниці.
КУГУТОВИ (кугут  – це півень)  – назва не-

зрозуміла.
ТУХЛИЙОВО – належало чоловікові із пріз-

вищем Тухлий, зараз в селі таких прізвищ не-
має.

ТІЛАРМОШ – назва незрозуміла.
ХРОМНЯКУ – назва незрозуміла.
ЧЕРТЕЖИК, ЧЕРТІЖ – ділянка, звільнена від 

лісу.
ЯГОДНИК – у цьому чагарнику росте багато 

суниць.
ЯЙЦЬОВО – назва незрозуміла.

Назви лісових полян
БАТАРОВА ПОЛЯНА  – назва походить від 

прізвища власника – Батара.
ГОРОТКИ – вона по формі подібна до горо-

ду. Тут добра земля, гарно ростуть фруктові 
дерева. Лише заможні ґазди мали землю на 
Горотках.

КОЛЬОВА ПОЛЯНА – у давнину Коля (місце-
вий хлопець) часто на цій поляні збирав ба-
гато грибів, він усім односельцям так і казав: 
«Це моя полянка».

ПОЛЯНКИ – навколо неї розміщується де-
кілька полянок.

Назви зворів і ярків
ВЕЛИКИЙ ЖОЛОБ – глибокий і широкий яр.
ГЛИБОКИЙ ЗВУР – назва походить від того, 

що він досить глибокий.
ГРИДЖИНСЬКИЙ ЗВУР – розміщується в ча-

гарнику, який називається «Гриджино».
КРИВИЙ ЗВУР – цей яр не прямий, а має ба-

гато поворотів.

ЛЯХУ ЗВУР – він належав чоловікові з пріз-
вищем Лях.

ЛУКОВА – у цьому зворі чоловік, якого зва-
ли Лука, викопав криницю, люди її назива-
ють «Лукова» і весь яр дістав назву «Лукова».

НІМИЙ ЗВУР – у цьому зворі дуже тихо, на-
віть вітерець не шелесне.

ПАВЛОВИЦЬ  – його ще називають «Павлу 
звур», тут убито чоловіка, якого звали Павло.

СУМНИЙ ЗВУР  – тут завжди сумно, рідко 
навіть пташки співають.

ТОПАНУ ЗВУР, У ТОПАНОВУМ ЗВОРІ – назва 
незрозуміла.

Назви криниць
БОВДАРЬКА, БУВДАРЬКА  – незрозумілі на-

зви.
БІМБОВА  – назва походить від прізвища 

Бімбор. Чоловік стеріг корів, свиней, і де б 
він не був, не хотів пити води, лише пив з цієї 
криниці.

ГРЯЗКА, ГРЯЗЬКОЇ – ця криниця знаходить-
ся на полі, що має назву «Грязка».

ДУОДОВА  – цю криницю викопав єврей 
Дуод. Він завжди брав з неї воду.

ЄРЖАВКА – на дні цієї криниці є іржа.
ЗОЛОТА – біля цієї криниці було засноване 

село. Існує кілька легенд, пов’язаних з її наз-
вою. Одна з них розповідає, що цар, ідучи 
повз криницю, напився води, яка йому дуже 
сподобалася, і він вигукнув: «Золота вода!». 
Згодом слово «вода» забулося і залишилося 
одне слово «ЗОЛОТА».

КАДУБ – у цій криниці замість стінок – ду-
плавий дуб, який називають «кадуб».

ЛОПАЙЧИНА – назва походить від того, що 
криниця викопана на Лопайчиному полі.

Примітки
1 Записано від Наталії Дмитрівни Гайдур – за-

сновника, організатора і керівника краєзнавчого 
музею, який розміщено в школі, а також від учи-
теля Золотарівської школи І–ІІІ  ст. М.  В.  Бабич, 
1947 р. н.

2  Записано від Олени Антонівни Бабич, 
1927  р.  н., у с.  Золотареве Хустського району За-
карпатської області.
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Оксана Денисюк
(Умань)

ДО С Л І Д Ж Е Н Н Я РЕ Г ІОН А Л ЬН И Х О С ОБЛ И ВО С Т Е Й 
Т РА Д И Ц І Й НО -ПОБУ ТОВОЇ К УЛ ЬТ У РИ 
(з а  матері а ла м и ф ол ьк лорної  п ра к т и к и 
в с ела х Ума нс ьког о ра йон у Черк ас ької  о блас т і)

Розуміння власної національної належ-
ності особливої ваги набуває у наші дні, коли 
глобалізаційні процеси, що охопили світ, ре-
ально загрожують знищенням національних 
культур.

На необхідності вжити заходів, щоб збе-
регти численність і різноманітність культур 
та простежити за тим, щоб у світі панував 
дух рівноправного партнерства й солідарнос-
ті, наголошував на 31  сесії Генеральної кон-
ференції ЮНЕСКО, яка відбулася в Парижі 
у 2001 році, Коітіро Мацура, відомий політик 
і колишній заступник міністра іноземних 
справ Японії [2, с. 4].

Досягти цієї мети можна лише за умови 
виховання підростаючого покоління на за-
садах народної педагогіки, на ґрунті націо-
нальної культури, щоб молодь виразно й 
глибоко відчувала належність до певної нації 
[1, с. 5].

Дослідник Р. Кирчів вважає, що «весь ма-
сив традиційно-побутової культури етносу – 
це складний діахронний і багатогалузевий 
комплекс надбань виробничої і духовної ді-
яльності народу, виражених у конкретних ма-
теріальних, обрядово-звичаєвих, художньо-
словесних і мистецьких реаліях, віруваннях, 
філософсько-світоглядних і побутово-право-
вих установках та знаннях, традиційних сте-
реотипах поведінки, моралі, етики, сімейно-
го і громадського побуту тощо» [3, с. 7].

У праці «Із фольклорних регіонів Укра-
їни» Р.  Кирчів наголошує на необхідності 
і важливості вивчення «регіональних під-
розділів традиційно-побутової культури» 
та виданні «збірників фольклорних записів 
з окремих регіонів і місцевостей, у прове-
денні регіональних експедицій, групуванні 
архівних зібрань фольклорних матеріалів», 
оскільки «фольклорна традиційна культура 
у своєму конкретному наповненні завжди 
регіональна і локальна, що в своєму функціо-
нуванні і розвитку вона пов’язана з певним 
просторово обмеженим середовищем, і є ло-
кальною художньою культурою» [3, с. 8–10].

Тому надзвичайно актуальними стають 
дослідження регіональних особливостей 
традиційно-побутової культури, які від-
давна привертали увагу вчених – лінгвістів-
діалекто логів, етнографів, мистецтвознавців, 
фольклористів.

Метою нашого дослідження стало:
1) дослідити роль і значення фольклорної 

практики у підготовці студентів до майбут-
ньої педагогічної діяльності;

2) проаналізувати та узагальнити матеріа-
ли, зібрані під час фольклорної практики у 
сс.  Текуча та Коржова Слобідка Уманського 
району Черкаської області.

Дослідженням регіональних особливос-
тей усної народної творчості займалися такі 
вчені: В.  Гнатюк, Б.  Грінченко, К.  Квітка, 
Ф.  Колесса, А.  Кримський, Г.  Купчанко, 
О.  Роздольський, П.  Чубинський, І.  Франко, 
В. Шухевич, Д. Яворницький.

Фольклор Уманщини збирали та вивча-
ли В.  Гнатюк, О.  Діденко, В.  Доманицький, 
Н. Кочережко, В. Мицик, М. Мицик, Т. Фіал-
ко, П. Чубинський, Х. Ящуржинський.

Особливості звичаїв, побуту та фольклору 
історичної Уманщини знайшли своє відобра-
ження у працях О.  Воропая, С.  Килимника, 
В. Милорадовича, Г. Танцюри, Н. Сивачук.

Н.  Сивачук зазначає, що життєдайним 
джерелом, яке несе знання про наших по-
передників, є фольклор, який вбирає в себе 
муд рість і знання народу, забуті ним впро-
довж тривалого соціального досвіду. У ньому 
кожне слово – змістовне, щиросердне, прав-
диве, таке, що пройшло випробування долею 
та досвідом цілих поколінь і передавалось від 
старшого до молодшого, пропагуючи високі 
моральні норми й естетичні ідеали. У  тво-
рах українського фольклору знайшли відо-
браження світоглядні уявлення народу, його 
художнє мислення, філософія і педагогіка. 
Тому фольклорне виховання – домінанта на-
ціонального виховання [5, с. 16].

Безпосереднє ознайомлення студен-
тів з народною творчістю відбувається під 
час фольклорно-етнографічних практик. 
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В  Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини створено 
науко-водослідну лабораторію «Етнологія 
Черкаського краю», керівником якої є кан-
дидат педагогічних наук, професор Н. П. Си-
вачук. Співробітники лабораторії щороку 
виїжджають зі студентами у фольклорно-
етнографічні експедиції, під час яких вони 
вчаться «бачити сучасний стан усної народ-
ної творчості й усвідомлюють специфіку 
побутування фольклору у даній місцевості, 
встановлюють причини, що впливають на 
деформацію фольклорної традиції» [5, с. 17]. 
Спілкуючись з жителями села, студенти 
ознайомлюються з багатством не тільки ма-
теріальної, а й духовної культури, з побутом 
селянської родини, дозвіллям.

Значна частина студентів педагогічного 
вузу – міські жителі, тому вони здебільшого 
погано знають життя сучасного села. У їхній 
уяві село – це тільки корови, кози, кури, сви-
ні, старі будинки, а мешканці села – не досить 
освічені, примітивні люди.

Під час фольклорної практики студенти 
мають можливість поринути у благословенну 
стихію мови наших предків, причаститись му-
зикою материнської діалектної мови, засвоїти 
безліч фразеологізмів, привітань, побажань, 
зразків віншування, традиційних формул на-
ціонального етикетного мовлення, які збага-
тять мову майбутнього вчителя, піднімуть її 
до рівня «явища космічного» [4, с. 120].

Н.  Сивачук зазначає: «Відвідування рес-
пондентів, знавців народної творчості, та-
лановитих виконавців, спілкування з ними, 
проживання в одному соціумі, участь у сіль-
ськогосподарських роботах поряд з ними, 
спостереження народних свят і буднів зна-
йомлять студентів з побутом села, його куль-
турою, духовністю, дозвіллям, що є важли-
вим, особливо якщо в перспективі студент 
буде працювати на селі» [5, с. 19].

Хотілося б відзначити, що зазвичай жите-
лі села легко ідуть на контакт, їм надзвичайно 
приємно, що студенти їх уважно слухають, 
записують кожне слово, щось перепитують, 
радяться. Однак останнім часом стала зника-
ти гостинність і відкритість сільських жите-
лів, до якої ми звикли за період проведення 
таких практик, а це більше 10 років.

У 2003 році проводилася фольклорна 
практика у сс.  Текуча та Коржова Слобідка 
Уманського району Черкаської області.

Нашими респондентами стали житель-
ки с. Текуча: Катерина Василівна Полька 
(1939  р.  н.), Валентина Олександрівна Тю-

тюнник (1937  р.  н.), Наталія Апатіївна Кор-
жовська (1925  р.  н.), Євгенія Іванівна Реме-
няка (1927  р.  н.), Параска Василівна Сучак 
(1939  р.  н.), Килина Артемівна Стеценко 
(1912 р. н.).

Опитували ми і дітей, щоб дізнатися, які 
загадки, казки, ігри побутують у селі зараз: 
від Марії Поненко (1993 р. н.) записано чотири 
загадки, дві скоромовки, дві дражнилки; від 
Ганни Оратівської (1991 р. н.) – шість загадок, 
дві лічилки; від Жанни Поненко (1993 р. н.) – 
13  загадок, три лічилки; від Світлани Зозу-
лівни (1991 р. н.) – 13 загадок, одну лічилку; 
від Віталія Максимчука (1987 р. н.), Наталки 
Сучак (1992 р. н.) записано 23 загадки, чотири 
гри («Жмурки», «Квач», «Равлик», «Рука»); від 
Ольги Манчук (1994  р.  н.) зафіксовано п’ять 
лічилок, сім дражнилок.

Від К. В. Польки та В. О. Тютюнник нами 
було записано 28 пісень, 26 ліричних пісень 
та балад, дві жартівливі пісні, 21 загадку, опо-
відання про вовкулаку.

Наведемо його повністю.
«Моя мама, Блоха Наталя Єфремівна, 

1901 р. н., розповідала, що її дядько Сервет-
ник Давид був вовкулаком. Про це знало все 
село. Її  батько Серветник Юхрем помітив 
ще замолоду, що періодично його брат Да-
вид десь зникає. Одного разу він пішов за 
братом і побачив, що той вийшов за село, 
в поле і там, піднявши голову вверх, завив, 
страшнострашно. Тут же з різних боків то 
там, то там йому відповіли вовчим виттям. 
Батько злякався і втік додому. А потім запи-
тав у брата, що він робив вночі в полі? Той 
зізнався, що він вовкулака. Через якийсь час 
про це дізналася сільська молодь. І  хлопці 
почали просити його показати, як він пере-
творюється на вовка. Давид погодився, од-
нак попередив, що як тільки він стане вов-
ком, щоб ті тікали, бо він не може володіти 
собою. Він перетворився на вовка, і хлопці, 
злякавшись, розбіглися. А через якийсь час 
Давид зник, і ніхто не знає, де він дівся. Чи 
його вбили, чи він сам пішов? Ніхто того не 
знає» 1.

Цікаво, що підтвердження цієї інформації 
ми отримали від жінки, яка мешкає майже на 
іншому кінці села – від Наталки Трохимівни 
Розборської, 1892 р. н. Від неї ж нами зафік-
совано одну легенду («Легенда про Великому-
ченика Юрія Змієборця»), одну оповідь про 
вовкулаку та 23 загадки.

Наталка Трохимівна пригадала, що її 
батько, згадуючи своє дитинство, розпові-
дав: «Ми були малими, а в нашому селі був 
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один чоловік Давид, від був вовкулаком. І ось 
одного разу ми вирішили глянути на нього. 
Підкралися за ним. Він вийшов у поле, став 
навколішки і почав вити, задерши голову. По-
тім повернувся, глянув в нашу сторону і як 
кинеться, а ми навтьок. Добігли до старез-
ної хати і ледве встигли вскочити, закривали 
двері прямо перед його мордою. А він почав 
ходити коло хати. До ранку ми сиділи ні живі, 
ні мертві. Батьки нас почали шукати, але в цей 
край села вони навіть і не подумали йти. Доб-
ре, що раніше у хатах вікна не били, як зараз, 
бо з’їв би їх той вовкулака, то й мене б в світі 
не було. Вранці він пішов. А хлопці навтьоки 
додому. А  вдень дядько Давид спіймав їх та 
й каже: “Що ви, хлопці, робите? А якби ви не 
встигли втекти. Нашо мені гріх на душу чіп-
ляти. Я  не володію собою. З’їв би чи роздер 
би. Ніколи так не робіть. Не треба вам того”. 
А потім він десь дівся» 2.

Отже, спочатку ми зафіксували оповідь 
про вовкулаку, який колись мешкав у селі, 
а потім знайшли його родину і дізналися 
справжнє ім’я  – Серветник Давид, на жаль, 
рік народження та його доля залишилися не-
відомими.

Від Наталії Апатіївни Коржовської 
(1925  р.  н.) записано 17  ліричних пісень; від 
Євгенії Іванівни Ременяки (1927 р. н.) зафік-
совано 13  ліричних пісень; від Параски Ва-
силівни Сучак (1939  р.  н.)  – 16  ліричних та 
одну весільну пісню; від Галини Миколаївни 
Сакал (1944 р. н.) записано одну щедрівку, дві 
купальські та одну зажинкову пісню, а також 
повністю зафіксовано весільний обряд.

Надзвичайно мало в селі записано обрядо-
вих пісень, тому ми їх наводимо у статті.

Наша Меланка господиня… / двічі
На синім морі ложки мила.   / двічі
Ложку, тарілку упустила.      / двічі
Тоненький хвартух замочила.  / двічі
Повій, вітре, яром, яром, 
Висуши хвартух крайом, крайом.     / двічі
Повій, вітре, долиною,
Висуши хвартух серединкою.   / двічі
Повій, вітре, буйнесенький, 
Висуши хвартух тонесенький.   / двічі
Щоб матінка не впізнала, 
Щоб шельмою не назвала.   / двічі
Добрий вечір! 3

КУПАЛЬСЬКІ ПІСНІ
Наше Купайло з верби, з верби,
А ти, Іване, прийди, прийди.
Як не прийдеш дивитися,

Не дочекаєш женитися.
Як не прийдеш вінки брати,
Не дочекаєш жінки й мати 4.

***
Ой на Купала,
Ой на Купайла вінки 
                                       в’ються,
За ту дівку хлопці б’ються.
Ой не бийтеся, нема за що.
Вона гарна та й ледащо 5.

ЗАЖИНКОВА ПІСНЯ
Зажинки, пане, зажинки...
Зажинки, пане, зажинки.
Хотять твої женчики горілки,
Хотять твої женчики горілки.
Ой не так же женчики, як женці.
Що сажали панові пшениці,
Що сажали панові пшениці 6.

Отже, у с.  Текуча переважно побутують 
ліричні пісні, частково зберігся весільний об-
ряд, інших обрядових пісень майже немає, 
принаймні їх знавців ми не виявили.

Та найбільше нас вразила інформація, 
отримана від Килини Артемівни Стеценко. 
Вражає грамотність цієї жінки, яка до школи 
ходила лише три дні. В її хаті немає ні радіо, ні 
телевізора. Її  донька, Марія Данилівна Сова 
(1930 р. н.), пояснює: «Мама думають, що це 
від нечистого, того й радіо не дозволяють». 
Тому й фотографуватися Калина Артемівна 
відмовилася категорично.

Хата Килини Артемівни була побудова-
на в 1907 році її батьком. В одній з кімнат на 
стіні висить домотканий килим, на якому ви-
ткано: «СЕЙ КЫЛИМЬ ПАМAТЬ АГАПІИ. 
Х. 1909 Г.». Килим виткав батько Килини Ар-
темівни. У них був верстат, і він на ньому за-
любки працював. Та це тільки частина кили-
ма. Він був удвічі більшим. Старий Артемій 
виткав килим для двох доньок одночасно, 
щоб не забували одна одну. І коли ті повихо-
дили заміж, він розрізав килим навпіл. Кож-
на донька отримала частину з ім’ям сестри 
(Килина  – з ім’ям Агапії, а Агапія  – з ім’ям 
Килини).

Пригадала жінка навіть кілька колискових 
пісень, що їх співала мати:

Котусь сірий,
Котусь білий,
Не ходи по хаті,
Не буди дитяти.
Котусь буде воркотать,
А дитина буде спать.
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Спи з Богом,
Спи з Христом,
Спи з Христом,
З ангелом!
Сонце зійде – 
Розбудим тебе...

Ходить дрімота коло плота,
А сон коло вікон.
Питається сон дрімоти:
– А де будеш ночувати?
– А я буджу ночувати
В Іванові хатині,
Де є малая дитина.

Ходить дрімота коло плота,
А сон коло вікон. 
Питається сон дрімоти:
– А де будеш ночувати?
– Де хатина тепленька,
Де дитина маленька,
Туди підем ночувати
І дитини колисати.

Ходить дрімота коло плота,
А сон коло вікон. 
Питається сон дрімоти:
– А де будеш ночувати?
– Де хатина тепленька,
Де дитина маленька.
Ти ляжеш в ніжках,
А я ляжу в головах; 
Ти будеш дрімати,
А я буду присипляти,
Щоб сало – не плакало,
Щоб росло – не боліло
На головоньку, на все тіло.

Ее-ее, коти два,
Сірі-білі обидва,
То по лужку ходили,
Та пташечки ловили, 
А пташечку на юшечку, 
А пір’ячко в подушечку 7.

Згадуючи своє дитинство, Килина Арте-
мівна пригадала, як і чим вони гралися: «Як 
дітьми були, так і гралися. Дарма що багато 
роботи було. У  землі виривали хатинку. Із 
землі же робили піч, стіл, ну і все хатнє на-
чиння. Як були менші, ляльками гралися, 
було з огірка ляльку зробимо чи з трави скру-
тимо. Жмуток трави візьмемо, перегнемо 
навпіл, частинки менші в сторону відігне-
мо, травою скрутимо – це ручки, інші внизу 
розділимо, скрутимо – то ніжки, а звершу, де 
зігнуто, теж на трішки відступимо, закрути-
мо – то голова, і граємося. А було ше з ткані 

робили. Брали лоскуток, які мама дозволить, 
крутили качалочку, перегнули так, як і траву, 
другою, цвітною лоскуткою запеленали, як 
дитину, зверху хусточку приробили, вугли-
ком личко намалювали і граємося, але то вже 
дорога лялька, такою ми гралися не один рік. 
А старші ставали, то вже на вулицю виходи-
ли. Там грали вже в інше. Ми багато співали 
і танцювали. Був такий “Кривий танець”. Так 
його не кожна дівчина може вивести. Танцю-
ють його так. Вбиваються три кілка в землю, 
а дівчина-ведуча має їх обвести так, щоб по-
тім утворилося кільце. Я поки дівувала, весь 
час водила. В одної получалося. А поки виво-
димо, співаємо:

Ой як я по садочку ходила!
Ой як, як! Ой так, так!
Ой як я за нелюбом тужила!
Ой як, як! Ой так, так!
Ой як, як за миленьким виглядати!
Ой як, як! Ой так, так!
Ой як, як миленькому двері відчиняти!
Ой як, як! Ой так, так!
Ой як, як миленького пускати!
Ой як, як! Ой так, так!

Це не вся пісня. Далі не помню. Співали 
ше “Кривого танцю не виведем…”, та не пом-
ню музики і слова не всі, співати не буду».

Від К. А. Стеценко ми зафіксували коляд-
ку, яку співав її батько:

Ґречная панна пшеницю жала. 
 Ой дай, Бог, їй же!   / двічі
Ой жала, жала, не спочивала. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Прийшло до неї три кавалери. 
 Ой дай, Бог, їй же!
І беруть її в жнива з собою. 
 Ой дай, Бог, їй же!
– Не беріть мене в жнива з собою. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Візьміте мене з батькова подвір’я. 
 Ой дай, Бог, їй же!
В мого батенька три стороженьки. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Перші сторожа – батенько стола. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Другі сторожа – мати порога. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Треті сторожа – братець-ворітець. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Батенько стола чаші сповняє. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Мати в порогах рушнички дає. 
 Ой дай, Бог, їй же!
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Братець-ворітець коня сідлає. 
 Ой дай, Бог, їй же!
За тим же словом будьте здорові. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Ой будьте же здорова, гречная панна. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Гречная панна – панна Галя. 
 Ой дай, Бог, їй же!
На ції святки святкуй же здорова. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Других у Бога дожидай здорова. 
 Ой дай, Бог, їй же!
Не сама з собою, а з отцем, з ненькою. 
 Ой дай, Бог, їй же!
З Ісусом Христом, зі святіш божеством. 
 Ой дай, Бог, їй же! 8

Як бачимо, це дійсно стара колядка, і ті 
образи, що використовуються в ній, потребу-
ють подальшого дослідження.

Розповіла Килина Артемівна і про звичай 
посівання. «Посівають на наступний день 
після Маланки, на Василя. Посівають тільки 
хлопці, дівчат ні-ні. Моя бабуся казали, шо 
першого посівальника треба посадити на по-
розі, і тоді цілий рік курки будуть нестися.

А ще був такий звичай, як влітку посуха. 
Дощів довго нема, то беруть зілля, те, шо на 
Трійцю святять і по хаті розвішують. То його 
не викидали ніколи, а засушували і ховали. 
А як посуха чи ше шось треба, там голова бо-
лить чи ноги, то його використовували. Як 
посуха, то жінки збиралися і йшли до ставка, 
і кидали на нього, на воду, зілля. Поки верта-
лися додому, вже йшов дощ. І я, і моя мама те 
робили. Завжди так було.

А як голова чи ноги болять – то зілля ва-
рили і ним полоскали чи ноги, чи голову, ну 
шо болить. Кажуть, помагало. Я це не пробу-
вала. Казати не буду».

Наведена у статті інформація є тільки час-
тиною майбутнього дослідження, яке готу-
ється автором, де будуть представлені повні 
тексти пісень та описи обрядів, спогади про 
життя, записані від наших респондентів.

Отже, проаналізувавши сучасний стан 
фольклору на досліджуваній території, мо-
жемо дійти таких висновків:

– загальна жанрова структура в нині по-
бутуючому фольклорі в сс. Текуча та Коржо-
ва Слобідка відбита неповністю (деякі жанри 
перебувають на грані відмирання, а окремі не 
поширені зовсім);

– необрядова пісенність збереглася на-
багато краще, ніж обрядова, що зумовлене 
зникненням самих обрядів.
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Ольга Поріцька
(Київ)

У К РА Ї НСЬКО -ПОЛ Ь СЬК Е ПОГ РА Н И Ч Ч Я: 
ДО П И ТА Н Н Я М І Ж ЕТ Н І Ч Н И Х С ТО С У Н К І В 
ТА  С А МОІ Д Е Н Т ИФІ К А Ц І Ї

Пограничні зони – це одна з дуже ціка-
вих проблем етнологічної компаративістики, 
яка може охоплювати широкий спектр про-
блем в залежності від наукових завдань, від 
об’єктивної ситуації, яка характеризує етніч-
ні стосунки в пограничному просторі.

Зараз в умовах активізації глобалізацій-
них процесів знову актуалізуються питання 
самоусвідомлення, ідентифікації та самоіден-
тифікації різних груп населення. Невипадко-
во й етнологічна наука все частіше зверта-
ється до питань самовизначення етносів та 
національних меншин, питання взаємовпли-
вів, співіснування різних національних груп. 
Зрештою, саме життя, оскільки протидією 
глобалізації нерідко стає загострення міжет-
нічних конфліктів, змушує шукати цивілізо-
вані моделі співіснування населення етнічно 
неоднорідних територій.

Українсько-польське етнічне пограниччя, 
з огляду на історичні обставини (входження 
до складу держав Литовської, Польсько-Ли-
товської, Австро-Угорської імперії та Речі 
Посполитої), здавна було неоднорідною та 
неоднозначною зоною внаслідок дії різнома-
нітних викликів: економічних, світоглядних 
(віросповідання). ХХ  ст. залишило по собі 
пам’ять про різні події  – як позитивні, так і 
негативні для обох народів – українців та по-
ляків. Нашим завданням було з’ясувати, як 
позначилися події минулого століття на само-
усвідомленні населення, яке впродовж остан-
ніх двох століть перебувало у складі чотирьох 
держав  – Австро-Угорщини, Польщі, Радян-
ського Союзу і тепер вже незалежної України. 
Таке дослідження було для нас цікавим ще й 
з тієї точки зору, що за останні десять років 
активізувалися подібні розвідки польських 
етнологів, соціологів, етнопсихологів, які сто-
сувалися населення так званих кресів, тобто 
українських, білоруських та литовських тере-
нів, які до 1939 року входили до складу ІІ Речі 
Посполитої. Вивчалося питання самоото-
тожнення (самоідентифікації: як – а)  іденти-
фікації з двома культурами (бікультуралізм 
людини пограниччя); б)  ідентифікації з до-

мінуючою культурою (проблема асиміляції); 
в)  ідентифікації з власною національною 
меншиною (явища сепарації, етноцентризму 
за умови віднайдення й розуміння себе і своєї 
культури, непоєднаної з націоналізмом); так 
і – г) відсутності (недостатності) ідентифікації 
з будь-якою групою (явища маргіналізації) 1. 

Однак необхідно зазначити, що польські 
вчені досліджували сучасний стан самоіден-
тифікації поляків, що проживають на колиш-
ніх кресах (переважно тереном дослідження 
були західна Білорусія та білорусько-литов-
ське пограниччя, що до ІІ Світової війни вхо-
дило до складу Польщі), тобто територіях, 
зараз відокремлених від Польщі державним 
кордоном. 

Наші дослідження стосувалися власне ви-
вчення взаємостосунків в діахронічному роз-
різі та взаємної оцінки, визначення ставлення 
один до одного представників двох основних 
етносів – українців і поляків, які досі прожи-
вають у прикордонних районах (обстеження 
проводилося переважно на території Жовків-
ського р-ну Львівської обл.). 

Слід відзначити, що впродовж повоєнного 
часу, особливо в перші повоєнні роки, кіль-
кість поляків тут різко зменшилася. Після 
війни відбулися суттєві зміни в національ-
ній структурі населення Західної України. 
Різко зменшилася частка польського (а та-
кож єврейського та німецького населення) 
і збільшилася частка росіян. Унаслідок так 
званої репатріації, пов’язаної з масовим пере-
селенням поляків на територію повоєнних 
кордонів Польщі, кількість поляків на Львів-
щині зменшилася на 352,2 тис. осіб 2. Частина 
польського населення Львівщини та Волині 
втекла під час війни, оскільки боялася пере-
слідувань з боку українців (у таких акціях 
українці іноді отримували підтримку від оку-
паційної влади), частина виїхала під час ре-
патріації. За словами сімдесятип’ятилітньої 
мешканки с. Стара Скварява, її мати, полька, 
«часом і до Жовкни втікала, бо то не пита-
ли, чи є діти, чи ні. Могли польку забити і 
всьо. [Партизани? – О. П.] Так. То було страш-
но жити. [Це було вже після війни? – О. П.] Ні, 
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в час війни. Так, коли вони виганяли поляків. 
А потім вже як рускі прийшли, то вже то пре-
кратили. Вже ми сі не бояли» 3 (зап. в с. Стара 
Скварява Жовківського р-ну Львівської обл.; 
2007 р.). Також з’явилися переселенці-україн-
ці з Польщі, переважно насильно витіснені з 
власних осель. 

Репресивна політика Польщі щодо укра-
їнців у міжвоєнний період – цілковите ігно-
рування національного питання, звуження 
шкільництва (кількість шкіл з українською 
мовою викладання зменшилася від 2425-ти, 
що існували у 1922–1923  роках, до 457-ти у 
1934–1935 роках 4), виділення орних земель за 
умов критичного безземелля місцевих укра-
їнців осадникам, тобто колишнім солдатам 
польського війська (вони рідко бралися до 
сільського господарства, такі землі або пус-
тували, або здавалися в оренду за половину 
врожаю місцевим селянам 5),  – не могла не 
призвести до соціального вибуху, який спо-
стерігався в 1941–1944 роках і вилився в кри-
ваві сутички між українцями і поляками, 
провоковані, як правило, третьою стороною 
(як стосовно одних, так і інших), тобто нім-
цями під час окупації Східної Галичини та 
Волині. Фактично, у пам’яті старих людей, 
народжених до 1905–1910 років, з якими мені 
раніше вдалося поспілкуватися, найкращим 
для українців Галичини був час входження 
до Австро-Угорщини, яка надала їм значно 
більше прав, аніж пізніше Польща. Це ж під-
тверджують і наукові дослідження 6. 

Можна було б і сьогодні чекати відгомо-
ну колись пекучого конфлікту, але експеди-
ційні відомості його не підтверджують. За 
словами мешканця с.  Крехів на Львівщині, 
українця за національністю, «Злості на по-
ляків немає... Злість, як у нас кажуть, на 
москалів є. В  кожній хаті. [...]  Для нас вза-
галі совєти і німці, то було те саме. Хоча 
навіть німці десь може в нас були й кращі. 
Я вам скажу, чому. В нас таких бойових дій 
не було з німцями, тому люди може навіть 
не відчули того жаху. Німці прийшли в захід-
ну Україну дуже легко. І  якщо навіть бабця 
старенька каже: “Коли німці йшли, то шоко-
ладки роздавали по селі дітям, а коли йшли 
москалі, вилупили свиню, вилупили коня, 
батька відлупили і так далі, забрали і піш-
ли”,  – порівняння не на користь. Хоча  – шо 
одні, шо другі. То була російська армія, теж 
була бідна, голодна і знедолена. Тут, зна-
єте, не можна звинувачувати вояк...» (за-
писано від Володимира Крука, 1950  р.  н., у 
с. Крехів Жовківського р-ну Львівської обл.; 

2007 р.) 7. Старожилка цього ж села підтвер-
дила у своїй оповіді, що українці з поляками 
жили до війни цілком по-добросусідськи: 
«Ми в пані навіть ходили бавитися. Моя се-
стра і я...» (записано від Катерини Процай-
ло, 1920 р. н., у с. Крехів Жовківського р-ну 
Львівської обл.; 2007 р.), – згадала вона, роз-
повідаючи про власницю села  – «пані Ста-
нічку». На запитання, як ставилася пані до 
селян, відповіла, що добра була, навіть «пані 
Станічка побудувала костел». Діти ходили 
до української школи, хоча повинні були ви-
вчати й польську мову: «То був великий дім, 
та наша школа. Такі вікна мала варшавскі, 
як теперішні ставлят. То ше за Польщі. Але 
як війна настала, то ту школу всьо... Взя-
ли, змили, то всьо наші люди такі погані. 
То україньска школа була. Як поляки ксьонза 
хтіли, то приїжджав польський ксьонз. Там 
були два чи три поляки, і ксьонз приїжджав 
на ту польску релігію» (записано від К. Про-
цайло, 1920 р.  н., у с.  Крехів Жовківсько-
го  р-ну Львівської  обл.; 2007  р.). На запи-
тання, до якої церкви ходили українці, вона 
відповіла: «До нашої, української [йдеться 
про греко-католицьку. – О. П.]. Ми (діти) – 
так і до польської ходили. Нам там образоч-
ки давали – так зваблювали» (там само).

Мешканки іншого села цього ж району – 
Старої Скваряви, польки за національністю, 
підтвердили, що українці й поляки жили 
мирно. Мали власну землю, село не було пан-
ським, однак дуже бідували. Траплялися й 
міжнаціональні шлюби, у яких дітям визна-
чали національність і, відповідно, віровиз-
нання за національністю батька чи матері: 
«У нас так не раз було в селі. Як жінка полька, 
а мала дівчат, то хрестила собі по-польску. 
А  тато, як були сини, в мого тата був син 
один, то він си в церкві хрестив [тато – укра-
їнець.  – О.  П.]» (записано від М.  Мариняк, 
1932 р. н., у с. Стара Скварява, 2007 р.) До сьо-
годнішнього дня поляки традиційно ходять 
до костелу, українці  – до греко-католицької 
церкви. Слід зазначити, що великою мірою 
саме діяльність греко-католицької церкви 
сприяла збереженню національно-культурної 
ідентичності українців упродовж XIX  – на 
початку XX  ст. на теренах українсько-поль-
ського етнічного стику. Хоча належність до 
тієї чи іншої конфесії фактично і є етнона-
ціональним маркером, однак це не провокує 
конфлікту на релігійному ґрунті, оскільки, 
за словами мешканців села, якщо хтось по-
мирає, то до нього кличуть священиків обох 
конфесій, і це сприймається як норма. Мова 
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не є визначальним чинником в ідентифіка-
ції населення, оскільки фактично єдиною 
є українська. Поляки, з якими доводилося 
спілкуватися, розмовляли українською, а, 
за спогадами старожилів, у міжвоєнний час 
сусіди-поляки часто володіли й українською 
мовою. Те ж стосувалося і євреїв, які в до-
воєнний час мешкали по селах, за словами 
селян, вони також розмовляли українською, 
принаймні з українцями. Хоча шлюби між 
поляками та українцями не були закономір-
ністю, але й не були винятком, те ж спостері-
гається і зараз. Цікаво, що на думку респон-
дентів з Хмельницької області, ті поляки, які 
проживають там зараз, намагаються у своє 
середовище чужих не пускати, таким чином 
зберігаючи свою «чистоту»: «Поляки нор-
мально ставляться до всіх людей [серед яких 
живуть  – ідеться передусім про сільську 
місцевість. – О. П.], але вони [...] не допуска-
ють змішування... В них є: оце наше село, оце 
наше [...] ця дівчина має вийти заміж за цьо-
го хлопця, якщо вже вона там десь кудись по-
їхала, то – зараз вже все відбувається – вже 
якесь іде відчуження, відторгнення, тобто 
вона не дотрималась тих законів... Поляки 
намагаються нікого не допускати чужого, 
тільки своїх» (записано в с. Сатанів Хмель-
ницької обл.; 2007 р.).

На жаль, бракує власного матеріалу, щоб 
оцінити ситуацію серед населення польсько-
українського пограниччя з боку Польщі. 
Очевидно, картина була б дещо іншою  – ми 
б спостерігали асиміляційні процеси, само-
ідентифікацію тамтешніх українців з доміну-
ючою польською культурою. Досить складну, 
навіть тривожну, ситуацію серед українців 
сучасної Польщі підтверджують матеріали 
переписів населення. У  нинішніх кордонах 
Польщі автохтонні українці споконвіку про-
живали в історичних областях Бойківщини, 
Лемківщини, Підляшшя, Холмщини, Над-
сяння. Цікаво, що станом на 1934  рік лише 
Перемиська дієцезія УГКЦ, яка й зараз зали-
шається поза державним кордоном України, 
мала 1 млн 224 тис. 191 вірного, які визнавали 
себе українцями 8 (чи відповідно до тогочас-
ної традиції – русинами).

За даними довідника «Зарубіжні україн-
ці» (Київ, 1991 р.), після ІІ Світової війни на 
момент встановлення кордонів між Поль-
щею і СРСР у 1945–1946  роках на території 
Польщі проживало понад мільйон україн-
ців. Після репатріації українців з Польщі і 
поляків з України у Польщі залишилося, за 
різними оцінками, від 350 до 500 тис. укра-

їнців. На початок 1990-х  років вважалося, 
що в Польщі мешкає 300–350 тис. українців. 
За десятиліття української незалежності ви-
явилося, що українцями в Польщі вважає 
себе лише 31 тис. осіб. Правда, ще 5,6 тис. на-
звалися лемками 9. Така ситуація була спро-
вокована повоєнною політикою польського 
уряду (операція «Вісла»), скерованою якщо 
не на депортацію, то на розпорошення укра-
їнців з їхніх питомих земель на інші, пере-
важно на «ziemie odzyskane». Дисперсне роз-
селення, невисокий імідж України в складі 
Радянського Союзу не сприяли консолідації 
українців Польщі. Виникнення Української 
держави не вплинуло на піднесення укра-
їнства серед українців Польщі. На думку 
Петра Андрусечка (польського дослідника, 
українця, у 2003 році – докторанта Східного 
інституту Познанського університету), яку 
він висловив у газеті «Наше слово», «краї-
на, з якою вони  [українці.  – О.  П.] могли б 
себе ототожнювати (насамперед це стосу-
ється української молоді в Польщі), мало-
приваблива та  [...] маловідома тутешнім 
українцям. Негативний образ українця з 
України (гендлярі, проститутки, злочинці) 
не сприяє такому ототожнюванню» 10. З  ін-
шого боку, за соціологічними дослідження-
ми, попри те що поляки вважають для себе 
вигідними економічні відносини, включно з 
інвестиціями, у їхній історичній пам’яті не 
зтерлася асоціація частини сьогоднішньої 
України з територією т. зв. кресів Польської 
Речі Посполитої міжвоєнного періоду, яка 
ще залишається у спогадах старшого за ві-
ком населення сьогоднішньої Польщі. На 
думку голови Союзу українців Польщі Пе-
тра Тими, основну загрозу для існування 
української спільноти в Польщі становить 
її розпорошеність, бо не дає можливості для 
її розвитку. Водночас ставлення поляків до 
українців позитивнішим не стало: «Явне во-
роже ставлення, яке проявилося, наприклад, 
у ході досліджень громадської думки, часто 
підміняється удаваною толерантністю» 11. 

Таке ставлення поляків до України та 
українців фактично веде до пришвидшен-
ня асиміляції польських українців та їхньої 
ідентифікації з домінуючою, польською, 
культурою, тим більше, що українські урядо-
ві та громадські організації не мають чіткої 
та послідовної програми співпраці України з 
діаспорою. 

Підводячи підсумок, важливо відзначи-
ти, що в переважній своїй більшості насе-
лення українсько-польського пограниччя 
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ідентифікує себе як українців, найвиразні-
шою етнодиференціюючою ознакою є віро-
сповідання, бо поляки є переважно римо-
католиками, а українці – греко-католиками. 
Етнічні групи цього регіону історично фор-
мувалися на засадах релігійної відмінності, 
та й у пробудженні, збереженні національної 
свідомості велика роль належить духовен-
ству. Наслідки цього відобразилися в куль-
турних стереотипах: українця  – як греко-
католика (православного), поляка  – як ка-
толика, отже релігійний поділ тут наклався 
на етнічний. Наявність у регіоні православ-
них церков різних конфесій (православної 
Київського патріархату, православної Мос-
ковського патріархату, української авто-
кефальної), греко-католицької (яка домі-
нує за кількістю храмів) та католицької не 
створює напруженості, хоча, за словами 
інформантів, одразу після проголошення 
незалежності України і відродження рані-
ше заборонених конфесій чи появи нових 
(до Другої світової війни основними тут 
були римо-католицька та греко-католиць-
ка церкви) такі конфлікти спостерігалися, 
коли навіть члени однієї родини відвідува-
ли різні церкви. Зараз зберігається ситу-
ація, коли в одній родині є віруючі різних 
конфесій, однак це толерується, більше 
того – одні й ті ж люди можуть одночасно 
(навіть упродовж одного дня) відвідува-
ти культові споруди різних конфесій, не-
рідко із цілком побутових міркувань, не 
пов’язаних з віросповіданням. Мова не є 
в сучасних умовах етнодиференціюючим 
чинником, оскільки переважна більшість 
поляків не тільки володіє українською мо-
вою, а й нерідко визначає її для себе осно-
вною мовою спілкування. 

У  сучасних умовах важливими чинни-
ками, які формують ідентифікацію людини 
з тією чи іншою культурою, є родинне ви-
ховання, середовище, у якому людина живе, 
інтеграційні процеси, державна національна 
політика, яка за сьогоднішніх умов потребує 
значної корекції, адже, як можемо спосте-
рігати, відсутність національної ідеї, яка б 
консолідувала українців різних теренів дер-
жави та за кордоном і визначила б напрям 
руху, культурні пріоритети, активізувала би 
зв’язки з діаспорою, де недоброзичливцями 
підживлюються «відцентрові» рухи на зра-
зок русинства в Польщі, Словаччині, Сербії 
тощо, не сприяє консолідації нації в державі 
та зростанню авторитету українства поза її 
межами. 
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