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УДК  39:908(477)“9/11”  Володимир Баран
(Київ)

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ  
В ПЕРІОД КИЄВО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

У статті на основі  аналізу історичних писемних джерел та дослідження археологічних 
пам’яток розглядаються питання етногенезу східних слов’ян та українців, зокрема норманська та 
антинорманська теорії походження. Подається детальний історіографічний огляд питання. 

Ключові слова: етногенез, етнокультурні процеси, етнонім, політонім.

В статье на основе анализа исторических письменных источников и исследования археологи-
ческих памятников рассмотрены вопросы этногенеза восточных славян и украинцев, в частности 
норманская и антинорманская теории происхождения. Предоставлен детальный историографи-
ческий обзор вопроса.

Ключевые слова: этногенез, этнокультурные процессы, этноним, политоним.

The questions of the ethnogenesis of Eastern Slavs and Ukrainians, in particular Norman and 
Antinorman theories of the origin are considered in the article on the base of the analysis of the 
historical written sources. The detailed historiographical analysis of the question is given.

Keywords: ethnogenesis, ethnocultural processes, ethnonym, politonym.

У кінці ІХ – Х ст. племінний устрій на східнослов’янських землях поступово 
набирав державотворчих обрисів. Виникнення Києво-Руської держави змінило 

етнокультурну ситуацію. У межах етнічного східнослов’янського простору з’явився но-
вий норманський («варязький») компонент – варязькі дружини і їхні князі. Їхня при-
сутність засвідчена писемними та археологічними джерелами. В історичній, археологіч-
ній, лінгвістичній літературі вже понад двісті років стоїть питання, за яких умов і ким 
була створена східнослов’янська держава – Київська Русь. Чи вона виникла внаслідок 
поступового еволюційного економічного й суспільного розвитку шляхом об’єднання вже 
існуючих на той час слов’янських племінних союзів, чи державність було привнесено 
ззовні? Чи діяли обидва фактори – внутрішній і зовнішній? Як вони взаємовідносилися 
між собою? Коли і як на просторах східнослов’янської рівнини з’явився етнонім «русь»? 
Чи його утвердження в умовах східнослов’янської державності рівночасно означало утво-
рення давньоруської народності, яка розпалася на окремі східнослов’янські народи після 
занепаду Київської держави? Чи білоруський, російський та український народи, як і 
західно- та південнослов’янські, а також більшість європейських народів сягають своїми 
витоками додержавних часів? 

Ці питання, на жаль, нерідко зі сфери науки переходять у сферу політики з усіма 
негативними наслідками, що з цього випливають.

Першим питання про походження східнослов’янської держави – Київської Русі – по-
ставив літописець Нестор: «Звідки пішла Руська земля і хто в ній почав спершу княжи-
ти, і як Руська земля (держава) постала?» [13, c. 1].

Київський літописець чітко, впевнено й однозначно висловлює свою позицію з цього 
питання. Він знає варягів – «русів», до яких належить і династія київських князів Рюри-
ковичів, називає племена, які посилали до них посольства із запрошенням на княжіння. 
Оскільки в часи літописця князі вже ослов’янилися, а очолена ними держава, отримавши 
від них назву «Русь», поступово поширювала її на всі племінні об’єднання, що входили 
до неї («поляне иже ныне зовомая Русь»), то він, ніби передбачаючи полеміку, вважав 
за необхідне не тільки довести, що в державотворчих процесах на східнослов’янських 
землях брали участь «варяги» – руси, але і пояснити нащадкам етнічне походження кня-
зів і цієї назви. Називаючи всі чотири північносхідні племена (чудь, словени, кривичі 
і весь), які посилали посольства «за море, до варягів, до русі», літописець пише: «Бо 
так звали тих варягів – русь, як ото одні звуться свеями, інші урмани, англяни, інші 
готами, отак і ті» [13, c. 12]. Ще одним, на думку багатьох дослідників джерелом, що 
заслуговує на увагу, є «Бертинські анали». У них ідеться під 839 роком про прихід в Ін-
гельгейм до франкського короля Людовика Благочестивого візантійських послів. З ними 
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в Інгельгейм прийшли люди, яких напра-
вив візантійський імператор Феофіл. При 
візантійському дворі вони назвали себе 
русами й повідомили імператора, що по-
слав їх у Константинополь каган заради 
дружби. Людовику Благочестивому в Ін-
гельгеймі зізналися, що вони – нормани, 
шведи [5, c. 591]. Дві згадки про норма-
нів-русів залишив кремонський єпископ 
Ліутпранд, що у X ст. двічі побував по-
слом у Константинополі. У його записках 
читаємо: «На північ від Константинопо-
ля живуть: угри, печеніги, хозари, руси, 
котрих ми інакше називаємо норманами 
<...> Це народ, що живе на півночі: греки 
називають їх русиос (rusios), тобто світли-
ми (русявими) за особливостями їх тіла, 
а ми називаємо їх норманами за їх місцез-
находженням» [9, c. 104].

Отже, етнонім нормани-руси, чи за Лі-
тописом варяги-руси, тоді означав одну й 
ту ж етнічну групу. «А слов’янський на-
род і руський один; од варягів, бо про-
зивалися вони руссю, а спершу були 
слов’янами» [13, c. 16].

Літопис, Бертинські анали й перші 
договори київських князів з Візантією, 
у тексті яких переважають норманські 
імена, на наш погляд, дають найбільш 
виразний джерельний матеріал для ро-
зуміння складних процесів міжетніч-
них відносин напередодні виникнення 
східнослов’янської державності.

Згідно з Літописом, слов’янські пле-
мена, у тому числі й східнослов’янські, 
у VІІI–IX ст. являли собою мозаїку чис-
ленних етнокультурних груп і союзів. Усі 
вони «мали свої обичаї і закони предків 
своїх і заповіти кожне свій норов» [13, 
c. 8]. За археологічними матеріалами у 
VIII–IX ст. південна група правобережних 
племен, до якої входили волиняни, дерев-
ляни, поляни, уличі, тиверці, хорвати, що 
на якийсь час були в дулібо- волинському 
племінному союзі, представлена однією 
райковецькою культурою. Сіверяни, які 
утворили на Дніпровському Ліво бережжі 
свою волинцівсько-роменську культуру, 
зв’язують з Правобережжям спільні ет-
нокультурні витоки, що сягають празько-
корчацьких та інтегрованих з ними пень-
ківських старожитностей. Маючи значною 
мірою спільні корені, ці культури дуже 
близькі за характером поселень, жител, 
похоронного обряду, зокрема ліпного по-
суду. Вони засвідчують існування на обох 

берегах Дніпра єдиного етноплемінного 
простору. Були зроблені навіть спроби 
(І. Ляпушкін) розглядати старожитності 
VІІІ–Х ст. Лівобережжя і Правобережжя 
Дніпра як одну культуру. Етнокультурна 
єдність сіверян і правобережних племен 
та спільність їхніх витоків документують-
ся все новими матеріалами. Окрему етно-
культурну групу представляють північно- 
східні племена Поволжя, представлені 
своїми культурами (довгі кургани, сопки 
і т. п.).

В. Сєдов зробив спробу підмінити сіве-
рян русами, які нібито принесли на Дні-
про волинцівську культуру із Самарського 
Поволжя [21, c. 50–80]. За В. Сєдовим, на 
Дніпровське Лівобережжя в кінці VII ст. 
переселилися носії іменьківської культу-
ри. Остання у V–VII ст. була створена 
на Верхній Волзі вихідцями зі степово-
го Причорномор’я сармато-слов’янами, що 
були розгромлені гунами разом з готами 
та іншими носіями черняхівської культу-
ри [21, c. 50–80].

Щоправда, автор не уточнює, чи це 
населення вже було русами на Волзі, чи 
стало ними, повернувшись знову на Дні-
про. Доказів, які свідчили б про перене-
сення черняхівської культури у V ст. на 
територію Верхнього Поволжя, як і про 
появу іменьківської культури в Дніпров-
ському Лівобережжі та перетворення її 
тут у волинцівсько-роменську, у при-
роді не існує. У степовій зоні Північно-
го Причорномор’я, ущерть заповненій 
у III–IV ст. кочівлями багатьох сармат-
ських племен, пізніми скіфами й готами, 
не було місця для слов’янських землеро-
бів. Слов’янських пам’яток III–IV ст. там 
не виявлено. Тож де міг утворитися той 
сармато-слов’янський симбіоз, що діс-
тав назву «роси»? До цього часу ніко-
му з лінгвістів та істориків не вдалося 
показати, що якесь із сарматських пле-
мен носило назву – «Русь» і передало її 
слов’янам. Таких даних не містять жодні 
достовірні писемні джерела, у тому числі 
«Баварський Географ». Усе це суперечить 
спробам поселити на Дніпрі під Києвом 
сармато-слов’янських русів, ба, навіть 
утворити з них поруч із Хазарією в кінці 
VII – упродовж VIII ст. могутній «Русь-
кий каганат» [21, c. 50–82].

Руси і «Руський каганат» знадобилися 
В. Сєдову як етнотворча, а згодом дер-
жавотворча сила, яка, нібито поглинувши 
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інші східнослов’янські племінні групи, 
зумовила виникнення в додержавний пле-
мінний період східнослов’янської етнічної 
спільності, а в умовах державності – дав-
ньоруської народності. Ці етноорієнтова-
ні в минуле «концепції», що нагадують 
погодінський імперіоцентризм, шукають 
підтвердження своїх виключних прав на 
Києво-Руську спадщину. Аналіз усіх на-
явних даних дозволяє констатувати, що ні 
Літопис, ні будь-які інші писемні джерела 
не знають на теренах східнослов’янського 
етнічного простору до утворення Києво-
Руської держави Руського каганату. Тим 
більше, його неможливо створити з до-
помогою археологічних джерел. До речі, 
навіть В. Сєдов змушений визнати, що 
«последний период истории Русского ка-
ганата не отражен письменними докумен-
тами» [21, c. 77]. З повною відповідаль-
ністю можна додати, що немає реальних 
джерел ні писемних, ні тим паче археоло-
гічних і для відображення його початку. 
Племена (поляни, сіверяни, в’ятичі), які, 
за В. Сєдовим, повинні були входити в 
Руський каганат, за свідченням Літопису, 
платили данину Хозарії [18, c. 18]. По-
ляни, як відомо з літописних текстів, у 
VIII–IX ст. утворили своє племінне кня-
жіння із центром у Києві.

Відсутність будь-якого спадкоємно-
го зв’язку між іменьківською культурою 
на Волзі та волинцівсько-роменською на 
Дніпрі одночасно спростовує спроби по-
єднати неіснуючий руський ранньосеред-
ньовічний каганат з пізнішою літописною 
«Руською землею». Назва «Русь», «Русь-
ка земля» з’являється лише в кінці IX ст. 
з приходом до Києва князів Рюриковичів. 
На думку більшості лінгвістів, вона скан-
динавського походження [17, c. 37].

В. Ключевський та О. Пріцак вважа-
ють, що топонім «Руська земля» покри-
ває передусім Київську, Чернігівську та 
Переяславську області, де осідали варя-
ги, які були опорою княжої влади. Зго-
дом «Русь» стає офіційною назвою дер-
жави Рюриковичів, і вже як політонім 
поступово сприймається її оточенням. Це 
знаходить своє відображення в докумен-
тах і писемних джерелах. До 60-х років 
IX ст. загальновживаними були назви 
«слов’яни» і племінні назви («поляни», 
«сіверяни», «деревляни» та ін.), які в 
додержавний період слід розглядати як 
окремі етнічні одиниці. При цьому за-

гальна назва «слов’яни» визначала всіх 
слов’ян, усю загальнослов’янську різно-
племінну сім’ю, що у VIII–IX ст. зайня-
ла ряд суцільних регіонів між Ельбою 
та Волгою, Прибалтикою, Подунав’ям 
та Балканським півостровом. Лише у Х–
ХІ ст. «Русь» як назва державного утво-
рення східних слов’ян поступово починає 
закріплюватись на землях тих племен, 
яких підкорили й обклали даниною київ-
ські князі. За Володимира Святославича 
та Ярослава Мудрого вона як політонім 
поширюється на ввесь етнічний простір 
східної частини слов’янства. Тепер на-
зви «Руська земля», «руські люди» ви-
значають їх належність до Києво-Руської 
держави Рюриковичів, ким би вони самі 
себе не усвідомлювали, чи деревлянами, 
чи словенами, чи іншими. Питома вага 
племінних назв у документах ХІ–ХІІ ст. 
зменшується, хоча повністю не зникає. 
У ряді випадків давні племінні назви 
переходять у назви земель («Древлян-
ська земля», «Волинська земля»). У пе-
ріод роздробленості після смерті Ярос-
лава Мудрого кількість князівств-земель 
значно збільшується. Тепер їхні терито-
ріальні назви – «Київська земля», «Га-
лицька земля», «Ростово-суздальська 
земля» і т. п. – засвідчують корінні змі-
ни в політичному та етнокультурному 
розвитку того населення, яке входило 
ще недавно в могутню державу Рюрико-
вичів. Вони поступово формуються в ще 
ширші етнотериторіальні об’єднання як 
на півдні, так і на півночі Русі і фак-
тично визначають етнічний розвиток 
тих східнослов’янських народів, ембріо-
ни яких як на півночі, так і на півдні 
з’явилися ще в VI–VIII ст. в часи великої 
міграції слов’ян. З цього випливає, що 
центральна великокняжа київська влада, 
для якої назва «Русь» була етнонімом, 
успішно забезпечила його поширення 
як політоніма на всю державу, але для 
перетворення його в етнонім, який би 
об’єднав у єдиний етнос все її населен-
ня, часу забракло. На думку Б. Грекова, 
«время уделов нельзя называть киевским, 
хотя бы по той причине, что Киева как 
политического центра уже тогда не было, 
он стушевался и решительно затерялся 
среди других местных центров <...> По-
литического единства, хотя бы в относи-
тельной форме Древнеруского государ-
ства в это время уже не было» [4, c. 9].
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Безмежні простори, природні пере-
шкоди (величезні ліси, болота, слабкість 
комунікацій, постійні міжудільні війни, 
а також різні торговельно-економічні, по-
літичні, навіть етнічні та зовнішні чин-
ники, були непереборною перешкодою на 
шляху перетворення політичної консолі-
дації в етнічну. На нашу думку, найбіль-
шим досягненням на цьому шляху було 
прийняття єдиної православної віри. Од-
нак єдність культу ще не означає створен-
ня єдиного етносу.

Натомість сама княжа династія 
слов’янізується, порівняно досить швидко. 
Уже в третьому поколінні князі починають 
прибирати слов’янські імена (Святослав). 
При збереженні свого етноніма вони втра-
чають свою норманську самосвідомість і, 
навпаки, у різних кінцях Києво-Руської 
держави населення приймає привнесений 
етнонім «Русь» як політонім, але зберігає 
свою самосвідомість, почуваючи себе меш-
канцем своїх князівств-земель. Це й стало 
вирішальним чинником етнокультурного 
розвитку Київської Русі і визначило його 
остаточний результат – утворення трьох 
східнослов’янських народів. Це відобра-
жено і в писемних джерелах. «Русь», 
«Руська земля» подавалися літописом у 
двох значеннях: вузькому та широкому. 
У вузькому значенні ця назва покривала 
лише Київщину й Чернігівщину разом з 
Переяславом Руським, що, за Констан-
тином Багрянородним, ще носила назву 
«Внутрішня Русь». У широкому значенні 
це була офіційна загальнодержавна назва, 
яка, однак, не усвідомлювалася в усіх 
кінцях імперії Рюриковичів як етнонім, а 
означала поняття підданства, належності 
до держави русів. Так, проти Святополка 
і польського короля Болеслава Хороброго 
«Ярослав же совокупивь Русь, й варяги, 
й словень» [18, c. 96], тобто об’єднав ва-
рягів і слов’ян в руську дружину. У літо-
писних текстах знаходимо приклади, коли 
князі з периферійних земель добивалися 
частки для себе або своїх дітей у «Русь-
кій землі». Відомий вислів Володимиро-
Суздальського князя Юрія Долгорукого 
«Тако ли мне части нету в Руской земли 
и моим детемь?». У Київ або Переяслав, 
тобто в «Русь», з різних кінців Київської 
держави ходили духовні чи державні 
чини, посольства, дружини. Наприклад, 
із Новгорода «йде в Русь [Київ. – В. Б.] 
архиепископ Нифонть» (Полное собра-

ние русских летописей, 1962, т. 2, с. 308). 
Отже, «Русь», «Руська земля» виділяєть-
ся Літописом, як основна центральна, сто-
лична частина Київської держави, де по-
селилися перші князі-руси з варязькими 
дружинами.

Візантійські джерела також чітко ви-
діляють норманів-русів із «Внутрішньої 
Русі» навколишніх славіній. Перші були 
не тільки соціальною верхівкою, як це на-
магаються зобразити деякі історики [20, 
c. 105], але й прийшлою етнічно іншою 
від слов’ян панівною групою. Описуючи 
полюддя, Константин Багрянородний роз-
глядає його як наїзди «русів» на залежні 
від них землі східнослов’янських племен, 
що перебували за межами «Руської зем-
лі». «Коли наступить місяць листопад, 
тоді їх архонти виходять з усіма русами 
із Києва і відправляються за полюддям, 
що іменується «кружінням», а іменно – в 
Славинії вервіанів (волинян), драгувітів 
(дреговичів), кривичів, сіверян та інших 
слов’ян, які є пактіотами (данниками) ру-
сів» [20, c. 273]. Збираючи данину, княжа 
дружина, ядром якої у X ст. ще були варя-
ги-руси, «насиляше» слов’янське населен-
ня. У часи Ігоря деревляни, що усвідом-
люють себе окремою племінною етнічною 
групою, за Літописом, протистоять русам 
та їх князю, який «аки волк, восхыщая 
и грабя» внадився на «Деревлянську зем-
лю». Деревляни не вважають себе руса-
ми. Убивши Ігоря вони кажуть: «Сe князя 
убихом руского».

Отже, усвідомлення своєї племінної 
належності навіть у часи державності не 
тільки зберігалося, але й активно проти-
ставлялося князям і «Руській землі». Це 
характерно не тільки для деревлян, але 
й для всіх інших племінних об’єднань, 
принаймні для переважної більшості. Та-
ким чином, цілком закономірно розгляда-
ти русів і слов’ян на початку створення 
Київської держави не тільки як дві різні 
соціальні групи, але й етнічні.

У науці навіть прийнято ділити до-
слідників східних слов’ян на норманіс-
тів – тих, хто вважає, що Києво-Руську 
державу створили нормани-руси, та анти-
норманістів – тих, хто це заперечує.

На цю тему є багато літератури. На 
нашу думку, найбільш всебічно розглянув 
позиції засновників норманської теорії та 
їх противників М. Грушевський у спеці-
альній праці, поміщеній у примітках до 

http://www.etnolog.org.ua



10    

першого тому «Історії України-Руси» [5, 
c. 578–602]. Історіографію норманської 
теорії він починає з «Повісті минулих 
літ», «бо її автор виходив з переконання, 
що Русь – то один з варязьких народів, 
а варяги – се північно-германські наро-
ди на Балтійському побережжі». Далі 
йде цитата з Літопису: «Си це бо звахуся 
Свее (шведи), друзии же Урмани (нор-
мани), Аньгляне, инии Готе (Готлянд) – 
такс й си» [5, c. 579]. М. Грушевський 
стверджує: «Варягами на Русі в Х–ХІ ст. 
звалися дружини, зложені переважно чи 
виключно із скандинавів», які автор Літо-
пису чітко відрізняє від слов’ян. На його 
думку, у XVIII ст. оповідання Літопису 
про призвання варязьких князів-русів 
«прийнято просто як канонічне». Не див-
лячись на критичну оцінку тексту Літопи-
су щодо процесів слов’янського державо-
творення, М. Грушевський деякі докази 
Шлецера та Байєра на користь літописної 
версії про норманів-русів називає важ-
ливими. Серед них він виділяє звістку 
«Бертинських аналів»; зв’язок варягів зі 
скандинавськими «Veringamy» про пере-
важаючу кількість норманських імен у 
договорі Олега з Візантією у 911 році; 
про назви дніпровських порогів у Кон-
стантина Багрянородного, які звучать і 
по-слов’янськи, і по-германськи. «Нор-
манство, будь-що-будь, оперте на деяких 
фактах», – робить висновок автор «Істо-
рії України-Руси». Критично аналізуючи 
аргументацію норманістів (А. Куника, 
М. Погодіна), М. Грушевський дав не 
менш сувору оцінку багатьом представ-
никам антинорманізму: Г. Еверсу за хо-
зарське походження київських князів і 
«притягнення до Русі біблійного Роша 1 
та сарматів-Роксоланів», С. Гедеонову 
за те, що бачив у варягах «балтійських 
слов’ян», а теорію Д. Іловайського про 
те, що «роксолани – це Русь, а гунни і 
болгари – це слов’яни», вважав «безви-
хідною». Зрозуміло, М. Грушевський не 
приймав і готської теорії походження ру-
сів А. Куника. 

Основною засадою, з якої виходив 
М. Грушевський у критиці Літопису і при-
хильників привнесення східним слов’янам 
державності ззовні, було в принципі пра-
вильне розуміння ним загальнолюдських 
процесів історичного розвитку, які у своїй 
модифікації переживали й слов’яни. Він 
пише: «Може тепер кожний приймати на 

віру чи не приймати літописну легенду 
[про походження Русі. – В. Б.], але не 
може будувати свою концепцію виключ-
но на її основі, мусить шукати глибших 
основ в самім народі, в фактах побуту, 
права, культури і т. ін.» [5, c. 590].

Не менш дискусійним залишається 
питання про спадкоємність Києво-Русь-
кої держави. М. Грушевський, усупе-
реч російській історіографії, не визнає 
східнослов’янської єдності та єдиної 
східнослов’янської мови, якої «ніколи не 
існувало» [5, c. 4]. Основними творцями 
Києво-Руської держави він вважав півден-
ну групу східних слов’ян – предків укра-
їнського народу, на землях яких вона була 
створена. Північно-східні землі Київської 
Русі, де жили предки росіян, М. Грушев-
ський розглядав як провінції, подібні до 
Дакії або Галії, що були в складі Рим-
ської імперії. «Від часів слов’янського 
розселення історія українсько-руської те-
риторії стає історією українсько-руського 
народу» [5, c. 6].

Близькі концепції, хоч і не так вичерп-
но висловлені, існували й до М. Грушев-
ського. Ще на початку XIX ст. Д. Бан-
тиш-Каменський, котрий Київську Русь 
розглядав як «вітчизняну колиску», у 
політичному відношенні саме Малу Русь 
(Україну) вважав спадкоємицею основ-
ної частини руських князівств [2, c. 10]. 
М. Маркевич, визнаючи великоросів мо-
лодшими братами, вважав, що вони по-
ходять від іншої основи і виникають з 
переселенців Південної Русі [16, c. 6]. 
О. Шафонський також визнавав старшин-
ство українців над іншими слов’янськими 
народами. Він фактично вважав, що біль-
шість із них – це давні нащадки різних 
слов’янських племен, що вийшли з тери-
торії України 2 [26, c. 41].

Цікава позиція М. Костомарова. Він 
виділяв аж шість основних народностей 
у києво-руський період, зокрема в часи 
існування удільних князівств: південно-
руську, сіверську, що була близькою до 
південної, великоруську, білоруську, 
псков ську і новгородську [11, c. 21]. Цей 
поділ близький до політичної структу-
ризації тих східнослов’янських племін-
них союзів, які склалися напередодні 
виникнення Київської держави. Він не 
супе речить трьом основним напрямкам 
розвит ку східнослов’янських племен, 
що чітко вимальовуються у світлі архео-
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логічних джерел VI–X ст. Це південна, 
 північно-західна та північно-східна гру-
пи. «Південноруську народність» М. Кос-
томаров розумів у «тому вигляді, який 
був прообразом сучасного» [11, c 58], 
тобто як предків українського народу, 
котрі, розвиваючись, поступово набували 
тих етнографічних рис, що були властиві 
українцям XIX ст.

У російській історіографії проблему 
спадкоємності загострив М. Погодін. Він, 
з одного боку, рішуче підтримав при-
хильників норманської теорії, що ство-
рювало йому видимість об’єктивності на-
віть в очах представників європейської 
історичної науки; з другого боку, він, 
усупереч будь-яким історичним фактам, 
археологічним та лінгвістичним даним, 
оголосив Середнє Подніпров’я землею 
предків росіян. Останніх ніби-то прогна-
ли з Подніпров’я монголо-татари. І лише 
тоді їх місце в Подніпров’ї зайняли нові 
поселенці, що прийшли сюди з Волині та 
Галичини. Висновок напрошується сам 
собою: первісними мешканцями і твор-
цями Київської Русі, за М. Погодіним, 
було придніпровське населення – предки 
росіян – та нормани-руси. Звідси Росій-
ська імперія є прямою спадкоємицею Ки-
ївської держави.

Аналогічну позицію щодо слов’ян і 
Русі підтримував С. Соловйов. Для нього 
історія східних слов’ян і Русі – це істо-
рія Росії, хоча він також не сумнівався 
в правдивості Літопису про покликання 
варягів-русів, які, на його думку, підтвер-
джуються свідченнями іноземними: свід-
ченнями «Бертинських літописів (ана-
лів)», відомостями Ліутпранда, Єпіскопа 
Кремонського «про тотожність русі з нор-
манами» [22, c 118].

Отже, згадані автори єдність східних 
слов’ян і виключну спадкоємність від Русі 
до Росії декларували без слов’янських 
русів і Руського каганату на Дніпрі у 
VIII– IX ст.

Цікавим у цьому аспекті є визнання 
В. Ключевським некоректності вживання 
стосовно східних слов’ян додержавного 
періоду, до IX ст., термінів «руси», «русь» 
і похідних від них. Не сумніваючись у 
тому, що Русь – це нормани, він вслід 
за своїми попередниками, зокрема, своїм 
учителем С. Соловйовим, вживав стосов-
но східних слов’ян перед утворенням Ки-
ївської Русі терміни на кшалт «русские 

славяне», «русские купцы», «Русь», «рус-
ская равнина», «Южная Россия», «рус-
ская степь» і т. п., «пользуясь, – за його 
висловом, – привычным словоупотребле-
нием». Водночас В. Ключевський визнає, 
що «о Руси среди восточных славян в 
VIII в. совсем не слышно, а в ІХ–Х вв. 
Русь среди восточных славян – еще не 
славяне, отличаясь от них как пришлый 
й господствующий класс от туземного 
й подвластного населения» [8, c. 142]. 
«Привычные словоупотребления» також 
не такі вже й безневинні. Ці терміни вжи-
валися російськими, а пізніше нерідко 
й радянськими вченими цілком свідомо, 
з метою формувати загальну громадську 
думку про споконвічність неподільності 
східного слов’янства, а значить – непо-
дільності імперії.

Спроби М. Погодіна підмінити давніх 
мешканців Подніпров’я – предків укра-
їнців – предками росіян розкритикував 
М. Максимович. Вважаючи південнорусь-
ку й північноруську мови братніми, він не 
сумнівався, що вони вже були окремими в 
дотатарський період [15, c. 189–190].

Його підтримав В. Антонович, який 
обстоював безперервність розвитку місце-
вого населення Середнього Придніпров’я, 
що зараз фундаментовано археологічними 
матеріалами, і різко виступив проти на-
думаних і нічим не обґрунтованих спроб 
М. Погодіна і О. Соболєвського та дея-
ких інших істориків зв’язати історичний 
розвиток Подніпров’я з російським насе-
ленням, що нібито під тиском монголо-та-
тар відійшло в Росію, а на його місце в 
XIV ст. прийшли українці з Галичини й 
Волині. З іншого боку, він повністю від-
хилив твердження деяких польських до-
слідників про колонізацію Середнього 
Подніпров’я поляками з Повіслення після 
татарської навали. Отже, він зайняв ціл-
ком чітку позицію, згідно з якою, носієм 
державотворчих зрушень у Подніпров’ї 
було місцеве населення [1, c. 225].

Історики радянського періоду в Украї-
ні, Росії та Білорусії – Б. Греков, М. Ти-
хомиров, Б. Рибаков В. Довженок та 
інші – дотримувалися офіційної антинор-
манської точки зору на виникнення Ки-
єво-Руської держави. Вони з офіційного 
погляду розглядали цю проблему в пла-
ні політичної та етнічної єдності східно-
го слов’янства. Лише в окремих випадках 
з’являлися статті, у яких автори дотри-
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мувалися джерельних матеріалів. Серед 
них можна назвати статтю В. Мавродіна 
«Основые этапы развития русского наро-
да». У ній визначаються етнографічні й 
мовні відмінності племен у додержавний 
період, а потім утворення на їх основі зе-
мель, які не були знівельовані в часи Ки-
єво-Руської держави. У період феодаль-
ної роздробленості відокремлення земель 
та князівств поглиблюється. Усе це ство-
рює умови, за яких етнічні утворення, що 
свого часу відповідали «самостійним дер-
жавам», визначають хід історичного про-
цесу. Успадковані від племінного періо ду 
старі мовні особливості, а також етно-
культурні відмінності, не знівельовані в 
період державності, поновлюються в пе-
ріод феодальної роздробленості та еконо-
мічної й політичної ізольованості руських 
князівств» [14, c. 63]. Ця стаття була ор-
ганізовано розкритикована, після чого її 
автор був вимушений приєднатися до офі-
ційної позиції з цього питання. Фактично 
не визнавав етнічної монолітності Київ-
ської Русі К. Гуслистий [6, c. 105–107].

Питання існування давньоруської на-
родності не втрачає своєї актуальності і 
сьогодні. При цьому воно, як і раніше, 
несе певне політичне навантаження.

У нових працях ми знаходимо і росо-
монів-русів Б. Рибакова, і спроби знайти 
слов’янських русів в інших джерелах, по-
минаючи росомонів [21]. Такі настійливі 
пошуки етнотворчої сили, яку має станови-
ти феномен русів ще задовго до утворення 
Київської Русі, викликані тим, що інак-
ше неможливо довести «етнічну моноліт-
ність» східних слов’ян у період племінно-
го устрою. Якщо такого племені чи союзу 
племен, тим більше «Руського каганату», 
що поглинув усі інші східнослов’янські 
племена, не існувало, то всі доцентрові 
об’єднувальні сили, які діяли в Києво-
Руській державі менше сот ні років, не мо-
гли забезпечити утворення єдиної давньо-
руської народності. Тому прихильники 
ідеї споконвічної єдності східних слов’ян 
і давньоруської народності нерідко під-
міняють поняття політичного союзу, на-
віть примусового, поняттям «етнічної єд-
ності», хоча ці поняття  можуть визначати 
різні, навіть кардинально різні історичні 
процеси.

Окрему позицію щодо норманської 
теорії, проблеми походження Русі та 
спадкоємності київської держави зайняв 

О. Пріцак. У своїй фундаментальній пра-
ці «Походження Русі», виданій англій-
ською мовою у 1981 pоці, а українською 
у 1997 pоці, він розглядає ці проблеми 
на широкому історичному тлі, у контексті 
загальноєвропейських та візантійських іс-
торичних процесів.

Викладаючи свої методологічні заса-
ди відносно державотворчих процесів, 
О. Пріцак у передмові пише, що держава 
виникає «не спонтанно, а запозичується 
в народів, у яких вже існує <...> Погано 
організованим, язичницьким, неписьмен-
ним селянським громадам Східної Євро-
пи у VII–X ст. було неможливо створити 
державу <...>, яка є однією з найвизнач-
ніших ідей і найвищих досягнень роз-
винутої урбаністичної цивілізації. <...> 
Лише історично свідомий народ здатний 
принести історію на території, де такої 
свідомості не існує» [19, c. 72]. Звідси ро-
биться висновок про потребу звільнитися 
від емоційних доказів про «спроможність 
слов’янських народів створити державу».

Викладені методологічні принципи при 
нігілістичному ставленні автора «Похо-
дження Русі» до археології та лінгвісти-
ки не позбавлені суперечностей. Не мож-
на не прийняти справедливого постулату 
О. Пріцака, який перегукується з методо-
логічними засадами М. Грушевського і 
багатьох інших дослідників, що «держа-
ва, зокрема Русь, не могла народитися 
зненацька і не може пояснюватись яки-
мось одним чинником або явищем <...>, 
не може зводитись до діяльності якоїсь 
жменьки героїв». Водночас це, безсумнів-
но, суперечить його ж твердженню, що 
народ (у цьому разі слов’янські племена, 
які вже мали свої організаційні структу-
ри і входили в племінні союзи (дулібо-
волинське племінне об’єднання) був лише 
пасивним прохачем і платником данини 
чужим каганам і князям, що силою на-
кинули йому державність. Про наявність 
порівняно високої структурної організації 
слов’янських племен свідчать масштаби 
їх великого розселення. Без військових 
дружин і виділення керівної верхівки за-
хоплення і освоєння таких значних прос-
торів Подвіння, Подоння та Поволжя, 
суцільних регіонів у Подунав’ї та на Бал-
канах, у межиріччі Одри й Ельби, які в 
багато разів перевищували їх корінні зем-
лі, було нездійсниме. Не слід також вва-
жати випадковістю той факт, що населен-
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ня середньовічних слов’янських держав 
Болгарії, Великої Моравії, Польщі, Русі 
спілкувалося слов’янськими мовами, як 
про це пише О. Пріцак стосовно Русі. На 
нашу думку, це може свідчити про фун-
даментальність слов’янського компонента 
та його асимілятивні можливості. Саме 
архео логія, яку О. Пріцак не хоче вважати 
праісторією, дає незаперечні факти порів-
няно високого економічного розвитку та 
соціальної організації східнослов’янських 
племінних груп, особливо в Подніпров’ї, 
принаймні за 600–700 pоків до виникнен-
ня Київської держави. Уже в часи Чер-
няхівської культури (III–IV ст.) слов’яни-
венеди переможені й підкорені готським 
«рексом» Германаріхом, перебували в 
складі його держави, брали участь у Мар-
команських війнах з Римською імперією. 
У кінці IV ст. Бож – князь слов’янських 
антів – зробив спробу звільнитися від го-
тів, ослаблених гунами. Крім готської, 
південно-східні слов’яни пройшли гун-
ську, аварську, хозарську «школи», доки 
досягли того соціально-економічного та 
культурного рівня, за якого можна було 
підійти до створення своєї Київської дер-
жави, хоч і не без допомоги варязьких 
князів.

Порівняно досить швидка слов’янізація 
князів з династії Рюриковичів, прийнят-
тя окремої від інших скандинавських на-
родів православної віри є безсумнівним 
доказом політичної активності місцевої 
східнослов’янської еліти, здатної вплива-
ти і на державотворчі процеси. До цих 
процесів причетні і широкі верстви бояр-
ства та навіть міщан, про що свідчить ді-
євість вічових структур на Русі. Нерідко 
боярство і населення столичних центрів 
земель-князівств, зокрема Києва, Галича 
та інших, запрошували або проганяли 
своїх князів. Наведені нами приклади не 
дозволяють ігнорувати внутрішні факто-
ри, що мають відношення до утворення 
східнослов’янської державності. Вважаю-
чи дискусії норманістів та антинорманіс-
тів безплідними, О. Пріцак свою «нову», 
«незалежну» концепцію про заснування 
Київської держави та привнесення самої 
назви «Русь» зв’язує з Рутено-фризько-
норманською торговельною компанією, 
що сформувалася в Галії під назвою Русь. 
Опираючись на «Баварського Географа», 
цей етнонім виводиться О. Пріцаком від 

Родезу (Рутенії), що знаходиться в пів-
денній частині Центральної Франції.

За О. Пріцаком, слов’яни-венеди з Із-
борська, ести з Ладоги, вепси з Білоозе-
ра в середині IX ст. «запросили на прав-
ління, тобто признали владу могутнього 
фризько-датського короля Рьоріка (Рюри-
ка) <...> У такий спосіб торговці допо-
магали об’єднати різні верстви населення 
на місцях для створення патримоніальної 
державності» [19, c. 53, 58, 94–95].

Як відомо, і норманісти, і навіть анти-
норманісти переважно визнають датське 
походження Рюрика, а «об’єднати» різні 
верстви населення на місцях для створен-
ня держави, на нашу думку, треба розу-
міти, як «втягнути» їх у державотворчі 
процеси. Це можливо лише при умові, що 
саме суспільство вже досягло відповідно-
го економічно-соціального рівня й було 
готовим до цього. Як відомо за Літописом 
та іншими писемними джерелами, Рюри-
ку в північно-східних регіонах не вдалося 
створити справжніх державних структур, 
до яких це населення ще не було готовим. 
Опираючись на військові варязькі дружи-
ни, він фактично обмежився підкоренням 
племен і збором данини. Лише його спо-
движники (Олег) та нащадки, що перебра-
лися на Дніпро, до Києва, знайшли тут 
середовище, підготовлене для утворення 
державного організму. До речі, за архео-
логічними матеріалами, рівень соціально-
економічного розвитку південно-східних 
племінних груп був дещо вищий у порів-
нянні з північно-східними, які освоювали 
нові землі, заселені ще більш відсталим 
угро-фінським населенням.

Усе це дозволяє вважати, що в утворен-
ні держави східних слов’ян – Київської 
Русі – брали участь два фактори: вну-
трішній – сам народ, його племінна еліта, 
що досягла розуміння необхідності дер-
жавної організації, і зовнішній – варязь-
кі князі з військовими дружинами, які 
поступово, підпорядковуючи північно- 
східні приволзькі, а потім південні дні-
про-дністрянські племінні об’єднання 
слов’ян, підняли державотворчий про-
цес на той вищий надплемінний рівень, 
який забезпечував діяльність державних 
інститутів.

О. Пріцак поділяє історію руських 
князів династії Рюриковичів на три 
хроно логічні етапи. Перший носить  назву 
волзького (839–930), другий – дріпров-
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ського (бл. 930–1036), третій – київсько-
го (1036–1169). Протягом двох перших 
руси, що в той час являли собою «іноземну 
правлячу верхівку», володіли переважно 
торговельними шляхами і племенами, а не 
територіями. Лише Ярослав Мудрий, на 
думку О. Пріцака, почав пере творювати 
Русь на територіальну спільність, ство-
рив правову основу держави, зібравши 
звичаєві закони в «Руську Правду» [19, 
c. 99–101].

На наш погляд, початки державно-
територіального устрою були закладені 
вже Володимиром Святим, який на міс-
це племінних князів садовив своїх синів, 
заміняючи міжплемінні відносини на ди-
настійно-територіальні. Про це може свід-
чити і його війна з Польщею за порубіжні 
землі та повернення Червенських городів.

У цілому схема О. Пріцака відбиває 
об’єктивні реальності. Такий хід історич-
ного процесу має свої підоснови, закладе-
ні в додержавний племінний період. Тут 
варто звернути увагу на те, що волзький 
період – це період регіональний. Загаль-
ні східнослов’янські державні структури 
були закладені лише після приходу Рю-
риковичів до Києва, а сформовані пізніше 
Володимиром Святославичем і, особливо, 
Ярославом Мудрим.

Чи створення Києво-Руської держав-
ності привело до виникнення «давньорусь-
кої народності»? Це питання сьогодні го-
стро стоїть як у лінгвістичній літературі, 
так і в історико-археологічній [24, c. 195]. 
Воно тісно переплітається з процесами 
формування східнослов’янської держави 
і, зокрема, визнанням факту участі в них 
нарівні з внутрішніми зовнішніх сил. По-
ява варягів-русів на східнослов’янському 
етнічному просторі не тільки прискорила 
державотворчі процеси, але й принесла і 
поширила свою назву – «Русь», що стала 
офіційною назвою новоствореної держави.

Хід подій напередодні і в процесі 
східнослов’янського державотворення 
піддається історичній реконструкції.

Як відомо, північно-східна група 
східнослов’янських племен, як і угро-фін-
ське населення – чудь і меря та інші – 
платили данину норманам до покликання 
князів. Нормани поступово оволодівали 
такими їх центрами, як Ладога, Ізборськ, 
Новгород та інші, втягуючи їх дедалі 
більше в балтійську торгово-економічну 
зону. «В лъето 6367 (859) имяхо дань ва-

рязи изь за моря на чуди й на словенех, 
на мери й на всъхь кривичъх», – пише 
літописець [18, c. 18]. Нормани контролю-
вали Волзький торговельний шлях у Кас-
пійське море, де постійно мали сутички з 
хозарами.

Водночас із полян і сіверян, що на-
лежали до південно-східної слов’янської 
групи, а також зі східних в’ятичів зби-
рали данину хозари: «А хозари имяху 
[дань] на полянъх, и на северъх й на 
вятичъх» [18, c. 18]. Н. Яковенко вважає, 
що федератами Хозарії були тиверці на-
віть і в часи Аскольда. У політичній за-
лежності від них перебував ряд об’єднань 
Степу. О. Пріцак навіть «ставить питання 
про хозарську належність полян і м. Ки-
єва, яке, на його думку, виникло лише у 
IX ст. як хозарська фортеця. П. Толочко, 
Г. Шовкопляс, С. Кілієвич та інші архео-
логи – дослідники Києва – здобули ма-
теріали на Старокиївській горі, які дату-
ються VI–VIII ст. і належать слов’янським 
празько-корчацькій та райковецькій куль-
турам. Вони незаперечно свідчать, що 
Київ виник у VI ст. як слов’янське посе-
лення, яке переросло в городище, а потім 
у середньовічне місто. Археологічний ма-
теріал з розкопок м. Києва, який можна 
пов’язати з хозарами, представлений окре-
мими фрагментами салтівської кераміки. 
Вони можуть свідчити лише про присут-
ність у Києві окремих незначних груп 
представників Хозарського каганату [7].

Отже, напередодні виникнення Київ-
ської Русі сфери впливу у Східній Євро-
пі були поділені на дві зони. Балтійську 
зону з її торговельними ринками і шля-
хами контролювали варяги – нормани, а 
південну – каспійсько-причорноморську – 
Хозарський каганат. Послаблення варязь-
кого впливу (коли варягів проганяли «за 
море») тут же викликало посилення тис-
ку кочовиків. Цим, очевидно, і поясню-
ється факт покликання варязьких кня-
зів. Промовистий і склад посольства до 
варягів. Це чудь, словени, кривичі і весь 
[13, c. 12]. Не згадується жодне плем’я 
з південної групи слов’ян, що підтвер-
джує принаймні різну політичну орієн-
тацію племінних груп – північно-східної 
та південної. Варто також звернути ува-
гу, що із чотирьох племен, що посилали 
посольства до варягів, два угро-фінські, 
для яких норманські князі були не більш 
чужі, аніж слов’янські. Отже, Рюрик з 
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братами, за Літописом, був покликаний 
змішаним слов’яно-угро-фінським насе-
ленням, для якого Балтійська зона була 
рідним або вже освоєним середовищем і 
який не відчував особливої відчуженос-
ті від заморських скандинавських сусідів. 
Коли варязькі дружини переборщували 
з даниною, то їх проганяли «за море», а 
потім перед загрозою степових тюрків за-
прошували знову. Очевидно, такі настрої 
у відносинах із варягами передавалися й 
населенню південнослов’янської дніпров-
ської групи. «Мудрі» поляни, що займали 
тут елітне становище, варязьких князів у 
Київ не запрошували. До поневолення їх 
хозарами вони мали своїх князів. Один з 
них – Кий, який потрапив на сторінки не-
датованої частини «Повісті минулих літ», 
навіть налагоджував відносини з Візантією. 
 По смерті Кия, в умовах підпорядкування 
Хозарському каганату, поляни з легкістю 
впустили в Київ варязькі дружини Асколь-
да і Дира, а коли ситуація змінилася, з 
такою ж легкістю відкрили міські ворота 
перед Олегом і малолітнім Ігорем.

Отже, варязькі князі в боротьбі за 
«путь із Варяг у Греки» повинні були по-
долати опір хозарів і вони це зробили не 
без допомоги полян, поневолених останні-
ми. Поява династії Рюриковичів надовго 
визначила шляхи розвитку всього східно-
го слов’янства. Нові київські князі, спи-
раючись на військові дружини, кістяком 
яких первісно були варяги, поступово, 
одне за одним, підпорядковують південно-
східні племена і накладають на них дани-
ну. Непокірних проганяють з насиджених 
місць (уличів) або повністю розгромлю-
ють (деревлян, в’ятичів і прикарпатських 
хорватів). У період стабільності (XI – 
30-ті роки XII ст.) усі східнослов’янські 
племінні групи опинилися у складі дер-
жави-імперії Рюриковичів.

Уже син Ігоря, Святослав, розгромив 
Хозарію. Київська Русь стала основною 
політичною і воєнною силою у Східній 
Європі: здійснювала успішні походи на 
Візантію, укладала з її імператорами тор-
говельні договори; київські князі вста-
новлювали династичні зв’язки з багатьма 
наймогутнішими королівськими родина-
ми Європи.

Літописець їх зв’язує з варягами-ру-
сами. Оскільки Літопис складався при 
живих князях-Рюриковичах, а його ав-
тор, на думку Б. Грекова, був «историком 

княжившей в Киеве при нем династии», 
то важко уявити, що він міг неправильно 
подати її етнічне походження, якщо б самі 
князі не підтверджували свого норман-
ського походження. Візантійські джерела 
X ст. (наприклад, Константин Багряно-
родний) також чітко розрізняють слов’ян 
і русів, і навіть протиставляють одних 
одним як два соціально та етнічно різні 
прошарки [10, c. 135–141]. Тому всі спро-
би знайти русів серед кочового сармат-
ського населення, які в різних варіантах 
сармато-слов’янського симбіозу чи русько-
го каганату, що поновлюються і сьогодні 
[21, c. 50–90], приречені на невдачу.

На кого ж спиралася київська княжа 
династія в XI і наступних століттях?

Виходячи з Літопису, вона поміняла 
свою політичну орієнтацію з варягів, що 
тепер виступають виключно як найманці, 
на слов’ян. Останні своєю чергою прийма-
ють привнесену в Київ назву Русь. Роз-
повідаючи про прихід Олега до Києва, 
літописець пише: «Беша у него [Олега] ва-
рязи й словени, й прочи, прозвашася Ру-
сью». Це початок Київської Русі і «Землі 
Руської» як у вузькому, так і в широкому 
розумінні. Ми в цьому аспекті поділяємо 
думку О. Пріцака та інших дослідників, 
що «Руська земля у вузькому розумінні – 
це Київське і найближчі Чернігівське і 
Переяславське князівства, де жила еліта, 
насичена руссю [19, c. 100].

Якщо місцевої «слов’янської Русі», а 
тим більше «Руського каганату» до при-
ходу династії Рюриковичів не існувало, 
а це безперечний факт, то вона прийшла 
ззовні і принесла свою назву, прийняту 
слов’янами. І вже не так важливо, чи пра-
ві ті наукові школи, що русів, зокрема ки-
ївських князів, вважають норманами, чи 
ті, що варягів вважали рутенськими вої-
нами-купцями із Галії, чи князі датсько-
го, чи шведського походження. Принци-
пова важливість полягає в тому, що серед 
придніпровських племен, перелічених у 
Літописі, немає русів, і що вони ніколи 
не поглинали всіх інших племінних сою-
зів, що нібито привело до виникнення 
спочатку слов’янської етномовної спіль-
ності, а в умовах державності – давньо-
руської народності. В умовах існування 
багатьох східнослов’янських племінних 
союзів-князівств і принаймні двох окре-
мих торговельно-економічних зон – Бал-
тійської та Південної – Дунайсько-При-
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чорноморської, – до яких належали різні 
частини східного слов’янства, сформовані 
на етнічно різних субстратах, політично-
економічної їх залежності від двох різних 
сусідів – норманів і Хозарського кагана-
ту, існування виразних культурно-мовних 
відмінностей, корені яких сягають при-
наймні великого розселення слов’ян, такої 
єдності не було і бути не могло.

Безперечно, утворення імперії Рюрико-
вичів під назвою Київська Русь, поки діяло 
всесильне центральне управління на чолі 
із сильним вольовим великим київським 
князем, сприяло політичній консолідації 
різних слов’янських племінних союзів-
князівств і навіть неслов’янських племін-
них груп. Цьому сприяло також створен-
ня державного економічного простору, 
єдиної православної церкви, вживання 
в писемних творах церковнослов’янської 
літературної мови, культурного впливу 
міських центрів та деякі інші фактори.

Однак ми маємо на увазі державно-по-
літичну спільність і спільність економіч-
них інтересів до періоду роздробленості, 
що почався після смерті Ярослава Му-
дрого. Ми не можемо прийняти ці фак-
тори як докази етнічної спільності, а тим 
більше утворення в межах величезної 
держави- імперії – єдиної давньоруської 
народності. Так висвітлюють ці процеси 
й інші дослідники. На думку Ж. Блан-
кофа, «концепція часом перебільшена 
та ідеалістична єдності Русі до проце-
сів роздрібнення другої половини ХІІ–
ХІІІ ст. має бути уточнена: не заперечу-
ючи відносної єдності Київської Русі з 
кінця X ст. до середини XII ст., зазна-
чимо, що з часом дедалі більше дають-
ся взнаки щонайменше дві географічні 
та економічні, коли б не сказати етнічні 
та політичні зони, що складали Київ-
ську Русь часів розквіту. Зона південна 
та північна, обернена більше до Балти-
ки, до важливих центрів цього моря» [3, 
c. 7]. При цьому не можна лишати поза 
увагою і різне субстратне середовище та 
етнічне оточення. Як напередодні, так і 
в час формування східнослов’янської дер-
жавності, етнічно диференційовані гру-
пи східнослов’янських племен поглинали 
етнічно різні групи «чужого» сусіднього 
населення. На півдні, де жили предки 
українців, це було тюркомовне населення 
(торки, печеніги, чорні клобуки, половці); 
на північному сході предки росіян погли-

нали угро-фінські племена – чудь, мерю, 
весь та багато інших; на північному за-
ході предки білорусів змішувалися з бал-
тами. Фактор різного етнічного оточення 
східнослов’янського світу посилював уже 
існуючі, принаймні з доби Великого пере-
селення народів, етнічні відмінності в 
його різних регіонах. Тим паче, що пів-
денна група слов’ян була лише сусідом 
тюркських номадів, з якими мирні відно-
сини чергувалися з воєнними. Переважно 
асимілювалися ті групи тюркського насе-
лення, які самі осідали на землю і става-
ли землеробами, вливаючись у слов’янські 
общини, або ті, яких землею наділяли ки-
ївські князі у південних порубіжних ра-
йонах. На північному сході і північному 
заході з періоду великого слов’янського 
розселення відбувалося поступове освоєн-
ня раніше угро-фінських та балтських те-
риторій і поглинення великої маси різних 
груп місцевого населення. Тут справді у 
процесі змішування при культурно-еконо-
мічній та політичній перевазі слов’ян ви-
ростав новий слов’янський етнос.

Не можна повністю прийняти кон-
цепції виняткової ролі давньоруських 
міст як центрів уніфікації виробництва, 
мовно- культурного розвитку на всій тери-
торії Київської держави, а також «єдиної 
дружинної культури». З літопису відомо, 
що, крім дружини великого київського 
князя, існували племінні дружини. Ар-
хеологія, зокрема аналіз курганних дру-
жинних поховань, відкритих в Гніздові, 
Шестовиці, Чернігові та інших місцях, 
де захоронені різні групи міського насе-
лення (слов’янські дружинники, сканди-
навські варяги, вихідці з угро-фінського 
середо вища), вимагають дещо іншої їх 
інтерпретації. Уже сам факт можливості 
виділення етнічно різних груп поховань 
на одному й тому ж могильнику свідчить, 
що представники різних етносів дотриму-
валися власних похоронних звичаїв, влас-
них народних традицій. На нашу думку, 
етнічно строкаті крупні давньоруські 
цент ри – Київ, Чернігів, Переяслав, Га-
лич, Новгород, Псков, Суздаль та інші, – 
куди стікався ремісничий і торговий люд 
з різних племінних об’єднань та зарубіж-
жя, не стали тою вирішальною силою, що 
визначила етнічний розвиток Русі. І якщо 
в Старій Ладозі чи в Ізборську жили 
 ільменські словени, кривичі, чудь, балти 
і варяги, то це аж ніяк не свідчить про 
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їх одноетнічну громаду. Водночас мож-
на погодитися з тими дослідниками, які 
вважають, що міське населення, зокрема 
ремісники й торговці, своїми виробами та 
поширенням їх на далекі окраїни сприяли 
певним чином створенню відносної уніфі-
кації певних виробництв, особливо в ме-
жах певних економічних зон, наприклад 
балтійської або дніпро-дунайської. Це під-
тверджують археологічні матеріали, які, 
зокрема, вказують на поширення деяких 
технологій (скажімо, гончарної техніки), 
жіночої моди (різноколірні скляні намис-
тини, браслети, прикраси з кольорових 
металів) у різних частинах Русі. Початок 
цих процесів простежується лише з кінця 
Х–ХІ ст. До цього часу ще легко розрізня-
ються археологічні культури, що беруть 
початок у VІІІ ст. і репрезентують великі, 
але регіональні племінні об’єднання.

Погоджуючись із тим, що міські центри 
здійснювали певний нівелюючий вплив 
на міжплемінні союзи, хочемо звернути 
увагу на те, що у Х–ХІ ст., коли міські 
центри позитивно впливали на обновлю-
вальні процеси, їх було, за підрахунком 
М. Тихомирова, лише 25 на тисячі по-
селень. Їх чисельність значно зростає за 
роздрібнення; у XII ст. – 224, а в першій 
половині ХІІІ ст., перед татарським роз-
громом їх налічується вже близько 300 
[23, c. 19–43]. Починаючи з XII ст., за 
умов міжусібних князівств міські цент-
ри разом з удільними князями та бояр-
ством, також зосередженим у містах, уже 
діяли не як доцентрові, а як відцентрові 
сили. Саме в містах утворювалися центри 
удільних князівств, що проявляли тен-
денції сепаратизму. Можливо, таке швид-
ке зростання кількості міст у ХІІ–ХІП ст. 
перед татарською навалою і пояснюється 
виникненням потреби зміцнювати в по-
літичному, економічному та оборонному 
відношеннях нові державні утворення – 
князівства.

Безперечний позитивний вплив на 
об’єднавчі процеси мало прийняття хрис-
тиянства. Воно принесло із собою писем-
ність, нові культурні цінності, сприяло 
освіті та написанню літературних творів. 
З’являються такі історико-літературні ше-
деври, як «Повість минулих літ», «Слово 
про Ігорів похід» та ін. Церква сприяла 
зміцненню великокняжої влади. Водно-
час спільна писемна церковнослов’янська 
мова, якою користувалося духовенство та 

представники елітної частини суспільства, 
що володіли грамотою, при наявності різ-
них народних східнослов’янських мов та 
їхніх діалектів, як вказують лінгвісти, не 
вирішують питання про існування єди-
ної етномовної спільності та давньорусь-
кої народності. Як відомо, візантійське 
православ’я не привело до злиття в один 
етнос усіх народів, що його сповідували, 
хоч єдина віра позитивно впливала на їхні 
взаємовідносини. Також і літературна ла-
тина, якою писала вся римо-католицька 
Європа, і католицька віра не привели до 
утворення єдиного етносу від Польщі до 
Іспанії. Ця загальна закономірність влас-
тива для всієї середньовічної Європи, не-
має виключень і на Сході. Таким чином, 
уся сума незаперечних фактів спростовує 
будь-які спроби поставити під сумнів роз-
робки та висновки лінгвістів (О. Шахма-
това, А. Кримського, С. Смаль-Стоцького, 
Ю. Шевельова, Г. Півторака та ін.) про 
зародження трьох східнослов’янських мов 
задовго до утворення Київської держави. 
Вони з певними нюансами збереглися і в 
часи Київської Русі, навіть у період її роз-
квіту, який тривав менше одного століття.

Лише Володимир Святославич закін-
чив процеси об’єднання племен, силою 
підкоривши останніх із них – хорватів і 
в’ятичів, і ввів на Русі єдину християнську 
віру. Його син Ярослав Мудрий визначив 
територіальні межі Київської Русі і заклав 
правові основи держави. А вже їхні діти та 
онуки почали міжудільні війни, які спри-
чинили роздробленість Києво-Руської 
держави. Імперія Рюриковичів – Русь – 
розпалася на 15 окремих самостійних 
князівств, що в ряді випадків збігалися 
з колишніми племінними об’єднаннями. 
Ті сили, зокрема міські центри, що в Х–
ХІ ст. були консолідуючими факторами, у 
ХІІ–ХІІІ ст. діяли у зворотному напрямку. 
У період міжкняжої ворожнечі поступово 
втратили свою об’єднавчу силу династич-
ні зв’язки, почався процес переформуван-
ня політичних, а за ним економічних та 
культурних полюсів.

Монголо-татарські хани, зорієнтував-
шись у політичній обстановці, по части-
нах розбили Русь. Спочатку вони розгро-
мили та підкорили північно-східні руські 
землі, якими вже мало цікавилися півден-
ні князі, а потім – Південну Русь.

Остаточний поділ імперії Рюриковичів 
па північно-західну, північно-східну і пів-
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денно-західну сфери лежить не в площині 
монголо-татарських завоювань. Він має 
глибші корені, що сягають епохи великого 
розселення слов’ян і племінного періоду.

Незворотність поділу визначилася, 
коли з-під влади київських князів ви-
йшла Полоцька земля зі Псковом і Смо-
ленськом, а дещо пізніше – Суздальська 
й Ростовська землі, що стали ядром не 
зародження, а визрівання відповідно 
біло руської та російської народностей. 
Не татари, плюндруючи Київ, встано-
вили остаточний рубіж між південною і 
північно-східною частинами Русі, що в 
часи стабільності Київського центру ста-
новили політичну (не етнічну) спільність. 
Цей рубіж був встановлений у 1169 році, 
коли Київ зруйнував і не залишився в 
ньому суздальський князь Андрій Бого-
любський, який почав будівництво на пів-
нічному сході своєї окремої незалежної 
держави. Київ для нього втратив смисл 
як об’єднувальний центр і зосередження 
верховної влади.

У ХІІ–ХІІІ ст. ще одним таким відда-
леним від Києва центром був Галич – сто-
лиця Галицько-Волинського князівства. 
Галицько-Волинське князівство перед 
 монголо-татарською навалою досягло Киє-
ва. Але тут дії князів визначалися не тільки 
політичними та економічними зв’язками, 
як це було в попередніх випадках, але й 
етнічними. Тому галицько-волинські князі 
дотримувалися в цей тривожний для Русі 
час об’єднавчих тенденцій стосовно Киє-
ва і Київської землі. Воєвода Данила Га-
лицького Дмитро не руйнував Київ, а пе-
ребував у лавах його оборонців у фатальні 
дні грудня 1240 року.

Сам результат розпаду Київської Русі, 
що остаточно визначився після монголо-
татарського завоювання і привів до від-
окремлення білоруського, російського та 
українського народів, вказує на те, що ет-
нічні процеси в середовищі окремих куль-
турно-мовних груп, навіть у період існу-
вання одної держави, були міцнішими й 
діяли стабільніше, ніж більш загальні по-
літико-економічні. Східні слов’яни, розки-
дані на величезних просторах, роз’єднані 
непрохідними природними бар’єрами за 
відсутності сухопутних шляхів, ніколи 
не почували себе одною етнічномовною 
спільністю і ніколи її не відстоювали. 
Прикладом може служити пасивність Пів-
денної Русі в час монголо-татарських за-

воювань північно-східних земель і повна 
байдужість північно-східних князівств до 
факту включення північно-західних і пів-
денних земель колишньої Русі до Литов-
ського князівства, а потім – Польсько-Ли-
товського королівства.

Підсумовуючи, перефразуємо спра-
ведливий вислів М. Грушевського: «Не 
було общеруської народності» – не-
має «общеруської історії». Кожен зі 
східнослов’янських народів має свої гли-
бокі додержавні витоки і право лише на 
частину східнослов’янської спадщини: на 
ту частину східнослов’янських земель, 
корінних або освоєних у процесі розсе-
лення, де жили його безпосередні предки. 
А жили вони в різних географічних ме-
жах, у різних економічно-політичних ні-
шах, у різному етнографічному середови-
щі. Незважаючи на періоди, коли їхньою 
долею розпоряджалися київські князі чи 
московські царі, кожен з них творив свою 
історію.

Із викладеного вище також випливає, 
що ні в додержавний період, ні в часи 
державності не було якогось етнічно-
го стовбура, від якого б відгалужували-
ся предки окремих слов’янських, у тому 
числі східнослов’янських, народів. Були 
різні хронологічні стадії етнічного роз-
витку слов’ян, різні групи яких у різний 
час і в різних районах Європи формува-
лися в народи, а потім у нації. Ця істо-
рична закономірність відноситься до всіх 
слов’янських народів, незважаючи на те, 
через які політичні форми вони проходи-
ли на шляху до своєї етнічної зрілості.

Біля джерел українського народу. 
З аналізу писемних, археологічних та 
лінгвістичних джерел випливає, що в се-
редині І тис. н. е. у процесі розселення 
слов’янських племен та осідання їх на 
нові землі, віддалені на тисячі кіломет-
рів, значно поглиблюється їх диферен-
ціація і реструктуризація. Писемні дже-
рела середини VI ст. (Йордан, Прокопій 
Кесарійський та ін.) виділяють лише дві 
слов’янські групи – склавінів та антів – і 
визначають їх місцерозташування. Вкли-
нюючись у Дунайські провінції Візантії, 
вони викликають стурбованість візантій-
ського імператорського двору і звертають 
на себе увагу візантійських істориків. 
Північні групи слов’ян, не менш активні 
у своїх регіонах, будучи за межами візан-
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тійських політичних інтересів, залиша-
ються поза їхньою увагою.

Йордан у Подумав’ї знає осілих скла-
вінів, які на півночі сягають Дністра і 
Верхньої Вісли. Прокопій у Подунав’ї 
називає і антів. Візантійські автори кін-
ця VI–VII ст. уточнюють і поглиблюють 
відомості Прокопія і Йордана. За їхні-
ми даними, слов’яни осідають тут поруч 
із фракійським романізованим різнопле-
мінним населенням, яке, врешті-решт, їх 
асимілює, або германськими племінними 
об’єднаннями гепідів, герулів, лангобар-
дів, яких вони поступово витискають, а 
частково поглинають.

Писемні джерела доповнюють археоло-
гічні матеріали. Останні не тільки збіль-
шують джерельну базу. У ряді випадків 
вони навіть змінюють наші уявлення про 
етнографію слов’янських угруповань і 
кидають нове світло на саму суть їх іс-
торичного розвитку. Ранньосередньовічні 
слов’янські культури V–VII ст. набува-
ють усталених рис, які виразно виділя-
ють слов’ян серед неслов’янських сусідів, 
посилюють можливості встановлення їх 
диференціації, а у зіставленні з писем-
ними джерелами дозволяють уточнити 
регіони проживання різних слов’янських 
племінних груп. Вони також розкри-
вають внутрішні взаємовідносини між 
слов’янськими племінними союзами (інте-
гративні або протилежні процеси), дозво-
ляють установити слов’янську належність 
поселень у регіонах їх осідання на нові 
землі, виділити слов’янський компонент у 
тих північно-східних культурах Верхньо-
го Подніпров’я, Подвіння, Подоння та По-
волжя, що не мають писемних визначень. 

Унікальність ранньосередньовічних 
слов’янських старожитностей V–VII ст. 
полягає ще й у тому, що вони, з одного 
боку, уможливлюють ретроспективне ви-
ділення слов’янського етнографічного 
компонента в попередніх синкретичних 
культурах першої половини І тис. н. е., 
а через них – у більш ранніх. З другого 
боку, вони становлять підґрунтя, з якого 
виростають усі наступні слов’янські куль-
тури, що репрезентують уже ті слов’янські 
племінні групи й союзи VIII–X ст., у се-
редовищі яких зароджуються ембріони 
сучасних слов’янських народів.

Усе це означає, що кожна з ран-
ньосередньовічних слов’янських куль-
тур V–VII ст. (дзедзіцька, празько-

корчацька, пеньківська, колочинська, 
іменьківська) уже від самого початку 
представляє конкретні племінні утво-
рення: західнослов’янські, східно- і 
південнослов’янські, північнослов’янські, 
кожне з яких у своєму культурно-етногра-
фічному середовищі починає самостійний 
етнічний розвиток.

Накладення археологічних карт на 
слов’янські спільноти, згадані писемними 
джерелами, показало, що склавіни, кот-
рі однозначно визнані носіями празько-
корчацької культури, займали не тільки 
землі між Дністром і Дунаєм, як про це 
свідчить Йордан, але й усе Верхнє та час-
тину Середнього Подністров’я і Волинь 
до Прип’яті та Дніпра, з Києвом включ-
но. На південь від них на Південному 
Побужжі і в нижній частині Середнього 
Дністра та Дунаю жили анти, представ-
лені пеньківською культурою, що займала 
й пограничні райони зі степом Дніпров-
ського Лівобережжя. Ці племена інтегру-
ються і в межах українського лісостепу 
утворюють етнокультурний симбіоз, пред-
ставлений у VIII–X ст. райковецькою і 
волинцівсько-роменською культурами. 
Останній стає основою зародження укра-
їнської народності. 

На основі аналізу писемних джерел 
видатний український учений-історик 
М. Грушевський висунув припущення, 
що предками українського народу можна 
вважати наддніпрянський союз східних 
слов’ян, відомий візантійським авторам 
VI ст. під іменем антів [5, c. 154, 157].

Виходячи з археологічних джерел, які 
в часи М. Грушевського були ще відсут-
ні, витоки культур предків українців слід 
шукати не тільки в пеньківських старо-
житностях Подніпров’я, залишених анта-
ми, але й у празько-корчацьких на терито-
рії Верхнього і Середнього Подністров’я 
та Волині, де відкриті численні поселен-
ня склавінів. Це тим більш можливо, що 
вже у VIII–X ст. пам’ятки райковець-
кої культури, що виростають на основі 
празько- корчацької, займають не тільки 
все Правобережжя від Дніпра до Вісли 
і від Прип’яті до Карпат і Буковини, але 
на сахнівському етапі стають одним з ва-
гомих компонентів волинцівської і ромен-
ської культур Дніпровського Лівобереж-
жя. Таким чином, усі літописні племена 
VIII–X ст. на Правобережжі Дніпра впи-
суються в межі райковецької культури, а 
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лівобережне плем’я сіверян виникає на 
змішаній склавіно-антській основі.

Усе це визначає місце склавінів у тих 
історичних процесах, котрі привели до за-
родження етнокультурної спільності, яка 
в кінцевому своєму розвитку стає ядром 
українського народу.

У VIII–IX ст. відбувається перегрупу-
вання племен, деякі з них (сіверяни, по-
ляни) потрапляють у залежність від хоза-
рів, але ми не знаємо таких екологічних, 
воєнних або соціальних катаклізмів, що 
призвели б до зміни населення лісостепо-
вої частини України. Населення цього ве-
ликого регіону, незалежно від внутрішніх 
змін племінних структур та їх кордонів, 
що викликались, передусім, причинами 
соціально-економічного розвитку, посту-
пово стало рушійною силою процесів, що 
привели до утворення Київської держави, 
а в умовах розпаду імперії Рюрикови-
чів – до завершення процесів формування 
української народності. Коріння цих про-
цесів сягає пізньоримського та ранньосе-
редньовічного часу, коли старожитності 
склавінів стали підосновою матеріальної 
культури всіх східнослов’янських племен 
межиріччя Дніпра, Дністра і верхньої 
Вісли, та в інтеграції з пеньківськими 
пам’ятками антів – волинцівсько-ромен-
ської культури сіверян.

Отже, інтеграція антів і склавінів, 
їх велике розселення та перегрупування 
привело до виникнення, а потім і до відо-
кремлення тієї групи східнослов’янських 
племен, що склали основу для утворення 
українського народу.

Сучасний стан археологічних досліджень 
дозволяє також впевнено стверджувати від-
тік, починаючи з VI ст., частини антсько-
го населення на Балкани, а склавінів – на 
Середній і Верхній Дунай та в межиріччя 
Ельби і Заале, де й зафіксували їх писем-
ні джерела та археологія. Очевидно, цим 
пояснюється і наявність спільних племін-
них назв по обидва боки Карпат (дністро-
волинські дуліби, чеські дуліби, панонські 
дуліби, хорвати північно-карпатські, білі 
хорвати, чеські хорвати та ін.).

Поглинаючи різноетнічні місцеві суб-
страти або інтегруючись із ними, носії 
пеньківської культури – анти – на Бал-
канах створюють нові етнокультурні утво-
рення, які стали предками болгарської, 
сербської, словенської та інших етніч-
них груп південних слов’ян; а склавіни у 

Верхньому Подунав’ї – словаків, морав’ян 
і чехів. Поляки або літописні «ляхи» 
Середньої та Північної Польщі сягають 
своїми витоками дзєдзіцької культури. 
Якась частина носіїв дзєдзіцької культу-
ри, що відселилися в прибалтійські регі-
они межи річчя Одри та Ельби, утворила 
тут різні племінні групи ободритів, яких 
у ХІІ–ХІІІ ст. поступово асимілювало міс-
цеве германське населення.

Слов’янська племінна група Верхньо-
го Подніпров’я, відома за пам’ятками 
пізньо зарубинецької та київської культур, 
поступово зайняла території з балтським 
та угро-фінським населенням. Так утво-
рилися колочинська, тушемлинсько-бан-
церівська культури, а у Верхньому По-
волжі – іменьківська, носіїв яких можна 
розглядати як майбутніх предків білорусь-
кого та російського народів, враховуючи 
місцевий балтський та угро-фінський ком-
поненти, а також приплив якоїсь кількості 
населення з південних регіонів Волині на 
північний берег Прип’яті та з прибалтій-
ських ободритських регіонів і «от ляхов» 
у Поволжя. Ми вилучаємо з етнокуль-
турних процесів такі нереальні утворен-
ня, як «Руський каганат» навколо Києва, 
вигаданий С. Лєбедевим та В. Сєдовим 
[12, c. 199–266; 20, c. 50–91], оскільки не 
знаходимо джерел, які підтверджували б 
його існування у VII–X ст. за участю нор-
манів, за С. Лєбедєвим, або сарматів, за 
В. Сєдовим. Економічне піднесення цього 
регіону у VІІI–IX ст. і деякий блиск во-
линцівської культури на Лівобережжі та 
виникнення на полянських землях Право-
бережжя таких крупних центрів, як Пас-
тирське городище, пов’язано з впливами 
Хозарської держави, якій населення цьо-
го регіону (сіверяни й поляни) платило 
данину. Матеріальну культуру цього ре-
гіону виділяють саме хозарські впливи і 
торгівля з Подунав’ям, а не переселенські 
потоки слов’ян з Подунав’я на Дніпро, 
масштаби яких напередодні виникнення 
Києво-Руської держави В. Сєдовим знач-
но перебільшені.

На нашу думку, і походження наз-
ви «Україна» сягає пізньоримського 
періоду. Як відомо, етнонім «анти» не 
слов’янського, а іраномовного походжен-
ня. Антами називали порубіжне зі степом 
слов’янське населення іраномовні степові 
скіфо-сармати. Ця назва з індоіранської 
означає «крайні», «окраїнні». Вона була 
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прийнята в іраномовному звучанні ві-
зантійськими писемними джерелами, але 
утрималася в них лише до початку VІІ ст. 
Надалі етнонім «анти» зникає з писем-
них джерел, як зникають із Північного 
Причорномор’я іраномовні племена. І все 
ж він не загинув безслідно, а залишився 
в народній традиції і був заново зафіксо-
ваний Літописом під 1187 роком у фор-
мі «Україна». Ця літописна згадка від-
носиться до тієї ж пограничної зі степом 
слов’янської території, де раніше існували 
поселення антів. Причиною запису була 
хвороба і передчасна смерть переяслав-
ського князя Володимира Глібовича, який 
повертався з походу на половців. «У тім 
же поході розболівся Володимир Глібович 
недугою тяжкою, од якої він і скончав-
ся. І принесли його в город його Пере-
яславль на носилицях, і тут преставився 
він, місяця квітня у вісімнадцятий день, і 
покладений був у церкві святого Михай-
ла, і плакали по ньому всі переяславці. 
Він любив дружину, і золота не збирав; 
майна не жалів, а давав дружині, був же 
він князь доблесний і сильний у бою, і 
мужністю кріпкою відзначався, і всякими 
доброчесностями [був] сповнений. За ним 
же Україна багато потужила» [13, c. 343].

Як інтерпретувати ці дві згадки – 
«Анти» та «Україна», – що, безперечно, 
зв’язані територіально, але розділені 
знач ним проміжком часу? Якщо анти від-
носно до римського, а потім візантійсько-
го Причорномор’я у сприйманні їх без-
посередніх сусідів-скіфів і сарматів були 
«крайніми», «окраїнними», то такими ж 
залишились і їх нащадки стосовно Ві-
зантії та її дунайсько-причорноморських 
провінцій, незалежно від того, яких внут-
рішніх перетворень вони зазнали. Тепер 
від останніх їх відділяли тюркські наро-
ди, що в середині І тис. н. е. витіснили з 
українських степів іраномовне населення. 
Можна вважати, що так само як етнонім 
«анти» («крайні», «окраїнні») відносився 
до населення всього слов’яно-номадського 
порубіжжя, так і етнонім «Україна» озна-
чав не край Переяславської землі, а всю 
пограничну зі степом територію. Антські 
поселення пеньківської культури від Сі-
верського Дінця до Дунаю дугою з пів-
ночі й північного заходу охоплювали пів-
нічну частину Степу . Саме ця частина 
східнослов’янської території разом з на-
селенням може бути підведена під назву 

«Україна». Це посилює і наступна літо-
писна згадка назви «Україна Галицька» 
під 1189 роком. Покликаний галицькими 
боярами на княжіння в Галич князь Рос-
тислав Берладник «приїхав до України 
Галицької і взяв два городи галицькі, а 
звідти пішов до Галича за їх [галичан] 
радою» [13, c. 347]. У цей період Галиць-
ка земля на південному сході сягала за-
дністровських степів, отже, «Галицька 
Україна» – це також порубіжний зі сте-
пом регіон. На означення північно-кар-
патського регіону як «країни» вказує ще 
одне джерело, а саме – праця Констан-
тина Багрянородного «Про управління 
імперією», написана в 948–952 pоках. За 
Константином Багрянородним, етнонім 
«хорвати» виводиться від грецького сло-
ва «хора» – «χωρα» – «країна», «земля». 
Автор 31 розділ своєї праці назвав «Про 
хорватів і про країну, в якій вони зараз 
живуть». Уже в самому заголовку вжито 
обидва співзвучні терміни «χρωβατωυ» – 
«хорвати» і «χωραζ» – «країна». Отже, 
хорвати – мешканці країни, що перегуку-
ється з «галицькою Україною». Третя лі-
тописна згадка під 1213 роком відносить-
ся до Волинської України: «Данило <...> 
з братом [Васильком] забрав Берестій і 
Угровськ, і Верещин, і Столп’є, і Комів, і 
всю Україну» [13, c. 375]. Очевидно, тут 
маються на увазі пограничні з Польщею 
райони.

Таким чином, у просторовому відно-
шенні всі ці назви, що мають стосунок до 
етноніма «Україна», охоплюють усі пів-
денні, південно-західні та західні погра-
ничні землі Київської держави від Пере-
яславського до Галицько-Волинського 
князівства.

Якщо етноніми «анти» і «хорвати» – 
це власні назви (хоч і не самоназви) кон-
кретних племен або племінних союзів, 
то «Україна», «Україна Галицька», «вся 
Україна», «Україна Берестейська» – це 
територіально-етнографічні назви країв, 
що мали спільну границю з номадським 
степом і Польщею. Вони вживалися на-
селенням того часу паралельно з назвою 
«Русь», «Земля Руська», «Галицька Русь» 
і т. п. поруч із конкретними назвами кня-
зівств або земель («Переяславське князів-
ство», «Галицько-Волинське князівство», 
«Галицька земля»). При цьому, на відміну 
від назв племен («анти», «хорвати»), при-
внесених зовні, «України» можна вважа-
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ти самоназвами, донесеними до літописців 
місцевими інформаторами, що вважали 
себе їх мешканцями. Саме на таке розу-
міння семантики терміна «Україна» на-
штовхує нас літописна згадка 1268 року 
(у перекладі Л. Махновця – 1266 p.). Роз-
повідаючи про воєнні сутички з поляками 
на Холмщині, літописець зазначає: «І ста-
ли ляхи пустошити навколо Холма... Але 
не взяли вони нічого, бо [люди] повтіка-
ли були в город, тому що вість їм пода-
ли були ляхи-україняни» [13, c. 426]. Тут 
«ляхи-україняни» подаються як українці, 
що жили в Польщі, польські українці, а 
не як «українні», тобто порубіжні поля-
ки, які, очевидно, у цьому контексті на-
лежали до тих, що пустошили Холмщину. 
Отже, якщо були польські «украинянь», 
то чому нам відкидати можливість на-
родного розуміння себе як Руських чи 
Галицьких «украинянь», які таким чином 
відокремлювалися від інших русів. Тим 
більше, що «Русь» – це була хоч і офі-
ційна, книжна, але чужа політична назва 
Києво-Руської держави, привнесена на бе-
реги Дніпра і Дністра норманами-русами. 
У наступних літописних звістках (1280, 
1282 pp.) ідеться про спільні погранич-
ні з Польщею землі. Літописець їх розу-
міє як територію «України Галицької». 
«І спом’янув Володимир [Василькович – 
князь волинський], що раніш Лестсько 
Чорний, пославши люблинців, узяв був 
у нього село на Вкраїниці за назвою Во-
їнь [13, c. 434].

У хроніці Литовській і Жмойтській 
під 1256 і 1263 pоками вже йдеться про 
«Країни Руські» від Вільно до верхів’їв 
Німана, а під 1332 роком назва всієї Кра-
їни Русів охоплює південно-західні землі 
Русі. «По смерті Радивиловій Микгайло, 
сын его, вступил на князство Новгород-
ское й Подляское, также й всь краян рус-
ские от Вильна аж до жродел Неманов 
отчистим держал правом». Під 1332 ро-
ком записано, що князь Ольгерд «вси 
краины русские с Подольем поручил... сі-
новцам своим».

З цього випливає, що у ХІІ – на почат-
ку XIV ст. зафіксована в писемних дже-
релах назва «Україна» охоплює майже всі 
землі Південної Русі від Дніпра до Дні-
стра та Вісли.

Особливо збільшується вживання на-
зви «Україна» в наступні століття. Поль-
ський король Стефан Баторій в універ-

салі 1580 року звертається до населення 
України Руської, Київської, Волинської, 
Подільської і Брацлавської, а в Густин-
ському літописі під 1517 роком король 
Зигмунд посилає посла Прецлава Ляцко-
ронського на Україну «собирати люду». 
Отже, в XVI ст. «Україна» як назва ви-
ступає в сучасному етнографічно-геогра-
фічному розумінні. Й. Верещинський, 
католицький єпископ Києва, у 1594 році 
писав, що Україна «є довша і ширша, ніж 
Велика і Мала Польща». П. П. Толочко 
знаходить для XVII ст. цю назву більше 
як у тридцяти документах [25, c. 51–64]. 
Вона приймається населенням і як озна-
чення окремої країни, землі, і як окремо-
го, хоч і руського в широкому розумінні, 
народу. Поняття «Русь» поступово втра-
чає свій попередній етногеографічний і 
політичний зміст і не тільки підміняєть-
ся, але й замінюється назвою «Україна».

Це незаперечно ілюструють описи та 
карти, виконані для Франції у 1572 pоці, 
де назва «Ukraine» охоплює Правобереж-
жя та Лівобережжя Дніпра, та, зокрема, 
«Опис України» з картами Гійома Ле-
вассера де Боплана. Останній 17 років 
працював в Україні і зафіксував  реальну 
етно географічну картину XVII ст. на 
основі не книжної традиції, а живого 
спілкування з людьми, її мешканцями. Це 
сприяло утвердженню назви «Україна» у 
географічній і політичній номенклатурі 
Західної Європи.

Усе це дозволяє нам приєднатися до 
С. Шелухіна та Н. Яковенко, які схиля-
ються до думки, що літописні «України» 
слід розуміти не тільки як порубіжжя, по-
рубіжні землі, порубіжні міста, порубіжне 
населення, а як синоніми понять «країна», 
«край», похідних від праслов’янського 
«krajь», тобто «відділений шматок зем-
лі», «відділена частина території», шир-
ше – «певна територіальна одиниця» [27; 
28, c. 11]. Свою точку зору С. Шелухін 
посилює порівнянням староукраїнсько-
го перекладу Пересопницького євангелія 
(1561) з євангельськими текстами грець-
кою, латинською, чеською та сучасною 
російською мовами, де поняття «Україна» 
(літописне «украинь», «Й ходил по всей 
украини Иорданской») відповідає грець-
кому «хора» – країна, земля, латинсько-
му «regio» – країна, регіон, або «ines» – 
земля, територія, чеському «krajina», 
«koncina» – земля, край, країна. Справед-
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ливо С. Шелухін назву «Україна» вважає 
ієрархічно нижчою народною, стосовно 
офіційної, книжної назви «Русь».

Отже, анти – окраїнні, хоч і інтегрова-
ні склавінами, залишають свій виразний 
слід у назві «Україна», яка, проіснував-
ши поруч з офіційною книжною назвою 
«Русь», переживши декілька етапів сво-
го відродження і спаду, повністю витіс-
няє її і стає визначальною для окремого 
слов’янського народу, другого за кількіс-
тю населення.

Зрозуміло, що шлях від «Русі» до 
«України» був довгим і многотрудним. 
Ми в основному поділяємо трактовку цієї 
проблеми С. Шелухіним та Н. Яковенко, 
об’єктивність якої в нас не викликає сум-
ніву. Водночас ми не сумніваємося в тому, 
що перша літописна назва «Україна» не 
виникла з нічого, а була породжена на-
родною традицією, що бере свій початок 
з глибокої давнини. Вона була зафіксова-
на Йорданом, автором VI ст. під іменем 
антів («окраїнних»), як одним з трьох 
слов’янських племінних об’єднань, відо-
мих у ті часи у Візантії.

Як і назва «Русь», «Київська Русь» у 
вузькому та широкому прочитанні, що по-
явилася на теренах Східної Європи лише 
в IX ст. разом з норманами – русами, так 
і назва «Україна» була започаткована в 
IV ст. скіфо-сарматським іраномовним 
населенням, що називало своїх північ-
них численних слов’янських сусідів «ан-
тами» – «окраїнними». Обидва ці етно-
німи – «анти» і «русь» – є для слов’ян 
привнесеними зовні. Однак, мабуть, не 
випадково назва «Україна» насамперед 
утверджується в тих регіонах східних 
слов’ян, де вона виникла, а «Русь» через 
Велике Московське князівство переходить 
у назву «Росія», туди, де вперше появили-
ся нормани, яких угро-фінське населення, 
а за ним і північні змішані з ними слов’яни 
називали русами. Обидві назви відіграли 
в історії східних слов’ян різні ролі. Вони 
то схрещувались, то розходились, визна-
чаючи в різні періоди різні статуси того 
населення, якому належали. Зрештою, 
будучи назвами окремих етнічних груп 
(назва «Україна» ніколи не поширювала-
ся на північно-східні райони Русі), вони 
остаточно визначили окремішність двох 
найбільших східнослов’янських народів. 
Не маючи глибшого коріння, ніж назва 
«Русь», північні частини східних слов’ян 

залишилися з цим етнонімом, додавши до 
нього частки «Біло» – та «Велика» («Бі-
лорусь», «Велика Русь»), що також під-
креслює окреме етнічне походження бі-
лоруського та російського народів. Назва 
«Мала Русь», що якийсь час після розпа-
ду Київської держави побутувала поруч 
із «Великою» і «Білою» Руссю, поступово 
була витіснена назвою «Україна». У часи 
найбільших народних зрушень, у бороть-
бі за суверенність ця назва підкреслювала 
глибокі історичні витоки українського на-
роду, його прагнення до самоутвердження 
і право на самостійне державне існуван-
ня. Тому вона була прийнята остаточно 
національним відродженням XIX ст., а 
в XX ст. стала офіційною, визнаною сві-
том національною назвою Української 
держави. 

Примітки
1 «Народ Рош» – народ-чудовисько в «Кни-

зі пророка Єзекіїля».
2 Розселення слов’ян з території України 

нині неодноразово підтверджене археологіч-
ними матеріалами.
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SUMMARY

The question of the conditions of the creation of Eastern Slavic state –Kyiv Rus is investigated in histori-
cal, archaeological, linguistic literature for more than two hundred years. These points often travel from the 
sphere of science into the policy with all following unfavourable consequences.

The chronicle “Zvidky Pishla Ruska Zemlya i Khto v Nii Pochav Spershu Knyazhyty, i Yak Ruska Zemlya 
(Derzhava) Postala?” / “Where did the Rus Land Come from and Who Started to Reign There at first and 
How did the Rus Land (State) Arise?”, Bertyn annals and first pacts of Kyiv princes with Byzantine Empire 
give the clearest source material for the understanding of complicated processes of the interethnic relations 
on the eve of the rise of Eastern Slavic state. Until the 60s of the IXth century the names “Slavs” and tribal 
names “polyany”, “siveryany”, “drevlyany” etc. which must be considered as the separate ethnic units in the 
prestate period were of general use. Hereat the general name “Slavs” defined all Slavs, common Slavic fam-
ily of different races which has occupied a number of solid regions between the Elbe and Volga, the Baltic 
States (Estonia, Latvia and Lithuania), Podunavya and Balkan Peninsula in the VIIIth – IXth centuries. Only 
in the Хth–ХІth centuries the Rus as the name of the state formation of Eastern Slavs gradually started to 
consolidate on the lands of the tribes which were submitted and taxed by Kyiv princes. At the times of Volo-
dymyr Svyatoslavovych and Yaroslav the Wise it extended over the whole ethnic space of Eastern part of the 
Slavs as politonym. Now the names “Rus Land”, “Rus people” determine their appliance to Kyiv-Rus state of 
Riurykovychi in spite of their consciousness, like drevlyany, sloveny or others. The boundless spaces, natural 
obstacles (huge forests, bogs), the weakness of the communications, constant interapanage wars and also dif-
ferent trade-economic, political, even ethnic and outer factors were the irresistible obstacle on the way of the 
transformation of political consolidation into the ethnic one. The formation of the empire of Riurykovychi 
named Kyiv Rus with the omnipotent central control from strong, resolute great Kyiv prince helped the po-
litical consolidation of different Slavic tribal unions-principalities and even non-Slavic tribal groups. It was 
also accompanied with the creation of state economic space, unitary Orthodox Church, the use of the Church 
Slavonic literary language, the cultural influence of city centers and some other factors.

Each of the Eastern Slav people has its deep prestate sources and the right on the part of Eastern Slavic 
heritage only. It is the part of Eastern Slavic native or pioneered during the settling lands where their immedi-
ate ancestors have lived. There was not any ethnic base, from which the ancestors of separate Slavic including 
Eastern Slavic people could be branched out either in prestate period or state times. There were different 
chronological stages of the Slavs’ ethnic development. Their various groups in different time and diverse 
districts of Europe were formed into people and then nations.

Keywords: ethnogenesis, ethnocultural processes, ethnonym, politonym.
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УДК  39:911.6(477) Степан Макарчук 
(Львів)

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЕТНОГРАФІЧНОГО 
РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ

У статті йдеться про визначення критеріїв етнографічного районування України. Подається 
комплексний аналіз явищ народної матеріальної та духовної культури, що формують етнокуль-
турні регіональні й субрегіональні відмінності.

Ключові слова: етнографічне районування України, народна духовна та матеріальна культура, 
регіональні відмінності.

В статье речь идет об определении критериев этнографического районирования Украины. 
Изложен комплексный анализ явлений духовной и материальной культуры, формирующих 
этнокультурные региональные и субрегиональные различия. 

Ключевые слова: этнографическое районирование Украины, народная духовная и материаль-
ная культура, региональные отличия.

The article is devoted to the determination of the criteria of the ethnographic zoning of Ukraine. The 
complex analysis of the phenomena of folk material and spiritual culture which form the ethnocultural 
regional and subareal differences is given.

Keywords: the ethnographic zoning of Ukraine, folk spiritual and material culture, regional 
differences.

Критерії етнографічного районування 
України. Етнографічне районування ґрун-
товане на локальних відмінностях народ-
ної (традиційної) культури: матеріальної 
та духовної. Нагадаємо, що народна куль-
тура – це вироблені впродовж тривало-
го історичного часу форми організації й 
співжиття людей, види і способи вироб-
ництва матеріальних цінностей, таких як 
засоби виробництва, продукти харчуван-
ня, житла й господарські будівлі, одяг, 
художні речі, а також мова, звичаєве 
право та неписані норми моралі, худож-
ня народна творчість, що реалізовуєть-
ся в громадській і сімейній обрядовості, 
усному та музичному фольклорі, народ-
них знан нях, віруваннях. Усі складові на-
родної культури органічно пов’язані між 
собою, є традиційними. Тому це означен-
ня культури як народної чи традиційної 
майже тотожні. Носії народної культу-
ри – українці, росіяни, поляки, гуцули, 
слобожани, покутяни й інші етнічні або 
субетнічні спільноти виокремлюють себе 
через усвідомлення відмінності власної 
культури та мови або ж діалектів від тих 
самих етнічних ознак інших.

Можна, отже, стверджувати, що на-
родна (традиційна) культура – етнодифе-
ренціююча ознака населення Землі. Тоб-
то: яка культура, такий і народ. Відмінна 
культура – інший етнос або субетнос.

Український народ на рівні етнічного 
вираження відносно високо консолідова-
ний. Багато ланок чи рис його традиційної 
культури, його етнічного «я» пронизують 
культуру всіх субетнічних підрозділів. 
Такими, наприклад, є відносно нижча, 
ніж в інших народів, відмінність регіо-
нальних діалектів мови. Майже однако-
ве горизонтальне планування народного 
житла, основні компоненти хліборобської 
культури, спільність календарних об-
рядів, зокрема зимового циклу, аналогії 
весільного обряду, традиції пошанування 
пам’яті померлих, безліч атрибутів гро-
мадського побуту – толок, кумування, 
храмових свят, пошанування як відповід-
них ціннісних символів хліба, рушника, 
батьківської віри, родини, народної пісні.

Водночас чимало компонентів народ-
ної культури у різних регіонах України 
часто більше або менше неоднакові. Іноді 
такі відмінності малопомітні, наприклад, 
в обряді сватання чи оберегових діях, 
пов’язаних з вагітністю і народженням 
дитини, виготовленні доморобних тканин 
(аж до Другої світової війни), у функці-
ях сільської громади (аж до колективізації 
на сході або комасації на заході). Однак 
у багатьох випадках окремі риси культури 
в різних місцевостях все-таки виразно від-
мінні за формою та частотою виступання в 
побуті. Наприклад, у доіндустріальний пе-
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ріод сільське населення майже всієї Укра-
їни існувало головно внаслідок заняття 
землеробством за винятком Гуцульщини, 
де селянин забезпечував себе засобами до 
життя більше ніж на половину завдяки за-
няттю тваринниц твом [1, с. 96].

Жіночий костюм Середнього Подні-
пров’я (південної Київщини, Полтавщи-
ни, Черкащини і прилеглих місцевостей) 
складався зі сорочки з уставками, низьким 
коміром, часто з вишивкою «білим по біло-
му», картатого поясного одягу – плахти, 
наплічної кольорової юпки, прилягаючої 
до талії, що дуже контрастувало зі жіно-
чим святковим одягом сусіднього Поділля, 
де сорочка мала суцільну по всьому рука-
ву поліхромну вишивку, зовсім відмінний 
поясний одяг – ткану вовняну в кольорові 
смуги горботку, кольоровий пояс, інші не-
схожі ознаки. Знову ж таки дуже своєрід-
ним був гуцульський жіночий одяг і под.

Виразно відмінні, зокрема за виглядом 
екстер’єру, хати Поділля та Полісся, Во-
лині й Бойківщини, Слобожанщини і За-
карпаття тощо.

Такі самі, часто відмінні, у різних ра-
йонах певні риси духовної культури. Ска-

жімо, на фоні загальноукраїнського об-
ряду похоронів він дуже вирізняється у 
карпатських етнографічних групах. Знач-
ні відмінності народної пісні у різних 
субрайонах, у тому числі за її ритмікою, 
жанром усної та пісенної творчості.

Під час етнографічного районування 
України беруться до уваги всі компонен-
ти культури. У сфері матеріальної куль-
тури це:

1. Особливості хліборобства районів: 
традиції землекористування та перероз-
поділу землі, способи обробітку ґрунту, 
відносне значення основних сільськогос-
подарських культур у структурі земле-
робства – жита, пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи, соняшника, картоплі, греч-
ки, баштанних, льону, конопель тощо, 
особливості городництва, роль бджіль-
ництва, рибальства, мисливства у вироб-
ничому побуті; поширення видів тих чи 
інших знарядь праці – плугів, сох, рал, 
борін та ін.; способи зберігання, перероб-
ки і використання плодів землеробської 
праці.

2. Типи сільських поселень за соці-
альним змістом (села, містечка, коло-
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нії, слободи, присілки, висілки, хутори, 
урочища) та конфігурацією планування 
(взаємного розташування дворів): безсис-
темні; вуличні; квартальні; кругові; ву-
лично-гніздові; безсистемно-гніздові; при-
річкові тощо.

3. Типи дворів у поселеннях: вільна 
забудова з тим чи іншим узаємним роз-
ташуванням будівель у дворі, з’єднання 
будівель двору під спільним дахом в одну 
лінію, замкнутих дворів.

4. Типи жител (хат) за технікою бу-
дівництва (зрубні, каркасні, монолитні, 
комбіновані), особливостями екстер’єру 
(побілені чи природної фактури стін, чо-
тирисхилим, двосхилим або комбінованим 
дахом, критих соломою, гонтом, черепи-
цею), тими чи іншими формами дверей, 
вікон тощо; декору, умеблювання.

5. Ансамблі народних жіночих і чоло-
вічих костюмів та їхні компоненти – на-
плічні й поясні, нижні й верхні одяги, 
види головних уборів і взуття. Відміннос-
ті в одязі окремих районів окреслюють 
межі останніх найвиразніше.

6. Особливості їжі, види традиційних 
страв, у тому числі ритуальних, народний 
етикет харчування.

7. Поширення народних промислів і ху-
дожні риси виробів, виявлені неоднаково 
у тих чи інших районах, на зразок того, 
що є кераміка опішнянська, косівська, га-
марецька, васильківська, ічнянська і под., 
а також вишивка – подільська, полтав-
ська, поліська тощо; килими гуцульські, 
подільські, поліські, рушники кролевець-
кі, полтавські, буковинські та ін.

У духовній культурі локальні відмін-
ності виявляються у явищах:

– діалектів і говірок мови;
– етики родинного побуту, відносин 

між чоловіком і жінкою, батьками та ді-
тьми, поколіннями загалом, родичами;

– традицій громадського побуту та рів-
ня узалежнення сімейного побуту від гро-
мадської думки; 

– календарних обрядів, пов’язаних із 
річним виробничим сільськогосподар-
ським циклом, релігійними святами та ре-
ліктами язичницьких вірувань;

– особливостей сімейних обрядів (ве-
сільного, похоронного, пов’язаного з наро-
дженням і хрещенням дитини);

– усного фольклору (казках, байках, 
переказах, прислів’ях, легендах, народ-
них оповіданнях, замовляннях);

– ціннісних культурних орієнтаціях 
людей, громадою схваленого бачення доб-
ра і зла, красивого та поганого, корисного 
і шкідливого [7, с. 71–76].

Безумовно, не всі згадані сфери та 
явища матеріальної й духовної культури 
обов’язково несхожі у різних етнографіч-
них районах. Одні з них менше відмінні 
за місцевостями і майже однаково виявле-
ні на ширших просторах країни, інші ж 
виразно локалізовані навіть у межах не-
великих етнографічних субрайонів: «Що 
край, то звичай» – звичай, в які дні білити 
хату, в чиїй хаті влаштовувати молодіжні 
вечорниці чи «посиденьки» заміжніх жі-
нок, як проводити толоки, «голосити» за 
померлим, де проводити дозвілля одруже-
ним чоловікам і де парубкам, кого проси-
ти за кумів і под.

За відносно незначної диференціації 
української мови на діалекти та говірки 
останні, проте, властиві чи не для кож-
ного окремого села. У всякому випадку 
мешканець певної околиці легко визначав 
за мовою село проживання співрозмов-
ника. У сусідніх селах південно-східної 
околиці Гощанського району Рівненської 
області займенник це у Дулібах вимов-
ляють як цє, Жаврові – це, Бочаниці – 
цьо, Курозванах – сьо. Займенник він у 
Дулібах вимовляли вин, Жаврові – він, 
Симонові – вун тощо. Різною в селах була 
вимова слів корова, віл, кінь, собака, 
овечка, село, земля, болото, тітка, тю-
тюн, буря та ін. (також – курова, вул, 
вил, кунь, субака, увечка, говечка, сило, 
зимля, булото, тьотка, цьотка, тютін, 
бура і под.).

Безперечно, під час визначення шир-
ших етнографічних районів беруть до 
уваги найсуттєвіші відмінності рис народ-
ної культури, тобто виразно інші у різ-
них місцевостях. Окрім того, в процесі 
окреслення меж етнографічних районів 
значну трудність спричиняє та обстави-
на, що різні сегменти культури районів 
за географією поширення різняться між 
собою неоднаково. Поширення за тери-
торією, скажімо, полтавських вареників 
і галушок не збігається з територією по-
ширення полтавських юпки чи плахти. 
Полонинський випас худоби має ширшу 
географію, ніж гуцульські гражди. Тка-
ні візерунки на полотні для виготовлення 
одягу властиві й для Полісся, й для Во-
лині, але поліська хата інакша, ніж тра-
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диційна волинська. Коломийки співають 
і на Гуцульщині, й на Покутті, на Жи-
дачівсько-Самбірському Підгір’ї, але гу-
цульська гражда є лише на Гуцульщині. 
Однак диференціація за територією по-
ширення багатьох ланок матеріальної та 
духовної культури українського народу, 
на диво, збігається. Це особливо виразно 
простежуємо на прикладі багатьох видів 
і підвидів матеріальної культури – посе-
лень, дворів, жител, одягу, художніх про-
мислів, значно – їжі.

Відмінності у географії ланок духовної 
культури – пісень, звичаїв, прислів’їв, 
народних знань, демонології й інших – 
менш виразні.

Через це в етнографічній науці етногра-
фічне районування України здійснюють 
переважно на основі особливостей тради-
ційних жител, одягів, художніх промис-
лів, їжі, занять і знарядь праці, звичайно, 
з урахуванням локальних особливостей 
також ланок духовної культури.

Таксономічні рівні етнографічного ра-
йонування. Етнографічні райони та субра-
йони. Україна – велика за територією і 
чисельністю країна. З географічного по-
гляду є у ній лісові, лісостепові, степові 
й гірські зони, природні умови яких від 
найдавніших часів зумовлювали відмін-
ні способи виробничої діяльності людей, 
розташування поселень, будівництва жи-
тел, забезпечення одягом, їжею, неоднако-
ві засоби сполучення, контактування між 
сусідніми громадами та з сусідніми на-
родами і племенами. Неоднаковими були 
політичні умови розвитку тих чи інших 
частин українських земель, зовнішніх 
культурних і релігійних впливів, освітніх 
зв’язків.

У дописемні часи на території сучас-
ної України проживали носії різних ар-
хеологічних культур, у тому числі різної 
етнічної приналежності. Від доби неолі-
ту і до кінця І тис. н.е., тобто впродовж 
4–5 тис. років територія Україна знала 
багато історичних спільностей з відмінни-
ми культурами, які прийнято називати ар-
хеологічними, починаючи від загадкових 
трипільців і закінчуючи культурами І тис. 
н. е. З-поміж них – скіфська, сараматська, 
зарубинецька, зубрицька, пшеворська, 
липицька, вельбарська, карпатських кур-
ганів, черняхівська, київська, празька, 
колочинська, пеньківська, райковецька, 
роменська, волинцевська та ін. Стосовно 

культур кінця І тис. до н. е. – І тис. н. е., 
то археологи, можливо, вже безпомилко-
во визначили їхню етнічну віднесеність, 
наприклад, скіфської та сарматської до 
іранської мовної групи, вельбарської – 
до германської, липецької – до історич-
них дако-фракійців; носіями ж більшості 
культур були давні слов’яни. На південно-
му і південно-східному пограниччі вони 
контактували зі скіфами та сарматами 
іранської мовної віднесеності, від середи-
ни І тис. н. е. – з хозарами, печенігами, 
половцями, торками з тюркської групи на-
родів; на південному заході – з історич-
ними дако-фракійцями та романцями, на 
півночі – з балтами й угрофінами. Усе це 
зумовило виникнення уже від давніх ча-
сів більших чи менших відмінностей не 
лише в культурно-побутовому укладі на-
селення різних місцевостей України, а й у 
його антропологічному типі.

Природне середовище й історична доля 
окремих географічних регіонів зумовили 
у такий спосіб формування певного типу 
культури з властивими для нього особли-
востями занять, жител, одягу, їжі, гро-
мадської організації, вірувань, обрядів і 
под. У межах відносно великих геогра-
фічних зон ступінь уподібнення складо-
вих культури населення менший, у межах 
невеликих районів – зазвичай більший. 
У зв’язку з цим етнографічне районуван-
ня країн, у тому числі й України, кілька-
ступеневе.

За основними етнографічними аналогія-
ми (і за діалектами) Україну насамперед 
прийнято розподілять на три великі регіо-
ни: Центрально-південно-східний; Північ-
ний або Полісся; Південно-західний [2, 
с. 126–134; 3, с. 22–26; 5, с. 106–114; 10, 
с. 44–60].

Перший регіон – Центрально-півден-
но-східний – охоплює такі сучасні адміні-
стративні території: Київську область без 
її північної поліської частини; Черкась-
ку; Кіровоградську; Полтавську; Харків-
ську; південні частини Чернігівської та 
Сумської областей; південно-степові об-
ласті – Донецьку, Луганську, Запорізьку, 
Дніпропетровську, Херсонську, Микола-
ївську, Одеську; південно-східні райони 
Житомирської; східні Вінницької облас-
тей; Кримську Республіку.

Другий – Північний, або Поліський 
регіон – переважно збігається з природ-
ною смугою українського Полісся й ад-
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міністративно охоплює північні частини 
Волинської, Рівненської, Житомирської, 
Київської, Чернігівської та Сумської об-
ластей. Північна межа регіону – держав-
ний кордон з Білоруссю і Росією, пів-
денна – орієнтовно пролягає через міста 
Володимир – Луцьк – Рівне – Корець – 
Новоград-Волинський – Житомир – 
Київ – Ніжин – Борзна, далі – вгору за 
руслом р. Сейм до кордону з Росією.

Третій регіон – Південно-західний – 
охоплює більшу південно-західну части-
ну Вінницької, лісостепові південні райо-
ни Волинської та Рівненської областей, 
повністю Хмельницьку, Тернопільську, 
Львівську, Івано-Франківську, Чернівець-
ку й Закарпатську області.

Нагадаємо, що і природа, й історич-
на доля згаданих трьох великих регіонів 
України багато в чому мали власну специ-
фіку. На цей масштабний поділ України 
накладається і її мовний поділ на діалек-
ти та говірки. Діалекти названих регіонів 
вирізняються лише для них властивими 
фонетичними, лексичними і граматични-
ми рисами, котрі, проте, не є однаково 
віддаленими між собою за регіонами. За 
фонетикою центрально-південно-східні й 
південно-західні діалекти менше різнять-
ся, ніж обидва з них з фонетикою пів-
нічного діалекту. Однак за граматикою 
південно-східні наріччя та північні ближ-
чі між собою, ніж центрально-південно-
східні й південно-західні між собою. Пів-
денно-західний діалект більше відмінний 
від двох інших лексикою, яка, особливо 
в Карпатах і на Закарпатті, має значну 
своєрідність.

Одночасно всі три великі етнографіч-
ні регіони мають власний поділ на етно-
графічні райони другого порядку. Так, 
у Центрально-південно-східному регіоні 
виокремлюють такі етнографічні райони: 
Середнє Подніпров’я – Історична Украї-
на; Слобожанщина – Слобідська Україна, 
що окрім Харківської області охоплює 
південь Сумської та північні райони Лу-
ганської й Донецької областей, а в істо-
ричні часи також великі частини сучасних 
російських Воронезької, Бєлгородської та 
Курської областей, Південь України.

Окремі райони другого порядку ма-
ють усередині специфічні етнографічні 
райони третього порядку. У Середньому 
Подніпров’ї (Історичній Україні) – це 
Полтавщина разом із південно-західною 

Чернігівщиною та правобережне Середнє 
Подніпров’я. На Півдні України виокрем-
люють п’ять підрайонів третього порядку: 
Приазовський (південно-східна частина 
Луганської, більша південна частина До-
нецької, південно-східна половина Запо-
різької області); Нижньо-подніпровський 
(західна половина Запорізької, більша 
південна частина Дніпропетровської та 
Херсонська області); Нижньо-побозький 
(Миколаївська область, південно-західна 
частина Кіровоградської, північно-схід-
на Одеської областей); Буджак (нижнє 
дністровсько-дунайське причорноморське 
межиріччя, належне до Одеської області); 
Крим – Таврію.

Має внутрішній поділ регіон Полісся. 
До Першої світової війни вирізняли За-
хідне Полісся (субетнонімом населення 
його були поліщуки) і Східне Полісся 
(суб етнонімом населення якого були лит-
вини). Після Першої світової війни части-
на Західного Полісся потрапила під владу 
Польщі, частина відійшла до Української 
PCР. Упродовж майже 20-річного пере-
бування обох частин Західного Полісся 
в різних соціально-політичних умовах у 
житті населення виникло чимало відмін-
них культурно-побутових рис у сфері гос-
подарювання, громадського побуту, сус-
пільної моралі й національної свідомості, 
що, можливо, дає підстави виокремити на 
Поліссі три субрайони: Східнополіський; 
Середньополіський; Західнополіський.

Північно-західна частина історичного 
Західного Полісся з містами Брест (Бе-
рестя), Кобрин, Пружани, Пінськ, у по-
вітах котрих, за російським переписом 
населення 1897 року, на «малороссийском 
наречии» розмовляло 80–90 % населен-
ня, після розвалу міжвоєнної Польщі, 
де розміщувалось Поліське воєводство 
з цент ром у Бресті, волею Москви було 
віднесене не до УРСР, а до Білоруської 
РСР. В умовах радянської національної 
політики, вже за переписом населення 
1959 року, у Брестській області білоруса-
ми записано 86 % населення, на українців 
же припадало лише 2 %.

Найбільше етнографічних субрайонів 
виділяють у південно-західному етно-
графічному регіоні. Такими є Волинь, 
що охоплює південно-західну частину 
Житомирської, північно-східну Хмель-
ницької, південні частини Волинської та 
Рівненської областей, північні частини 
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Тернопільської й Львівської областей. 
Одночасно всередині Волині вже достат-
ньо чітко виокремлюється так звана ога-
личанена Волинь з містами Сокаль, Ра-
дехів, Кам’янка-Бузька, Буськ, Броди й 
інші, орієнтовно північніше Рави-Руської, 
південніше Кам’янки-Бузької – Буська- 
Олеська Підкаміня, яка за Першим по-
ділом Польщі 1772 року відійшла під 
владу Австрії. У ній в умовах відмінно-
го від російського політичного режиму, 
а також під впливом унійної церкви й 
інших можливостей для національного 
життя виробилося багато своєрідних рис 
культури, зокрема на полі громадського 
побуту, господарювання, характеру посе-
лень. Такі самі відмінні впливи діяли на 
ті частини Волині, що за Ризьким миром 
опинилися під владою Польщі й під вла-
дою «совєтів». 

Інший великий етнографічний район 
регіону – Поділля. Він обіймає більшу за-
хідну частину вінницької, південно-схід-
ну Хмельницької, майже всю, за винятком 
Кременецького, Шумського та Ланівець-
кого районів на півночі, Тернопільську 
область і низинну частину Чернівецької 
області. Відмінна історична доля Поділ-
ля Західного й Східного, від 1772 року і 
до 1939 року поділеного державним кор-
доном р. Збруч, також відобразилася на 
культурно-побутовому укладі обох частин 
колись єдиного етнографічного району. 
Специфікою 1774–1940 pоків вирізняло-
ся політичне життя на Буковинському 
Поділлі. 

На захід від Поділля, західніше 
Зборова і Бережан, розміщений етно-
графічний субрайон Опілля. Його за-
хідну межу окреслюють р. Верещицею, 
північною притокою Дністра, півден-
ну – Дністром, північну – межею з 
етно графічною Волинню. У межах ра-
йону розташовувались міста Золочів, 
Перемишляни, Рогатин, Львів, Бібрка, 
Миколаїв, Судова Вишня, Городок. Так 
сталося, що з етнографічного погляду 
цей район вивчений мало.

Краще етнографічно досліджена те-
риторія на схід від Івано-Франківська у 
межиріччі Дністра і Прута з незначним 
поширенням також південніше від Прута. 
Це Покуття. На сході воно межує з Черні-
вецькою областю. Найбільші міста – Ко-
ломия, Городенка, Тлумач, Снятин, Забо-
лотів та ін.

Західніше від Опілля, тобто р. Вере-
щиці, лівіше від р. Стравігора і верхнього 
Дністра на території сучасної Львівської 
області, де є міста Яворів, Мостиська, Не-
мирів, з продовженням на захід за поль-
ський кордон у район міст Перемишль, 
Ярослав, Радимно розташований етногра-
фічний субрайон Надсяння. Назву цю, 
щоправда, почали активно впроваджува-
ти у науковий і публіцистичний ужиток 
після Другої світової війни на означення 
частини «малої» батьківщини депортова-
них з неї в 1944–1947 pоків українців.

У науковій етнографічній літерату-
рі першої половини XX ст., зокрема до 
1939 pоку, на означення території північ-
нішої від Карпатських гір і південнішої 
від р. Дністер, західніше від р. Бистриці 
Солотвинської, був упроваджений термін 
Жидачівсько-Самбірське Підгір’я. Остан-
ню назву на означення названої території 
використовував у поезіях І. Франко:

На Підгір’ї села невеселі
Простяглися долом-долинами.

Або ж:

О краю мій. Підгір’я ти прекрасне,
Як я люблю, як я люблю Тебе! 
 [8, с. 242].

Гірську частину Карпат, тобто власне 
гори, населяють три етнографічні групи 
українського народу: гуцули; бойки; лем-
ки. Відповідні райони їхнього розселення 
мають назви Гуцульщина, Бойківщина, 
Лемківщина.

Гуцульщина з горою Говерлою май-
же в її центрі охоплює гірські місцевості 
Івано-Франківської, Чернівецької та За-
карпатської областей. На заході Гуцуль-
щина північніше від хребта, західніше 
від р. Бистриця Солотвинська та півден-
ніше від хребта, орієнтовно західніше від 
р. Тересва, переходить у Бойківщину, яка 
по обох боках хребта північніше заходить 
аж за українсько-польський кордон до 
р. Сян, а південніше від хребта доходить 
до р. Уж. Смужка території на Закарпатті 
західніше від р. Уж і до державного кор-
дону зі Словаччиною – це все, що залиши-
лось від історичної Лемківщини у межах 
України. Західніше вздовж хребта на пів-
нічному боці в складі сучасної Польщі аж 
до р. Дунаєць існувала Лемківщина – її 
після депортації лемків 1944–1947 років 
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як етнографічного українського району 
не стало. Південна частина Лемківщини 
після війни залишилась у складі Чехо-
словаччини, від 1992 року – у складі Сло-
ваччини. Там досі налічується близько 
220 лемківських сіл [4, с. 35].

Власну етнографічну специфіку в сфе-
рі традиційних занять, матеріальної та 
духовної культур, у тому числі й діалекту, 
має низинне Закарпаття. Дехто з дослід-
ників, наприклад, М. Тиводар, виокрем-
люють тут Марамароський, Боржавський, 
Ужанський, Перечинсько-Березнянський 
субрайони [6, с. 191–196].

Історико-географічні землі Холмщина 
та Підляшшя етнографічно були близьки-
ми відповідно до Волині й Полісся. Тепер 
вони становлять частину території Рес-
публіки Польщі. Особливості етнокуль-
тури цих районів належно відображені в 
колективному дослідженні «Холмщина і 
Підляшшя», виконаному за загальною ре-
дакцією професора В. Борисенко [9].

Знання специфіки етнографічних райо-
нів України дає змогу осягнути неповтор-
не багатство традиційної культури укра-
їнців, усі сфери їхнього вікового досвіду, 
художньої творчості, суспільної моралі й 
національної свідомості.
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SUMMARY 

The article is devoted to the determination of the criteria of the ethnographic zoning of Ukraine. The complex 
analysis of the phenomena of folk material and spiritual culture which form the ethnocultural regional and suba-
real differences is given.

The whole components of culture are taken into account at the ethnographic zoning. It concerns the peculiari-
ties of regional farming; the types of the rural settlements and yards in them, the kinds of dwellings; the complex 
of folk costume, the peculiarities of nourishment, dissemination of folk crafts and trades in the sphere of material 
culture. The local peculiarities of dialects and patoises, the ethics of family mode of life, ritualism, folklore are con-
sidered in the spiritual culture.

The natural environment and historical chance of separate geographic regions has determined the formation 
of specific type of culture with characteristic peculiarities of occupations, dwellings, clothes, food, social organiza-
tion, beliefs, and rites. The likening degree of the components of the inhabitants’ culture is lesser in the bounds 
of relatively large geographic zones than in small regions. That’s why the ethnographic zoning of the countries, 
including Ukraine, has several degrees. According to the main ethnographic analogies and dialects Ukraine is 
first of all divided into three large regions: Central-South-Eastern; Northern or Polissya; South-Western. The lan-
guage division into dialects and patoises is superposed upon this large-scale division of Ukraine. At the same time 
these three large ethnographic regions are divided into ethnographic zones of the second arrangement. Thus, in 
Central-South-Eastern region several ethnographic zones are distinguished as Serednie Podniprovya – Histori-
cal Ukraine; Slobozhanshchyna – Slobidska Ukraine, which occupies besides Kharkiv region the South of Sumy 
and Northern areas of Luhansk and Donetsk regions, and in historical times also the large parts of modern Rus-
sian Voronezh, Bielhorod and Kursk regions, the South of Ukraine. Separate regions of the second arrangement 
include the specific ethnographic zones of the third order. Serednie Podniprovya (Historical Ukraine) includes 
Poltavshchyna with South-Western Chernihivshchyna and the right-bank Serednie Podniprovya. Five subzones of 
the third arrangement are distinguished on the South of Ukraine: Pryazovskyi (the South-Eastern part of Luhansk, 
the greater Southern part of Donetsk, South-Eastern part of Zaporizhzhya region); Nyzhno-Podniprovskyi (the 
Western half of Zaporizhzhya, larger Southern part of Dnipropetrovsk and Kherson regions); Nyzhnopobuzkyi 
(Mykolaiv region, South-Western part of Kirovohrad, northeast of Odesa regions); Budzhak (lower the Dnipro-
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Danube and Black Sea interfluve, belonging to Odesa region); Krym – Tavriya. Polissya is also internally divided 
into Eastern Polissya, Middle Polissya, Western Polissya. The most ethnographic subregions are distinguished in 
South-Western ethnographic zone. These are Volyn, Podillya. The ethnographic subregion Opillya is situated to 
the West from Podillya, Zboriv and Berezhany. 

The territory to the East from Ivano-Frankivsk in the interfluve of the Dniester and Prut with a small dissemi-
nation to the South from the Prut is named Pokuttya. The mountain part of the Carpathians, i. e. the mountains 
itself, is settled by three ethnographic groups of the Ukrainians: Hutsuly, Boiky, Lemky. The appropriate regions 
of their settling are called Hutsulshchyna, Boikivshchyna, Lemkivshchyna. The own ethnographic peculiarity in 
the sphere of traditional pursuits, material and spiritual cultures, including dialect is the characteristic of lowland 
Zakarpattya. Several researches, M. Tyvodar for example, distinguish here Marmoroskyi, Borzhavskyi, Uzhanskyi, 
Perechynsko-Bereznyanskyi subregions. The historical and geographical lands of Kholmshchyna and Pidlyash-
chya are ethnographically close to Volyn and Polissya and nowadays are nowadays is a part of the territory of 
Poland. The knowledge of the peculiarities of ethnographic regions of Ukraine gives the opportunity to understand 
unique richness of traditional culture of the Ukrainians, all spheres of their ancient experience.

Keywords: the ethnographic zoning of Ukraine, folk spiritual and material culture, regional differences.

УДК  908(477):81’373.21 Григорій Півторак
(Київ)

ЩО ТАКЕ «РУСЬ», «РОСІЯ», «МАЛОРОСІЯ»  
І ЯК МИ ВТРАТИЛИ СВОЄ СПОКОНВІЧНЕ ІМ’Я

У статті досліджено історію вживання назв «Русь», «руський» у суспільно-політичній прак-
тиці різних державних утворень і науковій літературі різних історичних періодів. Проана-
лізовано різні наукові версії походження назв «Україна», «український», охарактеризовано 
історичні етапи розвитку мовної ситуації в Київській Русі та його вплив на північно-східну 
периферію.

Ключові слова: етноніми українського народу, русин, українець, історичний розвиток мови.

В статье исследуется история использования названий «Русь», «руський» в общественно-по-
литической практике разных государственных образований и научной литературе разных исто-
рических периодов. Сделан анализ разных научных версий происхождения названий «Украина», 
«украинский», дана характеристика исторических этапов развития языковой ситуации в Киев-
ской Руси и его влияния на северо-восточную периферию.

Ключевые слова: этнонимы украинского народа, русин, украинец, историческое развитие 
языка.

The history of the names Rus, ruskyi usage in the social and political practice of various state 
organizations and scientific literature of different historical periods is investigated in the article. 
Scientific versions of the names Ukraine, Ukrainian origin is analyzed, the historical stages of speech 
development in Kyiv Rus and its influence on the North-Eastern periphery are characterized.

Keywords: the ethnonyms of Ukrainian people, rusyn, Ukrainian, the historical development of 
the language.

Походження назв Русь, руський оста-
точно не з’ясоване. З цього приводу 

вже понад двісті років ведеться жвава дис-
кусія й існує широка наукова література з 
розмаїтими, часом полярно протилежними 
поглядами на цю проблему вчених різних 
поколінь. Були спроби пояснити назву 
Русь як запозичення і шукати її витоки то 

в Скандинавії (у варягів), то серед ірано-
мовних народів (сарматів). Інші вчені вва-
жають цей етнонім споконвічно місцевим і 
його коріння шукають на Середній Наддні-
прянщині. Однак дослідження етимології 
слова Русь має суто наукове значення. Для 
становлення національної само свідомості 
східноєвропейських народів вирішальне 

http://www.etnolog.org.ua



 33  

значення мало не походження цього етно-
німа (норманське, іранське, автохтонне чи 
якесь інше), а історія його вживання в 
суспільно-політичній практиці різних дер-
жавних утворень і в науковій літературі 
різних історичних періодів.

Слово русь мало збірне значення (як 
знать, назви племен чудь, сербь, а та-
кож чернь, челядь та ін.), а одиничне 
значення – русин (множ. русини), як чу-
дин, болгарин і т. ін. Деякі дослідники, 
як наприклад, відомі російські археологи 
П. М. Третьяков та Б. О. Рибаков, вва-
жають, що в середині І тис. н. е. існува-
ло окреме східнослов’янське плем’я русів 
[12, c. 23–104; 13, c. 285; 16, c. 179–187]. 
Єдиною підставою для такого тверджен-
ня послужили знайдені археологами кош-
товності (жіночі прикраси, ювелірні ви-
роби, зброя, пояси, елементи кінської 
збруї тощо), які хтось дбайливо ховав у 
землю протягом майже двох століть (дру-
га половина VI – початок VIII ст. н. е.). 
Ніяких інших слідів матеріальної куль-
тури племені русів (решток поселень, 
кераміки, поховань) не виявлено. Проте 
цілком ясно, що руси, якби вони існува-
ли як окреме східнослов’янське плем’я, у 
середині І тис. н. е. мали б уже досить 
високу матеріальну культуру, яка не мог-
ла б зникнути безслідно. Про плем’я 
русів нічого не сказано і в «Повісті ми-
нулих літ», яка перераховує всі основні 
східнослов’янські племена та їхні союзи. 
Цей факт, а також відсутність будь-яких 
свідчень про матеріальну культуру русів 
дають підстави для висновку, що такого 
племені, найвірогідніше, ніколи не було. 
У такому разі, кому ж належали так зва-
ні скарби русів?

Відповідаючи на це питання, слід 
узяти до уваги особливості економічно-
го й суспільно-політичного розвитку Се-
редньої Наддніпрянщини на середину 
І тис. н. е. Розвиток орного хліборобства 
і підвищення його продуктивності сприя-
ли відокремленню ремесел від землероб-
ства і виникненню могутніх економічних 
і політичних центрів, де зосереджувалося 
також виготовлення металевих виробів, 
зброї, ювелірних прикрас тощо. У цей 
же час створилися умови для виділення 
племінної верхівки. Як свідчать візантій-
ські писемні джерела VI ст. н. е., східні 
слов’яни мали видатних племінних вож-
дів, які стали широко відомими завдя-

ки участі у війні з готами (один з них – 
Бож) або в інших подіях, пов’язаних з 
історією Візантії (подаються імена ант-
ських вождів: Мезамир, Ардагаст, Мусо-
кій). Племінні вожді мусили мати добре 
озброєне військо. Разом з відокремленням 
ремесла і його спроможністю виготовляти 
велику кількість зброї почали формува-
тися постійні військові дружини. Під час 
успішних грабіжницьких походів виділи-
лася дружинна верхівка, якій належала 
фактична влада серед дружинників і пе-
реважна більшість награбованого, виміня-
ного та купленого багатства, в тому чис-
лі ювелірних виробів, прикрас, дорогої 
зброї і т. ін. Часто перебуваючи в походах 
і не маючи постійного місця проживання, 
дружинники (головним чином найзамож-
ніша верхівка) ховали свої скарби в зем-
лю. Далеко не всім власникам судилося 
скористатися цим багатством, тому велика 
його кількість збереглася до нашого часу. 
Поступово дружинники перетворилися 
в окремий міжплемінний прошарок сус-
пільства зі своїми уподобаннями, побу-
том, звичаями, фольклором, своєрідними 
елементами вузької аристократичної ма-
теріальної і духовної культури. Деякі до-
слідники вважають, що саме ці дружин-
ники й дістали первісну назву «русь». Але 
це тільки гіпотеза, ймовірність якої поки 
що не вдалося ні переконливо довести, ні 
аргументовано спростувати.

Етнонім рус (hrus) уперше згадуєть-
ся в сирійській хроніці VI ст. н. е. сто-
совно якогось населення в Північному 
Причорномор’ї (можливо, окремого пле-
мені), етнічна атрибуція якого невідома. 
Цілком вірогідно, що на Середній Над-
дніпрянщині цей етнонім мав також пара-
лельну форму рос, відображену аж дони-
ні в топоніміці цього регіону. Тут течуть 
річки Рось з її притоками Роська та Ро-
сава, яка має притоку Росавку, а також 
Роставиця (Раставиця). За припущен-
ням деяких істориків, у давнину Россю 
називалася і якась річка на Чернігівщині, 
про яку в Іпатському списку літопису під 
1187 роком сказано: «У той же рік пус-
тошив [хан] Кончак по [ріці] Росі з по-
ловцями. А після цього стали вони часто 
пустошити по Росі в Чернігівській волос-
ті» («Літопис Руський», с. 343). Найвіро-
гідніше, що роси (руси) в середині І тис. 
до P. X. – це одне з іраномовних сармато- 
аланських племен Середньої Наддніпрян-
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щини, яке, можливо, входило в антський 
племінний союз. Назва роси – руси у 
своїй основі могла мати найменування 
річки. Густинський літопис свідчить, що 
назва Русь – «от реки глаголемая Рось» 
(ПСРЛ, С.Пб., 1843, т. ІІ, с. 236). У про-
цесі слов’янізації місцевого іраномовного 
населення етнонім рос (рус, русь) ра-
зом з іншими мовними елементами був 
сприйнятий слов’янами.

Паралельне вживання термінів з кореня-
ми рос і рус засвідчене і в стародавніх іс-
торичних документах. У східних джерелах 
переважає термін руси, у візантійських – 
роси, у західноєвропейських руси (але іноді 
й рос, роси), а в давньоруській писемності 
переважають назви Русь, руський, хоч зрід-
ка трапляється й росьский («Правда Рось-
ская»). Однак, край, у якому жили руси 
(чи роси) мав назву лише Русь.

Який термін давніший – рось чи русь, і 
досі не встановлено. Одні фахівці вважа-
ють давнішим русь (М. Н. Тихомиров), 
інші – рось (Б. О. Рибаков), але обидві 
назви, без сумніву, дуже давні й сягають 
перших століть після P. X.

Якщо справді руссю спочатку назива-
лися антські вояки-дружинники, то саме 
від них ця назва згодом перейшла на най-
південніший протоукраїнський союз пле-
мен – полян у трикутнику між Дніпром, 
Ірпенем та Россю (літописець відзначає: 
«поляне, яко нынѣ зовомая русь»). На 
час утворення давньоруської держави 
(очевидно, протягом VIII–IX ст.) назва 
Русь поширилася на всю Середню Над-
дніпрянщину, точніше – на Київщину, 
Чернігівщину і Переяславщину, які стали 
ядром Київської Русі. Згодом Руссю ста-
ли вважати всю Київську імперію.

У давньоруських джерелах термін 
Русь має подвійне значення: Русь первіс-
на, наддніпрянська і Русь – уся Київська 
держава разом з приєднаними до неї зем-
лями неслов’янських племен і народів.

Подвійне розуміння назви Русь було 
поширене не тільки серед східних слов’ян, 
але й за рубежем, зокрема у Візантії. На-
приклад, у творах візантійського імпера-
тора X ст. Костянтина Багрянородного 
йдеться про «далеку Русь» і протистав-
лювану їй «близьку Русь» у первісному, 
найдавнішому значенні цього терміна – 
як східнослов’янські землі над Дніпром.

Отже, Руссю споконвічно називали 
сучасну територію України, а прикмет-

ник руський вживався як самоназивання 
українців. Щоправда, у «Слові о полку 
Ігоревім» засвідчений також етнонім ру-
сичі. Але він трапляється лише в цьому 
творі як авторський неологізм, «своєрід-
на формула високого стилю староруського 
поета» [3, c. 46] і ніколи практично біль-
ше не вживався.

Етнічне визначення руський у розумін-
ні «український» безперервно зберігалося 
протягом багатьох століть. Русинами нази-
вали себе українці у Великому Князівстві 
Литовському, а у львівських міських кни-
гах від 1599 року навіть використовується 
термін «руська нація» (Natio Ruthenica). 
Тогочасні джерела переконливо засвід-
чують, що населення України та Білору-
сі чітко відокремлювало себе від моско-
витів. У часи Козаччини для українців 
також природною і звичною була стара 
назва їхнього краю – Русь, а їх самих – 
русини. Та й уся Західна Європа протя-
гом багатьох віків на означення України 
вживала назву «Русь». Особливо стійкою 
ця назва виявилася в західному регіоні 
України. Навіть у XIX ст. прикметник 
руський (тобто «український») ще вхо-
див до назв різних західноукраїнських 
політичних партій, літературних і науко-
вих угруповань, альманахів, окремих 
праць тощо. Наприклад: «Головна руська 
рада» – перша українська політична ор-
ганізація в Галичині, що виникла у Льво-
ві 2 травня 1848 року, просвітнє товари-
ство «Галицько- руська матиця», «Собор 
руських учених» (1848), «Руська трійця» 
(українські письменники М. Шашкевич, 
І. Вагилевич, Я. Головацький), чотиритом-
на «Історія літератури руської» (тобто 
української) О. Огоновського і т. ін.

З етнонімами русь, руський пов’язана і 
самоназва русин, русини, яким називали 
(а подекуди й досі називають) себе при-
карпатські й закарпатські українці. Цю 
ж назву зберігає корінне українське на-
селення Словаччини, Польщі, Югосла-
вії, Румунії, на відміну від емігрантів – 
українців. 

Таким чином, етноніми русь, руський, 
русинський – давні й органічні для україн-
ців найменування. Але через несприятливі 
політичні обставини й відсутність україн-
ської державності після розпаду Київської 
Русі й занепаду Галицько-Волинського 
князівства термін Русь не став політич-
ною атрибуцією на українській території. 
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Його присвоїли собі наші північно- східні 
сусіди – росіяни.

Коли ж і як це сталося? Час, причи-
ни, етапи і наслідки для українців втра-
ти давньої назви їхнього краю Русь і по-
ступове закріплення її у формі Росія за 
Московською державою глибоко і всебіч-
но розкриті в монографії (на жаль, мало-
відомій широкому читацькому загалові) 
львівського дослідника Є. Наконечного 
«Украдене ім’я: Чому русини стали укра-
їнцями» (Львів, 1998, 162 с., наклад лише 
700 прим.). З цієї праці довідуємося, що 
присвоєння Московією давнього імені 
України – Русь відбулося в XIV–XV ст. 
і було зумовлене насамперед великодер-
жавницькими амбіціями московських 
царів, які претендували на політичну й 
культурну спадщину Київської Русі, хоч 
фактично були до неї не причетні. Проте 
істотну роль у цьому відіграли й констан-
тинопольський патріарх та його церковна 
адміністрація.

Як відомо, після офіційного прийнят-
тя 988 року князем Володимиром хрис-
тиянства візантійського обряду на Русі 
розпочалася організація Церкви та роз-
будова її ієрархії. Руська православна 
церква підлягала владі константинополь-
ського патріарха – глави всіх православ-
них християн. Він особисто висвячував 
митрополита, який з 1051 року стояв на 
чолі руської православної церкви (аж до 
XV ст. київськими митрополитами, за 
незначними винятками, і в переважній 
більшості єпископами були тільки греки). 
Глава руської православної церкви діс-
тав титул «митрополита Київського і всія 
Русі», який зберігся в Україні аж до на-
шого часу. Київському митрополитові під-
порядковувалися руські єпископи, а їм, у 
свою чергу, – священики та ченці (мона-
хи). Сама ж церква називалася руською, 
оскільки були ще грецька, болгарська, 
сербська та інші православні церкви. Та-
ким чином, крім етнічного й політично-
го, термін Русь набув ще й церковного 
значення. 

З розширенням адміністративних меж 
первісної Русі й утворенням Київської 
імперії церковна юрисдикція київського 
митрополита поширювалася на всі ново-
приєднані території. Маючи сильну цер-
ковну владу й міцні позиції в суспільстві, 
київські митрополити часто дозволяли 
собі не в усьому коритися Константино-

полю, що викликало постійне незадово-
лення візантійських патріархів. Через це 
коли на Заліссі утворилося й зміцніло 
Ростово- Суздальське, а згодом і Москов-
ське князівства, політика й ідеологічні за-
сади яких базувалися на міцних підвали-
нах православ’я, правителі цих князівств 
здобули в константинопольських церков-
них ієрархів особливу прихильність і 
симпатію. 

Після завоювання Залісся монголо-
татарами позиції православної церкви на 
тих землях ще більше зміцніли, і констан-
тинопольський патріарх переконався, що 
на суздальсько-московських територіях 
візантійське православ’я має найміцнішу 
опору, а київський митрополит там буде 
слухнянішим. Так виникла ідея перене-
сення резиденції київського митрополита 
до Володимира-на-Клязьмі, щоб «про-
вчити» Київ за його часту опозицію до 
Візантії. 

У 1299 році за наказом вселенського 
патріарха київський митрополит Максим, 
за походженням грек, перебирається на 
Суздальщину, в улус Золотої Орди. До 
цього прихильно поставився і золотоор-
динський хан.

Переселившись на Залісся, київські 
митрополити і там називалися «руськи-
ми». Одні з них іменували себе «митропо-
литами всія Русі», інші – «митрополитами 
Київськими і всія Русі» [8, c. 24, 31–35].

Управління руською православною 
церквою з боку візантійських духівників 
відбувалося у формі жвавого листування 
між канцеляріями константинопольського 
патріарха та руських митрополитів. З пе-
ренесенням резиденції київського митро-
полита до Володимира-на-Клязьмі в царе-
градської церковної адміністрації виникла 
потреба розрізняти власне Русь (тобто те-
риторію тодішніх Київського і Галицько- 
Волинського князівств) та її колишні 
колонії – Залісся і Новгород. До речі, 
подібна ситуація колись виникла була і 
в античній Греції. Поруч з метрополією 
Елладою утворилися численні колонії в 
Італії, Передній Азії, південній Русі та в 
інших районах Середземноморського ба-
сейну, часто з елінізованим («огреченим») 
населенням. У зв’язку з цим треба було 
термінологічно розрізняти метрополію і 
колонії. Елладу (тобто власне Грецію) на-
звали Мікра Геллас («Мала Греція»), а 
розкидані по морських узбережжях коло-
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нії – Мегале Геллас («Велика Греція»). 
Оскільки церковні книжники утворювали 
географічні назви, політичні терміни і ти-
тули на основі відомих їм історичних ана-
логій та прецедентів, вони так підійшли 
і до розрізнення давньої Русі та пізніше 
приєднаних до неї земель.

На Синоді константинопольського па-
тріарха в 1303 році під час розгляду пи-
тання про утворення Галицько-Волин-
ської церковної митрополії було ухвалено 
називати тодішні Київське і Галицько-Во-
линське князівства Мікра Росія («Мала 
Росія», тобто «Русь старша, початкова, 
основна, давніша»), а Залісся й Новго-
родщину – Мегале Росія («Велика Ро-
сія», що означало «Русь пізніша, похідна, 
новостворена»). Оскільки у Візантії здав-
на закріпилася назва наддніпрянських 
слов’ян з коренем рос («народ Рос»), вона 
відбилася і в терміні Росія, який остаточ-
но утвердився на кінець XV ст.

Отже, терміни Росія (Россия), Мало-
росія, Великоросія та всі похідні від них 
слова сформувалися в церковних канце-
ляріях вселенських патріархів.

Слід відзначити, що спочатку і титул 
«всія Русі», і назви Мала Росія та Велика 
Росія вживалися лише в церковній прак-
тиці й не поширювалися на світське діло-
водство. У сфері державного управління 
і в суспільних стосунках протягом Х–
ХІІІ ст. Руссю вважалася лише Наддніп-
рянська Русь. Як видно з тогочасних літо-
писів, якщо хтось із Новгорода, Ростова 
чи Суздаля вирушав до Києва, Чернігова 
або Переяслава, це сприймалося, що він 
«їде на Русь». Таким чином, на терито-
рії майбутньої Московщини під понят-
тям «Русь» розуміли сучасну територію 
України. Новгородщина, Залісся та деякі 
інші провінції Київської імперії, оскільки 
ними управляла руська князівська та цер-
ковна адміністрація, вважалися «руськи-
ми землями», але самі вони Руссю ніколи 
не називалися.

Після відокремлення Залісся від Русь-
кої держави, коли воно було завойоване 
монголо-татарами й увійшло до складу 
Золотої Орди як її західний улус, назви 
Русь, руський побутували переважно се-
ред церковних книжників, для яких сино-
німом до поняття «православна церква» 
була назва «руська церква». Однак трохи 
згодом, коли Московське князівство, ви-
ділившись у першій половині XIII ст. з 

Володимиро-Суздальського, набуло знач-
ної економічної могутності й політичної 
ваги, об’єднало навколишні землі в одну 
централізовану державу, московські пра-
вителі проголосили себе спадкоємцями 
Київської Русі й намагалися наслідувати 
її традиції. Вірнопідданий васал і ретель-
ний слуга монгольських ханів, жорстокий 
і підступний московський князь Іван Ка-
лита, який за їхнім наказом воював проти 
Твері, Пскова та Смоленська, за винятко-
ві заслуги перед Золотою Ордою дістав 
від її хана (царя) Узбека титул великого 
князя «всія Русі» (1328). Проте цілком 
зрозуміло, що той титул не поширювався 
і не міг поширюватися на всю Русь. Ма-
лася на увазі лише Русь татарська, в якій 
існувала «руська» (тобто православна) 
церква, а територія Русько-Литовської 
держави монголо-татарам була непідвлад-
на, отже, й для влади новоспеченого кня-
зя «всія Русі» недосяжна. За таких умов 
титул «всія Русі» призначався лише для 
домашнього вжитку й означав «головний 
татарський васал», «головний татарський 
збирач податків на Заліссі». Цей висо-
кий титул з таким обмеженим значенням 
тоді не прищепився, і про нього швидко 
забули. 

Зовсім інший зміст у першій половині 
XIV ст. мав титул «усієї Русі» в Галицько- 
Волинській державі. Цей титул разом з 
королівською короною дістав від папи 
римського в 1253 році Данило Романо-
вич, який справді тоді панував над усією 
Руссю в стародавньому розумінні її етно-
графічного ареалу. Відтоді всі галицько- 
волинські князі, продовжуючи цю тради-
цію, називалися князями і господарями 
«Руської землі» або «всієї Руської землі», 
а на печатках був відображений титул «ко-
роля Русі» (Rex Russiae). Галицький князь 
Роман Мстиславович, який зібрав усі етно-
графічні землі русинів, у літописі назива-
ється «самодержавцем усієї Русі».

На Заліссі, в Московщині, до титулу 
«всія Русі» повернулися знову наприкін-
ці XV ст. На цей час (з 1448 р.) русь-
ка право славна церква остаточно поді-
лилася на дві митрополії – київську та 
московську. Церкву Русі та Білорусі (за 
тодішньою термінологією – Литви) очо-
лював «митрополит Київський, Галиць-
кий і всія Русі», а на чолі самопроголо-
шеної московської митрополії стояв свій 
митрополит, який, щоб не бути нижчим 
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перед митрополитом київським, теж по-
чав використовувати формулу «митро-
полит московський і всія Русі». У свою 
чергу, великі амбіції розпалилися і в мос-
ковського князя Івана III. Завершивши 
об’єднання заліських земель навколо Мо-
скви й остаточно звільнившись від мон-
голо-татарського панування, він, за ана-
логією до митрополита, проголосив себе 
«Государем и самодержцем всея Руси» 
(1492), хоч ні митрополит, ні московський 
князь на Наддніпрянській Русі нічим не 
володіли й зовсім не мали підстав брати 
на себе титул «всія Русі». Цей титул вико-
ристовували потім і наступники Івана III, 
хоч до назви країни він не мав жодного 
стосунку, бо Московська держава аж до 
1721 року ніколи офіційно не мала назви 
«Русь», яка, в свою чергу, як назва дер-
жави після розпаду Київської імперії ні-
коли й ніде не поновлювалася. І в очах то-
дішніх західних європейців Московщина 
також не ототожнювалася з широко відо-
мою в Європі Рутенією (тобто Україною), 
а московити – з рутенцями.

З поділом руської православної церк-
ви на київську та московську митропо-
лії започаткована константинопольською 
церковною адміністрацією традиція ви-
користовувати назви Мала Росія і Ве-
лика Росія ще більше зміцніла. Під її 
впливом галицький князь Юрій II (по-
мер у 1340 р.) як справжній спадкоємець 
Русько- Київської держави починав грамо-
ти формулою: «Ми, Юрій, з Божої ласки 
природжений князь усея Малия Росії...» 
(1331 року та ін.). І в грамотах констан-
тинопольських патріархів, починаючи з 
1347 року, Галицько-Волинське князів-
ство часто називається Малою Росією як 
протиставлення московським землям, тоб-
то Великій Росії.

У XV–XVII ст. українські книжники 
й високі церковні ієрархи стали вживати 
термін «Росія» і плутати його з назвою 
«Русь». В офіційних документах того 
часу засвідчені такі титули: «Митрополит 
Кіевского престола и всея Росіи» (ми-
трополит Мисаїл, 1476 p.), «митрополит 
Киевъский, Галицький и всея России» 
(митрополит Іпатій Потій, 1605 р.) та ін., 
а русини (українці та білоруси) іноді на-
зивали себе «російським» або «роським» 
народом, підкреслюючи тим самим свою 
національну відмінність від московських 
«русских».

У самій Московщині терміни Росия, 
Россия на позначення країни почали вжи-
ватися в XVI cт.: назва Россия вперше за-
свідчена в московській грамоті 1517 року, 
а в надрукованому 1577 року в Москов-
ській Слободі «Псалтирі» вперше вжито 
назву «Великія Росіи».

Від середини XVI ст. Россией стали 
називати всю сукупність земель, що уві-
йшли на той час до Московської централі-
зованої держави. Протягом XVI–XVII ст. 
з’явилися також прикметники росский, 
российский. Як відзначив М. Костома-
ров, «слово Россія або Росія, российский 
було на початку книжним, риторичним, 
подібним до того, як Франція називалася 
Галлією, Польща – Сарматією, Німеччи-
на – Германією, Угорщина – Паннонією 
і т. д. З половини XVII ст. вона стала 
офіціозною, але загальновживаним на-
родним словом не зробилася до пізніших 
часів» [4].

У середині XVII ст. московський цар 
Олексій Михайлович, здобувши після 
Пере яславської угоди 1654 року протек-
торат над так званою Гетьманщиною, ви-
користав стару церковно-адміністратив-
ну термінологію константинопольської 
патріар шої канцелярії і в 1655 році при-
йняв на себе титул «всея Великая, Малая 
и Белая Руси самодержец».

Від другої половини XVII ст. і до 
першої половини XIX ст. Малоросія об-
межувалася лише Лівобережною Украї-
ною, тобто Гетьманщиною (Полтавщина, 
Чернігівщина, а також м. Київ), поряд 
з якою були також землі Війська Запо-
розького (степова Україна) та Слобідська 
Україна. Для земель Війська Запорозько-
го (південна Україна) царський уряд ви-
гадав штучну назву «Новороссия». Сло-
божанщина, яка в урядовій мові тривалий 
час називалася «Слободская Украина», 
охоплювала всі східні етнографічні зем-
лі українців, тобто сучасну Харківщину, 
часта Сумщини, Донеччини, Луганщини, 
а також південь Бєлгородської, Воронезь-
кої, Курської і частково Ростовської об-
ластей Росії.

Незважаючи на те, що історична Геть-
манщина («Малороссия») і Слобожанщи-
на («Слободская Украина») були заселе-
ні одним народом – українцями, ці землі 
тривалий час мали в царській Росії різ-
ний державно-правовий статус: Гетьман-
щина до другої половини XVIII ст. збері-
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гала деякі прикмети автономної держави 
(хоч і під зверхністю російського імпера-
тора), а Слобожанщина від самого почат-
ку належала до Московської держави як 
її південна провінція. Різницю між цими 
територіями відчували й українські пись-
менники кінця XVIII – початку XIX ст., 
які могли навіть протиставляти Слобід-
сько-Українську губернію Гетьманщині, а 
Г. Сковорода називав «Малоросію» своєю 
матір’ю, а «Україну» (Слобожанщину) – 
тіткою.

З кінця XVIII ст. офіційна російська 
назва «Мала Росія», «Малоросія» по-
ширюється й на новоприєднані до Росії 
(після поділів Речі Посполитої в 1772, 
1793 і 1795 рр. між Росією, Австрією та 
Пруссією) правобережні українські землі. 
З 1832 року царський уряд запровадив 
для Правобережжя колоніальну назву 
«Юго-Западный край».

Незважаючи на всі потуги царських 
чиновників, штучна назва «Малоросія» в 
Україні не прижилася і ніколи не вжива-
лася серед простого народу. Так само і в 
Московщині аналогічний грецький витвір 
«Великоросія» побутував лише в офіцій-
них документах, а не в усному мовленні.

Щоб уникнути терміна «Малоросія», 
який царські колонізатори використову-
вали як один з асиміляторських засобів, 
українська культурна еліта в XIX ст. вжи-
вала визначення «Южная Русь», «южно-
русский» (наприклад, «Записки о Южной 
Руси» П. Куліша, «Букварь южнорус-
ский» Т. Шевченка тощо).

Колоніальна назва «Малоросія» разом 
з етнонімом малорос, малороси поступово 
набуває образливого для українців забарв-
лення як ознака чогось нижчого й менш 
вартісного. На рівні малоросійства імпер-
ська Москва впродовж століть намагалася 
заморозити наш національний розвиток, 
що їй значною мірою вдалося зробити на 
загарбаних нею східних і південних тере-
нах України. У Галичині, Прикарпатті й 
на Закарпатті, куди не сягнула загребуща 
московська рука, національна свідомість 
українців набагато вища [8, c. 30–41, 75–
90; див. також: 6, c. 44, 248].

На початку XVIII ст. відбулася зміна 
назви Московської держави. Цар Петро І 
намагався знищити почуття самобутності 
в українців та білорусів порівняно з мос-
ковитами, а також і Московщину прилу-
чити до європейської цивілізації. З цією 

метою в навіть мав намір перенести сто-
лицю до Києва. І для цього були певні 
підстави. «Україна цього часу являла 
яскравий контраст до Московії не тіль-
ки високим рівнем освіти і поширенням 
її в найширших народних масах, але й 
відмінністю загального духу культури, 
побуту і суспільних відносин. Тоді як 
Московія відгороджувалася від Заходу 
«китайським муром» і протиставляла Єв-
ропі, Україна з кінця XVII століття поси-
лала значну кількість своєї молоді у вищі 
школи країн Західної Європи» [2, c. 129]. 
Тож не дивно, що Петро І, прагнучи на-
близити Росію до Європи, почав спирати-
ся на культурний потенціал України, яка 
відтоді тривалий час живила Московщи-
ну інтелектуальними силами. «Уже caма 
належність до української національності 
була певним атестатом для обіймання ви-
сокої посади в Москві» [11, c. 2].

У XVIII ст. в Росії не було жодної сфе-
ри інтелектуальної й адміністративної 
діяльності, в якій би не брали активної 
участі вихідці з Лівобережної України. 
Ця діяльність була дуже плідною й ре-
зультативною в політиці, науці, освіті, лі-
тературі, культурі, музиці, журналістиці, 
образотворчому мистецтві й особливо в 
церковному житті (за Петра І вся вища 
церковна ієрархія складалася виключно з 
українців та білорусів). Серед найвідомі-
ших постатей, які з України потрапили до 
Росії – син козака Миргородського полку 
Федора Чайки Петро Федорович Чайка 
(у Росії він переробив своє прізвище на 
Чайковського) – дід відомого композито-
ра Петра Ілліча Чайковського, Григорій 
Полетика (уклав порівняльний словник 
шістьма мовами – російською, давньо-
грецькою, латинською, французькою, ні-
мецькою, англійською), Федір Емін (за-
чинатель нового літературного жанру в 
Росії – російського роману), талановиті 
художники А. Лосенко, Д. Левицький, 
В. Боровиковський, І. Мартос, всесвіт-
ньо відомі композитори М. Березовський 
та Д. Бортнянський і сотні інших куль-
турних діячів. З України до Москви 
прийшли й перші граматики та словни-
ки церковнослов’янської мови, історичні 
твори та різноманітна література інших 
жанрів.

Міграція українських діячів у Москов-
щину не завжди була добровільною, а до-
сить часто й примусовою із застосуванням 
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драконівських методів (особливо стосовно 
неповнолітніх хлопців, яких систематично 
набирали для співацької капели при цар-
ському дворі й насильно, часто назавжди, 
розлучали їх з батьками). Ті ж, хто пере-
бирався до Росії добровільно, керувалися 
різними мотивами: одні шукали там чи-
нів, нагород, почестей і слави, інші наївно 
сподівалися окультурити ту «варварську» 
країну, підняти її до українського рівня. 
Проте не минуло й півстоліття, як настало 
гірке розчарування. Розвиток Російської 
імперії пішов не так, як того хотіли ки-
ївські книжники, а згідно з політикою і 
законами панівної російської нації.

«Причини поразки українців у їх зма-
ганнях на культурному полі, спрямованих 
на реформування Московської держави і 
наближення її до дійсних культурно-істо-
ричних традицій Київської Русі, інакше 
кажучи – до українських традицій, пояс-
нюються причинами державно-політично-
го і культурного порядку. Нова російська 
держава своїм стилем і своїми порядками 
була московського походження і не могла 
бути перетворена лише культурними за-
собами і культурними силами іншого на-
роду. Стиль і організація російської дер-
жави були глибоко закорінені в психології 
і духовності московського народу. І тому 
було утопією ту державу культурно заво-
ювати і реформувати в дусі і стилі зовсім 
іншого народу й іншої культури. Хоч би 
які великі були українські впливи в ро-
сійській культурі, російська держава аб-
сорбувала тільки те, що відповідало їй і 
психології російського народу. Українська 
культура не могла перемогти тенденцій і 
традиційного ладу російської держави, 
бо вона була їй чужою, а відтак чинила 
спротив, який пізніше перейшов у наступ 
і нищення української культури всіма ад-
міністративними і поліційними засобами 
держави» [2, c. 263]. До цього слід дода-
ти, що послідовна, тривала і цілеспрямо-
вана боротьба російського царизму проти 
всього українського була спрямована не 
тільки на нищення багатовікових куль-
турних здобутків нашого народу, але й 
на зміну його ментальності, перетворення 
його в пасивне «стадо баранов». Батогом 
(репресивними заходами) щодо простого 
люду і пряником (роздаванням привілеїв, 
дворянських звань, нагород, престижних 
і вигідних державних посад, маєтків з 
кріпаками) стосовно колишньої козацької 

старшини та її нащадків російській цар-
ській владі значною мірою вдалося досяг-
нути своєї мети – знекровити українську 
еліту, знищити в ній почуття національної 
свідомості й солідарності і в такий спосіб 
обезглавити українське суспільство. Для 
України це мало фатальні наслідки. Адже 
коли в XIX ст. у багатьох народів Євро-
пи почався історичний етап національного 
відродження, і в них (зокрема, у західних 
і південних слов’ян) національно-патріо-
тичні рухи очолили найбільш заможні, 
освічені і впливові верстви суспільства, в 
Україні переважна більшість представни-
ків панівних класів (дворяни, буржуазія) 
вже були настільки денаціоналізовані, що 
сприймали українську ідею байдуже, а 
українська мова, яка стала мовою пере-
важно неосвічених селян, культура й на-
ціональні інтереси українського народу в 
цілому для них уже були далекими, чужи-
ми і навіть ворожими. Через це в бороть-
бі з українським національно-визвольним 
рухом денаціоналізована українська сус-
пільна еліта, за незначними винятками, 
по суті виступила союзником царизму.

У 1721 році за указом Петра І Москов-
ська держава дістала назву «Российская 
империя», яка об’єднала, крім власне ро-
сійського, також й іншоетнічні та іншо-
мовні народи. Похідний від іменника Рос-
сия прикметник российский став означати 
належність до Російської імперії.

Змінюючи назву своєї держави, Пет-
ро І прагнув таким чином не тільки зни-
щити почуття окремості українців та 
білорусів стосовно московитів, але й при-
своїти величезні політичні та культурні 
надбання Київської Русі. Однак постає 
питання: чому в такому разі він не вико-
ристав традиційного терміна Русь («Рус-
ская империя»), а запозичив грецький 
термін Россия? Річ у тім, що слово Русь 
у Московщині серед простого люду не 
вживалося. І там, і в усій Європі знали, 
що Русь – це край, який лежить північні-
ше Чорного моря над Дніпром, Дністром, 
Бугом і Сяном. Якби Руссю було названо 
й Московську державу, це скрізь могло 
б сприйматися, що вона стала частиною 
споконвічної Русі-України. Щоб з’єднати 
Україну й Московщину в одну державу, 
в якій геополітичним центром сприймала-
ся б московська територія, а Україна ви-
ступала б як придаток до неї, Петро І і 
вдався до штучного, але на той час досить 
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поширеного церковного терміна Росія, 
Россія [детальніше див.: 17, c. 57; див. та-
кож: 8, c. 87].

Давній термін Русь, узятий в укра-
їнців, у формі прикметника русский від 
XVI ст. в Московщині почав спорадично 
використовуватися для назви російської 
народності. Варто звернути увагу на не-
звичну атрибутивну форму цього етноні-
ма. Адже самоназви всіх слов’янських на-
родів є субстантивними й відповідають на 
питання іменника хто? (українець, біло-
рус, поляк, чех, словак, хорват і т. д.), а 
не присвійного прикметника чий? Росіяни 
ж, на відміну від закономірної самоназви 
українця у часи Київської Русі – русин 
(хто?), коли йдеться про їхню національ-
ну належність, відповідають на питання 
чий? («русский»), тобто фактично ствер-
джують, що йдеться про тих, котрі нале-
жать русинам [8, c. 90–91]. Проте є й інше 
тлумачення цього етноніма. На думку де-
яких дослідників, самоназву русские слід 
вважати реліктом колоніальної клички 
слов’янізованої чуді. Як відомо, протягом 
Х–ХІІ ст. київські та новгородські куль-
туртрегери в процесі християнізації цих 
племен нав’язали їм богослужбову мову 
Києва і назву, яка вказувала належність 
їх до Русі («русские») [5, c. 153]. За ін-
шою версією, атрибутивна форма терміна 
русский пояснюється монголо-татарським 
впливом. У підвладному монголо-татарам 
Заліссі, згідно з їхніми уявленнями про 
державний устрій, будь-який підданець 
втрачав свою особистість, навіть націо-
нальну належність, і ставав річчю, влас-
ністю правителя, який може ним довільно 
розпоряджатися. Зокрема, чудський за 
походженням підданий, що був власністю 
руського князя, для монголів теж ставав 
руською людиною, а не індивідуальною 
особистістю. При частих переписах при-
кметник русский закріпився серед насе-
лення Залісся на означення етноніма (на-
родного імені) [8, c. 93]. Через це й мова 
цього народу стала називатися «русским 
языком», а не «российским» (хоч М. Ло-
моносов назвав свою працю «Российская 
грамматика»), бо це означало б «мова 
всіх народів, які входять до російської 
держави». 

В офіційному вжитку етнонім русский 
закріпився наприкінці XVIII ст., коли 
цариця Катерина II «высочайшим повеле-
нием» остаточно наказала московському 

народові називатися «русскими» і заборо-
нила йому вживати назву «московитяне». 
Однак етнонім русские чи руські зовсім не 
сприймали сусідні з Московщиною наро-
ди – білоруси, поляки і тим більше укра-
їнці, які не могли змиритися з тим, щоб 
їхня давня самоназва була перенесена на 
московитів. Першими на компроміс пішли 
поляки як найменш зацікавлена сторона: 
щодо московитів, які стали називати себе 
русскими, вони почали вживати похідний 
від грецького слова «Росія» термін росі-
яни (Rosjanie, Rosjanin, Rosjanka). Услід 
за ними цей термін у писемній мові, а по-
тім і в усному мовленні почали використо-
вувати й українські та білоруські автори, 
і в українській мові він став літературною 
нормою. На відміну від цього, в білорусь-
кій мові вживання термінів рускі, ра-
сійскі згодом було пристосоване до норм 
вживання рос. русский, российский.

Двозначність і некоректність прикмет-
никової форми етноніма русский були 
очевидні й для самих росіян. Протягом 
XVIII–XIX ст. вони робили спроби випра-
вити цей термін, запровадивши замість 
нього субстантивовані форми россы, рос-
сіяне. Однак ці форми, породжені висо-
ким «штилем», стали сприйматися як ар-
хаїчні й не прижилися [1, c. 152; 8, c. 92].

У російському прикметнику русский 
злилися два поняття: руський (тобто 
«український») і русский «російський», а 
це призводить до непорозумінь і навіть до 
політичних спекуляцій. У сучасних росій-
ських засобах масової інформації і навіть 
у деяких наукових працях поняття русь-
кий епохи Київської Русі, що однознач-
но означає «український», передається 
словом русский і трактується як «росій-
ський». Пропозиція академіка Д. С. Лиха-
чова увести в російську мову прикметник 
русьский від іменника Русь, на відміну від 
русский у значенні «російський», не зна-
йшла підтримки з боку російських учених 
і російської громадськості. Більше того, 
нині стало модним навіть підміняти по-
няття Древняя Русь, древнерусский (тоб-
то «належний до періоду Київської Русі») 
простішими і декому вигіднішими Русь 
(у розумінні «Росія»), русский. А звідси – 
далекосяжні висновки: Київська Русь – це 
те саме, що й Росія, а давньоруська мова – 
це «русский язык». Отже, виходить так, що 
нинішня російська мова звучала у золото-
верхому стольному граді Києві, а це зна-
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чить, що давньоруські мешканці Києва (та 
й усе слов’янське населення Київської Русі) 
були русскими, тобто росіянами. Коли і 
звідки взялися тут українці, для багатьох 
українофобів залишається загадкою. Для 
її розгадки дехто робить спробу відродити 
сумнозвісну гіпотезу середини минулого 
століття акад. М. П. Погодіна, щиро віря-
чи, услід за ним, що в стародавньому Ки-
єві й на всій Наддніпрянщині споконвічно 
жили росіяни, а українці нібито прийшли 
сюди з-під Карпат і заселили спустошені 
монголо-татарами простори аж наприкінці 
XV ст. Неспроможність цієї гіпотези пере-
конливо довів ще М. О. Максимович відра-
зу ж після її появи. Відтоді минуло понад 
століття, і дослідники давньоруської істо-
рії й давньокиївської писемної мови досяг-
ли величезних успіхів. Усі пізніші студії 
писемності Київської Русі, що базувалися 
на вивченні самих документів і фактів, а 
не на кон’юнктурних настановах, підтвер-
дили слушність аргументації М. О. Мак-
симовича про автохтонність українського 
населення на Середній Наддніпрянщині 
й, зокрема, у Києві, розкрили історичні 
передумови і сам процес формування ран-
ніх східнослов’янських народностей, після 
чого гіпотеза М. П. Погодіна сприймаєть-
ся як прикре непорозуміння. Адже навіть 
нинішня елементарна шкільна програма з 
історії України забезпечує мінімум знань 
для правильної орієнтації в етномовній си-
туації у Київській Русі, і кожен школяр 
має знати, що Київська Русь – це не Росія, 
а руська мова – це не російська мова.

Маніпулювання термінами Русь, рус-
ский, Россия в політичних інтересах не 
обмежується лише погодінською гіпоте-
зою. Адже назва країни Росія засвідчена... 
у «В(е)лесовій книзі», що в досвідченого 
читача викликає неабияке здивування. 
Цю книгу, написану на дерев’яних дощеч-
ках, від яких через воєнні лихоліття до-
слідники мають лише фотокопію однієї з 
них і транслітерований та перекладений 
Ю. П. Миролюбовим на сучасну росій-
ську мову текст усіх збережених дощечок, 
деякі аматори нашої старовини вважають 
найдавнішою пам’яткою України-Русі й 
відносять її до V–IX ст. Проте філологи- 
славісти цілком обґрунтовано сумнівають-
ся в автентичності «В(е)лесової книги», 
бо в ній натрапляємо на багато різних не-
доладностей у змісті й формі викладу, що 
абсолютно суперечать загально відомим 

і безсумнівним історичним та мовним 
 фактам.

Крім величезної кількості (понад 400) 
старослов’янських (тобто староболгар-
ських) і штучно сконструйованих під 
старослов’янські фонетичних та лек-
сичних компонентів (як сам́е вони мог-
ли потрапити в «українську» пам’ятку 
язичницької доби, невідомо, бо до прий-
няття християнства на Русі було ще 
дуже далеко), «мовного вінегрету» з хи-
мерно змішаних елементів майже всіх 
слов’янських мов різних історичних пе-
ріодів їхнього розвитку, що являє собою 
своєрідний «загальнослов’янський сур-
жик», у «В(е)лесовій книзі» дуже насто-
рожує її виразна проросійська ідеологіч-
на спрямованість. 

Анонімний автор цього твору вважав, 
що слов’яни походять з Індії, їхню основу 
становили росіяни, від яких відгалузили-
ся всі інші слов’янські народи. Він твер-
дить, що найперші міста виникли в Росії 
(«оу Росіѣ»), що «руські» (тобто русини-
українці) прийшли також з Росії («од Ро-
сіе») на наддніпрянські землі, і там Кий 
заснував місто Київ (спочатку воно нібито 
мало назву Індікиїв). Прийшовши з Індії, 
слов’яни ще не були християнами, але 
вже були готові до сприйняття християн-
ства. Однак справжнє християнство – це 
лише православ’я, бо західні слов’яни ма-
ють хибну віру (католицьку). Оскільки 
слов’яни колись були єдині, така єдність 
має бути відновлена для того, щоб усі 
слов’яни створили єдину велику і могут-
ню спільнослов’янську державу під геге-
монією Росії.

Дуже дивно, що цей замаскований під 
старовину політичний памфлет якогось 
російського великодержавника-шовініста 
XVIII або XIX ст. дехто називає «скри-
жалями буття українського народу», пи-
семною пам’яткою, якою слід пишатися, 
якнайширше її популяризувати й навіть 
включати її до шкільної програми. Уже 
саме некоректне, недоречне вживання на-
зви Росія в пам’ятці нібито V–IX ст., коли 
цього терміна не було і не могло бути (він 
з’явився на початку XIV ст.), незаперечно 
свідчить (разом з багатьма іншими дока-
зами) про те, що «В(е)лесова книга» – це 
в основному фальсифікація, хоч деякі до-
щечки могли бути давніми (або скопійо-
ваними з оригіналів). Цілком очевидна 
й необізнаність її автора з історією то-
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понімів Русь, Росія, чим він викрив сам 
себе як фальсифікатор. Однак не можна 
виключати й того, що автор-підроблювач 
«В(е)лесової книги» використав якийсь 
невідомий стародавній документ (літопис, 
хроніку, легенду), створений первісним 
кириличним письмом, тобто пам’ятку від 
того періоду, який досі в науці вважаєть-
ся безписемним, але вона, якщо справді 
була, не дійшла до нашого часу.

Походження назви «Україна»
Назва нашої держави «Україна» 

з’явилася в останній чверті XII ст. Упер-
ше в Іпатіївському спису «Повісті мину-
лих літ», де літописець розповідає про 
смерть переяславського князя Володими-
ра Глібовича у 1187 році, сказано: «І пла-
кали по ньому всі переяславці... За ним 
же Україна багато потужила». Через два 
роки, у 1189 pоці, було відзначено, що 
князь Ростислав приїхав «до України Га-
лицької» [див.: 7, c. 343, 347].

Походження назви «Україна» здавна 
привертало увагу вчених, але однозначно-
го пояснення й досі немає. Одні дослід-
ники пов’язували її зі словами край «най-
віддаленіша від центру частина території, 
околиця», у (= біля) краю, тобто «погра-
нична територія», інші – з іменниками 
край, країна у розумінні «рідний край, 
своя країна, рідна земля; земля, населе-
на своїм народом». І, нарешті, ще один 
погляд, за яким назва Україна нібито 
походить від дієслова украя́ти (відріза-
ти), тобто первісне значення цієї назви – 
«шматок землі, украяний (відрізаний) від 
цілого, який згодом сам став цілим (окре-
мою країною)».

Найвірогіднішою й найпереконливі-
шою слід вважати версію, яка пов’язує на-
зву Україна зі словами край, країна, хоч 
зв’язок цей не прямий, а значно складні-
ший. Як дослідив відомий український 
етимолог і акцентолог Віталій Склярен-
ко [14, c. 15–33], процес становлення по-
няття «Україна» був досить тривалим і 
мав декілька етапів.

Іменник край із значенням «відрі-
зок, шматок; шматок землі» був ще у 
спільнослов’янській мові (*krajь) і нині 
відомий багатьом слов’янським мовам. 
Оскільки слов’янські племена споконвіку 
мали свої території, які здебільшого від-

ділялися природними рубежами – річ-
ками, лісами, болотами, солончаками 
(отже, ніякої мішанини племен не було), 
давньослов’янське слово край «відрізок, 
шматок землі» набуло нового значен-
ня – «територія, що належить племені», 
а згодом також і значення «крайня межа 
території племені, початок (або кінець) те-
риторії племені», а можливо, і «зарубіж-
жя», тобто «чужа територія» чи «країна, 
яка лежить за межами батьківщини або 
області» [15, c. 43] 1.

На означення простору в праслов’янській 
мові вживався спеціальний суфікс -іна 
(dol + іпа = dolina «долина», niz + іпа = 
nizina «низина»). За цим самим зразком 
ще в праслов’янський період утворилося і 
слово країна (kraj + іпа) у значенні «те-
риторія, яка належить племені».

Разом з іменником край у праслов’ян-
ській мові був також іменник укра ́й 
(*ukrajь), що означав «окрай, рубіж»; 
«відрізок від шматка; відділений шматок 
землі; відділена частина території племені 
або її крайня межа».

Уже після розпаду праслов’янської 
етномовної спільності (можливо, в ант-
ський період) у східних слов’ян від слова 
укра ́й за допомогою того самого суфікса 
-ін-а виникло слово украї́на (*ukraina) 
із значенням «відділений шматок землі; 
відділена частина території племені; по-
рубіжна місцевість; невелика порубіжна 
територія взагалі». Коли протягом VI–
VIII ст. східнослов’янські племена або со-
юзи племен переросли у феодальні кня-
зівства, відомі в історичній літературі під 
назвою «літописні племена» або «племін-
ні князівства», а згодом утворилася ран-
ньоукраїнська держава Русь, змінилося 
значення і слів краї́на та украї́на. Слово 
краї́на від значення «територія племені» 
поступово набуло значення «територія 
князівства», а потім – «територія Русі». 
Відповідно до цього змінилося значення й 
слова украї́на: замість первісного значен-
ня «відділена частина території племені» 
воно стало означати «відділена частина 
території князівства», а потім – «відділе-
на частина території Русі».

У період феодальної роздрібненості 
Київської Русі (з XIІ ст.), коли від неї 
почали одне за одним відділятися неза-
лежні князівства, слова украї́на набуло 
значення «князівство». Уперше згадану в 
Іпатіївському літопису україну дослідни-
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ки розуміли по-різному: як пограничну з 
Київською землею територію Переяслав-
ської землі; як усю Переяславську землю, 
названу украї́ною через те, що вона межу-
вала з половецьким степом; як первісну 
Русь (тобто Київську, Переяславську і 
Чернігівську землі); як усю Київську 
Русь. Проте найвірогідніше, що літопи-
сець назвав украї́ною сам́е Переяславську 
землю, але не тільки тому, що вона межу-
вала з половецьким степом, а й через те, 
що була окремим князівством.

Крім Переяславської украї́ни, була ще 
Галицька украї́на, Волинська украї́на, 
Чернігівська украї́на, Київська украї́на 
та інші украї́ни – самостійні князів-
ства. Це видно з того, наприклад, що під 
1189 роком той самий Іпатіївський літо-
пис повідомляє: князь Ростислав прибув 
«до україни Галицької, і взяв два горо-
ди галицькі, а звідти пішов до Галича». 
У 1213 році князь Данило «поїхав з бра-
том і забрав Берестій, і Угровськ, і Ве-
рещин, і Столп’є, і Комов, і всю украї-
ну». Те, що слово украї́на аж до XVI ст. 
означало окреме князівство, чітко видно 
із свідчень тогочасних літописів: «Крим-
ський цар... хотів іти на царя і великого 
князя украйну…, а пішов був на черкаси» 
(Львівський літопис під 1556 p.); «прихо-
див на цареву і великого князя україну на 
Сіверські міста із Канева князь Михайло 
Вишневецький» (Олександро-Невський 
літопис під 1563 p.).

Поряд зі словом украї́на у східно-
слов’янських діалектах здавна існувало і 
слово окраї́на «порубіжна територія пле-
мені», утворене від окра ́й «обріз, край» 
за допомогою суфікса -ина. Ці слова чіт-
ко розрізнялися між собою: украї́на – це 
вся відділена частина території племе-
ні (згодом – уся територія князівства), 
окраї́на – лише погранична територія 
племені (згодом – погранична територія 
князівства).

З другої половини XIV ст. більшість 
князівств Київської Русі, на основі яких 
сформувалася українська народність, по-
трапили під владу Литви і Польщі. Від 
цього часу назва украї́на почала вжива-
тися і щодо цих двох частин території: 
землі, підкорені Литвою (Чернігівсько-
Сіверське, Київське, Переяславське і 
більша частина Волинського князівств) 
іноді називалися литовською украї́ною, 
а землі, підкорені Польщею (Галицьке і 

частина Волинського князівства) – поль-
ською украї́ною.

З появою козацтва наддніпрянські 
землі, де збиралися козаки, дістали на-
зву козацьких украї́н, що відображено і 
в українському фольклорі: наприклад, у 
народній пісні: «Ой по горах, по долинах, 
По козацьких українах Сив голубонько 
літає, Собі пароньки шукає».

Протягом XV–XVI ст. у слові украї́на 
відбувався процес зміни наголошування:  
в лексемах на -ина (-іна, -їна) цей су-
фікс почав перетягувати наголос на 
себе (пор. бат́ько – бат́ьківщина – 
батьківщин́а, горох́ – горош́ина – 
горошин́а, хуртов́ина – хуртовин́а; так 
само Україна – Украї на). Цей процес, 
який не завершився й досі, спричинився 
до паралельного вживання обох акценто-
логічних варіантів – Украї́на й Україна 
протягом кількох століть. Пор., напри-
клад, у Т. Шевченка: «Свою Украї́ну лю-
біть»; «...а я Тільки вмію плакать, тільки 
сльози за Укра ́йну...»; «В Україн́у ідіть, 
діти, В нашу Україн́у»; «Це той Перший, 
що розпинав Нашу Україн́у» та ін. У су-
часній українській літературній мові міц-
но закріпилася форма з новішим наголо-
сом – Україна.

На час визвольної війни українсько-
го народу проти шляхетської Польщі 
під проводом Богдана Хмельницького 
(1648–1654), як відзначає В. Скляренко, 
Україною називалися не тільки запорізь-
кі, а вже всі наддніпрянські землі. Оче-
видно, від цього часу під Україною ста-
ли розуміти цілу країну. Згодом ця назва 
поширилася й на інші східноукраїнські 
землі (зокрема, на Слобожанщину, яка 
деякий час мала офіційну назву «Слобод-
ская Украина»). Західноукраїнські землі 
й далі називалися Руссю, але поступово 
назва Україна поширилася й на західний 
регіон і стала спільною для всієї етнічної 
території українців.

Зміна національного етноніма ру-
син, руський (від Русь) на українець 
(від Україна) була історично необхідна. 
Перехід до нового етноніма став своє-
рідною протидією агресивній політиці 
царизму, який ставив собі за мету дена-
ціоналізувати українців і розчинити їх 
в «общерусском море». В умовах, коли 
Московська імперія з експансіоніст-
ських мотивів присвоїла собі історичну 
назву України – Русь, а для панівного 
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етносу запровадила трохи підправле-
ний від слова руський етнонім русский і 
пошири ла його й на мешканців історич-
ної Русі – України, перехід від самоназ-
ви русин, руський до етноніма українець 
завдав істотного удару по імперській ідеї 
московського самодержавства «единого 
русского народа от Камчатки до Кар-
пат». Це мало величезне значення для 
утвердження національної ідентичності 
всього українського народу. Спочатку 
суто географічна назва Україна посту-
пово перетворилася в національну ідею, 
яка об’єднала в одне ціле такі історич-
ні й географічно не схожі між собою 
регіони, як Полісся, Сіверщина, Сло-
божанщина, Донбас, Наддніпрянщина, 
Причорномор’я і – Волинь, Поділля, Бу-
ковина, Прикарпаття та Закарпаття.

Присвоївши собі давню назву нашо-
го народу, імперська Москва тим самим 
сподівалася загальмувати, а потім і зни-
щити наше прагнення до самобутності 
[8, c. 117].

Отже, для нас дуже важливим є той 
факт, що, незалежно від свого походжен-
ня, слово Україна позначало Козацьку 
державу, створену Богданом Хмельниць-
ким. Звичайно, ніякою «окраїною» Ро-
сійської імперії вона не була і весь час 
претендувала на повну державну само-
стійність. Саме через це вживання слова 
Україна в царській Росії було заборонено. 
І лише тоді, коли царським чиновникам 
стало ясно, що це слово не можна знищи-
ти і стерти його з пам’яті українців, було 
вирішено його дискредитувати. Російські 
шовіністи стали пояснювати назву нашого 
краю Україна як «окраїна Росії», тобто 
вклали в це слово принизливий і невлас-
тивий йому зміст.

З історією виникнення назви Україна 
тісно пов’язане правило вживання при-
йменників на і в при позначенні місця або 
простору. Як правильно сказати: живу на 
Україні чи в Україні? Приїхали на Укра-
їну чи в Україну?

Прийменник в (у) у просторовому 
значенні вживається тоді, коли йдеть-
ся про щось ціле, докладно окреслене, 
компактне, центральне (наприклад, про 
країни, міста, населені пункти): в Анг-
лії, у Франції, в Угорщині, у Росії, у 
Польщі, у Литві; у Львові, у Ніжині, в 
Овручі, у селі. У цих випадках нікому 
не спадає на думку сказати: на Англії, 

на Франції, на Угорщині, на Росії, на 
Львові, на Овручі і т. д. Коли ж ідеться 
про складову частину країни, про якусь 
її етнографічну територію, про частину 
міста, віддалені від центру околиці, тоді 
вживається прийменник на: на Волині, 
на Поліссі, на Донбасі, на Запоріжжі, 
на Полтавщині, на Подолі, на Засуллі, 
на хуторі, на селі (тобто «не в місті»). 
Щоправда, у деяких випадках і частини 
країни, частини міста тощо з огляду на 
особливі історичні умови могли виступа-
ти своєрідними політичними, культурни-
ми або адміністративними центрами чи 
осередками суспільного життя, тому сто-
совно них також узвичаїлося вживання 
прийменника в (у): у Квебеку, у Гали-
чині, у Дарниці, у Святошині, але таких 
випадків порівняно небагато.

Оскільки українами спочатку нази-
валися окремі удільні князівства, що 
відок ремилися від цілої держави, а по-
тім і Україна як уся східна частина ет-
нічної території українців перебувала 
у складі Росії, при просторових визна-
ченнях щодо України здавна закріпив-
ся прийменник на. Проте і в народних 
піснях, і в літературній мові обидва 
прийменники на і в часто вживалися па-
ралельно: на Україні і в Україні з пе-
реважанням тієї або іншої конструкції 
в окремих письменників або в окремих 
літературних жанрах і стилях.

Нині, коли Україна вже самостійна, су-
веренна й незалежна держава, немає жод-
них підстав вживати необґрунтовану й по 
суті образливу конструкцію з прийменни-
ком на. Отже, єдино правильна форма – в 
Україні. Але виправляти фольклорні та 
літературні твори, де вживається вислів 
на Україні, не варто.

Мовна ситуація в Київській Русі  
та її вплив на північно-східну 

периферію
Розглядаючи мовні проблеми в Київ-

ській Русі, слід чітко розрізняти два рівні 
функціонування мови в давньоруському 
суспільстві – діалектний і літературний. 

У Київській Русі існували дві форми 
усної мови (усне народне діалектне мов-
лення та усно-літературні койне, тобто 
«спільні діалекти» для багатьох верств 
населення) і дві писемно-літературні 
мови – давньокиївська (давньоруська) і 
церковнослов’янська.
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Найпоширенішою формою функціону-
вання мови в епоху Київської Русі бу-
ло усне народне мовлення, яке реалі-
зовувало ся в численних діалектних 
варіантах. Сільське діалектне мовлення в 
більшості регіонів відзначалося лінгвіс-
тичною чистотою й еволюційною наступ-
ністю, що зумовлювалося різким проти-
ставленням у той час села і міста. На 
відміну від міст з їхнім різноетнічним і 
різномовним населенням, панівною хрис-
тиянською ідеологією та культурою, село 
зберігало споконвічну народну культуру, 
мову й тисячолітні язичницькі традиції. 
Але сільське народне мовлення ніколи не 
було однорідним навіть на ранній (прото-
українській) території, а тим більше – на 
всій території Київської Русі. Хоч, на-
приклад, волинянин і наддніпрянець чи 
прикарпатець і переяславець цілком мог-
ли порозумітися між собою, їхнє мовлен-
ня помітно відрізнялося і фонетикою, й 
окремими словами, і деякими мовними 
зворотами.

Ще більша мовна різниця була помітна 
між віддаленішими територіями – напри-
клад, між мовою селян Київщини і По-
лоччини та Смоленщини або Псковщини 
і Новгородщини. Сам́е в мові тогочасних 
селян у різних діалектних ареалах фор-
мувалися і розвивалися ті фонетичні й 
граматичні риси, які стали як спільним 
надбанням, так і розрізнювальними особ-
ливостями української, російської та біло-
руської мов.

Про стан і особливості давньоруського 
мовлення жодних прямих свідчень ми не 
маємо, бо магнітофонів тоді ще не було і 
живої народної говірки ніхто не міг зафік-
сувати. Ніхто не здогадався й детально 
описати особливості тогочасної народної 
мови. Про це можна міркувати лише на 
основі писемних пам’яток, але при вста-
новленні часу появи окремих діалектних 
рис за стародавніми писемними текстами 
треба бути дуже обережним і ставитися 
до них критично. Адже до нас дійшли 
писемні пам’ятки, починаючи з другої 
половини XI ст., тобто майже через сто-
ліття після прийняття християнства (ні 
з X, ні з першої половини XI ст. ніяких 
писемних джерел ми не маємо, хоч вони 
напевне були, але загинули в часи лихо-
літь). Крім того, час фіксації в писемних 
текстах певного діалектного явища можна 
було б вважати й часом його виникнен-

ня в живому народному мовленні лише в 
тому разі, якби давньокиївські книжники 
мали своїм завданням стежити за появою 
нових рис та особливостей у народних 
діалектах й обов’язково використовува-
ти їх у писемній мові. Насправді ж усе 
було навпаки: книжники свідомо уникали 
будь-яких простомовних народних рис, 
бо керувалися офіційною настановою про 
те, що живе народне мовлення не слід до-
пускати у священні книги – це вважалося 
блюзнірством.

Розрив між літературною і народно-ді-
алектною мовами в епоху Середньовіччя 
був дуже істотним, і про це слід постій-
но пам’ятати. Тому не можна, наприклад, 
цитувати уривок з «Повісті минулих літ» 
або зі «Слова о полку Ігоревім», напи-
саних тодішньою літературною мовою з 
багатьма церковнослов’янськими рисами, 
і на тій підставі, що вона не схожа на су-
часну українську мову, робити висновок, 
нібито ніякої української мови в той час 
ще не було. Але ж вона існувала в усному, 
народнорозмовному варіанті.

При фронтальному обстеженні цер-
ковнослов’янських пам’яток другої поло-
вини XI ст. і пізніших, таких як Остроми-
рове Євангеліє 1056–1057 pоків, Збірники 
Святослава 1073 і 1076 років, Архан-
гельське Євангеліє 1072 року та інших 
книг київського походження, створених 
церковнослов’янською мовою, знаходимо 
серед церковнослов’янської мовної стихії 
десятки й сотні прикладів відбиття мовних 
рис, характерних для живої української 
мови. Це – специфічний гортанний звук h 
замість вибухового g, специфічно україн-
ський голосний звук и, що виник унаслі-
док злиття давніх ы, і, взаємно наближе-
ні ненаголошені голосні еита ие, голос ний 
і на місці давнього h («ятя»), чимало 
притаманних українській мові морфоло-
гічних особливостей, місцеві слова, такі 
як багат́ьє, багно,́ гай, глеч́ик, гре ́бля, 
жадат́и, жит́о, зоря, кожух́, криниц́я, 
лаз́ня, оболон́ь, полонин́а, тулит́ися, 
ховат́ися, яр та чимало інших.

Ще більше живомовних українських 
рис засвідчують давньокиївські пам’ятки 
світських жанрів. Наприклад, у «Слові о 
полку Ігоревім» (кінець XII ст.) відбито 
повноголосся (ворота, голова, голосъ, по-
лонені, хороброє), закінчення -ові, -еві 
(-єві) в давальному відмінку іменників 
чоловічого роду (Дунаєві, Игореві, Ро-
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манові, королеві), кличний відмінок 
іменників (Бояне, дружино, княже, Все-
володе, господине), форми дієслів тепе-
рішнього часу з м’якими закінченнями 
-ть (велить, плачуть, ржуть) і багато 
інших.

Місцеві діалектні риси виникали і в 
інших регіонах Київські Русі – на По-
лоччині й Смоленщині, на Новгородщині 
й Псковщині. Наприклад, новгородські 
писемні пам’ятки ще з кінця X ст. відби-
вають так зване «цокання» і «чокання», 
тобто змішування у вимові м’яких приго-
лосних ц і ч, а в псковських пам’ятках з 
XII ст. відображено нерозрізнення приго-
лосних з – ж, с – ш.

Отже, всі відзначені діалектні риси на 
українській та інших територіях у другій 
половині ХІ–ХІІ ст. були для мовлення то-
дішніх книжників настільки звичними, що 
мимоволі, всупереч усім настановам дотри-
муватися традицій, усе ж таки проникали 
в писемність, і писарі їх навіть не помі-
чали. Переписуючи книжку, вони подумки 
проговорювали текст своєю рідною говір-
кою, через що робили помилки, і чимало 
діалектних рис потрапляло до тодішніх 
книг. Виникали ж такі риси набагато ра-
ніше, задовго до утворення Київської Русі 
й міфічної давньоруської народності. На 
думку відомого історика російської мови 
М. Д. Русинова, між часом виникнення 
діалектної риси і її першою фіксацією ми-
нало щонайменше століття, а в деяких ви-
падках – і декілька століть.

Ми відзначили велику кількість укра-
їнських діалектних особливостей, які в 
Х–ХІ ст., без сумніву, вже існували. Про-
те вони ще не створювали сучасної укра-
їнської мовної системи. Їй бракувало цілої 
низки фонетичних рис, що були наслід-
ком занепаду зредукованих (тобто дуже 
коротких) голосних о та е, які на письмі 
позначалися відповідно через ú та ü.

Протягом ХІ–ХІІІ ст. зредуковані го-
лосні занепали в усіх східнослов’янських 
діалектах. У ранньоукраїнських говорах 
цей процес відбувся найраніше (в XI – 
першій половині XII ст.) і спричинився 
до появи нових фонетичних особливостей 
української мови. Так, унаслідок зане-
паду зредукованих ú та ü в українській 
мові голосні о, е в нових закритих скла-
дах перейшли в і (во-лъ віл, ко-нь кінь, 
но-чь ніч), замість давніх сполучень -ръ-, 
-рь-, -лъ- з’явилися сполучення -ри-, 

-ли- (крúвавыè кривав́ий, грüмhтè гри-
міти, глúтатè глитати; приголосний л 
у певних позиціях перейшов у короткий 
звук ў (вуўна, вуўк, пуўний, тоўсти ́й, 
моўчат́и, які на письмі передаються як 
вов́на, вов́к, пов́ний, товсти ́й, мовчат́и); 
відбулося пом’якшення суфікса -ский у 
-ський, подовження приголосних у словах 
типу сбожие → сбожье → збіж́жя, зелие 
→ зелье → зіл́ля, житие → житье → 
життя, судия → судья → суддя, ночию 
→ ночью → ніч́чю і т. ін.

Таким чином, рубіж ХІ–ХІІ ст. можна 
умовно визнати часом завершення фор-
мування української мови і початком 
нового етапу її історії, коли вона в на-
роднорозмовному варіанті вже набула в 
основному всіх притаманних їй мовних 
рис. Такий висновок збігається і з погля-
дами українських мовознавців XIX – пер-
шої половини XX ст. на час виникнення 
української мови. Наприклад, П. Жи-
тецький ще в 1876 році дійшов висновку, 
що система голосних звуків української 
мови визначилася вже у XII–XIII ст. На 
думку О. Потебні, українська мова за 
часів Київської Русі вже існувала. Всес-
вітньовідомий учений академік А. Крим-
ський, дослідивши величезний фактич-
ний матеріал, категорично твердив, що 
жива українська мова XI ст. «стоїть по-
серед східного слов’янства цілком уже 
відокремлена» [18, c. 107].

Крім народного усного діалектного 
мовлення, у містах Київської Русі існу-
вали так звані усно-літературні койне 
наддіалектного типу. Вони утворювалися 
в процесі взаємин різних верств населен-
ня і представників різних етноплемінних 
груп, формувалися на основі якогось кон-
кретного діалекту або вбирали в себе й 
мовні елементи інших діалектів, а також 
різноманітну термінологічну лексику, 
професіоналізми, жаргонізми тощо. Кой-
не використовували, зокрема, купці, дру-
жинники, князівські адміністратори, ре-
місники. У кожному місті ці койне мали 
свої особливості, тому їх не можна сприй-
мати як спільний давньоруський мовний 
стандарт і називати його давньоруською 
мовою.

Для всієї території Київської Русі 
спільними були дві літературні мови – 
церковнослов’янська і давньокиївська  
(її традиційно називають також давньо-
руською). 
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Церковнослов’янська мова за похо-
дженням – старослов’янська (інша на-
зва – староболгарська, бо вона виникла 
на основі одного з македонських діа-
лектів староболгарської мови). Ця мова 
прийшла до нас разом із священними 
книгами після прийняття християнства і 
стала мовою православної церкви, освіти 
і культури. На східнослов’янському ґрун-
ті ця мова зазнала впливу місцевих на-
родних говорів і стала помітно відрізня-
тися від староболгарської мови. У науці 
вона дістала назву «церковнослов’янська 
мова». Однак, незважаючи на значні міс-
цеві впливи, церковнослов’янська мова 
не змінила своєї суті. Вона залишилася 
cпільною мовою всіх православних (а 
пізніше також і греко-католиків) як на 
Русі, так і в інших слов’янських христи-
янсько-православних країнах. Для схід-
них слов’ян вона була хоч і зрозуміла, 
проте все ж таки не рідна. 

Усі державні й світські культурні 
функції на всій території Київської Русі 
виконувала давньокиївська (давньорусь-
ка) писемно-літературна мова. Вона ви-
никла на основі місцевих мовних тра-
дицій фольклору, суспільно-політичної 
практики і дружинного епосу за зразками 
й мовними моделями старослов’янської 
мови. Маючи розгалужені стилі (юри-
дично-діловий, літописний, світсько-ху-
дожній), давньокиївська писемно-літера-
турна мова функціонувала паралельно з 
церковнослов’янською мовою (деякі вчені 
вважають ці мови лише двома жанрами 
тієї самої літературної мови). Це – мова 
збірника законів «Руська правда», лі-
топису «Повість минулих літ», а також 
«Слова о полку Ігоревім», «Повчання Во-
лодимира Мономаха», «Моління Данила 
Заточника» та ін. У різних регіонах Русі 
ця писемно-літературна мова поступово 
збагачувалася місцевими лексичними й 
стилістичними особливостями і згодом 
стала основою формування української, 
білоруської і частково російської писемно-
літературних мов давнього періоду. Про-
никнення ж місцевих народно-розмовних 
елементів у церковнослов’янську мову 
спричинилося до виникнення україн-
ської, білоруської та російської редакцій 
церковнослов’янської мови. Таким чином, 
церковнослов’янська мова по суті стала 
сукупністю багатьох (східнослов’янських, 
сербської, болгарської) її редакцій.

Проте слід сказати, що спільність і 
церковнослов’янської, і давньокиївської 
(давньоруської) мов для всієї території 
Київської Русі від самого початку була 
дуже відносною. Правильніше було б гово-
рити про спільність не самої мови, а лише 
писемних текстів. Церковнослов’янські й 
давньоруські тексти були вже з найдавні-
шого часу лише своєрідними графічни-
ми формулами, які читали в різних ре-
гіонах по-різному, вимовляючи слова «на 
свій лад». Той самий текст, прочитаний 
з книжки, скажімо, у Києві, Полоць-
ку й Суздалі, звучав як різні мови. Але 
«законо давцями моди» в книжній вимові, 
звичайно ж, були столичні (тобто київ-
ські) книжники. Зокрема, вони вимовля-
ли g як h, h («ять») як і; и, і як и; при-
голосні перед голосними и, е вимовлялися 
твердо і т. ін.

Київська вимова писемних текстів з 
типовою для неї українською фонетикою 
впливала на вимову книжників і в інших 
регіонах. Особливо поширилася ця ви-
мова у другому за значенням культурно-
му центрі держави – у Новгороді й усій 
Новгородській землі – найдемократичні-
шій і найосвіченішій з-поміж далеких пів-
нічно-східних провінцій Київської імперії. 
Завдяки широкій грамотності населення 
Новгородської республіки київська книж-
на вимова як орфоепічний еталон проник-
ла в усі сфери життя й усі верстви сус-
пільства не тільки в містах, але і в селах 
настільки глибоко, що стала органічною 
частиною повсякденного народного мов-
лення, вплинула на формування новгород-
ських діалектів і збереглася аж до нашо-
го часу. Така специфічна фонетична риса 
сучасного північного наріччя російської 
мови, як вимова голосного звука і на місці 
колишнього h («ятя»), тобто вимова звірі, 
тєрпініє, іміті, нарікаті, в Рімі, тобі, 
Мікіті замість звєрі, тєрпєніє, імєті, 
нарєкаті, в Рімє, тобє, Мікітє існува-
ла в новгородських говірках, починаючи з 
кінця X ст., про що свідчить спорадична 
заміна h літерою è (= і) у найдавніших 
пам’ятках новгородської писемності Х–
ХІІІ ст. Ще й нині в північних та в захід-
ній частині середньоросійських говірок ви-
мовляють на столі, на коні, к землі, ріка, 
білой, всі, мні, тебі, себі тощо.

Під впливом київської орфоепії на всій 
території Київської Русі поширилася літе-
ратурна вимова гортанного звука h замість 
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церковнослов’янського, псковсько-новго-
родського, володимиро-суздальського і 
московського вибухового g. Ще наприкін-
ці XVІІІ ст. вимова у світському стилі h 
замість g в обох російських столицях вва-
жалося правилом доброго тону. Але вже з 
кінця XVІІ ст. коли в 1686 році Київська 
митрополія була незаконно й насильно 
приєднана до Московського патріарха-
ту 2, поступово почалася боротьба проти 
української вимови текстів у церквах під 
час богослужінь. Священикам наказували 
вимовляти церковнослов’янські тексти по-
російському, тобто г як [g], h як [jе], а 
не [і]; è як [і], а не [ы]; g як [je], а не [e], 
пом’якшувати приголосні перед голосни-
ми е, и й навіть «акати» («Памілуй мя, 
Боже, па вєлікай міласті тваєй...», хоч 
церковнослов’янська мова акання ніколи 
не знала!), «дабы никакой розни и особо-
го наречия не было».

Шалений наступ на все українське по-
силився за царювання Петра І. У 1720 р. 
він видав указ, щоб усі книги з україн-
ських друкарень «исправления ради и со-
гласия с великороссийскими» надсилали 
до Синодальної контори, а для нагляду 
над друкарнями призначали цензорів, які 
мали стежити за тим, чи виконуються на-
станови цього указу. Однак російській 
світській і церковній владі ще довго до-
велося змагатися з українським впливом 
на церковнослов’янську мову.

Протягом XVIII ст. вимова церковно-
слов’янських текстів була, нарешті, зру-
сифікована не тільки в Росії, але і в 
Україні. Така вимова на російський лад в 
українських церквах, що визнають зверх-
ність Московського патріархату, триває й 
нині. Лише в деяких словах (наприклад, 
Господь, господин, Галилея, Голгофа та 
ін.) вимова українського задньоязиково-
го h замість російського g залишилася в 
усіх православних церквах України, Росії 
і Білорусі.

Значною своєрідністю відзначалося 
становлення російської мови, що було зу-
мовлене особливостями формування ро-
сійського етносу.

У другій половині XII – першій по-
ловині XIII ст. на території сучасної Єв-
ропейської Росії сформувалися дві групи 
діалектів: новгородський, псковський та 
ростово-суздальський, з одного боку, і 
менш виразний (з багатьма локальними 
відмінностями) діалект Верхньої і Серед-

ньої Оки та межиріччя Оки і Сейму, з 
другого боку.

Північна діалектна група мала такі 
найхарактерніші особливості:

а) окання (тобто відсутність акання);
б) проривна вимова задньоязикового g;
в) цокання і чокання (нерозрізнення 

приголосних ц і ч у північно-західній 
частині північноросійського діалекту) під 
впливом сусідніх прибалтійсько-фінських 
мов, яке, на думку дослідників, виникло 
в VII ст. н. е.: боц́ка «бочка», мец «меч», 
нацал́ьник «начальник», ноць «ночь», 
цетыри «четыре», муц́ити «мучити», 
хоцу ́ «хочу»; жречь «жрец», пятничя 
«пятница», младен́ча «младенца», отьча ́ 
«отьца», в руче ́ «в руце», двач́атъ «двад-
цать» і т. ін.;

г) зближення у вимові приголосних 
з – ж, с – ш, яке почалося, найвірогід-
ніше, ще в VI–VII ст.: вразда ́ «вражда», 
друзин́а «дружина», грес́ныи «грешный», 
вас́ими «вашими»; гвож́ди «гвозди», 
Гераш́им «Герасим», жерно ́ «зерно», 
помаж́ати «помазати», остал́ошь «оста-
лось», ожер́че «озерце» і т. ін.;

ґ) наявність сполучень гл, кл на міс-
ці давніх dl, tl: мыгло (< mydlo) «мыло», 
діал. клещ «лящ» (< tleš) та ін.;

д) тверде закінчення -т у 3-й особі 
дієслів: нос́ит, пиш́ет, знае́т, нос́ят, 
пиш́ут, знаю́т; чимало специфічних 
лише для цих говорів слів тощо.

Південний діалект відзначався:
а) аканням;
б) фрикативною вимовою задньоязико-

вого г;
в) формами займенників у родовому і 

знахідному відмінках мене,́ тебе,́ себе ́ (а 
не меня, тебя, себя), м’яким закінченням 
-ть у 3-й особі дієслів: нос́ить, пиш́еть, 
знає́ть, нос́ять, пиш́уть, знаю́ть;

г) відсутність цокання і шепелявої ви-
мови свистячих приголосних з, с та ін., а 
також місцевою лексикою.

У ході піднесення Московського кня-
зівства, яке з другої чверті XIV і до 
першої чверті XVI ст. зуміло об’єднати 
в єдиній державі всі північноросійські і 
північно-східну половину південноросій-
ських князівств, провідну роль став віді-
гравати ростово-суздальський діалект, до 
складу якого входив і московський говір.

З XIV ст. на стику північних і південних 
російських діалектів почали формуватися 
«перехідні» середньоросійські говори, які 
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поєднали у своїй структурі південні риси 
(акання, відсутність цокання) з північни-
ми (вибухова вимова задньоязикового g, 
твердий звук т у 3-й особі дієслів та ін.). 
Разом з тим на всій території розселен-
ня російської народності (і тільки в її 
межах!) з XIII ст. виникають нові мовні 
риси, не властиві українцям і білорусам. 
У галузі фонетики такими новотворами 
стали: зміна так званих слабких зредуко-
ваних ъ, ь у сполученнях з плавними р, 
л (типу крúвавый, глúтати, грúмhти) в о, 
е (рос. кровав́ый, глотат́ь, гремет́ь, але 
укр. кривав́ий, глитат́и, гриміт́и, білор. 
крывав́ы, глытац́ь, грымец́ь), розвиток 
зредукованих і, ў (ы) в е, о (у так званій 
сильній позиції): šija шея́, liji лей, mўji 
мой, rўji рой, molodўjь молодо ́й; у галу-
зі морфології відбулася втрата кличного 
відмінка, повсюдна заміна з, ц, с задньо-
язиковими ґ, к, х у відмінкових формах 
(на ноге,́ в руке )́; з’явилися нові загаль-
норосійські слова (крестьянин, деньга,́ 
паш́ня, дерев́ня та ін.).

З розвитком середньоросійських гові-
рок ростово-суздальський діалект поступо-
во втрачає своє значення, а провідну роль 
починає відігравати говір Москви. У пів-
нічноросійському за походженням москов-
ському говорі, який в основному зберіг пів-
нічноросійські риси в галузі приголосних 
(у консонантизмі), з’являються південно-
російські риси (зокрема, акання) у вокаліз-
мі. Московське просторіччя поступово стає 
середньоросійським за своїм характером і 
загальноросійським за своєю функцією. Це 
просторіччя справило істотний вплив на 
розвиток загальнонародної мови в період 
утворення російської нації (в XVII ст.).

На особливості загальнонародної ро-
сійської мови помітний відбиток наклав 
збіг своєрідних історичних умов, коли 
формування російської народності та 
її мови відбувалося синхронно зі ста-
новленням російської централізованої 
держави. Крім цього, процес «збиран-
ня» російських земель навколо Москви 
поєднувався з прагненням московських 
правителів об’єднати всі православні 
наро ди в одну імперію. Після завоюван-
ня турками Константинополя (1453) і 
падіння Візантії у Москві виникла ідея 
переходу центру православ’я до Москви 
(«Москва – третій Рим»), для здійснен-
ня якої докладали всіх зусиль як цер-
ковні діячі, так і світська влада. Через 

це право славна церква в Московщині з 
самого початку займала дуже міцні пози-
ції, а церковнослов’янська мова відіграла 
там значно більшу роль, ніж в Україні та 
Білорусі. Ця мова була по суті єдиною 
літературною мовою в молодій Москов-
ській державі (хоч і з певними зв’язками 
з живим народним мовленням, зокрема, 
у діловому стилі). Церковнослов’янські 
елементи через органи державного управ-
ління й церкву широко проникають навіть 
у московське просторіччя.

На основі московського просторіччя 
і ділової писемної мови, щедро збагаче-
ної церковнослов’янськими елементами, 
що набули загальнонародного характеру 
(наприклад, слова з неповноголосними 
сполученнями типу врем́я, сла ́дкий, з 
жд замість російського ж типу невеж́да, 
вражда,́ преж́де, з щ замість ч типу 
освещат́ь, вращат́ь і т. ін.), на середи-
ну XVIII ст. в Росії розвивається єдиний 
усно-розмовний різновид літературної 
мови, який, поширюючись, усе помітніше 
проникає і в писемність, а також витісняє 
діалекти і поступово стає єдиним засобом 
усного спілкування.

У писемній літературній мові Москов-
ської держави спочатку продовжувалися 
традиції Київської Русі. Однак посту-
пово зростає розходження літературної 
мови з розмовною, яка з часом зазнава-
ла значних змін. Інтенсивний розвиток 
суспільно-політичного, економічного і 
культурного життя Московщини вимагав 
оновлення літературної мови, зближення 
її з усним мовленням. Але це протиріч-
чя було розв’язане на наступному етапі 
історії російської літературної мови – у 
період формування російської нації, коли 
в літературній мові все дужче починає 
виявлятися тенденція до внутрішньої єд-
ності й відбувається зростаюче зближення 
літературної мови з народно-розмовною.

У російській літературній мові кінця 
XVII – першої половини XVIII ст. пере-
плелися і взаємодіяли архаїчно-книжні, 
народнорозмовні, «ділові» («приказные») 
елементи, а також досить численні західно-
європейські лексичні запозичення. Це 
була хоч і виразна й багата, проте строка-
та й нестійка мова, яка потребувала упо-
рядкування й стабілізації. Такі спроби 
робили А. Кантемир, В. Тредіаковський, 
М. Ломоносов, Д. Фонвізін, О. Радищев, 
М. Карамзін, О. Грибоєдов та ін. Проте 
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єдині загальнонаціональні норми росій-
ської літературної мови були вироблені 
лише у творчості О. Пушкіна, який став 
основоположником нової російської літе-
ратурної мови.

Примітки
1 У зв’язку із цим порівняймо в україн-

ських народних піснях: «Дівчинонько мила, 
що будеш робити в україні далекій?»; «Ой 
горе, горе калині при долині Та так сироті на 
чужій україні» і т. ін. Порівняймо також за-
свідчені в літописах та словниках: «Україна 
за Окою», Украина «порубіжні землі Пско-
ва», Угорска Украина, Украина Ханская, 
Укра ́йна Терская «південне узбережжя Коль-
ського півострова», Тульская Украина та ін.

2 Після хрещення України-Русі в 988 році 
українська церква протягом 698 років існу-
вала в канонічній єдності з Константинопо-
лем незалежно від Московського патріархату, 
який виник набагато пізніше. Московська 
церква проголосила себе автокефальною 
(тобто не залежною ні від Києва, ні від Кон-
стантинополя) й обрала собі митрополита в 
1448 році. Проте цю акцію не визнали ні Все-
ленський патріарх, ні найвищі ієрархи інших 
православних церков, і протягом 141 року 
Російська православна церква вважалася не 
канонічною (незаконною). Її канонічність 
було визнано й обрано першого патріарха цієї 
церкви за участю Константинопольського па-
тріарха лише в 1589 році. Після приєднан-
ня України до Росії в 1654 році й особливо 
після Андрусівського перемир’я з Польщею 
1667 року, за яким Росія одержала більшу 
частину Правобережної України, москов-
ські царі та патріархи прагнули ліквідувати 
й церковну незалежність України. Особливо 
на цьому наполягав патріарх (з 1674 pоку) 
Яким (Савелов). Разом з московським царем 
він декілька разів звертався до Константино-
польського патріарха, просячи його уступити 
Москві Українську церкву, але згоди на це 
не діставав. Тоді Москва за допомогою укра-
їнського гетьмана І. Самойловича, долаючи 
рішучий опір українського духівництва, про-
тягом 1684–1686 років самочинно приєднала 
Українську церкву до Московського патріар-
хату. Але треба було все ж таки мати фор-
мальну згоду Константинопольського патрі-
арха. Для цього навесні 1686 року патріарх 
Яким послав до Константинополя досвідчено-
го дяка Нікіту Алексєєва, який привіз патрі-
архові Діонісію грамоти з проханням віддати 
Москві Київську митрополію з усіма її єпар-
хіями і щедрі подарунки. Однак Царгород-
ський патріарх вважав таку злуку незаконною 
і спочатку прохання Московського патріарха 

знову відхилив. Тоді спритний Нікіта Алек-
сєєв вирішив звернутися безпосередньо до 
турецької влади, від якої був залежний Кон-
стантинопольський патріарх. Коли недавно 
обраний патріарх Діонісій приїхав до м. Адрі-
анополя, щоб нову його посаду затвердив Ве-
ликий візир Османської імперії, там уже був 
московський посланець і встиг домовитись із 
турецьким володарем. Великий візир, буду-
чи непоганим політиком, хотів зберегти добрі 
стосунки з Москвою і нейтралізувати Росію 
у війні Туреччини з Польщею, Австрією та 
Венецією, а тому наказав патріархові Діоні-
сію задовольнити прохання Москви. Лише 
після цього у травні 1686 року Діонісій ви-
дав грамоту про передачу Української церкви 
під юрисдикцію Московського патріархату, 
взявши за це від московського посла доброго 
хабара – 200 золотих червінців і 120 чорно-
лискучих соболів. Однак невдовзі через цей 
неканонічний вчинок Діонісій був позбавле-
ний патріаршого престолу, але церковну авто-
номію Україні так і не повернули [детальніше 
див.: 9, c. 376–378; 10, c. 157–194].
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SUMMARY

The ethnonym rus (hrus) is first mentioned in the Syrian chronicle of the VIth century BC as for the in-
habitants in the Northern Prychornomorya. In Serednya Naddnipryanshchyna this ethnonym had also the 
parallel form ros, reflected till nowadays in the toponymy of this region. In all probability rosy (rusy) in the 
middle of the Ist millenary BC belonged to Iran-speaking sarmat-allan tribes. The terms with the roots ros 
and rus had been used in parallels, that was assured in the ancient historical documents. For the creation of 
the Old Russian state (evidently during the VIIIth – IXth centuries) the name Rus was widespread over the 
whole Serednya Naddnipryanshchyna, exactly on Kyivshchyna, Chernihivshchyna and Pereyaslavshchyna, 
which created the core of Kyiv Rus. Some time later the whole Kyiv Empire was considered as Rus.

The ethnic definition ruskyi in the notion Ukrainian has been continually preserved for centuries. The 
Ukrainians in the Great Lithuanian Principality called themselves Rusyny. The sources of that time assure 
convincingly that the inhabitants of Ukraine and Bilorus separated themselves distinctly from Moskovyty. 
The whole Western Europe has been using the name Rus for many years to denote Ukraine. This denomina-
tion turned out to be particularly durable in the Western region of Ukraine. The own names Rusyn, Rusyny 
used by the Ukrainians of Prykarpattya and Zakarpattya is connected with the ethnonyms Rus, Ruskyi. This 
name is kept by the indigenous Ukrainian population of Slovakia, Poland, Yugoslavia, Rumania unlike the 
emigrants – Ukrainians.

Because of the lack of the Ukrainian statehood after the disintegration of Kyiv Rus and the decline of 
Halician-Volynian Principality the term Rus was appropriated by our North-Eastern neighbours – the Rus-
sians in the XIVth – XVth centuries, that was caused with the great-power ambitions of Moscow tsars. In 
time the terms Russia, Malorosiya, Velykorosiya were spread and derivative words formed and firstly were 
used only in the church chancery of Constantinople. 

The name of our state Ukraine appeared in the last quarter of the XIIth century (in Ipatiy list of the 
Primary Chronicle (by the monk Nestor)). We consider the version, which connects the name Ukraine with 
the words krai (side), kraina (country) as the best card. After the liberation wars of Bohdan Khmelnytskyi 
Ukraine was called the Cossack state, pretending to the whole state independence. The transition to a new 
ethnonym ukrainets (Ukrainian) had a great importance for the consolidation of the national identity of the 
whole Ukrainian nation. The only geographical name Ukraine had gradually turned into the national idea, 
which caused the prohibition of the usage of the word Ukraine in tsar’s Russia.  

The late ХІth – the early ХІІth centuries may be admitted conditionally as the time of the completion 
of the forming of Ukrainian language and the beginning of the new stage of its history, when it has gained 
mainly all immanent language features in folk colloquial version. Old Kyivan (Old Russian) written literary 
language carried out all state and secular functions. It has arisen on the base of the local language traditions 
of folklore, social and political practice and armed force epos according to the samples and language models 
of the Old Slavic Language. In the conditions of constant war with the cultural originality of the Ukrainian 
culture in the XVIIIth century the pronunciation of Church Slavonic texts was at last russianized not only in 
Russia, but also in Ukraine. The pronunciation to the Russian manner in Ukrainian churches, which recog-
nize the supremacy of Moscow patriarchate is still used.

Keywords: the ethnonyms of Ukrainian people, rusyn, Ukrainian, the historical development of the 
language.

http://www.etnolog.org.ua



52    

УДК  81:39(=161.2’282.2)“18/19”  Василь Балушок 
(Київ)

ЯК РУСИНИ СТАЛИ УКРАЇНЦЯМИ  
(трансформація української етнонімії в ХІХ–ХХ століттях)

У статті простежено зміну самоназви українського народу з «русь» / «русин», «русини» на 
«українці».

Ключові слова: самоназва (ендоетнонім), русини, українці, етнічна самосвідомість (ідентич-
ність), Україна.

В статье прослеживается смена самоназвания украинского народа из «русь» / «русин», «ру-
сины» на «украинцы». 

Ключевые слова: самоназвание (эндоэтноним), русины, украинцы, этническое самосознание 
(идентичность), Украина.

The change of the own name of Ukrainian people from «Rus» / «Ruthenian», «Ruthenians» into 
«Ukrainians» is considered in the article.

Keywords: the own name (endoethnonym), Ruthenians, Ukrainians, ethnic self-consciousness 
(identity), Ukraine.

Уживання загальноприйнятої са-
моназви (ендоетноніма), яка є 

найчіткішим індикатором етнічної само-
свідомості, свідчить про ті чи інші яви-
ща в етнічному житті спільноти. Історію 
української етнонімії розглядали А. Ген-
сьорський [7, с. 18–21], С. Макарчук [19], 
Є. Наконечний [23] та інші дослідники. 
Однак вичерпно відповісти на запитання, 
що поставали, а також увиразнити карти-
ну історії української етнонімії їм з тих 
чи інших причин не вдалося. 

Український народ, з огляду на певні 
обставини, які розглянемо нижче, змінив 
свою самоназву. У цьому процесі було ви-
рішальне ХІХ ст. У пропонованій статті 
саме цей період здебільшого й аналізува-
тимемо. Зміна етносом самоназви – до-
сить рідкісне явище етнічної історії, ви-
кликати до життя яке можуть лише дуже 
важливі причини. 

Першою самоназвою українського на-
роду, що утвердилася по завершенні його 
формування, тобто наприкінці ХІІ – на 
початку XIV ст., була узагальнена фор-
ма «русь» (у множині) і «русин» (в од-
нині), пізніше – «русини» [5]. Цю фор-
му етноніма та похідні від неї масово 
спостерігаємо в джерелах до початку 
XVIIІ ст. [4, с. 262–267]. Найпізніші, ви-
явлені нами, документально зафіксовані 
випадки вживання етноніма «русь» / «ру-
син» («руснак») у Східно-Центральній 
Україні припадають на першу половину 

XVIII ст. Так, цей термін ужито в дра-
мі «Милость Божія», створеній у Києві 
1728 року і присвяченій 80-річчю початку 
Хмельниччини, а також вступу на геть-
манську посаду Данила Апостола. Зокре-
ма в ній читаємо: «Козака за Жида 1 не 
важатъ: милѣйшій / Имъ Жидъ, нежели 
Русинъ...» [9, с. 36]. Самоназва «русин» 
(двічі), «руснак» (одноразово) та узагаль-
нена форма «русь» містяться в списку ко-
роткої редакції «Літопису» Г. Граб’янки, 
датованому 1739 роком [8, с. 79, 90, 91, 
93]. У «Літописці короткому» списку 1740 
року також фігурує назва «русь», «русь-
кий народ» [8, с. 197, 199].

Після входження Східної України до 
складу Російської імперії в офіційному 
діловодстві  етнонім «русь» / «русин» по-
ступово витісняла введена московською 
владою форма «мало росіяни» 2. Це ста-
ло наслідком руйнування загальноукра-
їнської етнонімії: самоназву «русини» 
поступово відтіснили на Правобережжя, 
а потім – на захід української етнічної 
території. Історик О. Сокирко зазначив, 
що в Україні «початок XVIII ст. став 
часом, коли під тиском російського ім-
перського проекту фактично припинила 
своє існування руська ідентичність» [28, 
с. 279]. У зв’язку із цим зауважимо, що 
О. Сокирко, з одного боку, чітко спосте-
ріг руйнівний вплив офіційної російської 
влади на тогочасну етнічну самоназву 
українського народу, а з другого, – пе-
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ребуваючи в полоні конструктивістських 
концепцій 3, випустив з уваги, що етніч-
на ідентичність, тобто самосвідомість, так 
просто, особливо коли не задіяний меха-
нізм асиміляції, зникнути не може. Тому 
мову варто вести про руйнування не іден-
тичності (тобто самосвідомості), а лише 
загальновживаного ендоетноніма. Проци-
туємо слова автора одного з описів Хар-
ківського намісництва кінця XVIII ст. 
І. Переверзєва, які свідчать на користь 
збереження в середо вищі різних етногра-
фічних груп українського народу єдиної 
етнічної самосвідомості: «Жители Юж-
ной России, отлученные одни от других 
расстоянием мест, инородным владением, 
различным чиноправлением, граждански-
ми обычаями, речью, некоторые и религи-
ею (униею)... Когда собираются они для 
поклонения в Киев с востока от Волги и 
Дону, с запада, из Галиции и Лодомирии 
[Волині. – В. Б.] и ближе к Киеву ле-
жащих мест, взирают один на другого не 
так как на иноязычного, но будто на одно-
родца...» * [24, с. 18].

До речі, ендоетнонім «русини» се-
ред просто люду так швидко не зник, як 
в офіційних документах. Зокрема, етно-
нім «русин» ужито в текстах дум, запи-
саних у 1850-х роках фольк лористами на 
Чернігівщині [14, с. 312]. Не випадково 
М. Максимович 1841 року зазначив: «Не-
зважаючи на обласні називання їх [укра-
їнців. – В. Б.]: Галичанами, Подолянами, 
Волинянами, Українцями, Запоріжцями, 
Слобожанами, Чорноморцями – ім’я Ру-
сина залишається загальним, родовим 
ім’ям...» [20, с. 105]. Етнограф, фолькло-
рист та лексикограф ХІХ ст. М. Левчен-
ко 4 також подав різні земельно-крайові 
назви українського народу [15]. Для ньо-
го цей народ тоді ще виступав під назвою 
«русини». Навіть М. Грушевський, пуб-
лікуючи на початку ХХ ст. німецькою 
мовою свою узагальнюючу працю з іс-
торії України, назвав її «Geschichte des 
ukrainischen (ruthenischen) Volkes» («Іс-
торія українського (русинського) наро-
ду») [10, с. 648].

Паралельно з руйнуванням давньої 
традиційної самоназви («русини») на те-
ренах козацької України з’явився новий, 

** Тут і далі, з огляду на особливості мови та з 
метою точного донесення змісту думки, цитуємо 
мовою оригіналу.

спочатку лише як регіональний, етнонім, 
що згодом став загальноукраїнським ендо-
етнонімом. Маємо на увазі етнонімічну 
назву «українці», що буквально означає 
«жителі України» (якою спочатку окрес-
лювали прикордонні з Диким Полем 
східноподільсько-наддніпрянські землі). 
Походження ендоетноніма «українці» не-
віддільне від історії козацької України. 
Наближені до цього етноніма терміни 
зафіксовані наприкінці XV – у XVI ст.: 
«українні воєводства», «українні землі», 
«українні замки» і близький до етноні-
мічного «українні жителі». А наприкінці 
XVI – на початку XVII ст. трапляється 
й назва «українці», що означала спочатку 
лише жителів України-Кордону без будь-
якої етнічної специфіки. Так, у докумен-
ті 1596 року піхоту у війську Станіслава 
Жолкевського, що воювало проти повста-
лих козаків, названо «ukraincy» [11, 
с. 92]. В іншому документі, стосовно ві-
йни з татарами в 1617–1618 роках, зазна-
чено, що до жовнірів приєдналося кіль-
ка «Ukraincow» [11, с. 188]. У 1622 році 
«Ukraincy» напали на околиці Білгоро-
да (тепер – Білгород-Дністровський) [11, 
с. 263]. А в брошурі Я. Дзвоновсько-
го вміщено українську народну пісню 
«Konterfekt cudowny y siła Kozaka Płachty, 
Ukraińca» [30, с. 4]. Однак населення 
України терміном «українці» як етнічною 
самоназвою (та ще й усієї її території) на 
той час не послуговувалося.

Спричинили ж утвердження назви 
«українці» як ендоетноніма події Ко-
зацької революції середини XVII ст. і ви-
никнення на території тодішньої власне 
України Гетьманської держави (офіційна 
назва – Військо Запорозь ке). Саме відто-
ді термін «українці» поступово поширив-
ся як самоназва серед жителів козацької 
України. Перший виявлений нами випа-
док уживання цього терміна в значенні 
етноніма чи близького до нього зафік-
сований 1657 року в листі волинського 
кореспондента І. Виговського про поль-
ські плани щодо України: «Сказываеть: 
если бъ, то ненадобно, Украинцы [курсив 
наш. – В. Б.] вмѣстѣ съ Москвою, Вели-
кого Княжества Литовского и Малые Ро-
сіи, покамѣстъ князи рускіе держали въ 
Кіевѣ прежде живущие» [1, c. 768]. Хоча 
в цьому ж листі жителів України назва-
но «Русью» [1, с. 769]. Утвердження ж 
терміна «українці» та похідних від нього 
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(«люди українські», «український козако-
руський народ» і особливо часто – «народ 
український») як назви руського населен-
ня козацької Украї ни фіксується із 70-х 
років XVII ст. Зокрема, ми натрапили 
на вживання цієї назви як етнонімічної в 
«Хроніці...» Ф. Софоновича [29, с. 231], 
«Літопису» Г. Граб’янки [8, с. 56, 67, 73, 
82, 139, 145] і «Літопису» С. Величка [17, 
с. 25, 27, 33, 35, 37, 38, 121, 168, 171, 175; 
18, с. 22, 33, 122, 171, 231, 261, 350, 408], 
у документах, у тому числі гетьманських 
універсалах, та в інших джерелах [2, 
с. 83, 57, 312, 319, 389, 390, 394, 516, 519; 
25, с. 15]. Однак паралельно широко ви-
користовували й назву «русь» / «русин», 
«русини», яка, на відміну від регіональ-
ної назви «українці», була ендоетнонімом 
усього народу. З переміщенням на почат-
ку XVIII ст. правобережних козацьких 
полків на Лівобережжя, туди ж змістився 
й новий регіональний етнонім «українці».

Під дією офіційного російського 
справо чинства, яке ввело термін «малоро-
сіяни», само назва «русини» («руснаки») 
поступово витіснилася. Цьому, очевид-
но, сприяла й поява нового регіонально-
го етноніма «українці». Так, поет кінця 
XVII – початку XVIII ст. К. Зіновіїв ви-
користав цікаве формулювання, яке відо-
бразило процес змін в етнонімії. Зокрема, 
уживане ним етнонімічне формулювання 
вміщує два ендоетноніми – давній і новий, 
а також етнонімічну назву, якою послу-
говувалися в офіційному справочинстві: 
«правдивы(и) руснакъ козак украинецъ 
породы малоро(с)си(и)ско(и)» [12, с. 116]. 
У XVIII–XIX ст. термін «українці» поши-
рився серед населення Лівобережжя як 
регіональний етнонім. Зокрема, Я. Мар-
кович зауважив, що Україною вважають 
територію «между реками Остром, Супо-
ем, Днепром и Ворсклою», «от чего и та-
мошних жителей называют украинцами, 
степовиками и полевиками...» [22, с. 47]. 
На Правобережжі, яке до 1793–1795 ро-
ків залишалося під владою Речі Посполи-
тої, давня етнонімічна назва побутувала 
й надалі.

Існування в період Гетьманщини двох 
голов них, територіально локалізованих 
(на сході й на заході) підрозділів укра-
їнської етнічної спільноти з власними 
само назвами («українці» й «русини»), що 
входили до складу різних держав (Ро-
сійської імперії і Речі Посполитої), у по-

єднанні зі зникненням єдиного загально-
українського ендоетноніма, сигналізувало 
про початок етнічної сепарації. А етнічна 
сепарація, тобто відокремлення з огля-
ду на певні причини частини етнічної 
спільноти, при відповідних умовах веде 
до утворення нового етносу, виступаючи 
однією з форм етногенезу [6, с. 235–236]. 
Цей процес міг призвести до появи нового 
етносу і в Україні, зокрема на козацькому 
Лівобережжі. Однак такому історичному 
перебігу завадило прикордонне розміщен-
ня України на межі з Диким Полем та 
пов’язане із цим існування Запорожжя, 
що, як і раніше, від часів поділу біль-
шості українських земель між сусідніми 
державами, було єдиним для всіх частин 
краї ни. Окрім того, не сприяли сепарації 
й інтенсив ні зв’язки політично розділених 
Лівобережної і Правобережної України та 
нетривалість періоду такого роз’єднання. 
Процес нового етногенезу, що починався, 
не дістав подальшого розвитку й вилив-
ся лише у формування двох субетнічних 
груп, локалізованих на сході і заході 
України, залишки яких відомі в новітні 
часи як «східняки» і «західняки».

Не відразу утвердився як назва для 
всієї країни і термін «Україна». Загалом 
до поширення топоніма «Україна» на те-
риторію нашої держави як її власної на-
зви (та витіснення давньої назви «Русь») 
призвів ряд причин, головною з яких ста-
ла монополізація Росією давньоруської 
спадщини і неможливість для української 
інтелігенції ефективно цьому протистоя-
ти в умовах відсутності власної держав-
ності [13, с. 37–38]. Саме тому українська 
інтелігенція в часи становлення модерної 
української нації взяла на озброєння на-
зви «Україна» й «українці», з якими була 
пов’язана героїка славного козацького 
минулого. Піднесення українського на-
ціонального руху почалося з першої по-
ловини ХІХ ст. Цьому сприяла й та об-
ставина, що українське «національне 
відродження» (насправді – націєтворен-
ня) започаткувалося саме на землях Схід-
ної України, тобто власне України, де ще 
живою була пам’ять про славне козацьке 
минуле, а тутешнє українське дворянство 
виступало прямим спадкоємцем козацької 
старшини. Саме тут, у середовищі нащад-
ків козаків, з фольклорних і літератур-
них творів та народної пам’яті виростає 
козацька легенда, яка поступово, силами 
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національної інтелігенції, перетворилася 
на національний козацький міф як форму 
української національної ідеї. Романтизу-
ючи козацьку Україну, українська інтелі-
генція (М. Максимович, І. Срезневський, 
О. Бодянський, М. Костомаров, М. Дра-
гоманов та ін.) почала використовувати 
назву «Україна» для позначення всієї 
країни, а термін «українці» – як загально-
український ендоетнонім, на противагу 
витісненому на Наддніпрянщині і Ліво-
бережжі дією російської офіційної вла-
ди етноніма «русь» / «русин», «русини». 
У цей період у Харкові видавали часопи-
си «Украинский вестник» і «Украинский 
журнал». М. Максимович назвав укла-
дені ним збірки народних пісень «Укра-
инськие народные песни» (М., 1834) і 
«Сборник украинських песен» (К., 1849), 
а одну зі своїх етнографічних праць – 
«Дни и месяцы украинского селинина» 
(М., 1856). Він видавав також альманах 
«Украинец». А основний програмний до-
кумент Кирило-Мефодіївського товари-
ства (першої української націоналістичної 
організації, за Б. Андерсоном [3]), де «на 
повну силу і в сучасному розумінні за-
звучали слова “українці”, “український 
народ”» [19, с. 209], був названий «Книги 
буття українського народу». Т. Шевченко 
хоч і не послуговувався ще у своїх творах 
терміном «українці», проте широко вико-
ристовував назву «Україна». А, зважаю-
чи на його вплив на різні верстви україн-
ців, унесок Т. Шевченка в прищеплення 
їм цієї назви важко переоцінити. У вірші 
«Ще не вмерла України і слава, і воля» 
П. Чубинського (1863), який згодом став 
національним гімном України, термін 
«українці» вжито в прямому значенні.

Зусиллями української інтелігенції ет-
нонім «українці» поступово поширився 
по всій території України. Цей процес був 
досить тривалий. Зокрема, у творах мо-
лодшого сучасника Т. Шевченка – подо-
лянина С. Руданського – етноніми «укра-
їнці» й «русини» ще вживані паралельно 
[26, с. 200, 426, 446, 447; 27, с. 224, 226, 
227]. М. Драгоманов узяв за псевдонім 
означення своєї національності – «укра-
їнець», але в назвах творів іще широко 
вживав слово «малоруський». Леся Укра-
їнка також узяла етнонім «українка» собі 
за псевдонім, хоч інколи використовувала 
і назву «русини», «русько-український на-
род» [16, с. 9, 296]. Серед народних верств 

етнонім «українці» як самоназва прижи-
вався повільно. Остаточне утверджен-
ня цього етноніма в Східно-Центральній 
Україні відбулося після Української рево-
люції і національно-визвольних змагань 
1917–1920 років. На Галичині й Буковині 
назва «Україна» й етнонім «українці» ак-
тивно почали поширюватися тільки з кін-
ця ХІХ ст., коли розпочався підйом укра-
їнського національно-культурного руху. 
Утвердженню нової назви країни та ново-
го ендоетноніма в цьому регіоні особли-
во сприяли І. Франко, А. Шептицький, 
М. Грушевський та інші представники 
української інтелігенції, а пізніше – по-
дії, пов’язані з Українською революцією, 
ЗУНР, національно-визвольними змаган-
нями [23, с. 123–139]. Однак, як зазначив 
С. Макарчук, «сприйняття народоназви 
“українці” як власної всім “руським” на-
селенням Галичини затягнулося до Дру-
гої світової війни» [19, с. 211]. Остаточно-
му утвердженню етноніма на цих землях 
сприяла боротьба під українськими гас-
лами ОУН–УПА, через формування якої 
пройшли тисячі галичан, волинян і буко-
винців, і в яку було втягнено більшість 
тамтешнього населення. На Закарпатті 
етнонім «українці» поширився найпізні-
ше, фактично аж після приєднання до 
України – у 1944 році. Хоча, як відомо, 
ще в 1939 році тут існувала «Карпатська 
Україна» на чолі з А. Волошиним.

Отже, у часи Т. Шевченка в суспільне 
життя країни інтелігенція активно впро-
ваджувала назву «Україна», у цьому най-
дієвішу участь брав і поет. Поширення ж 
народоназви «українці» як загальноукра-
їнської в часі дещо відставало. Адже на-
віть сучасники та тією чи іншою мірою 
соратники Т. Шевченка – М. Максимович 
і М. Левченко – ще вважали за загально-
українську народоназву термін «русини». 
Якщо до цього додати, що в часи пере-
бування Т. Шевченка в солдатах він був 
відірваний від активного суспільного 
життя в Україні, то можна припустити, 
що для нього термін «українці» так і не 
став загальноукраїнською етнічною само-
назвою. До того ж поет народився і провів 
дитинство на Правобережжі, де до кінця 
XVIII ст. іншої самоназви народу, аніж 
«русь» / «русин», «русини», не вживали. 
Тому, очевидно, ми не помилимося, висло-
вивши думку, що у свідомості Т. Шевчен-
ка саме відбувався перехід від колишньої 
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народоназви нашого народу («русини») до 
нової («українці»). Тобто він уважав себе 
і русином, і українцем, хоча у творах так 
і не віддав переваги ні одному із цих ен-
доетнонімів. Припускаємо, він відчував, що 
назва «русини» вже відходила в минуле, а 
народоназву «українці» поет ще не наважу-
вався вживати як загальноукраїнську.

Примітки
1 Зауважимо, що етнонім «жид» у часи, 

коли Україна ще не входила до складу Росій-
ської імперії, не мав образливого змісту. Саме 
так і сьогодні називають євреїв, наприклад, у 
Польщі. І лише після приєднання українських 
земель до Росії, під впливом росіян та офі-
ційної російської влади, в Україні поступово 
поширилося сприйняття етноніма «жид» у не-
гативному сенсі. У творах Т. Шевченка ця на-
родоназва вжита без принижувального змісту.

2 Про походження етнонімічної назви «мало-
росіяни», яку свого часу ввели в обіг саме 
українські книжники, див. наше попереднє 
дослідження [4, с. 265–266].

3 Про конструктивістські концепції етніч-
ності, батьківщиною яких є Північна Амери-
ка, див. працю О. Посерна-Зелінського [31].

4 Про цього подвижника української на-
уки (псевдонім Богуслав Лучинський), який 
усе ще мало знаний в Україні, див. працю 
А. Матвієнка [21].
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SUMMARY

Ukrainian people changed their title (endoethnonym) because of certain circumstances. The first title of 
Ukrainian people, who established in the final stage of its formation (late XIIth–XIIIth – early XIIIth–XIVth 
centuries), was a joint term Rus (in plural) and Ruthenian (in singular), later Ruthenians. This form of exo-
nym that is associated with the name of the country – Rus is found in the different documents of to the early 
XVIIIth century, common people used it longer. However, after entering the Eastern Ukraine into the Rus-
sian Empire exonym Rus / Ruthenian in the official documents was replaced into Malorosiyany (small Rus-
sians) by Moscow authorities. This process started the destruction of Ukrainian exonomy, though the ethnos 
continued to exist. The term Ruthenians retreats on the right bank, and then to the west of Ukrainian ethnic 
territory. Along with the destruction of the old name (Ruthenians), on the territory of the Cossack Ukraine 
there is a new, firstly a regional exonym Ukrainians. This term was caused by the events of Cossack Revolu-
tion of the mid XVIIth century and the emergence on the territory of actual Ukraine (frontier territories of 
Wild Field) the Hetman state. In the XIXth century, in order to counter the monopolization of Russia to Old 
Ruthenian heritage, Ukrainian intellectuals began to use the term Ukraine to name the whole country, and 
the term «Ukrainians» – as an endoethnonym, opposed to the exonym Rus / Ruthenian, Ruthenians on the 
left bank of Dnieper. The process of spreading of new term was long enough. Even intellectuals (S. Rudan-
skyi, M. Drahomanov, Lesya Ukrainka etc.) in parallel with the exonym «Ukrainian» occasionally used old 
name. Finally, the new term of Eastern-Central Ukraine is established after the revolution of 1917–1920, in 
Galicia and Bukovyna – as a result of raise of the national cultural movement, Ukrainian revolution and 
struggle of OUN–UPA in the mid-twentieth century, and in Carpathians after his accession in 1944.

Keywords: the own name (endoethnonym), Ruthenians, Ukrainians, ethnic self-consciousness (identity), 
Ukraine.
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ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

У статті в хронологічному порядку розглянуто історію вивчення традиційних замовлянь. 
Загалом виділено чотири основні етапи: 1) період накопичення фактичного матеріалу; 2) нау-
кове опрацювання зібраного матеріалу, його систематизація та класифікація; 3) залучення 
методів суміжних гуманітарних дисциплін; 4) синтез отриманих результатів. Дослідження за 
хронологією – умовне, оскільки відповідна градація є не так послідовністю, як закономірністю, 
яка простежується при вивченні того чи іншого культурного явища. Особливу увагу в статті 
приділено дослідженням українських учених останнього десятиліття.

Ключові слова: замовляння, архетип, культурне явище, міф, концепт.

В статье в хронологическом порядке рассматривается история изучения традиционных за-
говоров. В целом предлагается четыре основных этапа: 1) период накопления фактического 
материала; 2) научная обработка собранного материала, его систематизация и классификация; 
3) привлечение методов смежных гуманитарных дисциплин; 4) синтез полученных результатов. 
Исследование по хронологии – условное, потому что соответствующая градация является не 
столько последовательностью, сколько закономерностью, что прослеживается при изучении того 
или иного культурного явления. Особое внимание в статье уделяется исследованиям украинских 
ученых последнего десятилетия.

Ключевые слова: заговоры, архетип, культурное явление, миф, концепт. 

The history of traditional charms studying in the chronological order is considered in the article. 
Four main stages are distinguished in general: 1) the period of the accumulation of the actual 
material; 2) scientific adaptation of the collected material, its systematization and classification; 
3) the attraction of the methods of adjacent humanities; 4) the synthesis of the received results. The 
investigation according to the chronology is a conditional one as the appropriate gradation is not 
the succession but the rule observing during the studying of a certain cultural phenomenon. Special 
attention in the article is paid to the investigations of Ukrainian scientists of the last decade.

Keywords: charms, archetype, cultural phenomenon, myth, concept.

Останнім часом у галузі гуманітар-
них наук спостерігається підви-

щена увага до вивчення архаїчних жанрів 
духовної культури, зокрема замовлянь. 
Очевидно, що першим кроком досліджен-
ня є усвідомлення наукового досвіду попе-
редніх поколінь, яке має кілька етапів. До 
першого слід зарахувати період накопичен-
ня фактичного матеріалу, що акумулюється 
в етнографічних збірках М. Драгоманова, 
Б. Грінченка, В. Гнатюка, П. Чубинсько -
го, П. Єфименка, В. Іванова, М. Сумцова, 
М. Стороженка, В. Шухевича та ін. Другий 
етап характеризується первинним осмис-
ленням зібраного матеріалу, його системати-
зацією та класифікацією. Для третього ета-
пу властиве залучення методів суміжних 
гуманітарних дисциплін, зокрема історії, 
лінгвістики, літературознавства. Останній 
етап відзначається філософськими узагаль-
неннями з використанням методів герменев-
тики, семіотики, феноменології, структура-
лізму, позитивізму.

Поділ етапів за хронологічним принци-
пом – умовний, оскільки відповідна гра-
дація є не так послідовністю, як законо-
мірністю, яка простежується при вивченні 
того чи іншого культурного явища. Зазна-
чені етапи або їхні елементи трапляються 
в працях учених, які паралельно займа-
лися польовою практикою, науковим опи-
сом отриманих результатів, їхньою систе-
матизацією та дослідженням. 

Російська дослідниця О. Дмитрієва 
класифікує відомості, починаючи з друго-
го й третього етапів, оскільки збирання 
фактичного матеріалу продовжується до 
нашого часу, і виокремлює три основні 
напрями: міфологічний, психологічний, 
історико-порівняльний [15]. Градація за 
напрямами виникла на початку наукового 
вивчення замовлянь у ХІХ ст. Прихиль-
ники міфологічного напряму, зокрема 
Ф. Буслаєв, О. Афанасьєв, уважали за-
мовляння залишками давньої міфо логії, 
пояснюючи таким чином насиченість 
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текс тів дохристиянськими міфологічними 
персонажами. Поширення цього напря-
му пояснюється загальними тенденціями, 
а саме впливом ідей романтизму, що вка-
зує на певну абстрагованість досліджень, 
їхню відірваність від обрядової практики. 
Поштовхом до психологічного вивчення 
стали праці О. Міллера й О. Потебні, 
у яких, окрім міфологічного підтексту, 
виділено емоційну складову, що актуалі-
зується в ході виконання обряду – іміта-
ції й озвученні бажаного. Схожі тенденції 
простежуються в дослідженнях Ф. Зе-
лінського, М. Крушевського, О. Ветухо-
ва. У процесі розвитку історичної науки, 
зокрема археології й археографії, виник 
історико-порівняльний напрям, представ-
ники якого розглядали текст як словесне 
формулювання бажаного, наповнене істо-
ричним змістом. Уперше проведено анало-
гії з книжною традицією Візантії, Давньої 
Русі, Близького Сходу. Так, російські 
вчені І. Мансвєтов, О. Веселовський ви-
явили спорідненість слов’янських замов-
лянь з візантійською й апокрифічною лі-
тературою, однак зазначили, що вони є 
самостійними творами, які мають міфоло-
гічну основу, тому можуть розвиватися як 
жанр, поступово «обростаючи» іншими 
образами й сюжетами. Знаковими є праці 
М. Сумцова, який розглядав замовляння 
в історичному контексті й тісному зв’язку 
з обрядами / віруваннями. Закономірніс-
тю в розвитку історико- порівняльного на-
пряму є вивчення текстології обряду як 
системи мотивів і образів. Наприклад, 
М. Золотницький фокусує увагу на ви-
вченні фітоморфних образів, В. Добро-
вольський аналізує історичне значення 
комах, Ф. Демич – плазунів, О. Кадлу-
бовський – святих.

Першою науковою монографією з указа-
ної проблеми стала праця М. Познанського 
«Замовляння. Досвід дослідження похо-
дження й розвитку замовних формул» [34]. 
Спираючись на висновки О. Потебні й 
Ф. Зелінського, учений спробував побуду-
вати генетичну теорію, згідно з якою замов-
ляння є продуктом асоціативного мислення. 
На думку М. Познанського, словесний су-
провід лише коментує обряд, який згодом 
зникає й підмінюється словесним описом. 
До цієї полеміки залучилися О. Єлеонська, 
яка вперше висловила думку, що прості за-
мовляння можуть варіюватися, оскільки є 
експромтом його носія [див.: 34].

На окрему увагу заслуговує діяльність 
Етнографічної комісії Української ака-
демії наук. В «Етнографічному віснику» 
публікувалися праці В. Петрова, де за-
кладалися підвалини сучасного струк-
туралізму. Учений намагався здійснити 
реконструкцію давніх вірувань шляхом 
аналізу структури замовлянь, зокре-
ма, він зазначив, що первісне мислення 
є формульним [33]. Однак у зв’язку з 
державною політикою в галузі етнології 
проб лема вивчення замовлянь перестала 
бути актуальною.

Зацікавленість цим жанром поновила-
ся лише після припинення репресій у се-
редині XX ст. і знаменувалася працями 
В. Іванова й В. Топорова [20], І. Черно-
ва [51]. Характерною рисою цього періо-
ду був пошук нових методів досліджен-
ня, хоча загальні тенденції залишилися 
незмінними. У науковий обіг вводилася 
«математична» термінологія. Так, В. То-
поров услід за В. Петровим назвав мотиви 
«формулами», обґрунтувавши це їхньою 
лаконічністю та сталістю. Дослідник ува-
жав словесні формули основою творення 
обрядових текстів [42; 43], чим заперечу-
вав ідеї, висловлені О. Міллером, щодо 
відсутності мотивів у замовляннях. Окрім 
праць В. Топорова, з’явилися історико-
літературні й історико-лінгвістичі дослі-
дження С. Токарева, Л. Зарубіна, А. Ас-
тахової, П. Богатирьова. 

Протягом наступних десятиліть продо-
вжував розвиватися історико-порівняль-
ний напрям. Науковці вивчали питання 
генезису обрядових жанрів у порівняль-
ному аспекті, залучаючи методи суміжних 
гуманітарних галузей. Знаковими в цьо-
му плані є дослідження А. Журавльова, 
В. Соколової, Є. Мелетинського, М. Тол-
стого, Л. Виноградової. У силовому полі 
історико-порівняльного напряму виникла 
етнолінгвістика як напрям вивчення етно-
графічних, фольклорних та лінгвістичних 
даних на певній території і в конкретно-
му культурному середовищі [4]. Зокрема, 
М. Толстой, С. Дмитрієва знаходили ана-
логії між замовляннями, календарними 
обрядами й іншими фольклорними жан-
рами [41; 14].

У працях О. Юдіна, Ю. Кисельової, 
О. Дмитрієвої, В. Соколової поєдна-
но методи фольклористики, етнології та 
лінгвістики [37]. На думку О. Юдіна, об-
разна система міфологічних посередників 
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є «важливим каналом магічного впливу 
на денотат» [56]. Учений пояснював іс-
торичні причини такого впливу шляхом 
відтворення архетипної послідовності 
приголосних, які становлять звукову ва-
ріацію імені Мокош. Висновки О. Юдіна 
стосуються відтворення архаїчної моделі 
світу на космічному й соціальному рівнях 
як міфологеми: верх / зорі / туга за ко-
ханим / правителі – низ / земля / статеве 
життя / культ родючості / підлеглі. 

Спроби історичної реконструкції 
здійс нює Ю. Кисельова [21]. На думку 
дослідниці, важливим є вивчення вну-
трішньої / цілісної організації вербальних 
і невербальних компонентів замовляння, 
а саме його міфологічного, побутового, 
розповідного пластів. Смислова органі-
зація обрядового тексту тісно пов’язана 
з прагматикою (як виконується в кон-
кретній життєвій ситуації), а також з 
його формальною організацією (словес-
ні елементи слугують виразом смислу). 
Ю. Кисельова намагається синтезувати 
різні підходи, що стосуються форми і 
змісту, виявляючи універсальні смислові 
компоненти, аналізуючи функції персо-
нажів, предметів, композиційних форм; 
виділяє конструктивні моделі в межах 
смислової організації. 

Функціональний / прагматичний ме-
тод, який є провідним у дослідженнях 
Ю. Кисельової, набуває розвитку в пра-
цях О. Дмитрієвої [15]. Аналізуючи обра-
зи дохристиянської міфології (море- оке ан,  
Алатир-камінь, острів Буян, вогняна ріка, 
Калиновий міст, красна дівиця), дослід-
ниця вказує на існування соціально-пси-
хологічних стереотипів, автоматизмів та 
звичок свідомості, закладених вихован-
ням і традицією, що істотним чином впли-
вають на формування міфу. 

Цікавим текстологічним дослідженням 
є праця О. Бондарець [6], яка вважає, що 
вивчення лексико-семантичної структури 
замовлянь становить специфічну пробле-
му, пов’язану із глобальними процеса-
ми взаємозв’язків слова й міфу. Багато-
плановість текстів замовлянь, смислові 
зв’язки з іншими жанрами дозволяють 
підтвердити існування маргінальної міфо-
логічної лексики як одного зі способів 
збереження ономастичного континууму  
східнослов’янських народів [6, с. 5]. 
На думку О. Бондарець, тексти замов-
лянь демонструють магічний вплив мови, 

вони – зразок цілеспрямованої ефективної 
дії, що породжує прагматичний позитив-
ний чи негативний ефект. Аксіомою при 
вивченні замовлянь є реалізація семан-
тики архетипу. У лексико-семантичній 
структурі дослідниця виділяє п’ять рів-
нів: 1) основне поняття – ядро лексико- 
семантичної структури; 2) етимологія 
(парадигматичний рівень); 3) контекст – 
лексичні й семантичні зв’язки з іншими 
словами; 4) формальність – здатність 
утворювати стійкі, неподільні за смислом 
сполуки; 5) співвідношення конкретного 
міфо логізму із семантикою архетипу (ме-
моративний рівень) – виведення значення 
слова з його початкової форми. О. Бонда-
рець упровадила поняття етимона як пер-
винного образного компонента лексеми, 
що закріпився в міфологічному світогляді 
як метафора. 

Застосовуючи лінгвістичні ме-
тоди, учена інтерпретує семантику 
східнослов’янських імен (міфонімів, тео-
німів, реаліонімів). О. Бондарець уважає, 
що слово наділяли сакральними власти-
востями (слово є елементом ноосфери). 
Образний компонент закріплювався в 
апелятивах і структурі власних імен. На-
приклад, Лукомор’є – «луки / берег», 
рос. излучина – «кривизна / заворот 
ріки», похідні: «морські луки / лукаве 
море», лукавий – «біс». Водночас, розгля-
даючи причини міфологізації фольклору, 
дослідниця звертається до історичного 
дискурсу, зокрема до табуювання, аніміз-
му, тотемізму й «абсолютної прагматики» 
(підбір предметів і атрибутів обряду обу-
мовлений прагматичною метою суб’єкта, 
наприклад, піч «розпікає»  лю бов).

Схожі думки простежуються в пра-
ці О. Левкієвської, яка акцентує увагу 
на формальних ознаках тексту, зокрема 
його словесній структурі, озвученні й 
меті [25]. У зв’язку із цим аналіз здійсне-
но на межі етнолінгвістики, діалектології 
та прагматики, тому провідним є метод 
синхронізації, що дозволяє реконструю-
вати смислові рудименти на основі пізні-
шого матеріалу. Дослідниця вважає, що 
архаїчні тексти мають клішову форму й 
одночасно функціонують у семантичному, 
когнітивному, комунікативному аспектах. 
Персонаж / образ є найменшою одиницею 
міфу, але він – частина цілісної системи, 
тому не розглядається відособлено від за-
гального контексту. Цілісна мозаїка міфу 
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складається, коли відомі всі варіанти його 
втілення. Сам процес виголошення тексту 
також є його частиною, оскільки значен-
ня міфу залежить не лише від словесно- 
інформативного наповнення, але й від 
часу та місця, де він розповідається (умов 
проведення обряду), і самого оповідача 
(виконавця обряду). 

Розвиток системного підходу у ви-
вченні замовлянь простежується в працях 
О. Михайлової. За допомогою проблемно- 
логічного методу здійснено спроби встанов-
лення наступності основ них символічних 
образів у хронологічній і культурно-іс-
торичній локалізації [27]. Провідною до-
слідниця вважає опозицію «свій / чужий», 
яка проявляється в опису моделі світу, 
зокрема в «чорних» і «білих» замовлян-
нях. Ключовим компонентом у розумінні 
семантики цих локусів є мотив подорожі 
як магічний зв’язок сакрального світу з бу-
денним. Відповідна просторова експозиція 
підтверджує транс ляцію архаїч ної моде-
лі світу, яка стосується індоєвропейської 
спільноти. Авторка проводить аналогії між 
універсальними текстовими компонентами 
й народним декоративно-прикладним мис-
тецтвом, елементами обрядово-ритуальної 
культури.

Відкриття в галузі соціології та психо-
логії, популяризація ідей психоаналізу 
істотним чином вплинули на розвиток 
психологічного напряму. Російська до-
слідниця В. Харитонова звертається до 
слова як психологічного феномену [45–
49]. На її думку, виконавець замовлян-
ня об’єктивно впливає на хворого, який 
пере буває в «зміненому» стані й сприй-
має текстові описи як дійсні. Досліджен-
ня В. Харитонової в галузі етнопсихології 
свідчать про те, що замовляння не лише 
є актуальними для істориків і лінгвіс-
тів, але й мають практичну настанову. 
У зв’язку із цим науковці не тільки по-
чинають цікавитися власне текстом, а й 
зосереджують свою увагу на особі його 
виконавця. У цьому ключі розгортаються 
наукові студії О. Єрмакової, яка, поєд-
нуючи етнографічні, лінгвістичні й етіо-
логічні методи, досліджує невербальні 
засоби обрядової комунікації та носіїв лі-
кувальної традиції [16]. 

Зв’язок замовляння із психологією і 
соціологією становить об’єкт досліджен-
ня Є. Гуляєвої [11]. Актуальність своєї 
праці авторка пояснює кризою медици-

ни в системі охорони здоров’я, а також 
зміною ціннісних орієнтацій, що прово-
кує некоректну реставрацію культурних 
арте фактів минулих часів (поява цілите-
лів, екстра сенсів). На думку дослідниці, 
нау кове вивчення замовлянь дозволяє 
відтворити механізм трансляції тради-
ційних уявлень про вербальне лікування. 
Хоча дослідження Є. Гуляєвої стосуєть-
ся етно психології, однак вона намагаєть-
ся поєднати міфологію, історію, лінгвіс-
тику, літературознавство та психоаналіз. 
Метод дослідження базується на систем-
ному підході, спрямованому на інтегра-
цію матеріалу, який досліджується, від-
так замовляння розглядаються як текст, 
що лікує, цьому відповідають його ком-
поненти – від звукових до синтаксичних 
і змістовних.

Тематично спорідненою є праця 
К. Мель никової, у якій досліджено ри-
туал екзорцизму в середовищі парафіян. 
Передусім відповідні обряди стосуються 
хвороб психічного характеру, зокрема 
важких форм зурочення, відвідування по-
кійником живих родичів тощо [26].

Фундаментальними дослідженнями, 
що присвячені замовлянням, стали пра-
ця Т. Агапкіної «Східнослов’янські ліку-
вальні замовляння в порівняльному ви-
світленні. Сюжетика і образ світу» [1] та 
збірка текстів за редакцією А. Топорко-
ва «Замовляння в російській рукописній 
традиції XV–XIX ст.: Історія, символіка, 
поетика» [18]. Т. Агапкіна розглядає лі-
кувальні тексти в їхньому сюжетному 
різноманітті, діалектному варіюванні й 
культурних зв’язках із неслов’янськими 
замовляннями та книжною традицією. 
У книзі А. Топоркова досліджено магіч-
ні тексти, які дійшли до нашого часу в 
російських рукописах XVII–XVIII ст. 
Особливу увагу приділено любовним за-
мовлянням і текстам, що їх виголошували 
до представників влади. Цінність збірни-
ка полягає в тому, що більшість текстів 
уперше введено до наукового обігу.

Своєрідним підсумком наукових сту-
дій кінця ХХ – початку ХХІ ст. є пра-
ця О. Христофорової [50], яка вважає 
 «цеховий» поділ на фольклористику й 
етно логію штучним, пояснюючи це тим, 
що в радянський період панувала ево-
люційна парадигма, тому вчені вивчали 
переважно проблеми походження й істо-
ричного розвитку культури, залишаючи 
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осторонь питання її соціальних (психоло-
гічних) функцій. Дисертація О. Христо-
форової викликає зацікавлення спробою 
синтезувати історико-порівняльний і пси-
хологічний напрями, на що вказують ме-
тоди дослідження: прагматичний аналіз 
(виявлення й вивчення знакових систем); 
дискурс-аналіз (дискурсивні структури 
не лише відбивають соціальні структури, 
але й моделюють їх); кейс-метод (соціаль-
ні норми оцінюються через індивідуальну 
поведінку); метод «насиченого опису» 
(культурні події розглядаються як текст). 
Стратегічна мета О. Христофорової поля-
гає у створенні інтерпретативної схеми, за 
допомогою якої трактуються різні події, 
а також у виявленні взаємозв’язку між 
«соціальним» і «міфологічним» у тради-
ційному суспільстві. Соціальні відносини 
функціонують відповідно до встановле-
них міфологічних моделей і проявляють 
себе через рух у соціальному середовищі 
(тобто через взаємодію людей), тим са-
мим підтримують соціальну конфігура-
цію цього середовища. Прикладом може 
бути «інститут чарівництва». О. Христо-
форова вважає, що суспільство насправді 
потребує чарівників, які відіграють свої 
соціальні ролі. Такі хвороби, як зурочен-
ня, пристріт, у традиційному суспільстві 
дійсно існують, що робить «інститут ча-
рівництва» соціальною силою – засобом 
регуляції, домінування й боротьби проти 
диктату суспільства. Дискурс про зуро-
чення може бути розглянутий у соціаль-
ному ключі як засіб встановлення та по-
рушення соціальних меж.

О. Христофорова зазначає, що в тра-
диційній моделі світу існують дві моделі 
хвороб: покарання за гріхи, які призво-
дять до смирення і внутрішнього очищен-
ня (християнська традиція); звинувачен-
ня іншого, що дає можливість зняти із 
себе провину (язичницька традиція). На 
думку авторки, перекладення вини на ін-
шого спричиняє психологічне полегшен-
ня, у результаті чого з’являється стимул 
дотримуватися встановлених традицією 
правил, щоб не «накликати» недугу. 

Заслуговує на увагу також думка про 
природу метафори, яка є не лише ког-
нітивним, але й соціальним феноменом, 
оскільки відбиває загальні групи уявлень 
і впливає на конструювання соціальної 
дійсності [50, с. 8]. Цікавими є висно-
вки щодо опозиції «чоловіче / жіноче» в 

контексті «народження / знищення». На-
приклад, переважно жінки здатні до зуро-
чення. Натомість лікування особливо не-
безпечних форм зурочення приписується 
чоловікам. Відповідний поділ спрямовує 
до дискусії про два види чарівництва: чо-
ловічого як статусної боротьби і жіночого, 
яке ґрунтується на внутрішній / психіч-
ній силі, що виражається в повсякденних 
життєвих клопотах. Відповідні проти-
ставлення пояснюються тим, що в чоло-
вічому середо вищі існує ширший спектр 
для виявлення агресії й вирішення кон-
фліктів, тоді як жінки спілкуються мовою 
традиційних фольклорних образів, тобто 
кодують соціальну дійсність. 

Дещо в іншому ключі розглядає приро-
ду «жіночої» магії українська дослідниця 
О. Боряк [7]. Знаковим у цьому контекс-
ті є образ баби-повитухи, яка протистав-
ляється «урочним» жінкам. Народження 
дитини мислиться «не стільки як медич-
ний акт, – як промисел Божий <…>, міс-
тична подія, що супроводжується певни-
ми молитвами, формулами-побажаннями, 
замовляннями, обрядовими діями із залу-
ченням цілої низки ритуальних предметів 
та символів» [7, с. 6]. Під час народжен-
ня виголошують специфічні тексти, які 
не застосовують в інших життєвих ситу-
аціях. Знаковими стають не лише час і 
місце здійснення обряду, але й побутові 
предмети, що їх використовують під час 
його виконання. Спираючись на висновки 
О. Боряк, а також продовжуючи думку 
О. Христофорової, варто зазначити, що 
«жіноча» магія має подвійне спряму-
вання, оскільки застосовується як метод 
конкурентної боротьби, яка остаточно 
припиняється або посилюється разом із 
завершенням репродуктивного жіночого 
віку.

Одним з виразів опозиції «народжен-
ня / знищення» є також протиставлення ди-
намічних замовлянь на «щасливі пологи» 
статичним лікувальним текстам «від уразу»,  
які обмежують, стримують «рух мат-
ки» [12]. Підтвердженням цього є об-
рядові звертання до Божої Матері або 
«навської / лісової дочки». У родильних 
обрядах жіноче тіло набуває особливого 
статусу, воно стає «проникненим, незамк-
неним, відкритим, <…> набуває здатності 
вільно рухатися, ходити» [7, с. 161–162]. 
Натомість в обрядах лікування грижі від-
буваються зворотні процеси.
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Поряд з дослідженням історії, семанти-
ки мотивів і образів актуальною залиша-
ється проблема класифікації замовлянь. 
Це зумовлено тим, що один і той самий 
текст може бути одночасно господарським 
та лікувальним. Однак цей поділ – дещо 
умовний, позаяк людина традиційна не 
виокремлює себе з природи, тому методи 
лікування худоби й людини є ідентични-
ми. Господарськими вони стають з погля-
ду дослідника, для якого худоба – части-
на господарства [2]. Вирішення протиріч, 
які виникали впродовж десятиліть, А. То-
порков убачає у створенні уніфіковано-
го покажчика замовлянь, хоча останніми 
роками цю проблему реа лізували у своїх 
дослідженнях В. Кляус і О. Юдін [22; 23; 
57]. Серед труднощів, що виникають під 
час складання покажчика, дослідник на-
зиває гетерогенність замовлянь, яка про-
являється в тому, що сюжети окремих 
текстів можуть набувати протилежного 
значення залежно від мети їхнього ви-
голошення (наприклад, мотив пустоти). 
Вище згадані покажчики упорядковані за 
різними принципами. В основу класи-
фікації В. Кляуса покладено «сюжетну 
тему», що не завжди доцільно, оскіль-
ки зміст тексту може виконувати діаме-
тральну функцію. А. Топорков уважає, 
що покажчик має презентувати кількіс-
ний склад тематичних груп і сюжетних 
типів репертуару східнослов’янських за-
мовлянь. Водночас такий підхід усклад-
нює вивчення семантики тексту, оскільки 
представляє лише перелік мотивів, зали-
шаючи поза увагою їхні взаємозв’язки. 
Відсутність єдиної методики класифікації 
замовлянь призводить до невпорядкова-
ності текстів, що може бути причиною по-
верхневого вивчення цього фольклорного 
жанру. 

Натомість А. Топорков пропонує зра-
зок покажчика, який складається не за 
сюжетом, а за функціональним призна-
ченням замовляння, виокремлюючи лі-
кувальні, господарсько-промислові, соці-
ально-побутові тексти тощо [35]. Учений 
називає тематичні групи, які у свою чергу 
поділяються на функціональні. Напри-
клад, з-поміж лікувальних замовлянь ви-
окремлюються тексти від кровотечі, зуб-
ного болю, дитячого безсоння, укусу змії, 
епілепсії. Паралельно зазначаються полі-
функціональні сюжети, які побутують у 
різних текстах. Наступним етапом класи-

фікації є визначення сюжетних типів, тоб-
то основних мотивів зупинки кровотечі, 
припинення зубного болю, боротьби з ди-
тячим безсонням, нівелювання дії зміїного 
укусу, лікування епілепсії. Один і той са-
мий тип може реалізуватися як імператив 
або побажання, наратив або діалог, тобто 
форма тут є вторинною стосовно змісту. 
Найменша одиниця класифікації – інварі-
ант і його версії. Під інваріантом розумі-
ється формальний запис тексту, послідов-
ність найважливіших подій, описаних у 
замовлянні, інакше кажучи, – це змістова 
основа, спільна для низки текстів, його 
значимі елементи (наприклад, формули 
стояння, сіяння, різання). Інваріантними 
версіями А. Топорков називає сюжетні 
відмінності в межах функціональної гру-
пи: заборона, охорона, зростання тощо. 
Такий підхід дозволяє ефективніше до-
сліджувати семантику замовлянь шляхом 
зіставлення різних сюжетних типів. За-
мовні типи контамінуються, тобто «кочу-
ють» з одного сюжетного типу в інший. 
Наприклад, змішання тексту-заборони й 
лікувального замовляння стримує розви-
ток хвороби. До класифікації, запропо-
нованої А. Топорковим, слід додати ще 
один важливий компонент. Поряд із сю-
жетними типами важливе місце належить 
образу як смисловій одиниці замовлян-
ня. Реконструкція первинного значення 
образу відбувається шляхом відтворен-
ня історичних причин його виникнення, 
що знач но розширює коло дослідження, 
оскільки вимагає знань з історії, археоло-
гії, фонетики, лексикології, синтаксису, а 
також прикладних наук, зокрема психо-
логії та медицини. Виникнення образу не 
є довільним, це наслідок переосмислен-
ня дійсності, висловленої метафорично, 
оскільки не всі історичні події чи природ-
ні явища документально зафіксовані. Не-
зважаючи на це вони залишили глибокий 
слід в етнічній пам’яті. 

Водночас із проголошенням незалеж-
ності України поновилася зацікавленість 
її культурною спадщиною. У 1990-х ро-
ках з’явилися перші збірки українських 
замовлянь Т. Шевчук [9], Г. Бондарен-
ко [40], М. Москаленко та М. Нові-
кової [44], В. Давидюк [19]. Актуаль-
ні дослідження української міфології 
на прикладі замовлянь, авторами яких 
є Т. Шевчук [52], В. Мойсієнко [29], 
А. Шкарбан [55], О. Павлов [32].
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Докладніше зупинимося на дослі-
дженнях останнього десятиліття. Спробу 
відтворення «ментифактів» фольклор-
ного мовлення здійснює І. Гунчик [13]. 
Із цією метою дослідник виділяє сис-
тему інваріант них апелятивних та екс-
плікативних формульних одиниць без-
сюжетного й сюжетного типів. Під 
апелятивними одиницями безсюжетного 
типу І. Гунчик розуміє замовні форму-
ли: звернення, побажання, прохання, 
відсилання, запрошення, гадання, ви-
мовляння, обдаровування, величання, 
страхання. Автор зазначає, що склад 
безсюжетних експлікативних одиниць – 
такий самий, але вони мають описовий 
характер. До сюжетних експлікативних 
одиниць належать суб’єкт, об’єкт, рух, 
стан, дія, мовлення. Одним зі способів 
ускладнення структури утилітарно-са-
крального тексту є діалог, представлений 
двома елементами – запитанням і відпо-
віддю. Лексична структура замовляння 
(кількість звертань, одночленних поба-
жань, обіцянок третьої  осо би) виконує 
важливу смислову функцію й визначає 
дієвий вектор лікування, що унеможлив-
лює його спотворення внаслідок випад-
кового обмовлення. Водночас дослідник 
не зупиняється докладно на фонетичній 
організації тексту.

Крім формальної, І. Гунчик досліджує 
змістовну складову оказіонально-обрядо-
вого фольклору, виділяючи чотири функ-
ціональні рівні: часовий, просторовий, 
виконавський, адресатний. Дослідник 
виокремлює обрядовий і міфічний типи 
оказіонального часу. Обрядовий оказіо-
нальний час циклічний і реалізує часову 
схему 3+1 (народження, розквіт, згасан-
ня + смерть-відродження). Міфічний ока-
зіональний час характеризується чотирма 
різновидами: час діянь тео- / агіоморфних 
персонажів; час перебування хвороби та 
демонологічних істот; час діянь виконав-
ця, антропоморфних персонажів або не-
живих персоніфікованих об’єктів; пер-
ший або Божий (Господній, святий) час.

Досліджуючи семантику простору, 
І. Гунчик наслідує концепцію М. Еліаде, 
виокремлює обрядовий і міфічний просто-
ри. Перший характеризується статичніс-
тю. Міфічний простір передає ті локальні 
обставини, у яких діють персонажі й від-
буваються сюжетні події, зокрема обрядо-
ві, тому він більш динамічний. Обрядовий 

і міфічний простори можуть співіснувати 
в межах одного тексту. І. Гунчик вивчає 
функціональний рівень адресанта, який 
залежить від гетеро- чи автосугестивнос-
ті замовного тексту. У гетеросугестив-
них текстах згадується ім’я, указується 
священний статус особи, а також її стан 
(закоханий, хворий, здоровий). В авто-
сугестивних текстах називання адресан-
та – стисліше, виражається особовим або 
присвійним займенником. Розвиваючи 
думку автора, варто додати, що застосу-
вання різного називання визначає ступінь 
вразливості об’єкта: чим розгорнутіше 
ім’я (маються на увазі гетеросугестив-
ні тексти), тим більш захищений об’єкт, 
оскільки його точне ім’я завуальоване 
численними епітетами.

Цікавою є також інша праця І. Гун-
чика про «навську дочку» [12]. Услід за 
В. Петровим дослідник застосовує метод 
порівняльного аналізу, апробуючи його на 
прикладі образів «враза-золотого  кня зя» і 
«навської дочки». І. Гунчик зосереджує 
увагу на утилітарних особливостях цього 
типу замовлянь і доходить висновку, що 
в тексті описується фізіологічний процес 
повернення на місце органу в поясній час-
тині тіла недалеко від шлунка, що його 
називають паховою грижею. Паралельно 
автор звертається до мовного матеріалу, 
проводить смислові асоціації з іншими за-
мовними текстами й жанрами фольк лору, 
визначає, що родинна спорідненість орга-
нів, зокрема називання пупа «братиком», 
має символічний підтекст. Відповідні ана-
логії перекладаються на образ «навської 
дочки», що наближений до потойбічного, 
за його допомогою встановлюється магіч-
ний контакт із паралельним світом, де від-
бувається лікування. Визначається дуб лер 
хворого, над яким виконуються відповід-
ні дії – такі, що їх не можна здійс нювати 
над живим тілом. Його печуть, колють 
голками, одружують з тотемом («лісо-
вою дочкою») тощо. І. Гунчик порівнює 
людське тіло з елементами ландшафту 
шляхом визначення лімінальних тілес-
но-географічних локусів, «звідки наро-
джується життя і кудою воно виходить» 
(болота / гори – місце біля пупа). Дослід-
ник уважає, що вищезгадані образи не є 
спонтанними нашаруваннями, оскільки 
виконують важливу психо терапевтичну 
й лікувальну функції, де ім’я адресанта 
вживається поряд з іменем святого або 
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прирівнюється до нього («раб Божий / 
молитовний / народжений»).

Схожих висновків дійшов В. Галай-
чук щодо семантики людського тіла, 
зокрема його центру (пупа), який спів-
відноситься з елементами міфологічної 
моделі світу – «зеленим дубом / золотим 
кріслом». Місце народження світу мис-
литься як місце народження людини і 
протиставляється антисвіту, звідки по-
ходять хвороби [10]. 

Вивченням семантики замовлянь зай-
мається О. Соляр [39]. На думку дослід-
ниці, причиною зацікавлення міфологією 
є заперечення матеріалістичної концепції, 
де суб’єкт залежить від наукових догма-
тів, що викликає внутрішню нестабіль-
ність і страх перед майбутнім. Натомість 
у міфології суб’єкт і об’єкт перебувають в 
одній площині, де дія і слово складають 
єдине ціле, що пояснює застосування по-
бутових предметів як священних. О. Со-
ляр зауважує, що «народний світогляд 
не можна сприймати як набір вірувань, 
що мали форму доктрини» [38, с. 156]. 
Учена також вирізняє його загальні риси: 
1) життя зосереджується навколо міфу; 
2) явища природи персоніфікуються, 
тому з ними можливі магічні маніпуляції; 
3) «своє і чуже» протиставляється; 4) про-
стір і час міфологізуються. Застосовуючи 
цю класифікацію до лікувальних замов-
лянь, О. Соляр зауважує, що вони є сло-
весною моделлю міфологічного Всесвіту, 
де все має своє місце – Бог підноситься до 
небес, а сатана перебуває під землею. Два 
полюси роблять землю центром Всесвіту, 
місцем «змагання антагоністичних сил». 
Щоб забезпечити перемогу «верху» (світ-
ла), знахарі звертаються до посередників, 
які з’єднують небо й землю. Хвороби, 
тобто смерть, уособлюють представники 
«низу» (темряви). О. Соляр стверджує, 
що численні звертання до представників 
«низу» (темряви) пояснюються тим, що 
«сила, яка викликала хворобу, може її 
побороти». З іншого погляду, природа 
відповідних звертань може мати запобіж-
ний характер. 

Головних персонажів замовлянь О. Со-
ляр розглядає в контексті «основного 
міфу», реконструйованого В. Івановим і 
В. Топоровим, де вищі істоти мають озна-
ки Перуна-вогню, зокрема, залізо знищує 
хвороби. Інші магічні дії розгортаються в 
межах бінарної опозиції «свій / чужий», 

де до «чужих» належать представники 
різних суспільних верств, національнос-
тей, територій, носії мов та ін. Ставлення 
до «чужих» подвійне й відповідає став-
ленню до представників міфологічного 
«низу» (темряви) – вони викликають не-
щастя, але можуть йому запобігти, «бо 
знають щось таке, що не знає свій» [38, 
с. 159] (ці ідеї втілено в працях О. Ми-
хайлової, О. Христофорової). Семантичні 
відмінності між «своїм» і «чужим» свого 
часу розглянула О. Боряк [8]. Характе-
ризуючи обряди, пов’язані із ткацтвом, 
дослідниця провела аналогії між знаряд-
дями, що їх застосовували під час прядін-
ня, і міфологічними уявленнями східних 
слов’ян. Ключовою в цьому аспекті є опо-
зиція «свій / чужий», а побутові предмети 
виконують функцію медіаторів, унаслідок 
чого стають обрядовими.

«Своє» й «чуже» врівноважується 
цент ром, який є священним, наприклад: 
Єрусалим (у межах християнського сві-
ту), храм (у межах території проживан-
ня), ікона (у межах оселі). У центрі відбу-
вається творення світу, тому тут хрестять, 
ховають і народжують (породілля ходить 
навколо столу), оскільки будь-яка зміна 
стану – сакральний акт. Натомість не-
чисті істоти (домовий, лісовий, водяний) 
перебувають на периферії (під піччю, по-
рогом, у лісі, болоті). У горизонтальній 
площині контакт із потойбічним можли-
вий на лімінальних перетинах, які роз-
діляють зовнішнє та внутрішнє, тому ці 
місця використовували під час лікуваль-
ної магії. Продовжуючи думку авторки, 
маємо додати, що міфологічний простір 
організовується за принципом фракталь-
ної геометрії – картина світу пропорційна 
й повторюється щоразу в меншому вимірі. 
Цим самим людина традиційна намагала-
ся зв’язати себе з усім світом незалежно 
від того, де вона перебувала. 

О. Соляр звертає увагу на часові фази, 
пов’язані з рухом сонця, місяця, які 
у свою чергу співвідносяться з періодами 
людського життя. Новий час символізує 
новий порядок, ніби повертаючи виконав-
ця обряду в часи творення форм, коли не 
існувало поділу між «цим» і «тим» світа-
ми, небом і землею, минулим і майбутнім, 
«своїм» і «чужим». У зв’язку із цим новий 
час є сприятливим для активізації потой-
бічних сил, які без перепон потрапляють 
до світу людей. Під впливом апокрифів 
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виникли замовні мотиви про те, що тілесні 
нечистоти є результатом втручання сатани 
в «Божий промисел». Звідси міфо логічні 
сюжети про споконвічне повернення до 
первісної чистоти, що пояснює обряди 
тимчасової смерті й нового народження. 
Трактування лікувального обряду як про-
цесу творення «нової дійсності» дозволяє 
зрозуміти метафоричність і символічність 
мови замовлянь. Знахарі могли змінювати 
назви хвороб, щоб «не накликати біди», 
звідси – уживання евфемізмів. 

Семантичні, структурні та функціональ-
ні особливості українських замовлянь-
діалогів розглядає О. Остроушко [31]. 
Специфічна структура замовлянь-діалогів 
зумовлена їхнім функціональним призна-
ченням, оскільки є «продуктом особли-
вої світоглядної системи, поза межами 
якої [вони. – А. Т.] втрачають будь-який 
смисл» [31, с. 53]. На думку дослідниці, 
за допомогою текстів-діалогів демонстру-
ються психологічні особливості мовців. 
Діалог коментує дію («перепікання» су-
хот) і стверджує несправжність хвороби 
 («яч мінь»). Констатація цього спричиняє 
потрібну репліку-відповідь, дає можли-
вість уявити присутність магічної істоти 
тут і зараз. Це має гарантувати, що ви-
словлене буде почуто й виконано. Мож-
ливість відповідати замість магічного 
помічника передбачає виконання свого 
прохання на рівні слова [31, с. 54]. 

Концепт дороги є об’єктом досліджен-
ня М. Жуйкової [17], яка розшифровує 
значення фразеологізму «туди [йому. – 
А. Т.] і дорога», визначає його обрядо-
ві функції, зокрема: розмежування лю-
дей і нечистої сили, захист від небезпеки 
потой бічного / «чужого» («у кожного 
своя дорога»), пошук правильної дороги. 
Знаходження «своєї дороги» забезпечу-
ється перевертанням тіла, що виключає 
людину – жертву нечистої сили – із про-
сторової структури іншого світу. Це ви-
словлювання ніби руйнує межу, створену 
«нечистим» [17, с. 269]. Слов’янській 
культурі властиві вірування, що дорога 
складається з двох частин – правої / люд-
ської / чистої і лівої / тваринної / нечистої. 
У цьому контексті важливим є відсилання 
потойбічних істот на «свою дорогу», тоб-
то територію, де вони не можуть шкодити. 
Іншого значення набуває концепт «туди», 
що позначає конкретну частину простору 
(дійсного чи уявного). Він пов’язаний з 

іменником дорога як номінативним спря-
муванням життєвого шляху, утіленого в 
послідовності подій. В уявленнях слов’ян 
життєвий шлях детермінований вищими 
силами і співвідноситься з долею, відтво-
рює семантику вислову «туди і дорога» 
як процесу вилучення з категорії пращу-
рів і включення до категорії «нечистих» 
покійників. Відповідним чином людина 
має пройти свій шлях, призначений Бо-
гом. Той, хто виголошував цю формулу, 
нібито знімав із себе відповідальність за 
те, що вважає покійника «нечистим», за-
хищаючи себе від його помсти. Отже, ви-
слів «туди і дорога» виконував дві функ-
ції: указував на місце поховання (болота, 
очерети) й окреслював місце перебування 
«заложного» покійника, тому міг застосо-
вуватися у випадках наглої смерті як по-
карання за гріхи. 

Проблема стереотипності традиційної 
культури цікавить також О. Романо-
ву [36]. Досліджуючи мотив подорожі, 
авторка знаходить спільне й відмінне в 
російських та українських текстах. Зокре-
ма, в українців фактично відсутні «чор-
ні» замовляння: «Вся магічна діяльність 
українця спрямована не на те, щоб чогось 
досягнути, а на те, щоб чогось уникнути» 
[36, с. 109]. Окрім цього, «кидається в 
очі християнська направленість укра-
їнських замовлянь. Знахарі навіть при 
зверненні до стихій чи хвороб не забува-
ють попросити у Бога благословення і за-
ручитись його підтримкою» [36, с. 105]. 
Українським текстам притаманні тривалі 
переліки святих, образи яких зумисне 
розщеп люються, наприклад: «Ішла Пре-
чиста: одна з Києва, друга з Чернігова, 
третя з Ніжина» (це має забезпечити по-
трійний захист). Важливою особливістю 
українських текстів, на думку О. Рома-
нової, є пошук сприятливого / «свято-
го» часу / місця, що проти ставляє силу 
замовного слова несприятливому часу / 
місцю, коли здійснено зурочення. Вод-
ночас сумнівним видається твердження 
авторки, що в «українсько-білоруських 
замовляннях абсолютно відсутній сюжет 
походу знахаря на той світ» [36, с. 107].

Традиції психологічного напряму на-
слідує І. Колодюк. Авторка переконана, 
що «народні методи лікування словом 
після тривалих років відвертої ігнорації 
стають сферою зацікавлення психотера-
певтичної науки» [24, с. 5]. Як і російські 
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вчені, дослідниця звертається до образу 
народного цілителя. Замовні тексти І. Ко-
лодюк розглядає як важливий компонент 
психотерапевтичних народних методик, 
а також аналізує народне бачення похо-
дження хвороб, способи та методи ліку-
вання, паралельно враховуючи важливі 
для специфіки поліської екосистеми еко-
логічні чинники.

Активне застосування лінгвістичних 
методів в етнології стало причиною ви-
никнення суто мовознавчих досліджень. 
Семантичні особливості замовлянь ви-
вчають українські мовознавці В. Баден-
кова [3], П. Осипов [30] і В. Бондарен-
ко [5]. У праці В. Баденкової розглянуто 
лексику традиційної народної медицини 
говірок Інгульсько-Бузького межиріччя 
в семантичному, структурному, етимо-
логічному планах [3]. П. Осипов аналі-
зує лексико-семантичне поле концепту 
«си ній» у німецькій та українській мо-
вах, який протиставляється «блакитно-
му» й переважно має негативні ознаки: 
нім. blau sein – «бути п’яним» / укр. 
«п’яний, аж синій»; sein blaues Wunder 
erleben –  «пережити велику, неприєм-
ну несподіванку, розчаруватися»; eine 
Fahrt ins Blaue – «подорож без будь-якої 
цілі»; ins Blaue treffen – «промахнути-
ся, попасти пальцем у небо». Висновки 
П. Осипова зіставляються із семантикою 
синього кольору в міфологічних уявлен-
нях українців [30]. Вивченню ритмічної 
організації «як основного чинника ді-
євості замовляння» присвячена публіка-
ція В. Бондаренко [5], у якій проаналі-
зовано фонетичні, лексико-семантичні, 
морфологічні, синтаксичні складники 
творення мовного ритму лікувальних за-
мовлянь.

Отже, під час аналізу історії вивчен-
ня замовлянь стають помітними загаль-
ні тенденції. Зокрема, зацікавленість 
архаїч ними жанрами була поетапною і 
проявлялася переважно в кризові періо-
ди. Перші спроби наукового осмислен-
ня цього культурного явища стосуються 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. – періоду 
занепаду традиційного й зародження ін-
дустріального суспільства. У науковому 
середовищі провідними є ідеї романтиз-
му, які відбилися в працях представників 
міфологічної школи. Певна однобічність 
трактування (апеляції до язичницьких 
часів), а також відкриття в галузі пси-

хології, літературознавства, археоло-
гії та архео графії змінюють підходи до 
вивчення архаїчних тестів і спонукають 
до розвитку психо логічного й історико-
порівняльного методу. Останній стає 
прийнятним для представників «нової» 
влади, оскільки формально вписується в 
еволюційну теорію і відповідає постула-
там реалізму.

Послаблення державного тиску спри-
чинило появу низки досліджень, при-
свячених семантиці обрядового тексту. 
З’явилися нові наукові напрями, генетич-
но пов’язані з лінгвістикою, філософією, 
антропологією, психологією. Особли-
во продуктивним виявився період кінця 
ХХ – початку ХХІ ст., коли на теренах 
Радянської імперії утворювалися неза-
лежні держави. Нині активно розвива-
ється українська наука, про що свідчать 
численні дослідження з вивчення тради-
ційного світогляду. Вітчизняні вчені зо-
середжують увагу на вивченні семантики 
замовлянь у контексті етнокультурної 
традиції та проблемі їхньої класифіка-
ції. Відбувається своєрідний синтез ідей 
міфо логічної, психологічної й історико-
порівняльної шкіл, при цьому врахову-
ється мовне середовище, господарська 
дія льність, етикет, побут, звичаєве право. 
Набувають популярності також лінгвіс-
тичні студії з фонетики, лексики, синтакси-
су обрядового тексту. 
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SUMMARY

The history of charms studying consists of several stages. The first of them is the period of the ac-
tual material piling up, accumulated in the ethnographic collections and the works of the authors of the 
ХІХth – the beginning of the ХХth centuries. The second stage is characterized with the primary com-
prehension of the collected material, its systematization and classification. The attraction of the methods 
of adjacent humanities, history, linguistics, literary criticism in particular is peculiar for the third stage. 
The last phase is notable for the philosophical generalization with the usage of the methods of herme-
neutics, semiotics, phenomenology, structuralism, positivism. The division of the stages according to the 
chronological principle is a conditional one as they occur in the works of the scientists who are engaged 
in the field practice, scientific description of the received results, their systematization and investigation 
in parallels. 

During the analysis of the history of charms studying the general tends are visible. In particular, the 
interest in archaic genres was time-phased and became apparent mainly in the crisis periods. The first at-
tempts of the scientific understanding of this cultural phenomenon concerns to the end of the ХІХth – the 
beginning of the ХХth centuries – the period of the decline of traditional and the formation of the industrial 
society. The ideas of romanticism reflected in the works of the representatives of mythological school are 
leading in the scientific surroundings. The certain one-sidedness of the interpretation (the appeal to pagan 
times) and also the discoveries in the fields of psychology, literary criticism, archaeology and study of early 
texts change the approaches to the studying of archaic texts and incite to the development of psychological, 
historical and comparative methods.

The weakening of the state pressure in the 60s of the XXth century has caused the appearance of the 
investigations devoted to the semantics of the ritual text. New scientific trends are connected genetically 
with linguistics, philosophy, anthropology, psychology. The period of the end of the XXth – the beginning 
of the XXIst century has turned out to be especially productive, when independent states were creating on 
the territory of the Soviet empire. Now Ukrainian science is in its active development. Numerous investiga-
tions of traditional world-view studying affirm this fact. In 1990s the first collections of the charms edited by 
T. Shevchuk, H. Bondarenko, M. Moskalenko and M. Novikova, V. Davydiuk were published. The researches 
of T. Shevchuk, V. Moisienko, A. Shkarban, O. Pavlov, I. Hunchyk, V. Halaichuk, O. Solyar, O. Ostroushko, 
M. Zhuikova, O. Romanova, I. Kolodiuk appear. The use of the linguistic methods in ethnology has become 
the cause of the linguistic study rise, the authors of which are V. Badenkova, P. Osypov and V. Bondarenko. 
Ukrainian scientists pay attention to the charms semantics studying in the context of ethnocultural tradi-
tion and the problem of their classification. The original synthesis of the ideas of mythological, psychologi-
cal, historical and comparative schools happens. The linguistic surroundings, economic activity, etiquette, 
mode of life, common law are taken into account. Linguistic studying in phonetics, lexicology, syntax of the 
ritual text is also acquiring popularity.

Keywords: charms, archetype, cultural phenomenon, myth, concept.
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АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД УКРАЇНЦІВ 
У СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У статті мовиться про традиційні народні способи визначення майбутнього врожаю, які зна-
йшли відображення в сучасних засобах масової інформації. Українці сформували раціональні й 
ірраціональні прикмети, що базуються на спостереженнях за окремими явищами природи, фло-
рою та фауною. У сучасних ЗМІ помітне деяке спрощення і зменшення розмаїття агрометеоро-
логічних прикмет.

Ключові слова: народні знання, народна метеорологія, народна агрономія, прикмета, засоби 
масової інформації.

В статье говорится о традиционных народных способах определения будущего урожая, на-
шедших отражение в современных средствах массовой информации. Украинцы сформировали 
рациональные и иррациональные приметы, базирующиеся на наблюдениях за определенными 
явлениями природы, флорой и фауной. В современных СМИ заметно некоторое упрощение и 
уменьшение разнообразия агрометеорологических примет.

Ключевые слова: народные знания, народная метеорология, народная агрономия, примета, 
средства массовой информации.

The article is devoted to the traditional folk methods of the future harvest determination that 
are reflected in present mass media. Ukrainians have formed the rational and irrational omens based 
on the observations of certain natural phenomena, flora and fauna. In current mass media certain 
simplification and diminution of the diversity of agrometeorological omens is marked. 

Keywords: folk knowledge, folk meteorology, folk agronomy, omen, mass media.

Народна метеорологія як невід’ємний 
елемент системи народних знань – 

це сукупність прикмет, пов’язаних із про-
гнозуванням погоди. Землеробський ха-
рактер господарських занять українців у 
минулому зумовлював значну залежність 
успішного проведення сільськогосподар-
ських робіт, а відтак – добробуту селя-
нина, від природних, особливо кліматич-
них, умов. Проте і нині жителі України 
продовжують стежити за погодними змі-
нами, дедалі частіше покладаючись не на 
власний досвід, а на інші джерела, зокре-
ма друковані та електронні засоби масової 
інформації (ЗМІ).

З метою визначення рівня репрезентації 
народних агрометеорологічних знань було 
опрацьовано всеукраїнські й регіональні 
газети, інтернет-сайти, телепередачі. Ана-
лізуючи сучасні електронні та друковані 
ЗМІ, удалося помітити, що метеорологіч-
ні прикмети посідають там значне місце. 
На шпальтах окремих обласних газет зна-
ходимо народні, здебільшого календарні, 
прикмети. Деякі газети мають постійні 
рубрики, де вміщено короткотермінові й 
довгострокові метеорологічні прикмети: 
газета «Галичина» (Івано-Франківськ) – 

«Народні спостереження», «Прикмети 
місяця»; «Донеччина» (Донецьк) – «Наш 
календар»; «Житомирщина» (Жито-
мир) – «Народні прикмети», «День за 
днем»; «Новини Закарпаття» (Ужгород) – 
«Прикметі вір, але й перевір», «Погода»; 
«Слобідський край» (Харків) – «З народ-
них звичаїв і спостережень». Також са-
дівники й город ники спілкуються на фо-
румах і пропонують окремі раціональні, 
головним чином, фенологічні, прикмети, 
які були перевірені багатьма поколіннями 
наших предків [40]. Інколи сайти дають 
практичні сільськогосподарські поради та 
метеорологічні передбачення наступного 
гарного врожаю [39].

Значний матеріал із царини народних 
агрометеорологічних знань представлений 
у сучасних ЗМІ. Існує потреба уважного 
опрацювання цієї складової традиційної 
народної культури, вивчення особливос-
тей означеного етнографічного матеріалу. 
Із цієї проблематики нами було підготов-
лено ряд статей, у яких розглянуто репре-
зентацію народного досвіду метеопрог-
нозування в друкованих та електронних 
ЗМІ [3–5]. У пропонованому дослідженні 
на основі спеціалізованих рубрик газет та 
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інтернет-сайтів, які містять прикмети-ре-
комендації, проаналізовано агрометеоро-
логічний досвід українців як складову 
господарської практики народу.

Останнім часом науковці дедалі часті-
ше починають звертатися до традиційного 
досвіду народів у життєзабезпечувальній 
діяльності. Зокрема, у практиці сучасної 
медицини широко використовуються тра-
диційні методи лікування й діагностики 
хвороб. Сейсмологи та метеорологи також 
послуговуються традиційними способа-
ми прогнозування природних явищ, хоча 
загалом ставлять їх під сумнів. Навіть 
критика сучасних дослідників у сфері 
природознавства змушує їх звертатися до 
вивчення традиційної народної культу-
ри, залучати сучасну практику народних 
знань.

Найпослідовніше народний досвід при-
кладного характеру можна розглянути 
при вивченні агрометеорологічної прак-
тики українців. Кожен народ має значну 
кількість прикмет для визначення вро-
жайності сільськогосподарського року, 
адже в умовах традиційного суспільства 
доля врожаю значною мірою залежить від 
природно-кліматичних умов. Ці прикмети 
пов’язані з окремими порами року, міся-
цями і днями; явищами природи; різно-
манітними особливостями рослинного та 
тваринного світу.

Значна кількість прикмет визначен-
ня врожайності міститься в календарних 
перед баченнях. Календар формувався по-
ступово протягом багатьох століть, пере-
давався з покоління в покоління. У ньому 
відображено практичний досвід селянина, 
різноманітні астрономічні, агрономічні, 
а також метеорологічні знання. Однак 
до народного метеорологічного календаря 
включені лише ті дати й дні, які пов’язані 
з характерними сезонними явищами та 
подіями господарського життя. Таким чи-
ном, він не охоплює всіх християнських 
свят, а лише окремі, яким надається особ-
ливе значення.

Важливим у народному календарі 
був період зимових свят, які називають 
«Святки»: Різдво (7 січня), Новий рік 
(14 січня) та Водохреще (19 січня). Серед 
різноманітних святкових ритуалів цьо-
го періоду важливе місце займало також 
передбачення майбутнього врожаю. ЗМІ 
з різних регіонів України подають зага-
лом подібні прикмети, які прогнозують 

як увесь урожай, так і його окремі еле-
менти, за зоряним небом. Небо зоряне на 
Різдво – врожай на горох. Якщо на Новий 
рік небо зоряне – на врожай ягід у лісі. 
Якщо під Новий рік небо в зірках – вро-
жай на гриби й горох. Якщо на Щедрий 
вечір небо в зірках – на врожай, в тому 
числі й грибів. Зоряна ніч на Богояв-
лення – врожай на горох і ягоди. Якщо 
на Водохреще зоряна ніч – вродять горі-
хи і ягоди [2, с. 4; 7, с. 4; 9, с. 1; 11, с. 4; 
22, с. 6; 24, с. 11; 38, с. 15; 48, с. 4; 55, 
с. 16]. Як видно з прикмет, головна ідея їх 
прогнозування побудована на асоціаціях: 
багато зірок – багато грибів, ягід, горіхів, 
бобів тощо.

В Україні побутує значна кількість ме-
теорологічних прикмет і ворожінь про по-
году, урожай, господарські умови весни й 
літа за кількістю снігу, інею в певні дні 
та періоди зимового святкового циклу – 
у грудні, напередодні та після Святок. 
Як уважають українці, на все свій час. 
Так, узимку має бути холодно та сніжно, 
а влітку – тепло й волого. Холодна пора 
без снігу – літо без хліба. Коли сніг рано 
ліг – врожай озимини і ярових буде рів-
ним. Якщо сніг гне гілля, врожай буде 
рясний [12; 21; 53, с. 18].

Учені-агрономи підтверджують важ-
ливе значення снігу для землеробства, 
який, покриваючи землю, охороняє по-
сіви від вимерзання, збагачує ґрунти 
поживними речовинами та необхідною 
вологою, що разом із зимовими опадами 
потрапляють у землю при таненні снігу 
навесні. Означені сприятливі для вро-
жаю властивості снігу помічали і наші 
предки. Грудень – без снігу, літо – без 
хліба. Якщо січень сніговий – буде хліб 
рясний. Як ляже глибока зима, то го-
туй глибокі закрома [13, с. 8; 26, с. 11; 
65]. Проте не кожен сніг хороший для 
врожаю. Доброю ознакою було, якщо він 
випадав на суху мерзлу землю – тоді по-
сіви не випрівали. Сніг випадає на мерз-
лу землю – добрий урожай хліба [23, 
с. 6; 25, с. 11; 52, с. 18]. Закономірним є 
спостереження за снігом упродовж Різд-
вяних свят – важливого періоду народ-
ного календаря. На Різдво сніг – на вро-
жайний рік. Якщо під Новий рік добрий 
сніг – сій гречку. Якщо на Водо хреща 
удень йде сніг – на врожай гречки: вран-
ці – ранньої, вдень – середньої, а ввече-
рі – пізньої [10, с. 3; 12; 22, с. 6].
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Окрім снігу, важливими для перед-
бачення врожайності є зимові холоди. 
Напевно, це пов’язано з тим, що моро-
зи сприяють більш повному вимерзанню 
рослин під час зимового періоду, що не 
призводить до передчасного відновлення 
вегетації, яка у випадку наступних холо-
дів могла б спричинити їхню загибель. 
Такі умови значною мірою забезпечують 
гарний урожай, мають неабияке значення  
для всіх рослин. Грудень холодний та 
сніжний – хліб буде буйний та пишний. 
У січні тріщать морози — восени трі-
щатимуть од хліба засіки [19, с. 3; 57].

Українці також відзначають важли-
ву роль інею для майбутнього врожаю. 
Якщо в минулому спектр прогнозування  
був досить широкий, то нині в пресі ре-
презентовані, головним чином, лише 
прогнозування  врожаю меду. У грудні ба-
гато інею на деревах – буде багато меду. 
Багато інію на деревах у січні – буде 
багато меду влітку. У лютому багато 
інею на деревах – буде багато меду [12; 
43, с. 12; 54, с. 16]. Іній – об’єкт спосте-
реження і під час Різдвяних свят, коли 
передбачають урожай зернових культур. 
Якщо іній рясно вкриває всі дерева, то 
буде врожай на збіжжя. Коли на Ма-
ланку багато інею на деревах, то це до 
врожаю зернових. Якщо під Новий рік 
багато пухнастого інею на деревах – 
до врожаю зернових, доброго медозбору. 
Якщо на Йордан дерева були вкриті іне-
єм, то навесні у відповідний день тижня 
висівали яру пшеницю, щоб була густою 
і дорідною [20, с. 6; 22, с. 6; 28, с. 11; 63, 
с. 3; 66, с. 4; 67; 68, с. 3].

Подекуди для передбачення врожаю 
стежать за бурульками, звертаючи увагу 
на їхню довжину та рясність. У січні зви-
сає багато бурульок ще й довгих, – уро-
жай буде щедрий. У січні висить багато 
частих і довгих бурульок – урожай буде 
гарний. Якщо багато довгих і товстих бу-
рульок – на врожай ярини [12; 31, с. 11; 47, 
с. 16; 56; 57; 69]. Інколи в пресі трапля-
ються уточнення щодо окремих сільсько-
господарських культур, урожай яких мож-
на передбачити за бурульками. Великі 
бурулі на піддашках – буде добрий уро-
жай кукурудзи. Якщо до Різдва під даха-
ми було багато бурульок – вродять ярові, 
особливо ячмінь [16, с. 16; 24, с. 11].

На Стрітення (15 лютого), крім перед-
бачення погоди майбутньої весни, дізна-

ються і про врожай. Українці звертають 
увагу на швидке пробудження природи, 
що досить сприятливе для отримання гар-
ного врожаю. Якщо на Стрітення день 
ясний, тихий – щедрий урожай, особли-
во льону; добре бджоли роїтимуться. Як 
на Громницю день ясний, то буде льон 
прекрасний. Вітер на Стрітення – до 
врожаю плодових дерев [14; 27, с. 11]. Іс-
нують прикмети, які вказують на те, що 
на Стрітення має бути тепло, щоб зі стрі-
хи потекло, утворилися бурульки чи іній 
тощо. Коли на Стрітення іній, зародить 
добре гречка і картопля. Якщо на Стрі-
тення випаде сніг, то можна сподівати-
ся на щедрий урожай ранніх хлібів, якщо 
під вечір – то пізніх. Як на Стрітення 
є під стріхами бурульки, то цього року 
буде добрий урожай кукурудзи [14; 27, 
с. 11; 44, с. 8; 50, с. 4; 61, с. 16].

Погода навесні найбільше впливала на 
врожай, тому не дивно, що народ створив 
дуже багато весняних прикмет. Найваж-
ливіше для рослин, щоб земля, наповнена 
достатньою кількістю вологи, зберігала її 
до часу, необхідного для їх проростання 
та росту. Свято Явдохи (14 березня; у ми-
нулому – початок весни) потрапило в поле 
зору українського селянина. Гарна соняч-
на погода цього дня передбачає хороший 
урожай, головним чином, городини. Якщо 
у цей день сонячно, то буде врожай на 
огірки. На Явдохи сонячно – вродить го-
родина. Якщо на Явдоху день сонячний – 
вродить пшениця, а похмурий – просо і 
гречка. Якщо на Явдоху біля порога ка-
люжі води, то пасічники купатимуться 
у меду [29, с. 11; 49, с. 6; 59, с. 1].

Важливе місце в народному календарі 
українців займає одне з весняних свят – 
Теплого Олекси (30 березня). Оскільки 
раніше цього дня господарі-пасічники 
провідували бджіл, відкривали вулики 
для першого обльоту, то це призвело до 
формування прикмет визначення вро-
жаю меду. День сонячний – рік медо-
вий [46, с. 8].

Погода на Благовіщення (7 квітня) та-
кож має певне прогностичне значення  для 
майбутнього врожаю. Загалом ці прик-
мети узгоджуються із сезонними погод-
ними явищами, які повинні забезпечити 
гарний урожай. Практично по всій Украї-
ні до цього дня має зійти сніг. Якщо на 
Благовіщення лежить сніг, літо буде 
неврожайним [58, с. 8]. Інші прикмети 
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ґрунтуються на гарній, тихій, сонячній, 
можливо, дощовій погоді. Якщо перед 
сходом сонця на Благовіщення ясно й 
тихо, то буде добрий урожай на зернові. 
Гарна погода – гарний урожай. Якщо на 
Благовіщення пішов дощ, значить чекай 
врожай на жито [1, с. 16; 30, с. 11; 41, 
с. 16; 63, с. 3].

Навесні землероби очікують достатньої 
кількості помірних дощів, теплих, соняч-
них днів, що сприяють гарному врожаю. 
Селяни розуміють, що від опадів одразу 
після засівання, у період проростання та 
росту зернових, аж до часу їх цвітіння й 
дозрівання залежить дуже багато. Кві-
тень, за народними спостереженнями, – 
місяць непостійний, ненадійний: тепло 
чергується з холодом, а ясна погода – із 
дощовою. За уявленнями землеробів, кві-
тень і травень – важливі місяці для гарно-
го врожаю. Теплі дощі у квітні, особливо 
наприкінці місяця, є однією з головних 
умов гарного врожаю. Теплий квітень, 
мокрий май – буде добрий урожай. Кві-
тень з водою – травень з травою. Мо-
крий квітень, сухий май – для картоплі 
буде рай [12; 45, с. 8; 51, с. 4]. Теплий 
та дощовий квітень, а після нього – хо-
лодний травень уважаються найсприят-
ливішими для врожаю. Сухий і теплий 
май – скупий буде урожай. Травень хо-
лодний – рік хлібородний [6, с. 10; 33, 
с. 6; 34, с. 11]. Допускається також і до-
щовий травень: Травень мокрий робить 
хліб добрий. Скільки у травні дощів, на 
стільки років хліба. Коли в маю два до-
щики не випаде, то й золотий плуг не 
виоре [15, с. 20; 33, с. 6; 64].

Важливого значення навесні українці 
надають першому грому, який є знач ною 
подією, що супроводжується різноманіт-
ними ритуалами, спрямованими на за-
безпечення здоров’я та добробуту людей 
упродовж наступного року. Перший грім 
пов’язують також із прогнозуванням уро-
жаю. Селяни побоювалися того, аби грим 
не прогримів до того часу, доки на де-
ревах не з’явиться листя. Бо тоді на 
щедрий урожай годі сподіватися… [60, 
с. 2]. Інколи люди визначають майбутній 
урожай по тому, з якої сторони чути пер-
ший грім: У травні перший грім із захо-
ду – на врожай [6, с. 10].

Одним з найбільш шанованих свят в 
аграрному календарі українців є свя-
то Великомученика та Змієборця Юрія 

(6 травня). Неабиякого значення україн-
ці надають Юрієвій росі, яка сама по 
собі вважається цілющою і слугує гарною 
ознакою для майбутнього врожаю: Юрій з 
росою, Микола з травою. На Юрія роса, 
будуть добрі проса [6, с. 10; 35, с. 7]. Ін-
коли селяни спостерігають не за росою, а 
за дощами: Як дощ на Юр’я – буде хліб і 
в дурня [32, с. 12]. Наступне велике свя-
то – Микола Весняний (Теплий), що його 
відзначають 22 травня. У цей день також 
передбачають урожай. Святий Юрій пасе 
корів, а Микола коней [17, с. 11].

Для літнього періоду і в традиційній 
метеорології, і в її сучасному висвітленні 
електронними та друкованими ЗМІ немає 
прикмет передбачення врожаю, бо вже 
близько час його збору. Практично ніщо 
не може вплинути на нього, крім неперед-
бачуваних погодних явищ – засухи, гра-
ду тощо. Коли ж приходить осінь, то в 
селянина додаються клопоти: необхідно 
забезпечити гарний урожай наступного 
року. Важливу роль відіграє осіння сівба, 
яка має завершитися до Івана Богослова 
(9 жовтня). Хто не посіяв до Богослова – 
не варт доброго слова [18, с. 19].

Сама по собі осінь мало впливає на 
врожай, він більше залежить від зими та 
весни. Лише інколи українці звертають 
увагу на осінню погоду, коли земля має 
запастися достатньою кількістю вологи, 
промерзнути, щоб сніг прикрив молоді 
 пагони. Дощовий вересень – на врожай 
наступного року. Сухий, ясний листо-
пад – загрозливий для наступного вро-
жаю [8, с. 8; 42, с. 12].

Календарні агрометеорологічні прик-
мети загалом можна пояснити раціональ-
но, бо вони стосуються певних періодів 
року та циклічно повторюваних погодних 
явищ. Однак до народного досвіду україн-
ців потрапила частина прикмет, які не ма-
ють жодного раціонального пояснення. Це 
здебільшого спостереження за флорою та 
фауною, побудовані на світоглядних уяв-
леннях українців. Народ виробив власні 
пояснення цих прикмет, які ґрунтують-
ся на асоціативній рясності. Найчастіше 
українці спостерігають за деревами, що 
характеризуються значною кількістю пло-
дів (жолуді, горіхи, горобина). Багато 
жолудів – на холодну зиму і врожайне 
літо [12]. Українці передбачають урожай 
за птахами, тваринами та комахами. Якщо 
у пташиних гніздах менше яєць ніж зви-
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чайно – рік буде неврожайним [36, с. 11]. 
У ЗМІ представлена досить цікава, мало-
відома сучасним українцям прикмета, що 
дає можливість дізнатися про майбутній 
рік за першим вильотом метелика. Якщо 
першими вилетіли червоні метелики – 
літо буде багатим на мед, а якщо білі – 
буде мокрим і щедрим на молоко [37, с. 6]. 
Напевно, така ірраціональність народних 
прикмет вплинула на значне скорочення 
репрезентації їх кількості в пресі.

Оскільки землеробство тривалий час 
було основною формою життєдіяльнос-
ті українців, то в народній практиці 
зберегло ся чимало метеорологічних прик-
мет, пов’язаних із прогнозуванням май-
бутнього врожаю. Цьому слугував, голов-
ним чином, аграрний календар, з яким 
узгоджувалися строки робіт та прогнози 
врожаю. У традиційній культурі матеріал 
емпіричних спостережень зафіксований 
у формі поєднання раціонального та ір-
раціонального. Ця особливість визначає 
доцільність комплексного міждисциплі-
нарного підходу до вивчення традиційної 
народної культури українців, зокрема їх-
нього досвіду життєзабезпечувальної ді-
яльності. У значній кількості агрометео-
рологічних прикмет відбито особливості 
бачення світу представниками традиційно-
го суспільства. Сучасні ЗМІ презентують 
цей досвід широкому загалу, не аналізу-
ючи глибоко його зміст. Головний недолік 
представленого в пресі етнографічного 
матеріалу полягає в тому, що засоби масо-
вої інформації не завжди використовують 
місцеві регіональні приклади, тому іс-
нує велика ймовірність незбігу народних 
прик мет із сучасними прогнозами і, від-
повідно, утрати довіри до нього широким 
колом читачів. Загалом підтверджується 
можливість використання народного агро-
метеорологічного досвіду українців для 
визначення строків проведення польових 
робіт і різноманітних агротехнічних за-
ходів. У зв’язку із цим варто уважніше 
розглядати традиційні спостереження та 
прикмети, пов’язані із сільськогосподар-
ським виробництвом і агрометеорологією, 
зокрема з погляду їх науково- практичного 
значення.
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SUMMARY

Folk meteorology as the integral element of folk knowledge system is the totality of omens connected with the 
prediction of the weather. Nowadays the population of Ukraine continue to keep up with weather variations giving 
credence to printed and electronic mass media, but not to their own experience.  In the given investigation accord-
ing to the specialized headings of the newspapers and Internet sites we will attempt to analyze agrometeorological 
experience of Ukrainians as the component of life support practice of the people. Every nation has a considerable 
number of the omens to determine the fruitfulness of the agricultural year as in traditional society the chance of 
the harvest vastly depends on natural and climatic conditions. Many omens of the harvest prediction are connected 
with the calendar foresight. The period of winter holidays, like Christmas (January, 7th), New Year (January, 14th) 
and Epiphany (January, 19th), when people watched the star sky was important in the folk calendar. Ukrainians 
know a large number of meteorological omens about the weather, harvest, economical conditions of spring and 
summer as for the amount of snow, hoarfrost, icicles.  The other calendar feasts, spring in particular (Yavdokhy, 
Teploho Oleksy, the Lady Day) were also in the eyeshot of Ukrainians for the determination of the future harvest. 

In spring people wait for the sufficient amount of the moderate rains, warm, sunny days, favourable for good 
harvest. Rain which is one of the vivid weather phenomena influences various spheres of life of the peasant very 
actively as the precipitations after the sowing, during the germination and the growth of the grain crops till 
the time of their blossoming and ripening are very important. Warm rains in April, especially at the end of the 
month are one of the main conditions of a good harvest. Warm and rainy April, cold May are considered as the 
most favourable for the harvest. The first thunder in spring is very important for Ukrainians. This is a significant 
event accompanied with various rites aimed at the ensuring of the people well-being for the next economical year. 
The first thunder according to the folk notions is also connected with the prediction of the harvest. There are no 
omens of the harvest foresight for summer period either in traditional meteorololgy or in its current elucidation 
in electronic and printed mass media as the time of harvesting is at hand. In autumn the peasant secures a good 
harvest of the next year. Autumn itself doesn’t influence enough on the harvest. It depends mainly on winter and 
summer. There is a part of omens in folk experience of the Ukrainians without rational explanation. Ukrainians 
often watch the plants characterized with the plenty of fruit (mushrooms, acorns, nuts). The main drawback of 
the proposed ethnographical material is that mass media doesn’t often use the local data. This fact increases the 
probability of differences of folk omens with current forecasts and accordingly the loss of the trust to this mate-
rial by a wide range of the readers. In general the possibility of the usage of folk agrometeorological experience 
of Ukrainians as the determination of the dates of the field works conducting and different agrotechnical actions 
is confirmed. 

Keywords: folk knowledge, folk meteorology, folk agronomy, omen, mass media.

УДК  305-055.2+316.723-058.53  Вікторія Ленська 
(Одеса)

ВІД УНІСЕКСУ ДО ЖІНОЧОЇ ДОМІНАНТИ:  
АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН У СУБКУЛЬТУРІ ХІПІ

Приводом для написання статті стала певна тенденція сучасного суспільства до фемінізації 
масової культури. Тут ми спробуємо проаналізувати загальнокультурну ситуацію, проводячи 
аналогії і враховуючи закономірності розвитку субкультури хіпі. 

На прикладі субкультури легше простежити зародження, розвиток і наслідки того чи іншого 
культурного явища. Це пов’язано з тим, що покоління в субкультурі змінюються значно частіше. 
Саме тому, знайшовши деякі аналогії в русі хіпі, ми можемо гіпотетично спрогнозувати тенденції 
розвитку культурних явищ у світовому масштабі.

Ключові слова: фемінність, маскулінність, гендер, хіпі, субкультура, унісекс.

Поводом для написания статьи стала определенная тенденция современного общества к фе-
минизации массовой культуры. Здесь мы попытаемся проанализировать общекультурную ситуа-
цию, проводя аналогии и учитывая закономерности развития субкультуры хиппи.

На примере субкультуры легче проследить зарождение, развитие и последствия того или ино-
го культурного явления. Это связано с тем, что поколения в субкультуре изменяются значительно 
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чаще. Именно поэтому, найдя некоторые аналогии в движении хиппи, мы можем гипотетически 
спрогнозировать тенденции развития культурных явлений в мировом масштабе. 

Ключевые слова: феминность, маскулинность, гендер, хиппи, субкультура, унисекс.

The reason for article writing has become a trend of modern society to the feminization of mass 
culture. Here we will try to analyze the general cultural situation conducting similar patterns and 
considering hippie subculture development.

On the example of subculture it is easier to trace the origin, development and implications of 
a cultural phenomenon. Due to the fact that the subculture generation changes more frequently. 
Therefore, finding some analogies in motion of hippies, we can theoretically predict the trends of 
cultural phenomena on a global scale.

Keywords: femininity, masculinity, gender, hippie, subculture, unisex.

Займаючись вивченням молодіжної 
субкультури хіпі, розглядаючи її 

історію, особливості світогляду, аналізую-
чи зовнішні вияви, ми постійно проводимо 
паралелі і знаходимо загальні закономір-
ності розвит ку між моделлю субкультури, 
яку створює молодь, і загальнокультур-
ним простором, у якому ця модель пере-
буває. Відомо, що в межах субкультури 
зміна поколінь відбувається значно часті-
ше, аніж у великій культурі (приблизно 
кожні 3–5 років), що дозволяє одному по-
колінню дослідників простежити еволю-
цію і трансформацію декількох поколінь 
субкультури. Необхідно також зауважи-
ти, що особливості поведінки молоді так 
чи інакше залежать від соціальних від-
носин у суспільстві, які у свою чергу зу-
мовлені культурно-історичною ситуацією. 
Моделювання культурних закономірнос-
тей у внутрішньогрупових процесах суб-
культури дозволяє нам висувати гіпотези 
і будувати припущення щодо подальшого 
загальнокультурного розвитку сучасного 
суспільства. 

Приводом для написання даної статті 
стала певна тенденція сучасного суспіль-
ства до фемінізації масової культури. Тут 
ми спробуємо проаналізувати загально-
культурну ситуацію, проводячи аналогії 
і враховуючи закономірності розвитку 
субкультури хіпі. Для проведення нашо-
го дослідження ми звернулися до історії 
формування даного руху. 

У 60-х роках ХХ ст., коли суспільство 
остаточно відходило від післявоєнної 
реа білітації, актуальним стало рішення 
соціальних проблем. Саме в цей період у 
США намітилося пожвавлення демокра-
тичних рухів, таких, як боротьба проти 
расової дискримінації і гонки озброєнь, а 
також сексуальна революція і друга хви-
ля фемінізму. У цей же час заявляє про 

себе рух хіпі, що об’єднав молодь, яка 
виступила проти глобалізаційних проце-
сів у сучасному світі. Для нас важливо 
також відзначити, що разом з вищепере-
ліченими рухами зароджується поняття 
«унісекс».

«Людина, що віддає перевагу “унісек-
су”, свідомо відмовляється від зовнішніх 
ознак, які вказують на її статеву належ-
ність, і вступає в ряди представників 
“об’єднаної статі”» [6]. Поступово статеве 
рівноправ’я в одязі поширилося і на інші 
сфери життя, але унісекс виник не для 
того, щоб знищити різницю між чолові-
ками і жінками, а щоб підкреслити їх 
рівність [5]. Це призвело до того, що ра-
зом з феміністичним рухом незалежних 
жінок, що зародився в ті ж роки, зовніш-
ній вигляд обох статей не стільки зрів-
нявся, скільки перейшов на чоловічий 
бік. Жінки, які боролися за рівноправ’я 
із чоловіками, стали не тільки носити 
брюки як повсякденний одяг, але також 
приміряти й інші елементи чоловічого 
гардероба, носити зручні чоловічі стриж-
ки і відмовлятися від використання кос-
метики. У їхній поведінці з’явилися жор-
сткі чоловічі сторони. Таким чином, ми 
доходимо висновку, що прагнення жінок 
до незалежності і гендерної рівності при-
водить суспільство до своєрідної маску-
лінізації культури.

Водночас у русі хіпі, який із самого 
початку свого існування цілеспрямовано 
йшов у розріз зі світом, намічається зво-
ротна тенденція – до фемінізації культу-
ри. Адже там, не зважаючи на те, що і 
для чоловіків, і для жінок основним по-
всякденним одягом є джинси, чоловіки, 
як і жінки, відпускають довге волосся 
(що є невід’ємним символом руху), но-
сять прикраси, етнічні балахони. Також 
через ідеологічні переконання, виступаю-
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чи проти будь-яких воєнних дій, чоловік 
свідомо відсторонюється від ролі воїна і, 
як наслідок, сильної статі. Отже, у хіпі, 
на початках їх існування, чоловіки і жін-
ки рівні, але з нахилом у жіночий бік. 
У Т. Хойбнера ми знаходимо такий опис: 
«Усією своєю зовнішністю і стилем пове-
дінки хіпі кидали виклик американській 
школі цінностей і всій капіталістич-
ній системі, вони були м’якими, добро-
зичливими, плотськими, вони були пере-
повнені відчуттям подяки, оптимізму, 
раділи всьому прекрасному на світі – со-
нячному промінню, тваринам, музиці або 
танцю. Вони носили зношені, вицвілі, за-
латані джинси. Одяг був яскравих тонів, 
з декоративними елементами, талісмана-
ми, амулетами, молитовними шнурами 
буддійських ченців. Неод мінною екіпі-
ровкою хіпі також був спальний мішок, 
сумка, перекинута через плече, гітара 
або губна гармоніка» [3, с. 88].

Зазначимо, що фемінізація в культурі 
хіпі спочатку була лише зовнішнім вия-
вом. Адже біля витоків руху молоді люди 
обох статей об’єднані були лише загаль-
ною ідеєю протесту, не маючи бази особ-
ливостей субкультури. Однак поступово 
в хіпі спостерігається наявність власної 
культурної традиції, що акумулювала 
певний фонд символів і стереотипів по-
ведінки. Стають актуальними питання і 
гендерних позицій у взаємостосунках. 

Наш інформатор Кіт, який був учасни-
ком руху хіпі в 1960-х роках в Угорщи-
ні, згадав випадок, що став фіналом його 
стосунків з подругою-хіпі: «Я виїжджав з 
Будапешта до Москви, і Даша мені ска-
зала: “Я тебе з-під землі дістану, де-б ти 
не був, але за однієї умови, якщо ти не 
служитимеш в армії, якщо ж ти підеш в 
армію, я не буду з тобою”. Як громадя-
нин СРСР, в армію я все ж таки потра-
пив. Довго намагався від неї приховувати, 
потім вона дізналася, перестала писати і 
назавжди зникла з мого життя. Її пере-
конання не дозволяли їй перебувати по-
ряд з людиною, яка служила в армії, тому 
що армія вчить нас бути готовими до вій-
ни» 1. Цей приклад передовсім засвідчує, 
по-перше, антивоєнний настрій хіпі, а по-
друге, що у взаємостосунках пари чоло-
вік – жінка право вирішення проблеми 
належить жінці.

Вивчаючи субкультуру хіпі 1980-х ро-
ків у Москві й Санкт-Петербурзі, Т. Ще-

панська відзначає особливу роль жінки 
в соціальній структурі «системи». У її 
статті містяться такі підсумки: для жі-
нок престижною є знижена семіотичність, 
класичний стиль одягу і манер повинен 
підкреслити відмову від «системної» сим-
воліки; авторитетний чоловік просякну-
тий «системною» символікою, а жінка, 
навпаки, – очищена від неї; жінки, які 
мають більше поваги в «системі», до неї 
не належать; структура групи загалом чо-
ловіча – лідери чоловіки, тому й струк-
тура системи чоловіча. Жінки не мають 
власного статусу, у цьому сенсі їхня на-
лежність до групи умовна; жінці легше 
ввійти до системи, аніж чоловікові. До неї 
менше вимог, їй багато що пробачають. 
Вона може не погоджуватися з тим, що 
є прийнятним, навіть іти в розріз із пев-
ними нормами, які прийняті в «системі». 
Вимоги до одягу, зовнішності – для неї 
не обов’язкові; жінки посідають у групі 
периферійні позиції [4, с. 18–21, 25].

Одним з висновків даної роботи 
Т. Щепанської є те, що жінка-хіпі зай-
має периферійне становище в чоловічому 
співтоваристві. Проте в контексті нашого 
дослідження факти, наведені вище, мо-
жемо також пояснити як підтвердження 
того, що жінка в середовищі хіпі є не-
гласним лідером. Оскільки соціальна 
структура даної субкультури спочатку 
фемінізована, жінка, яка перебуває в ній, 
не потребує підтвердження домінантнос-
ті своєї ролі, тому можлива відмова від 
«системної» символіки. Чоловік же – на-
впаки, просякнутий системною символі-
кою, для нього вона слугує доказом на-
лежності до «системи». При цьому жінка, 
зовнішній вигляд якої нагадує хіпі, не 
користується пошаною в даному співто-
варистві. Цей факт можна пояснити тим, 
що, за мірками хіпі, жінка з яскраво- 
вираженими контурами хіпізму – чолові-
коподібна. Як правило, явні ознаки на-
лежності до субкультури найпомітніші в 
новачків – піонерів і в окремих випад-
ках – у жінок, які не захотіли вчасно 
вийти із «системи». Прикладом того, яке 
ставлення хіпі- жінки, яка користується 
пошаною серед тих, хто її оточує, до ді-
вчат-хіпі, основним критерієм хіпізму 
яких є зовнішній вигляд, слугує для нас 
текст пісні хіпі-виконавиці Умки: «Хо-
рошенькие школьницы мелькают там и 
тут. Они меняются прикидами и фенички 
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плетут. Я ненавижу их. Я ненавижу де-
вочек…». Далі вона продов жує: «Они ту-
суются вокруг, они приводят подруг, они 
хотят в наш “обряд”, они вообще всего 
хотят. Я ненавижу их. Я ненавижу дево-
чек…». Тут ми спостерігаємо такий варі-
ант домінуючої ролі жінки в середовищі 
хіпі, при якому вона, негласно, посідає 
лідерську позицію, встановлює свої пра-
вила і не намагається підлаштовуватися 
до оточуючих.

Зауважуємо також на тому, що суб-
культура хіпі, яка неформальна щодо 
навколишнього світу, формує у своєму 
середовищі жінок, які є неформальними 
стосовно даної субкультури. Таким чином, 
ми доходимо таких висновків: жінка за-
ймає проміжне становище в «субкульту-
ра – соціум». З досвіду особистого спо-
стереження зауважимо, що така жінка є 
носієм інформації від соціуму до тусовки, 
від тусовки – до соціуму. Поява нової ін-
формації у свою чергу спричиняє за со-
бою певні трансформаційні процеси в ході 
розвит ку субкультури хіпі.

Враховуючи вищенаведені факти, а 
також спостерігаючи за загальною фе-
мінізацією суспільства в сучасному сві-
ті, припускаємо, що хіпі, можливо, були 
перед вісниками цих подій.

Для розгляду гендерних відносин у 
субкультурі хіпі на сучасному етапі ми 
вважаємо за необхідне звернутися до істо-
рії формування чоловічих культур із жі-
ночою природою. І знову ми повертаємося 
у 60-ті роки ХХ ст., коли разом з рухом 
хіпі, що зародився, і другою хвилею фемі-
нізму в країнах Заходу відбувалася черго-
ва сексуальна революція, яка спричинила 
буйний розвиток гей-культури. Тут знову 
звертаємо увагу на той факт, що фемінізм 
диктує жінці жорсткість характеру, чо-
ловічий стиль одягу, відмову від косме-
тики, тоді як представники гей-культури, 
з огляду на свою сексуальну орієнтацію, 
використовують елементи жіночого одя-
гу, прикраси, жіночу манеру поведінки 
і тональність мови. Враховуючи також, 
що в цей час у масовій культурі стартує 
таке поняття, як «унісекс», ми доходимо 
такого висновку: «унісекс» приводить до 
заміни гендерних ролей, що спричиняє 
за собою появу чоловікоподібних жінок і 
жінкоподібних чоловіків.

До 90-х років ХХ ст. представники гей-
культури, будучи сексуальною меншиною, 

існували окремим, певним чином засекре-
ченим співтовариством. Це тривало до тих 
пір, поки решта представників сильної по-
ловини людства не стала приміряти на себе 
яскравий одяг, парфумерію і прикраси. Та-
ким чином, у середині 90-х років ХХ ст. 
заявила про себе нова чоловіча субкульту-
ра з домінуючим жіночим началом. Пред-
ставники даного співтовариства отримали 
назву «метросексуали». І. Остроух подав 
такі визначення стосовно метросексуала: 
1) законодавець моди ХХІ ст.; 2) житель 
великого міста з традиційною сексуальною 
орієнтацією, який має гарний смак і витра-
чає вільний час та гроші на покупки для 
себе; 3) чоловік, який приймає і жіночий 
бік своєї природи [2, с. 91].

Поява метросексуалів, які зовнішні 
свої вияви запозичили в гомосексуалістів, 
є свідченням того, що культурні особли-
вості меншини поступово стають виявами 
масової культури. Оскільки багато чоло-
віків у сучасному суспільстві віддають 
перевагу своєму жіночому началу, стаючи 
на позиції слабкої статі, жінки вимушені 
бути активнішими у вирішеннях життєво 
важливих питань.

Повертаючись до аналізу процесу ак-
тивізації жіночої домінанти в субкульту-
рі хіпі, розгляньмо її на сучасному етапі 
в контекс ті загальносвітових тенденцій. 
Польові дослідження унаочнюють, що на 
рубежі ХХ–ХХІ ст. жінка-хіпі остаточно 
закріплює за собою домінуючий статус 
лідера. У своєму середовищі вона стає 
представницею «сильної статі». Дійти по-
дібних висновків нам допомогли інформа-
тори. Наприклад: «Я його змусила зустрі-
чатися зі мною. Я йому пісню написала. 
Зіграла йому на піаніно, половину не по-
трапляючи по клавішах. Я ж ще не вміла 
тоді грати на гітарі. Я склала свою першу 
в житті пісню і на піаніно її зіграла йому. 
Бідний, це його пробило, однозначно, і 
він став зі мною ходити-зустрічатися» 2. 
Також Барда згадує про те, як заради 
коханої людини вона написала пісню на 
дев’ять голосів, потім зібрала в гуртожит-
ку (де вона на той момент мешкала) спі-
ваючих дівчат і скрипаля, щоб виконати 
її для свого обранця.

З її розповіді ми дізналися і про те, 
як відбувалося запрошення молодого чо-
ловіка на прослуховування пісні: «А як 
я його взагалі запрошувала.., він же не 
хотів. Я говорю: “Як? Місяць роботи, 
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стільки репетицій задарма, як це можна 
взагалі?” І він, такий, дивиться на мене 
і починає спиною відходити, і я розумію, 
що якщо що-небудь екстремальне не зро-
бити – все. Я, коротше, сідаю і зап’ястям 
об асфальт [із силою вдаряє. – В. Л.]. 
Дивлюся – мало, крові немає, я другий 
раз притискую руку, до м’яса. Він запи-
тав: “Навіщо?” Я говорю: “Тому що біль 
фізична заглушує біль душевну”. Він 
говорить: “Нісенітниця”. Повертається і 
йде. Я йому: “Ти прийдеш? Ти прийдеш?” 
Він не відповів, але прийшов тоді». Пода-
ні вище приклади демонструють приклад 
жінки-хіпі, у характері якої простежу-
ються чоловічі риси завойовника. Тут вар-
то зауважити, що в середовищі сучасних 
хіпі жінка остаточно посіла домінуючу 
роль, що радше пов’язано з інформацією, 
яка потрапила в середовище хіпі з навко-
лишнього світу.

Підбиваючи підсумки даного дослі-
дження зазначимо, що під час роботи 
нами було виявлено три етапи становлен-
ня жіночої домінантності впродовж істо-
рії існування субкультури хіпі: зовнішні 
вияви фемінізації субкультури; неглас-
на лідерська позиція жінки-хіпі; жіноча 
домінанта. 

Таким чином, при початковій рівності 
статей хіпі-жінка без боротьби, у природ-
ний спосіб, посіла домінантну лідерську 
позицію. 

Як уже було сказано на початку нашої 
статті, на прикладі субкультури легше 
прослідкувати зародження, розвиток і на-
слідки того чи іншого культурного яви-
ща. Пов’язано це з тим, що покоління в 
субкультурі змінюються значно частіше. 
Саме тому, знайшовши деякі аналогії в 
русі хіпі, ми можемо спрогнозувати тен-
денції розвитку культурних явищ у за-
гальносвітовій культурі.

Оскільки початок фемінізації суспіль-
ства і зародження жіночої домінанти в 
субкультурі хіпі ми пов’язуємо з появою в 
1960-х роках поняття «унісекс», відміти-
мо, що в початковій точці свого зароджен-
ня обидва ці явища були дзеркальним 
відображенням один одного. Фемінізм – 
унісекс із акцентуацією чоловічності, хі-
пізм – унісекс із акцентуацією жіночості. 
Проте ситуація поступово вирівнялася, у 

сучасному світі ми спостерігаємо наступ-
ну стадію фемінізації, яку можемо порів-
няти з перехідним періодом між другим і 
третім етапом, що були виявлені нами в 
субкультурі хіпі. Виходячи з того, що су-
часні модні тенденції диктують чоловікам 
правила, дотримуючись яких, вони не за-
цікавлені у своїй позиції «сильної статі», 
доходимо висновку, що сучасна жінка не-
забаром займе домінуючі позиції, не до-
кладаючи особливих зусиль.

Однак не слід забувати, що за свою іс-
торію всі суспільні рухи, акції соціаль-
ного протесту і молодіжні субкультури 
переживають хвилеподібний розвиток, 
супроводжуваний сплесками і спадами 
активності. Тому за активною фемінізаці-
єю варто очікувати хвилю (що вже насу-
вається) нової маскулінної субкультури. 
У ЗМІ цей рух уже отримав свою назву – 
«ретросексуали» [1]. 

Примітки
1 Записано в м. Ізмаїлі від О. Л. Галкіної, 

1981 р. н., українки, авторки і виконавиці пі-
сень.

2 Записано в м. Одесі від К. А. Костючен-
ка, 1950 р. н., росіянина, вільного художника.
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SUMMARY 

This article analyzes gender relations in the subculture of hippies and forecasting global trends of cul-
tural phenomena.

It is known that within the subculture, generational change is happening much more frequently than in 
world culture (approximately every 3–5 years), which allows to one generation of researchers to trace the 
evolution and transformation of several generations of subculture.

Modeling cultural patterns in intragroup processes in subculture we can put forward the hypotheses and 
speculate on further general cultural development.

In the 60s of the XXth century, when the society retreated from the post-war rehabilitation, the solving 
of social problems was important. At the same time the hippie movement declared the merging of young 
people who opposed the war and globalization.

Getting feminization of society and the emergence of female dominance in the hippie subculture related 
to the appearance in the 1960s, the concept of unisex. It should be noted that the first of these two phe-
nomena were mirror images of each other. Feminism – unisex with accentuation of male, hippie – unisex 
accentuation of femininity. However, the situation has leveled off, and in today’s world, we witness the next 
stage of feminization.

As we know, all social movements, actions of social protest and youth subculture are characterized by 
undulating development, accompanied by bursts and downs of activity. That is why the active feminization 
expects a new wave of masculine subculture.

Keywords: femininity, masculinity, gender, hippie, subculture, unisex.

УДК  392.51(477.43/.44) Максим Пилипак 
(Уфа, Башкортостан, РФ)

ОСОБЛИВОСТІ ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  
У ВЕСІЛЬНОМУ ОБРЯДІ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

У статті проаналізовано особливості обрядодії покривання молодої у весільному обряді Схід-
ного Поділля. Цей регіон має характерні етнокультурні зв’язки українців з багатьма етносами, 
що сформувалися впродовж різних історичних періодів: входження до складу різних держав та 
сусідство з Молдавією, що позначилося на особливостях культури цього регіону, зокрема його 
південно-східної частини, яка охоплює Могилів-Подільський, Ямпільський, Піщанський райони 
Вінницької області, розміщені в смузі міжетнічного молдавсько-українського порубіжжя.

Ключові слова: весільний обряд, покривання, атрибутика, весільні чини.

В статье сделан анализ особенностей обряда покрывания невесты в свадебном обряде Вос-
точного Подолья. Этот регион имеет характерные этнокультурные связи украинцев со многими 
этносами, сформировавшиеся на протяжении различных исторических периодов: вхождение в 
состав различных государств и соседство с Молдавией, что сказалось на особенностях культуры 
этого региона, в частности на его юго-восточной части, которая охватывает Могилев- Подольский, 
Ямпольский, Песчанский районы Винницкой области, расположенные в полосе межэтнического 
молдавско-украинского пограничья.

Ключевые слова: свадебный обряд, покрывание, атрибутика, свадебные чины.

The peculiarities of the ritual of the covering of the bride in the wedding ceremony of the Eastern 
Podillya are analyzed in the article. This region has characteristic ethnocultural connections of 
Ukrainians with many ethnoses, formed during different historical periods: the entry to different states 
and the neighbourhood with Moldaviya which has been marked on the peculiarities of the culture 
of this region, especially its South-Eastern part, which occupies Mohyliv-Podilskyi, Yampilskyi, 
Pishchanskyi districts of Vinnytsya region, situated in the zone of interethnic Moldavian-Ukrainian 
frontier.

Keywords: wedding ceremony, the covering of the bride, attributes, wedding ranks.
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Дослідження регіональних традицій 
усіх видів матеріальної та духов ної 

культури українців є одним з актуальних 
питань сучасної етнології, оскільки ви-
вчення етнокультурної специфіки різних 
етнографічних зон уможливлює з’ясування 
стану збереження, характер побутування і 
виявлення тенденції зникнення та іннова-
ційних змін традиційної обрядовості. 

Мета нашого дослідження – проаналі-
зувати особ ливості обрядодії покривання 
молодої у весільному обряді Східного По-
ділля – регіону з характерними етнокуль-
турними зв’язками українців з багатьма 
етносами, що сформувалися впродовж 
різних історичних періодів: входженням 
до складу різних держав та сусідством з 
Молдавією, що позначилося на особли-
востях культури цього регіону, зокрема на 
його південно-східній частині, яка охоп-
лює Могилів-Подільський, Ямпільський,  
Піщанський райони Вінницької області, 
розміщені в смузі міжетнічного молдав-
сько-українського порубіжжя.

Важливими джерелами для вивчення 
весілля Східного Поділля, що висвітлю-
ють стан весільної обрядовості як зага-
лом, так і окремих її етапів, є публікації 
В. Борисенко [33], Г. Танцюри [35], Т. Ти-
сячної [36], Ю. Шахової [37] та інших. 
У межах окресленого регіону досліджен-
ня даній проблематиці присвячена праця 
Н. Черняк [38], яка розглянула обряд по-
кривання молодої на прикладі с. Слобо-
дище Іллінецького району Вінницької об-
ласті. Таким чином, актуальність обраної 
нами теми зумовлена відсутністю узагаль-
нюючого дослідження обрядодії в межах 
Східного Поділля.

Покривання молодої у весільному об-
ряді було найдраматичнішим моментом, 
адже вона прощалася з дівуванням, на-
бувала статусу жінки. В. Борисенко ви-
окремила побутування двох видів по-
кривання: найдавнішого, що поширене в 
південних районах та більшості західних 
районів України, – покривання голови 
нареченої відбувається в домі молодої, і 
пізнього, яке відбувається в домі моло-
дого, коли голову молодої покривав сам 
молодий, що не характерно для більшості 
районів України. За традицією цей обряд 
мали виконувати приданки або свекруха 
[33, с. 219]. За польовими матеріалами, у 
деяких населених пунктах досліджуваної 
території покривання молодої здійс нюють 

на подушці. Обрядодія побутує у Він-
ницькому, Бершадському, Козятинському, 
Літинському, Шаргородському районах 
Вінницької області й у Летичівському ра-
йоні Хмельницької області. Локальною 
особливістю с. Юхимівка є покривання 
молодої в молодого на руках: Молодий си-
дить на стільці, йому на руки ставлять 
подушку, садять молоду [27, арк. 3]. Має 
місце покривання молодої на кожусі, яке 
побутує в окремих селах Вінницького, Лі-
тинського, Шаргородського, Теплицького 
районів Вінницької області й у Летичів-
ському районі Хмельницької області. Так, 
у с. Стрільники покривання також здійс-
нювали на руках молодого [25, арк. 9]. 
Покривання молодої на кожусі поодино-
ко зафіксоване в центрі Він ницької об-
ласті – у с. Слобода Дашківецька та на 
південному сході – у с. Брідок. Польовий 
матеріал засвідчив, що в південних ра-
йонах досліджуваної території поширене 
покривання обох молодих. Ця обрядодія 
зафіксована в Бершадському, Могилів-
Подільському, Шаргородському, Чечель-
ницькому, Теплицькому районах Вінниць-
кої області. У нашому доробку докладно 
описані поетапність дій при покриванні, 
а також його послідовність та учасники 
виконання. Так, знімання вінка здійсню-
вали різні особи. У селах Вінницького, 
Калинівського, Козятинського, Липовець-
кого, Іллінецького, Шаргородського ра-
йонів Вінницької області це робила мати 
молодої: Мати знімає вельон і розплітає 
косу [7, арк. 20]; Мати знімає вінок так, 
щоб нічого з голови не впало [25, арк. 9]; 
Мати з хлібом-сіллю підходить до наре-
ченої-доньки і каже, що хоче їй щось роз-
казати. Дочка нахиляється над хлібом і 
мати з дружкою розбирає вінок на голові 
і одягає хустку [28, арк. 7]. Мати мо-
лодого знімає вінок у селах Він ницького, 
Крижопільського, Козятинського, Ора-
тівського, Іллінецького, Шаргородського 
районів Вінницької області й у Краси-
лівському районі Хмельницької області. 
Так, у с. Сокиринці косу колись розплі-
тав старший брат, а тепер на це мають 
право тільки мама і свекруха. Наречена 
при цьому сиділа у молодого на руках [4, 
арк. 37]; Покриває свекруха такою гар-
ною, терновою хусткою [7, арк. 21]. По-
ширеною є традиція, коли знімання вінка 
здійснюють свахи – у Барському, Бер-
шадському, Козятинському, Літинському, 
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Немирівському, Оратівському, Іллінець-
кому, Чечельницькому, Теплицькому ра-
йонах Вінницької області. Так, у с. Пере-
мога свахи молодих вилазять на лаву і 
стають позад молодих [29, арк. 5]; По 
обох боках сідають свахи на лаву. Сва-
ха молодого знімає вінок, молода не да-
ється – підв’язується рушником. Свахи 
стають на лаву по обох боках від моло-
дих, одягають: та, що від молодої – ві-
нок, та, що від молодого картуз (чи шап-
ку). Махають хусткою, намагаються 
несподівано «буцнути» їх – «цілують». 
Молоді бояться, щоб не набили їм гуль. 
Свахи міняються головними уборами та 
тарілками, на яких стоять чарки з го-
рілкою. Та сваха краща яка пританцьо-
вуючи у такт, одночасно випиває все з 
чарки тричі. Молодій натягнули кап-
тур, а зверху пов’язують хусткою. Сва-
хи сідають поруч з молодими, п’ють мо-
горич між собою: «Хай нашим молодим 
буде щастя – здоров’я!» [3, арк. 12]; По-
кривати молоду може мама або дві сва-
хи: молодого і молодої. Молодій знімают 
велін, а закутуют білу хустку. Велін 
надівают дружці [10, арк. 16]. Традицій-
ним для південних районів досліджуваної 
території є знімання вінка молодої стар-
шим дружбою, що пов’язано з традицією 
у весіллі молдаван і, очевидно, засвід-
чує зв’язки молдавської та української 
культур. На думку дослідників україн-
сько-молдавського пограниччя, такі об-
рядові дії є результатом етнокультурної 
інтерференції [34, с. 330]. Обрядодію за-
фіксовано в окремих населених пунктах 
Крижопільського, Могилів-Подільського, 
Томашпільського, Ямпільського районів 
Вінницької області. Так, у с. Франківка 
старший дружба тримає перед нівєс-
тою два патички на них хустка. Друж-
ка тримає над головою нівєсти тарілку 
та стукає по ній вилками – вимагаючи 
у молодого гроші за господиню-молоду. 
А дружба в цей час намагається кину-
ти хустку на молоду [21, арк. 8]; Покри-
ває старший дружба гарною хусткою, 
тримаючи її на двох ложках, при цьому 
пританцьовуючи. Косу розплітає теж 
старший дружба [14, арк. 7]. Типовим 
для українсько-молдавського погранич-
чя є знімання вінка молодої нанашками 
[34, с. 332]. Обрядодія зосереджена в 
Ямпільському, а також набула поширен-
ня в Крижо пільському районі Вінницької 

області. У с. Висока Греб ля зафіксована 
локальна обрядодія: знімання вінка від-
бувається в молодого на руках, нанаш ка 
знімає вінок і закручує молоду хусткою, 
якою вона була перев’язана [13, арк. 34]. 
Локальною особливістю с. Цвіжин є зні-
мання вінка рідним братом молодої: 
брат знімає вінок, а свекруха покриває. 
Якщо у молодої не було брата, то косу 
розплітав хрещений батько [5, арк. 6]. 
Пов’язування хустки молодій на дослі-
джуваній території здійснювали різні осо-
би. Так, у селах Він ницького, Барського, 
Гайсинського, Козятинського, Літинсько-
го, Немирівського, Оратівського, Іллі-
нецького, Чечельницького, Теплицького 
районів Він ницької області хустку мо-
лодій пов’язують свахи: Сваха молодого 
стоїть у кашкеті, молодої – у хустці. 
Молода сидить в молодого на руках, зно-
ву як при розплітанні коси, на кожусі 
чи на подушці. Знімають вінок і запи-
нають хусткою [16, арк. 8]; Зав’язують 
по-молодицькому [9, арк. 12]. У с. Брідок 
побутує локальна традиція: Свахи покри-
вають тією хусткою, яку купує невіст-
ці мати молодого, а тією, яку вона дала 
нареченому на сватанні, їх молодих, 
перев’язують [24, арк. 7]. Поширеним 
явищем є пов’язування молодої свекру-
хою. Обрядодія зафіксована в селах Він-
ницького, Калинівського, Козятинського, 
Могилів-Подільського, Іллінецького ра-
йонів Вінницької області й у Красилів-
ському, Летичівському, Теофіпольському 
районах Хмельницької області: Свекруха 
зав’язує молодицею [26, арк. 9].

Окрім свекрухи і свах, пов’язувати 
молоду міг старший боярин. Обрядодія 
поширена в Крижопільському, Томаш-
пільському, Ямпільському районах Він-
ницької області. 

У Вінницькому, Калинівському, Козя-
тинському, Липовецькому, Іллінецькому, 
Шаргородському районах Вінницької об-
ласті молоду пов’язувала хусткою мати: 
Пов’язує хустку мама [28, арк. 7]; У мо-
лодої на весіллі, рідна мати пов’язує [15, 
арк. 22]; Мати знімає з молодої вінець, 
а тепер уже й фату, пов’язує їй хустку, 
цілує її [22, арк. 6]. Характерною для пів-
денних районів досліджуваної території є 
обрядодія пов’язування хустки молодій 
нанашками. Звичай зафіксований у селах 
Крижопільського, Ямпільського районів 
Вінницької області: Нанашка знімає ві-
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нок і закручує її в хустку, якою вона 
була перев’язана [13, арк. 35]; Фату зні-
має свекруха, а пов’язують нанашки [12, 
арк. 7]. Локальною особливістю сіл Соло-
губівка й Кожанка Оратівського району 
є те, що пов’язування хустки здійснював 
молодий. Так, у с. Кожанка мати бра-
ла хліб-сіль, підносила до столу і клала 
хустку, знімала вінок, а молодий надівав 
хустку [19, арк. 5]. Картографування по-
льового матеріалу засвідчило, що на всій 
досліджуваній території для пов’язування 
молодої використовували хустки різного 
кольору. В окремих населених пунктах 
молоду пов’язували тією хусткою, яку 
вона подавала на сватанні. Обрядодія по-
бутує в Бершадському, Козятинському, 
Іллінецькому районах Вінницької області 
й у Красилівському районі Хмельницької 
області. Так, у с. Іванів Калинівського 
району на Вінниччині це була червона 
квітчаста хустка [11, арк. 16], а в с. Пе-
ремога Козятинського району Вінницької 
області – традиційно білого кольору [28, 
арк. 5]. Локальною особливістю с. Ми-
тинці, окрім пов’язування молодої хуст-
кою, яку вона подавала на сватанні, є ви-
користання кількох хусток. Респондент 
Г. Г. Костюк розповіла: «Приходить све-
круха і хоче зав’язати тою хусткою, що 
молода подала молодому на сватанні. Цю 
хустку молодий має принести в перед-
день весілля: “Мені молодий приніс, і ше 
вкрав картіну (фотографію) з мене, до 
весілля <…> це крадуть, шоб молода не 
кучила (скучала) додому”. Молода скидає 
хустку двічі, а за третім разом свекру-
ха ложить гроші в хустку і так вже мо-
лода потягнула хустку, бо вже є гроші» 
[30, арк. 7]. Білою хусткою, як символ ді-
вочої цноти, пов’язували молоду в селах 
Барського, Крижопільського, Іллінець-
кого, Ямпільського, Теплицького районів 
Вінницької області: Покривали простою 
лляничко, білою [24, арк. 7]. Респондент 
зауважила, що раніше брали одну хустку, 
а тепер використовують кілька, починаю-
чи з простенької і до найкращої, але тра-
диція класти гроші збереглася, незважа-
ючи на якість хустки. М. Т. Шляхова із 
с. Хотьківці зауважила, що звичай, коли 
в хустку свекруха кладе гроші, – новий: 
«За нашої пам’яті молода хустку не ви-
кидала, не пручалася, а зара, то я ба-
чила, шо викидає, поки свекруха не по-
кладе в хустку гроші. Є шо і вишневими 

пов’язували, є і голубенькі, біленькі, але 
головне, шоб в тій хустці були гроші!» 
[32, арк. 6]. 

Збереження давніх традицій у середи-
ні ХХ ст., зокрема пов’язування молодої 
наміткою, зафіксовано в селах Козятин-
ського й Іллінецького районів Вінницької 
області.

Традиційною обрядодією при пов’язу-
ванні молодої є викидання нею хустки, 
якою її зав’язують. Дана обрядодія но-
сить символічний зміст: оскільки хустка 
є символом заміжжя, заміжньої жінки, 
то наречена, викидаючи її, показує своє 
небажання прощатися з дівуванням. Ви-
кидання хустки при пов’язуванні є одним 
з елементів весільного дійства, який по-
бутує в більшій частині досліджуваних 
сіл і досьогодні. Обрядодію зафіксовано в 
селах Вінницького, Бершадського, Літин-
ського, Немирівського, Оратівського, Іл-
лінецького, Чечельницького, Теплицького 
районів Він ницької області, а також у 
Красилівському, Старокостянтинівському 
й Теофіпольському районах Хмельниць-
кої області. Так, у с. Пеньківка молода 
тричі викидає хустку, а молодий не дає 
їй цього зробити [17, арк. 17]; Молода ви-
кидала хустку два рази, а на третій раз 
її замолодичували [18, арк. 22]; Молода 
пручається, а тоді її зав’язують по-
молодицькому [9, арк. 13]; Лише з тре-
тього разу наречена сідає на стілець 
[8, арк. 8].

Викидання хустки не побутує в півден-
них порубіжних районах досліджуваної 
території, а саме: у селах Могилів-Поділь-
ського, Томашпільського, Ямпільського 
районів Вінницької області. Локальними 
особливостями у весіллі сіл Буша, До-
рошівка, Слобода Бушанська, що в Ям-
пільському районі Вінницької області, 
вирізняється обряд покривання молодої, 
у якому простежуються українсько-мол-
давські зв’язки. На відміну від загально-
подільського звичаю, за яким знімання 
вінка і пов’язування хусткою здійснюють 
різні особи: у першому випадку – свекру-
ха, а в другому – мати, у досліджуваних 
порубіжних селах виконання цих обох дій 
уходить в обов’язки нанашки (термін «на-
нашка» є впливом молдавського значення 
«нуна» – хресна мати) і дружби: Нанаш ка 
розбирає молоду, а віночок кладе на го-
лову старшій дружці. В цей час дружба 
гуляє (танцює), тримаючи в руках па-
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тички, на яких лежить хустка. Як тіль-
ки нанашка зніме вінок з молодої – друж-
ба має накинути на неї хустку, дружка 
не дає цього зробити – відгонить [23, 
арк. 8]. Потім дружба пере кидає ці патич-
ки через хату, при чому до одного з них 
прив’язують носову хустинку молодої, або 
її «квіту», аби молода більше сюди не по-
верталася [34, с. 330]. У с. Буша на су-
часному етапі дослідження ця дія також 
збереглася, але дещо в трансформованому 
вигляді. Її проводять перед тим, як мають 
сісти за стіл: «Як мають сідати за стіл – 
старший дружба перекидає через хату 
паличку, щоб трималася жінка в хаті. 
Ця паличка була перемотана платком – 
ніби, символ старшого дружби, ознака 
того, що він заводить всіх за стіл. Це 
робили, як весілля були в хатах, а як 
почали робити весілля в шалашах, то – 
перестали» [23, арк. 8]. 

Локальною обрядодією с. Малі Круш-
линці є змагання між дружками і світил-
ками за місце, де покривали молоду: Сві-
тилки і дружки чекають моменту, коли 
молоді встануть із стільця: котра перша 
сяде – швидше вийде заміж [6, арк. 34]. 
Подібний варіант обрядодії зафіксовано і 
в с. Слободище, але тут змагання відбува-
ється між дружкою і боярином: Дружка і 
боярин змагаються, хто швидше скаже 
«Добрий вечір» (хто пізніше – ставить 
могорич) [31, арк. 7]. 

Після того, як молоду зав’язали хуст-
кою, вона перетанцьовувала з усіма неза-
міжніми дів чатами: «Молода роздаровує 
дружкам лянти, цілується з кожною, зсо-
вуючи їм назад віночки з косами, “щоб 
швидше віддавались”, – про цю традицію 
писав Гнат Танцюра» [36, с. 183].

Обрядодія перетанцьовування мо-
лодої з незаміжніми дівчатами побутує 
на більшій частині досліджуваної тери-
торії – у Вінницькому, Бершадському, 
Калинівському, Крижо пільському, Ко-
зятинському, Літинському, Муровано-Ку-
риловецькому, Піщанському, Іллінець-
кому, Чернівецькому, Шаргородському, 
Чечельницькому, Ямпільському, Теплиць-
кому районах Вінницької області, а та-
кож у Красилівському, Летичівському, 
Старокостянтинівському районах Хмель-
ницької області: Молода перетанцьовує з 
усіма дівчатами, але спочатку з друж-
кою – садовить їх на стілець, де лежала 
подушка – прикмета швидкого заміжжя 

[4, арк. 43]; Перетанцьовує з незаміж-
німи, накладаючи вінок – так по черзі 
вийдуть заміж [2, арк. 23]; Перетанцьо-
вує з дівчатами, покриваючи віночком 
[11, арк. 22]; Молода роздає незаміжнім 
дів чатам стрічки і танцює з кожною із 
них [16, арк. 9]; Молода надіває фату 
дружкам і танцює з ними [20, арк. 22]; 
Молода дарує стрічки дружкам і світил-
кам, своїм сестрам [9, арк. 18]; Молода 
перетанцьовує з дружками, накладаю-
чи їм на голову вінок. Також накладає 
вінок молодому і закриває вельоном очі 
[24, арк. 8]; Молода накладає вельона 
на світилок, перетанцьовує з ними [30, 
арк. 7]; Коли вже покрили молоду, то 
вона має танцювати з усіма незаміжні-
ми дівчатами. Дівчата стають у коло, 
а молода спочатку танцює із дружкою, 
а потім по черзі вдягає на голову кож-
ній дівчині фату і танцює у колі [10, 
арк. 18]. Однак перетанцьовування, яке є 
поширеним на Східному Поділлі, в опи-
сах українського весілля не згадане. Імо-
вірно, обрядодія є запозиченою.

Перетанцьовування молодої з незаміж-
німи дівчатами супроводжується певни-
ми обрядодіями, які покликані сприяти 
їх швидкому заміжжю. Однак при цьому 
дотримуються певних заборон. Так, рес-
понденти із с. Митинці Г. О. Шляхова 
і М. А. Горбатюк розповіли, що молода 
пере танцьовує з дружками і роздає їм 
«лєнти», але ні в якому разі не можна да-
вати стрічок з вінка [26, арк. 9]. 

Докладний опис обрядодії перетан-
цьовування зафіксовано А. Прикметою в 
с. Зеленянка: молода танцювала не лише 
з дівчатами, але й з парубками, кладучи 
фату на плече, потім – зі своєю матір’ю, 
якщо вона видає останньою дочку заміж, 
чи з матір’ю молодого, якщо син останнім 
одружується. А далі молода закриває очі 
молодому, щоб не задивлявся на інших 
жінок [12, арк. 8].

Нехарактерною для північних райо-
нів досліджуваної території є обрядодія, 
зафіксована в с. Вернигородок, де пере-
танцьовування здійснюють бояри: Буяри 
перетанцьовують з дівчатами, яким на-
кладають вельона [1, арк. 15].

Отже, у нашому дослідженні зафік-
совано побутування в середині ХХ ст. 
двох видів покривання молодої: давньо-
го покривання, що поширене в південних 
районах та більшості західних районів 
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України, – покривання голови нареченої 
відбувається в домі молодої, і пізнього, 
яке проводять у домі молодого, коли голо-
ву молодої покривав сам молодий (Ора-
тівський р-н Вінницької обл.). У населе-
них пунктах південних і південно-східних 
районів Вінницької області побутує обряд 
спільного покривання молодої і молодого. 

Пов’язування молодої хусткою здійс-
нювали різні особи (свахи, свекруха, стар-
ший боярин, мати, нанашка), використову-
ючи при цьому хустки багатої кольорової 
гамми. Спорадично дотримуються дав-
нього звичаю пов’язувати молоду тією 
хусткою, яку вона подавала на сватанні 
молодому. Характерною для більшості сіл 
досліджуваної території, окрім південних 
її районів, є обрядодія викидання моло-
дою хустки, якою її пов’язують.

Обрядодія перетанцьовування моло-
дої з незаміжніми дівчатами збережена 
в більшості населених пунктів досліджу-
ваної території, водночас поодиноко на 
півночі Вінницької області зафіксовано 
звичай перетанцьовування молодої з не-
одруженими хлопцями.

Архівні фонди Вінницького державного 
педагогічного університету  
ім. М. М. Коцюбинського.  

Приватний архів В. А. Косаківського
1. Ф. 1, оп. 1, спр. 6. Жорноклей Ю. О. 

Українські народні звичаї і обряди. Весільні 
звичаї та обряди с. Вернигородок Козятин-
ського р-ну Він ницької обл. Рукопис, 17 арк.

2. Ф. 1, оп. 2, спр. 24. Дроненко І. Укра-
їнські народні звичаї і обряди. Весільні зви-
чаї та обряди с. Баланівка Бершадського р-ну 
Він ницької обл. Рукопис, 26 арк.

3. Ф. 1, оп. 2, спр. 27. Клибанська А. Ве-
сільні звичаї та обряди с. Маньківка Бершад-
ського р-ну Вінницької обл. Рукопис, 29 арк. 

4. Ф. 1, оп. 3, спр. 18. Плахотнюк Л. Укра-
їнські народні звичаї та обряди с. Сокиринці 
Вінницького р-ну Вінницької обл. Весільні 
звичаї та обряди. Рукопис, арк. 10–48.

5. Ф. 1, оп. 3, спр. 39. Лисак Т. А. Україн-
ські народні звичаї та обряди с. Цвіжин Він-
ницького р-ну Вінницької обл. Весільні зви-
чаї та обряди. Рукопис, 9 арк.

6. Ф. 1, оп. 3, спр. 49. Герцун І. А. Ве-
сільні звичаї та обряди с. Малі Крушлинці 
Вінницького р-ну Вінницької обл. Рукопис, 
45 арк.

7. Ф. 1, оп. 3, спр. 80. Рудницька Н. В. 
Українські народні звичаї та обряди с. Бо-

хоники, Він ницький р-н, Вінницька обл. Ве-
сільні звичаї та обряди. Рукопис, арк. 12–21.

8. Ф. 1, оп. 6, спр. 2. Бендата І. Українські 
народні звичаї та обряди с. Привільне Іллі-
нецького р-ну Вінницької обл. Весільні зви-
чаї та обряди. Рукопис, арк. 9.

9. Ф. 1, оп. 6, спр. 10. Катюченко Ю. Укра-
їнські народні звичаї і обряди. Весільні зви-
чаї та обряди с. Слобідка Іллінецького р-ну 
Вінницької обл. Комп’ютерний набір, 25 арк.

10. Ф. 1, оп. 6, спр. 76. Мазур Н. Ю. На-
родні звичаї та обряди села Красненьке Іл-
лінецького р-ну Вінницької обл. Весілля, 
арк. 5–25.

11. Ф. 1, оп. 7, спр. 66. Волошина О. Укра-
їнські народні звичаї і обряди. Весільні зви-
чаї та обряди с. Заливанщина Калинівсько-
го р-ну Вінницької обл. Комп’ютерний набір, 
32 арк. 

12. Ф. 1, оп. 9, спр. 1. Прикмета А. Україн-
ські народні звичаї і обряди. Весільні звичаї 
та обряди с. Зеленянка Крижопільського р-ну 
Вінницької обл. Рукопис, 11 арк.

13. Ф. 1, оп. 9, спр. 14. Килімник Р. Укра-
їнські народні звичаї і обряди. Весільні зви-
чаї та обряди с. Висока Гребля Крижопіль-
ського р-ну Вінницької обл. Комп’ютерний 
набір, 35 арк.

14. Ф. 1, оп. 9, спр. 20. Ласауца Л. Л. 
Українські звичаї та обряди с. Вільшанка 
Крижопільського р-ну, Вінницька обл. Ве-
сільні звичаї та обряди. Рукопис, арк. 5–9.

15. Ф. 1, оп. 10, спр. 47, 48. Олійник Ю. 
Українські народні звичаї і обряди. Весільні 
звичаї та обряди с. Костянтинівка Липовець-
кого р-ну Він ницької обл. Рукопис, арк. 10–
31.

16. Ф. 1, оп. 11, спр. 13. Зайцева О. В. Ве-
сільні звичаї та обряди с. Бірків Літинсько-
го р-ну Він ницької обл. Рукопис, 11 арк.

17. Ф. 1, оп. 11, спр. 26. Губчакевич І. 
Українські народні звичаї і обряди. Весіль-
ні звичаї та обряди с. Пеньківка Літинсько-
го р-ну Вінницької обл. Рукопис, 36 арк.

18. Ф. 1, оп. 14, спр. 35. Даниленко Н. О. 
Українські народні звичаї і обряди. Весільні 
звичаї та обряди с. Стрільчинці Немирівсько-
го р-ну Він ницької обл. Рукопис, арк. 10–26.

19. Ф. 1, оп. 15, спр. 21. Марченко Т. Укра-
їнські народні звичаї та обряди с. Кожанка 
Оратівського р-ну Вінницької обл. Весільні 
звичаї та обряди. Рукопис, 7 арк.

20. Ф. 1, оп. 16, спр. 1. Куляс О., Куляс С. 
Українські народні звичаї і обряди. Весільні 
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SUMMARY

Basing on the expeditionary records, archival sources and scientific literature the peculiarities of the rite 
of the covering of the bride in the wedding ceremony of the Eastern Podillya are analyzed in the article. The 
result of the investigation is in the detection of the regional and local peculiarities of the rite realization. 
Besides in the middle of the XXth century the existence of the ancient and late covering is fixed. This affirms 
the preservation of the traditional culture. The time and place of the realization of the ritual is revealed. 
Special attention is paid to the analysis of the traditional attributes and ritual ranks (matchmaker, mother-
in-law, senior bride’s man, mother, nanashka (godmother)), who has taken part in the covering of the bride. 
The usage of the shawls of different colours is revealed at the realization of the ritual. The joint covering of 
bridegroom and bride is fixed in separate settlements of the investigated region. The custom of the covering 
of the bride with the same shawl which she has presented to the bridegroom at the matchmaking is noticed 
sporadically. The custom of peretantsovuvannya (dancing) of the bride with unmarried boys after the cover-
ing is fixed separately.

Keywords: wedding ceremony, the covering of the bride, attributes, wedding ranks.
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ТЕЛЕВІЗОР У ПОБУТІ ЯК ОБ’ЄКТ  
ЕТНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОДЕЩИНІ

У статті зроблено спробу показати символічність телевізора (як одного з проявів масової 
культури та яскравого елемента глобалізації) у міському та сільському варіантах культури, а 
також – як невід’ємного атрибута побуту сучасного житла. Доведено, що телевізор перестав бути 
інноваційним предметом, а навпаки став традиційним для матеріальної культури міста та села. 
Символічність телевізора зумовлена його різноманітними функціями (соціальна, комунікативна, 
ритуальна та дозвíльна).

Ключові слова: глобалізація, місто, побут, культура, телевізор.

В статье совершена попытка продемонстрировать символичность телевизора (как одного из 
проявлений массовой культуры и яркого элемента глобализации) в городском и сельском вари-
антах культуры, а также – как неотъемлемого атрибута быта современного жилья. Доказано, что 
телевизор перестал быть инновационным предметом, а наоборот стал традиционным для мате-
риальной культуры города и села. Символичность телевизора обусловлена его разнообразными 
функциями (социальная, коммуникативная, ритуальная и досуговая).

Ключевые слова: глобализация, город, быт, культура, телевизор.
The attempt to show the symbolicalness of TV-set (as one of the manifestations of masscult and 

striking element of the globalization) in city and rural variants of culture and also as the inalienable 
attribute of the mode of modern life is maid in the article. It is proved that TV-set has ceased to 
be the innovative object and vice versa become the traditional thing for the material culture of the 
city and village. The symbolicallness of the TV-set is caused with its diverse functions (as social, 
communicative, ritual and licensing).

Keywords: globalization, city, life, culture, TV-set.

Досліджуючи різні явища та речі в 
контексті антропології міста та іс-

торії повсякденності, учені дедалі частіше 
звертають увагу не тільки на прояви тра-
диційності, але й на модерні феномени [6; 
8; 9; 10]. У цьому зв’язку видається про-
дуктивним звернутися до вивчення знако-
вості речей сучасного житла як основного 
осередку приватного побуту [11]. Спробу-
ємо показати в міському та сільському ва-
ріантах культури семіотичність телевізора 
як одного з проявів масової культури та 
яскравого елементу глобалізації, а також 
як невід’ємного атрибута побуту сучасно-
го житла [9, c. 148].

На підставі історіографічного досвіду та 
оригінальних польових джерел (зібрані ав-
тором) маємо можливість розглянути про-
цес входження такої звичної для нас речі, 
як телевізор, до культури повсякдення в не-
великій, але принципово змістовній історич-
ній ретро спективі. Застосовуючи матеріа ли 
інтерв’ю та анкетування серед жителів міст 
і сіл Одещини, удалося дослідити ці питан-
ня. Зокрема, на основі синхронічного й діа-
хронічного аналізу ми змогли:

– здійснити характеристику процесу 
входження до повсякдення такої іннова-
ції, як телевізор, показати, як він став 
«традиційним» для сучасності;

– проаналізувати властивості цієї по-
бутової речі як знаку сучасної масової 
культури;

– здійснити порівняння якості цього 
атрибута в просторі міського й сільського 
житла, простежити соціальну специфіч-
ність у ставленні до телевізора;

– на основі спостережень відтворити 
соціальну практику використання теле-
візора та, відповідно, порушити питання 
про функції телевізора.

Таким чином, артикулюються дослід-
ницькі завдання для з’ясування можли-
востей вивчення сучасних проявів культу-
ри в етнологічному дискурсі.

Розглянемо специфіку становлення 
традиційності телевізора. Перші телевізо-
ри в УРСР почали з’являтися з середи ни 
ХХ ст. З кінця 1951 року в Києві почав 
діяти телецентр, згодом з’явилися перші 
телевізори – у 1960 році телевізорів на-
лічувалося 740 тис., тоді один телевізор 
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припадав на 45 осіб. У 1970-х роках в 
УРСР встигли випустити 7,2 млн теле-
візорів, один телевізор припадав на одну 
велику родину, а вже через п’ять років 
телевізорів стало 11 млн (один телевізор 
на малу родину) [5, c. 2805]. Це свідчило 
про технічну революцію та швидке впро-
вадження технічних засобів, зокрема те-
левізорів, у життя людей. Зараз на кожну 
людину припадає по телевізору, іноді на-
віть по декілька.

Телевізор як інноваційний предмет по-
требував певного часу для входження в 
міську культуру, а згодом – і в сільську. 
До кінця ХХ ст. телевізор масово поши-
рився в українському суспільстві, але 
темпи його розповсюдження в сільській 
та міській культурах відрізнялися.

У селі цей процес відбувався повільні-
ше, ніж у місті: «У моей бабушки в дерев-
не, на всю нашу деревню был один черно-
белый телевизор и два канала. Когда были 
праздники, то почти половина деревни 
приходила его посмотреть. Она выносила 
его во двор (в летнее время) и устраивала 
кино» 1 (70-ті рр. ХХ ст.). Входження в 
повсякдення такої інновації, як телевізор, 
у містах відбувалося більш стрімко, ніж у 
селах: «У моей прабабушки не было теле-
визора, а у бабушки, когда родилась моя 
мама, уже был телевизор, примерно в 60-е 
годы, тогда они жили в городе» 2.

Такі процеси свідчать про деяку від-
мінність у значенні телевізора в міській та 
сільській культурах. Необхідно зазначи-
ти, що в 1960-х роках, навіть у містах, не 
в кожній родині був телевізор – це пояс-
нюється його високою ціною в спеціалізо-
ваних крамницях і невеликою кількістю 
випуску.

У наш час телевізор, навпаки, став 
традиційним предметом для міських та 
сільських жителів, перестав бути ново-
введенням: «...любая инновация, если 
она принимается множеством входящих в 
ту или иную группу людей, в результате 
этого стереотипизируется и сама превра-
щается в традицию» [7, c. 80–81]. Тому 
не дивно, що зараз у кожній квартирі, у 
кожному домі є телевізор, інколи декіль-
ка, і його вже можна розглядати як тра-
диційну річ у побуті сільських та міських 
жителів.

Необхідно зазначити, що телевізор се-
ред речей житла має свій семіотичний 
статус, який відображений через «знако-

вість» та «предметність» (у розумінні 
речі) [3, c. 71–72]. Сам телевізор можна 
зарахувати до матеріальної культури з 
низьким символічним значенням, а його 
функціонування належить до духовної 
культури, яку наділяють високим симво-
лічним значенням [3, c. 72], тому телеві-
зор має змінну символічність залежно від 
ситуації.

А. Байбурін відзначав, що світ і його 
простір поділяються на свій та чужий [2, 
c. 9], тому все, що перебуває за межами 
житла, уважається чужим, а внутріш-
ній простір і предмети, навпаки, – свої-
ми. Телевізор міститься у внутрішньому 
просторі житла, хоча виражає зв’язок із 
зовнішнім світом, – це рухомий перифе-
рійний кордон. Простір розмежовується 
на позитивне й негативне в дихотомії, і 
наділення позитивним значенням визна-
чає освоєність простору.

Найбільш освоєне й шановане місце 
в сільській оселі – «парадна кімната», 
аналогом якої в міському житлі є віталь-
ня, зал. А. Байбурін відзначав: «Другой 
мир мог начинаться за порогом, или <...> 
внутри дома, <...> в меру конкретизации 
своего мира граница приближается к цент-
ру, а сфера чужого все больше абстраги-
руется» [1, c. 9]. Тому телевізор розміщу-
ють у залі, подалі від порога, дверей, де 
створюється своєрідна атмосфера затиш-
ку, оскільки цей простір сприймається як 
«обжитий», «свій».

І. Разумова також пов’язувала функ-
ціональну специфікацію частин житла 
(вітальня, дитяча, кухня тощо) з побуто-
вими предметами, у тому числі з телеві-
зором як центром сімейного вогнища, за-
тишку, джерелом «світла» й «тепла» [9, 
c. 148]. Якщо телевізор розміщують у ві-
тальні, то центр житла зосереджується у 
вітальні, інколи телевізор розміщують в 
опочивальні, тоді житло не має певного 
центру; центр зміщується відповідно до 
того, де людина перебуває більше. Досить 
часто телевізор ставлять на холодильни-
ку в кухні, тоді можна дивитися телеві-
зор і виконувати іншу роботу: «Мы телик 
поставили на холодильнике, утром за-
йдешь – и чаек попьешь, и телик посмот-
ришь, обычно клипы слушаю» 3.

Нині по-різному розташовують телеві-
зори в оселях (здебільшого досить замож-
ні міські жителі): підвішують телевізор 
на підставці в кухні чи опочивальні, ви-
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носять його на лоджію, балкон чи вмонто-
вують у ванній кімнаті.

Розміщення телевізора вказує на мар-
кування центру житла, тому й досі є ха-
рактерним саме «почесне» маркування 
центру родини, хоча самі респонденти 
пояснюють це «зручністю»: «Мы реши-
ли поставить телевизор в гостиной, очень 
удобно принимать гостей и развлекать их, 
включив телевизор, какую-то передачу» 4. 
Нині телевізор ще зберігає маркування 
центру житла, хоча поступово значимості 
набуває комп’ютер.

Телевізор став невід’ємним атрибутом 
міського житла та інтер’єру.

Необхідно зазначити, що простір біля 
телевізора також привласнюється теле-
глядачем. Він поділяється на дитячий, 
жіночий, чоловічий та універсальний – 
залежно від того, хто перебуває біля те-
левізора й дивиться його. Часто членам 
сім’ї необхідно поділити цей простір. 
У таких випадках, зазвичай під час пе-
регляду телевізора, члени сім’ї влаштову-
ються на дивані чи ліжку, на кріслах та 
стільцях, інколи – на підлозі. Улюбленим 
місцем чоловіків є диван, жінка може си-
діти в кріслі, а дитина гратися на підлозі 
перед телевізором: «...всей семьей сидим 
на диване и смотрим телевизор. Чаще я 
выбираю, что смотреть, ну а вообще зара-
нее каждый выбирает то, что присмотрел 
в программе» 5. Простір біля телевізора 
сприймається як свій та освоєний і не є 
небезпечним. Це своєрідний центр просто-
ру того приміщення, де стоїть телевізор. 

Дуже часто відбуваються сварки за 
місце перед телевізором, якщо він один. 
Треба враховувати, що здебільшого вся 
сім’я збирається разом тільки ввечері, 
тому кожний бажає подивитися своє кіно, 
серіал чи передачу. Різні непорозуміння 
відходять на другий план, коли в оселі є 
декілька телевізорів: «В нашей семье два 
телевизора: один у меня в комнате, дру-
гой – у родителей, никто никому не меша-
ет смотреть телевизор» 6. Перегляд теле-
візора не заважає членам сім’ї займатися 
різною діяльністю одночасно: «Обычно 
вечером все дома, мы сидим в гостиной: 
кто-то смотрит телевизор, мама вяжет, а 
малая сестрёнка играет в тетрис. Нам хо-
рошо вместе» 7. Подібна діяльність пере-
ростає в традиції, які можуть не усвідом-
люватися членами сім’ї, або у звичаї, бо 
так завжди роблять. Така поведінка набу-

ла поширення серед жителів міст та сіл: 
«У нас небольшая семья, зимними вече-
рами перед сном мы забираемся на диван, 
укрываемся теплым одеялом и смотрим 
комедии, смеемся, а затем довольные рас-
ходимся спать» 8.

Символічним можна вважати право на 
пере микання каналів по телевізору. Пер-
шому перемикати канали надається голові 
сім’ї, традиційно головою є батько, але су-
часне життя свідчить про зростання стату-
су жінки в сім’ї, тому досить легко жінка 
може перейняти роль голови сім’ї. Немає 
ніякої різниці: чи то жінка, чи то чоловік 
буде перемикати канали. Між ними інко-
ли бувають непорозуміння у виборі кана-
лу, тоді на допомогу приходить дитина: 
«...мама с папой часто спорят, что им смот-
реть по телевизору, но тут прихожу я и мы 
голосуем, мое желание –  решающее» 9.

Може відбуватися боротьба за пульт 
керування, та право першості перемагає: 
«Я первая взяла пульт – мне и выбирать» 10; 
«Ну, не дает посмотреть футбол! Я же 
раньше сел за телевизор!» 11. Серед тих, 
хто полюбляє дивитися телевізор, спо-
стерігається звичка – завжди перемика-
ти канали доти, доки не знайдеться щось 
цікаве для перегляду, або перемикати на 
інший канал, щоб уникнути реклами.

Телевізор як побутова річ потребує 
уваги, що втілюється в обережному став-
ленні до нього як до дорогої речі, догляді 
за його чистотою та прикрашанні. Теле-
візор прикрашають різними предметами: 
живими чи штучними квітами, дрібними 
подарунками, пам’ятними речами: «У нас 
на телевизоре стоят различные статуэтки, 
которые мне дарили, так никогда не за-
будешь что, кто и когда тебе подарил» 12. 
Інколи телевізор накривають сукном, 
прикрашають серветками, та зараз це 
трапляється рідко: «Моя бабушка связа-
ла красивую салфетку, и теперь мы этой 
салфеткой накрываем телевизор, а поверх 
ставим цветы» 13. Накривають досі телеві-
зор переважно старі люди, що можна по-
яснити їхньою вірою в те, що потойбічний 
світ може відображатися в дзеркальних 
поверхнях.

Людина може ототожнювати незрозу-
мілі явища з телевізором, точніше з його 
діяльністю, наприклад: уважати, що теле-
візор може бути провідником у світ по-
мерлих або привидів; вірити, що через 
телевізор інопланетні істоти можуть поси-
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лати людині сигнали та ін. «Бывало про-
снусь ночью из-за телевизора – шипел, он 
был включен... Точно помню – выключал, 
жутко немного» 14. Звісно, на думку рес-
пондентів, усе це можливо тоді, коли те-
левізор працює.

Вимкнений телевізор може сам спрацю-
вати, і через це вірять в імовірний вплив 
на нього містичних та потойбічних сил. 
Також, якщо телевізор несподівано ввімк-
нувся, то деякі люди пояснюють це діями 
домовика. Навіть коли телевізор вимкне-
но, він не перестає впливати на символіку 
простору житла і продовжує маркувати 
центр приміщення, бути атрибутом осво-
єності простору та предметом суцільної 
уваги родини.

Телевізор іноді передають у спадок, він 
може бути як придане, але частіше його 
купують у нову квартиру.

Багатьма цей технічний пристрій ще 
сприймається як показник матеріального 
достатку (визначається кількістю телеві-
зорів у власника, у родині; удосконаленим 
технічним рівнем телевізора – з плоским 
екраном, тонкий та плазмовий; його роз-
мірами та ін.). Однак престижність мати 
телевізор відходить на другий план, по-
рівняно з престижністю мати комп’ютер.

Респонденти зазначали, що раніше, 
коли вони були вдома, то з-поміж різних 
видів відпочинку віддавали перевагу пе-
регляду телевізора. Тепер дивляться теле-
візор переважно тоді, коли є вільний час.

Перегляд телевізора може займати ба-
гато вільного часу, а це обмежує людей 
у спілкуванні з родичами, друзями, ко-
легами, знайомими: «Вечером я люблю 
побыть одна, никого не хочу видеть, смот-
рю себе телевизор» 15; «Когда болеешь, то 
хочется, чтоб тебя навестили, чтоб кто-то 
позвонил, поговорил с тобой. Телевизор 
смотреть уже надоело, ну один раз, ну 
два – и уже не можешь» 16.

Телевізор може посприяти об’єднанню 
і зміцненню зв’язків у родині: «Я и отец 
всегда смотрим вместе футбол, иногда с 
нами сидит мама, но больше она любит 
смотреть кулинарные телепередачи» 17. 
Проте може спонукати до розриву зв’язків 
у родині, наприклад: неможливість вести 
бесіду під час застільних зборів, через 
своєрідне влаштування їдальні, у якій 
кожен бачить перед собою телевізор [4, 
с. 91]. Коли в житлі декілька телевізо-
рів, то батьки й діти дивляться їх окремо, 

вони не турбують один одного й майже 
не спілкуються між собою. Такі стосун-
ки частіше призводять до розриву зв’язків 
старшого покоління з молодшим.

Телевізор нерідко стає атрибутом свята: 
його дивляться на день народження, Но-
вий рік, 8 Березня, День Перемоги та інші 
свята – для того, щоб було веселіше, за-
тишніше. Телеглядачі хочуть подивитися 
на улюблених акторів, співаків та діячів 
культури: «Когда у меня день рождения, 
мы с друзьями смотрим новый фильм – у 
нас это уже традиция» 18. Аналізуючи тен-
денцію, що телевізор є необхідною річчю 
в багатьох міських та сільських традиці-
ях, одна з дослідниць писала, що в та-
кому разі телевізор стає елементом свята, 
він перетворюється в ритуальний пред-
мет [9, c. 156].

Для багатьох людей традиційним є пе-
регляд по телевізору вітання президента з 
Новим роком до громадян: «Наша семья 
всегда на Новый год смотрит приветствие 
президента и отсчитывает потом двенад-
цать ударов на часах» 19. Деякі респон-
денти зазначали, що спочатку дивляться 
привітання російського президента і свят-
кують Новий рік «по-російськи», а потім 
слухають привітання українського прези-
дента і святкують «наш» Новий рік. Теле-
візор можуть не вимикати впродовж ново-
річної ночі.

На день народження також вмикають те-
левізор – дивляться музичні канали, кана-
ли, де транслюють концерти та розважальні 
заходи. Таким чином розважають частину 
гостей, доки всі не зберуться. Теле візор 
може працювати навіть весь вечір, тільки 
звук притишують, коли починають вітати 
іменинника й виголошувати тости.

Не оминають телеглядачі і програм на 
8 Березня, коли впродовж дня транслю-
ються привітання для жінок, концерти та 
цікаве кіно. Зазвичай у цей день телеві-
зор дивляться ввечері, бо першу половину 
дня чоловіки зайняті пошуком подарун-
ків, а жінки готують святковий стіл.

На День Перемоги ті, хто перебуває 
вдома (переважно люди похилого віку), 
дивляться телевізор, відшукуючи цікаві 
історичні передачі, документальне кіно 
про події Великої Вітчизняної війни та 
привітання президента.

Зазвичай телевізор використовується в 
сімейній обрядовості, але не є винятком 
перегляд святкових передач на церковно-
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календарні свята. Таким чином, телевізор 
також стає атрибутом цих свят.

Соціальна функція телевізора реа-
лізується в тому, що вона спонукає до 
об’єднуючих або, навпаки, роз’єднуючих 
процесів у суспільстві, особливо впливає 
на стосунки в родині, між різними поко-
ліннями, на розподіл телевізійного часу 
серед членів сім’ї та простору біля телеві-
зора. Ритуальна функція телевізора реалі-
зується через те, що він став невід’ємним 
атрибутом багатьох свят. Комунікативна 
функція призначена для того, щоб нада-
вати певну інформацію суспільству, до-
помогти знайти «свого» серед «чужих». 
Дозвільна функція стала найбільш впли-
вовою та необхідною серед інших функ-
цій. Зокрема, вона зосереджена на розпо-
діленні дозвільного часу людини, членів 
сім’ї, якщо їхній вільний час зводиться 
тільки до перегляду телевізора.

Отже, телевізор перестав бути іннова-
ційним предметом, навпаки, він став тра-
диційним для матеріальної культури міста 
й села. Телевізор має символічність за-
вдяки різноманіттю функцій (соціальна, 
комунікативна, ритуальна та дозвільна).

Семіотичність телевізора реалізується 
в тому, що він маркує центр житла, роз-
межовує свій та чужий світи, віртуальний 
і реальний світи, визначає просторову 
організацію інтер’єру житла та відзна-
чає престижність. Телевізор вирізняється 
змінною семіотичністю, яка залежить від 
ситуації та мотиву застосування телевізо-
ра в тій чи іншій діяльності. Так, теле-
візор став ритуальним предметом на різні 
свята, будучи утилітарною за своїм при-
значенням річчю.

Телевізор не втрачає актуальності, і це 
легко простежується через його викорис-
тання не тільки в міському житлі, але й у 
розважальних закладах (бари, ресторани, 
кафе, вечірні клуби, дискотеки), також 
телевізор можна побачити в маршрутних 
авто м. Одеси. Нині в більшості громад-
ських установ є телевізор – на вокзалах, в 
аеропортах тощо. Важко уявити сучасний 
світ без телевізора.

Вивчаючи знаковість телевізора в по-
буті сучасного житлового простору, варто 
звернути увагу на сучасні побутові речі й 
модерні феномени як на об’єкти етноло-
гічного дослідження.
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SUMMARY

The attempt to show the symbolicalness of TV-set (as one of the manifestations of masscult and striking 
element of the globalization) in city and rural variants of culture and also as the inalienable attribute of the 
mode of modern life is maid in the article. 

On the ground of the historiography experience and original field sources (collected by the author), we 
have an opportunity to consider the process of entry of such usual thing for us as TV-set to the culture of 
commonness in small, but essentially pithy historical retrospective. We managed to investigate these ques-
tions using the materials of interview and questioning.

The characteristic of the process of entry of the TV-set as the innovation into the usualness is made on the 
base of the synchronous and diachronous analyses; the properties of this everyday thing as the sign of modern 
mass culture are described; the comparison of the quality of this attribute in the space of city and rural dwelling 
is done; the social peculiarity in the attitude to the TV-set is investigated; on the base of the observations the 
social practice of the use of TV-set is reproduced and a question of the TV-set  functions is raised.

The symbolicallness of the TV-set is realized in its marking of the centre of the dwelling. TV-set has be-
come the ritual subject on the holidays been the utilitarian thing in its appointment. 

TV-set doesn’t lose its actuality. It is easily traced through its usage not only in the city dwelling, but also 
in the amusing establishments (bars, restaurants, cafes, night clubs, discotheques). TV-set may also be seen 
in the fixed-route taxies of Odesa.  Nowadays TV-set is in the majority of public establishments, like the sta-
tion buildings, airports, etc.

It is proved that TV-set has ceased to be the innovative object and vice versa become the traditional thing 
for the material culture of the city and village. The symbolicallness of the TV-set is caused with its diverse 
functions (as social, communicative, ritual and licensing).

Keywords: globalization, city, life, culture, TV-set.
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УДК  738.3+398.47(477.63/.65)  Олена Щербань 
(Опішне)

НАРОДНА «МАГІЯ» У ВИГОТОВЛЕННІ  
ТА ПОБУТОВОМУ ВИКОРИСТАННІ  
ГЛИНЯНОГО ПОСУДУ В НАДДНІПРЯНЩИНІ 
(кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)

У статті йдеться про народні «магічні» дії і способи в процесі виготовлення, купівлі та під-
готовки глиняного посуду до використання в Наддніпрянщині. Проаналізовано всі відомі свід-
чення, записані етнографами наприкінці ХІХ – упродовж ХХ ст. Авторка дійшла висновку, що 
такі дії над глиняним посудом були подібні за суттю в різних частинах досліджуваного регіону. 
Зазвичай вони пов’язані з проявами охоронної та імітаційної так званої «білої» магії. Лише в 
Бубнівці (Вінниччина) зафіксовано випадки виготовлення посудин за спеціальною технологією 
для так званої «чорної» магії.

Ключові слова: Наддніпрянщина, етнологія, глиняний посуд, традиція, символ, «пуп», мітка, 
культура харчування українців, магія, глечик, горщик, жінка, гончар.

В статье речь идет о народных «магических» действиях и способах в процессе изготовления, 
покупки и подготовки глиняной посуды к использованию на Поднепровье. Анализируются все 
известные свидетельства, записанные этнографами в конце ХІХ – на протяжении ХХ вв. Автор 
пришла к выводу, что такие действия над глиняной посудой были подобны по сути в разных 
частях исследуемого региона. Обычно связаны они с проявлениями охранной и имитационной 
так называемой «белой» магии. Только в Бубновке Винницкой области зафиксированы случаи 
изготовления сосудов по специальной технологии для так называемой «черной» магии.

Ключевые слова: этнология, глиняная посуда, традиция, символ, «пуп», метка, культура пита-
ния украинцев, магия, крынка, горшок, женщина, гончар.

The article is devoted to folk «magic» actions and methods in the process of making, purchasing 
and preparation of the earthenware crockery to the use in Naddnipryanshchyna. All known evidences 
recorded by the ethnographers in the end of the ХІХth–ХХth centuries are analyzed. The author 
has concluded that such actions with the brown ware are similar in essence in different parts of the 
investigated region. They are usually related with the manifestations of the guarding and imitatory so 
called «white» magic. Only in Bubnivka (Vinnychyna) the cases of making vessels according to the 
special technology for the so-called “black” art were fixed. 

Keywords: Naddnipryanshchyna, ethnology, the earthenware crockery, tradition, symbol, umbilicus, 
mark, culture of nourishment of Ukrainians, magic, jug, pot, woman, potter.

Вивчення людської діяльності на 
фоні культурно-традиційного поля, 

у якому обертаються люди даного суспіль-
ства в певну історичну епоху, видається 
надзвичайно важливим. Це передбачає за-
нурення дослідника у вир народного жит-
тя через актуалізацію окремих, зазвичай 
малопомітних постатей, які звично для 
них діяли в повсякденні. У полі нашого 
зору – жінка-господиня – носій народ-
них знань про «прибуткове» ведення жі-
ночого домашнього господарства, вагому 
частину якого складав глиняний посуд. 
Упродовж тисячоліть він був невід’ємною 
складовою культури мешканців досліджу-
ваної нами Наддніпрянщини. На кінець 
ХІХ ст. – час появи перших ґрунтовних 

етнографічних досліджень гончарства і 
способів використання глиняного посуду 
в народній культурі харчування, сфор-
мувався значний асортимент його форм, 
багаті традиції користування ним, зафік-
совані в наукових працях Л. Соколов-
ського, А. Твердо хлєбова, В. Щелоков-
ської, І. Зарецького. Опрацьовуючи ці 
праці, доходимо виснов ку, що українці 
витворили самобутню культуру виготов-
лення і вжитку глиняного посуду.

З точки зору сучасного дослідника, 
глиняний посуд із самого початку був 
оточений раціональними і так званими 
«магічними» діями жінки-господині або 
гончаря під її впливом, які мали забез-
печити довгий вік, плідне застосування 
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посуду, наділення його захисними власти-
востями, сприяти добробуту родини. На 
фоні мозаїчної панорами народного світо-
сприйняття, особливостей культурно-іс-
торичних традицій українців, прийшов 
час об’єктивно проаналізувати картину 
«магічності» жіночих дій (профанних і 
сакральних) над посудом. Важливо розі-
братися, чи це «магія», коли господиня 
виконувала низку узвичаєних для неї дій, 
чи можна всі ірраціональні дії предків 
з погляду сучасності називати «магічни-
ми»? Розглядаючи цю проблему, варто 
враховувати неослабну увагу до неї, спе-
цифіку народознавчих праць різних епох, 
а також рівень обізнаності та «втаємни-
ченості» господинь у веденні домашнього 
господарства. Відтак метою пропонованої 
статті є висвітлення теми «магічності» дій 
гончаря в процесі виготовлення, жінки-
господині під час купівлі та підготовки 
глиняного посуду до використання. Дана 
розвідка присвячена малодослідженому 
в цьому сенсі регіону – Наддніпрянщи-
ні [5, с. 368].

Найбільше публікацій про глиняні ви-
роби припадає на кінець ХІХ ст., другу 
половину 1920-х років, 1990–2000 роки.

Однією з перших спроб детального 
опису способів залучення глиняного по-
суду в кухонне господарство є ґрунтовна 
стаття «Пища и питье крестьян-малорос-
сов, с некоторыми относящимися сюда 
обычаями, поверьями и приметами», під-
писана ініціалами В. Щ., що побачила світ 
у журналі «Этнографическое обозрение» 
1899 року [1]. Написана вона на основі ма-
теріалів, зібраних у Куп’янському повіті 
Харківській губернії зі слів селянок Мар-
фи Столяревської, Параски Тур, Лукерії 
Солодкої та інших [1, с. 268]. Зокрема, 
її авторка, Варвара Щелоковська, згада-
ла ірраціональні способи купівлі та під-
готовки до використання глиняних глечи-
ків і горщиків мешканцями Куп’янського 
повіту Харківської губернії наприкінці 
ХІХ ст. Проаналізувавши працю, стає 
зрозуміло, що дослідниця послуговувала-
ся не лише методом фіксації явища через 
збір інформації, але й таким вагомим для 
етнології методом безпосереднього спосте-
реження, оскільки проживала в цій місце-
вості понад десятиліття.

Іншою специфікою позначена наступ-
на праця – дослідження професора Ми-
коли Сумцова «Очерки народного быта 

(Из этнографической экскурсии 1901 г. 
по Ахтырскому уезду Харьковской гу-
бернии)» (1902) [20]. Описуючи стан 
гончарства в Охтирському повіті (пере-
буваючи там впродовж короткого проміж-
ку часу – липня-серпня 1901 р.), учений 
звернув увагу на рідкісні обрядові виро-
би, зокрема весільні графини з левами й 
рюмки-трійчатки, зафіксував звичай на-
писання хрестиків на глиняному посуді. 
М. Сумцов зазначив: «В Межирічі в Па-
далки, та і в інших місцях, наприклад у 
боромлянських гончарів, на глечиках зав-
жди зображувався маленький хрестик. 
На інших гончарських виробах хрестиків 
не роблять». «Звичай писати хрестики на 
глечиках зумовлений базарним попитом. 
Такі глечики охоче розкуповуються баба-
ми, які в хрестикові вбачають талісман від 
псування молока відьмами». Дослідник 
звернув увагу на те, що «среди густого 
облака суеверий, облегающего крестьян, 
поверья о ведьмах держатся чрезвычайно 
прочно, и всякая порча молока ныне, как 
и встарину, объясняется тем, что “видьма 
походыла”» [20, с. 38].

Аналізуючи праці обох згаданих до-
слідників, помітно, що стимулом наноси-
ти оберегові позначки на глиняний посуд 
для гончарів був запит від споживачок-
господинь. Саме попит на позначені хрес-
тиками, «пупами» глечики заохочував 
гончарів виготовляти їх.

Зображення глечиків із хрестиками з 
території Полтавщини наведено в працях 
кінця ХІХ – початку ХХ ст.: «Гончарный 
промысел в Полтавской губернии» (1894), 
«Украинское народное творчество. Се-
рия VІ. Гончарные изделия. Выпуск 1-ый. 
Типы украинской гончарной посуды» 
(1913) [4, с. 100, мал. 10; 22, табл. 4] із 
зазначенням, що це «глечики молочні», 
але про обставини нанесення магічного 
символу на такі посудини та його функції 
не зауважено.

Наступний потужний пласт дослід-
ницьких студій датується кінцем 1920-х 
років. З-поміж інших вирізняються праці 
Євгенії Спаської та Лідії Шульгіної.

Є. Спаська була єдиним етнографом, 
яка найбільш детально описала звичай 
писати хрестик на глечику та пов’язані 
з ним вірування на основі опитування. 
Улітку 1926 року, під час робочої поїздки 
на Чернігівщину з метою придбання екс-
понатів для Кустарного відділу Київсько-
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го сільськогосподарського музею, вона 
опитала одного з найстаріших гончарів 
с. Шатрище Новгород-Сіверського повіту 
Дениса Федоровича Щербака. Респондент 
зазначив, що: «Не всі гончарі це знають 
і роблять, а баби за такими глечиками 
страшенно побиваються, бо в них бу-
ває найкращий “збір” – одстоюється 
молоко на все горло» [19, c. 35]. На пи-
тання Є. Спаської про різновиди посуду 
для спеціальних потреб, гончар розповів 
про «посні горщики», які використовують 
лише тричі на рік: на кутю (6 січня), на-
передодні Хрещення (18 січня) і на Голо-
восіка (11 вересня) [19, c. 35]. («Посні», 
тобто нові, не використовувані [28].) До-
слідниця простежила також паралелі між 
сутністю свята, під час якого наносили-
ся хрестики на глечики, і очікуваним від 
зоб раження ефектом [19, c. 38–39, 41].

Стаття Л. Шульгіної «Ганчарство в 
с. Бубнівці на Поділлі», опублікована в ІІ 
томі збірника наукових праць «Матерія-
ли до етнології» (Київ), досі залишається 
найповнішим описом цього відомого гон-
чарського осередку. Дослідження написа-
не на основі трьох її етнографічних «екс-
курсій» (кінець зими, осінь 1926 року, літо 
1928 року). Праця характеризує Л. Шуль-
гіну як талановитого і прискіпливого етно-
графа. Про це свідчить стиль написання, 
а також застосована нею методика: «опи-
суючи гончарство в Бубнівці я здебільшо-
го спиралась на свої безпосередні спосте-
реження, намагаючись, по змозі бачити 
все, що стосується гончарської праці, і 
записувала все під час роботи. Запису-
ючи відомості, що їх подавали мені буб-
нівські ганчарі, я намагалась передати 
їх точно в тій формі, як вони говорили» 
[24, c. 112]. Варто зауважити, що в 1920-х 
роках в українській етнографії відбулося 
переосмислення методики збиральницької 
роботи. Зокрема, Антон Онищук, безпо-
середній керівник Л. Шульгіної, запро-
понував і впроваджував у роботу етно-
графів метод стаціонарного дослідження, 
який передбачав комплексне, довготрива-
ле вивчення «дослідних станцій» – сіл, 
цікавих народними промислами, підкрес-
лював нерозривність явищ матеріальної 
й духовної культури народу [18]. Село 
Бубнівка на Поділлі стало однією з «до-
слідних станцій» української етнографії 
з легкої руки уродженця Вінниччини 
Юрія Александровича, який цікавився 

історією гончарства та економічною скла-
довою промислу [24, c. 111]. Л. Шульгіна 
мала вивчати «техніку бубнівських ган-
чарів та все те оточення, що в ньому 
відбувається їхня робота й пливе їхнє 
щоденне життя» [24, с. 111–112]. У ре-
зультаті такої детальної роботи «Віруван-
ням, звичаям та забобонам» присвячено 
ІХ розділ фундаментальної статті. У її 
підрозділах (1. «Дні, коли не можна ро-
бити»; 2. «Забобони, зв’язані з виробом 
посуду»; 3. «Звичаї при купівлі та ті, що 
стосуються нового посуду») та підрозділі 
10. «Вірування та забобони» розділу ХІ 
«Кінцеві уваги» подано найдетальніші до-
нині з опублікованих польових матеріалів 
і багато в чому унікальні відомості про 
«магічні» елементи в  процесі виготовлен-
ня та купівлі глиняного посуду. Л. Шуль-
гіна єдина, яка згадала виготовлений 
спеціальним способом посуд для надання 
йому «магічного» заряду: «прибутні ла-
дущики», «горня з слимаків», «горня на 
відлів» [24].

У 1930-х роках після «розгрому» 
Україн ської академії наук, музейних уста-
нов, репресій стосовно провідних етногра-
фів вивчення цього напряму припинило-
ся. Лише на хвилі перебудовчих процесів 
у СРСР підвищився інтерес до спадщини 
українців, з’явився доступ до забороненої 
в радянські часи літератури, зросла заці-
кавленість до духовної культури. У галузі 
народного гончарства це, зокрема, вилило-
ся в праці Олеся Пошивайла (1993) [12], 
Ігоря Пошивайла (2000) [13], Костянти-
на Рахна (2012) [17], Людмили Меткої 
(2013) [9], Анатолія Щербаня (2014) [26] 
та ін. Але наприкінці 1980-х – на почат-
ку 2000-х років реалії народного життя, 
розвитку гончарства були іншими, ніж у 
1920-х роках. В одних гончарних осеред-
ках воно назавжди занепало, в інших – 
працювали окремі гончарі. У Наддніпрян-
щині лише в Опішному (Полтавщина) 
воно розвивалося як масове виробництво, 
але не кустарне, як у давнину, а промис-
лове. Відповідно, відшукати польові ма-
теріали про архаїчну сторону народного 
життя – «магію» – у використанні гончар-
них виробів, було складно. Лише О. По-
шивайло віднайшов окремі уривчасті ві-
домості в Опішному (Полтавщина), Вербі 
та Олешні (Чернігівщина) [12, с. 270–271]. 
Тому в більшості випадків дослідники та-
кого цікавого явища народної культури, 
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як магічні способи виготовлення, вибору і 
підготовки глиняного посуду до викорис-
тання були вимушені інтерпретувати дані, 
зібрані попередниками.

Найповніше ці аспекти висвітлено в 
монографії О. Пошивайла «Етнографія 
українського гончарства: Лівобережна 
Україна» (1993). У праці використано зде-
більшого матеріали з Лівобережної Украї-
ни, залучено значну кількість відомостей 
з Правобережної та Західної України. На 
підставі опрацьованих джерел та літера-
тури – переважно опублікованих записів 
етнографів та народознавців першої по-
ловини ХІХ – другої половини ХХ ст., 
а також власних польових досліджень, 
здійснених в останній чверті ХХ ст., ав-
тор подав власне бачення побутування 
глиняного посуду в другій половині ХІХ–
ХХ ст. Ідеться, зокрема, про роль обрядо-
дій з глиняним посудом у процесі купівлі 
й уведення його в господарство. Згадав ав-
тор про «магічну» силу сіна (соломи), що 
потрапляло всередину посудини під час її 
транспортування, і «магічні» маніпуляції 
з новим, уже купленим глиняним посудом 
[12, с. 230–231, 232], навів також прикла-
ди «магічних дій» з глиняним посудом, 
пов’язаним з молочним господарством. 
О. Пошивайло дійшов висновку, що гор-
щики та глечики були атрибутами відьом-
ських чарів; хрещик на глечиках оберігав 
молоко від відьом, тобто був елементом 
охоронної магії; пуп-відросток на дні гле-
чика зсередини, зроблений гончарем, – це 
джерело постійного прибування молока в 
глечику, гарантія його збереження і неви-
черпності [12, с. 266–267, 270–271, 275]. 
Використавши праці В. Щелоковської, 
Л. Шульгіної, Є. Спаської та інших і опи-
раючись на власні уявлення, дослідник 
породив концепцію «магічності» у тлу-
маченні функцій та правил поводження з 
глиняним посудом, проте дещо гіперболі-
зував окремі висновки. У ХХІ ст. ця пра-
ця стала однією з головних для представ-
ників новоствореної науки керамології, 
які деталізують і розвивають започатко-
вані в ній напрями.

Найбільш активним дослідником сим-
волізму гончарних виробів у культу-
рі слов’ян, місця і ролі гончарства в їх 
міфологічному світогляді став філолог 
Костянтин Рахно. Здебільшого викорис-
товуючи наведені О. Пошивайлом мате-
ріали, дещо розширивши їх включенням 

інших джерел, у тому числі зарубіжних, 
він досліджував проблеми, порушені в 
даній публікації [14; 15; 16; 17]. Дослід-
ника приваблюють магічні та міфологічні 
аспекти дій, пов’язані з глиняним посу-
дом. Згідно з його концепцією, ці дії від-
бивають сакралізований статус гончаря. 
К. Рахно значною мірою абсолютизує цей 
статус, а його поглиблені екскурси з ви-
значення семантики та поширення окре-
мих аспектів досліджуваної теми досить 
часто дискусійні.

Анатолій Щербань у праці «Хрестопо-
дібні знаки на традиційній кераміці Ліво-
бережної України: історія й семантика» 
(2014) уперше прослідкував історію роз-
повсюдження хрестоподібних знаків на 
посуді Лівобережної України від найдав-
ніших часів до кінця ХІХ ст., подавши 
власне бачення їхньої семантики, залу-
чивши записи етнографів першої третини 
ХХ ст. Учений дійшов висновку про те, 
що ці знаки на досліджуваній території 
використовувалися епізодично, у різні 
періоди історії гончарства, очевидно, під 
впливом зовні. Найімовірніше, вони вико-
нували оберегову функцію [26].

Суперечливість поданих сучасними до-
слідниками тлумачень дає підстави знову 
звернутися до перегляду наявних на сьо-
годні джерел щодо так званих «магічних» 
способів приготування глиняного посуду 
до використання. Подамо якомога повні-
ший опис усіх відомих фактів «магічної» 
підготовки глиняного посуду з точки зору 
господині-споживачки (а не сучасного ін-
терпретатора, який мислить інакше). Адже 
саме під її потреби гончарі, як то кажуть, 
годили, виробляючи посуд з «магічними» 
властивостями. У цьому вбачаємо наукову 
новизну дослідження. Відповідно, наведе-
мо найбільш вірогідні інтерпретації опи-
суваних явищ, зазвичай зроблені самими 
дослідниками, що їх фіксували. Звернемо 
увагу на деякі суперечливі моменти попе-
редніх студій.

Зауважимо, що джерельна база стосу-
ється не всієї території Наддніпрянщи-
ни, а окремих гончарних осередків, які 
функціонували від крайнього заходу до-
сліджуваної території до крайнього сходу. 
Археологічні матеріали хронологічно роз-
межовані ХVIII–ХІХ ст., етнографічні – 
кінцем ХІХ–ХХ ст., що, з одного боку, 
свідчить про майже як двохсотлітню без-
перервність цієї традиції, а з другого, – 
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значною мірою ускладнює інтерпретацію 
матеріалів. Усвідомлюючи це, у подаль-
шому викладі будемо розмежовувати дані 
по різних регіонах і хронологічних періо-
дах (якщо вони різняться), що вважаємо 
науково обґрунтованим.

Першим і достатньо добре дослідже-
ним способом «магічного» впливу  на гли-
няний посуд є використання господинею 
глечиків з нанесеними гончарем найпрос-
тішими за формою прямими чотирикінце-
вими хрестиками [20, с. 38; 19, с. 35–41; 
12, с. 270–273; 16, с. 120–128; 26].

У ХХ ст. жінки-господині, для яких 
виготовлявся такий посуд, вірили, що 
хрестики на глечиках оберігатимуть мо-
локо в них від псування відьмами [20, 
с. 38; 12, с. 270], вважали, що в таких 
виробах буде кращий «збір» вершків [19, 
с. 38–39], або хотіли, «щоб корова давала 
багато молока і сметани було багато» [12, 
с. 271]. Усі твердження з точки зору гос-
подинь  можуть бути пов’язані між собою, 
оскільки, якщо відьма не буде псувати мо-
локо, відбирати з нього жир – вершків у 
глечику буде більше. Цікаво, що більшість 
інформаторів – гончарів, яких запитува-
ли дослідники про те, чому вони зобража-
ли на глечиках хрестики, мотивували цей 
факт тим, що «на базарі їх краще купува-
ли», «баби завжди надавали їм перевагу» 
[12, с. 270], «баби за такими глечиками 
страшенно побиваються» [19, с. 5]. Отже, 
респонденти повідомляли про те, що 
основ ним мотивом нанесення гончарями 
хрестиків на посуд було задоволення по-
питу споживачок на помічені таким чином 
вироби. Та й самі господині (збереглися 
записи лише з Куп’янського повіту, що на 
Харківщині) на денцях усього нового по-
суду ставили хрести вуглиною, а склада-
ючи компоненти борщу в новий горщик, 
його спочатку перехрещували, а потім пи-
сали зовні п’ять хрестів (один на дні й 
чотири на боках) [1, с. 273]. Збереглися 
етнографічні записи про те, що такі зна-
ки зображувалися впродовж кінця ХІХ – 
першої половини ХХ ст., хоча на Пол-
тавщині віднайдені глечики з подібними 
хрестиками, датовані ХVIII ст. [23, с. 63, 
рис. 18 : 3; 7, с. 159, рис. 1 : 4].

Досі не опубліковано жодного свід-
чення про використання такого посуду з 
хрестиками на інших територіях Укра-
їни, окрім Дніпровського Лівобережжя 
(Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини). 

Знай дені такі глечики в сусідній Курській 
області Російської Федерації [16, с. 121; 2, 
с. 212]. Ця територія збігається з місцем 
колишньої локалізації літописного племе-
ні сіверян, які у VІІІ–Х ст. також вико-
ристовували прямі хрести для орнамента-
ції посуду [26]. Можна було б пов’язувати 
поширення такого звичаю в регіоні від 
цього племені, але нині прослідкувати 
зв’язок між хрестами сіверян і мешканців 
цього регіону у ХVІІІ–ХХ ст. неможливо, 
оскільки в значному хронологічному про-
міжку часу подібних зображень хрестів 
на посуді не збереглося.

Техніка нанесення таких знаків відпо-
відала орнаментальним традиціям, влас- 
тивим гончарному центру, у якому виго-
товлялися ті чи інші посудини. Відповід-
но, більшість хрестів намальовано анго-
бами. Лише на глечику першої половини 
1920-х років із с. Шатрище (Чернігівщи-
на), основний орнамент якого було нане-
сено за допомогою лискування і прокочу-
вання штампом, хрестик був виконаний 
технікою вдавлювання [19, с. 36–37]. На 
інших частинах посудин розміщували-
ся типові концентричні прямі і хвиляс-
ті лінії. 

Детальний опис процесу нанесення 
гончарем хрестів на глечики здійснила 
лише Євгенія Спаська за свідченнями 
1926 року одного з найстаріших гончарів 
с. Шатрище Новгород-Сіверського повіту. 
Вона з’ясувала, що хрестики він наносив 
на вироби лише один раз на рік – «в збір-
ну чи Федорову суботу» (суботу першого 
тижня Великого посту), у той час, коли 
правилася служба в церкві, приблиз-
но від її середини до кінця (період, що 
орієнтовно міг тривати від 30 хвилин до 
двох годин). Звичайно, майстер міг виго-
товити за цей час лише кілька десятків 
посудин. Тому такі вироби коштували 
вдвічі дорожче звичайних [19, с. 38–39]. 
Є. Спаська простежила паралелі між сут-
ністю свята, під час якого зображувалися 
хрестики на глечиках, і очікуваним від 
зображення ефектом. Збірна субота в на-
родному календарі вважалася суттєвим 
моментом концентрації життєвих благ 
[19, с. 41] – відповідно люди вірили, що у 
виготовлених цього дня глечиках, позна-
чених хрестиками, концентруватиметься 
більше вершків. Тобто наявне одне свід-
чення про те, що і сам процес нанесення 
хрестів на глечики був ритуалізований. 
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Виходячи зі своєї концепції походжен-
ня і семантики хрестоподібних знаків на 
посуді для молока, К. Рахно вважав за-
писаний Є. Спаською звичай пізнім від-
голоском більш давніх традицій. Опиту-
вання гончарів, зроблені О. Пошивайлом 
у 1980-х роках, уже не містили інформа-
ції про те, що такі глечики виготовляли-
ся саме в збірну суботу [16, с. 121]. Такі 
знання були втрачені, оскільки традиції 
українців були перервані.

Іноді хрестики зображували на посу-
динах, не пов’язаних з молочним госпо-
дарством, – на тиквах і мисках [23, с. 66; 
10, с. 17; 11, с. 188]. На миски хресто-
подібні знаки іноді наносили на денця. 
Не вдаючись до дискусії з концепціями 
О. Пошивайла та К. Рахна про те, що 
символізував сам знак хреста і глечик з 
ним, констатуватимемо лише обереговий 
та благодатний сенс семантики хреста для 
господинь, що користувалися такою по-
судиною. Тобто хрест є виявом застосу-
вання гончарями і господинями охоронної 
«магії». Зображення хрестів з обереговою 
метою наносилися і на інші предмети. На-
приклад, досі на Лівобережній Україні 
віруючі селяни малюють хрести у своєму 
господарстві на Хрещення (Йордан) та в 
Страсну п’ятницю. На Водохреща хрес-
ти тепер зображують переважно освяче-
ною крейдою на дверях, воротах, вікнах, 
передніх кутах будівель. На Страсну 
п’ятницю їх малюють полум’ям освяченої 
(«страсної») свічки на одвірках, балках 
тощо. Старі зображення, як правило, не 
витирають, а нові малюють або поверх їх, 
або на вільному місці поруч. Мета таких 
зображень – захист садиби від блискавки 
і нечистої сили. Наприкінці XIX – на по-
чатку ХХ ст. перед освяченням дерев’яних 
будинків у кімнатах олійними фарбами 
малювали чотири хрести, які символі-
зували чотирьох апостолів-євангелістів, 
про що свідчать відповідні підписи [25]. 
Наприкінці ХІХ ст. у Куп’янському пові-
ті, наприклад, господині також наносили 
хрести ребром долоні на першу хлібину, 
яку ставили в піч, на пересіяне борошно, 
приготовлене для випікання паляниць, та 
на масло, яке ставили в горщику для збе-
рігання в погріб [1, с. 275, 277, 300].

Другим дослідженим способом надан-
ня магічних функцій глиняному посуду 
є формування гончарем конічного чи ци-
ліндричного виступу (так званого «пупа») 

на внутрішньому боці денця глечика. Такі 
елементи формувалися на глечиках з  
Наддніпрянщини: Полтавщина [23, с. 59, 
63, рис. 18 : 9], Куп’янський повіт Харків-
щини [1, с. 273], с. Громи на Черкащині 
[6, с. 147], с. Бубнівка (Вінниччина) [24, 
с. 168]. Їх також зафіксовано в інших ре-
гіонах розселення слов’ян, наприклад, у 
селах Гавареччина, Шпиколоси Золочів-
ського району Львівщини [3, с. 122, 123], 
у селах Ставок та Меджибіж Летичівсько-
го району й у с. Загребля Ізя славського 
району на Хмельниччині [3, с. 123, 125], 
на хуторі Тетерівка, у с. Троянів Жито-
мирського району, у с. Царівка Корости-
шівського району на Житомирщині [3, 
с. 124], у с. Залісці Збаразького району 
на Тернопільщині та в с. Вілія Гощан-
ського району, у с. Кривиця Дубровиць-
кого району на Рівненщині [3, с. 125, 
127], у с. Ольхівка Іршавського району 
на Закарпатті [3, с. 126], а також у Чехії, 
Словаччині, Угорщині [3, с. 128]. Меш-
канці Бубнівки, опитані Л. Шульгіною 
стверджували, що вірування про важ-
ливі функції «пупа» дуже давні, старо-
винні [24, с. 168], тобто гладущики, ви-
готовлені в ХІХ ст., були також зроблені з 
«пупами». Про давність традиції виготов-
лення глечиків з «пупами» свідчило ба-
гато гончарів з різних осередків Західної 
України, опитаних Олександром Бобрин-
ським [3, с. 122–125]. Глечик з «пупом», 
знайдений у Полтаві Остапом Ханком, 
дослідник датував часом, не пізнішим 
ХІХ ст. [23, с. 59, 63, рис. 18:9]. Тобто 
звичай виготовлення глечиків з «пупами» 
і подібне пояснення їхнього призначення 
існували на території України від Захо-
ду до Сходу здавна. Був він поширений 
і на сусідніх західних землях. Чим це 
можна пояснити? Спільний імпульс? Хто 
першим його кинув? К. Рахно пояснив це 
так: «Територіальне поширення цих зви-
чаїв, у свою чергу, наводить на думку про 
їхній зв’язок зі скотарськими племенами 
Поділля, Буковини й Закарпаття доби 
ранньої бронзи, розселення яких сягало 
Середнього Полісся, а поодинокі культур-
ні впливи простежуються й на Лівобереж-
жі» [15, с. 87]. Хто знає давню історію 
нашого регіону, погодитися з таким твер-
дженням не може. По-перше, і найголов-
ніше, тому що між добою ранньої бронзи 
і сучасністю минуло понад чотири тися-
чі років. «Пупи» ж використовувалися 
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лише в ХХ ст. Нам не відомо (К. Рахно 
також не наводить подібних свідчень) про 
наявність таких елементів на ліпленому 
посуді. А саме такий посуд, за винятком 
короткого проміжку часу існування чер-
няхівської культури (ІІІ–ІV ст.), виготов-
ляло населення згаданої дослідником те-
риторії аж до початку ІІ тис. н. е. Тобто 
корені широкого розповсюдження звичаю 
формувати «пуп» у глечиках слід шука-
ти в часи, більш наближені до сучасності, 
зокрема, вірогіднішими здаються парале-
лі, наведені О. Бобринським, – знахідки 
із середньовічного Херсонеса (Крим) та 
Пліснеська (Львівщина) [3, с. 131–132]. 
Відомо, що Лівобережна Україна заселя-
лася переважно в ХVI–ХVIІ ст. вихідця-
ми з Поділля та Західної України. Вва-
жаємо, що на Дніпровське Лівобережжя 
звичай виготовлення глечиків з «пупами» 
був принесений саме ними, але це питан-
ня виходить за межі нашого дослідження.

Л. Шульгіна зазначила, що «пуп» на 
дні мав кожен виготовлений бубнівськи-
ми гончарями гладущик (їх форми і роз-
міри були різними [24, с. 148, мал. 15, 
16, 17]). Дослідниця зауважила, що він 
витягувався з дна виробу в останній мо-
мент, коли посудина була вже сформова-
на. Проте таким способом можна зробити 
лише невеликий за розмірами (заввиш-
ки до 1 см) виступ. Відомо, що гончарі 
робили і значно вищі «пупи». Зокрема, 
інформаторка Софія Ганчар повідомля-
ла дослідниці про те, що «пуп великий 
сторчит у дні» [24, с. 168]. Такий «пуп» 
можна було сформувати лише способом, 
зафіксованим у західних регіонах Украї-
ни О. Бобринським: його наліплювали з 
окремого шматочка глини в той момент, 
коли посудина була «згончарована» на 
половину висоти [3, с. 122]. Л. Шульгі-
на зауважила про можливість появи «пу-
пів» на глечиках «якимось примітивним 
технічним способом роботи», хоча потім 
сама ж її заперечила. Не підтвердив її 
й О. Бобринський, який спеціально до-
сліджував це питання [3, с. 122]. Тобто 
виготовлення глечиків з «пупами» на-
прикінці ХІХ – ХХ ст., можна пояснити 
лише метою доброго «магічного» впливу 
на вироби. А стимулював їх виготовлення 
знову ж таки попит з боку споживачок. 
Опитані В. Щелоковською, Л. Шульгі-
ною, М. Коекою й О. Бобринським рес-
понденти однозначно стверджували, що 

глечики з «пупами» вони купували для 
того, щоб у них більше зсідалося смета-
ни. Лише О. Бобринський зафіксував той 
факт, що на Львівщині «пуп» символізу-
вав чоловічий статевий орган [3, с. 122–
124]. Підтримуючи думку авторитетного 
дослідника і вважаючи теоретичні рекон-
струкції О. Пошивайла та К. Рахна знач-
но ускладненими, вважаємо, що «пуп» 
всередині глечика, найімовірніше, – фа-
лічний символ, що покликаний плодити, 
примножувати.

У такому разі накопичення в глечику з 
«пупом» більшої кількості вершка, ніж у 
посудині без нього, можна пояснити через 
імітативно-контактну магію. Це пояснення 
підтверджує й архаїчний спосіб купівлі 
таких глечиків, занотований В. Щелоков-
ською, Л. Шульгіною та О. Бобринським. 
В. Щелоковська стверджувала, що в Ку-
п’ян ському повіті господині, купуючи нові 
глечики, не брали їх за вінця, а опускали 
всередину руку, перевіряли, чи є на дні 
«пуп» [1, с. 273]. Л. Шульгіна записала 
свідчення від Титяни Ганчар (саме «Ти-
тяни») та Гані Ганчар з Бубнівки про те, 
що господині, купуючи глечики, засува-
ли в них руку «кілько засягне», не ста-
вили їх потім на землю і казали тихень-
ко: «До половини сметани, до половини 
сиру, а сироватки нема, бо з’їст дурна». 
Купували глечики, не торгуючись  [24, 
с. 169]. О. Бобринський від старого гон-
чаря А. Т. Коробочки із с. Ставки (під 
Меджибожем) Летичівського р-ну Хмель-
ницької обл. зафіксував найскладніший 
обряд купівлі посуду. За його словами, 
господині діяли дуже дивно, купуючи в 
нього гладущики, ніби вони «відьмачки». 
Спочатку вони присідали над гладущи-
ком, опускали в нього «човником» паль-
ці правої руки так, щоб вони торкалися 
«пупа», і починали щось нашіптувати. 
На думку гончаря, вони зверталися до 
«пупа» зі словами «Давай більше смета-
ни», «Давай більше масла» і т. п. Потім 
питали, скільки коштує гладущик, і, не 
торгуючись, купували його [3, с. 124].

Л. Шульгіна записала спогади мешкан-
ки Бубнівки про те, що гладущиків най-
більше замовляли гончареві в піст «і все 
загадуют з пупами, пуп великий сторчит 
у дні» [24, с. 168]. Але в цьому випадку 
ніякої магії шукати не доводилося. У піст 
найбільше використовували гладущиків 
для відстоювання молока, оскільки в цей 
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період родина утримувалася від вживан-
ня скоромного, тож підзбирували вершки, 
з них робили сметану й масло, з кисля-
ку – сир та сироватку.

Натирання глечика свяченим салом 
частково пов’язане з імітативною магією, 
але в тому є й раціональне зерно (змен-
шити пористість черепка) [1, с. 273; 24, 
с. 169]. Інформаторка Софія Ганчар з 
Бубнівки була впевнена в тому, що таке 
натирання було ефективним лише для 
глечиків з «пупом» [24, с. 169].

О. Бобринський звернув увагу на магіч-
ність іншого символу, вдавлення-«мітки», 
що ставився на вуха не лише глечиків, 
але й інших посудин. За матеріалами із 
Західної України, «мітка» символізує жі-
ночу статеву ознаку [3, с. 122–124]. На 
досліджуваній нами території посуд з та-
кими мітками був досить поширеним, але 
свідчень про їх магічну функцію жоден 
з дослідників не опублікував. Тому в цій 
статті зупинятися на них не будемо.

Наступну інформацію взято зі статті 
В. Щелоковської. Господині Куп’янського 
повіту, як і повсюдно в Україні, вибира-
ючи новий горщик, стукали по ньому ру-
кою і прислуховувалися, як він звучить. 
Вважали, що глухий звук свідчить про 
те, що це «горщок» – борщ у ньому не 
буде вдаватися, а дзвінкий – «горщи-
ця» – усе зварене в посудині буде смач-
ним [1, с. 273]. Раціональний сенс у та-
кій перевір ці очевидний. Дзвінкий звук 
від постукування утворюється в добре 
випаленому горщику без прихованих де-
фектів. У такому горщику й буде вдава-
тися будь-яка страва. Глухий звук буде 
утворюватися в недопаленому виробі чи 
такому, що має тріщини. Очевидно, він 
слугуватиме недовго, страви в ньому не 
будуть вдаватися, можливо з причини 
швидшого випаровування рідини. Водно-
час не варто виключати і «магічну» скла-
дову такого порівняння. «Горщиця» – 
жіночого роду [12, с. 229]. Саме жінка 
народжує дітей, готує страви, вона гос-
подиня в хаті, біля печі. Про те, що ви-
бір «горщиці» має не лише раціональний 
сенс свідчить також вибір діжі – купую-
чи її, господиня перераховувала «трос-
ті», з яких її було складено: «діжа, діж, 
діжа, діж». І неодмінно треба було, щоб 
закінчувалося «діжею». В іншому випад-
ку тісто не вдалося б [1, с. 274]. При ви-
борі глечика не радили видувати з нього 

солому. Вважали, що в такому випадку і 
сметана буде «дутись» [1, с. 273].

Л. Шульгіна – єдина з дослідниць, 
кот ра опублікувала факти виготовлен-
ня на замовлення інших глиняних посу-
дин побутового призначення з магічними 
властивостями. Найперше вона подала 
відомості про «прибутні ладущики» (гла-
дущики). Вважалося, що тільки в таких 
гладущиках був гарний збір вершків, 
сиру та масла. Вони були добрими на 
«спрат» – завжди наповненими сметаною 
[24, с. 167]. Бубнівські селянки вірили, 
що кількість та якість молока, що зберіга-
тиметься в гладущику, залежить від того, 
як його зроблено. Тому дорожче платили 
за «правильно» виготовлений гладущик, 
бо примічали, що в ньому завжди буде 
повно, а з «неприбутніх гладущиків не 
буде пользи» [24, с. 167]. «Прибутні ладу-
щики» гончарі повинні були виготовляти 
обов’язково натщесерце, до сходу сонця. 
Щодо дня їхнього виготовлення, свідчен-
ня респондентів різнилися. Герасим Бевс 
стверджував, що їх краще робити в першу 
суботу зростаючого місяця (коли місяць 
у підповні). За свідченням Гані Ганчар, 
одні гончарі робили у вищезгадану субо-
ту, інші – у будь-яку суботу. Деякі з них 
до сходу сонця ішли до криниці й казали: 
«я прийшов по воду, гладущики робити 
на сир, на сметану, на масло». Набирали 
води і тією водою поливали глей, місили 
його і починали виготовляти «прибутні 
ладущики», примовляючи «роблю ладу-
щика на сир, на сметану, на масло». За 
словами Якима Герасименка, їх могли ро-
бити і в п’ятницю, і в суботу – «це байду-
же», аби натщесерце та до сходу сонця [24, 
с. 167]. Аналізуючи свідчення, записані 
Л. Шульгіною, можемо стверджувати про 
наявність розбіжностей у тлумаченні гон-
чарями дня, коли необхідно виготовляти 
«прибутні ладущики», що може свідчити 
про початок нівеляції гончарських віру-
вань, пов’язаних із цим посудом.

Дуже поширеним, за спостереження-
ми Л. Шульгіної, було вірування про те, 
що горнята (невеликі горщики) на смета-
ну, на замовлення господинь, мали бути 
зробленими зі «слимаків», тобто з глини, 
що збирається в гончаря на руках під час 
роботи. У цьому випадку маємо справу з 
імітативною магією. Господині вірили, що 
збиратимуть сметану, як гончар «слима-
ки з пальців збирає», що саме в такому 
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горняті сметана буде маснішою, густі-
шою [24, с. 168].

У цій частині статті вважаємо доціль-
ним зупинитися на короткому описі про-
цесу виготовлення сметани, сиру і масла, 
для яких призначені вищеописані посуди-
ни з магічними властивостями. Викорис-
таємо найдетальніший донині етнографіч-
ний опис, наведений В. Щелоковською. 
Глечики з молоком, призначені для смета-
ни, улітку ставили в погребі, а взимку – у 
хаті, у шафі чи на полиці. Приблизно че-
рез три дні молоко скисало, а сметана зби-
ралася зверху. Тоді її обережно збирали 
ложкою, щоб не зачепити кисляку і скла-
дали в горщик (у Бубнівці це було горня 
зі «слимаків»). Із кисляку відтоплювали 
сир. Потім його складали у спеціальну 
сумку і пригнічували каменем, щоб вида-
лити лишки сироватки. Сметану, призна-
чену для виготовлення масла, спочатку 
відтоплювали і ставили в погріб для за-
гусання. Через два дні її вносили в хату, 
зливали сироватку і збивали масло качал-
кою чи спеціальною «колотушкою». По-
тім, зливши «підсметання» (сколотини), 
масло промивали холодною водою, затов-
кували в горщик, присолювали і ставили 
на зберігання в погріб [1, с. 300]. Опи-
сані «магічні» вироби були потрібні між 
часом надою молока і пересипанням гото-
вого продукту в іншу посудину. Глечики 
з «пупом» призначалися для збільшення 
жирності молока. Хрестик на глечиках 
мав оберігати поставлене для скисан-
ня молоко від відьом, які, за народними 
уявленнями, намагалися ним заволодіти 
за допомогою чар. У горнятках «зі сли-
маків» сметана, зібрана з «правильного» 
глечика, мала стати густішою, маснішою.

Отже, вищеописані глиняні вироби, на-
ділені «магічними» властивостями, були 
загальнопоширеними на Наддніпрянщи-
ні в межах певного гончарного осередку і 
оточуючих його населених пунктів («при-
бутні ладущики» і горнята «зі слимаків» 
у Бубнівці); у межах певного регіону – 
частини лісостепової зони Дніпровського 
Лівобережжя («глечики з хрестиками»); 
у межах широкої території від крайньо-
го заходу до крайнього сходу (глечики з 
«пупами»). Вірили, що такі вироби при-
несуть благодать у родину. Тому, очевид-
но, самі споживачки не вважали такі дії 
«чарами». Це була звичайна практика, 
притаманна «знаючим» господиням. При-

наймні, про це свідчать усі опрацьовані 
матеріали. Та частина гончарів у другій 
половині 1920-х та в 1960-х роках стави-
лася до ефективності таких дій скептично 
[24, с. 168; 3, с. 124–125], вважаючи їх 
«жіночою вигадкою».

Зовсім інший сенс мав посуд «на від-
лів». Це був горщик невеликого розміру 
чи глечик, зроблений для чарівництва, 
пов’язаного з нечистою силою, відьма-
ми, знахарками. Вважалося, що «такий 
горщик, на відлів роблений, дуже до па-
пороті здатний, як папороть цвіте» [24, 
с. 168]. Гладущик використовували для 
відбирання в чужих корів молока. Врахо-
вуючи етимологію слова «відлів», вважа-
ємо цю функцію головною в даному типі 
посуду. Тому не дивно, що їх робили «на-
впаки» від звичайного – долонями всере-
дину й обертали гончарний круг під себе  
[24, с. 168]. Такий прийом досить часто 
використовувався в народній магії та ча-
рівництві.

В українському суспільстві, принаймні 
від запровадження християнства (саме з 
цього часу збереглися писемні джерела, 
що дозволяють описувати аспекти духов-
ної культури з позицій частини тогочасно-
го суспільства), існує боязнь робити чари, 
бо це гріх, і майбутня розплата чекатиме 
неминуче. Проте гріхом з-поміж описаних 
вище магічних дій вважалося лише ви-
готовлення посуду «на відлів» [8, с. 69]. 
Відповідно, гончарі боялися виготовляти 
такі вироби, оскільки за це могла наступи-
ти кара: «буває руки виверне або покру-
тит, чи так що, боронь Боже, трапить-
ся. Хто зна що воно, через це опасуються 
робити» [24, с. 169]. І не дивно, оскільки 
такі вироби, за побутуючими в Бубнівці 
повір’ями, виготовлялися для чародійства 
відьмам і жінкам, які володіли особливи-
ми знаннями. Тому, очевидно, боячись по-
голосу, що вона «відьма», жінки не куп-
ляли посуду «на відлів» у гончарів свого 
села [24, с. 169].

Таким чином, етнографічні матеріали 
свідчать, що господині Наддніпрянщи-
ни, принаймні від кінця ХІХ ст. (мож-
ливо й раніше), використовували у сво-
єму господарстві посуд, виготовлений 
спеціальним способом, у певний день, час 
(«глечики з хрестиком», «горнята на від-
лів», «горнята з слимаків»), з особливи-
ми елементами («глечики з хрестиком»). 
Вони досить часто замовляли такий по-
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суд у гончаря. Гончарі й самі, враховую-
чи попит на «спеціальні» посудини, ви-
готовляти їх на продаж. Під час купівлі 
таких виробів та введення їх у господар-
ство знаючі господині проводили певні 
магічні дії, дотримуючись звичаю. Усві-
домлення «магічності» посуду, виготовле-
ного з елементами гончаревої «магії», та 
«магічності» маніпуляцій під час купівлі 
й уведення його в господарство, було сві-
домим, узвичаєним, нормою. Використан-
ня окремих схожих уявлень (наприклад, 
щодо глечиків з «пупом»), пов’язаних з 
таким посудом на знач ній території, оче-
видно, свідчить про те, що це залишки 
давніх вірувань. Разом з тим «глечики з 
хрестиком», наприклад, трапляються на 
меншій території, що може пояснюватися 
специфічними факторами впливу на їхню 
появу. Унікальність записів Л. Шульгіної 
про «прибутні ладущики», посуд «на від-
лів» та горнята зі «слимаків» можна пояс-
нити як багатством бубнівських вірувань і 
їхнім тривалим зберіганням, так і певним 
етнографічним талантом дослідниці, яка 
змогла «витягнути» з респондентів ту ін-
формацію, яка зазвичай приховується від 
дослідників.

Господині в ХІХ–ХХ ст. не розділяли 
магічні і не магічні способи приготуван-
ня глиняного посуду до використання. 
Керуючись усталеними в традиційному 
суспільстві на певній території традиція-
ми, які опиралися на передану предками 
звичаєвість, вони проводили «ірраціо-
нальні» з позиції сучасності дії, спря-
мовані на примноження вмісту посуду і 
захисту його від негативної дії «злих» 
сил. Пошуки глибших коренів цих дій 
вважаю досить суб’єктивними. Їх пере-
конливість залежить від ступеня під-
готовленості інтерпретатора, використо-
вуваної джерельної бази та внутрішніх 
установок.
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SUMMARY 

From the point of view of modern researcher the earthenware crockery has been surrounded with 
rational and so called “magical” actions of the women-mistress or the potter under her influence, which 
are used to secure long age, fruitful use of the plates and dishes, the dispensation of it with protective 
properties, assist to the family well-being. It’s a high time to analyze objectively a picture of the “magic” 
of female actions (sacred and profane) at the dishes against a background of mosaic panorama of folk per-
ception of the world, the peculiarities of cultural and historical traditions of Ukrainians. It is important 
to understand whether this is “magic” when the mistress has executed a number of common actions and 
if we may all irrational actions of our ancestors call “magic”? Considering this problem it is necessary to 
take into account the assiduous attention to it, specificity of ethnological works of different ages and the 
level of awareness and “erudition” of the mistresses at housekeeping. The proposed article is devoted to the 
elucidation of the theme of “magic” actions of the potter in the manufacturing process, women-mistress 
when buying and preparing the earthenware crockery for use. This article is devoted to Naddnipryansh-
chyna, the unexplored region in this sense.

Keywords: Naddnipryanshchyna, ethnology, the earthenware crockery, tradition, symbol, umbilicus, 
mark, culture of nourishment of Ukrainians, magic, jug, pot, woman, potter.
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УДК 393(477.51+476.2)(1-192.2) Олена Боряк 
(Київ)

БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЕТНОКУЛЬТУРНІ 
ВЗАЄМОВПЛИВИ НА ПРОСТОРІ ГОМЕЛЬСЬКО-
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ 
(за матеріалами поховальної обрядовості)

На прикладі поховально-поминального комплексу обрядів розглянуто соціокультурний вміст 
простору українсько-білоруського пограниччя в межах півдня Гомельської області Білорусі 
(у порівнянні з фактографічним матеріалом, зібраним на півночі Чернігівської області України). 
Наголошується, що ця етноконтактна зона є перехідною і відкритою для крос-культурних вза-
ємодій і процесів взаємозбагачення при збереженні нею певних локальних рис. 

Ключові слова: українсько-білоруське пограниччя, Гомельська область, поховально-поминаль-
ні обряди, міжкультурні взаємодії, етнокультурні взаємовпливи.

На примере погребально-поминального комплекса обрядов рассматривается социокультурная 
составляющая простора украинско-белорусского пограничья в пределах юга Гомельской области 
Беларуси (в сравнении с фактографическим материалом, собранным на севере Черниговской об-
ласти Украины). Акцентируется внимание, что данная этнокультурная зона является переходной 
и открытой для крос-культурных взаимодействий и процессов взаимо обогащения культур при 
сохранении её локальных черт.

Ключевые слова: украинско-белорусское пограничье, Гомельская область, погребально-поми-
нальный комплекс обрядов, межкультурные взаимодействия, этнокультурные взаимовлияния.

The research of the areas of common living of communities of various nationalities can help us to 
solve theoretical and practical problems as well. For comparative analysis of burial-funeral rites we 
have selected administrative regions of Byelorussia (Homelskyi, Lojevskyi, Rechytskyi districts of 
Homel oblast) bording with Ukraine (Chernihiv region). Accordingly only few separate elements of 
ritual practice are outlined in the area of administrative border between two states. At the same time 
this area is a rather wide ethnocultural transfer space, where specific historical, cultural processes 
take place. This is the territory where cross-cultural interrelations and multiple-layer cultural ties 
can be visibly seen. Main components of subject and actional row of burial-funeral complex indicate 
this. This is a unique space where events of culture, first of all – spiritual, not only constantly 
interrelate and mutually enrich one another, but also synthesize themselves, keeping separate elements 
of “differences”.

Keywords: Ukrainian-Byelorussian frontier, Homel region, burial-funeral rites, intercultural 
interactions, ethnocultural interactions.

Для порівняльного аналізу, уза-
гальнень, а також виокремлення 

специфічних рис регіону з можливими 
етнокультурними взаємовпливами, зокре-
ма, у сфері духовної культури його меш-
канців, ми обрали українсько-білоруське 
прикордоння. Вивчення пограниччя в 
наш час потребує комплексного аналізу 
в історичному, культурологічному, етно-
психологічному, літературознавчому та 
фольклористичному аспектах функціону-
вання цілої системи різнонаціональних 
культурних традицій, яка постійно змі-
нюється під впливом трансформаційних 
процесів. Результати таких досліджень є 
важливими для формування культурної 
політики добросусідства й толерантності 

національних громад в етнічному розмаїт-
ті сучасного світу. Сьогодення характери-
зується гострими етнічними конфліктами, 
масштабними міграційними процесами, 
економічними, культурними, психологіч-
ними та іншими негараздами, пов’язаними 
з мешканням представників різних наро-
дів і національностей на одних і тих са-
мих територіях.  Тому вивчення земель, де 
впродовж століть формувалися регіони 
спільного проживання різнонаціо нальних 
угруповань, може стати в пригоді під час 
вирішення багатьох теоретичних і прак-
тичних проблем. 

Концепція пограниччя є продуктивною 
для етнолога передусім з точки зору роз-
гляду спільності культурних рис, що, во-
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чевидь, пов’язували між собою людей, які 
жили по-сусідству [9, с. 251]. З іншого 
боку, таке культурне середовище (і його 
етнографічна спадщина зокрема) не може 
не мати у своїй структурі різних за по-
ходженням і складом частин, що дозво-
ляє говорити про культурний плюралізм, 
культурну різноманітність, а отже, – етно-
культурну гетерогенність.

Там, де йдеться про порубіжжя, акту-
альним стає питання збирання та осмис-
лення нового етнографічного матеріалу. 
У цьому випадку оптимальним виявляєть-
ся ареальний характер дослідження, що 
передбачає фіксацію традиції, обмеженої 
територіально, у мікромасштабному вимі-
рі, із подальшим узагальненням отрима-
них результатів. Це насамперед необхідно 
для пізнання обрядової традиції укра-
їнців і білорусів у цілому. У свою чергу 
пов на картина народної традиції немож-
лива без вивчення вузьколокальних форм 
і варіантів, що сприятиме розширенню 
наших знань про етнічну історію україн-
ців і білорусів, взаємодію культур у зоні 
політичного та етнічного кордону. Аре-
альні дослідження необхідні також для 
широких історичних узагальнень, пошуку 
архе типів культурних явищ. Нині ми ста-
ємо свідками того, як саме обрядова куль-
тура починає застосовуватись як фактор, 
що визначає етнічну належність, а також 
етнічні кордони або кордони історико-
етно графічних спільнот. Власне, ні в кого 
не викликає сумніву, що обряди як скла-
дова культурної традиції мають етнічне 
забарвлення і тому певною мірою можуть 
бути застосовані як етновизначальні фак-
тори. Інша річ, що відразу постає питання 
визначення кордонів поширення того чи 
іншого явища духовної культури. 

Досвід проведення такого роду дослі-
джень мають як українські, так і біло-
руські та російські колеги. Етнокультурні 
зв’язки українців і білорусів на матеріалах 
весільної обрядовості свого часу розгляда-
ла український етнолог Г. Пашкова [27]. 
Проведення ареальних досліджень, пере-
дусім у сфері духовної культури (також у 
зоні Білоруського Полісся), було пріори-
тетним для колективу вчених під керів-
ництвом М. та С. Толстих [30; 32]. Пи-
танням традиційної побутової культури 
росіян та білорусів у зоні російсько-укра-
їнського прикордоння, зокрема весільним 
традиціям, присвятила своє дослідження 

Л. Чижикова [36]. Серед праць з ареало-
гії, що базуються в тому числі на матеріа-
лі, зафіксованому на пограничних тери-
торіях, слід назвати доробок Т. Листової 
про сімейні обряди, що побутують на ро-
сійсько-білоруському пограниччі [21].

Сучасні дослідження пограниччя 
об’єднує парадигма його розгляду не 
стільки як простору кроскультурних вза-
ємодій з «іншим», скільки як простору 
самопізнання та усвідомлення власної 
ідентичності [11, с. 103]. У цьому зв’язку 
істотне значення має європейський досвід 
вивчення проблем ідентичності, запрова-
джений у Західній Європі ще на початку 
1980-х років як в етнологічних, так і у 
філософських та соціологічних розвід-
ках. Останні засвідчили перехід від ви-
значення термінів «ідентичність» і «по-
граниччя» до вивчення етнічних процесів 
на рівні регіональної та національної 
специфіки етнокультурних традицій. На 
першому етапі мова йшла про окремі ре-
гіони, у подальшому – про узагальнення 
й осмислення отриманих результатів [8]. 
Ідеться, зосібна, про відомого французь-
кого етнолога Жана Кюїзеньє, тематичні 
студії якого було опубліковано україн-
ською мовою («Етнологія Європи» [19] та 
«Етнологія Франції» [20]). Він був одним 
із перших західноєвропейських дослідни-
ків, хто звернув увагу на етнічні процеси 
в пограничних регіонах, націо нальну спе-
цифіку й міжкультурні взаємини різних 
народів, зокрема, в Україні. 

Вирішення проблеми ідентичності, у 
тому числі на основі розв’язання питань 
співвідношення політичних та етнічних 
кордонів, взаємозв’язку між етнічною й 
громадянською ідентичністю, критеріїв 
формування етнічної ідентичності, стає 
дедалі актуальнішим. У цьому контексті 
феномен пограниччя як українсько-біло-
руського [6] чи білорусько-російського [5; 
10], так і російсько-білорусько-україн-
ського [15; 16; 39] став об’єктом спеціаль-
них наукових розробок. Було визначено 
питання особливої ваги, серед них – етно-
фольклорний і культурологічний аспекти 
вивчення проблеми національної самоіден-
тифікації, збереження мови й культури, 
асиміляції тощо.

З-поміж знакових подій слід згадати 
видання колективного збірника статей 
російських та білоруських дослідників 
«Белорусско-русское пограничье» (2005). 
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Автори дійшли спільного висновку, що в 
матеріальній і духовній культурі мешкан-
ців білорусько-російського прикордоння 
з обох боків кордону простежується по-
дібність, своєрідний «бікультуризм» як 
специфічна риса контактної зони. Чис-
ленність аналогій обрядових явищ і цілих 
культурних комплексів уможливила зро-
бити висновок про наявність на цих зем-
лях окремої етнокультурної зони (поряд 
з існуванням транскордонних регіональ-
них культурних варіантів [5, с. 354]). За-
уважмо, що на основі аналізу поховально- 
поминальних звичаїв і обрядів Т. Листова 
показала типологічну й предметну іден-
тичність обрядової традиції на території, 
що розглядалася [див.: 5]. Питання мови 
та культури, діалектології та діалектів 
прикордонних регіонів, зокрема Берес-
тейщини [23], Столінщини [13], розгля-
нуто в міждисциплінарних збірниках. 
В одному з них представлено територіаль-
ні особ ливості поліського поховального 
 обряду [23].

Слід зазначити, що вивчення саме по-
граниччя передбачає підхід до нього як 
до цілісного соціокультурного простору, 
як межі контактних зон з обох боків іс-
нуючого кордону. У свою чергу варто вра-
ховувати, що ці порубіжні землі мають 
давню історію співіснування, у тому числі 
у складі спільних адміністративно-тери-
торіальних утворень. Так, 1471 року було 
утворено Київське воєводство, до скла-
ду якого входила й частина крайніх пів-
денно-східних земель сучасної Білорусі. 
У 1565–1566 роках у Великому князівстві 
Литовському проводилася адміністратив-
на реформа. Відповідно землі на території 
Білорусі було поділено, зокрема утворено 
Річицький, а в 1569 році – Мозирський 
повіти. Тоді ж Київське воєводство ввій-
шло до складу Польського королівства. 
Такий адміністративно-територіальний 
поділ 1588 року було закріплено Стату-
том Великого князівства Литовського, і 
в такому вигляді він зберігався до кінця 
XVІІІ ст. Після Першого поділу Польщі 
(1772) східна частина Білорусі (умовно по 
лінії Річиця – Могильов – Полоцьк) віді-
йшла до Російської імперії. У результаті 
були утворені Могильовська, Псковська 
та Полоцька губернії [3]. Після Другого 
поділу Польщі (1793) центральна частина 
Білорусі відійшла до Російської імперії, 
було утворено Мінську губернію. Згідно 

з наказом від 23 квітня 1793 року части-
на білоруських південно-східних земель 
(умовно – з півдня на північ: між річками 
Прип’ять та Березина; зі сходу на захід: 
між Річицею та Мозирем, а також частина 
центральних земель на північ від р. Бе-
резина) зазнала адміністративних змін. 
Указом від 23 жовтня 1796 року Річиць-
кий повіт ввійшов до складу Чернігівської 
губернії, невдовзі (указом від 12 грудня 
1796 р.) – до Малоросійської губернії, а 
згодом (указ від 29 серпня 1797 р.) відій-
шов до Мінської губернії. Частину земель 
на північ від р. Березина було приєдна-
но до Могильовської та Полоцької губер-
ній [1]. Гомельська губернія була утво-
рена 26 квітня 1919 року. До її складу 
ввійшло 9 повітів, що відійшли від лікві-
дованої Могильовської губернії, а також 
Річицький повіт (від Мінської губернії), 
Мглинський, Новозибківській, Стародуб-
ський та Суразький повіти Чернігівської 
губернії. Після ще кількох адміністра-
тивно-територіальних нововве день у груд-
ні 1926 року Гомельську губернію було 
ліквідовано: Гомельський та Річицький 
повіти були приєднані до БРСР, а Клин-
цовський, Новозибківський та Стародуб-
ський – до Брянської губернії РРФСР. 
Станом на 1 січня 2009 року до складу 
Гомельської області входив 21 район [2]. 
Як бачимо, для етноконтактного регіону 
українсько-білоруського порубіжжя, зо-
крема в межах Чернігівської та Гомель-
ської областей, характерні багатовікові 
контакти в різноманітних сферах соціо-
культурного життя. Додамо, що згідно 
з «Етнографічною картою білоруського 
племені», складеною 1903 року видатним 
білоруським мовознавцем Євфімієм Кар-
ським, українсько-білоруський кордон у 
колишній Чернігівській губернії прийня-
тий по лінії: Дніпро – Любеч (українці) – 
Ріпки (білоруси) – Городня (українці) і 
далі по Десні [24]. 

Розгорнутий аналіз поховально-поми-
нального комплексу – такого, яким він 
побутував на території України в прикор-
донній смузі з Білоруссю в межах трьох 
північних районів Чернігівської облас-
ті – Ріпкинського, Щорського та Город-
нянського, ми подавали раніше [див.: 7]. 
Тут лише зауважимо, що вибір саме цієї 
території диктувався тим, що, за виснов-
ками Є. Карського, вона розташована 
в межах широкої смуги, яка є, з одного 

http://www.etnolog.org.ua



 111  

боку, територією послідовного поширення 
на південь білоруських рис [14], з друго-
го – крайньою південною межею перехід-
них говорів. Аналіз польового матеріалу 
показав, що поховально-поминальний об-
рядовий комплекс, зафіксований на цій 
прикордонній до Білорусі території, харак-
теризується усталеними рисами. Назвемо 
ключові: воду «з-під мерця» виливали під 
ріг хати («де ікони»); серед атрибутів, що 
розміщувалися у внутрішньому просто-
рі хати після настання смерті, називали 
свічку, встромлену в посудину із зерном, 
воду «для душі», що виставляли на вікні 
(стояла 40 днів, як варіант – виливала-
ся на могилки), хліб, «гастінці» (пряни-
ки, цукерки, горіхи, мед тощо) від тих, 
хто приходив до хати. У «гроб» сипали 
стружку, що залишалася після його виго-
товлення, сіно, простеляли полотно; крім 
того, подекуди зафіксовано звичай класти 
додатковий набір одягу. Віко накривали 
«утіральніком». Після винесення домови-
ни хату всередині обсипали зерном, двері 
залишали відчиненими (варіант – швидко 
зачиняли). Перед процесією кидали гілоч-
ки хвої. На «обід» обов’язково готували 
«коліво», а також борщ, кашу, наостанок 
подавали кисіль. На другий день після 
похорону небіжчикові «несли снідати» на 
«могилки» (кладовище). 

Настала черга звернути свій погляд 
на білоруське пограниччя, передусім у 
межах прикордонної з Україною Гомель-
ської області. Проте слід зазначити, що 
ця територія гомельсько-чернігівського 
пограниччя представлена в дослідженні 
В. Харитонової, присвяченому поліській 
традиції голосінь. Згідно зі зразками по-
ховально-поминального голосіння, вона 
презентується як перехідна в межах кіль-
кох регіональних різновидів. Ідеться про 
південну частину північно-східного кута 
Полісся [за В. Харитоновою, регіон Х. – 
О. Б.] [35, с. 59] – територію, до якої 
входять частина Східної Білорусі, а та-
кож Смоленська, Калузька області, час-
тина Брянської; регіон [за В. Харитоно-
вою, ІX. – О. Б.], що охоплює західну та 
центральну частину Гомельської області., 
сюди ж належать північні райони Рівнен-
ської, Житомирської і Київської областей 
(а також центральна та східна частина 
Брестської обл.) [35, с. 58] і регіон [за 
В. Харитоновою, ХV. – О. Б.], до якого 
входять частини Чернігівської та Брян-

ської областей (а також далі на північний 
схід – Липецька, Курська, Тамбовська, 
частково – Бєлгородська та Воронезь-
ка обл.) [35, с. 61].

Слід окремо застерегти, що факто-
графічний матеріал з поховальної обря-
довості з теренів Гомельського Полісся, 
що є в нашому розпорядженні, певною 
мірою спорадичний. Інформацію щодо 
характерних рис поминально-обрядового 
комплексу білорусів ми черпали з праць 
відомих дослідників, зокрема П. Шей-
на [37], Є. Романова [29], М. Анімел-
ле [4], П. Шпилевського [38]. В остан-
ні кілька десятиліть названа тема стала 
об’єктом спеціального дослідження і для 
білоруських етнологів. Першим «націо-
нальним» збірником, у якому узагальнено 
та систематизовано різноманітні (етногра-
фічні, фольклорні, музичні) відомості з 
поховальної обрядовості білорусів, став 
збірник «Поховання. Поминки. Голосін-
ня» [26]. Фактографію «похорону» на 
біло руських теренах містить монографія 
В. Сисова «Білоруська поховальна обря-
довість» [31]. Відомості поховально-поми-
нальних звичаїв та обрядів білорусів по-
дала також Т. Кухаронак у спеціальному 
томі «Сім’я» багатотомного видання «Бі-
лоруси» [18]. Окремо варто зазначити, що 
в останнє десятиліття білоруські етнологи 
започаткували науково-популярне видан-
ня багатотомного збірника під узагальне-
ною назвою «Традиційна художня куль-
тура білорусів» [33]. Метою упорядників 
було розгорнуто показати сучасний стан 
культури в кожному із шести історико-
етнографічних регіонів Білорусі: Моги-
льовській Наддніпрянщині, Вітебському 
Наддвінні, Гродненському Надніманні, 
Брестському Поліссі, Гомельській Над-
дніпрянщині та Гомельському Поліссі. 

Цінним для нас є також сучасний до-
робок білоруських колег з регіональних 
студій, що презентує фольклорно-етно-
графічну спадщину Білорусі, зокрема з 
Гомельського [28], Лоєвського [22] та Рі-
чицького районів [34] Гомельської облас-
ті. Праці, у яких висвітлюється окреслена 
тематика, значною мірою побачили світ 
завдяки подвижницькій роботі білорусь-
кого етнолога Валентини Новак, котра є 
головним збирачем польового матеріалу, 
упорядником, автором передмови. Інша 
річ, що подані в збірниках матеріали, 
будучи прив’язаними до загалом незнач-
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ного переліку питань, не відображають 
уповні всього розмаїття атрибутів та дій 
поховально-обрядового комплексу. Проте, 
на наш погляд, вони є достатніми, щоб на 
матеріалі поховально-поминальної обря-
довості показати, які ознаки засвідчують 
спільність культурної спадщини, а які, за 
наявності, локальну специфіку означеної 
зони українсько-білоруського пограниччя. 
До того ж, ураховуючи подані в публіка-
ціях відомості про респондентів, переду-
сім про їхній вік, можливо припустити, 
що найдавніші з наведених ними свідчень 
сягають повоєнного періоду, а наймасові-
ші з них – сучасного стану традиції. 

Відтак варто звернутися до розгляду 
основних рис поховально-поминально-
го циклу, зафіксованих на території Го-
мельського Полісся. Для порівняльного 
аналізу ми обрали адміністративні ра-
йони Білорусі, які межують з Україною 
(Гомельський, Лоєвський), а також, ви-
ходячи з особливостей історичного роз-
витку та територіальної наближеності до 
України, Річицький район Гомельської 
області. Так само залучено відповідний 
фольклорно-етнографічний матеріал з те-
риторій, що межують або близькі до Ро-
сійської Федерації. Ідеться, зокрема, про 
Кормянський, Буда-Кошелевський і Жло-
бинський райони Білорусі.

Вивчення польового матеріалу, введе-
ного до наукового обігу нашими білорусь-
кими колегами, засвідчило, що в селах 
Гомельщини була добре розвинена сфера 
уявлень про передвісників смерті. До них 
належать відомі й в Україні специфічні 
прикмети: незвична поведінка собаки (виє, 
співає півнем, копає яму біля воріт або біля 
вік на). До правил поведінки і з мотива - 
цією – «батьки помруть» належить забо-
рона ходити «...в одній взутій нозі». Нега-
тивними наслідками (вербальна формула – 
«до біди») загрожувало розбиття люстерка, 
розсипання солі (м. Річиця). Слід заува-
жити, що й на цих територіях було добре 
відомо, що при наближенні смерті треба 
відчинити всі вікна і двері, щоб душа віль-
но вийшла (м. Річиця) [34, с. 248]. Знали 
також – «людина, що наробляла» (чаро-
дійка, ворожка), зазвичай помирала тяж-
ко. У такому випадку, щоб «дух» швидше 
виходив, зі стелі зривали балку (с. Ровноє, 
Річицький р-н) [34, с. 246]. А ще вірили – 
людині, якій на цьому світі жилося погано, 
на «тому» буде добре.

На Гомельщині скрізь діяло й нині за-
лишається актуальним правило: теплою 
чистою водою [36, с. 134] померлу жінку 
обмивають тільки жінки, а чоловіка – чо-
ловіки, причому це мають бути «чужі» 
люди. Воду, що залишалася після обми-
вання, виливали в марковане традицією 
місце, яке підпадало під універсальну 
вербальну формулу регламентації вибору 
місця – «де ніхто не ходить» [37, с. 562]. 
Зауважимо, що повсюдно наголошуєть-
ся: у підготовці та здійсненні похорону 
(включно з виготовленням труни та опус-
канням її в яму) рідні покійного участі не 
беруть. Це заборонялося традицією. Про 
особливий статус тих, на кого покладали 
місію обмивання та спорядження тіла по-
мерлого, свідчить регламент похорону в 
с. Ровноє – «хто мив, той і виносив з хати 
[труну]» [34, с. 246]. У подальшому цих 
людей зазвичай запрошували на всі тра-
диційні поминальні трапези. 

Добре розвиненою залишається сфера 
знаків і символів – останні маркують факт 
смерті й покликані здійснити регламенто-
ваний перехід душі (і тіла) в потойбіччя. 
Таким знаком, зокрема, була ікона, яку 
після смерті когось із хатніх одразу ви-
носили надвір – «всі знатимуть» (с. Жму-
ровка Річицького р-ну) [34, с. 245]. Мар-
кером смерті (за часом – поки небіжчик 
у хаті) слугували відчинені як хвіртка 
на воротях, так і двері в хату, хлів [22, 
с. 279]. До особливих правил перебу-
вання небіжчика в хаті слід зарахувати 
обов’язкове завішування полотном люс-
терка – «щоби душа не верталася і [не] за-
брала кого-небудь із рідних» (с. Красная 
Дуброва Річицького р-ну) [34, с. 243]. 
Увесь час, поки тіло було в хаті, забороня-
лося підмітати та виносити надвір сміття. 

Показовим є перелік атрибутів, які 
розташовували у внутрішньому просторі 
хати. До них передусім належить вода – 
стакан із чистою водою виставляли на 
вікно (с. Колпець Лоєвського р-ну) [22, 
с. 277]. Деінде поряд чіпляли також 
рушник – «...каб і душа памёршага мела 
магчымасць вымыцца і чыстай з’явіцца на 
той свет» [26, с. 134]. За свідченнями, за-
фіксованими на Гомельщині, цю воду, а 
також рушник тримали до тієї миті, коли 
покійника виносили з хати. Потім цю 
воду виливали, за різними повідомлення-
ми, під піч, на ріг хати, біля плота. Має-
мо свідчення, що на стіл із п’ятьма лож-
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ками виставляли поминальну «сыту», яку 
зазвичай виготовляли із солодкої води 
(з розведеного меду, цукру), куди криши-
ли хліб. Окрім того, поряд із «гасцінцем 
пакойніку» лежала хлібина. Тут виклада-
ли й кропильце для свяченої води, скру-
чене з хлібних колосків [22, с. 277].

Труну («гроб») виготовляли переваж-
но із соснових дощок. Її заносили в хату 
і ставили біля померлого, а віко («криш-
ка») лишали в сінцях. Щодо облаштуван-
ня труни, то Гомельщина й Чернігівщина 
демонструють паралелі: стружку, що за-
лишалася після її виготовлення, клали 
на дно (частково могли спалювати або ви-
кидати  на поле, вигін, а також робили 
з неї подушечку під голову небіжчика); 
усере дині домовину оббивали білим по-
лотном або намітками (за одиничним по-
відомленням з Гомельщини, труна нічим 
усередині не оббивалася [26, с. 135]), у 
неї вкладали пахучі трави, освячені на 
Маковія. Маємо свідчення про вкладання 
в труну визначеного переліку атрибутів. 
Серед них, зокрема, згадується хліб: його 
шматок разом з дрібкою солі клали в до-
мовину зі словами: «На тобі твоє, залиш 
мені моє». Поширеним був звичай класти 
в труну хусточки. Це мотивувалося необ-
хідністю проявити повагу до померлого 
й одночасно передати через нього своїм 
померлим родичам «весць» (с. Димамер-
ки Лоєвського р-ну) [22, с. 277]. У труні 
під покійником також розстеляли «руч-
нік» (с. Заліп’є Гомельського р-ну) [28, 
с. 178], клали ікону: чоловікові – чолові-
чу, жінці – жіночу (м. Лоєв) [22, с. 280], 
дрібні гроші (вербальна формула моти-
вації – «каб заплаціць на тым свеце за 
месца») [18, с. 356]. Додамо, що й на цій 
території був добре відомий звичай піс-
ля настання смерті відразу зав’язувати 
ноги померлому, а перед похованням 
обов’язково розв’язувати, «щоби не були 
спутаними на тому світі». При потребі мо-
тузки віддають тому, у кого болять руки 
або ноги [22, с. 277]. У руки небіжчикові 
зазвичай вкладали страсну свічку. Крім 
того, на білоруських землях побутувала 
традиція класти в домовину що-небудь 
із речей, у яких померла людина брала 
шлюб. Нині поширюється традиція клас-
ти в труну улюблені речі небіжчика (гре-
бінець, окуляри, люльку тощо).

Емпіричні матеріали, зафіксовані бі-
лоруськими дослідниками, містять також 

інформацію про одяг, у який вбирали 
небіжчиків. Усе мало бути новим. Не-
біжчиці поверх білизни вбирали сорочку 
(«кошуля»), спідницю, вовняний або лля-
ний андарак, кофту, фартух, небіжчико-
ві – «сарочку», штани, зверху – жупан 
(«балахон») і підперізували поясом [4, 
с. 210]. Жінці на голову пов’язували 
хустку, колись давно – намітку, вбирали 
«чапец», пошитий з білого полотна [38, 
с. 16]. Чоловікові клали поряд із головою 
шапку («каўпак»). Маємо повідомлення 
з Гомельського повіту, що небіжчикові 
зав’язували пояс, за нього закладали «ка-
валок» полотна (у вигляді рушника), «щоб 
було чим втиратись, як доведеться іти на 
Страшний суд» [26, с. 134]. Ноги замоту-
вали білими полотняними «анучамі», по-
верх яких вбирали «лапці», «чаравікі» чи 
«боты», «бушмакі»; колись – «пасталы»; 
жінці – панчохи чи шкарпетки, також із 
лаптями чи черевиками [37, с. 565]. По-
кійника накривали наміткою – полотном 
або сітчастою тканиною домашньої ро-
боти. Нежонатих хлопців і незаміжніх 
дівчат ховали у весільному головному 
уборі, молодим жінкам і чоловікам розсті-
бали комір сорочки – вірили, що цим по-
легшать у майбутньому вдовиці (вдівцю) 
взяти новий шлюб.

Згідно з білоруською традицією небіж-
чика обов’язково на одну ніч залишали в 
хаті. На ночівлю збиралися близькі роди-
чі, сусіди. Основною метою було читання 
Псалтиря. Під нього спеціально готували 
місце – застеляли столик скатеркою або 
рушником, перкалевою хусткою (які по-
тім забирав собі «чытальнік»). Уважало-
ся, якщо книга лежатиме на голому столі, 
то її читатиме покійник (с. Холмеч Рі-
чицького р-ну) [34, с. 244]. Для тих, хто 
приходив на ночівлю, готували скромну 
вечерю, давали із собою хустки, носович-
ки (с. Синськ Лоєвського р-ну).

Померлого ховали на кладовищі за-
звичай після полудня. У день поховання 
чоловіки (із «чужих») копали могилу. Ви-
несення труни із хати супроводжувалося 
обрядовими діями. Зокрема, як піднімали 
труну, то на місце, на якому вона стоя-
ла, сипали жито – «каб у хаце больш не 
было смерці» [18, с. 359], при виході з 
хати зупинялися й тричі опускали тру-
ну над порогом (або нею легенько стука-
ли) – «каб нябожчык не вяртаўся дадому 
ў нявызначыны час і не непакоіў сям’ю» 
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[18, с. 358]. Подекуди слідом за винесен-
ням труни підмітали підлогу, мили лавки, 
знову посипали навкруги житом (і хме-
лем) – «каб у домі зноў заўседы быў хлеб 
і не было больш бяды» [18, с. 359], «щоб 
смерть більше не завітала» (с. Восход Ло-
євського р-ну). Проте маємо свідчення й 
того, що така дія в день похорону забо-
ронялася – «сліди померлого замітаєш», 
а тому це можна робити лише наступного 
дня, як переночуєш без небіжчика одну 
ніч (с. Горошков Річицького р-ну) [34, 
с. 244]. Після того, як поховальна про-
цесія вирушала на кладовище, ті, що за-
лишалися в хаті, на кілька хвилин від-
чиняли двері та вікна, мили підлогу й 
накривали жалобний обід.

Дорога на кладовище сприймалася як 
початок тривалого, із численними зупин-
ками (зокрема, біля церкви, придорожніх 
«крыжів») переходу на «той» світ. Тим, 
хто ніс «гроб», руки обв’язували «пала-
ценцам» (с. Холмеч Річицького р-ну). 
Відзначимо застосування в поховальній 
обрядовості гілок ялинки – на Гомель-
щині нею «адкідваюць» машину, на якій 
везуть «гроб» [25, с. 470]. На віко труни 
стелили кусок полотна. Є свідчення, що 
«кришку» несли тільки жінки (с. Заліп’є 
Гомельського р-ну) [28, с. 178]. Малих ді-
тей, які під час просування поховальної 
процесії повз хати спали,  будили (так 
само, як ворушили вулики з бджолами). 
Обов’язковими були зупинки на перехрес-
ті («скрижаванні», «перакрыжаваннях») 
доріг, біля високого «крижа» (хреста).

Опускали домовину в яму на довгих 
рушниках. Маємо згадку про те, що піс-
ля поховання їх розрізали на окремі «ка-
валки» й віддавали тим, хто виконував 
цей останній акт (с. Пересвятоє Річиць-
кого р-ну) [34, с. 244]. На свіжу могилу 
ставили невеликий хрест, на який чіпля-
ли тканий рушник (як жінкам, так і чоло-
вікам) або фартух (жінкам). Зазвичай на 
них нашивали червоні хрестики. Тоді ж 
на «могілках» учасникам похорону, почи-
наючи від людей старшого віку, роздавали 
рушники, куски полотна, хустини. Усіх, 
хто брав участь у похороні, запрошува-
ли на «жалобны (“памінальны”) абед» 
[25, с. 466] чи «гарачкі» [26, с. 136]. Він 
обов’язково складався з гарячих страв 
(картопля, борщ, каша, «бліни» (на Чер-
нігівському Поліссі – млинці)). Слід за-
уважити, що на Гомельщині зафіксовано 

звичай обов’язково подавати на «гарачкі» 
гарячий пшеничний хліб – «паляніцы». 
Їх не різали ножем, а ламали руками так, 
щоб з них вільно виходила гаряча пара,  
«каб душа памёршага гэтай парай падмац-
валася напярэдадні далёкага падарожжа» 
на той світ [26, с. 136].

Серед поминальних страв, що готу-
валися на «абед», повсюдно вирізняєть-
ся «канон» (рідше – «коліво», «канун», 
«сита») з води, меду (цукру) та шматоч-
ків булки (або бубликів). Перед початком 
трапези присутні молилися, хрестили-
ся і після слів: «Дай жа, Божа, нашаму 
нябожчыку вешны пакой, царства нябес-
нае, рай светлы! Няхай спацывае ды нас 
доўга дажыдае!» – брали по три ложки 
цієї поминальної страви. Зі свідчень вид-
но, що «канон» готували передусім для 
праведної душі – «щоби на тому світі по-
мерлому було добре» (с. Крупейки Лоєв-
ського р-ну) [22, с. 278]. Доказом є забо-
рона готувати «канон» для поминального 
обіду при похованні утопленика – тоді 
на стіл ставили просто мед або варення 
(с. Синськ Лоєвського р-ну ) [22, с. 279].

Маємо свідчення про те, що на Гомель-
щині страви після «канону» подавали в 
такій послідовності: борщ з буряком чи 
капустою, круп’яний суп, локшина, сма-
жені м’ясо чи риба, пиріжки, каша та 
узвар [26, с. 136]. Крім того, як останню 
страву на поминальному обіді споживали 
«кльоцки»  (їх ліпили з товченої картоп-
лі та варили в молоці) [5, с. 314]. Серед 
особливих «правил» – припис обов’язково 
з’їсти всі «кльоцки». Проте такий порядок 
на цих територіях не є поширеною тради-
цією. Так, подекуди борщ, кашу, а також 
«компот» виставляли під кінець поми-
нальної трапези (м. Гомель) [22, с. 279], 
як варіант – тільки кашу (с. Жмуровка 
Річицького р-ну) [34, с. 245]. Причому 
майже незмінною залишалася регламен-
тація подавати на «абед» гарячі страви, 
«щоб ішов пар» (м. Лоєв). Додамо, що 
сорок днів після похорону намагалися не 
працювати, бо «душа ще ходить по хаті» 
(м. Лоєв) [22, с. 280].

Датами поминання померлих на-
зивалися «треці дзень» / «траціны», 
«дев’ятіни» / «дзе вяціны», «саракавіны» / 
«саракі» / «сарачыны» і «ўгодкі» / «га-
давіна», епізодично – півроку. Поминали 
і в спеціальні календарні дні: м’ясопусну 
суботу перед Великим постом, на Раду-
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ницю, Троїцьку та Дмитрівську суботи. 
Називаються також такі дні: другий день 
Великодня, четвер Великоднього тижня 
(«Вялікдзень мертвых» або «Наўскі вя-
лікдзень»), день Святого Юрія, «Духаў 
дзень». У ці дні готували канун, а також 
горох, кашу (подекуди з грибами), капус-
ту, «кльоцки», яєчню, млинці. Після за-
кінчення трапези наїдки залишали на сто-
лі «ночувати» – «для душ продкаў». На 
Радуницю та Троїцьку суботу ходили на 
кладовище, де на заздалегідь прибраних 
могилах справляли «памінкі». 

Як бачимо, на цій території укра-
їнсько-білоруського Полісся виразною 
повторю ваністю виділилися, зокрема, 
такі обрядові реалії: обмивання померлих 
(чоловіка – чоловіками, жінку – жінка-
ми); «ручнік» (хустка) як атрибут споря-
дження тіла; вода, хлібні вироби, свічка 
як неодмінний атрибут перебування душі 
померлого у внутрішньому просторі хати; 
обрядові дії, спрямовані на очищення 
хати після винесення тіла; поховальна 
хода із зупинками на перехресті («скри-
жаванні») доріг; «абед» з гарячих страв 
(борщ, каша), обов’язкові поминальні 
страви – коливо (на Гомельщині – «ка-
нон») з води, булки та цук ру, а також 
борщ, каша, «бліни» (на Чернігівському 
Поліссі на «бліни» казали «млинці»). 
Спільними були дати поминання помер-
лих (та лексеми на їх означення) – «треці 
дзень», «дев’ятіни» / «дзевяціни», «сара-
кавіни».

Для розуміння специфіки поховально- 
поминального обрядового комплексу на 
чернігівсько-гомельському пограниччі 
варто хоча б коротко звернутися до на-
явного емпіричного матеріалу, виявленого 
в районах Білорусі, що розташовані пів-
нічніше, а саме – на території Буда-Ко-
шелевського [12], Жлобинського [25] та 
Кормянського [17] районів Гомельської 
області. Слід зазначити, що в цілому 
структура та основні риси поховально- 
поминального обрядового комплексу від-
повідають вищеописаному комплексу 
на українсько-білоруському пограниччі. 
Проте вважаємо за потрібне додати де-
які дані. Як показують наявні джерела, 
на цих територіях тіло небіжчика обми-
вали «старі баби» (с. Зяльони Буда-Ко-
шелевського р-ну), а воду виливали там, 
де «людзі не ходзяць» (с. Кляпин Кор-
мянського р-ну) [17, с. 168], зокрема під 

ріг хати, і при цьому примовляли: «Як ты 
крэпенька ляжыш, так і ты крэпенька бу-
дзеш стаяць» (с. Струкачов Кормянсько-
го р-ну) [17, с. 169]. Важливим для нас є 
свідчення про звичай вкладати в «гроб» 
такі речі: «навиворіт» прямокутний кусок 
лляного полотна (с. Кляпин Кормянсько-
го р-ну) [17, с. 168], набір додаткового 
одягу (чоловікові – ще і шапку), а також 
12 рушників (м. Жлобин) [17, с. 167]. 
Додамо також, що й на цих територіях 
«гроб» опускали на рушниках – про ста-
лість та вкорінення цієї традиції свідчить 
мотивація застосування такого атрибута: 
«...покійник на тому світі вмивається та 
витирається, у нього є своє полотенце». 
Якщо забували щось покласти, то йшли 
на кладовище і закопували його в могилу 
(м. Буда-Кошелеве) [12, с. 256].

З-поміж інших звичаїв, поширених і 
на суміжних територіях, був обов’язок 
 подбати, щоб довжина домовини відпові-
дала зросту померлого («якщо залишаєть-
ся зайве місце – когось забере з собою»), 
щоб було зручне взуття для покійника 
(«аби на тому світі не мучився, ідучи до 
храму») (с. Зяльони Буда-Кошелевсько-
го р-ну) [12, с. 258]. Серед атрибутів по-
ховання, що спеціально розміщувалися 
в хаті «для душі», називають стакан із 
житом, де стояла свічка, хлібину, таріл-
ку з їжею (с. Коромка Буда-Кошелевсько-
го р-ну) [12, с. 260], рушник, що його 
чіпляли в головах (м. Жлобин); слід вио-
кремити звичай викладати на стіл «блін»  
після повернення з «могілків» [12, с. 259]. 
Його кришили в «канон», який споживали 
на поминальному обіді (с. Кляпин Кор-
мянського р-ну) [17, с. 169]. Піклування 
про душу померлого тут виявилося добре 
розвиненим – коли хтось помирав, то всю 
воду, що була в хаті, виливали, натомість 
ставили склянку з водою, яку змінювали 
впродовж 40 днів (с. Залунев’є Буда-Ко-
шелевського р-ну); завішували дзеркало 
(«щоби душа могла відлетіти; якщо цього 
не зробити, залишиться в хаті, буде за-
важати домашнім»); ночували біля помер-
лого зі свічкою («щоби нечистий його не 
забрав») (м. Буда-Кошелеве) [12, с. 255, 
258, 260]. Після смерті заборонялося 
мити в хаті підлогу, а також дев’ять днів 
лягати на ліжко, на якому померла лю-
дина. Вірили, що душа дає про себе зна-
ти ще сорок днів – у хаті можна почути 
грюкіт, побачити тінь. У м. Жлобині за-
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фіксовано звичай після поховання класти 
лопати, якими копали могилу, поверх неї 
навхрест і забирати їх через сорок днів 
[17, с. 167]. Уявлення про душу можна 
побачити у звичаях: після повернення з 
кладовища мити руки (з мотивацією, – 
«щоб випровадити душу з хати»), посипа-
ти могилу пшоном, щоб до неї прилітали 
«птушки» (м. Буда-Кошелеве) [12, с. 256, 
258, 259]. Крім того, тут відомий звичай 
«нести снідання» небіжчикові на кладо-
вище наступного дня після похорону.

Серед специфічних обрядодій – висте-
ляння дороги перед поховальною ходою 
ялиновими гілками (м. Жлобин). Окремо 
зауважимо наявність слідів вірування в 
те, що на кладовищі померлого зустріча-
ють «мешканці» могилок зі своїми запа-
леними свічками, відтак плакати вже за-
боронялося – «аби не загасити їм свічок» 
(с. Потапівка Буда-Кошелевського р-ну). 
Слід звернути увагу й на те, що в цій 
місцевості маємо свідчення щодо розта-
шування надмогильного хреста в ногах 
покійника: «... якщо встає, тримається за 
хрест» (с. Буда-Люшевська Буда-Кошелев-
ського р-ну); «... бо людина підіймається 
зі свічкою (у лівій руці) та молиться на 
хрест» (с. Потапівка Буда-Кошелевсько-
го р-ну) [12, с. 256, 259]. На «абед» ста-
вили гарячі страви, від чого саму трапезу 
називали «горячою». Подекуди визначена 
кількість страв на поминальному столі – 
13 або 14, так само обов’язковою є страва 
під однаковою назвою – «канон» (рідше – 
«сыта», «куцця»), поширеними виявили-
ся звичаї наостанок ставити борщ, а потім 
кашу – гречану (с. Зелена Дуброва Буда-
Кошелевського р-ну) [12, с. 159] або рисо-
ву з родзинками (м. Жлобин) [17, с. 167].

Отже, ми детально зупинилися на 
специфіці комплексу поховально-поми-
нальної обрядовості, базуючись на ем-
піричному матеріалі, зафіксованому по-
слідовно – спочатку на території, що 
пролягає на українському боці україн-
сько-білоруського пограниччя (у межах 
трьох північних районів Чернігівської 
обл.), а потім – на білоруському боці біло-
русько-українського пограниччя (у межах 
трьох південних районів Гомельської обл.) 
і вглиб білоруської території (у межах 
трьох районів північного сходу Гомель-
ської обл.). Проте для розуміння ступеня 
своєрідності та унікальності обрядового 
комплексу нам видалося важливим зроби-

ти хоча б побіжний порівняльний аналіз 
із відповідним комплексом, зафіксованим 
на територіях, суміжних з тими, що ми 
розглядали, а саме – на білорусько-росій-
ському пограниччі. На жаль, на сьогодні 
ми поки що не маємо у своєму розпоря-
дженні вичерпних фактографічних мате-
ріалів. Проте польові дані, які містяться 
в дослідженні Т. Листової, дозволяють 
дійти бодай попередніх висновків. Пере-
дусім слідом за авторкою звернімо ува-
гу на поширеність тут такого обрядово-
го атрибута, як «намьотка», або рушник 
(у білорусів) та «полотенце» (у росіян). 
Зауважено, що в культурі білорусів функ-
ціональне використання рушника значно 
різноманітніше, певною мірою він є зна-
ковим атрибутом білоруської етнічності. 
Серед згаданих обрядових дій, які фіксу-
ються на смоленсько-білоруському погра-
ниччі, – вивішування рушника в хаті (на 
стіні або під іконами), рідше – на вулиці. 
Так само відбувається опускання труни в 
могилу на рушниках, які залишають у по-
гребальній ямі. При тому застерігається, 
що у формулах мотивації цієї дії просте-
жується метафора: рушник – це символ 
дороги; рідше називається утилітарна мо-
тивація – «щоб було чим утертися». По 
обидва боки білорусько-російського кор-
дону вважається обов’язковим ставити на 
40 днів для померлого воду, зазвичай у 
кутку або на підвіконні, із уже знайомою 
нам вербальною формулою – «щоб душа 
попила». До предметів, що виставлялися 
в хаті, поки в ній лежав померлий, нале-
жить також хліб, – якщо воду кожен день 
змінювали, то хліб лежав недоторканим 
40 днів [5, с. 326].

Щодо ритуалу прощання, то перший 
з них відбувався в домі небіжчика, дру-
гий – при виході за межі села (на пере-
хресті) або на кордоні ланів. Зазначено, 
що саме на роздоріжжі знищували пред-
мети, які мали контакт зі смертю (горшки 
або миски, з яких мили покійного; пали-
ли солому, на якій лежало тіло). Пере-
конували про сторожування («чергуван-
ня») останнього небіжчика, похованого 
на кладовищі, на воротах «могилок» (при 
тому застерігалося, що на псковському 
пограниччі подібні уявлення відсутні). 
Так само на обстежених російською до-
слідницею територіях широко побутує ві-
рування, що під час чергового похорону 
усі «мешканці» кладовища піднімаються, 
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«щоб зустріти нового сусіда». Відповідно 
тут так само регламентується дочекатися 
закінчення поховальної церемонії, а потім 
іти до могил своїх рідних.

На окрему увагу заслуговують урив-
часті дані стосовно облаштування моги-
ли, зокрема, на білорусько-смоленському 
пограниччі. Тут вона завжди орієнтована 
на схід (що відповідає християнському 
вченню про воскресіння), але при тому 
зауважується, що можна також натра-
пити на два варіанти розміщення хреста 
(щодо положення тіла) – у ногах або в 
головах. Зафіксовано й поширення обабіч 
російсько-білоруського кордону звичаю 
накривати могилу скатертиною, передусім 
під час поминальної трапези на Радуницю 
(вівторок Фоминого тижня, 9-й день Пас-
хи). Так само у цьому зв’язку згадується 
звичай накривати скатертиною («погроб-
щина») домовину («щоб земля не валила-
ся в очі») [5, с. 306]. 

Щодо поминального обіду, то на всьо-
му смоленсько-білоруському пограниччі 
було заведено після похорону «запро-
шувати померлого із собою на трапезу». 
Йому на столі залишали «голе» місце, 
ставили чарку, на неї викладали шматок 
хліба. На Смоленщині цей звичай мав 
назву «гукання» [5, с. 309]. Поминаль-
ні страви (ритуально марковані перша та 
остання страви) відзначаються сталістю 
ознак. Починають трапезу з хлібної куті 
(на смоленсько-білоруському пограниччі 
фігурує три наз ви: «каша», «кутя», «ка-
нун»), при тому для російської тради-
ції характернішою є номінація «кутья». 
Відповідно тут поширенішим виявився 
варіант солодкої куті (завдяки додаван-
ню меду і родзинок), тепер – переваж-
но з рису. На білоруському пограниччі 
зберігається традиційний варіант куті 
із зерен пшениці. Підкреслюється, що 
на цих територіях повсюдне приготу-
вання млинців не фіксується (на відмі-
ну від південно-західних районів Смо-
ленської обл.). Так само епізодичним 
є споживання на поминальному обіді 
«кльоцок» (на відміну від Західної Смо-
ленщини і Могилівщини). Про їх ри-
туальний характер свідчить особливий 
рецепт приготування – без солі і цукру, 
лише вручну, без ножа. Є згадки про те, 
що останньою стравою могла бути каша. 
Серед обов’язкових (подекуди останніх) 
страв також називаються галушки [5, 

с. 313]. Термін «галушки» може викорис-
товуватися і як синонім до «кльоцок».

На території російсько-білоруського 
пограниччя на жалобній трапезі остан-
ньою стравою міг бути кисіль – вівсяний 
(«білий») і «червоний» (з ягід). В окре-
мих місцевостях трапляються страви з 
капусти, квасолі, яєць, а також коржі 
(рос. «лепешки») та пироги. Тут неодмін-
но виставляли на стіл гарячі страви – 
такі, «щоби пар ішов», а тому запрошення 
на поминки могло звучати як запрошення 
«на гарячий стіл» (у прикордонних ра-
йонах Білорусі – «горючий стіл», «жа-
лобний» стіл). Щодо кількості страв, то 
тут згадується цифра 12 (13) «страв» 
(універсальний термін для територій, що 
розглядаються). Слід зауважити, що тут 
побутував також звичай після закінчення 
обіду не прибирати зі стола поминальних 
страв, а залишати їх на весь 40-денний 
строк (або тільки обов’язкові – 3-й, 9-й 
поминальні дні).

Спільним для російсько-білоруського 
пограниччя є звичай стелити на ніч по-
мерлому постіль (після похорону й до 
40 днів). Це може бути й кусок полотна, 
постелений на лаву («погробник»); перед 
тим саме його стелили на могилі й поми-
нали на ньому, потім приносили до хати 
й стелили на покуті. Окремо слід зазна-
чити загальні для всього смоленсько-бі-
лоруського пограниччя риси поминання 
померлих на Радуницю. До них варто за-
рахувати звичай ретельного прибирання 
могил, пов’язування намогильного хреста 
рушником («набожники»), нині інколи – 
шматком тюлі. Подекуди рушник має ви-
гляд фартуха (власне, фартух могли шити 
з рушника). Утім, цей звичай на білорусь-
ких землях трапляється спорадично. 

Ми свідомі того, що виявлення специ-
фічних регіональних (а також і локаль-
них) рис, притаманних тому чи іншому 
обрядовому комплексу на просторі по-
граниччя, потребує залучення ширшого 
порівняльного матеріалу, послідовно за-
фіксованого обабіч українсько-білорусь-
кого кордону, а також на суміжних тери-
торіях. Проте деякі попередні висновки 
можна зробити вже тепер. Навіть такий 
побіжний порівняльний аналіз наявного 
фактографічного матеріалу з поховально- 
поминальної обрядовості дає можливість 
стверджувати, що принаймні на рівні со-
ціогуманітарної сфери зона українсько-
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білоруського пограниччя не демонструє 
ознак етнічної гомогенності.

Погляд на гомельсько-чернігівське по-
граниччя з двох боків, окрім власне пів-
ночі Чернігівщини та півдня Гомельщини, 
а також у порівнянні з гомельсько-брян-
ською та гомельсько-смоленською земля-
ми (на білорусько-російському погранич-
чі) на матеріалах поховально-поминальної 
обрядовості засвідчив, що навіть за умов, 
коли на цій території, за висновками до-
слідників, досить активно побутує біло-
руська говірка, ця контактна зона в ціло-
му позбавлена виразної специфіки, яка б 
дозволила говорити про її відокремленість 
і «локальність».

Однак, як показав порівняльний ана-
ліз, поширення окремих елементів об-
рядової практики може окреслюватись 
адміністративним кордоном між двома 
державами. На наш погляд, ця специфіка 
проявляється передусім в окремих термі-
нах. Так, на українському прикордонні 
широко вживається назва «коліво» (на 
білоруському – «канон», «канун», росій-
ському – «кутья»). Дещо різниться також 
частота використання рушника, наявність 
певних атрибутів похорону (наприклад 
гостинців), укладання в домовину додат-
кового одягу.

Водночас про цю зону пограниччя 
можна говорити і як про доволі великий 
етнокультурний перехідний простір, на 
якому відбуваються специфічні історико-
культурні процеси, які можуть оцінюва-
тися як спільні українсько-білоруські (та 
російські) «переживання». Це засвідчу-
ють основні складові як предметного, так 
і акціонального ряду поховально-поми-
нального комплексу («вода для душі», пе-
релік атрибутів, які викладали біля мерця 
в хаті, випікання хліба, спорядження до-
мовини (і окремо – віка), ночівля в хаті, 
обставини винесення тіла з хати, жалобна 
процесія, поминальний «абєд», сніданок 
на могилки тощо). Етноконтактна терито-
рія українсько-білоруського пограниччя є 
майданом, на якому проявляються крос-
культурні взаємодії та багатошарові куль-
турні зв’язки – і як наслідок, у культурі 
та традиціях її мешканців формуються 
змішані форми. Це унікальний простір, 
де явища культури, насамперед духов-
ної, не тільки постійно взаємодіють і вза-
ємозбагачуються, але й синтезуються, 
зберігаючи окремі елементи «відміннос-

ті». У комплексі це є суттєвим чинником 
впливу на процес формування етнічної 
самосвідомості, оскільки процес етнічної 
ідентифікації «запускається» саме завдя-
ки наявності «чужості». У свою чергу про-
живання в такому середовищі вже само по 
собі забезпечує розуміння іншого, включ-
но з його культурою, мовою та релігією, 
і створює підґрунтя для безконфліктного 
співіснування.

Література

1. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны пад-
зел Беларусі. 1793–1796 гг. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.vln.by/
sites/default/files/map3.jpg; http://militarymaps.
org.ua/_atlases/maps/atl1823/atl1823_12.djvu).

2. Административно-территориальное де-
ление Беларуси [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://archives.gov.by/index.
php?id=989746#gom1.

3. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны пад-
зел Усходняй Беларусі. 1772–1792 гг. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.vln.by/sites/default/files/map6.jpg).

4. Анимеле Н. Быт белорусских крестьян / 
Н. Анимеле // Этнографический сборник. – 
С.Пб., 1854. – Вып. 2. – 268 с. 

5. Белорусско-русское пограничье. Этно-
логическое исследование: Монография / отв. 
ред. Р. А. Григорьева, М. Ю. Мартынова. – 
М. : Изд-во РУДН, 2005. – 378 с.

6. Бондаренко Г. Б. Етнокультурні паралелі 
в пострадянському розвитку України та Біло-
русі / Г. Б. Бондаренко // Слов’янський світ : 
зб. наук. пр. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го НАН України, 2010. – Вип. 8. – С. 194–204.

7. Боряк О. О. Етнокультурні взаємодії в 
умовах українсько-білоруського пограниччя 
(на матеріалах поховально-поминальної об-
рядовості Чернігівського Полісся) / О. О. Бо-
ряк // Народна творчість та етнологія. – 
2013. – № 2. – С. 43–53.

8. Вахніна Л. К. Сучасне бачення поль-
сько-білорусько-українського пограниччя / 
Л. К. Вахніна // Слов’янський світ : зб. наук. 
пр. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
України, 2010. – Вип. 8. – С. 179–193.

9. Венгерская В. Маркирование отличий 
и солидарности населения Полесского и По-
дольского фронтиров в XIX в.: феномены и 
дилеммы идентичности / В. Венгерская // 
Пере крестки. – 2011. – № 3/4. – С. 251–273.

10. Григорьева Р. Беларусско-россий-
ское пограничье: этническая идентичность / 
Р. Григорьева // Першы Міжнародны Кангрэс 
даследчыкаў Беларусі Працоўныя матэрыя-
лы. – 2012. – Т. 1. – С. 109–113.

http://www.etnolog.org.ua



 119  

11. Донских С. В. Пограничье как проблема 
современной белорусской науки / С. В. Дон-
ских // Народы, культуры и социальные про-
цессы на пограничье: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. (Гродно, 22–23 февраля 
2010 г.). – Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 102–106.

12. Жаўруковая песня Радзімы : народ-
ныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага 
краю : манаграфія / [В. С. Новак і інш. ; 
пад агульнай рэдакцыяй В. С. Новак] ; Буда-
Кашалёўскі раённы выканаўчы камітэт, 
Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Фран-
цыска Скарыны. – Гомель : Сож. – 423 с. 

13. Жлоба С. Этнакультурныя мікрарэгіены 
на Століншине / С. Жлоба, П. Корнеў // 
Моўнакультурная прастора Брэсцка-Пінскага 
Палесся : зб. навук. артыкулаў : [у 2 ч.] / 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна», Кафедра 
гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі ; 
[рэдкол : М. М. Аляхновіч і інш.]. – Брэст : 
Альтернатива, 2011. – С. 105–109.

14. Карский Е. Этнографическая карта бе-
лорусского племени. Сост. в 1903 г. [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа : http://
zapadrus.su/images/stories/my_imeges/karsky/
Belarusians_1903.jpg. 

15. Крылов М. Изучение региональной 
идентичности в Белорусско-Литовско-Поль-
ском и в Российско-Белорусском приграни-
чье / М. Крылов, В. Кошевой, А. Гриценко // 
Першы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў 
Беларусі Працоўныя матэрыялы. – 2012. – 
Т. 1. – С. 119–123.

16. Крылов М. П. Региональная и этно-
культурная идентичность в российско-украин-
ском и российско-украинско-белорусском по-
рубежье: историческая память и культурные 
трансформации / М. П. Крылов, А. А. Гри-
ценко // Лабиринт. Журнал социально-гума-
нитарных исследований. – 2012. – № 2. – 
C. 28–42. 

17. Крыніц кармянскіх перазвоны (абрады 
і песні ў сучасных запісах) / Гомел. дзярж. 
ун-т імя Ф. Скарыны, Упр. культуры Го-
мел. аблвыканкама. Гомел. абл. цэнтр нар. 
Творчасці ; [уклад. і ўступ. арт. Новак В. С. ; 
рэд. Штэйнер І. Ф.] – Гомель : Гомел. цэнтр 
навук.-тэхн. і дзелавой інфарм., 2000. – 208 с.

18. Кухаронак Т. І. Пахавальна-паміналь-
ныя звычаі і абрады / T. I. Кухаронак // 
Беларусы. Т. 5. Сям’я / В. К. Бандарчык, 
Г. М. Курыловіч. Т. І. Кухаронак і інш.; 
рэдкол. : В. К. Бандарчык і інш. ; Ін-т 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору 
НАН Білорусі. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 
372 с.

19. Кюїзеньє Ж. Етнологія Європи. –  
К. : Ін-т мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни, 2005. – 135 с. 

20. Кюїзеньє Ж. Етнологія Франції. – 
 К. : Інститут мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН Украї ни, 2007. – 113 с.

21. Листова Т. А. Семейные обряды 
русско- белорусского пограничья в контексте 
этнополитической истории. XIX – начало 
XXI вв. : автореф. дис. … канд. ист. наук по 
специальности 07.00.07 – этнография, этноло-
гия и антропология / Ин-т этнологии и антро-
пологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. – 
М., 2006. – 41 с. 

22. Лоеўшчына... Бэзавы рай, песенны 
край : сучасны стан традыцыйнай культуры  
Лоеўшчыны / Лоеўскі раённы выканаўчы 
камітэт, Гомельскі дзяржаўны універсітэт 
імя Францыска Скарыны ; [аўтар-укладальнік 
В. С. Новак ; рэдкалегія : В. С. Новак (адказ-
ны рэдактар) і інш.] – Гомель : Сож, 2007. – 
470 с. 

23. Митюкова Е. Территориальные особен- 
ности полесского погребального обряда / 
E. Митюкова // Моўнакультурная прастора Бе-
расцейшчыны : зборнік навуковых артыкулаў / 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны уні-
версітэт імя А. С. Пушкіна», Кафедра гісторыі 
беларускай мовы і дыялекталогіі; рэдкалегія: 
М. М. Аляхновіч і інш.]. – Брэст : Альтерна-
тива, 2010. – С. 136–140.

24. Наулко В. І. Етнічний склад населення 
Української РСР / В. І. Наулко. – К. : Науко-
ва думка, 1965. – 136 с. 

25. Новак В. С. Пахавальная абрад-
насць / В. С. Новак // Святло каштоўнасцяй 
духоўвных. Жлобінскі край: мінулае і сучас-
ное / пад агул. рэд. В. С. Новак, А. А. Стан-
кевіч. – Гомель : ААТ Полеспечать, 2009. – 
С. 465–472.

26. Пахаванні. Памінкі. Галашэнні / рэд. 
кал. А. С. Фядосік (гал. рэд.) і інш. ; уклад. 
тэкстаў, уступ. артыкул і камент. У. А. Васі-
левіча; сістэм. і камент. Т. Б. Варфаламее-
вой. – Мінск : Навука і тэхніка, 1986. – 615 с.

27. Пашкова Г. Т. Етнокультурні зв’язки 
українців та білорусів Полісся (на матеріалах 
весільної обрядовості ) / Г. Т. Пашкова. –  
К. : Наукова думка, 1978. – 117 с.

28. Роднае: фальклорна-этнаграфічная і 
літаратурная спадчына Гомельскага раёна / 
укл., сістэм., тэкст. праца, уступ. артыкулы, 
рэд. І. Ф. Штэйнера, В. С. Новак. – Мазыр : 
Белы вечер, 2000. – 276 с.

29. Романов Е. Р. Белорусский сборник. – 
Вильно, 1912. – Вып. 8–9 : Быт белорусса. – 
124 с.

30. Седакова О. А. Материалы к описанию 
полесского погребального обряда / О. А. Се-

http://www.etnolog.org.ua



120    

дакова // Полесский этнолингвистический 
сборник : Материалы и исследования / отв. 
ред. Н. И. Толстой. – М. : Наука, 1983. – 
С. 246–262. 

31. Сысоў У. М. Беларуская пахавальная 
абраднасць: структура абряду, галашєнні і 
дзеяння / У. М. Сысоў. – Мінск, 1995. – 182 с.

32. Толстая С. М. Полесские поверья о 
ходячих покойниках / С. М. Толстая // Вос-
точнославянский этнолингвистический сбор-
ник. Исследования и материалы. – М. : Инд-
рик, 2001. – С. 151–205. 

33. Традыцыйная мастацкая культура 
беларусаў : у 6 т. / В. І. Басько [і інш.] ; ідэя 
і агул. рэд. Т. Б. Варфаламеевой. – Мінск : 
Высш. шк., 2001–2013.

34. Фальклорна-этнаграфічная і літаратур-
ная спадчына Рэчыцкага раёна / [уклад., 
уступ. арт., рэд. І. Ф. Штэйнера, В. С. Но-
вак]. – Мінск : ЛМФ «Нёман», 2002. – 383 с. 

35. Харитонова В. И. Полесская традиция 
причитания в Полесье на восточнославян-

ском фоне / В. И. Харитонова // Славянский 
и балканский фольклор: Духовная культу-
ра Полесья на обще славянском фоне / отв. 
ред. Н. И. Толстой. – М. : Наука, 1986. – 
С. 55– 62.

36. Чижикова Л. Н. Русско-украинское 
пограничье. История и судьбы традиционно- 
бытовой культуры / Л. Н. Чижикова. – 
М., 1988. – 252 с. 

37. Шейн П. В. Материалы для изучения 
быта и языка русского населения Северо-
запад ного края / П. В. Шейн. – С.Пб., 1890. – 
Т. 1. – Ч. 2 : Бытовая и семейная жизнь бело-
русса в обрядах и песнях. – 712 с.

38. Шпилевский П. М. Белоруссия в ха-
рактеристических описаниях и фантастиче-
ских поверьях / П. М. Шпилевский // Панте-
он. – 1856. – Т. 25. – Кн. 1. – С. 1–30.

39. Folklor i pogranicza / рod redakcją 
A. Staniszewskiego i B. Tarnowskiej. – Olsztyn : 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. – 297 p.

SUMMARY
Nowadays there are clear ethnic conflicts, huge migrational processes, economic, cultural, psychological 

and other troubles connected with living of representatives of various people and nationalities on common 
territories. That is why the research of the areas of common living of communities of various nationalities 
can help to solve many theoretical and practical problems. 

We have selected administrative regions of Byelorussia that have borders with Ukraine (Homelskyi, 
Loievskyi regions) for comparative analysis. This region has been selected also because of peculiarities of 
historical development and territorial proximity to Ukraine – Rechytskyi district of Homel region.

The comparative analysis of burial-funeral rites typical for researched ethno-cultural zone has shown the 
spread of separate elements of ritual practice and is outlined with administrative border between two states. 
This peculiarity can be seen first of all in the usage of some terms. For instance, on Ukrainian borderland 
the term kolivo is widely used; on Byelorussian – kanon, kanun, on Russian – kutya. Frequency of usage of 
rushnyk (a towel), existence of some attributes of burial (for instance, presents), putting of additional clothes 
into a coffin varies a little bit.

At the same time, one can say about this area as about rather wide ethno-cultural transfer space, where 
specific historical and cultural processes take place. They can be evaluated as common historical-cultural 
heritage. Main components of subject and actional row of burial-funeral complex indicate this: «water for 
soul»; a list of items put close to a dead person in a house; baking of bread; equipment of a coffin (and sepa-
rate – of a cover); mandatory spending of night in a house; circumstances of carrying out of a corpse from the 
house; mourning precession; funeral repast; carrying breakfast to the graves etc. Analysis of ritual complex 
has indicated that ethno-cultural territory of Ukrainian-Byelorussian borderland is an area where cross-
cultural interrelations and multiple-layer cultural ties can be visibly seen. This is a unique space where events 
of culture, first of all – spiritual, not only constantly interrelate and mutually enrich one another, but also 
synthesize themselves, keeping separate elements of «differences». Living in this space secure understanding 
of other, including its culture, language, and creates ground for non-conflict coexistence.

Keywords: Ukrainian-Byelorussian frontier, Homel region, burial-funeral rites, intercultural interac-
tions, ethnocultural interactions.
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УДК  398.2:621.311.25-054.73ЧАЕС  Зоя Гудченко 
(Київ)

ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР ПОЛІЩУКІВ 
(за спогадами переселенців із зони ЧАЕС)*

У статті досліджено різні виміри життєвого простору населення Українського Полісся –  
у побутовій, громадській, духовній, виробничій та господарській сферах.

Ключові слова: життєвий простір, поліщуки, переселенці, хата, двір, садиба, село, вулиця, 
церква, обряди, топоніми.

В статье исследуются разные измерения жизненного пространства населения Украинского По-
лесья – в бытовой, гражданской, духовной, производственной и хозяйственной сферах.

Ключевые слова: жизненное пространство, полищуки, переселенцы, хата, двор, усадьба, село, 
улица, церковь, обряды, топонимы.

The various dimensions of living space of the inhabitants of Ukrainian Polissya  in everyday, so-
cial, spiritual, production and economical spheres are investigated in the article.

Keywords: living space, polishchuky, migrants, hut, yard, estate, village, street, church, rites, place 
names.

Аварія на ЧАЕС* спричинила радіа-
ційне забруднення понад 2000 по-

селень північних районів Київської, 
Житомирської, частково Волинської та 
Чернігівської областей, тобто значної 
частини Українського Полісся. Відчуже-
ні землі були вилучені з господарського, 
культурного, взагалі життєвого функціо-
нування, а населення протягом кількох 
років переміщене на безпечні терени.

Переселення відбувалося поетапно, 
починаючи з найбільш забруднених сіл. 
Коли ж нагальна потреба порятунку лю-
дей була вирішена, активізувалася наступ-
на проблема – дослідження матеріальної 
та духовної культури поліщуків.

Ця робота здійснювалася в рамках 
державної програми ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС і перед-
бачала виявлення, фіксацію, збереження 
етнокультурної спадщини Полісся. Ор-
ганізовані й фінансовані Мінчорнобилем 
фольклорно-етнографічні експедиції пра-
цювали у двох напрямах – у польових умо-
вах радіоактивно забруднених поселень, 
які невдовзі були віднесені до 30-ти кіло-
метрової зони відчуження, та в місцях 
компактного проживання переселенців. 

* Повідомлення на цю тему було оприлюднено 
авторкою на Міжнародній науково-практичній 
конференції «Дослідження та збереження тра-
диційної культури Полісся (1994–2014 рр.): здо-
бутки й перспективи» (24–26 жовтня 2014 р., 
м. Київ).

У дослідженнях взяли участь науковці 
Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України та інших музейних, науко-
вих, освітніх закладів.

Перші експедиції до переселенців у міс-
ця їх нової дислокації почалися через ві-
сім років після аварії. Вони охопили низ-
ку поселень Баришівського, Яготинського, 
Згурівського, Бородянського, Білоцерків-
ського районів Київської області. У них 
зусиллями майже всіх областей України 
для потерпілих були споруджені за ти-
повими проектами індивідуальні садиби. 
Менша частина переселенців отримала 
квартири в багатоповерхівках обласних та 
районних центрів. Забудова переселенців 
була долучена до корінних попередньо 
визначених поселень у вигляді присілків, 
вулиць чи окремих мікрорайонів. Жод-
на сільська громада не була переселена 
пов ністю на одне місце. У нових умовах, 
переважно лісостепу, ландшафт не відпо-
відав поліському. Тут був інший характер 
ґрунтів, інший рельєф, рослинність, – за 
сприйняттям поліщуків, – «безліса, без-
водна земля». Таким чином, волею тра-
гічних обставин переселенці потрапили в 
незвичне для них середовище. Вони були 
позбавлені того специфічного природно-
го комплексу з його ресурсами, який зу-
мовлював і формував традиційний спосіб 
життя поліщуків: житла, занять, знарядь 
праці, побуту, ремесел, промислів, їжі, 
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духовної, обрядової та художньої куль-
тури. Призвичаєні до теплих дерев’яних 
осель, поліщуки відчували дискомфорт у 
вогких будинках зі штучних матеріалів. 
Їм важко було звикати до одноманітних 
краєвидів нових селитебних територій, 
до недовірливого ставлення до себе як 
до чужинців з боку корінного населен-
ня. Колишня мешканка с. Товстий Ліс 
Чорно бильського району М. А. Філатен-
ко, 1921 р. н., так висловила моральний 
стан більшості своїх земляків, переселе-
них у Баришівку: «З хазяйством упорує-
мось, а з Душею – нє… Та галосить денно 
і нощно». «Я б свого смертельного вузли-
ка забрала і – додому» – найбільша мрія 
К. І. Чорної із с. Золотніїв того ж району.

Співпрацюючи з переселенцями, кож-
ний дослідник намагався отримати відо-
мості від респондентів у тематичному 
аспекті власних наукових зацікавлень, 
аби внести свій штрих в етнографічний 
портрет Полісся. Спогади ж поліщу-
ків про рідний край визначалися все-
охопністю вражень від різноманітних 
взаємопов’язаних проявів життя і були 
просякнуті особливою, щемною істинніс-
тю, оскільки ці люди сприймали будь-яку 
миттєвість чи подію власного буття зсере-
дини, невід’ємно від існування свого роду 
з його давніми традиціями. 

Тож маємо надію, що об’єктивність на-
уковців як сторонніх, хоч і не байдужих 
спостерігачів, і повна зануреність у міс-
цеві реалії уроджених поліщуків разом 
відобразять правдивий, споконвічний об-
раз Полісся, який лишатиметься в істо-
рії України, незважаючи на незворотні 
втрати. 

Життєвий простір поліщука – багато-
вимірне поняття. Воно охоплює низку 
складових процесу існування людини в 
побутовій, виробничій, господарській, ду-
ховній, громадській сферах.

Життєвий простір починається з влас-
ної садиби: хати, двору, господарських 
будівель, садка, городу, левади. Далі він 
розширюється до кутка («приконця» – 
окремої структурної частини поселення), 
переростає до масштабів цілого села з 
його вулицями, майданом, в’їздами. На-
решті цей простір переливається у ближ-
ні й дальні околиці, в освоєне людською 
працею довкілля (ліси, поля, сіножаті, 
пасовища, річки, ставки, джерела) та 
розташовані там, за межами села, пасі-

ки, гути, смолокурні, водяні млини, ві-
тряки тощо.

Осердям житлово-господарського комп-
лексу поліщука є хата – дерев’яна рубле-
на будівля, де кожний з респондентів на-
родився й виріс, а тому добре обізнаний з 
особливостями її зведення та функціону-
вання протягом усіх циклів життя.

Зі свідчень переселенців випливає, що 
планувальні типи хат на враженій радіа-
цією території не відрізнялися великим 
розмаїттям. Це – дводільні та триділь-
ні типи «хата-сіни», «хата-сіни-комора», 
«хата на дві половини», «сіни-хата-хата», 
дещо ускладнені за рахунок вигороження 
в сінях проти вхідних дверей стебки – 
приміщення для зберігання овочів. Ін-
коли поряд зі стебкою робили невелику 
комору.

Місце для хати вважалося щасливим, 
якщо хліб, покладений на підвалини по 
кутах, протягом ночі до ранку лишався 
незайманим (с. Паришів). Де сніг роз-
тане найраніше, там хату можна ставить 
(с. Речиця). Хату не можна зводити на по-
жарищі (с. Паришів). Як роса виступає на 
зерні, там теж не можна будувати, бо буде 
мокра хата (с. Чистогалівка). Якщо дере-
во – бурелом, то воно слабе, і його треба 
тільки на огонь пускати (с. Чистогалівка).

Стіни хати будували з соснових кру-
гляків, напівкругляків, брусів (брусова-
ні), з’єднуючи по кутах зрубини «в угол» 
«з остатками», або «у чистий угол». Зруб 
ставили на дубові підвалини («подвал»), 
які спиралися в кутах і в проміжках на 
дубові ж колодки («штандари») (сс. Діб-
рова, Королівка, Паришів, Яблунька) чи 
на камені (с. Старі Шепеличі). Під час 
закладин, коли «зчеплювали» «подвал», 
то клали на кут гроші (с. Чистогалівка). 
Стеля з дощок настелялася на повздовж-
ній сволок («трям») та три поперечних 
(«трямки»). На горищі дошки змащували 
глиною, присипали «костриною» (с. Товс-
тий Ліс) або тирсою. Інколи на дошки 
ще вкладали жердини, обмащені глиною 
(с. Старі Шепеличі). Усі хати зсередини 
білили, а зовні лишали в чистому вигляді.

Дахи робили переважно двосхилі з 
«офіціятами» (фронтонами) з двох боків, 
крили гонтом, драницею – у старіших ха-
тах, соломою та очеретом – у пізніших. 
Про чотирисхилі дахи поряд із двосхи-
лими згадували тільки переселенці з 
Чистогалівки. 
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У більшості хат «доловка» (діл) була 
земляна, подекуди ще й підведена: «черво-
ною глиною підмазували точоќ» (с. Старі 
Шепеличі). Заможніші господарі настеля-
ли підлогу з дощок (сс. Лелів, Товстий 
Ліс). У хаті прорубували 3–4 вікна на 
3, 4 або 6 шибок. Давніше обмежували-
ся трьома або навіть двома вікнами (два 
«на чолі»).

В інтер’єрі хати майже чверть простору 
займала піч – глинобитна або цегляна «з 
сировки», тобто неопаленої цегли. Багато 
респондентів згадувало про напів курне 
опалення, коли дим через каглу виходив у 
сіни. Чимало є прикладів влаш тування ви-
воду безпосередньо над піччю, так само, як 
і за допомогою лежака. Біля печі робили 
місце для сну: «Піл з п’яти дощок. Спали 
на ньому впоперек, вкривалися рядном» 
(с. Паришів). Стелили на піл куль соломи, 
а зверху – друге рядно. Біля порога висіла 
шафка для посуду на три полиці. Уздовж 
причілка стояв накритий «настольником» 
стіл, а перед ним – ослінчик, попід віль-
ними від меб лів стінами були нерухомо за-
кріплені лави. Духовний центр хати «по-
куть» (по діагоналі від печі) привертав 
увагу великою кількістю ікон у рушниках. 
У багатого господаря низка ікон – «сухо-
злоток і написаних на дошках» доходила 
аж до шафки. Перед празником засвічува-
ли лампадки (с. Лелів). Ікони вішали на 
схід сонця (с. Буряківка). 

Освітлювали хату «коминцем». Це спе-
ціальний пристрій з мішка у формі зрі-
заного конуса, верхній кінець якого ви-
водився через отвір у стелі на горище. 
Під «коминцем» підвішувалася решітка, 
на неї клалася скіпка (лучина). Пересе-
ленка з Чистогалівки Анастасія Макарен-
ко, 1923 р. н., пригадує: «В старій нашій 
хаті в стол́і (стелі) була дірка для виводу 
диму – світили лучинами на залізі. Якось 
у дірку з горища впав сич і пропав».

Якою багатолюдною та поліфункціо-
нальною не була хата (а в ній виростало 
в середньому 6–7 дітей), усім вистачало 
місця. Для сну використовували не лише 
піл, але й лави, піч, урешті стелили й 
долі. Саме на ночівлю скупчувалася до 
хати вся родина, бо вдень селяни з мало-
го віку працювали у дворі, у городі чи на 
угіддях: у полі, на луках, у лісі, на річці, 
коло млина тощо.

У хаті жили не тільки люди. Її також 
використовували для тимчасового перебу-

вання худоби. Коли родилося теля, його в 
перший тиждень, поки зміцніє, тримали в 
хаті. Порося годували в хаті, а потім від-
ганяли в хлів (с. Старі Шепеличі). 

У деяких гостинних господарів часто 
збиралися сусіди «на попрядки» (пряс-
ти), сідали навколо «заліза» з лучинами 
(с. Чистогалівка). «До тих, хто мав багато 
лучини, йшли сусіди плести з лози лапті, 
а жінки – прасти.» (с. Чапаївка – колиш-
нє Хоромне). Хату одинокої вдови, бува-
ло, наймали хлопці та дівчата в холодну 
пору року для вечірок.

Таким чином, поліщуки не ізольовува-
лися в межах свого особистого житла,  а 
були готові до спілкування з односельцями. 

Виходячи з сіней назовні, селянин по-
трапляв у широкий порівняно з хатою 
простір своєї садиби з господарською за-
будовою, садом, городом. Кількість споруд 
була різною в людей відповідного достат-
ку. Розташування будівель на кожному 
подвір’ї мало свої відмінності, але підпо-
рядковувалося тому спільному принципо-
ві, що хата зазвичай стояла причілком на 
вулицю, решта забудови – у глибині дво-
ру, клуня на значній відстані («віддалік») 
від двору, навіть за межами садиби. На-
ведемо приклади кількох садиб.

У с. Королівка Поліського району в 
садибі батька Антоніни Федосіївни Гон-
чар, 1922 р. н., була така забудова: хата, 
стебка, хліви, тік, колодязь, огорожа-
частокіл. Комора та хліви прибудовува-
лися до зрубу хати «у варцаби». Тік був 
дерев’яний з одними ворітьми, повітка на 
дрова – холодна. Сіно зберігали в хліві 
над коровою, «на вишках».

У Паришеві городили садиби плотами 
(плетені огорожі). Господарські будівлі 
мали стіни із закидкою «в шули», з кру-
гляка або плетені. У хлівах посередині  
вкопували сохи, на які клали «бальки», 
аби сперти на них конструкції двосхилого  
даху під соломою. У повітці іноді робили 
тік. На подвір’ї ще була стебка для збе-
рігання овочів. Її утеплювали «матами», 
а в морози носили туди жар. Клуню ста-
вили далеко від двору. Хліви скрізь були 
на 2–4 приміщення, залежно від кількості 
та різновидів тварин. Одна з найстарших 
респонденток Ольга Григорівна Литвин, 
1904 р. н., із с. Стечанка, стверджувала, 
що, хоча в батька була дерев’яна напів-
курна хата, але до колгоспу люди гарно 
жили, багаті були: «тримали по 5 корів, по 
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30 овечок, 5–10 свиней, по парі коней, во-
лів, 10–15 курей, а гусей, “вутки” – мало. 
Постройки були погані, але люди багаті».

У с. Старі Шепеличі хати були не за-
городжені, орієнтовані «офіціятом» до ву-
лиці. Гумна і хліви стояли окремо, дале-
ченько від хати. Туди ходили корів доїть, 
ціпами молотить.

Двір заможного селянина з Лельова 
огороджувався високим дощаним парка-
ном, а місце навколо клуні – плотом з 
лози. Хата стояла причілком до вулиці, 
звідки проглядався квітник. У глибині 
двору проти зачілка – господарські будів-
лі (у вигляді літери «Г»), які мали стіни 
«в закидку», покриття з житньої соломи. 
Корівник поділявся на дві частини – для 
корів і для волів. Свинарник розміщував-
ся окремо. «Надвірних» свиней тримали 
на дворі, а «сажових» закидали для від-
годівлі на 2–3 місяці в саж. Клуня була 
прямокутна в плані, на двоє воріт, зі сті-
нами «в зруб», з двома сохами посереди ні, 
дахом під соломою. Після розкуркулення 
родина вигородила з плоту хату («платян-
ку») на городі, решту забудови забрали в 
колгосп.

Прикметною рисою поліського краю, 
де так багато вологих місць (річок, боліт, 
озер), є велика кількість буслів. Їх мож-
на бачити перш за все на луках, полях, 
болотах, а також у селах, на хуторах, де 
вони в’ють собі гнізда на сухих стовбурах 
дерев, на стовпах та дахах будівель. По-
ліщуки дбайливо ставляться до цих пта-
хів, які вважаються провісниками весни 
і символами продовження роду людсько-
го. Наведемо факт, записаний від Ганни 
Михайлівни Розвадовської, 1910 р. н., із 
с. Речиця (хутір П’єсне): «Спочатку до 
нас на хату один буслик прилетів, а через 
три дні – друге. Та так зустрічалися, ми-
лувалися і дзьобками, і крилами. На хаті 
було кубло із землі зроблене. Колись воно 
упало з хати. Так нове зробили на хліві».

Воду люди брали з колодязів та дже-
рел. Місце для колодязя визначали попе-
редньо: «Клали хліб і сульку (сіль): як за 
ніч помокріє сулька, то там вода» (с. Ста-
рі Шепеличі) або «Треба поставити сково-
роду на сутки: як набралась потом, можна 
там копати» (с. Товстий Ліс).

Залежно від рівня води колодязі влаш-
товували з «журавлем» (колода й ощіп) 
чи з «круком». Частіше реалізовувався 
перший варіант. Колодязі зазвичай розра-

ховували на декілька дворів (5–10 і біль-
ше), ставили в плоту на вулиці (сс. Усов, 
Лелів, Іллінці, Стечанка) або на кінці 
«шнура» (садибної ділянки), щоб і люди 
могли брати воду (с. Буряківка). Але ін-
коли копали його в дворі (с. Королівка, 
хут. П’єсне). Траплялося, що на все село 
було лише два колодязі – посеред села і 
на кутку (с. Лелів). Тож люди брали воду 
і в річках (особливо для скота), і в дже-
релах, яких багато було в лісі.

Хата, двір, садиба – це, фактично, 
приватне життєве середовище поліщука 
та його родини, яке є елементом ширшого 
рівня – сільського поселення. Останнє ха-
рактеризується «просторовою обмеженіс-
тю і територіальною спільністю соціаль-
них і матеріальних форм життєдіяльності 
населення» 1.

Поняття «просторова обмеженість» до-
сліджуваних сіл колись було реальністю. 
За легендою, в’їзд до села здійснювався 
через ворота, які замикалися на ніч. То-
понім «коворота» як назва кутка зафіксо-
вано в селах Паришеві, Машеві, Чисто-
галівці.

Образи деяких поліських поселень до 
їх знищення радіоактивним попелом по-
стає з розповідей переселенців. «Село 
Паришів було мальовниче, розкидане і 
мало кутки: Песок, Коворота, Ліновка, 
Просеред» (Ганна Федорівна Богущен-
ко, 1915 р. н.). «Село Лелів розташоване 
на високій місцевості. Його луки стали 
водовідстійником. У селі до війни були 
215 дворів, а останнім часом до 400. Кут-
ки: Нічоговка, Кутківці. Біля села від 
річки Прип’ять відгалужується затока 
Вустетин і утворюється острівець Пнища. 
Село мало одну вулицю. Короткі провул-
ки тяглися до гумен, які стояли оддалік 
дворів біля самого поля. Край села під 
лісом був маєток пана Лелявського. Пани 
робили гатки, щоб вода не підтоплювала 
землі. У маєтку був парк, фонтани, бєсєд-
ка з столами, обсаджена навколо бузком. 
Кузня була. Потім у панському будинку 
була семикласна школа» (Марія Макси-
мівна Царенок, 1924 р. н.).

«Село Товстий Ліс – одна велика ву-
лиця і багато менших. Місцевість рівна. 
Кутки: Козиновка, Шумани, Вигон, Бере-
зовиця. Мала річка входила в Ушу» (Віра 
Гаврилівна Коваленко, 1906 р. н.).

«У селі Старі Шепеличі були кутки: 
Великий Хутір, Гармани, Малий Клино-
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чок, Машок, Рабковщина, Гумна, Бала-
ков, Мурашков» (Катерина Пилипівна 
Козак, 1938 р. н.).

«У Бураковці були вулиці прямі» (Прі-
ся Яківна Шиш, 1906 р. н.).

Як видно з наведених свідчень, насам-
перед згадуються безсистемні (скупчені) та 
вуличні (одно- й багатовуличні) поселення, 
що зумовлено ландшафтом місцевостей. 
Кожне поселення – це забудова (садиби 
селян та інших верств населення, церква, 
дзвіниця, школа, гамазей, кузня тощо), а 
також вільні, незабудовані простори між 
нею. У регулярних поселеннях фронт ву-
лиць формувався високими (до 1,5 м) ого-
рожами дворів (з частоколу, штахету, пло-
ту), хвіртками, ворітьми, причілками хат. 
В одних випадках причілок продовжував 
площину огорожі, в інших дещо западав 
у глиб двору, тож з вулиці проглядалася 
лише верхня частина хати й «офіціят». 
У селах із вільною забудовою вулична ме-
режа мала хаотичний характер, як і пред-
ставництво назовні селянських садиб.

Церква будувалася лише в більших се-
лах. Вона займала почесне місце в центрі, 
по можливості на пагорбі, і була помітна з 
багатьох позицій ще при під’їзді до поселен-
ня завдяки вибагливому силуету високих 
бань і виразним архітектурним формам.  
Тоталітарний радянський режим знищив 
величезну кількість культових споруд на 
Поліссі, як і по всій Україні. Але поліщу-
ки свято берегли пам’ять про свої храми:

«Була в селі давня церква, зруйнована 
після війни» (с. Паришів).

«В Іллінцях була гарна дерев’яна церк-
ва з трьома верхами і дзвіниця, яку перед 
війною розібрали» (с. Іллінці).

«До початку 1950-х років у селі Королів-
ка була давня дерев’яна церква, – зруйну-
вали і поставили сільраду» (с. Королівка).

«Зранку всі бігли у церкву, не снідав-
ши, – поста блюли» (с. Старі Шепеличі).

Для поліщуків релігія була певним 
способом життя до останнього часу, коли 
вони вимушено покинули рідні домів-
ки. Язичницькі і християнські вірування 
пере плелися в їхній свідомості воєдино, 
а закони духовної моралі набули статусу 
визначального мірила поведінки в побуті, 
праці, у буденних і святкових обставинах.

Ціла низка обрядових дій, що супро-
воджували календарний цикл празників, 
відбувалися в просторі поселення: на ву-
лицях, майданах, біля церкви. Наведемо 
окремі з них зі слів переселенців:

«На Купального Івана на воротах чіп-
ляють колючки з груш, щоб змія не при-
летіла» (с. Іллінці). «На Купала скачуть, 
гуляють, співають. Замикають да хрес-
тять корови» (с. Нова Красниця).

«На Йвана Купала корів прикрашали 
вінками» (с. Товстий Ліс).

«Душу на небо провожають на Вшестя. 
Провожають Бога на дорогу. На вулиці 
виставляють столи, на них пироги з ма-
ком, блинчики» (с. Бураківка).

Церква 
ХVIII ст. 
с. Товстий Ліс 
Іванків- 
ського р-ну  
Київської обл.  
Світлина 
Т. Трегубової. 
1996 р.
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«Обряд зустрічі весни. Буслика як по-
бачать вперше, то соломку кидають вгору, 
кажуть: “Буслику на гніздечко, а нам на 
здоров’ячко”» (с. Бураківка).

«На Трійцю прикрашали хату татар-
зіл лям, на вікна. На воротах, дверях ві-
шали з берези гілки, щоб русалки колиха-
лись. Клени (два) закопують під окнами, 
біля фортки навішують гілки кленові» 
(с. Старі Шепеличі).

«На Благовіщення жінки йдуть по селу 
ключем, співають:

Летіла стріла вздовж села
Да вбіла стрела вдовиного сина
Да в неділю рано…» (с. Усов).

«На Благовіщення “водили стрілу”, 
справляли веснянки» (с. Паришів).

«В Чорнобилі був приход – Іллінська 
церква. Проти Іллі старші йшли до церк-
ви через село, то їм виносили їсти й пити» 
(с. Іловниця).

«Перед Різдвом колядували, а перед 
Новим Роком щедрували і засівали. Хо-
дили з “козою”, пісні співали.

На Водохрещу спочатку в церкву йшли. 
Батюшка брав воду з колодязя і святив. 
Стріляли з рушниць.

Вдома після Йордані святили угли, 
каждому давали ковток води, змазували 
лице, руки, ноги, щоб не боліли. Бриз-
кали чотири угли кругом хати, по горо-
ду, мазничкою кропили біля худоби, в 
хлівах» (с. Нові Петрівці Вишгородсько-
го р-ну Київської обл.).

«На Паску ніхто не лягав спати, кру-
гом вогні горять, дожидаються, коли 
прийдуть з церкви. Баби прямо з вулиць 
ідуть корів доїть» (с. Іловниця).

Таким чином, у традиційних звичаєвих 
обрядах, пов’язаних з відзначенням праз-
ників, вулиця відігравала особливу роль, 
яка була співзвучна тому, що відбувалося 
в хаті чи на садибі селянина.

Проте життєвий простір поліщука не 
обмежувався хатою, садибою, селом, а 
розповсюджувався на близьке й віддалене 
довкілля, де селянин отримував різнома-
нітні ресурси для існування своєї родини. 
Цьому сприяла розкішна природа Полісся. 
Та щоб скористатися її дарами, доводилося 
докладати значних зусиль. «Ще на почат-
ку ХХ ст. і значно раніше люди розкорчо-
вували землю і сіяли» (с. Золотніїв). На 
полях вирощували жито, льон, хміль, кар-
топлю, буряк тощо. На луках випасали ху-

добу та косили траву. Жителі с. Старі Ше-
пеличі мали прозвища «білоштаньки», бо 
мужики косили сіно в білих штанях. Стіж-
ки сіна були невід’ємною рисою поліського 
краєвиду. У лісах збирали гриби, ягоди, 
полювали на звіра. «Грибів – хоч косу за-
кладай та коси», – згадують переселенці із 
с. Іллінці. «Поблизу був великий ліс, де 
збирали чорниці, брусниці, суниці, булки 
(темно-сині великі кислі ягоди), малину. 
З березової кори робили дьоготь, з сосно-
вого лубу плели коробки» (с. Королівка). 

Головне багатство лісу, деревина, зумо-
вило розвиток на Поліссі специфічних для 
регіону ремесел та промислів: лісопиль-
ного, лісосплавного, будівельного, смоло-
курного, поташного, гутного, рудного та 
інших. Скажімо, у Поліському (кол. Ха-
бине) був аж до 1935 року лісосплав – ви-
возили сосну й дуб для палуб кораблів 
(с. Яблунька). Здавна і до останньої пори 
на деревах у лісах і в селах тримали ву-
лики-колоди для бджіл (села Паришів, 
Діброва, Шепеличі, Товстий Ліс, Іллінці, 
Лелів, Речиця).

«Займалися рибним господарством: бу-
дували греблі, робили ставки» (с. Золот-
ніїв). На річках ставили водяні млини, 
де «чухрали вовну і дерли крупу» (села 
Королівка, Бенів, Максимовичі). До рі-
чок ходили також «трусити рибу собі й 
на продажу» (с. Паришів). Біля с. Іллін-
ці, де зустрічаються дві річки Ілля і Уж, 
як знаряддя лову використовували коші 
(«шиляги»), сітки, «комлі», дерги (рідке 
полотно з палицями).

Біля багатьох сіл і навіть хуторів «до 
поля» стояли вітряки. Були вони двох кон-
структивних типів: 1) невеликі, руб лені, на 
високому підмурку старовинні вітряки, які 
за допомогою «хвоста» (жердини) поверта-
лися усім тулубом відповідно до напрямку 
вітру; 2) високі, 8-гранні, наметової фор-
ми, частіше каркасні вітряки, у яких по-
верталася тільки «голова» (верх). Обидва 
типи вітряків мали чотири чи шість рамен, 
крилися сосновою дранкою або ґонтом. 
Розповіді про вітряки ми чули від пересе-
ленців із сіл Чистогалівка, Усов, Бенівка, 
Паришів, Залісся, Яблунька, Лелів.

Вище увага акцентувалася на потенціа-
лі довкілля в аспекті забезпечення мате-
ріального добробуту місцевого населен-
ня. Проте значення околиць у життєвому 
просторі поліщуків поширювалося і на 
духовну сферу. Ціла низка обрядових та 
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магічних дій, розпочатих у селі (на вули-
ці, біля церкви, на садибі) продовжува-
лася або відбувалася цілком біля річки, 
у полі, на вигоні (толоці), на кладовищі, 
попід лісом.

Наведемо деякі факти зі слів пересе-
ленців.

Проводи русалок (1–4):
1. «Обряд поховання русалок. На 

“рози гри”, через тиждень після Трійці, 
йшли гуртом на могилки з лепехою, тра-
вою, полином, квітами. По дорозі те все 
кидали потроху під ноги і співали:

Проведемо мі русалочок до бору,
А саміє вернемса додому.
Ой, нате ж вам, русалочки, любобобу,
Да й не сніце, русалочки, мойму роду.
Ой, рано, рано мойму роду…» 
 (с. Королівка).

2. «Три рази ходили кругом кладови-
ща у двох вінках на голові. Два в’яжеш – 
один на хрест, другий додому на капус-
ту. На кладовищі кладеш вінок на хрест, 
тричі перевертаєшся. А коли йдеш додо-
му, хлопці перепинають верьовками і по-
ливають водою, інколи в житі ховаються. 
Співаєм, коли йдем вулицею, і плещем і 
укаєм» (с. Старі Шепеличі).

3. «Біля кладовища куля́ палили, пере-
плигували, через могилки перекачува-
лись. Плюток дівки получали від хлоп-
ців» (с. Товстий Ліс).

4. «Хлопці б’ють дубками, лозою дів-
чат, як женуть з могилок» (с. Бураківка). 
«На Водохреще святили воду на ріці, ви-
різали хрест з льоду, обливали його ква-
сом, святили, стріляли з рушниць» (с. Бе-
нівка). «На Юрія ходили в поле дивитись 
жито і качалися у житі» (с. Старі Шепе-
личі). «На Великдень мужики на кладо-
вищах і на вулицях гуляють в навбитки» 
(с. Чистогалівка).

«Купала святкували на вигоні. Дівчата 
плели вінки з волошок. На високу жер-
дину чіпляли мазницю, підпалювали її і 
вкопували біля вітряка. З палаючого вог-
нища хлопці брали головешки і жартома 
намагалися кидати на дівчат. Ті зі сміхом 
тікали» (с. Діброва). «На Петра стави-
ли гойдалки. Їх прив’язували на гіллі од 
огромного дуба. На Маковея вкопували 
жердини з хрестиком нагорі, уквітчували 
їх квітами. Увечорі музика грала, танцю-
вали» (с. Золотніїв). «На Маковея святи-

ли вінки. На Полупетра молодь збиралася 
на толоку» (с. Паришів). «Як нема довго 
дощу, то несуть полями ікони, з усім це-
хом ходять» (с. Чапаївка).

У ході освоєння краю поліщуки да-
вали власні назви окремим територіаль-
но визначеним природним компонентам, 
угіддям, місцям заселення тощо. Таким 
своєрідним топонімічним маркуванням 
вони ніби закріплювали ці місця в ста-
тусі середовища свого побутування. Для 
дослідників топоніми набули значення 
джерел краєзнавчої інформації про влас-
ників угідь, про ландшафт, рослинність, 
ґрунти, водойми, про етнічний склад на-
селення, про ремесла, промисли, характер 
забудови, типи поселень.

Наведемо декілька прикладів. Щодо 
власників угідь: «Унучкові пайки», «Ку-
черові пайки», «Климові пайки», тобто 
наділи лугу (с. Лелів); «Остапов ліс», 
«Прохоров ліс», «Шишова гора» (с. Бу-
раківка). Природно-ландшафтні харак-
теристики «приконців»: «За болотом» 
(с. Королівка), «Песок» (с. Паришів), 
«Березовиця» (с. Товстий Ліс), «На за-
гряззі» (с. Чапаївка); урочища: «Нєкась», 
тобто болото, куп’є, малий ліс, де не ко-
сили (с. Бураківка). Про етнічні меншини 
говорять назви земель «Польська гора» 
(с. Паришів) та «Жидовська земля» 
(с. Бураківка). З будівництвом пов’язані 
топоніми: «Гумна», «Гармани» (с. Старі 
Шепеличі), «Погон» (с. Королівка), «Греб- 
лі» (с. Бураківка). Стосовно поселень, то 
факт походження їх з хуторів засвідчу-
ють назви «приконців»: «Великий Хутор» 
(с. Старі Шепеличі), «Прохорів Хутор» 
(с. Бураківка), «Чиколовський Хутор», 
«На Хуторцях» (с. Чапаївка). А назва 
урочища «Городище» приховує легенду 
про колишнє укріплення: «В Речиці на 
Зайцевому острові, що тягнеться під Ше-
пеличі, є Городище з валами. Між селом 
і городищем – луг Альос, з протилежного 
боку Городища – болото. Люди говорять, 
що там в певний час виходив золотий ко-
лодязь очищати» (с. Речиця).

Примітка
1 Архітектура: короткий словник-довідник. –  

К., 1995. – С. 228.
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SUMMARY 

The given report is an attempt to interpret the evidences of the migrants from Chernobyl zone recorded 
during 1994–1995 in the expeditions of the staff of M. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnol-
ogy of National Academy of Sciences of Ukraine.

The selected aspect of the research is primarily conditioned with the content of the received information 
as for the various manifestations of traditional  life of Polishchuky in the appropriate environment – in the 
family or social circle; according to everyday or festive circumstances; in own home or in the street, square; 
or maybe somewhere in the vicinity – in the field, forest, near the river, hayfield.

Separate dimensions of the living space of Polishchuky are the conventional structures, directing to bet-
ter analytical penetration into the everyday realities of the inhabitants of Polissya. In fact, there was the own 
indivisible space of Polishchuky settled by many generations and combined with the Universe.

Just in Polissya and the Carpathians, in comparison with the inhabitants of the other regions of Ukraine, 
people kept the ability and the necessity to breathe in resonance with the natural environment. 

Keywords: living space, polishchuky, migrants, hut, yard, estate, village, street, church, rites, place names.

УДК  398.332.1:001.891.7(477.7)“2007/2013”  Володимир Конопка 
(Львів)

ХЛІБОРОБСЬКІ МОТИВИ В РАННЬОВЕСНЯНОМУ 
ЦИКЛІ КАЛЕНДАРНИХ ЗВИЧАЇВ  
ТА ОБРЯДІВ УКРАЇНЦІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО 
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ  
(за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007–2013 років)

Статтю присвячено одній з найважливіших ділянок традиційної культури українців – ка-
лендарній обрядовості. На основі польових етнографічних матеріалів автор з’ясовує присутність 
хліборобських мотивів у весняному календарному циклі, аналізує взаємозв’язки поминальної та 
календарної обрядовості.

Ключові слова: весна, хліборобські мотиви, звичай, обряд, Благовіщення, урожай.

Статья посвящена одному из важнейших участков традиционной культуры украинцев – ка-
лендарной обрядности. На основе полевых этнографических материалов автор определяет при-
сутствие хлебопашеских мотивов в весеннем календарном цикле, анализирует взаимосвязи по-
минальной и календарной обрядности.

Ключевые слова: весна, хлебопашеские мотивы, обычай, обряд, Благовещение, урожай.

This article is devoted to one of the most vital issues of traditional Ukrainian culture – the 
calendar ritualism. The author, taking into consideration the ethnographic field materials, clarifies 
presence of the agricultural motifs in the spring calendar cycle. The relationships between the funeral 
and calendar ritualism are analyzed.

Keywords: spring, agricultural motifs, custom, ritual, the Annunciation, harvest.

З весною в українців пов’язано чи не 
найбільше звичаїв, обрядів і вірувань 

хліборобського характеру. Домінантними 
для цього календарного циклу були веге-
таційні та хліборобські мотиви 1, меншою 
мірою представлені поминальні. Початок 
польових робіт – один з визначальних пе-

ріодів народного календаря. Переконання, 
що вдалий початок визначає кінцевий ре-
зультат, супроводжувало селянина повсяк-
час. На думку дослідників слов’янського 
народного календаря, магія «доброго почат-
ку» 2 – це різновид ритуального забезпечен-
ня врожаю [12, с. 372; 35, s. 133].
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Якщо магічні дії, що їх виконували зи-
мою, мали забезпечити успішність польо-
вих робіт і майбутній урожай, то навесні 
ці дії супроводжували конкретні сільсько-
господарські роботи – оранку і сівбу. Усіх 
звичаїв та обрядів дотримувалися досить 
старанно, адже здебільшого саме з непра-
вильним їх виконанням (а не зі складни-
ми погодними умовами) пов’язували не-
врожай. З упровадженням християнства 
в народній культурі утвердилося тракту-
вання неврожаю як покарання за гріхи.

Календарну обрядовість весняного цик- 
лу можна поділити на два комплекси. До 
першого належать ритуали, які безпосе-
редньо пов’язані з конкретними роботами 
в полі, наприклад, оранкою та сівбою. 
Хліборобські мотиви в цьому комплексі 
виражені яскраво. Натомість у другому 
комплексі, який становлять звичаї та об-
ряди, пов’язані зі святами (скажімо, Бла-
говіщенням (25.ІІІ/7.ІV) 3, днем Святого 
Юрія (23.ІV/6.V), Великоднем), хлібороб-
ські мотиви проступають опосередковано. 

Початок весни хлібороби пов’язували зі 
святом Благовіщення, оскільки саме після 
нього розпочинали польові роботи. Зелені 
свята знаменували закінчення весняного 
календарного циклу. Упродовж цього пе-
ріоду поряд з хліборобськими мотивами 
чітко виражені вегетаційні та поминальні 
мотиви, що тісно взаємопов’язані.

Закцентуємо увагу на ранньовесняному 
циклі хліборобських звичаїв і обрядів. На 
межі зими й весни відзначаємо Масницю 4. 
Семантика свята виразно простежується в 
ритуалах «проводів» зими. Масниця три-
вала тиждень, протягом якого традицій-
но готували молочні страви. Цього тижня 
відбувалося ритуальне «переїдання», за 
допомогою якого моделювали майбутнє 
сите життя [9, с. 197]. Слід зауважити, 
що аналогічні ритуальні дії приурочені й 
до святкування Нового року.

Православна церква включила Мас-
ницю до свого літургійного календаря, 
не замінивши власною обрядовістю, тому 
християнські впливи тут малопомітні. Це 
свято – пора веселого дозвілля, що за-
свідчують окремі побажання, наприклад: 
«Масничка, Масничка // Яка ти малень-
ка. // Аби тебе неділь сім, // А посту од-
ненька» [27, с. 96].

Для масничного тижня характерні 
кілька хліборобських мотивів: система за-
борон, яка мала забезпечити відповідну 

погоду під час росту та дозрівання злаків; 
спалення соломи чи солом’яного опудала; 
інший варіант – поховання антропоморф-
ної ляльки (дослідники вбачають у цьому 
поминальні мотиви у вигляді задобрення 
душ померлих: селяни намагалися забез-
печити себе сприянням предків у всіх 
подальших польових роботах); імітація 
оранки та сівби (обряди, спрямовані на 
забезпечення росту та врожайності куль-
турних рослин).

На ранньовесняний період припадають 
три головні обрядові дати: Явдохи (день 
Преподобної мучениці Євдокії – 1/14.
ІІІ), Сорока мучеників (день пам’яті со-
рока мучеників Севастійських – 9/22.ІІІ), 
Благовіщення (Благовіщення Пресвятої 
Богородиці – 25.ІІІ/7.ІV 5). Через зміни в 
календарі обрядовість цих свят подекуди 
знівельована та зведена в єдине (пов’язане 
з весняним рівноденням) свято – Благо-
віщення. Згідно з теорією «перехідних 
періодів» науковці розглядають його як 
весняний календарний рубіж 6. Слід наго-
лосити, що в українців ця перехідна пора 
припадала й на інші дати: один з днів 
або ж увесь тиждень Масниці, перший по-
неділок або перший тиждень (Федорови-
цю) Великого посту, день Святого Кась-
яна (29.ІІ /13.ІІІ).

Перехідним періодам властива чимала 
кількість заборон. Українські селяни ві-
рили, що недотримання цих заборон при-
зведе до таких наслідків для достатку чи 
здоров’я порушника та його сім’ї; хтось 
навіть може померти.

На теренах Українських Карпат пере-
хідним рубежем було Благовіщення [6, 
арк. 26, 40, 71, 90]. Проте на Гуцуль-
щині спорадично побутувала традиція, 
пов’язана з днем (або тижнем) Святого 
Федора (8/21.ІІ) [22, с. 293].

Вірування, пов’язані з Благовіщенням 
як межею між періодами відпочинку землі 
та її активного сільськогосподарського ви-
користання, існували й на Волині та По-
діллі. Порівнявши наведену інформацію з 
відомостями етнографів про святкування 
Благовіщення на інших українських ет-
нічних землях, можна стверджувати, що 
це свято як «межа» є загальноукраїнським 
явищем [23, с. 49; 34, с. 87]. У росіян по-
ряд з Благовіщенням однаково яскраво 
виражені подібні функції Масниці та дня 
Святого Касьяна, а в південних слов’ян 
межовим періодом є Федоровиця (хоча 
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благовіщенська традиція їм також відома) 
[9, с. 31–71; 8, с. 194; 11, с. 475–477].

Благовіщення є одним з найшановані-
ших свят у народному календарі україн-
ців. Зокрема, верховинські гуцули вважа-
ли його початком весни [19, с. 305]. На 
більшості теренів Південно-Західного іс-
торико-етнографічного регіону Благові-
щення вважали важливішим, ніж Велик-
день [7, арк. 20; 4, арк. 9].

У народних віруваннях Благовіщен-
ня пов’язане з комплексом різноманітних 
звичаїв, обрядів хліборобського характе-
ру, а також із системою заборон. У симво-
ліці цього дня знайшли своє відображен-
ня всі визначальні риси перехідного часу 
[17, с. 27–93]. Однією з них є вірування 
та паремії, які позначають наближення 
перехідної «межі». По-перше, це віра в 
те, що до Благовіщення не можна «чіпати 
землі» (копати, орати, городити, садити) 
(«Бог благословить землю, тоді можна» 
[20, с. 540]). Респонденти з Гуцульщини 
розповідають: «В нас до Благовіщення 
ніхто не копає в городі» (с. Мариничі Птл 
Чрв 7) [4, арк. 42]; аналогічні вірування 
поширені на Покутті: «До Благовіщення 
не робили, до Благовіщення земля мерт-
ва» (с. Горохолино Бгр ІФ) [6, арк. 95]. 
Цієї заборони ще й досі дотримується 
більшість селян регіону [6, арк. 19, 26, 
31, 40, 50, 58, 71, 74, 80, 84, 90, 95, 108; 
5, арк. 3, 11, 19, 23, 31]. По-друге, це на-
родні знання, які у своїй основі мають 
досвід спостереження за тваринами та 
рослинами, метеорологічними явищами. 
По-третє – на Благовіщення починали 
співати веснянки, змістовим наповненням 
яких здебільшого було закликання весни.

Для пояснення зміни пір року давні 
слов’яни вдавалися до аналогій. Зокрема, 
за аналогією до життєдіяльності людини 
(удень вона працює, а вночі – спить) вони 
ділили річне календарне коло на два періо-
ди: коли земля животворна та коли вона 
завмирає, «спить». Ще точніше це про-
явилося в порівнянні пір року з життєвим 
циклом людини: народження – юність – 
старість – смерть (весна – літо – осінь – 
зима). Ці вірування спричинили виник-
нення міфу «про вмираючу та оживаючу 
природу» [33, с. 425–427]. З поширенням 
християнства вони змінювалися. Станом 
на другу половину ХІХ ст. головним по-
ясненням характеризованої обрядовості 
стали розповіді про те, що певні свята чи 

святі «зачиняють» і «відчиняють» землю. 
Першою функцією наділяли Воздвиження 
(14/27.ІХ), день Святого Дмитра (26.Х/8.
ХІ), день Святого Михайла (8/21.ХІ). На-
томість «відчиняли» землю Благовісник 8 
(Собор архангела Гавриїла – 26.ІІІ/8.ІV), 
св. Юрій, св. Марко (25.ІV/8.V), або ж 
неперсоніфіковане свято Благовіщення. 
Наприклад, респонденти зі східної части-
ни Бойківщини казали: «Дмитро передає 
землю на віддих Юркові» [6, арк. 31].

Друга маркувальна риса – це поява 
хтонічних (пов’язаних із землею) істот. 
У всіх слов’янських народів на Благо-
віщення або в дні до чи після нього із 
землі вилазять змії, жаби та миші. Водно-
час з’являються мухи і бджоли. Народна 
уява, за аналогією до цих процесів, ство-
рила комплекс вірувань про появу в той 
період і «нечистої сили». Тому до Благові-
щення приурочено обряди очищення, аби 
відігнати «нечисть», а також забезпечити 
себе й посіви від шкідливого впливу хто-
нічних істот та шкідників.

До Благовіщення готувалися, як до 
Різдва чи Великодня 9, зокрема, приби-
рали в хаті. Цього дня мили діжу, яку 
зазвичай чистили кілька разів на рік, у 
тому числі перед Благовіщенням, у Чис-
тий четвер і перед випіканням першо-
го хліба з нового врожаю 10. Винятком є 
лише випадки, коли в діжі було багато 
цвілі і її неодмінно мали випарити й по-
мити. Факт існування описаного звичаю 
свідчить про те, якими функціями укра-
їнці наділяли ранньовесняний цикл ка-
лендарної обрядовості. 

З появою хтонічних істот пов’язана 
третя маркувальна риса межового періо-
ду – система заборон. На Благовіщення 
нічого не робили, адже якщо не дотриму-
валися цього, то очікували негативних на-
слідків: «То кажуть, не робити бо миші 
чи горобці зерно будуть їсти» (с. Гроби-
ще Птл Чрв) [4, арк. 9]. Крім названих 
«сільськогосподарських заборон», існу-
вала заборона підмітати в хаті, особли-
во викидати сміття на город чи поле, бо 
ростимуть бур’яни. Щоб не було посухи і 
граду, на Благовіщення не топили печі, не 
готували їжі й не торкалися руками землі 
(навіть на подвір’ї). Також не позичали 
нічого з дому, адже «можна віддати вро-
жай, своє щастя» («Зерна не давали, бо 
не буде врожаю» (с. Гробище Птл Чрв) [4, 
арк. 9]). Жінки на Благовіщення не роз-
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чісували волосся («щоб птахи не клювали 
посівів»).

Однією з головних заборон на Благо-
віщення є дії із зерном. Майже повсюдно 
на теренах Південно-Західного історико-
етно графічного регіону України в цей 
день не торкалися до зерна, бо воно втра-
тить свою родючу силу: «То, кажуть, не 
можна чіпати, бо не зійде» (c. Гробище 
Птл Чрв) [4, арк. 9]. Слід наголосити 
також на тому, що день тижня, на який 
припало Благовіщення, упродовж усього 
року селяни вважали важким для початку 
будь-яких робіт.

Четверта маркувальна риса – ворожін-
ня на майбутній урожай. З цього погля-
ду Благовіщення дуже подібне до Різдва: 
у ці свята за допомогою магічних дій ви-
значали, коли розпочинати оранку та сів-
бу, якою буде погода під час жнив, яким 
буде врожай злаків тощо. Для цього спо-
стерігали за поведінкою тварин, птахів і 
комах. Погоду та врожай передбачали за 
тим, на який день (пісний чи скоромний) 
припало Благовіщення або ж якою була 
погода в першій і другій половині дня.

На Благовіщення українці пекли об-
рядове печиво («жайворонки», «серпи», 
«плуги», «борони» тощо) й наділяли 
його важливими функціями. «Плуги» та 
«борони» давали хлопцям («щоб вони 
швидко виконували весняні польові ро-
боти: оранку, боронування та сівбу»), а 
«серпи» – дів чатам («щоб вони швидко 
жали»). Також це печиво селяни брали із 
собою в поле. Згодом обрядову функцію 
благовіщенського печива перебрало на 
себе церковне печиво (просфора), витіс-
нивши народні варіанти. Одним зі спосо-
бів ворожіння за допомогою благовіщен-
ських просфор було додавання копійки 
в тісто: той, кому дістанеться просфора 
з копійкою, розпочинав польові роботи 
(оранку, сівбу тощо) (с. Вільгір, Гщн Рв) 
[1, арк. 44]. Шматочки просфори клали 
до посівного зерна, закопували по кутах 
поля (як оберіг від граду й посухи), кла-
ли в засіки («щоб миші не їли зерна»).

На території досліджуваного регіону 
передбачали майбутній урожай, спосте-
рігаючи за поведінкою птахів. Зокрема, 
селяни дивилися, що робить уперше по-
бачений лелека: якщо летить, «легке літо 
буде» (с. Гробище, Птл Чрв) [4, арк. 14–
15]. На Поліссі, коли хлопці зустрічали 
лелеку, то показували йому «веснянку» 

(спеціальне печиво), гукаючи: «Бусень, 
Бусень! На тобі гальоту, а ти мені жита 
копу» [16, с. 10]. Поліщуки стверджува-
ли, що «люди отим накликали врожай на 
своє поле» [29, с. 22].

Ознакою приходу весни вважали зву-
ки пташки вівсянки. Якщо хтось почув її 
голос, то намагався сповістити сусідів про 
це: «Діду, діду, сій ячмінь». Відтоді вже 
готували збіжжя для ярої сівби. Якщо 
бачили в цей день ластівку, то намагали-
ся швидко взяти жменю землі й жбурну-
ти вслід за нею: за народними віруван-
нями, це пришвидшувало прихід весни 
[30, с. 68].

Важливого значення українські селя-
ни надавали першому грому, зокрема, з 
якого боку він пролунає вперше. Щодо 
цього існували різні варіанти: «Якшо з 
сходу вдареє грим, то буде непогана по-
года, а якшо з заходу, то буде дуже темря-
ва погода і наводнения може багато бути» 
(с. Гробище, Птл Чрв) [4, арк. 28]; «Пер-
ший грім, – то таке було віщованіє, як 
вже земля стрєсла сі, вже можна робити. 
Як було до Благовіщеня вже перший грім, 
то не схвалювали вже. Ше голий ліс, то 
ше, як громовиця загромила на голий ліс, 
ше листя не було, то віщували, же то не-
добре. Урожаю не буде доброго» (c. Спас, 
Кмн Лв) [2, арк. 13–14]; «Землю не каса-
ли, поки грім не вдаре. То голодний рік 
буде, […] якщо тут [на півночі. – В. К.] 
загриміло, а туда [на південь. – В. К.] 
пішло, то буде мокрий рік. То чути, він 
отут загримів і посунувся туда. Як сюда 
на полудне [на схід. – В. К.], то на доб-
рий рік» (с. Соколя, Бск Лв). Селяни ві-
рили, що найуспішніший рік пророкує 
перший грім, який ударив після Благові-
щення, пролунавши зі сходу. Варто також 
додати, що, згідно з відомостями І. Галь-
ки, подоляни вірили: саме після першого 
грому («як земля стрясеться») розпочина-
ється ріст пагонів різноманітних рослин 
(«зелень із землі виходить») [13, с. 3].

Отож, в історичному розвитку дискурс 
перехідної пори в слов’ян відзначався 
кількаденним святковим періодом, але з 
часом ці властивості акумулювало в собі 
Благовіщення. Обрядовість свята містила 
багато спеціальних превентивних, очис-
них і прогностичних звичаїв та обрядів.

Явдохи та Сорока святих – також важ-
ливі нерухомі свята ранньовесняного пе-
ріоду. У Середньовіччі Новий рік 11 від-
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значали 1 березня. З Явдохою до нашого 
часу дійшли пережитки цього святкуван-
ня, трансформовані в обряди і звичаї за-
кликання весни.

Локальним варіантом перехідного ру-
бежу в східній частині Волині є віруван-
ня в те, що Явдоха «відчиняє» землю: 
«От єслі вже Явдоха начинається, сі-
ють розсаду і вже люди рихтуються до 
весни» (с. Великий Скнит, Слв Хм) [5, 
арк. 11]. За словами респондента із цьо-
го ж села, до Благовіщення садять лише 
головки («кубахи») цибулі, а також цибу-
лю на насіння [20, с. 540]. Таким чином, 
на теренах Волині від Явдохи до Благо-
віщення дозволялося виконувати городні 
роботи.

Гуцули на свято Явдохи передбачали 
погоду: «То на Явдохи є погода всяка, 
і передбачали погоду, то так само як до 
полудня […]. То кажуть нащот погоди. 
Якщо непогода, то кажуть сорок днів така 
буде» (с. Гробище, Птл Чрв) [4, арк. 12].

Погоду передбачали й на Сорок святих, 
визначаючи оптимальний час для початку 
весняних польових робіт. Проте слід за-
уважити, що, за народними віруваннями, 
цей прогноз стосувався лише наступних 
сорока днів після свята. Вірогідно, що 
такі вірування виникли через аналогію 
до назви «Сорок святих», а отже, – після 
введення християнства.

До дня Сорока святих і на інші свята 
(Явдохи, Теплого Олексія (17/30.ІІІ)), як 
і на Благовіщення, випікали обрядове пе-
чиво («жайворонки», «голубки» тощо) 12. 
Головною функцією печива було закли-
кання весни: діти бігали з ним, і, поба-
чивши будь-якого птаха, вигукували «за-
клички». Як бачимо, у минулому ці дії не 
приурочувалися до окремого свята, а були 
пов’язані з двотижневим періодом святку-
вання весняного рівнодення.

Серед перехідних святкових періо-
дів найбільше виділяється Великий піст. 
Його початок не мав визначеної календар-
ної прив’язки, утім, перший та останній 
тижні були наділені особливими функ-
ціями. Перший день Великого посту, що 
завжди припадав на понеділок, відомий 
як «полоскозуб». Цього дня українські 
селяни збиралися в сусідів чи в корчмі 
й «полоскали зуби» горілкою від скором-
ної їжі 13. Етнографічні матеріали, зібрані 
Р. Тарнавським та автором статті, свід-
чать, що селяни не просто пили горілку, 

а в такий спосіб скріплювали між собою 
угоди щодо спрягання тягловою худобою 
на цей виробничий сезон [31, с. 126–128]. 
У перший понеділок Великого посту або 
впродовж його першого тижня серед укра-
їнців було прийнято домовлятися про до-
помогу в польових роботах між сусідами, 
громадську поміч бідним і вдовам. У пер-
ший понеділок Великого посту також ви-
пікали обрядове печиво – «жиляники», 
«дужінники» тощо [10, с. 111; 4, арк. 15]. 
Це печиво брали із собою в поле, коли 
починали оранку, його додавали до зерна, 
давали робочій худобі або з’їдали самі. 
Українські селяни вірили, що такими дія-
ми сприяють урожайності ниви.

За кількістю заборон перший тиждень 
Великого посту подібний до тижня, на 
який припадало Благовіщення. Упро-
довж цього періоду уникали не лише ви-
конання різноманітних польових робіт, 
але й вивезення добрив у поле, а також 
певних домашніх робіт 14. За народними 
уявленнями, хто порушував ці заборо-
ни, того очікував неврожай в поточному 
році. Оскільки Великий піст був упрова-
джений лише після прийняття християн-
ства, то, можливо, семантика та символі-
ка перехідного періоду перейшла на його 
перший тиждень лише в часи княжого 
періоду.

До ранньовесняного циклу належить і 
четвертий («середохресний») тиждень Ве-
ликого посту. На середу цього тижня (на 
яку, власне, і припадає середина посту) 
поширювалися заборони щодо різноманіт-
них робіт. До цього дня на досліджуваній 
території випікали печиво у формі хрес-
тів 15, яке господарі брали із собою в поле 
під час оранки й сівби. Подрібнюючи, 
його додавали до посівного зерна або ж 
клали в засіки, уважаючи, що це печиво 
вбереже зерно та борошно від шкідників 
(особливо мишей та хробаків).

Отож, ранньовесняний цикл, зокрема, 
завдяки його зв’язку з весняним рівно-
денням, можна вважати перехідним. Го-
ловним святом цього періоду на теренах 
Південно-Західного історико-етнографіч-
ного регіону України вважали Благові-
щення, з яким пов’язували початок нового 
сільськогосподарського сезону. Обрядові 
та магічні дії, приурочені до цього дня, 
виконували функції завбачення та риту-
ального забезпечення майбутнього вро-
жаю. Інші ранньовесняні свята (Явдохи, 
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Сорока святих, Теплого Олексія та ін.) 
багато в чому повторювали комплекс 
благо віщенських звичаїв та обрядів.

Примітки
1 Окремий хліборобський мотив – ритуал 

чи частина ритуалу (обрядодія), виражені в 
певних формах (вербальній, предметній та 
акціональній), спрямовані на забезпечення 
врожаю зернових культур.

2 Віра в те, що перші дні окремих ча-
сових відтинків або перші дії визначають 
наповнення всього календарного періоду, 
характерна для багатьох народів, зокрема 
слов’янських. Подібні уявлення найбільш 
виражені в новорічній обрядовості, меншою 
мірою характерні для перших днів кожно-
го місяця чи тижня. Згідно з віруваннями 
українців, для того, щоб забезпечити собі 
чи своїй родині щастя, достаток упродовж 
року, необхідно в перший день Нового року 
дотримуватися певних, визначених традиці-
єю, звичаїв, обрядів та заборон. Цей день 
був наділений прогностичними властивостя-
ми: за допомогою прикмет, ворожінь можна 
було передбачити майбутній урожай кожної 
з господарських культур, майбутнє членів 
родини. Повсюди вірили, що результати та-
ких ворожінь збудуться.

3 Тут і далі подаємо спочатку за старим, а 
потім за новим стилем.

4 Масниці в загальнослов’ян ському кон-
тексті присвячені розділи й окремі праці 
Д. Зеленіна [18, с. 389–409], В. Проппа [25], 
Т. Агапкіної [8]. Вивченням окремих аспек-
тів Масниці займаються й сучасні українські 
етнологи: М. Глушко [15], Р. Тарнавський 
[31], Ю. Пуківський [27], М. Семенова [28], 
Л. Котлярова [21]. Зважаючи на поширені 
описи Масниці у вказаних дослідженнях, у 
статті обрядовість цього святкового періоду 
детально не характеризується.

5 Чому це свято є таким визначним і які 
були його функції в минулому, буде про-
аналізовано в статті. На цій ниві автор не є 
першим, докладний опис обрядів і звичаїв 
цього дня зробили М.  та С. Толсті [32]. Од-
нак осмислення феномену свята Благовіщен-
ня на теоретичному рівні ще й досі вповні не 
здійснено. 

За Юліанським календарем Благовіщен-
ня припадало на 25 березня. Його зв’язок з 
астрономічним рівноденням був утрачений у 
ІV ст. внаслідок реформи, здійсненої Нікей-
ським собором, згідно з якою весняне рівно-
дення припадало на 21 березня Юліанського 
календаря.

6 Про значення Благовіщення свідчать роз-
повіді респондентів, зокрема, з волинсько-
опільського пограниччя. Наприклад: «На 

Благовіщеня так було в розумінні, же то є 
радісний, щасливий день. Ото зима кінчає 
сі, весна настає, роботи починають. Тобто 
нове житьйо начинає сі» (с. Спас Кмн Лв) [2, 
арк. 22].

7 У статті вжито скорочення на позначення 
адміністративних одиниць: Бгр – Богород-
чанський, Бск – Буський, Влкб – Велико-
березнянський, Гщн – Гощанський, Кмн – 
Кам’янка-Бузький, Птл – Путильський, 
Слв – Славутський райони; Зк – Закарпат-
ська, ІФ – Івано-Франківська, Лв – Львів-
ська, Рв – Рівненська, Хм – Хмельницька, 
Чрв – Чернівецька області.

8 Респонденти з Лемківщини розповіда-
ють: «То Благовісник, ми уже знаємо, що зем-
ля вже оживає, то вже весна» (с. Стужиця 
Влкб Зк) [3, арк. 12].

9 Про це зазначали респонденти в більшос-
ті досліджених сіл, зокрема, на Гуцульщині. 
Наприклад: «Ну кажуть, що то треба готува-
тися, як до Різдва чи Великодня» (с. Гробище 
Птл Чрв) [4, арк. 9].

10 Подекуди діжу могли мити лише один 
раз на рік – у Чистий четвер (с. Вільгір 
Гщн Рв) [1, арк. 34].

11 Господарський рік в українських селян 
розпочинався ранньою весною. До ХVІ ст. 
Новий рік відзначали 1 березня [24, с. 35]. 
З часом це святкування перенесли на січень, 
проте частина обрядів залишилася навесні, 
інтегрувавшись в обрядовість Масниці, Ве-
ликого посту, Благовіщення та інших свят 
ранньо весняного циклу.

12 Докладніше про типи, функції та семан-
тику обрядового печива до дня Сорока му-
чеників та Благовіщення див. дослідження 
Л. Герус [14, с. 521–528].

13 Респондент із с. Гробище (Птл Чрв) роз-
повідав: «У благопустний понеділок, то був 
такий нарід, шо полокали – то так горілку 
пили на перший день посту» [4, арк. 11].

14 Наприклад, у гуцульському с. Гробище 
(Птл Чрв) не працювали лише в понеділок і 
вівторок: «Робили. Другий день не робили, а 
так дальше робили» [4, арк. 13]. Інший рес-
пондент із цього ж села зазначив, що в «пре-
світлий тиждень не робили» [4, арк. 32]. Те 
саме підтвердили респонденти із с. Мариничі 
(Птл Чрв), до того ж їхня мотивація мала вже 
християнський характер: «Тиждень так стара-
ються не робити. Бо то треба в молитві бути 
перший тиждень» [4, арк. 37]. Щодо заборон 
на роботу в перший тиждень Великого посту 
у волинян, то їх докладно описав Ю. Пуків-
ський [26, с. 320].

15 Згідно з гуцульським локальним варі-
антом, замість «хрестів» цього дня випікали 
«завиваники», подібні до калачів (с. Гробище 
Птл Чрв).
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SUMMARY

This article is devoted to one of the most vital issues of traditional Ukrainian culture – the calendar ritualism. 
The author, taking into consideration the ethnographic field materials, clarifies the presence of the agricultural 
motifs in the spring calendar cycle. Conducted parallels between different ethnographic regions of Southwestern 
historical-ethnographic region of Ukraine. 

This article proposes a new understanding of agricultural motifs. The separate agricultural motifs – a ritual 
or part of the ritual (ritual action), expressed in certain forms (verbal, object and acting) to ensure harvest crops. 
In early spring calendar cycle agricultural motifs are most intensely manifested during the execution of major 
agricultural operations (plowing, sowing, etc.). In addition, we can distinguish two types of agricultural customs 
and rituals: firstly, confined to certain holidays (they served as ceremonial prediction and the future of the crop), 
and secondly, occasional (reaction of Ukrainian peasants in extreme conditions and factors (drought, storm, hail, 
etc.) that threaten the crop.

Home tillage season coincides with the recovery of the vegetation cycle of the plants. The main borderlands 
holiday here is the Annunciation, which is mark the «earth awakening from its winter sleep». Only then the 
spring field work started on the territory of Southwestern historical-ethnographic region of Ukraine.

Keywords: spring, agricultural motifs, custom, ritual, the Annunciation, harvest.
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УДК  392.51(477.46-22):001.891.7 Світлана Маховська 
(Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ  
В СЕЛІ ВЕРЕМІЇВКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  
ТРАДИЦІЙНА СТРУКТУРА,  
ЛОКАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДИНАМІКА ЗМІН

У статті висвітлено основні етапи святкування традиційного весілля в с. Вереміївка Чорно-
баївського району Черкаської області зі збереженням мовленнєво-діалектних особливостей у 
визначенні тих чи інших атрибутів та обрядодій. Аналіз польових матеріалів дав можливість 
констатувати, що місцевий обряд включає як ритуальні елементи власне української весільної 
традиції, так і низку локальних звичаїв та обрядів. Водночас у процесі дослідження вдалося 
простежити динаміку змін весільної обрядовості села в сучасному етнокультурному просторі. 
Проте виявлені під час експедиційного дослідження прикмети і заборони, а також весільний 
фольклор вказують на те, що повного нівелювання та уніфікації місцевої своєрідності обряду 
поки що не відбувається. 

Ключові слова: весільний обряд, ритуал, локальні характеристики, компонент, транс формація. 

В статье раскрыты основные этапы празднования традиционной свадьбы в с. Веремиевка Чер-
нобаевского района Черкасской области с сохранением диалектных особенностей в определении 
тех или иных атрибутов и обрядовых действий. Анализ полевых материалов дал возможность 
констатировать, что местный обряд включает как ритуальные элементы непосредственно укра-
инской свадебной традиции, так и ряд локальных обычаев и обрядов. В то же время в ходе ис-
следований удалось проследить динамику изменений свадебной обрядности села в современном 
этнокультурном пространстве. Однако выявленные при экспедиционном исследовании приметы 
и запреты, а также свадебный фольклор указывают на то, что полного нивелирования и унифи-
кации особенностей местного обряда пока не происходит.

Ключевые слова: свадебный обряд, ритуал, локальные характеристики, компонент, трансфор-
мация.

In the article the basic stages of celebration of the traditional wedding in Veremiivka village of 
Chornobai District (Cherkasy Region) with maintenance of dialectal features in determination of one 
or another attributes and ceremonial actions are exposed. The analysis of the field materials gave an 
opportunity to establish that a local ceremony includes both ritual elements directly to Ukrainian 
wedding tradition and row of local customs and ceremonies. At the same time, during research it was 
succeeded to trace the dynamics of changes of wedding rite of village in modern ethno-cultural space. 

Keywords: wedding ceremony, ritual, local descriptions, component, transformation.

Усучасному світі поряд із глобалі-
заційними змінами простежують-

ся тенденції до відцентрових процесів, 
тому проблема етнографічного вивчення 
весільної обрядовості одного села, якій 
присвячена пропонована стаття, є досить 
обґрунтованою та актуальною.

Вузьколокальні дослідження виклика ́
ли інтерес у науковців різних історичних 
епох. До них можна зарахувати як розвід-
ки кінця ХІХ ст. (наприклад, «Весілля в 
селі Нижня Сироватка Сумського повіту 
Харківської губернії» Б. Грінченка [2] 
та ін.), так і праці сучасників («Весіль-
ний обряд в селі Северинівка Жмерин-
ського району Вінницької області» Р. Ду-
бини [3], «Весільні традиції чехів села 

Малинівка на Житомирщині» Н. Зіне-
вич [4] тощо). 

Пропонована стаття ґрунтується на по-
льових матеріалах автора, зібраних під 
час експедиції, організованої Інститу-
том мистецтво знавства, фольклористики 
та етно логії ім. М. Т. Рильського НАН 
України до с. Вереміївка Чорнобаївсько-
го району Черкаської області (липень 
2013 року). У розвідці висвітлено основ-
ні етапи святкування місцевого весілля 
зі збереженням мовленнєво-діалектних 
особливостей у визначенні тих чи інших 
атрибутів та обрядодій.

«За старого хмеля, як було людей 
жменя» (ЧНЯ), вереміївська молодь, до-
сягнувши 14 років, традиційно починала 
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ходити на «дос́вітки» 1. Їх переважно ор-
ганізовували в хаті вдови,́ рідше – у хаті 
невеликої родини, де була дівчина на ви-
данні. Під час «дос́віток» дівчата пряли, 
ткали, шили, співали, а хлопці грали в 
карти. Найпоширенішими піснями, як за-
значали інформанти 1920–1930-х років на-
родження, були: «Ой ти, голубчик сизо-
криленький», «Ой гаю мій, гаю», «Ой ти 
вишенька, ти черешенька», «Над полями 
і над нивами», «Ой ворожка ворожила», 
«За вікном лежить туман», «Козак гуляє», 
«В моїм садочку», «Василь сіно косить» 
тощо. Наведемо приклади кількох з них:

Ой ти, голубчик сизокриленький,
Скажи по правді же, де мій 
миленький.
Скажи по правді же, де мій миленьк...
Де мій миленький? – В чистому полі,
В чистому же полі, ще й під вербою.
В чистому же полі, ще й під вербой...
В чистому полі, ще й під вербою
Стоїть, обнявшись, милий з другою.
Стоїть, обнявшись, милий з другой...
Стоїть, обнявшись, поцілувавшись,
З мене, сирітки, та й насміявшись.
З мене, сирітки, та й насміявсь...
Якби я, пташка, крилоньки мала,
Я б ту дівчину з світа б зігнала.
Я б ту дівчину з світа б зігнал...  
 (тут і далі – УОЛ, РГГ, ЄОІ, СГА).

***
Ой ти вишенька, ти черешенька,
Ой коли ти зійшла, коли виросла?
 (двічі)
Я весною зійшла, літом виросла,
На Дунай, на ріку, похилилася. (двічі)
На Дунай, на ріку, похилилася,
Ой чого ж ти, душа, зажурилася? (двічі)
Зажурилася вона, що сиділа сама,
Що сиділа сама пізно звечора. (двічі)
Що сиділа сама пізно звечора,
Дожидалась вона разудалого. (двічі)
І стучить, і грючить у окошечку,
Одчиняй, отворяй, моя крошечко. (двічі)

Батьки ретельно контролювали дозвіл-
ля дітей, обмежуючи «досвіткуван́ня» 
дванадцятою годиною ночі. У разі непо-
слуху існували різні форми покарання, 
зокрема такі: хлопця або дівчину стави-
ли на гречку «у вугол» і примушували 
тримати цеглину в руках над головою. 
У святкові дні на кожному кутку села 

(Запіс́ки, Погоріл́е, Пас́ічне, Столич́не 
та ін.) влаштовували «скла ́дки» – застіл-
ля, на які учасники приносили яку-небудь 
страву або випивку (капусту, картоплю, 
горілку тощо). З появою клубів молодь 
почала ходити на танці, найпоширеніши-
ми з яких були полька, краков’як, гопак, 
ойра та ін. 

Серед традиційних компонентів вере-
міївського весілля («сва ́йби») можна чіт-
ко виокремити такі: 

1. Сватання. Зазвичай до молодої прихо-
дило двоє «старостів́» і молодий. Розмова 
між батьками дівчини й парубка традицій-
но мала метафоричний характер. Зокрема, 
ішлося про «волів» (вони символізували 
молоду) та «плужок» (уособлення молодо-
го). Згоду дівчини на шлюб скріплювали 
обміном хлібом між батьками молодих. 
У разі відмови батьки дівчини хліб не при-
ймали. Зафіксовано поодинокі випадки 
вручення парубкові гарбуза (ПКА). 

2. Під час збору польових матеріалів 
не виявлено згадок про наявність у скла-
ді передвесільного циклу обрядовості 
етапу оглядин як у номінативному, так 
і функціо нальному вираженні. Однак у 
«Вереміївських оповіданнях» О. Бонда-
ря зафіксовано: «Батьки молодої їдуть 
до сватів на розглядини...» [1, с. 470], 
що, очевидно, свідчить про більш раннє 
функціонування цього ритуального ком-
понента в традиційній структурі місцево-
го весілля.

3. Запрошення на весілля. «Гукати» 
на «сва ́йбу» молода з «дружкам́и» і мо-
лодий з «бояр́инами» ходили у весіль-
ному вбранні окремо один від одного. 
Необхідним атрибутом запрошення була 
шишка, яку молодий та молода залишали 
гостям. 

4. Підготовка до весілля включала за-
готівлю необхідних продуктів для приго-
тування весільних страв, а також облаш-
тування хати та двору. 

5. Приготування весільної випічки 
(«корог ва ́й», шишки,́ «колюч́е» – невели-
кий весільний хліб овальної форми з пу-
хирцями, який обов’язково стояв на столі 
перед молодими). За місцевою традицією, 
у суботу «корогвайниці» «бгали корогва ́й» 
і в молодого, і в молодої. Посадивши його 
в піч, жінки (переважно вчотирьох) но-
сили діжу на руках і співали, після чого 
чоловіки намагалися її вкрасти, щоб отри-
мати викуп. У цей самий день молодий 
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обов’язково приносив молодій шишку, але 
ночувати не залишався. 

6. Виготовлення весільних атрибу-
тів. «Гільце»́ – гілка сосни, прикрашена 
паперовими квітами, із житнім хрестом і 
калиною на маківці, – входило до атрибу-
тивного ряду молодого. Його встромляли 
в хлібину, яку старший боярин ніс до мо-
лодої. Старша дружка намагалася вкрасти 
«вершок» з весільного дерева, щоб швид-
ше вийти заміж. 

«Світильник» – це букет квітів із дво-
ма свічками, першу з яких встромляли 
під час виряджання молодого за молодою, 
а другу – у хаті молодої під час посаду. 
Цей весільний атрибут від молодого до 
молодої несла світилка. 

7. На етапі виряджання молодого за 
молодою мати нареченого традиційно 
обсипала його грішми і «конфетами», 
що вдруге також виконувала й мати мо-
лодої, але вже виряджаючи доньку до 
свекрухи. 

8. Перейма («ворітна»́). «Ворітну»́ 
(викуп), за традицією, «брали» двічі: до-
рогою від молодого – чоловіки, від моло-
дої – парубки. Викупом найчастіше слу-
гували горіл ка та гроші.

9. Убирання молодої. Перед приїздом 
молодого дружки одягали молоду у ве-
сільне вбрання і співали:

– Куди доню, куди доню убираєшся,
Що так біло вимиваєсь...
– Піду, мамо, піду, мамо, між чужиї 
 люди,
Ой там мені все горенько буд...
Ой там гора, ой там гора кременистая,
Там свекруха наровистай...
Вона свої, вона свої нарови покаже,
Вона ж мені правдоньки не скаж...

***
Що на хаті, що на хаті два голуби 
гуде,
А ж у хату голосочок чуть...
Там дівчина, там дівчина убиралася,
Своїм батьком вихвалялась...
Що я в батька, що я в батька та й на 
 одіході,
Посадила оріх на городь...
Рости, рости, рости, рости та й 
укорінися,
Мій таточко, за мной не журись...
Кохай собі, кохай собі другую такую,
Як викохав мене молоду...

10. Зустріч молодого та його роду. По 
приїзді молодого зазвичай співали:

Чого до нас, чого до нас свати 
наїхали,
Чи по горох, чи по сичавицю,
Чи по нашу любую сестриць?..
В нас горох ще й не молочений,
Сичавиця ще й не саджена,
Наша сестриця ще й не споряджена.

Зустріч двох родів також супроводжу-
валася низкою жартівливих, іноді навіть 
сороміцьких, пісень, присвячених окре-
мим весільним чинам. Зокрема:

Старша дружка, як стружка,
Друга – як мотузка,
Третя – недоросла,
Як свиня поросна.

***
На комині чашка стояла,
А в ту чашку кішка насцяла.
Подайте ту чашку,
Напоїмо старшу свашку.

***
Що ж то за ворона 
Стоїть у порога.
Ноги розставила,
Рота роззявил... 
Хоче на споді лізти,
Що ніде їй сіст... (співали свашці).

***
11. Посад («поса ́да»). Зафіксовано 

звичай продавати місце біля молодої на 
посаді, виконавцем якого був маленький 
хлопчик з роду нареченої. Він тримав у 
руках качалку або палицю, погрожуючи 
нею молодому. Викуп (переважно гроші 
та шишку) вимагали також за квітку, яку 
свашки спочатку пришивали до картуза 
молодого, а потім, одягнувши його на го-
лову, підстрибували. 

Згідно із загальноукраїнською традиці-
єю, у с. Вереміївка молодих садовили на 
кожух, який символізував багатство. Коли 
молоду заводили «на поса ́ду», співали: 

Та й засвіти ж ти, ненько, свічку,
Постав на столі, 
А я буду дивитися,
Чи пара він мені.
Та чогось свічка восковая
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Неясно горить.
З ким любилась – розлучилась,
Серденько болить.
З ким любилась – розлучилась,
Стоїть за двором.
З ким не зналась – повінчалась,
Сидить за столом. 

На столі перед молодими, окрім «колю-́
чого», повинні були стояти перев’язані 
червоною стрічкою дві пляшки горілки 
з калиною. Можна припустити, що ви-
користання калини символізувало «чес-
ність» дівчини, хоча жоден з респонден-
тів не зміг вказати на етимологію цього 
звичаю.

Весільне частування також супрово-
джувалося низкою весільних пісень:

Здвигнулися сіни, 
Як бояри сіли,
Ще дужче здвигнуться,
Як горілки нап’ють... 

***
Брязнули ложки, тарілки,
Дайте боярам горілки.
Бо бояри давно сіли,
Горілки схотіли.

***
Їли бояри, їли, 
Цілого вола з’їли,
На столі ні тріски, 
Під столом ні кіст...
А де ж вони подівали?
У кармани поховали.
У кармани, в рукавиці,
Дівчатам на вечорниць...

12. Вінчання або / та реєстрація шлю-
бу. Перед тим як їхати до розпису або на 
вінчання, за місцевим звичаєм, молоді за-
їжджали / заходили на цвинтар «просити 
благословення» у померлих членів роду 
(батьків, бабусь, дідусів та ін.). 

13. Розподіл весільного хліба 
(«корог ваю́» та «колюч́ого»). Даруван-
ня. Виконавцями ритуального ділення 
короваю були хрещені батьки: хрещений 
батько різав «корогва ́й», а хрещена мати 
збирала подарунки та вручала шишки. 
Центральну шишку з «корогваю́» від-
давали молодим, а «шкурин́ку» (низ) – 
кухарці. «Колюч́е» випікали спеціально 
для молодят, тому вони його розрізали 

самостійно. Таким чином, дарування й 
розподіл весільного хліба фактично від-
бувалися одночасно. Під час ритуалу 
співали:

Дружко коровай крає,
Семеро дітей має.
Та всі вони з торбами
Весь коровай забрали.

***
Свашка-неліпашка, 
Шишок не ліпила.
Шишок не ліпила, 
Дружок не дарила.
Одну спекла з сіна
Та й ту сама з’їла.

З двох останніх фольклорних текстів 
зрозуміло, що традиційно до розподі-
лу обрядового хліба залучалися дружко 
та свашка. Хрещені батьки як виконав-
ці цієї обрядодії, очевидно, у ритуаль-
ній канві з’явилися пізніше внаслідок 
трансформацій. 

14. Покривання молодої. Наприкінці 
першого весільного дня дівчину заводи-
ли до кімнати, де вона переодягалася й 
надівала очіпок. Ритуально-магічних ак-
цій, пов’язаних з цим етапом, не зафік-
совано. 

15. Виряджання молодої до молодо-
го. Отримавши благословення батьків, 
молода піднімалася на підводу і кланяла-
ся чотири рази за традиційною схемою – 
на схід, на захід, на південь і на північ, 
після чого молодята вирушали до хати 
свекрухи. 

16. Перевезення приданого. До скла-
ду приданого молодої входили: «кодрі»́ 
(ковд ри), подушки, рядна, рушники, 
скриня тощо. Зафіксовано згадки про 
«півкорови» як посаг для двох сестер: 
один тиждень корову тримала одна з 
них, а другий – інша. За свідченням ін-
формантів, свашки молодої підпушували 
подушки, примовляючи: «Щоб Олекса 
крутився коло Марійки, як підпушую 
[подушки. – С. М.]». Придане перевози-
ли або до «сва ́йби», або разом з молодою, 
яка повинна була обов’язково вивісити 
свої рушники на жердці в хаті молодого – 
чим більше було рушників, тим молода 
вважалася багатшою. За цим ритуалом 
слідкували баби, яких не запросили на 
весілля, заглядаючи у двері або вікна. 
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17. Зустріч молодої в хаті молодого. 
За місцевим звичаєм, на воротах свекру-
шиної хати палили багаття і «смалили мо-
лоду» – перевозили її через вогонь. Мати 
молодого зустрічала дітей хлібом-сіллю. 
Молода теж приходила з хлібиною і за-
звичай казала: «Нате цю хлібину, а мене 
прийміть за рідну дитину», на що све-
круха відповідала: «І хліб заберу, і тебе 
прийму» (ЧНЯ). На цьому етапі також не 
обходилося без жартівливих пісень. Так, 
свекрусі співали:

Як топила, так й топитимеш,
Як варила, так й варитимеш.
Тільки тієї слави, 
Що невістку діждали.

Свекра також шанували співом:

– Що в нашого свата,
З верби, з лози хата.
А сволок із груші.
– Брешете, чортові душі!

18. Обрядів, пов’язаних з перевіркою 
та демонстрацією цнотливості молодої 
виявлено не було. Лише зі слів однієї рес-
пондентки зафіксовано переповідки про 
те, як після першої шлюбної ночі гостям 
показували рядно (ПМЄ). Примітно та-
кож, що загальновідомий український 
звичай вивішувати «прапор» (шматок чер-
воної тканини) у с. Вереміївка пояснюєть-
ся тим, що цей атрибут мав функціональ-
не значення – «шоб свати не заблудили» 
дорогою до молодої. Отже, можна припус-
тити, що так звана «ганебність» ритуалу 
перевірки та демонстрації цнотливості мо-
лодої, на якій наголошують місцеві жите-
лі, остаточно витіснила з народної пам’яті 
згадки про його побутування в автентич-
ному вигляді. 

19. Відвідування молодої в молодого. 
За свідченням інформантів, на другий 
день весілля молодих або їхніх батьків 
до сходу сонця вимащували сажею та бу-
ряком, після чого вмивали. «Дружка»́, 
який вів рід молодої до молодого (каза-
ли «гарячі ідуть»), «вішали» на дереви-
ні (прив’язували до дерева), а потім ви-
магали викуп за звільнення. «Снідать» 
молодій приносили сирий буряк, капусту, 
моркву тощо. Перш ніж нагодувати, дів-
чину прив’язували до стовпа або дерева і 
ставили перед нею корито, яке виконува-

ло роль ясел (за аналогією до годування 
худоби). Водночас рід молодого йшов до 
молодої «дякувать за молоду».

20. Обдаровування родин і молодят 
(у молодого). Молода обов’язково дару-
вала свекрусі «платок», а свекру – со-
рочку. 

21. Обрядове рядження гостей («цига-
ни» або «циганщина»), обрядодії з кур-
ми. Весільні гості на другий або третій 
день, що залежало від загальної тривалос-
ті «сва ́йби», переодягалися в циганів, лі-
карів, молодих і ловили курей у тих, хто 
гуляв на весіллі. До обов’язків «циган» 
також входило ворожіння, бриття чоло-
віків і вмивання жінок, «прання рядна» 
(рядно спочатку вимащували, після чого 
вішали на комин і починали поливати во-
дою – «прати»), катання батьків на вози-
ку. Матері, яка віддавала заміж або одру-
жувала останню дитину, «цигани» «мили 
ноги» фарбою або забивали «паќіл» (кі-
лок) коло хати, щоб члени другого роду 
його витягнули. 

22. Відвідування молодою своєї роди-
ни, згідно з місцевою традицією, не мало 
хроно логічних обмежень, тобто дівчина 
після весілля могла відвідати батьків у 
будь-який день. 

23. Післявесільні відвідини. Протягом 
місяця після «сва ́йби» рідні молодих хо-
дили один до одного в гості, якщо, зви-
чайно, дозволяли статки. 

До складу весільних чинів молодого 
входили «бояр́ини» (неодружені хлопці), 
«дружко»́ (одружений старший чоловік), 
«світилки»́ (незаміжні дівчата), «свашки»́ 
(заміжні жінки). Почет молодої складали 
«дружки»́ (незаміжні дівчата), «дружко»́ 
(одружений старший чоловік), «свашки»́ 
(заміжні жінки). Зі слів інформантів, міс-
цева система весільних чинів передбачала 
поділ неодружених представників обох 
родів на старших, середніх («друѓих») і 
менших («трет́іх»). Зокрема, щодо стар-
шої дружки зафіксовано жартівливе уточ-
нення: «Старша дружка, шоб за молоду ́ не 
така була лучша» (ПМЄ). Весільні стра-
ви готували «кухарки»́, а весільну випіч-
ку – спеціально запрошені жінки з-поміж 
рідні або знайомих – «корогвайниці». 
За відсутності в молодих рідних батьків 
функції останніх виконували хрещені. 
У такому випадку на етапі виряджання 
молодої до молодого співали сирітську ве-
сільну пісню:
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– Ой пливи, пливи, щуко-рибко, по  
 тихій воді,
Та й прибудь таточко, хоч тепер, д’мені. 
– Радий був би, дитя моє, прибути 
д’тобі,
Та насипали сирої землі на груди мої.

Весільне вбрання молодої складалося 
з довгої сорочки з вишитими рукавами і 
«пеленою́» (низ сорочки) та умережаним 
коміром, вишневої спідниці й керсетки. 
На шию дівчина, якщо мала, надівала 
намиста і золотий дукач, на голову – ві-
нок зі штучних квітів з різнокольоровими 
«стьожкам́и» (стрічками). До строю мо-
лодого входила сорочка, яку, за звичаєм, 
шила та вишивала (поділ і «манижку») 
молода, а також штани. Пізніше хлопцям 
почали купувати весільні костюми. Взува-
ли молоді переважно чоботи. Традиційно 
весільний рушник, що його здебільшого 
вишивали гладдю червоним або червоним 
і чорним по білому, молода тримала на 
правій руці, сховавши за нього свою ліву 
руку. Молодому руку перев’язували хуст-
кою: якщо він був цивільним – праву, а 
якщо «воєнним» – ліву, бо «воєнний буде 
салют давать» (ПМЄ). 

До переліку весільних страв у с. Вере-
міївка належали: «капуста» (капусняк), 
капуста «шаткована», картопля, пшоно, 
пізніше – «мнясо», холодець та ін. Тра-
диційним і сьогодні залишається звичай 
подавати як останню страву кисіль, про 
який інформанти кажуть: «...це та лепеха, 
що з хати випиха» (ПМЄ) або «лепеха, 
що з-за столу випиха» (РГГ).

Під час дослідження було виявлено 
низку весільних прикмет і заборон, зокре-
ма: до короваю кликали тільки щасливих 
у шлюбі жінок, щоб молоді «удвох жили»; 
якщо коровай не вдався, хтось із молодят 
міг швидко померти; під час запрошення 
на весілля гості, отримавши шишку, по-
винні були відкусити від неї шматочок, 
щоб молода довго не старіла; дощ у день 
весілля віщував сльози молодій; удо-
вам заборонялося вбирати молоду, щоб 
та швидко не овдовіла; якщо у світилки 
«гарно горів» «світильник», казали, що 
молоді добре житимуть у шлюбі; гроші, 
якими обсипали молодих, клали під квоч-
ку, «шоб курчата плодилися»; хто першим 
ставав на рушник під час вінчання, той 
мав «командувать»; заборонялося перехо-
дити дорогу молодим, а також проходити 

між ними, щоб не розійшлися; молодша 
сестра молодої сідала їй на коліна, щоб 
швидше вийти заміж; якщо розпряглися 
коні у весільній підводі, казали, що моло-
ді разом не житимуть; зайшовши вперше 
до хати свекрухи, молода намагалася за-
сунути «верх» печі, щоб «командувать» у 
новій оселі; хату свекрухи на другий день 
молода повинна була замітати від дверей 
до середини, щоб подружжя не розлучи-
лося; зламаний на весіллі каблук віщував 
недобру долю молодим.

Зазначимо, що зміни у вереміївсько-
му весіллі, які відбулися протягом 1930–
1980-х років ХХ ст., насамперед пов’язані 
з упровадженням нових радянських звича-
їв та обрядів, на що вказують зафіксовані 
спогади мешканців села, зокрема про ор-
ганізацію та проведення комсомольських 
весіль. Аналіз локально-територіальної 
специфіки весільних традицій с. Вере-
міївка періоду 80-х років ХХ – початку 
ХХІ ст. дозволив дійти висновку, що тра-
диційна структура обрядовості протягом 
останніх трьох десятиліть зазнала, з одно-
го боку, скорочення та спрощення (напри-
клад, скоротився перелік обрядодій періо-
ду висватування молодої, майже зникла 
традиція особисто запрошувати гостей на 
весілля тощо), а з другого, – новаційних 
та інноваційних впливів. Водночас про-
стежується мінливість окремих складових 
обряду на синхронному рівні, насамперед 
унаслідок постійних запозичень з різних 
джерел інформації про форми організації 
та проведення обряду, зокрема постійно 
розширюється конкурсна програма, яку 
пропонує головний розпорядник сучас-
ного весілля – «тамада». Крім того, по-
ступово втрачається сакрально-ритуальне 
наповнення окремих обрядових акцій, у 
тому числі й пов’язаних із приготуванням 
весільної випічки, обрядовим посадом мо-
лодих тощо, що призводить до зменшення 
образності обряду. 

Таким чином, аналіз польових мате-
ріалів дає можливість стверджувати, що 
традиційне вереміївське весілля охоплює 
як ритуальні елементи власне української 
весільної традиції, так і низку локальних 
звичаїв та обрядів. Водночас під час до-
слідження вдалося простежити динаміку 
змін весільної обрядовості села в сучас-
ному етнокультурному просторі. Проте 
виявлені прикмети й заборони, а також 
весільний фольклор свідчать про те, що 
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повного нівелювання та уніфікації місце-
вої своєрідності обряду поки що не від-
бувається.

Примітка
1 Тут і далі курсивом в лапках подано місце-

ві назви форм дошлюбного спілкування молоді, 
структурних елементів весільної обрядовості, 
атрибутів, чинів та інших обрядових реалій.
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SUMMARY

In the article the basic stages of celebration of the traditional wedding in Veremiivka village of Chornobai 
District (Cherkasy Region) with maintenance of dialectal features in determination of one or another attributes 
and ceremonial actions are exposed. The analysis of the field materials gave an opportunity to establish that a lo-
cal ceremony includes both ritual elements directly to Ukrainian wedding tradition and row of local customs and 
ceremonies. At the same time, during research it was succeeded to trace the dynamics of changes of wedding rite 
of village in modern ethno-cultural space. 

During 1930s–1980s changes in the Veremiivka wedding were first of all related to introduction of new soviet 
customs and ceremonies, on what specify remembrances of habitants of village are fixed, in particular about 
organization and realization of the komsomol wedding. Analysis of local specificity of wedding traditions in Ver-
emiivka in period of 80s of ХХth – beginning of XXIst centuries allowed to draw conclusion, that the traditional 
structure of rite during the last three decades suffered from one side from, reduction and simplification, and from  
the other – innovative and innovative influences.

At the same time, there is changeability of separate constituents of ceremony at synchronous level, foremost 
because of the permanent borrowing from different information generators about the forms of organization and 
realization of ceremony, in particular constantly the competitive program, broadens that is offered by the main 
manager of the modern wedding – toastmaster. In addition the sacral-ritual filling of separate ceremonial actions, 
in particular, related to preparation of the wedding baking, ceremonial posad of youth and other is gradually lost, 
that results in reduction to the vividness of ceremony. However, signs and prohibitions educed at expeditionary 
research, and also wedding folklore is specified on that complete levelling and unitization of features of local 
ceremony which are not observed yet.

Keywords: wedding ceremony, ritual, local descriptions, component, transformation.
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ЕКСПЕДИЦІЙНІ ЗАПИСИ ШКОЛЯРІВ 
ЯК НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ МУЗЕЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Звернення до теми трансформації вірувань в умовах слобожанського пограниччя входить до 
постійних тем експедиційної роботи колективу Нововодолазького БДЮТ Харківської області. 
У колишніх козацьких слободах втрачається тяглість традицій, домінує соціальне очікування 
пільг, але старші покоління ще зберігають у пам’яті не тільки молитви, а й замовляння. Встиг-
нути зафіксувати їх спроможні і школярі під керівництвом етнологів.

Ключові слова: експедиція, вірування, школярі, українсько-російське пограниччя, Слобо-
жанщина.

Обращение к теме трансформации верований в условиях слободского порубежья принадле-
жит к постоянным темам экспедиционной работы коллектива Нововодолажского ДДЮТ Харь-
ковской области. В бывших казацких слободах теряется непрерывность традиций, доминирует 
социальное ожидание льгот, но старшие поколения еще хранят в памяти не только молитвы, но 
и заговоры. Успеть зафиксировать их могут и школьники под руководством этнологов.

Ключевые слова: экспедиция, верования, школьники, украинско-российское пограничье, 
Слобо жанщина.

The subject of the transformation of the beliefs in the conditions of  Slobozhanshchyna frontier 
is the constant topic of the expedition work of the group of Nova Vodolaha House of Children’s and 
Youthful Creation, Kharkiv region. The continuity of traditions is losing in former cossack slobody 
(large villages on the high roads) and the social reduced expectations are prevailing, but the older 
generations remember both prayers and charms. The pupils under the supervision of the ethnologists 
are able to put them down.

Keywords: expedition, beliefs, pupils, Ukrainian-Russian frontier, Slobozhanshchyna.

Проблема «тутешності» як вияв 
само ідентифікації завжди усклад-

нювалася обставинами пограниччя. 
Слобо жанщина – перехрестя двох куль-
тур – української та російської. За цих 
умов елементи народної релігійності змі-
шуються, а згодом і нівелюються. У на-
селених пунктах, що стали райцентрами – 
селищами міського типу, містечками, а в 
XVII ст. були козацькими слободами, у 
XIX ст. утрачається тяглість традицій, 
домінує соціальне очікування пільг або ж 
активна, на межі з криміналом, гонитва 
за матеріальними статками.

Трансформаційна ситуація особливо 
впливає на дітей і молодь, тому й зверта-
ємося до практики конкретного колекти-
ву (створений 1992 р. на базі Нововодо-
лазького БДЮТ Харківської області як 
народознавчий гурток, а нині відомий не 
тільки в Україні, а й у Польщі та Росії 
зразковий художній фольклорно-етно-
графічний колектив) «Вербиченька».

Авторка цієї статті в шкільні роки була 
учасницею згаданого колективу, а в стар-
ших класах – літописцем літніх і осінніх 

експедицій у Нововодолазький район. 
Щороку «Вербиченька» займається екс-
педиційними дослідженнями, на підставі 
яких створюються програми обрядових 
дійств для конкурсів і фестивалів. Зокре-
ма, у 2008 році колектив побував у Поль-
щі, Естонії, Росії, різних містах України.

Має «Вербиченька» і низку публіка-
цій, присвячених річному колу народних 
свят. Зокрема, у збірнику «Муравський 
шлях – 2000», виданому Харківським 
обласним центром народної творчості, 
уміщені експедиційні матеріали, які сто-
суються календарного обрядового циклу 
слобожан. За сприяння цього центру 
2007 року вийшла і книжка «Водо лазькі 
голосники», яка об’єднує розвідки про ду-
ховну і матеріальну культуру Нововодо-
лазького району, створені вихованцями 
колективу – членами Малої академії наук 
(МАН) України – на підставі спілкуван-
ня із земляками-старожилами.

Під час польових досліджень ми ко-
ристувалися питальниками, розробленими 
незмінним керівником колективу Ольгою 
Володимирівною Коваль, а також Хар-
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ківським осередком спілки етнологів і 
фольклористів України, науковці якого 
бувають разом зі школярами в експедиці-
ях. Так, етнограф Валентина Анатоліївна 
Сушко влітку 2008 року разом з «Вер-
биченькою» досліджувала колишній гон-
чарський осередок с. Просяне Нововодо-
лазького району Харківської області, нині 
надає консультації в написанні членами 
колективу дослідницьких робіт з етнології 
в МАНі. Ця секція школярів-дослідни-
ків працює на базі Харківської обласної 
станції юних туристів, де також активно 
ведеться експедиційна робота як на тери-
торії самої області, так і в інших регіо-
нах України. Зокрема, автору цих рядків 
вдалося побувати 2006 року в гончарських 
осередках Івано-Франківської області.

ОблСЮТур на чолі з директором Ва-
лентиною Андріївною Редіною тісно 
співпрацює з Харківським національним 
університетом ім. В. Н. Каразіна (ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна). Спільний проект 
поза шкільного краєзнавчого центру й од-
ного з найстаріших університетів Украї-
ни – історична школа, у якій майбутнім 
студентам викладають науковці історич-
ного факультету. Серед слухачів школи 
постійно є вихованці «Вербиченьки».

На нашу думку, поглибленню дослід-
ницької роботи молоді сприятиме створе-
ний 2008 року Центр краєзнавства ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна (директор – професор 
Сергій Михайлович Куделко). Уже вті-
люються в життя кілька проектів, ведеть-
ся робота в архівах, фіксуються спогади 
старожилів. 

Але повернімося до експедиційних за-
писів вихованців «Вербиченьки», які нині 
є студентами ХНУ ім. В. Н. Каразіна або 
вже здобули освіту і працюють у різних 
галузях. У питальниках колективу за-
вжди є запитання про те, у що вірили в 
тому чи іншому селі. Без розуміння того, 
на що духовно спиралися наші предки, 
неможливе усвідомлення сьогоднішньої 
віри людини у вищу силу, а також у влас-
ну моральну силу.

Близько 100 осіб щоденно залишають 
країну з різних причин – їдуть на заро-
бітки, емігрують.

За таких соціальних умов ідеться швид-
ше не про віру, а про зневіру: «Хоч ти на 
чорта хрест клади, хоч через плече плюй, 
а він все одно крутить тобою, як сам знає»; 
«Святе діло без чорта не обійдеться» 1.

Замкнутість сільського життя навіть за 
умови існування в слободі кількох хра-
мів, шкіл і церковної бібліотеки привчала 
й до особистої відповідальності, коли роз-
раховувати варто лише на себе, родину, у 
деяких випадках – на односельців («На-
чальство далеко, Бог високо»; «Гуртом 
та разом можна робити, а як тут – усі та 
сам»; «Начальник, як пасічник, прислу-
хається, шо люди гудуть»; «Якби бджо-
лам дати ниточки та об’яснити, як усім 
нині важко, вони б повісились, а так тру-
дяться»; «Дядько сільський, як бджола, 
мовчазний. Хіба шо сльозу пустить» 2.

«Чортувáти», «чортти» означало на-
кликати лиху годину. Тому на Слобожан-
щині сварили малих дітей з використан-
ням інших означень нечистої сили: «Чого 
тебе туди бен̀ едя сперла?!» (чого ти туди 
поліз?) 3. Слобожани можуть переповіда-
ти про Божу кару з посмішкою: «Кривий 
Бирька цілу зиму грузив уголь на скла-
ді. “Ліві” гроші ховав від жінки у дворі в 
грубці, на якій літом варили худобі. А баба 
надумала весною спалити якийсь мусор, 
мабуть, перед Паскою. Отак усі гроші й 
погоріли. Наказав Бог за  жадність» 4.

Важливим моментом у житті наших 
предків було вирушання в дорогу. «Без 
Бога ні до порога. Виходиш із двору, кажи: 
“Господи, благослови мене! Господь впере-
ді, а я позаді, ангели по боках, а я в на-
дьожних руках”. Оце завжди, як виходиш 
на роботу чи куди ще, треба так казати» 5.

Виходячи з двору, казали: «Я в путі, 
Ісус Христос впереді, ангели-хранітєлі по 
боках, спасі меня, Господі, на всєх пу-
тях» 6. Археоастрономи називають високі 
точки на місцевості древніми обсервато-
ріями. Можна зробити припущення, що й 
храми слобожан, особливо дзвіниці, слу-
гували своєрідними обсерваторіями зоря-
ного неба.

По той бік гора, по цей бік друга…
Поміж тими горами сходила зоря.
Ой то не зоря – дівчина моя 7.

Звернення до вічних образів зірок і 
місяця знаходимо у весільному слобожан-
ському обряді. Ще й досі молодому, про-
воджаючи його до нареченої, співають: 
«Мати синочка родила – місяцем обгоро-
дила, а зорею підперезала, у дорогу ви-
проводжала» (і так тричі, доки наречений 
не вийде з хати).
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У слобожанських піснях жіноча доля 
і її злигодні теж передаються у порівнян-
нях із зірками: «Скільки в небі зірочок, 
стільки в мене випало слізочок» 8.

ХХ ст. сколихнуло Слобожанщину 
вели кими переміщеннями населення, ви-
кликаними революціями та війнами. Під 
час фольклорної експедиції 2002 року ми 
познайомилися з Марією Антонівною Га-
лас, 1933 р. н. Її мати – з Тернополя, бать-
ко – з Київщини. Після війни родина опи-
нилася в Нововодолазькому районі. Ще з 
дитинства в її пам’яті збереглася щедрівка, 
яка не траплялася колективу «Вербичень-
ка» в експедиціях у села Харківщини: 

Щедрий вечір, Божий вечір, 
Божа Мати сина мала, / двічі 
в білий пелех сповивала. 
Як сповила, на пристіл положила. 
Ісходіться, всі святії, 
беріть книги золотії, 
беріть книги і читайте, 
яке ж йому ім’я дайте. 
Дали йому святий Петро – 
Божа Мати незлюбила, 
від престолу відступила. 
Уся, вся земля засмутила. 
Ісходіться, всі святії, 
беріть книги золотії, 
беріть книги і читайте, 
яке ж йому ім’я дайте. 
Дали йому Ісус Христос. 
Мати Божа ізлюбила, 
до престолу приступила. 
Уся, вся земля розвеселилась. 
Радійтеся, християне. 
Ісус Христос между вами, 
радійтеся й веселіться, 
рожденному поклоніться.

На Різдво співали (за спогадами 
М. А. Галас):

В Вефліємі є новина: 
Діва Сина породила. 
Породила благодати 
Непорочна Діва Мати Марія. 
– Породила я у сіні, 
в Віфлеємській я гостині. 
Йосип Діву утішає, 
сповивати помагає. Маріє!
Ой там в місті при долині 
пасли стадо та й пастері. 
До вертепу прибігають 
і дитятку поклін дають. Маріє!

Згадує М. А. Галас: «Під час хворо-
би приснився мені сон: церква високо, 
кругом неї люди. Ісус Христос лежить на 
престолі. Усі йдуть, хрестяться, цілують 
його. І прийшла моя черга, я цілую його в 
ноги, а він встає, цілує мене в голову. Ні 
до кого не вставав, а до мене встав і каже: 
“Ти можеш заспівати мені пісеньку на 
оцей мотив?” Витягує сопілочку й грає. 
А я кажу: “Можу”. “Якщо можеш – за-
співай, а я тобі подарунок дам”. Я заспі-
вала, а він мені з правого кармана витягує 
хрест. Не той, що на шиї носять, а той, що 
на столі, статуетка ціла. І подарував мені. 
А співала так:

Народився Ісус Христос во Вефлеємі. 
Ознаймила звізда ясна по всій 
Вселенній.

Приспів  
(повторюється після кожного куплету)

Радуймо, радуймося,
скупно веселімося.
О, спаси нас, Боже!

А він в яслах лежить красно,  
 як немовлятко. 
Ісус Христос, Спаситель наш –  
 мале дитятко. 
Ангели йому співають, пастері дари  
 дарять. Ягнятко, ягнятко.
Но ми маленькі, що ж ми дамо  
 новорожденнім,
від пастерів і від царів обдарованім? 
А ми дарів не маєм, тільки те заспіваєм: 
“Славім тебе, Боже” / двічі. 

Після цього сну я і виздоровіла» 9.
Можна зробити припущення, що ко-

лись цей різдвяний спів звучав у рідному 
домі цієї літньої жінки в її ранньому ди-
тинстві. Слова запали в пам’ять і під час 
хвороби згадалися уві сні.

Колектив «Вербиченька» вивчив цю 
колядку і співав у Нововодолазькому 
Спасо-Преображенському храмі на Різдво 
2003 року.

Одним з найдревніших видів народної 
духовної культури є замовляння. У них 
ми знаходимо зв’язок з дохристиянськими 
віруваннями, міфологією, обрядовими ма-
гічними діями. Це ціла низка особливих 
ритуально-магічних побутових дій і фольк- 
лорний пласт замовлянь, шептань та сло-
весних оберегів на різні випадки життя.
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Нічне світило досить часто фігурує в 
різно манітних магічних дійствах. При появі 
молодого місяця промовлялося таке замов-
ляння, щоб забезпечити здоров’я: «“Моло-
дик, молодик, тобі золоті рожки, а мені шоб 
бігати по дорожці”. Повернутися при цьому 
наліво тричі» 10. Так її навчила бабуся.

Старші жінки, якщо їм показують чуже 
немовля або навіть онуча, говорять: «Ох 
і скверне, поганюче яке! Тьху на тебе!» 11. 
Таким чином вони намагаються вберегти 
маля від зурочення, а себе – від звинува-
чення у «глазливості».

Поширеною є думка, що пристріт 
(«зглаз») можуть насилати навіть близькі 
люди занадто пильним поглядом, невчас-
но сказаним словом. У таких випадках 
магічними заклинаннями посилали «при-
стріт-пристрітище», «уроки-урочища» на 
«очерета та на болота, на бистрії води, на 
гнилі колоди». Перша частина заклинан-
ня перетворилася в Новій Водо лазі на по-
бутуючу й досі лайку: «Шоб тебе понес ло 
на очерета-болота, підняло та гепнуло» 12.

Але все-таки найчастіше старожили ра-
дять при зуроченні «шукати бабку». Тільки 
вона знає потрібні слова-замовляння, уміє 
нашіптувати. Вірять, що в ході проказуван-
ня замовлянь забороняється додавати, ви-
гадувати інші слова, змінювати їхній зміст.

«Вроки-врочища, з вітру – на вітер ле-
тіть, з огню – на огонь ідіть, з болота – на 
болото летіть» 13. Майже в усіх обстежених 
нами селах Нововодолазького району ста-
рожили пам’ятають ритуальне дійство «но-
сіння під кури» дітей віком до трьох років. 
Вірили, що коли дитина вночі не спить, 
плаче, то на неї «нападають крикливці». 
Те, що цей ритуал живе в народній пам’яті, 
свідчить про його широке і стійке побуту-
вання. При цьому також діяла словесна 
формула заклинання, яка, на жаль, дійшла 
до нашого часу не в пов ному обсязі. Коли 
кури сідали, діток несли під сідало, каза-
ли: «Кури білі, кури сірі, кури волохаті. 
Прийдіть до нас до хати. Заберіть у (ім’я 
дитини) Іванка криклиці, а йому дайте сон-
ниці» 14. Народна медицина зберігала віру в 
те, що допомогти може і вікно рідної хати. 
«Коли дитина боліє, треба тричі через вік-
но передавати. У двері вернеться і оп’ять 
передають. І так тричі. Це так перекупляли 
дитину, тільки грошей за це не давали» 15. 
Перекупити дитину можна було й за гро-
ші – так робили, коли не влаштовували 
батьків хрещений чи хрещена (одцуралися, 

розсварилися). «Кличуть людину і ведуть 
через поріг, а на ньому вже постелили ко-
жуха. Новий кум чи кума через поріг “пе-
рекупає дитину” – дає гроші» 16.

М. З. Яковенко переказала замовляння 
від «зглазу», яке вона успішно використо-
вує і для себе самої, і для кіз: «Як по-
зіхаєш дуже, то хтось зглазив, тоді треба 
ворожити. Водички в кружку наберу і по-
читаю: “Ніхто не може вогню глитати, ніх-
то не може заліза ковтати, ніхто не може 
мене урікти. Хто подумав-погадав, заберіть 
собі назад”. І навхрест 9 разів ножем во-
дити над водою і читати. А як кіз гониш 
перший раз пасти, а баби сидять, то про 
себе треба почитати. І як назад женеш з 
паші – теж. І три рази можна, і дев’ять – 
не завадить. Якщо хтось тебе дуже роздив-
ляється, треба дулю в кармані скрутити і 
про себе сказати: “Сіль та лапоть та гімна 
клапоть”» 17. Важко знайти пояснення цьо-
му химерному поєднанню (солі з лаптем), 
а також абсолютно нетиповому для Нової 
Водолаги російському взуттю. Досі гово-
рять про нещастя в родині – часті хвороби, 
невдачі: «Як лаптем обволокло».

М. З. Яковенко поділилася власноруч-
ним записом зняття наврочення, зробле-
ним від своєї краянки, яку вона називала 
Панкратівна (без імені та прізвища). Мало-
письменна Марія Захарівна фіксувала це 
«пособляння» на слух. Звучало воно так: 
«Снятія порчі з самого сібя. В 12 часов 
ночі необходімо поставить сковородку на 
очень сильний огонь. Бросьте три пригор-
щі солі і наблюдайте 20 минут. На сильном 
огні соль жарицця, а ви говорите: “Вас 77 я 
накормлю, я напою. Покажитє-розкажитє, 
кєм, за што і когда рабє Божей (імя) зло 
подєлано. Ні звіром, ні рибой, ні птицей, 
а чєловєком. Покажитє-розкажитє, какім”. 
Єслі соль будет сильно тріщать, почернє-
єт. Іногда слишен стон. Виходьте на вули-
цю, отщитайте справа от сібя 21 звєзду і 
скажіть: “Царице-звєзда, оддайте, верніть 
то зло, шо мнє принєслі ні рибой, ні пти-
цей, ні звєрєм, а чєловєком. Верніть йому. 
Я йому прощаю”. І після етого 24 часа ні-
кому нічого не давати» 18. Тут поєдналися 
ще дохристиянські вірування з православ-
ними канонами. Північ – важлива пора 
для багатьох стародавніх ритуалів, бо саме 
опівночі чорти обідають, тобто людські ді-
яння балансують на межі добра і змови з 
темними силами. Сіль використовується не 
тільки разом із хлібом як головним атри-
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бутом зустрічі гостей, а ще й з магічною 
метою. Очищена вогнем сіль вважалася по-
мічною від хвороб. Недаремно ж її разом з 
іншими продуктами святять на Великдень. 
А розсипана під ноги віщувала сварку, во-
рожнечу. Очищення солі вогнем опівніч-
ної пори інтуїтивно спрямовувало людину 
до позбавлення насланих неприємностей, 
виводило зі стану ворожнечі з невідомим 
недоброзичливцем. Сімка – божественне 
щасливе число в багатьох народів. Поря-
тунок шукають у «цариці-звізди». 21 – теж 
магічне число (тричі по сім). Цілу добу 
після того не можна нікому нічого дава-
ти, щоб випадково сказане і зроблене під 
зірками та ще й зі спалюванням солі не 
зачепило невинної людини.

Долати біль закликали на допомогу мі-
сяць. Вірили, що звертання до нього допо-
може від наврочення і зубного болю. «Мі-
сяцю молодий, хрест золотий. Купався ти 
на морях, оказався на небесах. Слава тобі, 
Господи, слава тобі. Місяць на небі, зуби 
в роті, мертвець у гробі, черв’як у дубі. 
Вас чотири брати, коли ви зійдетеся гу-
ляти, тоді в рожденної (ім’я) будуть зуби 
грати. Щоб не боліли, не крутили, як у 
мертвого в гробі. Амінь». Читали тричі 19. 
Лише фрагменти замовляння від пристріту 
(переляку) зберегла народна пам’ять: «Як 
мертвому з лави не вставать, так перепо-
лоху не оживать. Ні в животі, ні в голові, 
ні в руках, ні в ногах, ні в пальцях, ні в 
семидесяти суставцях» 20. Будь-яка земле-
робська робота супроводжувалася моно-
логами-проханнями, адресованими сонцю, 
дощу, хмарам. «Зійди, хмаро, з неба, бо 
нам дощу треба» 21; «Не йди, дощику, там, 
де косять, а йди там, де просять» 22; «До-
щику, дощику, припусти, припусти на ба-
бині капусти, на дідову ярину, щоб не було 
бур’яну» 23. Є ще один слобожанський ва-
ріант адреси, куди має пролитися дощ, – 
«на бабину гречку, щоб росли овечки» 24.

Народні перекази засвідчують уміння 
ворожок не тільки вгадувати чужу долю, а 
й спілкуватися з небесними силами і вбе-
рігати село від посухи. «Де велика туча, 
вона ж баче, шо то за туча: чи градова, 
чи сильна гроза. В неї були такі палички, 
вона тую тучу від свого села відводила» 25. 
У різних населених пунктах Нововодо-
лазького району, обстежених нами, трап-
ляються свідчення зв’язку з природою у 
замовляннях під час обрядових дійств, які 
покликані були сприяти гарному врожаю, 

добробуту родини, приплоду худоби, до-
брому здоров’ю тощо. «На Різдво хазяйка 
квоктала, шоб курчата лупилися» 26.

Починаючи будь-яку роботу, просили 
Божого благословення. Ця традиція живе 
і в наш час. Щоправда, звернення до Гос-
пода скоротилося до формули «Боже, 
благослови» або «Боже, поможи», але літ-
ні жінки пам’ятають, як приказували, на-
приклад, на городі, йдучи щось саджати: 
«Господи, поможи. Роди, Боже, на вся-
кого долю» 27; «“Рости, Боже, на всякого 
долю: і на кражу, й на продажу, й на роз-
дачу”. І тричі перехреститися» 28.

Отже, ширше звернення до теми транс-
формації вірувань в окремому регіоні дава-
тиме змогу створювати цілісний культурно-
соціальний портрет України. Залучення 
до подібної експедиційної роботи можливе 
в будь-якому райцентрі, де існують будин-
ки дитячої та юнацької творчості.

Примітки
1 Записано 24.07.04 р. від Григорія Ми-

колайовича Карбаня, 1937 р. н., у смт Нова 
Водолага Ново водолазького р-ну Харків-
ської обл.

2 Записано 15.09.03 р. від Івана Костян-
тиновича Олійника, 1939 р. н., у смт Нова 
Водолага Новово долазького р-ну Харків-
ської обл.

3 Записано 27.09.06 р. від Ніни Степа-
нівни Водолажченко, 1937 р. н., у смт Нова 
Водолага Новово долазького р-ну Харків-
ської обл.

4 Записано 09.06.04 р. від Івана Полікарпо-
вича Лихобаби, 1937 р. н., у смт Нова Водолага  
Нововодолазького р-ну Харківської обл.

5 Записано 23.11.02 р. від Раїси Пилипівни 
Кононенко, 1922 р. н., у смт Нова Водолага 
Ново водолазького р-ну Харківської обл.

6 Записано 17.06.03 р. від Катерини Степа-
нівни Скороход, 1931 р. н., у с. Новоселівка 
Нововодолазького р-ну Харківської обл.

7 Записано 17.08.04 р. від Марії Семенівни 
Красовської, 1915 р. н., у смт Нова Водолага 
Ново водолазького р-ну Харківської обл.

8 Записано 10.09.02 р. від Любові Семенів-
ни Клеби, 1937 р. н., у с. Завадівка Нововодо-
лазького р-ну Харківської обл.

9 Записано 06.06.02 р. від Марії Антонівни 
Галас, 1933 р. н., у с. Печіївка Нововодолазь-
кого р-ну Харківської обл.

10 Записано 25.03.05 р. від Лідії Іванівни 
Борисенко, 1950 р. н., у смт Нова Водолага 
Нововодолазького р-ну Харківської обл.

11 Записано 27.09.06 р. від Ніни Степанівни 
Водо лажченко, 1937 р. н., у смт Нова Водолага  
Нововодолазького р-ну Харківської обл.
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12 Записано 09.06.04 р. від Івана Полікар-
повича Лихобаби, 1937 р. н., у смт Нова Водо-
лага Нововодолазького р-ну Харківської обл.

13 Записано 23.11.02 р. від Раїси Пилипівни 
Кононенко, 1922 р. н., у смт Нова Водолага 
Ново водолазького р-ну Харківської обл.

14 Записано 26.01.03 р. від Лідії Трохимів-
ни Чалиш, 1924 р. н., у смт Нова Водолага 
Нововодолазького р-ну Харківської обл.

15 Записано 10.10.05 р. від Євгенії Григо-
рівни Холодовської, 1930 р. н., у с. Бірки 
Ново водолазького р-ну Харківської обл.

16 Записано 20.05.03 р. від Марії Захарів-
ни Яковенко, 1929 р. н., у смт Нова Водолага 
Ново водолазького р-ну Харківської обл.

17 Записано 20.05.03 р. від Марії Захарів-
ни Яковенко, 1929 р. н., у смт Нова Водолага 
Ново водолазького р-ну Харківської обл.

18 Записано 20.05.03 р. від Марії Захарів-
ни Яковенко, 1929 р. н., у смт Нова Водолага 
Ново водолазького р-ну Харківської обл.

19 Записано 02.03.05 р. від Олександри За-
харівни Квач, 1932 р. н., у смт Нова Водолага 
Нововодолазького р-ну Харківської обл.

20 Записано 25.03.05 р. від Лідії Іванівни 
Борисенко, 1950 р. н., у смт Нова Водолага 
Нововодолазького р-ну Харківської обл.

21 Записано 25.03.05 р. від Лідії Іванівни 
Борисенко, 1950 р. н., у смт Нова Водолага 
Нововодолазького р-ну Харківської обл.

22 Записано 25.03.05 р. від Катерини Ар-
сентіївни Рогової, 1919 р. н., у смт Нова Водо-
лага Нововодолазького р-ну Харківської обл.

23 Записано 28.06.03 р. від Володимира Ар-
сентійовича Воровика, 1925 р. н., у смт Нова 
Водолага Нововодолазького р-ну Харків-
ської обл.

24 Записано 27.09.06 р. від Ніни Степанівни 
Водо лажченко, 1937 р. н., у смт Нова Водолага  
Нововодолазького р-ну Харківської обл.

25 Записано 05.06.04 р. від Наталії Іванівни 
Гуленко, 1915 р. н., у с. Одринка Нововодо-
лазького р-ну Харківської обл.

26 Записано 04.06.02 р. від Марфи Оме-
лянівни Коваленко, 1918 р. н., у с. Діхтярка 
Ново водолазького р-ну Харківської обл.

27 Записано 04.06.04 р. від Галини Сте-
панівни Тесленко, 1931 р. н., у с. Стара 
Водолага Нововодолазького р-ну Харків-
ської обл.

28 Записано 07.06.04 р. від Ганни Юхи-
мівни Коваленко, 1915 р. н., у с. Знам’янка 
Нововoдолазького р-ну Харківської обл.

SUMMARY 

The problem of “the residents of this place” as the display of self-identification has always become complicated 
with the conditions of the ethnocultural frontier. Slobozhanshchyna is the crossing of two cultures – Ukrainian 
and Russian one. At these conditions the elements of folk religiousness are mixed, and leveled afterwards. 

The transformation situation especially influences on children and youth that’s why it is important to 
combine the collection of artifacts with audio- and video-fixation of the remembrances of old residents in 
modern museum and expeditionary work. 

Nowadays the museums often use the purposeful fixation of the remembrances and the events on the 
sound and video medium, creating the basis of documentary sources in such way and forming the collec-
tions. Accordingly the records of ethnographic expeditions may be included in the exhibition complexes of 
state museums and also used as the scientific auxiliary material. The objects, withdrawn from the environ-
ment, may completely exist in the collection and become a museum exhibit only at the preservation of cul-
tural information. The ethnographic collections are used to represent both the material culture of ethnoses 
(everyday, economic, industrial, religious) and immaterial heritage (traditions, beliefs, ceremonies). Let’s 
appeal to the practice of artistic folklore ethnographic collective “Verbychenka”, created in 1992 on the base 
of Nova Vodolaha House of Children’s and Youthful Creation, Kharkiv region, as the ethnology circle, well-
known not only in Ukraine but also in Poland and Russia.

The author of this article was the participant of the mentioned collective during the school years, and 
also in higher forms was the chronicler of Summer and Autumn expeditions in Nova Vodolaha district. An-
nually “Verbychenka” hold the expeditionary researches creating later the programs of ritual actions for the 
competitions and festivals, enriching the audiofund of museum collection of the collective.

The complex of questions about self-identification of the informant obligatory contains the questions 
about a faith and beliefs of that or the other locality. The evidences of the old residents from Nova Vodolaha 
district are given in the article.

Wider appeal to the theme of transformation of beliefs in the individual region will give an opportunity 
to create the complete cultural and social portrait of Ukraine. The attraction to such expeditionary work is 
possible in every region, where the Houses of Child’s and Youth Creation are founded, the regional museums 
work, school museum collections are formed.

Keywords: expedition, beliefs, pupils, Ukrainian-Russian frontier, Slobozhanshchyna.
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УДК  2-136.2-034./:39(4)  Микола Тупчієнко 
(Кіровоград)

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
В ЕТНОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ ПОШУКУ ШЛЯХІВ 
ФОРМУВАННЯ МІФО-РИТУАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ ЗАЛІЗА 
В НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

У статті на підставі вивчення археологічних пам’яток давньої кольорової та чорної металургії 
України від доби бронзи до cередньовіччя розглядається питання про перспективи пошуку мож-
ливих шляхів формування міфо-ритуальних аспектів символіки заліза в традиційній культурі 
східних слов’ян. Увагу зосереджено на механізмах передачі металургійних знань, зокрема на 
значенні присутності носіїв цих знань в іноетнічному середовищі, а також на особливостях ре-
конструкції символічних значень металу в археологічних пам’ятках. Зроблено спробу визначити 
географію, шляхи та етапи поширення серед східних слов’ян та їхніх предків металургійних 
знань і символічних значень заліза. 

Ключові слова: символіка заліза, археологія, міф, ритуал, металургія.

В статье на основе изучения археологических памятников древней цветной и черной металлур-
гии Украины от периода бронзы до средневековья рассматривается проблема перспектив поиска 
возможных путей формирования мифо-ритуальных аспектов символики железа в традиционной 
культуре восточных славян. Внимание сосредоточено на механизмах передачи металлургических 
знаний, в частности на значении присутствия носителей этих знаний в иноэтнической среде, а 
также на особенностях реконструкции символических значений металла в археологических па-
мятниках. Осуществлена попытка определить географию, пути и этапы распространения среди 
восточных славян и их предков металлургических знаний и символических значений железа.

Ключевые слова: символика железа, археология, миф, ритуал, металлургия.

The article is based on the study of archaeological monuments of ancient color and ferrous 
metallurgy of Ukraine from the Bronze Age to the Middle Ages, the problem of perspective of finding 
possible ways of forming myth-ritual aspects of symbolism of iron in the traditional culture of the 
Eastern Slavs are investigated. 

Attention is paid to the mechanisms of transmission of metallurgical knowledge and particularly 
on the importance of the presence of knowledge in alien ethnic environment as well as on the specifics 
of the reconstruction of symbolic meanings of the metal in archaeological sites. An attempt to define 
geography, ways and stages of spread of metallurgical knowledge and symbolic meanings of iron 
among the Eastern Slavs and their ancestors is made.

Keywords: symbolism of iron, archeology, myth, ritual, steel.

Взаємодія науковців у царині ар-
хеології та етнології є доконаним 

фактом ще з часів виникнення цих двох 
історичних дисцип лін. Часом один і той 
самий дослідник, як, наприклад, Воло-
димир Ястребов, проводив свої наукові 
студії, займаючись проблематикою обох 
наук. Така взаємодія ґрунтується на тому, 
що обидві дисципліни вивчають етніч-
ну культуру: археологія – матеріальну 
її складову та опредметнені вираження 
духов ної культури етнічних і деяких ін-
ших соціальних утворень, що відійшли 
в минуле, а етнологія – тих, що нині іс-
нують. Власне, необхідність прокладання 
містків у процесі етногенезу між давніми 

й сучасними народами актуалізує цю вза-
ємодію. І в сучасній етнології (переваж-
но саме в працях, присвячених загальним 
питанням становлення сучасних етносів) 
трапляється апелювання до даних архео-
логії, свідченням чого є й монографія ки-
ївського етнолога Василя Балушка «Етно-
генез українців» [1]. Але мають місце 
звернення сучасних етнологів до резуль-
татів археологічних досліджень при вирі-
шенні більш вузьких задач етнологічних 
студій, а саме: пошук витоків українсько-
го казкового фольклору [13], жіночої об-
рядової символіки [5] тощо.

Значна тривалість процесу формуван-
ня міфо-ритуальної символіки заліза та 
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залізних виробів у традиційній культурі 
східнослов’янських народів, початки якої 
губ ляться на зорі ознайомлення людини з 
само родними металами в глибині тисячо-
літь, обумовлює необхідність провести 
аналіз результатів археологічного вивчен-
ня пам’яток палеометалу на території су-
часної України з точки зору доцільності їх 
використання в етнологічних студіях по-
шуку шляхів формування цієї символіки.

Переважна більшість археологів, які 
займаються проблематикою палеометалу, 
лишають поза увагою питання його симво-
ліки. Предметом їх наукових досліджень, 
як правило, є: локалізація місць гірничих 
розробок, давні технології виробництва, 
хімічний склад металу, шляхи розповсю-
дження технологій і самого металу тощо. 
Але результати археологічних досліджень 
у царині палеометалу можуть бути вико-
ристані і при вирішенні зав дань, постав-
лених у цій статті, особливо це стосується 
етнокультурних зв’язків у сфері поши-
рення як металодобувних технологій, так 
і самого металу. При цьому варто взяти 
до уваги праці, що стосуються не тільки 
архе ології чорної металургії, але й мета-
лургії в цілому, оскільки, з одного боку, 
це дозволяє виявити закономірності та 
тенденції в поширенні знань, пов’язаних 
з металообробкою та гірничою справою в 
дописемний період, а з другого, – залі-
зо, спочатку метеоритне та само родне, а 
пізніше й зварне, використовується поряд 
з кольоровими металами протягом усього 
часу ознайомлення людства з металами.

Перше зведення металевих виробів і 
ливарних форм для їх виготовлення з те-
риторії Східної Європи створив фінський 
археолог А.-М. Тальгрен, який відзначив 
серед речей Козорівського та Щетківсько-
го скарбів, що походять з Миколаївської 
та Кіровоградської областей, вироби егей-
ського та балканського походження [52]. 
У цей же час В.  Городцов поклав поча-
ток спробам етнокультурної атрибутації і 
датування випадкових знахідок метале-
вих виробів бронзового віку, пов’язавши 
ряд бронзових виробів з Північного 
Причорномор’я з кімерійцями [11]. А. Ієс-
сен у ряді своїх праць на прикладі ме-
талевих виробів розглянув питання 
про зв’язки в добу бронзи Північного 
Причорномор’я з Кавказом, Балканами і 
Малою Азією. Він ввів у науковий обіг 
поняття «північнопричорноморського вог-

нища металообробки, об’єднавши ним міс-
цеві металеві вироби пізнього бронзового 
віку», а також висловив кілька помилко-
вих тез про відсутність місцевих джерел 
сировини, переважно імпортний характер 
знахідок металевих виробів, що на три-
валий час визначили напрям досліджень 
давньої металургії в Україні, зокрема у 
працях російських археологів Н. Ринді-
ної та Є. Черниха [15; 14, с. 95].

Так, російський археолог Є. Черних 
у власних працях, присвячених району-
ванню провінцій давньої металургії, ви-
значив наявність гігантської Циркумпон-
тійської металургійної провінції (ЦМП) 
раннього (РБВ) і середнього (СБВ) брон-
зових періо дів, яка, по суті, була цент-
ральною системою для всього Старого 
Світу з середини ІV до початку ІІ тис. 
до н. е. У межах цієї провінції півден-
на половина Східної Європи утворювала 
її північну периферію. При цьому ав-
тор притримувався концепції А.  Ієссена 
про переважно металообробний характер 
степових культур епохи енеоліту-бронзи 
України. Навіть в узагальнюючих працях 
останніх десятиліть Східно європейські 
степи ним розглядаються як «безрудна» 
північна зона скотарських культур, що 
споживали метал у вигляді готових виро-
бів чи зливків, які надходили з півден-
ної «металоносної» зони землеробських 
культур (Кавказу, Балкан, Малої Азії), 
що репрезентували середземноморсько-
близькосхідні металургійні традиції. Ви-
ділене автором ранньо трипільське вог-
нище метало обробки розглядається як 
крайнє східне в системі Балкано-Карпат-
ської металургійної провінції енеоліту, 
що сформувалася під впливом вихідного 
імпульсу з Малої Азії. Метал степових 
пам’яток енеоліту (новоданилівських), 
стверджує дослідник, практично у всіх 
випадках ідентичний ранньотрипільсько-
му, що вказує на залежність степового 
населення від металопостачання трипіль-
ців [41, с. 58–59]. У добу ранньої та се-
редньої бронзи в степовій частині Східної 
Європи серед курганних культур дослід-
ник виділяє кілька осередків металургії, 
що продовжували займатися переважно 
обробкою металу, який надходив з Кав-
казу та Малої Азії у вигляді зливків і 
готових виробів. На основі статистичних 
даних обліку знахідок металу в Циркум-
понтійській металургійній провінції 
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Є. М. Черних доходить висновку, що в 
період РБВ (третя чверть ІV – середина 
ІІІ тис. до н. е.) до 45 % усієї виплав-
леної на півдні міді переправлялося за 
тисячі кілометрів на північ, «курганним 
народам», тоді як у добу СБВ (сере ди-
на ІІІ тис. – XVIII–XVII ст. до н. е.) ця 
доля зростає до 60 %, тобто в безрудну 
Східну Європу йшла більша частина ви-
плавленого на півдні металу, серед якого 
домінували вироби, що мали символічну 
функцію [42, с. 165]. Дослідник вважає, 
що разом з металом з південних метало-
носних зон на територію Північного 
Причорномор’я проникали й пов’язані з 
ним ідеї, до яких з пов ним правом можна 
зарахувати й символічні значення мета-
лів. Але Є. Черних повністю не відкидає 
можливості незначних розробок місцевих 
(Донецьких) місцезнаходжень руд, які не 
мали значної ваги в постачанні металом 
регіону [41; 43; 44; 47].

Погляди Н. В. Риндіної певною мірою 
збігаються з ідеями А.  Ієссена та Є. Чер-
ниха. Вдало застосовуючи природничо- 
наукові методи, на основі результатів ме-
талографічного та спектрального аналізів 
металу, що пов’язується з пам’ятками 
трипільської культури та культур шну-
рової кераміки, він доходить висновку, 
що ознайомлення із самородним металом, 
до якого належать і залізні метеорити, 
відбулося ще в добу мезоліту, але появу 
металевих виробів на території України, 
як із самородного, так і з виплавленого 
з руди металу, зараховують до енеолі-
ту (перша половина ІV тис. до н. е.) і 
пов’язують з населенням трипільської 
культури  етапів А і В.

Домінування холодного кування на по-
чатку ери палеометалу, вважає Н. Ринді-
на, свідчить про застосування техніки ви-
готовлення кам’яної індустрії і до металу. 
На думку вченої, трипільські металурги 
працювали із привозним металом з Бал-
кан, оскільки не мали власної сировинної 
бази. При цьому дослідниця стверджує, 
що трипільські металурги переважно ви-
готовляли практично весь асортимент 
металевих виробів самі, а не імпортува-
ли готові. Балкано-Карпатські впливи 
траплялися і в пізніший період середньої 
бронзи серед металургів культур шнуро-
вої кераміки, але почали використовува-
тися й місцеві родовища мідних руд (слі-
ди розробок одного з них виявлені біля 

с. Великий Мідськ на Рівненщині), що 
означало народження місцевої гірничої 
справи [30; 31; 32].

Праці С. Березанської, А. Нечитайло 
та інших показали, що впливи Кавказу, 
Балкан та й загалом близькосхідно-серед-
земноморської традиції у сфері поширен-
ня металообробки та металургії в Пів-
нічному Причорномор’ї не обмежувалися 
лише проникненням металу й виробів з 
нього внаслідок торгово-обмінних проце-
сів, але й засвідчували існування самих 
металургів із вказаних регіонів, які без-
посередньо приносили з собою не тільки 
технології виробництва, але й сукупність 
відповідної спеціальної термінології, ре-
лігійних ідей та символів, пов’язаних з 
металом та металургією. Особливо це 
стосується кавказьких металургів у добу 
поширення катакомбної культури в Украї-
ні [2; 22; 23; 33; 41; 44; 46].

Російський дослідник донецької куль-
тури катакомбної культурно-історичної 
області Л. С. Клейн проводить думку, що 
ця культура загалом є результатом вза-
ємодії різних культурних впливів, серед 
яких чи не основне місце займають пів-
денні близькосхідні та східносередземно-
морські [18].

Український археолог С. Ж. Пустова-
лов іде ще далі. Зазначаючи наявність 
у населення інгульської культури цілісної 
розвинутої релігійної системи, яка має 
паралелі на Давньому Сході, він вважає 
малоймовірним її виникнення лише вна-
слідок культурних впливів і запозичень. 
Інакше без носіїв цих уявлень відбулося 
б опанування місцевим населенням одні-
єї чи двох рис, а не системи поглядів та 
уявлень, що базуються на культі предків. 
Тому, вважає дослідник, потрібно віддати 
перевагу південній гіпотезі походження 
інгульської культури. Серед її етнічних 
компонентів найважливіше місце займав 
етнос близькосхідного походження, що 
мігрував у Північне Причорномор’я з до-
сить широкої території між Нілом на схо-
ді і Тигром та Євфратом на заході [29, 
с. 30–31].

Твердження археологів про участь у 
формуванні катакомбної культурно-іс-
торичної області безпосередньо пред-
ставників етносів Кавказу й Близького 
Сходу порушує питання не тільки про 
вплив останніх на становлення техноло-
гії металообробки у населення Північного 
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Причорномор’я, але й привнесення ними 
відповідної термінології і системи релі-
гійних вірувань та обрядів, пов’язаних з 
металом, його виробництвом, що не про-
стежуються археологічно.

Металообробці населення Північного 
Причорномор’я доби пізньої бронзи при-
свячена узагальнююча стаття О. М. Лєс-
кова «О северопричерноморском очаге 
металло обработки в эпоху поздней брон-
зы» [20], в якій він відзначає, що в пе-
ріод побутування тут племен зрубної 
культури, починаючи з середи ни ІІ тис. 
до н. е. і до кінця бронзового віку, чіт-
ко простежу ється прогресивний розвиток 
форм металевих виробів, які складали 
важливу частину культурного комплек-
су ранньо зрубних племен. При цьому на 
різних етапах розвитку племен зрубної 
культури їх металообробка була пов’язана 
з різними зовнішніми базами сировини 
(Кавказ на ранньому етапі, Семиград-
дя – на сабатинівському), за відсутності 
своєї, що накладало відповідний відби-
ток на форми і типи виробів. Усе-таки, 
незважаючи на відсутність власної сиро-
вини, на знач ну відстань, яка відділяла 
зрубні племена причорноморських степів 
від центру зрубної культури в Повол-
жі, на століття розвитку на новому міс-
ці, ніщо не змогло побороти культурно- 
етнічну спільність зрубних племен, яка 
виразилася в цьому випадку в спільності 
форм і орнаментації металевих виробів, у 
схожості шляхів розвитку металооброб-
ки в Поволжі й Причорномор’ї, вважає 
О. М. Лєсков. На основі цього ним запе-
речується відсутність генетичного зв’язку 
сабатинівської та білозерської культур 
зі зрубною, їх існування як самостійних 
культур. Автор вважає, що пізньо зрубні 
племена (сабатинівського та білозерського 
етапів) були тісно пов’язані з білогрудів-
ськими та ранньочорно ліськими племе-
нами лісостепу, зробили значний вплив 
на формування культурного комплексу 
останніх, що не могло не відобразитися і 
на металообробці. Для нас цікавим є ви-
сновок дослідника про відновлення кав-
казького впливу в металообробці на сте-
пові племена білозерського етапу, який 
фактично припинився в сабатинівський 
період, поступившись місцем впливам 
Балкано-Карпатської провінції. Віднов-
лення зв’язків з Кавказом археолог пояс-
нює малоазійськими походами кімерійців, 

які відбувалися не тільки у VІІІ ст. до 
н. е., що знайшло відображення в східних 
писемних джерелах, але й значно раніше. 
Кімерійці, на думку О. М. Лєскова, пов - 
ністю відповідають білозерському етапу 
зрубної культури.

Дослідження останніх двох десятиліть 
на території України дещо відкоригува-
ли наведені вище висновки щодо безруд-
ності давньої металообробки в степовій 
частині України доби середньої та піз-
ньої бронзи, що знайшло відображення 
в розділі третьому колективної моногра-
фії «Ремесло эпохи энеолита – бронзы на 
Украи не», присвяченому металургійному 
виробництву в епоху енеоліту-бронзи [3, 
с. 99–132]. На відміну від попередніх до-
слідників, автор розділу В. І. Клочко, 
виходячи з даних геологів про металоге-
нію України, стверджує, що за багатством 
мідних руд, так само, як і руд металів, 
які використовувалися в давнину під час 
отримання штучних сплавів – миш’яку 
й олова, територія України не поступа-
ється давній Анатолії, і суттєвою від-
мінністю між ними є лише практична 
відсутність цілеспрямованих досліджень 
давніх розробок в Україні. Про багатство 
Північного Причорномор’я рудами зазна-
чених металів, зокрема миш’яку, знали 
також античні автори. Водночас, вважає 
В. І. Клочко, відповідно до нинішніх уяв-
лень, металургійні зна ння в добу енеоліту 
з’явилися на території нинішньої України 
в готовому, відносно розвинутому вигля-
ді, разом з переселенням на цю терито-
рію частини балканського населення, що 
створило трипільську культуру і яке про-
довжувало підтримувати зв’язки з Балка-
нами щодо металопостачання. Відкриття 
в Придністров’ї покладів багатих міддю 
руд дозволяє автору висловити припущен-
ня про можливість їх розробок трипіль-
ським населенням, але основним поста-
чальником металу були Балкани, звідки 
через посередництво трипільського насе-
лення метал потрапляв і в степову части-
ну Північного Причорномор’я.

В період ранньої бронзи на території 
України чітко простежуються «сфери 
впливу» двох великих гірничо-металур-
гійних областей цього часу – Кавказького 
та Балкано-Карпатського. Пізньотрипіль-
ське населення продовжувало багато тра-
дицій енеолітичної металообробки, але й 
вводило інновації, запозичуючи їх із Бал-
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кан. Степові ж металурги, розвиваючи 
кавказькі традиції, налагоджують влас-
не виробництво металу і виробів з нього. 
Якщо до недавнього часу кавказька мета-
лургія розглядалася лише як експорт го-
тових виробів з Кавказу в степ і далі на 
північ у лісостеп, то останні досліджен-
ня дозволяють ученому стверджувати, що 
провідну роль у розповсюдженні прийо-
мів металургії і металообробки раннього 
бронзового віку на території України віді-
гравали не імпорти готових виробів, а по-
ширення професійних знань, найімовір-
ніше, мандрівними групами професійних 
металургів та ковалів.

У добу середньої бронзи спостеріга-
ється продовження домінуючого впли-
ву названих вище двох металургійних 
традицій – кавказької та європейської 
(балканської). Катакомбні, а потім і пле-
мена культури багато пружкової керамі-
ки продовжували розвивати кавказьку 
металургійну традицію, тоді як племена 
культур шнурової кераміки на ранньому 
етапі виготовляли вироби, характерні для 
всеєвропейського «шнурового» горизон-
ту, користуючись переважно техно логією 
балканських металургійних традицій, по-
ряд з якими виникали й локальні місцеві 
особ ливості. Поступово металургія шну-
рових культур набувала дедалі яскраві-
ших локальних особливостей, які, віро-
гідно, виросли в якісно нову, оригінальну 
техно логічну традицію, що визначила 
основні особливості металургії пізнього 
бронзового віку в Україні.

У пізньому бронзовому віці зникає 
вплив кавказьких металургійних тра-
дицій, і переважаючими стають місце-
ві локальні металургійні традиції, що 
сформувалися на базі культур шнурової 
кераміки. Металургія племен західних об-
ластей України відчувала суттєвий вплив 
карпатських металургійних традицій, а 
на решті територій виникли і розвивали-
ся такі місцеві традиції, як сабатинівська 
(красномаяцька), східнотшинецька (кар-
дашинська), лобойківська (сосницька). 
В кінці пізнього бронзового віку красно-
маяцький осередок практично припинив 
свою діяльність в Україні, зберігшись 
у дещо зміненому вигляді на території 
Румунії, тоді як решта продовжували 
функціонувати і на білозерському етапі. 
У праці В. І. Клочка правомірно пору-
шується питання про досить раннє ви-

користання місцевих родовищ металонос-
них руд упродовж епохи енеоліту-бронзи, 
що сприяло формуванню повного циклу 
технології металургії та металообробки 
в Північному Причорномор’ї, включно з 
гірничою справою, хоча імпульси інно-
вацій в галузі металургійних знань були 
пов’язані із зовнішніми впливами і за-
позиченнями з двох сусідніх областей 
(Кавказу та Балкан) Циркумпонтійської 
металургійної провінції, що у свою чергу 
генетично пов’язувалися з Малою Азією.

Досягнення у сфері гірничої археоло-
гії стали предметом обговорень на І-му 
та ІІ-му міжнародному Картамиському 
польовому археологічному семінарі [28]. 
У доповідях С.  Татаринова, Л.  Черних, 
В.  Отрощенка, Ю.  Бровендера та інших 
обґрунтовується функціонування мідних 
рудників у межах Донецького та Інгуло-
Червономаяцького осередків металургії 
доби середньої та пізньої бронзи, що не 
виключає використання цих рудників і в 
більш ранній час, принаймні з доби енео-
літу. При цьому в межах осередків метало-
обробки спостерігається вища у 2,5 рази 
концентрація металевих виробів, ніж на 
решті території степу, а також спостері-
гаються зміни в соціальній структурі міс-
цевого населення, зокрема, на прилеглих 
до рудників територіях концентруються 
поховання металургів, а по периметру те-
риторій зі слідами давніх рудорозробок 
спостерігається концентрація пам’яток, 
що нагадує охорону зазначених територій 
певною етнічною чи іншою соціальною 
групою. Місцева сировина давала змогу 
виготовляти навіть такі метало місткі ви-
роби, як клепані казани тощо [6; 24; 36; 
49]. Все це суперечить тезі Є. Черниха про 
незначну роль рудорозробок Північного 
Причорномор’я в металопостачанні місце-
вого населення, а відтак може засвідчу-
вати зародження власних металодобувних 
традицій у Північному Причорномор’ї 
доби середньої та пізньої бронзи. Більше 
того, праці С. Березанської та С. Татари-
нова показали наявність прямого зв’язку 
між місцевою технологією плавлення міді 
й металургією заліза, як її наступницею, 
в степовій та лісостеповій частині України 
доби пізньої бронзи, що проявилося в бі-
функціональності металургійних майсте-
рень [35; 36, с. 202]. Масштаби гірничих 
робіт у басейні Сіверського Дінця пізньої 
бронзи свідчать про наявність достатньо 
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складної технологічної бази та виробничої 
системи з видобутку міді й первинної об-
робки руди, що дозволяє припускати мож-
ливість транспортування збагаченої руди 
на віддалені території, багаті лісом (де-
ревним вугіллям) та наближені до числен-
них споживачів мідних виробів [7, с. 39; 
21, с. 113].

Попри це місцеві рудозабезпечен-
ня пізньої бронзи не могли задовольни-
ти зростаючі потреби населення зрубної 
культури в міді, що залишало Північ-
не Причорномор’я імпортозалежним від 
традиційних постачальників металу з 
півдня. Тому і в добу пізньої бронзи не 
зникає фактор впливу близько східно-
середземноморської традиції у сфері ме-
талургії, що поширювався, зокрема, через 
Північний Кавказ, тим більше, що Доне-
цький гірничо-металургійний центр се-
редньої та пізньої бронзи (далі – ДГМЦ) 
знаходиться в безпосередній близькості 
від останнього, який не міг не впливати 
на свого сусіда.

Протягом доби середньої та піз-
ньої бронзи на територію Північного 
Причорномор’я продовжує надходити ме-
тал кавказького і балканського походжен-
ня, тоді як метал хронологічно й культур-
но близьких східних родовищ Каргали, за 
твердженнями Є. Черниха, В. Молодіна 
та А. Пряхіна, тут відсутній взагалі [21, 
с. 114; 45]. Дослідники відзначають значне 
розмаїття імпортів із Середземномор’я, 
до яких належить наступальна і захис-
на бронзова зброя (кинджали, дволезо-
ві сокири, наконечники списів, вістря 
стріл), сільськогосподарські знаряддя 
(серпи), прикраси (шпильки «кіпрсько-
го типу») [19], а також кухонне начиння 
(клепані казани, які мають аналогії в ма-
теріалах, пов’язаних із шахтовими гроб-
ницями Мікен) [24, с. 118; 51]. Цікаво, 
що два скарби бронзових виробів з речами 
середземноморського типу – Козорівський 
(Миколаївська обл.) і Щетківський (Кі-
ровоградська обл.) – засвідчують місцеве 
виготовлення виробів за середземномор-
ськими зразками [19, с. 11; 52]. З приводу 
поширення на території Англії, Балкан 
і Північного Причорномор’я дволезових 
сокир егейських типів, англійський до-
слідник А. Хардінг припускає, що вони 
позначають сліди діяльності торговельно-
ремісничих колоній кріто- мікенського сус-
пільства, передусім майстрів-ливарників 

Таким чином, праці археологів, які 
вивчають початки становлення доби па-
леометалу в Східній Європі, важливі в 
контексті поставлених нами завдань в 
тому сенсі, що вони дозволяють оціни-
ти роль масивів населення лісостепу і 
степу в цивілізаційних процесах старо-
давнього світу з точки зору характерис-
тики метало виробництва в межах вели-
ких культурно-історичних регіонів. Для 
архео логії Північного Причорномор’я 
актуальним постає вихід на нову пара-
дигму осмислення доби бронзи з позицій 
пост первісності, зародження цивілізацій-
них процесів у ме жах північної периферії 
серед земноморсько-близькосхідних циві-
лізацій з безпосереднім залученням самих 
носіїв цих цивілізаційних традицій. Тим 
більше, що протягом доби бронзи в зазна-
ченому цивілізаційному регіоні відбува-
ється становлення й металургії заліза.

Водночас В. Молодін і А. Пряхін від-
значають, що з кінцем зрубної культурно-
історичної спільності завершується функ-
ціонування ДГМЦ та інших виробничих 
зон у Східній Європі [21, с. 114], що ви-
кликало реанімацію кам’яної індустрії на 
порубіжжі доби бронзи і раннього заліза, 
в результаті чого тривалий час співіснува-
ли кам’яні, біметалеві та залізні знаряддя, 
зброя та прикраси. Хоча, заради справед-
ливості, варто відзначити, що протягом 
всієї доби бронзи кам’яна індустрія так і 
не була витіснена міддю та її сплавами.

Дослідженням становлення чорної 
металургії в Східній Європі в добу ран-
нього залізного віку займалися україн-
ські археологи О. Тереножкін, Б. Гра-
ков, Б. Шрамко, В. Бідзіля, С. Паньков 
та ряд інших дослідників. На жаль, і в 
цьому випадку археологи не займалися 
питанням символіки давнього заліза. Що 
ж до шляхів виникнення та розповсю-
дження чорної металургії в Північному 
Причорномор’ї, то тут виділяються дві 
протилежні позиції. Першу представля-
ють праці дослідника раннього залізного 
віку України О. Тереножкіна. Він не за-
ймався спеціально цією проблемою, але, 
досліджуючи загальнокультурні проце-
си в передскіфський період, що знайшли 
своє відображення в пам’ятках археоло-
гії, притримувався думки про вирішальну 
роль у цьому процесі перших кочівників 
Північного Причорномор’я – іраномовних 
кімерійців, які були головним фактором 
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історії та культурних процесів на межі 
бронзового та раннього залізного віку, 
бо раніше інших народів цього періоду 
потрапили в коло безпосередніх контак-
тів з провідними цивілізаціями Східного 
Середземномор’я. Олексій Іванович вва-
жав, що саме кімерійці першими з широ-
кою виробничою метою оволоділи залізом 
і були виробниками досконалого залізно-
го озброєння, яке запозичувалося і наслі-
дувалося навколишніми племенами [37].

Таким чином, утвердження в Північ-
ному Причорномор’ї виробництва залі-
за визнається наслідком прямих впливів 
залізо робних традицій Середземномор-
ських цивілізацій, що є продовженням 
процесів поширення металовиробництва, 
започаткованих ще в добу бронзи. Остан-
нє закономірно стосується й відповідної 
ідеологічної частини, включно з символі-
кою нового металу.

Протилежної точки зору дотримуються 
дослідники археології чорної металургії в 
Східній Європі Б.  Шрамко, В. Бідзіля, 
С. Паньков та інші українські вчені [12; 
25; 26; 27; 39; 40]. Погляди цієї групи ар-
хеологів найповніше відображені в працях 
С. Панькова, який намагається дати кон-
цептуальну картину розвитку чорної мета-
лургії в Східній Європі від І тис. до н. е. 
аж до давньоруського часу. Заперечення 
щодо можливості пріоритету кімерійців в 
освоєнні ними залізодобування зводять-
ся до таких положень: досвід вивчення 
пам’яток давнього залізодобування пере-
конує в тому, що металургія розвивалася 
передусім у середовищі племен з порівняно 
осілим характером господарства; найдавні-
ші залишки залізодобування зафіксовані в 
лісостеповій області ще в ранньозрубний 
час (Воронеж); залізодобування в Пів-
нічному Причорномор’ї виник ло на базі 
кольорової металургії лісостепових пле-
мен зрубного часу; опанування та відкрит-
тя способу залізодобування на території 
Східної Європи відбулося знач но раніше 
виходу кімерійців на історичну арену; ар-
хеологічні свідчення найдавнішого залі-
зодобувного виробництва локалізуються 
в лісостеповій та лісовій зонах, тоді як у 
степовій місцеве виробництво заліза до по-
чатку грецької колонізації було відсутнє 
(воно з’являється лише в ІV ст. до н. е. на 
скіфському Каменському городищі, дослі-
дженому Б. Граковим [12]); ранні знахідки 
залізних виробів у степу, що датуються бі-

лозерським етапом зрубної культури доби 
пізньої бронзи, могли бути імпортовані 
або виготовлені з привозного металу. Усе 
це пояснюється С. Паньковим тим, що: по-
перше, у степовій частині протягом доби 
бронзи не було досвіду добування ні кольо-
рового, ні чорного металу з руди, оскільки 
місцеві металурги користувалися привоз-
ним готовим металом з Кавказу та При-
уралля; по-друге, місцеві руди, в  межах 
Великого криворізького басейну, характе-
ризуються важкоплавкістю і знаходяться 
на значних глибинах, що вимагало розви-
нутої гірничої справи та техніки й техно-
логії залізодобування, яких тут не мог ло 
бути. Відповідно, можна дійти висновку, 
що металурги степу працювали винятково 
на привозному металі, який могли отри-
мувати з лісостепової території, а в лісо-
степовій частині Східної  Європи (в тому 
числі й на території півдня європейської 
частини Росії й України)  залізодобування 
виникло самостійно на базі місцевої кольо-
рової металургії зрубних племен, незалеж-
но від передньоазіатського регіо ну. Цьому, 
на думку археологів, сприяли як фізи-
ко-географічні обставини (значні покла-
ди легкодоступної та легкоплавкої болот-
ної руди, деревного вугілля), так і криза 
бронзоливарного виробництва в кінці доби 
бронзи, що відновило широке використан-
ня знарядь з кременю, каменю та кістки [4; 
12; 25; 26; 27; 39; 40]. Звідси С. Паньков 
доходить висновку, що заслуга кімерійців 
у розвитку чорної металургії полягає не у 
відкритті залізодобування, а в якісному 
поліпшенні технології обробки привозного 
заліза, створенні конкурентноспроможно-
го матеріалу – сталі, яка перевершувала за 
своїми якостями каміння, кремінь, кістку, 
ріг та бронзу; а ознайомлення населення 
Східної Європи зі зразками виробів кіме-
рійських ковалів стимулювало східноєвро-
пейську металургію заліза, сировинна база 
якої була значно ширшою, ніж база мідно-
бронзової індустрії, що визначило заміну 
бронзи залізом і процес переходу до доби 
заліза, який завершився лише у скіфський 
час з формуванням єдиної скіфської куль-
тури. Водночас, як відзначає С. Паньков, 
стимулювали розвиток залізообробки у кі-
мерійців збережені зв’язки з металодобув-
ними комплексами лісостепу і Північного 
Кавказу [25, с. 16].

Таким чином, названа група археологів 
схильна визнати у кімерійців наявність 
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розвинутої залізообробки, але не виник-
нення залізодобування.

Наведені С. Паньковим та іншими ар-
хеологами аргументи проти першості кі-
мерійців в освоєнні металургії заліза в 
Східній Європі не видаються достатньо 
переконливими з кількох причин: 1) у 
степовій частині доби бронзи, як було по-
казано вище, усе-таки розвивалася гірни-
ча справа, з подальшим доставленням зба-
гаченої руди безпосереднім споживачам 
руди та металу, що сприяло виникненню 
серед населення степу відповідних нави-
чок; 2) залізо, як відзначав С. Татаринов, 
могло виготовлятися в незначній кількос-
ті на мідноплавильних майстернях степу, 
що не гарантує фіксації залізовиробни-
цтва археологічно [36, с. 202–203]; 3) до-
свід залізовиробництва в Передній Азії 
засвідчує відсутність прямого збігу знач-
них масштабів залізовиробництва, варіа-
тивність виробів із заліза, представлених 
писемними джерелами, із результатами 
археологічних досліджень [10]; 4) кіме-
рійські пам’ятки прийнято ототожнювати 
з білозерським етапом зрубної культури, 
на пам’ятках якої і були вперше виявлені 
не тільки залізні вироби, а й сліди залізо-
робного виробництва; 5) А. Лєсков вва-
жає, що населення білозерського етапу 
брало певну участь у становленні білогру-
дівської та чорноліської культур лісосте-
пу; 6) нарешті, О. Тереножкін, А. Лєсков 
та ряд інших археологів вважають, що 
кімерійці здійснювали походи в Передню 
Азію значно раніше часу появи їх на істо-
ричній арені під власною назвою.

Яка б із наведених двох позицій не 
була б правильною, для нас важливим є 
те, що ірано мовні кімерійці підтримува-
ли тісні зв’язки і з Кавказом, і з Перед-
ньою Азією [8], які випередили Північне 
Причорномор’я в освоєнні технології сиро-
дутного добування заліза й виготовлення 
сталі, і саме з кімерійцями пов’язаний по-
чаток масового поширення знань чорної 
металообробки в Східній Європі.

Не викликає жодного заперечення теза 
про те, що остаточне витіснення бронзи 
залізом у населення Східної Європи від-
булося в скіфський час, в період формуван-
ня єдиної скіфської культури [25, с. 16], 
серцевину матеріальної культури якої 
складала так звана скіфська тріада (пере-
важно продукти метало виробництва): 
зброя, кінська збруя і мистецтво. Від 

себе додамо, що формування єдиної скіф-
ської культури в межах південної частини 
Східної Європи супроводжувалося пев-
ною уніфікацією в межах її функціону-
вання (включно з територією Лісостепу) 
знань і форм матеріальної культури, до 
яких варто зарахувати й металургійні, ра-
зом з духовною їх компонентою. При цьо-
му дослідники скіфського часу раннього 
залізного віку засвідчують на ранньому 
етапі тісні різнопланові зв’язки скіфів з 
Кавказом та Близьким Сходом [9; 17; 38], 
що можуть у певній мірі розглядатися як 
продовження вже існуючої традиції, яка 
не зникла і пізніше, в сарматський період.

Таким чином, на нашу думку, на почат-
ку раннього залізного віку має місце до-
мінуюча роль у поширенні знань залізо-
обробки (а можливо, і залізодобування) в 
Східній Європі степових іраномовних ко-
чових племен, що підтримували контакти 
з більш давньою і розвинутою традицією 
чорної металургії Кавказу й Малої Азії.

Водночас, як відзначає С. Паньков, 
протягом раннього залізного віку на тери-
торії України, особливо в лісостепу, фор-
мується своя традиція чорної металургії, 
яка вже не зникала аж до ХІV–ХV ст. 
н. е., тобто до етно графічного періоду в 
історії України, хоча в її розвитку час від 
часу спостерігалися коливальні рухи, під-
несення й спади. Зі скіфського періоду 
металургія і металообробка заліза стають 
провідними галузями ремісничого вироб-
ництва, вони стимулюють ускладнення 
господарської структури суспільства, що 
проявилося в другій половині І тис. до 
н. е. в усталенні територіальної спеціалі-
зації (лісо степові племена постачали залі-
зо, а степові – споживали) і, відповідно, 
початку складання загального економіч-
ного ринку, що об’єднував різноетнічні 
племена, які до того ж мешкали в різних 
фізико-географічних зонах, і нівелював 
їх культурні особливості. А відтак, до-
ходить висновку вчений, саме металургія 
заліза була однією з найважливіших ла-
нок, що пов’язувала степові й лісостепо-
ві східноєвропейські племена скіфського 
часу. Цей зв’язок населення двох геогра-
фічних регіонів України простежується, 
на думку дослідника, і пізніше, вже за 
доби існування племен зарубинецької та 
черняхівської культур.

Криза і розпад Великої Скіфії вна-
слідок вторгнення сарматів спричинили 
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зміни в культурному вигляді лісостепо-
вих племен, але не підірвали потенціа-
лу східноєвропейської чорної металургії, 
не змінили вже існуючого географічного 
розподілу металургії та металообробки 
між лісостепом і степом. Автор пише, що 
зарубинецькі, а пізніше й черняхівські 
племена організували товарне виробни-
цтво заліза, яким забезпечували не тіль-
ки кочовиків степу, але й античні колонії 
Причорномор’я. Стимулом для цього ста-
ло формування по сусідству провінційно-
римської економічної та політичної систе-
ми, що була споживачем «варварського» 
заліза і, відповідно, стимулювала його 
виробництво. Поряд з цим спостерігаєть-
ся практично повна відсутність залізо-
робного виробництва на черняхівських 
пам’ятках степу, що дозволяє С. Пань-
кову стверджувати, що у другій чверті 
І тис. н. е. економічні зв’язки, зокрема 
засновані на торгівлі зброєю чи обміні 
заліза і залізних виробів між населен-
ням двох географічних зон, відновилися, 
і сформувалися умови для виникнення 
внутрішнього економічного ринку (а від 
себе додамо – і єдиного інформаційно-
культурного простору).

Водночас у технології залізодобування, 
особливо в західних регіонах України, 
простежуються впливи середньоєвропей-
ської металургійної традиції, що усклад-
нює картину поширення металургійних 
знань у Східній Європі.

У середині І тис. «велике пересе-
лення народів» спричинило чергову за-
гальну етно культурну кризу в регіоні, у 
результаті якої були перервані налаго-
джені торгові та інформаційні зв’язки, 
що неминуче призвело до деякого зане-
паду металовиробництва заліза. Знову 
спостерігається зникнення центрів його 
товарного продукування, а в степу й лі-
состепу існують дві технологічно та орга-
нізаційно автономні металургійні тради-
ції: у лісо степу – слов’янська, пов’язана 
з пам’ятками пеньківської, колочинської 
(V–VІІ ст.), волинцевської, роменської 
культур (VІ–VІІІ ст. і Х ст.), а в степу – 
салтово-маяцька (VІ–X ст.), що співвідно-
ситься з аланами та болгарами. Обидва 
етноси, як відомо, історично пов’язані та-
кож з Кавказом. 

Створення ранньофеодальної держа-
ви східних слов’ян, високий рівень їх 
соціально-економічного, політичного та 

культурного потенціалу знову створи-
ли сприятливі передумови для розвитку 
стародавньої чорної металургії, і занепад 
було подолано наприкінці VІІІ – початку 
ІХ ст., показником чого стала поява вели-
ких залізоробних центрів з товарним ви-
робництвом металу.

Говорячи про історію становлення чор-
ної металургії, відображеної в археологіч-
них пам’ятках, С. Паньков порушує також 
питання і про соціальну основу організа-
ції залізоробства та металургії. Він до-
ходить висновку, що в давньоруський час 
(Х–ХІІІ ст.) чорне металургійне виробни-
цтво визначалося високою спеціалізацією, 
що сприяло відокремленню у самостійні 
галузі виробництва рудодобування, випа-
лювання вугілля, металодобування та ме-
талообробки і зосередженню їх у містах 
та городищах. Усе це дозволяє дослідни-
ку заперечити невідокремленість чорної 
металургії від землеробства у південно-
руських князівствах домонгольського 
часу, а відтак заперечити і її належність 
переважно до сільських промислів, збере-
ження нею общинного характеру. Водно-
час у попередні періоди, починаючи від 
кімерійсько-скіфської доби, за винятком 
кількох центрів товарного виробництва 
заліза зарубинецько-черняхівського часу, 
виробництво заліза і ковальство могли но-
сити общинний характер, а відтак певним 
чином мати зв’язок із землеробством. Від 
самого початку свого виникнення воно 
вже не мало характеру промислу.

Загалом С. Паньков доходить виснов-
ку, що, починаючи з моменту опанування 
сиро дутним способом залізодобування і 
до середи ни ХІІІ ст., чорна металургія в 
Східній Європі пройшла тривалий шлях 
розвитку, удосконалюючись як техноло-
гічно, так і організаційно. Її досягнення 
збігалися, супроводжували, а іноді й обу-
мовлювали знач ні зрушення у соціально-
економічному і культурному житті місце-
вого населення [27, с. 56–57].

На жаль, автор не розглянув у своїх 
працях питання про характер та форми 
поширення знань у галузі чорної металур-
гії протягом досліджуваного ним періоду, 
тому доведеться висловити припущен-
ня, що і в добу раннього залізного віку 
та раннього середньовіччя вони суттєво 
не відрізнялися від способів трансляції 
подіб них знань протягом доби енеоліту-
бронзи, тобто поширювалися також сами-
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ми майстрами, а не лише завдяки імпор-
там виробів.

Ця теза опосередковано підтверджу-
ється й досягненнями археологів у сфері 
міжкультурних зв’язків слов’ян та скан-
динавів у добу середньовіччя. Німець-
кі автори монографічного дослідження 
«Славяне и скандинавы» відзначають, 
що створенню значних зон зі схожою ма-
теріальною культурою сприяв не тільки 
значний міжетнічний товарообмін, але й 
не менший вплив мандрівних ремісників, 
серед яких чільне місце займали ковалі. 
В іноетнічне середовище вони потрапляли 
різними шляхами: як полонені, разом з 
купцями і, нарешті, серед складу малого 
двору наречених, які переїздили в іншу 
країну задля шлюбу [34, с. 118–122].

Таким чином, можна констатувати, що 
результати археологічних досліджень зво-
дяться до такого: ознайомлення людства 
із самородними металами, у тому числі 
й космічного походження, відбулося ще 
в мезоліті; на початку освоєння металу 
технологія його обробки (холодна ковка) 
наслідувала технологію обробки каменю; 
металургійні знання потрапляють на те-
риторію України в енеоліті в готовому ви-
гляді разом з переселенцями з Балкан, що 
продовжували металургійні традиції Ма-
лої Азії; протягом доби енеоліту-бронзи в 
Північному Причорномор’ї металургійні 
знання отримувалися з Кавказу, Балкан 
і безпосередньо з близькосхідного регіо-
ну за участю груп мандрівних металургів, 
переселенців та військових загонів; посту-
пово в Північному Причорномор’ї форму-
ються свої осередки металургії з повним 
і неповним технологічним циклом, що 
започатковують місцеву самобутню мета-
лургійну традицію, яка продовжує підда-
ватися зовнішнім впливам з традиційних 
південних металургійних областей; чор-
на металургія і ковальство зароджується 
на базі місцевої металургії міді, про що 
свідчать багато профільні майстерні, але 
не без впливів передньоазіатської та кав-
казької металургійної традиції, що поши-
рювалися через посередництво степових 
кочовиків раннього залізного віку; про-
тягом всього часу енеоліту-бронзи мідно-
бронзові вироби не змогли витіснити на 
півдні Східної Європи кам’яну індустрію 
знарядь та зброї, що зближувало металеві 
та кам’яні знаряддя і зброю функціональ-
но; в кінці доби бронзи відбувається реа-

німація масштабів кам’яної індустрії, що, 
фактично, приводить на початку раннього 
залізного віку до зміни кам’яної індустрії 
чорною металургією; останнє вказує на іс-
нування періоду, коли співіснували близь-
кі між собою функціонально кам’яні й за-
лізні вироби; металургійні знання в добу 
раннього залізного віку так само, як і за 
доби енеоліту-бронзи, поширювалися без-
посередньо самими металургами та кова-
лями, а не лише через імпорти; поступово 
формується своя місцева традиція чорної 
металургії з гео графічним поділом праці 
між степом і лісостепом, між античними 
колоніями і сусіднім «варварським» сві-
том, що забезпечувало тісні не тільки еко-
номічні, але й інформаційні зв’язки. Ця 
традиція існує та розвивається до давньо-
руських часів; з самого початку залізови-
робництво не носило характеру сільського 
промислу, але було тісно пов’язане з жит-
тям сільської общини, підпорядковане її 
потребам, зокрема, і у сфері землероб-
ства; остаточно залізовиробництво та ко-
вальство набувають ознак ремесла, спря-
мованого на товарне виробництво, лише в 
давньоруський час.

Усе це дозволяє намітити напрями по-
шуку шляхів формування символіки за-
ліза в східнослов’янських традиційних 
культурах. Це стосується символічно-
го зіставлення заліза з іншими метала-
ми, каменем; технологій виготовлення і 
функціонування виробів із цих матеріа-
лів; використання залізних виробів в об-
рядах календарного циклу, підпорядко-
ваного землеробським роботам. А також 
можна визначити географічні межі по-
шуку етнографічних паралелей символі-
ки заліза слов’ян в першу чергу в межах 
близькосхідно- середземноморського регіо-
ну, Кавказу і Балкан; намітити відносну 
хронологію появи тих чи інших символіч-
них значень заліза у східнослов’янських 
народів, що знайшли своє відображення 
у фольклорі.

На жаль, на радянському та постра-
дянському просторі лише Є. М. Черних в 
ряді власних праць порушував проблему 
символіки палеометалу [42; 48]. У стат-
тях, присвячених проблемі символіки дав-
нього металу, він не пропонує конкретної 
інтерпретації символічного значення тих 
чи інших металів, виробів з них у давни-
ну. Є. М. Черних, найімовірніше, вироб-
ляє методологічні засади вирішення цієї 
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проблематики, звертаючи увагу на те, що 
символіка в житті як давніх, так і сучас-
них суспільств займає настільки суттєве 
місце, що не звертати на неї уваги просто 
неможливо, оскільки це, як правило, при-
водить до помітного викривлення історич-
ної перспективи. Дослідник наголошує, 
що будь-яке суспільство забезпечує своє 
фізичне існування і потенціал зі створен-
ня власної культури завдяки затратам сус-
пільної енергії, які йдуть трьома основни-
ми напрямами: забезпечення вітального й 
фізичного рівня буття культури; симво-
лічної діяльності; і, нарешті, базового для 
перших двох – організації самої культу-
ри. Ця система, вважає автор, забезпечує 
також розподіл часток суспільної енергії 
за двома основними сферами – вітальною 
і символічною. Сильні викривлення в цих 
сферах можуть мати фатальні наслідки 
в долях культур, зокрема, символічна 
сфера могла буквально «пожирати» інші, 
висмоктуючи всі соки з інших каналів 
суспільної енергії, обезкровити їх. Тоді 
базові структури суспільства деформува-
лися, і його культура руйнувалася.

Межа між обома згаданими сферами, 
на думку Є. М. Черниха, досить умов-
на, оскільки вони не тільки протистоять 
одна одній, але й пов’язані між собою, що 
ускладнює оцінку цільової направленос-
ті тих чи інших видів діяльності, в тому 
числі й металургійної. Тому критерієм 
під час подібних оцінок автор пропонує 
визначати кінцевий продукт виробництва 
і пропорційну долю затрат із загального 
балансу суспільної енергії, затраченої для 
його виготовлення. Відповідно, дослідник 
доходить таких важливих висновків: сим-
волічна значимість того чи іншого мета-
лу визначається масштабами трудозатрат 
на його виготовлення, що знайшло своє 
відображення у вартості давніх металів; 
абсолютне переважання серед знайдених 
у межах Циркумпонтійської металургій-
ної провінції (ЦМП) прикрас і зброї над 
знаряддями (3/4) беззаперечно говорить 
про їх зарахування до розряду симво-
лічних. Звідси відкидається прийнята в 
історичній науці теза про винятково ути-
літарну направленість давньої металургії 
та металообробки, оскільки статистичні 
дані засвідчують, що суспільна енергія 
населення ЦМП направлялася переваж-
но для наповнення так званої символіч-
ної сфери; а переважна частина металу з 

південних металургійних областей ЦМП 
експортувалася на північ у степову час-
тину Північного Причорномор’я лише з 
метою супроводу покійних в загробний 
світ, тобто для забезпечення все тієї ж 
символічної сфери, про що переконли-
во свідчать підкурганні знахідки металу 
(в цьому контексті перспективною вигля-
дає інтерпретація символічних значень 
заліза та залізних виробів, виявлених в 
давніх похованнях); нарешті, індустрія 
палеометалу була надзвичайно складною 
системою далеких взаємозв’язків різних 
народів, що відображала, по суті, систему 
міжнародного розподілу праці й обслуго-
вувала символічну, ірраціональну сферу 
суспільного буття різноманітних культур 
давнини [42, с. 164–165].

Таким чином, розглядаючи символіку 
металу, потрібно мати на увазі, по-перше, 
що давня металургія, яка сформувалася 
в рамках традиційного суспільства з до-
мінуванням міфологічного та релігійно-
го світо гляду, протягом всього свого іс-
нування переслідувала не прагматичні 
виробничі цілі, а була підпорядкована 
ірраціональним релігійно-символічним 
завданням, які почали втрачати свою ак-
туальність порівняно недавно, з утвер-
дженням капіталістичного ринкового 
виробництва, а по-друге, що процес фор-
мування комплексу символічних значень 
металу, які фіксуються етнологами, був 
надзвичайно пролонгованим у часі і ви-
никав за участю носіїв іноетнічних сим-
волічних традицій.
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SUMMARY

Doubtless fact is the interaction of scientists in the field of archeology and ethnology from the time of 
their occurrence. It is based on the fact that both disciplines study ethnic culture: archaeology – material 
culture and spiritual culture expression of ethnic and some other social formations of the past, and ethnol-
ogy – those that currently exist.
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A long period of formation of myth-ritual symbolism of iron and iron products in the traditional culture 
of the East Slavic people, whose origin was lost in the early times of human familiarization with metals in 
the depths of thousands of years, stipulates the necessity of analyzing the results of archaeological study of 
paleometal monuments in Ukraine with terms of the feasibility of their use in ethnological studies finding 
the ways of forming of their symbolism.

Considering the symbolism of metal, should bear in mind, firstly the ancient metallurgy, formed in the 
traditional society with domination of mythological and religious worldview, throughout its existence not 
pursued pragmatic productive purposes, but was a subject of irrational religious and symbolic challenges 
that began to lose its relevance, with the approval of the capitalist market production, and secondly, the 
process of formation of metal complex of symbolic meanings that are fixed by ethnologists, was extremely 
prolonged in time and occurred involving alien ethnic media symbolic traditions.

Keywords: symbolism of iron, archeology, myth, ritual, steel.
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ  
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА

У статті проаналізовано завдання та основні засади запровадження до програми навчаль-
них закладів курсу українського народознавства, покликаного виховувати національно свідому 
особистість, формувати розуміння складних соціально-історичних проблем сучасності. Авторка 
розглядає зміст предмета, його структуру у зв’язку з родинним вихованням, віковими особливос-
тями учнів, перераховує вимоги, які висуваються до вчителя народознавства та його професійної 
компетенції. 

Ключові слова: українське народознавство, виховання, молодь, національна свідомість, методика. 

В статье анализируются задания и основные аспекты введения в программу учебных заве-
дений курса украинского народоведения, призванного воспитывать национально сознательную 
личность, формировать понимание сложных социально-исторических проблем современности. 
Автор рассматривает содержание предмета, его структуру в связи с семейным воспитанием, 
возрастными особенностями учеников, перечисляет требования, предъявляемые к учителю 
 народоведения и его профессиональной компетенции.

Ключевые слова: украинское народоведение, воспитание, молодёжь, национальное сознание, 
методика.

The objectives and basic principles of implementation to the program of education al institutions 
of Ukrainian Ethnology course, aimed to bring up national conscious person, form the understanding 
of complex social and historical issues of our time are investigated in the article. The author examines 
the contents of the object, its structure in the connection with family education, age characteristics 
of students, lists requirements that are imposed on teachers of Ethnology and his professionalism.

Keywords: Ukrainian ethnology, upbringing, youth, national consciousness, technique.

Сьогодні на тлі багатьох глобаль-
них проблем виділяється домінант-

на – криза духовності нашого суспільства, 
що проявляється у відчуженні від націо-
нально-культурних надбань попередніх 
поколінь, у незнанні народних виховних 
традицій. Унаслідок цього спостерігаємо 
невтішні результати: молодь не знає коре-
нів свого етносу, не орієнтується у бага-
тьох питаннях традиційної етнічної куль-

тури, не співає народних пісень, не має 
навичок хоча б одного з видів декоративно- 
прикладного мистецтва. Відтак не вирі-
шується головне завдання сучасної шко-
ли – формування національної свідомості 
молоді та виховання української еліти, яка 
б виступала відповідальною за збережен-
ня національної самоідентифікації у будь-
яких (сприятливих, а особливо в неспри-
ятливих для розвитку нації) умовах.
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У нинішніх державотворчих процесах 
молодим людям відведено провідну роль 
в органах влади, засобах масової інформа-
ції, освітньо-виховній, економічній, право-
вій сферах. І тому на їх наставників, бать-
ків покладена особлива місія – виховання 
на основі високих моральних настанов, які 
були притаманні українському народові в 
усі попередні історичні періоди, безумов-
но, з урахуванням певних змін у психіці 
та характері підростаючого покоління. 

Благодатними підвалинами в реаліза-
ції зазначеної мети є народознавство та 
пошукова народознавча робота. У кінце-
вому результаті виховання, засноване на 
народних традиціях, забезпечить форму-
вання національно свідомої, високомо-
ральної особистості. Народознавство для 
сучасної молодої людини – це своєрідний 
орієнтир у складних процесах самопіз-
нання, громадянського самовизначення. 
Тільки належний базовий рівень власної 
національної культури, засвоєний лю-
диною в юному віці, є основою її духов-
ного становлення та розвитку її творчих 
здібностей і таланту. Ми, українці, ви-
робили в складних умовах етнічного роз-
членування і багатовікового поневолення 
раціональну організацію середовища жит-
тєдіяльності, витворили особливу систему 
звичаїв, вірувань, світорозуміння і світо-
відчуття. Тож перед нами сьогодні стоїть 
першочергове завдання – не втратити без-
слідно той колосальний духовний та мо-
ральний потенціал, який зосереджено у 
своєрідній народній культурі, мові, фоль-
клорі. Пропонуємо головні шляхи у ви-
рішенні цього завдання.

1. Українське народознавство має бути 
введено як обов’язковий навчальний пред-
мет в навчальні плани усіх, без винятку, 
навчальних закладів; також потрібно 
наповнити усі гуманітарні дисципліни 
народо знавчою інформацією.

Мета навчальної дисципліни «Укра-
їнське народознавство» – подати основні 
відомості про походження та розселення 
українського народу, його ментальність, 
характер, антропо логічні особливості, ха-
рактерні риси побуту, галузі традиційної 
матеріальної і духовної культури, що визна-
чають його як окремий самобутній етнос. 

Цей навчальний предмет поряд з рід-
ною мовою закладає основу національно-
го самоусвідомлення підростаючого поко-
ління, дає ключ до розуміння складних 

соціально-історичних проблем сучаснос-
ті. Його вивчення може здійснюватися у 
різних формах (урок, практичне заняття, 
екскурсія, експедиція з метою збирання 
польових матеріалів із подальшим їх ла-
бораторним опрацюванням, лекція, семі-
нарське заняття тощо) відповідно до типу 
навчального закладу і регіону, у якому 
він розміщується.

Згідно з навчальною програмою з 
народо знавства (її слід розробити з ура-
хуванням регіонального компонента), 
спочатку потрібно засвоїти усі аспекти 
духовної культури нашого народу, орга-
нізації співжиття людського колективу, 
які виникли у результаті його трудової 
діяльності. Такий підхід у вивченні на-
вчального матеріалу програми розкриє 
нам єдність духовного світу людини зі 
сферою її господарсько-виробничих за-
нять, взаємопов’язаність явищ духовної 
та матеріальної культури.

У всі гуманітарні дисципліни (по мож-
ливості, і в природничі, математичні) слід 
увести народознавчий компонент. Вони 
збагачуються за рахунок народознавчої 
інформації, мають великі можливості під-
вищення пізнавальної діяльності учнів на 
уроках, розвитку їх творчих здібностей і 
талантів, їм також належить широко ви-
користовувати неабиякий виховний потен-
ціал різноманітних засобів українського 
народознавства.

2. Народознавству належить здійсню-
вати в суспільстві українознавчу едука-
цію – виховання еліти нашого народу, 
яка б дбала про збереження етнічної та 
національної ідентичності у сучасних 
процесах євроінтеграції. Саме це завдан-
ня, розв’язання якого можливе засобами 
народознавства, вказує на визначальне 
місце, яке має посісти українське народо-
знавство в сучасній системі освіти і ви-
ховання, у батьківській педагогіці. Еду-
кація – це «виведення» з якогось гіршого 
стану до кращого, вищого, досконалішого, 
тобто «виховання». Мета україно знавчої 
едукації полягає у вихованні молоді в 
українському національному дусі. За 
справедливим виснов ком В. Пачовського, 
маємо виховати нове покоління, яке змі-
нить чутливість, пасивність та мінливість 
через недостачу національного світогля-
ду на твердість, рівновагу і активність у 
своїй вірності ідеї нашого життя в кожнім 
ділі і на кожнім кроці [4, с. 105–106].
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3. Шлях до вивчення локально-регіо-
нальних особливостей традиційної на-
родної культури полягає в організації та 
проведенні пошукової народознавчої ро-
боти, мета якої – збір і наукова обробка 
відомостей з народознавства. Пошукова 
народознавча робота є важливим засобом 
прилучення молоді до української націо-
нальної культури, виховання її на кращих 
народних традиціях. Під час народознав-
чих експедицій відбувається безпосереднє 
ознайомлення молодих людей з автентич-
ною народною творчістю, спостереження 
за її «живим» побутуванням у конкретно 
визначеному районі дослідження. У всьо-
му вищеназваному якраз і полягають пе-
реваги польового методу дослідження над 
«кабінетним», який веде до формалізму в 
засвоєнні знань з народознавства.

4. Неодмінною умовою вивчення укра-
їнського народознавства є залучення ді-
тей до практичної діяльності (організації 
народо знавчих музеїв, виставок тощо), 
участь у святах та обрядах, у практично-
му засвоєнні, збереженні та пропагуванні 
норм народної моралі та етики, у заняттях 
з народного мистецтва і ремесел, у приго-
туванні народних страв та ін.

5. Найвищий рівень в оволодінні прак-
тичними вміннями та навичками з на-
родознавства молоді люди покажуть у 
тому випадку, коли йдеться про створен-
ня ними нових зразків фольклору, виро-
бів декоративно-ужиткового мистецтва на 
основі народно-традиційного [5, с. 7–8].

Вважаємо, що реалізація цих шляхів 
сприятиме підвищенню ефективності на-
вчально-виховного процесу в школі, ви-
хованню особистості духовно та морально 
здорової, національно свідомої, громадя-
нина-патріота України.

Методика навчання українського на-
родознавства (МНУН) – це часткова ди-
дактика. Предметом вивчення МНУН є 
навчальний процес у межах викладання 
окремої навчальної дисципліни, якою є 
українське народознавство.

МНУН, порівняно з методиками ін-
ших навчальних предметів, має специфіч-
ні особ ливості, які зумовлені: 

1) специфікою шкільного народознав-
ства (в одних випадках воно виконує роль 
навчального предмета, а в інших – роль 
засобу виховання);

2) тим, що шкільне народознавство – 
полі предметна галузь знань (інтегративна 

навчальна дисципліна), яка вивчає різні 
сторони життя народів (їх етнічне похо-
дження, розселення, традиційну народну 
культуру та ін.) і не має чітко окресленого 
предмета (напр., як фізика, хімія, матема-
тика та ін.).

МНУН – одна із галузей науково-пе-
дагогічних знань. Вона, як і педагогічна 
наука, синтезує в собі науково-теоретич-
ні (знання про педагогічні факти, яви-
ща, процеси тощо) і конструктивно-тех-
нічні знання з перевагою останніх. Тобто 
МНУН вивчає, як треба планувати про-
цес навчання чи виховання, як працюва-
ти над змістом навчального матеріалу, які 
методи, засоби та організаційні форми ви-
користовувати, як удосконалювати діяль-
ність учителя та учнів. МНУН забезпечує 
вчителя цими знаннями у формі принци-
пів, порад, рекомендацій, розробок тощо.

Найголовнішим завданням МНУН є 
навчити майбутнього вчителя проводити 
якісний урок, позакласне заняття та здійс-
нювати пошуково-дослідницьку й експе-
диційну народознавчу роботу з учнями 
загальноосвітньої школи.

МНУН виконує й інші завдання:
1. З’ясовує, яким має бути вчитель-

народо знавець – справжнім патріотом, ін-
телігентом, людиною активною і творчою, 
професіо налом, духовним наставником, 
учасником державотворчих процесів. Та 
найголовніше – учитель має бути особис-
тістю, яка усвідомлює свою належність до 
українського народу, зберігає і продовжує 
українські культурно-історичні традиції, 
шанобливо ставиться до рідних святинь.

2. Пропагує використання перспектив-
ного педагогічного досвіду, який вирізня-
ється оригінальністю, новизною, творчим 
ентузіазмом, є новою системою форм і ме-
тодів навчання з нестандартним викорис-
танням прийомів педагогічної діяльності. 
Відтак правомірною є й інша назва цього 
явища – «творча лабораторія» вчителя 
українського народознавства.

Отже, у методиці навчання українсько-
го народознавства йдеться про цілеспря-
мовану діяльність учителя і учнів, що 
забезпечує оволодіння ними певними еле-
ментами соціально-культурного досвіду 
народу, практичними вміннями і навич-
ками [2, с. 3–7].

Основна мета занять з методики укра-
їнського народознавства – виробити у 
студента вміння проводити урок (поза-
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класний захід) з народознавства за роз-
робленим ним планом- конспектом уроку 
(позакласного заходу). Вона досягається 
через показ студентом фрагмента уроку з 
народознавства в студентській аудиторії 
(уявному класі).

При вивченні методики навчання укра-
їнського народознавства кожен студент 
виконує одне-два індивідуальні завдання, 
які він вибирає з урахуванням своїх ін-
тересів та інтелектуальних можливостей. 
Так, студенти, які цікавляться проблемою 
національного виховання в школі, охоче 
беруться за виконання таких тем: «Укра-
їнське народознавство в становленні на-
ціональної системи освіти та виховання», 
«Формування особистості вчителя на ма-
теріалах українського народознавства». 
У процесі науково-дослідницької діяль-
ності відбувається розвиток наукових 
здіб ностей, творчих можливостей, талан-
тів кожного студента.

Назвемо актуальні проблеми МНУН, 
над вирішенням яких сьогодні мають пра-
цювати всі: вчені, науковці, методисти, 
вчителі, вихователі.

1. Проблема педагогічних цілей та зав-
дань вивчення українського народознав-
ства в загальноосвітній школі. У зв’язку з 
цією проб лемою виникає комплекс таких 
питань: «Які освітньо-виховні завдання 
неможливо розв’язати засобами інших на-
вчальних дисциплін, але можна вирішити 
засобами українського народознавства?», 
«У яких класах і в якому обсязі доцільно 
вивчати українське народознавство у шко-
лі?», «На вивчення яких його розділів 
(тем) звернути особливу увагу учнів?».

2. Проблема змісту шкільного укра-
їнського народознавства, його структу-
ри. При цьому постають такі запитання: 
«Яким має бути зміст шкільного україн-
ського народознавства?», «Яких педаго-
гічних умов необхідно дотримуватися, 
щоб використання українського народо-
знавства в школі було ефективним?». 
Наслідком розв’язання цієї проблеми є 
розробка змісту шкільного українського 
народознавства на рівні навчальних про-
грам і дидактичних матеріалів.

3. Проблема методів і форм організа-
ції вивчення українського народознавства 
в школі. Її розв’язання передбачає аналіз 
педагогічних можливостей та умов ефек-
тивного використання загальнодидактич-
них методів і форм організації навчання 

й пошук предметно-специфічних (напр., 
проведення бесіди з метою збору фоль-
клорного чи етнографічного матеріалу) 
[4, с. 6–19].

Якщо розглянути проблему змісту 
шкільного українського народознавства, 
то слід сказати, що воно найповніше ре-
презентує соціально-культурний досвід 
нашого народу. Цей досвід не обмежуєть-
ся тільки знаннями, він включає й прак-
тичну діяльність людей у різних сферах 
суспільного життя. Тому засвоєння курсу 
шкільного народознавства відбувається не 
тільки у процесі вивчення учнями теоре-
тичного матеріалу з багатьох галузей люд-
ських знань, а й через оволодіння ними 
практичними вміннями та навичками. На 
уроках українського народознавства шко-
лярі мають неабияку можливість прояви-
ти свої творчі здібності, талант (створен-
ня зразків фольклору, віршів, народних 
розписів, виготовлення народної іграшки, 
писанки; виконання народної пісні, музи-
ки, танцю тощо).

Отже, народознавство – це і навчальна 
дисципліна, і важливий засіб розвитку ін-
телектуальних, творчих здібностей учнів, 
виховання їх на прикладах життя й діяль-
ності представників еліти нашого народу в 
різні історичні періоди, якій не була байду-
жа українська народна традиційна культу-
ра, та на прикладах життєдіяльності май-
стрів-творців цієї культури, які передавали 
мистецькі традиції від попереднього поко-
ління до покоління наступного, завдяки 
чому й зберегли українську етнокультуру 
до нашого часу. І навіть якщо в сучасній 
школі немає навчальної дисципліни «Укра-
їнське народознавство», то це не свідчить 
про те, що його завдання не реалізуються в 
навчально-виховному процесі. Учителі на-
повнюють народознавчим змістом інші на-
вчальні предмети – українську літературу, 
українську мову, історію, трудове навчання, 
музику, біологію, географію та ін. Україн-
ське народознавство збагачує й оновлює на-
вчальний матеріал цих дисциплін, набли-
жає учнів до того рідного, що закладено в 
них генетично, і в результаті сприяє швид-
шому і якіснішому його засвоєнню. А це 
означає, що правильне використання укра-
їнського народознавства в навчально-вихов-
ній роботі є вагомим чинником підвищення 
її ефективності.

Потрібно вказати й на те, що шкільне 
українське народознавство не є «зменше-
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ною копією» наукового народознавства, 
тому що наукове охоплює надзвичайно 
великий обсяг знань і практичної діяль-
ності народу, яким учні не можуть ово-
лодіти в школі при обмежених термінах 
навчання. Наукове та шкільне українське 
народознавство співвідносяться як наука і 
навчальний предмет.

Відповідно до вимог педагогічної теорії 
зміст освіти розробляють на трьох рівнях:

1) загального теоретичного уявлення 
про нього;

2) навчального предмета;
3) навчального матеріалу.
На першому рівні зміст освіти репре-

зентується через уявлення про склад 
(елементи), структуру (зв’язки між еле-
ментами) і суспільні функції соціального 
досвіду, який належить передати підрос-
таючим поколінням. На другому – цей до-
свід конкретизується через зміст навчаль-
ного предмета та функції окремих його 
елементів, а на третьому – через конкрет-
ні його елементи у формі знань, умінь і 
навичок, зафіксованих у відповідній на-
вчально-методичній літературі, посібни-
ках, підручниках тощо.

Шкільне українське народознавство 
охоп лює найголовніші ідеї та синтезує в 
собі всі основні розділи наукового (вра-
ховується принцип науковості навчання). 
Також шкільне народознавство чи не най-
краще пристосоване до певних педаго-
гічних цілей школи та посідає (посяде!) 
визначальне місце в національній школі, 
яка в усі часи має бути культуро творчою 
установою [4, с. 20–41].

Вивчення українського народознавства в 
національній школі доцільно здійснювати: 

1) у процесі оволодіння учнями певними 
елементами соціально-культурного досві-
ду українського народу (під час вивчення 
народознавства як окремого навчального 
предмета чи в інших шкільних курсах, 
збагачених народознавчою інформацією);

2) через організацію народознавчої по-
закласної роботи;

3) завдяки проведенню пошуково-до-
слідницької та експедиційної народознав-
чої діяльності.

Щоб використання українського народо-
знавства в педагогічному проце сі школи 
мало системний характер, учитель має 
чітко уявляти його склад і структуру. Їх 
найповніше відображає модель шкільного 
курсу «Українське народознавство», яка 

складається з чотирьох взаємопов’язаних 
інформаційних блоків:

1. «Людина-соціум».
2. «Етнічна історія українського народу». 
3. «Духовна культура українців».
4. «Матеріальна культура українців».
Інакше кажучи, вивчення народознав-

ства матиме педагогічну ефективність, 
якщо будь-яке явище соціального життя 
розглядатиметься в ході історичного роз-
витку, якщо пізнавальна діяльність учнів 
формуватиме в їхній свідомості практич-
ні орієнтири. Учителю необхідно також 
пам’ятати, що в курсі народознавства 
варто більше часу приділити вивченню 
історії міст і сіл того регіону, де розмі-
щується школа, тобто місцевого крає-
знавства. На цю вимогу він має звернути 
увагу, коригуючи навчальну програму з 
народознавства. 

1. Інформаційний блок «Людина-соці-
ум» посідає центральне місце в структу-
рі українського народознавства. У ньому 
ми подаємо інформацію про сім’ю, родо-
від, певну соціальну верству, сільську чи 
міську громаду, етно графічну групу, укра-
їнську націю, державу та світову цивілі-
зацію, до яких належить кожна людина. 
Людина є об’єктом вивчення багатьох наук 
(історії, літератури, соціології тощо), і всі 
навчальні дисципліни, які несуть знання 
про людину, її родинне і громадське жит-
тя, мікро- та макросоціум, до якого вона 
належить, називаються гуманітарними 
(українське народознавство також).

Крім знань, якими учні оволодівають 
у ході вивчення гуманітарних дисциплін, 
важливе значення для засвоєння цьо-
го блоку мають знання, набуті в процесі 
родинного, суспільного життя (так зва-
ний емпіричний досвід: взаємини в сім’ї, 
спілкування зі шкільними друзями, сусід-
ськими дітьми і т. п.), та знання із засобів 
масової інформації (книг, газет, журна-
лів, радіо, телебачення, комп’ютера, Ін-
тернету тощо).

Беручи до уваги переважання конкрет-
ного мислення учнів над абстрактним у 
початковій і середній ланках освіти (ви-
вченням цього блоку розпочинається на-
вчання українського народознавства в 
1–4, 5 класах загальноосвітньої школи), 
необхідно розділи цього блоку розташува-
ти у такій послідовності, щоб оволодіння 
ними забезпечувало поступове розширен-
ня знань і уявлень учнів, починаючи від 
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їхнього найближчого оточення (сім’ї, ро-
доводу, мікросоціуму) до громади, етно-
графічної групи, нації, світової спільно-
ти. Кожен розділ, залежно від віку учнів, 
насичують відповідним змістом, а загаль-
ні поняття про людину, сім’ю, громаду і 
т. д., взаємостосунки в родині, мікросо-
ціумі формуються на конкретних прикла-
дах із життя.

2. Зміст інформаційного блоку «Етніч-
на історія українського народу» логічно 
продовжує зміст попереднього («Людина-
соціум»). У свідомості учнів потрібно вко-
рінювати розуміння необхідності вивчення 
правдивої історії рідного краю, народу, на-
ції, держави. Тому учням подаємо знання 
про етнічну територію українського наро-
ду, його чисельність, етнографічне райо-
нування, етнічний склад, етнічні процеси 
та формуємо уявлення про антропологічні 
типи українців, українську діаспору.

Якщо при вивченні змісту поперед-
нього блоку ведемо мову про святий 
обов’язок – створити сім’ю – і робимо 
акцент на збереженні родовідної пам’яті 
кожною людиною, то при опрацюванні 
цього блоку докладаємо всіх зусиль для 
формування в учнів регіональної та на-
ціональної самосвідомості. 

3. Відомості з інформаційного бло-
ку «Духовна культура українців» наявні 
в усьому курсі шкільного українського 
народо знавства, тому вони насамперед є 
уроками формування духовності підрос-
таючого покоління, виховання найкращих 
якостей ідеалу українського народу. 

Під час усіх видів навчально-вихов-
ної діяльності школярів з українського 
народо знавства вчитель підводить їх до 
усвідомлення того, що в давні часи укра-
їнський народ відзначався високим рів-
нем духовної культури, мав раціональні 
знан ня в різних сферах життя, уявляв 
по-своєму будову Всесвіту і всі духовні 
надбання зберіг в усній пам’яті та передав 
своїм нащадкам у формі різних складо-
вих духовної культури.

4. Інформаційним блоком «Матеріаль-
на культура українців» утверджуємо у 
свідомості учнів, що рівень матеріальної 
культури народу багато в чому залежить 
від природного середовища, місця його 
поселення, що саме вони зумовлюють роз-
виток певних видів його господарської 
та виробничо-трудової діяльності. При 
вивченні навчального матеріалу з цього 

інформаційного блоку потрібно зверта-
ти особливу увагу школярів на розумові 
здібності нашого народу, його практич-
ні вміння та навички, винахідливість, 
праце любність, вміння господарювати, 
зрештою, на бажання займатися різними 
трудовими процесами, освоювати найнові-
ші виробничі технології.

У сучасних умовах життєдіяльності на-
шого суспільства підвищуються вимоги до 
вчителя та його професійної компетенції. 

Учитель українського народознавства 
має насамперед бути творчою особистістю, 
адже його предмет незвичайний, зокрема 
тим, що дає багатогранні знання, виховує 
національно свідому особистість, громадя-
нина України. Уроки українського народо-
знавства – це уроки любові до ближнього, 
до свого міста чи села, до своєї вулиці, 
до батьків і до Батьківщини. Якщо роки 
навчання українського народознавства 
не прищеплять людині потреби служити 
власному народові, то це означає, що вчи-
тель народознавства був професійно не-
придатним, а його уроки – пустоцвітом.

Учитель-особистість, учитель-майстер 
своєї справи мусить пам’ятати, що він ста-
вить оцінку учням на уроці, а вони оці-
нюють його повсякчасно, протягом усьо-
го життя.

В учителя має бути власна творча ла-
бораторія – ті професійні «секрети», які 
збагачуються з кожним роком його педаго-
гічної діяльності. Без накопичення досві-
ду будь-якому вчителю працювати нелегко, 
а вчителю українського народознавства – 
взагалі неможливо. Що ж треба покласти 
в основу творчої лабораторії вчителя укра-
їнського народознавства? Творчий під-
хід. Учитель не мусить лише «планувати» 
урок, йому потрібно розробити його так, 
аби він був цікавим, сучасним і потрібним 
учням! Списані з преси чи методичної лі-
тератури розробки уроків – то чуже слово, 
чужі думки й переживання. Краще писа-
ти плани-конспекти уроків улітку. Віль-
ний час сприятиме ґрунтовній підготовці 
до уроку. Вчитель встигне і намалювати, 
і підібрати ілюстрації, і прочитати те, що 
потрібно, і розшукати стародавні речі, за-
писати від респондентів (найкраще від лю-
дей похилого віку) етнографічні відомості 
та фольклор своєї місцевості. Звичайно, 
уроки, проведені за тією самою розробкою 
в різні роки чи в різних класах, будуть 
різними, але розробка (сценарій) уроку є 
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необхідною базою. У ній (ньому) обдума-
не кожне слово, кожна фраза, кожен етап 
уроку, початок і кінець. Створивши належ-
ні творчі розробки, учителю набагато лег-
ше провести високоефективний урок укра-
їнського народознавства. 

Учитель народознавства творить не 
лише гру, обряд, свято, а й людину з на-
ціональною гідністю, яка шанує бать-
ків, старших, поважає людей і сама хоче 
бути шанованою в суспільстві. Завдан-
ням учителя українського народознав-
ства є творення людини доброї, багатої 
душевною красою. Найлегше формувати 
таку особистість тоді, коли вчитель твор-
чо співпрацює з учнями, індивідуально 
розвиваючи їхні навички відповідно до 
характеру, світогляду, здібностей, бажань.

Отже, творча лабораторія вчителя 
українського народознавства – це і його 
слово, і пісня, і поезія, авторські програ-
ми, розробки уроків, сценарії виховних 
заходів, уроки, факультативні заняття, 
кабінет народознавства [2, с. 60–64].

На факультеті української філології 
Уманського державного педагогічного уні-
верситету членами науково-дослідної ла-
бораторії «Етнологія Черкаського краю» 
(керівник лабораторії – канд. пед. наук, 
професор Сивачук Наталя Петрівна) роз-
роблено модель підготовки майбутнього 
вчителя-філолога до проведення народо-
знавчої роботи з учнями загальноосвіт-
ньої школи. Модель передбачає оволодін-
ня студентами педуніверситету не тільки 
теоретичними знаннями з дисцип лін на-
родознавчого циклу (фольклору та етно-
графії України, історії народознавства, 
української міфології, етнології та націо-
логії, українського дитинознавства, мето-
дики навчання українського народознав-
ства та ін.), а й практичними вміннями 
та навичками (вишивати, розписувати пи-
санку, виготовляти народну іграшку, спі-
вати народних пісень і танцювати народні 
танці, здійснювати пошуково-експедицій-
ну діяльність).

Важливе місце в моделі підготовки вчи-
теля-філолога посідають фольклорна та 
етно графічна практики, які здійснюються 
експедиційним методом. У ході проведен-
ня польових народознавчих досліджень у 
студентів найкраще формуються навички 
фольк лористів й етнографів-збирачів, які 
будуть їм необхідні під час здійснення та-
кого ж виду діяльності з учнями.

Народознавча експедиційна робота є 
важливим засобом прилучення студентів до 
української національної культури, вихо-
вання їх на кращих народних традиціях. 
Безпосереднє ознайомлення студентів з ав-
тентичним народним фольклором сприяє 
формуванню їхньої національної свідомос-
ті, розвитку усної та писемної мови, удоско-
наленню їх вміння спілкуватися з людьми 
різного віку, що знадобиться їм у майбут-
ній професійній діяльності. Експедиції у 
сільську місцевість дозволяють студентам 
сприймати село як колиску нашої нації, у 
якій навіть серед лихоліть збереглися і ви-
плекалися наше слово, наша пісня, високо-
моральні звичаї і традиції [3, с. 16–17].

Підготовлені за такою моделлю сту-
денти-філологи та народознавці мають до-
сконало знати українську мову, культуру, 
звичаї та традиції нашого народу взагалі 
та тієї місцевості, де будуть працювати, зо-
крема. Члени лабораторії не тільки дослі-
джують, а й пропагують і шукають шляхів 
збереження та популяризації традиційно- 
побутової культури історичної Уманщи-
ни. Так, при лабораторії у 1997 році було 
створено студентський само діяльний ко-
лектив «Софія», який згодом отримав 
статус «Народного аматорського колекти-
ву». Його метою є збирання, відтворення 
та пропагування пісенних фольклорних 
зразків, родинних, календарних обрядів 
Уманського краю. Також студенти виши-
вають рушники в майстер-класі з україн-
ської вишивки, танцюють народні танці в 
майстер-класі «Театр танцю».

Виділяємо такі три основні компо-
ненти готовності майбутнього вчителя 
українського народознавства до роботи в 
загально освітній школі:

І. Пізнавальний – передбачає засвоєн-
ня студентами вищого навчального педа-
гогічного закладу певного обсягу знань з 
фольк лору України, історії народознав-
ства, етнографії України, етнології, націо - 
логії, сучасної української літературної 
мови, української культури, історії україн-
ської літератури, літературного краєзнав-
ства та історії рідного краю, українського 
дитинознавства, основ християнської ети-
ки, методики викладання народознавства 
у школі; опрацювання наукової, науково-
методичної літератури з народознавства 
і пошукової народознавчої діяльності та 
впровадження експедиційної роботи в на-
вчально-виховний процес.
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ІІ. Емоційно-вольовий – надає всьо-
му процесу професійної та народознавчої 
підготовки усвідомленого характеру, фор-
мує у студентів педагогічну захопленість, 
яка стимулює професійну підготовку 
майбутнього вчителя, орієнтує на оволо-
діння народо знавством та методикою на-
родознавства, іншими дисциплінами на-
родознавчого циклу, а також методикою 
організації та проведення пошуково-екс-
педиційної роботи з учнями.

ІІІ. Практично-дійовий – передбачає 
набуття і вдосконалення вмінь та навичок 
студентів, зокрема:

– аналізувати літературу з фольклору 
України, історії народознавства, української 
мови, історії української літератури, етно-
графії України, етнології, націології, мето-
дики викладання народознавства у школі;

– здійснювати фольклорні, діалектоло-
гічні, етнографічні, етнопедагогічні дослі-
дження в народознавчих експедиціях;

– організовувати та проводити пошуко-
ву народознавчу роботу;

– вивчати, творчо опрацьовувати та 
втілювати в життя кращий педагогічний 
досвід учителів народознавства;

– оволодіти одним (кількома) видом 
(-ами) народного декоративно-прикладно-
го мистецтва;

– виконувати народні танці, пісні, гра-
ти на народних інструментах;

– розвивати творчу активність, ініціа-
тиву учнів засобами народознавства;

– керувати гуртками народознавчого 
спрямування;

– створювати народознавчі шкільні ка-
бінети, музеї, світлиці;

– проводити народознавчі свята, кон-
церти з використанням фольклорно-етно-
графічного матеріалу свого регіону;

– організовувати етнографічні виставки. 
Сформованість усіх компонентів го-

товності свідчить про високу ефектив-
ність підготовки майбутнього вчителя 
українського народознавства до роботи в 
загально освітній школі [1, с. 73–74].

Така організація навчально-виховної ді-
яльності студентів-філологів створює спри-
ятливі умови, де кожен студент має можли-
вість прилучитися до невичерпної скарбниці 
народної мудрості нашого регіо ну, пізнати 
глибинні корені нашої духов ності, усвідо-
мити себе носієм і активним продовжувачем 
народних традицій культу ри спілкування, 
пропагандистом фольклорно- етнографічних 
надбань рідного краю.

Усі вищі педагогічні навчальні заклади 
покликані здійснювати українознавчу еду-
кацію, тобто виховання еліти українсько-
го суспільства, яка б спрямувала всі свої 
зусилля на дослідження фольклорно-етно-
графічного спадку нашого народу, на його 
пропаганду та використання у нинішній 
життєдіяльності. Сподіваємося, що сту-
денти-випускники, незважаючи на всі со-
ціально-економічні труднощі, у школах, де 
працюватимуть, будуть активно здійсню-
вати пошукову народознавчу роботу й ви-
ховувати учнів у національному дусі.
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SUMMARY

Only the proper basic level of national culture, learned at a young age, is the basis of spiritual formation and 
development of creative abilities and talent. We, Ukrainians, produced in difficult circumstances and ethnic 
partition for centuries of enslavement with rational organization of the living environment, have produced a 
special system of customs, beliefs. So the first priority is not to lose a tremendous spiritual and moral potential 
concentrated in traditional folk culture, language, folklore. Here are the main ways to solve this problem.
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1. Ukrainian ethnology should be introduced as a compulsory subject in the curricula of all schools with-
out exception and fill all the humanities with ethnological information.

2. Ethnology should teach the Ukrainian study – the education of elite, who have cared for the preserva-
tion of ethnic and national identity in contemporary European integration.

3. A way to explore local-regional features of traditional folk culture is to conduct a search of ethnology, 
whose purpose – the collection and processing of scientific data on ethnology.

4. An essential condition for the study of Ukrainian ethnology school is to attract students to practice 
(organization of museums and their participation in festivals and rituals, folk art in the classroom, etc.).

5. Involve students to create new models of folklore, products of arts and crafts, based on people’s tradition.
We believe that the implementation of these pathways will improve the efficiency of the educational 

process in school education of the individual spiritually and morally healthy, national conscious, patriotic 
citizen of Ukraine.

Keywords: Ukrainian ethnology, upbringing, youth, national consciousness, methodology. 

УДК  908(477.64/.7)+303.62  Олександр Пашненко 
(Запоріжжя)

МЕТОДИКА ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ 
ЕКСПЕДИЦІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 
(на прикладі експедицій Запорізького  
наукового товариства імені Якова Новицького)

Автор, спираючись на досвід роботи Запорізького наукового товариства імені Якова Новиць-
кого, аналізує методику проведення опитування під час історико-краєзнавчих експедицій – під-
бір респондентів, планування самого опитування, створення запитальників, фіксування записів 
і подальше їхнє залучення до наукового обігу. Дослідник наголошує на потребі вчитися запису-
вачам і власне інформантам розрізняти інформацію, отриману завдяки життєвому досвіду, від 
прочитаної в пресі або історичній літературі.

Ключові слова: історико-краєзнавчі експедиції, респонденти, усна історія, методика опитування. 

Автор, опираясь на опыт работы Запорожского научного общества имени Якова Новицкого, 
анализирует методику проведения опроса во время историко-краеведческих экспедиций – под-
бор респондентов, планирование самого опроса, создание опросников, фиксирование записей и 
дальнейшее их введение в научный оборот. Исследователь акцентирует на необходимости учить-
ся исследователям и собственно информантам различать информацию, полученную благодаря 
жизненному опыту, от прочитанной в прессе или исторической литературе.

Ключевые слова: историко-краеведческие экспедиции, респонденты, устная история, методика 
опроса.

Relying on experience of Novitsky scientific society in Zaporizhia, the author analyzes the 
methodology of the survey in the local historical expeditions – the selection of respondents, planning 
of the survey, questionnaire, records and their further involvement to the scientific use. The researcher 
stresses the need to study the recorders and the informer to distinguish information, obtained through 
life experience, read in press or historical literature.

Keywords: historical-regional expedition, respondents, oral history, methodology of survey.

На сьогодні постала проблема усві-
домлення того, що усна історія, 

або, користуючись уже традиційним тер-

міном, «усний історичний наратив», є аль-
тернативою офіційній, науковій історіо-
графії [8, с. 5]. Ця історія створює свій 
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унікальний історіографічний дискурс, 
який співіснує з науковою історіографі-
єю, пересікається з нею, але при цьому 
завжди зберігає автономність. Відтак од-
ним з фундаментальних завдань історич-
ної нау ки постає визначення місця усної 
історії. Водночас специфіка історичного 
розвитку окремих регіонів накладала сут-
тєві відзнаки на живий історіографічний 
дискурс. Останній, створюючи традиціо-
налізм суспільного розвитку, ставав важ-
ливим чинником історичного буття, важ-
ливим елементом відносин – побутових, 
економічних, суспільних – і, що головне, 
важливим механізмом передачі історичної 
пам’яті і, як наслідок, елементом ідентич-
ності тієї чи іншої суспільної, соціальної, 
етнічної групи [8, с. 5].

Дослідження останніх років показа-
ли, що багато питань, які постають зараз 
перед фахівцями з усної історії, порушу-
ються і в інших галузях гуманітарних 
наук – історії, антропології, соціології, 
фольклористиці. Усна історія має всі 
підстави вважатися міждисциплінарною 
практикою, що дозволяє отримувати ін-
формацію з усних джерел [8, с. 5].

Дедалі частіше ми звертаємося до 
першо джерел нашої національної духов-
ності. У них – наше коріння, міць і не-
повторність. Але постає одне невирішене 
питання: як зафіксувати та донести весь 
матеріал, який був зібраний дослідни-
ками під час проведення історико-крає-
знавчих експедицій. Для з’ясування цьо-
го питання Запорізьке наукове товариство 
ім. Я. П. Новицького розробило власні 
правила та принципи, які допомагати-
муть у проведенні історико-краєзнавчих 
експедицій. 

Запорізьке наукове товариство 
ім. Я. П. Но вицького – центр, який згур-
тував навколо себе дослідників південно-
го краю та був започаткований на уста-
новчих зборах восени 1997 року [8, с. 11]. 
Кілька проведених ним всеукраїнських 
конференцій показали певний потенціал 
запорізької когорти. І крок за кроком То-
вариство укріплювалося, розпочалися по-
шуки нових напрямів роботи. Зрозуміло, 
що одним з перших став археографічний 
напрям. Тому чи не головним завданням 
був запис усних розповідей.

Упродовж останніх десяти років у За-
поріжжі створено основу для розвитку 
досліджень з усної історії. Польові екс-

педиції вже давно вийшли за межі Запо-
різького регіону й на сьогодні охоплюють 
Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, 
Херсонську, Миколаївську, Одеську, Кі-
ровоградську області та Автономну Рес-
публіку Крим. У польових експедиціях 
беруть участь науковці Дніпропетров-
ська, Харкова, Херсона, Одеси, Черніго-
ва, Києва. 

Усні спогади людей дозволяють одер-
жати різну інформацію. Методика 
інтерв’ювання, запитальник, спосіб тран-
скрибування й, нарешті, інтерпретація 
матеріалів значною мірою залежать від 
вихідних цілей дослідження, що опира-
ється на ту або іншу академічну тради-
цію [8, с. 6]. Методи одержання й аналі-
зу інтерв’ю мають безліч варіантів. Усна 
історія як науковий напрям уможливлює 
міждисциплінарну взаємодію, обмін ме-
тодами й підходами, сформульованими в 
тих або інших наукових сферах.

Збір матеріалів шляхом опитування 
респондентів з місцевого населення ста-
новив найважливішу частину роботи до-
слідника [3, с. 100]. Успіх залежав від 
повноти й достовірності зібрання відомос-
тей. Окрім того, дані опитування – майже 
єдине джерело необхідної інформації.

Методика опитування населення почи-
нається з підбору потрібних осіб з місце-
вого населення [4, с. 26]. Із цією метою, 
приїхавши на місце роботи, дослідники 
зазвичай звертаються в місцеві й громад-
ські організації. Працівники цих органів 
досить добре знають і місцеві умови, і лю-
дей, і, як правило, є першими радниками 
етнографів при виборі респондентів. Іс-
тотну допомогу в цій справі надають пра-
цівники шкіл, клубів та інших установ [4, 
с. 27]. Для того, щоб респонденти були 
обрані продумано, потрібно правильно по-
яснити місцевій владі завдання експеди-
ції. При підборі інформаторів записують-
ся не тільки їхні прізвища й адреси, але 
й загальні відомості. Вік, час проживан-
ня в цій місцевості, професія, соціальний 
стан – усе це важливо для наступного від-
бору потрібних осіб і для визначення цін-
ності й характеру відомостей. У результа-
ті такої попередньої роботи складається 
список інформаторів з короткими харак-
теристиками кожного [5, с. 39].

Коли більш-менш повний список мож-
ливих респондентів складений, їх завжди 
розбивають на дві групи. Людей, які 
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 можуть дати найцінніші відомості, опи-
тують в першу чергу. Інших інтерв’юють 
для перевірки вже отриманих даних, збо-
ру додаткового матеріалу [4, с. 29]. Якщо 
час обмежений, від опитування частини 
інформаторів другої групи можна зовсім 
відмовитися.

Окрім того, в організації роботи екс-
педиції важливим є ознайомлення з іс-
торією села та найближчого до нього 
регіону. Це дозволяє виділити напрями 
майбутніх опитувань та продумати пи-
тання. На підготовчому етапі експедиції 
складається так званий запитальник – 
перелік можливих запитань за кількома 
напрямами. Працювати безпосередньо із 
запитальником під час опитування прак-
тично неможливо, адже не можна перед-
бачити всі тематичні напрями конкретно-
го опитування та конкретні запитання, 
але важливо цей запитальник тримати в 
пам’яті і у відповідності до нього коорди-
нувати опитування [8, с. 34]. Звичайно, 
запитальник у процесі роботи експедиції 
коригується – щось додається, щось ви-
лучається, але запитальник і не є схемою 
опитування, він тільки надає кожній ро-
бочій групі певний обсяг інформації. На 
початку роботи експедиції запитальник є 
незамінним, а наприкінці експедиції ним 
уже майже не користуються – власний 
досвід уже дозволяє працювати без під-
казок [8, с. 34].

При проведенні опитування краще, 
коли опитувач і респондент однієї статі. 
Це сприяє певному психологічному ком-
форту респондента і, урешті-решт, розши-
ренню отриманої інформації.

Звичайно, експедиція орієнтується на 
опитування мешканців села якомога стар-
шого віку, але, як показує практика, та-
кий підхід не виключає можливості опи-
тування людей і значно молодшого віку, 
оскільки вони у свої дитячі роки мають 
можливість спілкуватися зі своїми знач-
но старшими родичами та є сучасника-
ми багатьох історичних подій, а дитяча 
пам’ять – особлива, вона фіксує те, на що 
дорослі взагалі не звертають увагу і на-
віть не можуть пригадати факт існування 
цього явища [8, с. 33]. Але їх не так і 
багато. Це яскраво простежується під час 
опитування. Якщо людина народилася 
пізніше 1920 року, то в її пам’яті фактич-
но не відкарбувався традиційний уклад 
життя, хоча вона його і застала. Проте 

такий респондент є чудовим оповідачем 
подій війни 1941–1945 років. Звичайно, 
жінки яскравіше, аніж чоловіки, розкри-
вають питання побуту. Вони з особливим 
задоволенням розповідають про весілля. 
З властивою для жінок увагою до деталей 
вони згадують, у що була вбрана наречена, 
порядок здійснення обряду. Щоправда, 
відчувається певна закономірність: яскра-
вість тих чи інших спогадів залежить від 
добробуту сім’ї, до якої належить жінка 
[8, с. 27]. А чоловікам легше розповідати 
про громадське та господарське життя.

Людина, яка відзначається енергій-
ністю, життєвою силою, може розповісти 
більше за інших, бо її життя, як правило, 
є насиченішим. З такими людьми взагалі 
опитування найцікавіше. Тобто, залежно 
від особистості респондента, коригуються 
напрями опитування.

Людина, побачивши інтерес до своєї  
роз повіді або захопившись власними 
спогадами, починає говорити про своє 
життя, родичів та близьких, причому не 
обов’язково за заданою тематикою або на-
прямом [8, с. 33]. У такому випадку го-
ловне не помилитися, а саме: зупинити 
розповідь або коригувати її постійними 
запитаннями. У цій ситуації не переби-
вайте респондента. Вам можуть розказати 
про те, про що ви навіть не здогадаєтеся 
спитати і про існування чого ви до цього 
часу навіть не підозрювали. При цьому 
краще занотовувати запитання, які вини-
кають під час цієї розповіді, але запитай-
те про це трішки пізніше. Дуже важливо 
дати співрозмовнику можливість сфор-
мулювати власну думку, висловити своє 
ставлення та пояснити якісь події, явища, 
назви тощо, навіть якщо все це вам уже 
відомо [8, с. 33].

Важливим також є налаштування на 
сприйняття інформації, яка може прямо 
суперечити уявленням респондента або 
знан ням про певні події, явища, людей 
тощо. Це не привід виправляти, починати 
дискусію або висловлювати сумніви щодо 
обізнаності інформатора. Бачення світу та 
історичних подій конкретною людиною є 
особливим, воно відбиває і походження, і 
виховання, і освіту, і всі життєві перипетії 
та шляхи, якими пройшов співрозмовник 
[8, с. 34]. Саме тому важливо почути не 
офіційну версію розвитку подій, а опис по-
баченого та пережитого особисто або, хоча 
б, особисте розуміння викладеної офіцій-
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ної версії. Найцікавіше те, що отримана 
під час експедицій інформація справляє 
враження навіть на фахівців, істориків, 
які готові були до сприйняття будь-якої 
інформації, що зайвий раз підтверджує 
її унікальність і цінність, а також необ-
хідність її наукової обробки та залучення 
до наукового обігу. Особливо відчутним 
і зрозумілим це стає, коли усвідомлюєш 
вік людини, з якою спілкуєшся, її досвід 
та завжди унікальний життєвий шлях, а 
особливо – коли усвідомлюєш плинність 
часу та невідворотне зникнення цілого 
історичного пласта, який поступово, але 
постійно віддаляється від нас разом із ці-
лими поколіннями [8, с. 35].

Під час проведення перших історико-
крає знавчих експедицій Запорізьке на-
укове товариство ім. Я. П. Новицького 
за основу взяло «Народознавчий запи-
тальник» [8, с. 10]. Але через те що він 
мав чітку етнографічну спрямованість, 
його суттєво доповнили цілими розділа-
ми з історії повсякденності, знакових по-
дій, таких, як революція та громадянська 
вій на, голодомори, колективізація, репре-
сії, Друга світова війна. Щодо принципів 
опитування, то тут враховувалися інтуї-
ція і професійна підготовка. Інакше ка-
жучи, кожен почав самостійно виробляти 
для себе певні принципи і правила, які 
базувалися на власному досвіді [8, с. 12]. 
Після декількох опитувань стало зрозу-
міло, що для більшої повноти інформації 
необхідно формулювати запитання більш 
конкретні, часто ставити і навідні запи-
тання. Інколи на просте запитання «У які 
ігри ви грали в дитинстві?» отримували: 
«Не пам’ятаю». Хоча, коли запитували: 
«А в м’яча грали?», людина яскраво по-
чинала розказувати правила цієї гри, а 
далі згадувала й інші. Не одразу почало 
формуватися вміння слідкувати за розпо-
віддю людини і відмічати, які ще уточню-
ючі запитання можна поставити [8, с. 27].

Уже в перші дні експедицій виникає 
така ситуація, коли респондент на всі за-
питання відповідає: «Не пам’ятаю, не було 
такого» [8, с. 28]. Після десяти-п’ятнадцяти 
хвилин опитування виникає відчуття, що 
вже нічого цікавого від цієї бабусі чи діду-
ся дізнатися не можна. Запитання за запи-
танням, а інформації немає. Урешті-решт, 
виникає бажання припинити опитування. 
Проте, продовжуючи спілкування, часто 
виявляється, що з якогось фрагмента ви-

пливає розповідь, і людина при цьому не-
сподівано «відкривається» зовсім з іншо-
го боку.

У багатьох випадках респонденти вва-
жають, що вони нічого важливого, ціка-
вого та цінного не пам’ятають – саме в 
такій ситуації правильно сформульовані 
конкретні запитання допомагають довести 
протилежне і переконати інформатора у 
важливості та надзвичайній цінності всіх 
подробиць.

Тому головна мета опитування – домог-
тися зв’язної самостійної розповіді. Для 
цього існують певні засоби, які застосову-
ються разом або окремо.

По-перше, це активне вислуховування: 
тут потрібно виявити свою зацікавленість, 
не перебивати, надавати підтримку опові-
дачу так, як це робиться в повсякденно-
му спілкуванні: хитати головою та інколи 
вставляти «так-так» тощо. Крім того, не 
ховати очей і не боятися погляду в очі, 
намагатися підтримувати контакт очима. 
Велику роль віді грає і те, як ви сидите. 
Тут потрібно сидіти прямо і відкрито, 
не горбитися і не розвалюватися. У ви-
падку заминок оповідача використовуйте 
нейтральні підтримуючі запитання («Що 
Ви ще пам’ятаєте?», «Що було далі?»). 
І, зрештою, завжди відповідати на запи-
тання. Про власну думку або власний до-
свід говорити виключно після опитування 
[9, с. 45].

Щоб показати, що ви зрозуміли емо-
ційне навантаження того, про що мовить-
ся, можна застосовувати парафрази – по-
вторювати власними словами сказане 
оповідачем. Пара фрази використовуються 
як підтримка оповіді в емоційно важких 
ситуаціях. Треба намагатися зрозуміти і 
відбити емоції оповідача («Вам досі шко-
да?»). При цьому не можна ділитися влас-
ними емоціями («Це тяжко сприймати») 
[9, с. 46].

У сучасній методиці не треба забувати 
про запитання, які викликають розповідь. 
Якщо ви просите розповісти, то створюйте 
для цього умови самою формою запитань. 
Вони повинні бути «відкритими» («Роз-
кажіть ще про...»). Ставте спочатку більш 
загальне запитання і тільки після цього 
можна просити, наприклад, розповісти 
про «типовий випадок» [9, с. 46].

Коли згадування дуже важкі емоційно, 
а оповідач майже ніколи про них не роз-
повідав, опитувач може створити сцену. 
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У результаті оповідач ніби занурюється 
в пережиту ситуацію, переживає її зано-
во. Для цього слід ставити запитання в 
теперішньому часі, орієнтуючись на зов-
нішні деталі обставин («Які там звуки?», 
«Що там чути?», «Там темно?», «А хто з 
Вами?», «Що він Вам говорить?»), але не 
фокусувати питання на почуттях. Коли 
респондент занурюється у власну оповідь, 
потрібно поступово припиняти питати і 
надати можливість самостійно розповіда-
ти [9, с. 46].

Запорізьке наукове товариство 
ім. Я. П. Новицького виробило приблиз-
ні напрями можливих зовнішніх запитань 
усного опитування під час проведення іс-
торико-краєзнавчих експедицій. Тематика 
їх різнопланова, наприклад: «Родина», 
«Громада», «Громадське життя», «Село 
і місто», «Народини», «Ігри й забави», 
«Весілля», «Проводи», «Свята та обря-
ди», «Житло», «Ремесло», «Віра», «Їжа 
та харчування» тощо.

Неабияке значення має правильна по-
становка запитання та володіння лекси-
кою, що притаманна регіону. На території 
Запорізької області важко знайти населені 
пункти, які б не мали власних, інколи уні-
кальних мовних одиниць (може бути змі-
нений наголос, вилучені або додані окремі 
звуки, змінене значення слова і т. д.). Такі 
унікальні мовні одиниці  можуть повністю 
витісняти свої літературні аналоги, які у 
свою чергу можуть бути абсолютно неві-
домі місцевому населенню (особ ливо тим, 
хто отримав освіту ще до Другої світової 
війни і не має професійної або вищої) [8, 
с. 33]. Тому освоєння особ ливостей місце-
вої вимови, лексики тощо є обов’язковим, 
це дозволить і зрозуміліше ставити запи-
тання, і більш повно розуміти отримані 
відповіді. У процесі роботи в інтерв’юера 
поступово накопичується запас місцевих 
термінів, зростає знання «локалізмів». 
Тому методисти зазначають, що важливо 
спочатку ставити запитання в загальній 
формі (наприклад: «Який одяг носили?») 
і лише потім, при перевірці отриманих ві-
домостей, практикувати й прямі запитан-
ня, уживаючи при цьому місцеві терміни.

Ще одне важливе питання, яке вра-
ховується в методиці опитування, – це 
знання мови місцевого населення. Бо це 
важлива умова успішної роботи в експе-
диції. Але далеко не завжди досліднико-
ві вдається вивчити мову заздалегідь, а 

тим більше освоїти розмовну мову. Тому 
в історико-краєзнавчих експедиціях час-
то користуються послугами перекладачів 
[4, с. 34]. Вибір перекладача – це досить 
відповідальна справа. Щоб робота з пе-
рекладачем була успішною, до нього ви-
суваються певні вимоги: 1) добре знан-
ня місцевої мови й мови співробітника 
експедиції (краще, якщо мова місцевого 
населення є для перекладача рідною); 
2) повага місцевих жителів (якщо вони 
не будуть поважати перекладача, то не 
будуть ставитися з повагою й до співро-
бітника експедиції, а отже, – і до його ро-
боти); 3) освіченість, яка гарантувала б 
добре розуміння завдання своєї роботи й 
необхідність точного перекладу без «від-
себеньок» [7, с. 126].

Як зазначають методисти, дуже важ-
ливо до початку роботи роз’яснити пере-
кладачу завдання експедиції, виклавши 
хоча б загальні основи знань цієї галузі. 
Чим краще перекладач орієнтуватиметься 
в предметі дослідження, тим успішніше 
йде робота. Особливо варто наполягати 
на точності перекладу. Ці методичні реко-
мендації були якраз випробувані під час 
проведення історико-краєзнавчої експеди-
ції в Автономній Республіці Крим.

Інший важливий момент, який необхід-
но враховувати при постановці запитан-
ня, – конкретність формулювання. Чим 
загальніше воно сформульовано, тим за-
гальнішою буде відповідь і коротшою роз-
повідь; загальне запитання здебільшого 
не зможе підняти пласт спогадів, а тіль-
ки дозволить окреслити напрям розмови 
[8, с. 33]. Якщо цей напрям зацікавить 
співрозмовника, то, звичайно, додаткові 
запитання просто не будуть потрібні. Не 
можна формулювати запитання так, щоб 
на нього можна було відповісти «так» чи 
«ні», або закладати відповідь у саме запи-
тання – таке опитування може перетвори-
тися на тест на знання історії села.

Відповідно до розроблених правил 
опитування респондентів краще прово-
дити вдвох. Можна здійснювати його й 
одному, але тоді одночасно доведеться за-
питувати й записувати, обмірковуючи вод-
ночас подальші запитання. Це ускладнює 
роботу, викликає небажані паузи, відво-
лікаючи увагу опитуваного. Працюючи 
вдвох, інтерв’юери розподіляють ролі так: 
один – запитує, інший – записує. Краще, 
якщо для опитування об’єднують фахів-
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ців з різних тем. Кожний з них опитує 
респондента зі своєї теми, у той час як 
інший – записує [2, с. 76]. І практика під-
тверджує доцільність проведення опиту-
вань удвох. Так опитування проводять по 
черзі. Наприклад, спочатку веде розмову 
один інтерв’юер, а коли вже його «запас» 
закінчується, опитування продовжує ін-
ший, звертаючи увагу на ледве намічені 
в розмові факти. Щоправда, цей порядок 
не зовсім зручний при проведенні опи-
тування водночас чоловіка і дружини. 
Хтось із них, як правило, бере ініціативу 
у відпові дях на себе, й інформація іншого 
залишається поза увагою. У таких випад-
ках краще проводити опитування окремо.

З іншого боку, робоча група з двох 
осіб має більші шанси знайти підхід 
до конкретної людини і створити спри-
ятливий мікроклімат для проведення 
опитування – це, звичайно, абсолютно 
суб’єктивний момент, але багато в чому 
він є визначальним. Перше враження, 
яке робоча група справить на людину, 
може повністю визначити ефективність та 
якість проведеного опитування [8, с. 32]. 
Про доброзичливість та чемність тут не 
йдеться – це обов’язкові умови будь-якого 
спілкування. Важливо продемонструва-
ти справжню, а не формальну зацікавле-
ність у цій бесіді, пояснити важливість 
вашої роботи та інформації, якою володіє 
ваш потенційний співрозмовник, або на-
віть переконати в цьому людину. Інколи 
до цього процесу долучаються молодші 
члени родини, які слухають і нагадують 
батькам про незгадані ними факти.

Надзвичайно важливим є обмін інфор-
мацією між робочими групами – як з точ-
ки зору одержання нової інформації, так 
і з погляду підготовки до наступного опи-
тування. Порівняння отриманої від різ-
них респондентів інформації інколи до-
зволяє одержати іншу, принципово нову, 
або підтвердити та деталізувати відому 
інформацію [8, с. 34]. З іншого боку, 
кожне опитування дозволяє чіткіше уяви-
ти коло можливих запитань та тематику 
наступних опитувань і навіть може допо-
могти більш раціонально їх організувати.

Єдина проблема, яка може постати під 
час опитування населення, – це відсут-
ність досвіду. Тому що іноді запис пере-
творюється у формальне анкетування з 
коротенькими запитаннями і ще коротши-
ми відповідями. Багато хто не може зна-

йти підходу, розговорити, привернути до 
себе прихильність оповідача, а звідси – 
настороженість і стриманість. Окрім того, 
досить важко записувати матеріал, адже 
для селянина те, що від нього хочуть по-
чути, – це неварта уваги повсякденність, 
тоді як незнайомій людині хочеться роз-
казати щось непересічне [6, с. 82]. Хоча 
дуже багато залежить від характеру лю-
дини, її комунікабельності.

Слід також зазначити, що потрібно 
вчитися розрізняти інформацію, отрима-
ну завдяки життєвому досвіду, від про-
читаної в пресі або історичній літерату-
рі. Інколи в розпові дях факти із життя і 
літератури тісно переплітаються. Напри-
клад, респонденти часто при розповіді 
історії заснування села згадують дані з 
краєзнавчої літератури [8, с. 28]. Дово-
диться ставити додаткові запитання для 
уточнення. 

Окрім того, велике значення після опи-
тування має і документаційна робота [1, 
с. 123], а саме: фіксування запису бесід 
з інформаторами, анкети, опис різних 
явищ, малюнки, креслення, викрійки, 
плани. Бо все це – історичні документи, 
цінність яких згодом зростає все більше. 
Історикові польові документи говорять не 
менше, аніж архівні справи. Тому пра-
вильне оформлення і складання польових 
документів (польові зошити, експедиційні 
щоденники, анкети, графічні матеріали, 
фотоматеріали й кіноплівки, аудіозаписи) 
відіграє і буде відігравати значну роль в 
їх подальшому вивченні для реконструк-
ції історичних подій та явищ.

Упродовж 2000–2004 років під час іс-
торико-краєзнавчих експедицій, на науко-
вих диспутах почали обговорювати питан-
ня усної історії. Адже кожна експедиція, 
під час якої дослідники занурювалися в 
специфічний і ні на що більше не схожий 
соціум, ставила численні запитання, сти-
мулювала появу нових ідей і концептуаль-
них положень. Утім, одне запитання було 
доволі болючим – це принципи та правила 
передачі друкованим словом зібраних і за-
писаних на диктофони усних розповідей. 
До цього долучилися А. Бойко, В. Міль-
чев, Ю. Головко, Н. Сурева, О. Старух, 
С. Білівненко та багато інших [8, с. 54]. 
Нарешті, коли стали проявлятися прин-
ципи передачі усного слова, було виріше-
но провести всеукраїнський круглий стіл, 
присвячений обговоренню цих принципів. 
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Оформлення обговорюваних принципів 
у методичні рекомендації було доручено 
Н. Суревій. 11 березня 2005 року в За-
поріжжі за «круглим столом» зібралися 
провідні фахівці в галузі архівознавства, 
фольклористики, археографії, джерело-
знавства: В. Брехуненко, Н. Довженко, 
М. Красиков, І. Павленко, О. Тедєєв, 
В. Шандра, А. Бойко, В. Мільчев, Н. Су-
рева та інші [8, с. 54].

Робота «круглого столу» виявилася до-
сить продуктивною. Численні пропозиції, 
які набували певної форми і змісту під 
час дискусій, поступово конкретизували 
представлений матеріал. Набув конкрет-
ності понятійний апарат, визначалися 
дефініції та принципи. Згодом ці реко-
мендації були апробовані нау ковою ра-
дою Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України [8, с. 54].

Об’ємними публікаціями інтерв’ю з 
усної історії вже нікого не здивуєш. Та, 
хоча певні кроки зроблені і поняття «усна 
історія» («oral history») уже впевнено вві-
йшло в словник широкого кола науковців, 
ще залишаються дискусійними питання з 
методики їх оформлення, які певною мі-
рою однаково хвилюють як західних, так 
і українських дослідників.

Таким чином, уніфікованої та загально-
визнаної методики як такої не було, а 
існували розробки окремих дослідни-
ків. Саме такі розробки і стали основою 
сучас ної методики проведення історико-
краєзнавчих експедицій у Запорізькому 
науковому товаристві ім. Я. П. Новицько-
го. Адже експедиції, які проводить То-

вариство, дають неабиякий досвід. Тепер 
ми з посмішкою дивимося на наш перший 
запитальник, який відтепер набув іншого 
змісту та форми.
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SUMMARY

More and more frequently, we turn to the sources of our national spirituality. Our roots, power and 
originality are in it. But there is one unresolved question – how to capture and convey all the materials that 
were collected by the researchers during the local historical expeditions. J. Novitsky scientific society in 
Zaporizhia has developed its own rules and principles, which assist in local historical expeditions carrying 
out. The peculiarities of the selection of respondents, planning of the survey questionnaire, records and their 
further involvement in the scientific use are investigated in the article.

There’s nothing new in sizeable volumes of publications of the oral history. Although some steps are 
taken and the term «oral history» has confidently entered the dictionary by wide range of scientists, remain 
controversial question of methods of execution, which to some extent is equally concerned with both West-
ern and Ukrainian scholars.

Although the methodology wasn’t unified and generallized, but there were works of some researchers, 
which became the basis of historical and naturalistic expeditions in Zaporizhia scientific society.

Keywords: historical-regional expeditions, respondents, oral history, methodology survey.
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ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ОБРЯДОВОЇ СИМВОЛІКИ

Відтворення системи єдиних символів у родинних українських обрядах потребує міждис-
циплінарного рівня дослідження з позиції нової наукової антропоцентричної парадигми, яка 
базується не на традиційній діаді мова – мислення, а передбачає тріаду мова – дух – мислення, 
у якій дух є, можливо, найважливішим поняттям, бо має відношення і до мови, і до мислення, 
і до розуміння духовності, про відродження якої так багато говорять і пишуть останнім часом 
в Україні.

Ключові слова: міждисциплінарне дослідження, архетипний метод, антропоцентрична пара-
дигма. 

Воспроизведение системы единых символов в семейных украинских обрядах требует междис-
циплинарного уровня исследования с позиции новой научной антропоцентрической парадигмы, 
которая базируется не на традиционной диаде язык – мышление, а предполагает триаду язык – 
дух – мышление, в которой дух – это, возможно, самое важное понятие, поскольку имеет отно-
шение и к языку, и к мышлению, и к пониманию духовности, о возрождении которой так много 
говорят и пишут в последнее время в Украине.

Ключевые слова: междисциплинарное исследование, архетипический метод, антропоцентри-
ческая парадигма.

Reproduction of the system ofsingle characters in Ukrainian family rituals require interdisciplinary 
research from the view of a new scientific anthropocentric paradigm, which is not based on the traditional 
dyad language – thought, but it involves a triad – language – spirit – thought, in which the spirit is, 
perhaps, the most important concept, because it’s related to language, thought, understanding of the 
spirituality, of the rebirth of which is so much said and written recently in Ukraine.
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У зв’язку з тим, що українська етно-
лінгвістика на сучасному етапі 

розвитку, по-перше, переживає процес 
свого становлення [12, с. 117], по-друге, 
є наукою міждисциплінарною, тобто пе-
редбачає багатоаспектність досліджен-
ня, запропонована тема є актуальною і 
важливою. 

Сучасна українська й російська етно-
лінгвістика, так само як і західноєвро-
пейська, «вирішують спільну проблему – 
моделювання картини світу, світу знань, 
який притаманний тому чи тому етносу» 
[12, с. 116].

Підкреслимо, що українська лінгвісти-
ка вже повною мірою включена в різно-
аспектні студії стосовно картини світу, і 
такі дослідження проводяться з огляду на 
специфіку етнічної свідомості українців, з 
урахуванням традицій, обрядів, вірувань 
та міфології, – зазначає О. Селіванова [8, 
с. 83–84].

Враховуючи вищесказане і те, що ро-
зуміння самого терміна «етнолінгвістика» 
є неодно значним і занадто розгалуженим 

[див. 12, с. 115–117; 9, с. 148–150], під-
ґрунтям нашого дослідження будуть такі 
теоретичні положення: 

1) значна частина духовного скарбу на-
ших предків «захована» у рідній мові, 
зокрема, у фольклорних текстах, які ді-
йшли до нас і в яких закодовані транс-
формації міфів пра українців; за словами 
К. Леві-Строса: «обряд – це міф в акції»;

2) обряд як подію, процес, дискурс, 
семіотичний текст (пор. у М. Зубова: 
«В умовах сучасної зміни наукової пара-
дигми текст розглядається також з позиції 
динамічної системи, дискурсу, синергетики 
тощо» [4, с. 31]) ми досліджуємо в аспекті 
реконструкції суспільних архетипів, збере-
жених у мовних проявах (тут ми маємо на 
увазі вербальні символи в обрядових піс-
нях); а також символи-предмети (як атри-
бути обряду) і традиційні символічні дії; 

3) обряд як семіотичний текст взагалі, 
обрядові пісні, зокрема, ми розуміємо як 
першо поезію в позачасовому вимірі, тоб-
то як міф. Такі тексти мають два фокуси, 
які взаємо діють: перший – теоцентрич-
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ний, другий – антропоцентричний. Тео-
центризм включає все універсальне, неба-
чене, імпліцитне. Антропоцентризм – це 
явний, реальний, експліцитний світ люди-
ни, який матеріалізувався у символічних 
словах, діях, предметах; 

4) вивчення символіки сімейних обря-
дів у етнолінгвістичному аспекті перед-
бачає обов’язковий міждисциплінарний 
рівень (тому що провести чітку межу між 
літературознавчим, мовознавчим, етно-
логічним чи культурологічним дослі-
дженням такого складного явища, яким 
є обряд, з урахуванням супроводжуючих 
текстів і обов’язкових дій абсолютно не-
можливо); 

5) враховуючи нерозривний зв’язок по-
нять «мова» і «дух», «мова» і «мислен-
ня», природним вважаємо не традиційну 
в лінгвістиці (а також в етнолінгвістиці) 
діаду «мова і мислення», а тріаду «мова-
дух-мислення», у якій «дух» є, можливо, 
найважливішим поняттям, бо має відно-
шення до мови, до мислення і до розумін-
ня духовності, про відродження якої так 
багато говорять і пишуть останнім часом 
(пор.: «Витоками етнолінгвістики є вчен-
ня німецького дослідника ХVІІІ ст. І. Гер-
дера про взаємозв’язок мови, мислення й 
духу народу» [9, с. 148]).

Підґрунтям для визнання науковця-
ми цілісності й бінарності навколишньої 
дійсності, її речей та явищ можуть бути 
окремі положення філософії Г. Сковоро-
ди. Тут насамперед маємо на увазі діалек-
тичну єдність матерії та духу; останній 
обов’язково матеріалізується, проявляєть-
ся у будь-який спосіб, і науковцям, дослі-
джуючи духовну спадщину українського 
народу, треба віднайти саме цей спосіб. 

Усі матеріальні образи в навколишньо-
му світі, на думку видатного українського 
філософа Г. Сковороди, є «ніщо», «фігу-
ри», «символи» – лише тлінне лушпиння 
правди [істинності світу, як ми це розумі-
ємо. – О. Я.], яка має від цього лушпин-
ня визволитись, скинути його з себе... Ці 
«фігури» – лише «торбинки для золота та 
лушпиння зерна Божого»... Далі, як іс-
тинний філософ, Г. Сковорода інтуїтивно 
відчуває, що треба не затримуватися на 
лушпинні, а розбивати його та «видирати 
зерно Божої сили» [16, с. 74]. 

Матерія – це покрова, яка прикриває 
річ або одяг, у який загорнуте правдиве 
буття... Видне та невидне сполучилися 

в бутті світу... Крізь цей зовнішній одяг 
мусимо побачити дійсне буття... Цей дру-
гий дійсний світ «над» або «під» матерією 
зветься у Г. Сковороди «новий», «таєм-
ний», «захований», «таємниця», «зерно» 
або «сім’я» зовнішнього світу... «Цей 
глибший світ є єство, субстанція..., дій-
сне буття в образі, символі [підкреслено 
нами. – О. Я.], емблемі...» [16].

Спираючись на вищезгадані положен-
ня, ефективним методом дослідження 
обрядової символіки як системи (наші 
наукові інтереси пов’язані з сімейними об-
рядами), до складу якої входять вербаль-
ні, акціональні та предметні символи, 
може бути архетипний метод, який перед-
бачає урахування відмінностей у міфо-
логічному типі мислення у порівнянні з 
сучасним науковим, логічним мисленням. 
Цей метод, як вважає Я. Поліщук, вия-
вився продуктивним для психологічних, 
культуро логічних, соціологічних, лінгвіс-
тичних, мистецтвознавчих та інших су-
часних досліджень [7, с. 4–5].

Отже, дослідження обрядової симво-
ліки взагалі та символів у сімейних об-
рядах зокрема передбачає комплексний 
підхід, що віддзеркалює ставлення людей 
до навколишнього світу в усіх можливих 
проявах (С. Кримський свого часу пи-
сав, що таке ставлення відбивається в ді-
яльнісних архетипах, зокрема в архетипі 
ставлення до природи) [5, с. 94]. 

Міфологічне мислення породило об-
ряд як феномен. Останній має давнє по-
ходження. Зрозуміло, що і сам обряд, і 
народні поетичні твори, що супроводжу-
ють його, пройшли складні історичні 
трансформації, зазнали різних нашару-
вань [12, с. 279]. При цьому важливим 
для нас є те, що обрядові пісні значно 
стійкіше витримали випробування часом, 
ніж не обрядові, і навіть у тому стані, у 
якому їх зафіксували записувачі вже в 
ХІХ–ХХ ст., складають величний скарб 
культурного надбання українців [12, 
с. 279]. 

У межах етнолінгвістичного досліджен-
ня обрядової символіки слід пам’ятати, 
що кожний фольклорний символ є по-
няття не лише поетико-стилістичне, а й 
світоглядне, тобто таке, що пов’язане з 
особливостями міфологічного мислення 
[12, с. 349]. Щодо українських сімейних 
обрядів, які були предметом нашого до-
слідження і які ми розглядали як складні 
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семіотичні тексти, там так само «перепле-
лися дії, символи, словесні формули та 
атрибути, виникнення яких належить до 
різних історичних періодів з притаманни-
ми кожному з них нормами і поглядами» 
[11, с. 166].

Отже, символічні слова, дії та пред-
мети в сімейних обрядах є матеріальним 
вираженням (або є «лушпинням», «по-
кровом» за термінологією Г. Сковороди) 
емоційної енергії сім’ї-роду, закодованої 
в певних архетипах, що віддзеркалюють 
особливості світосприйняття в той час, 
коли життя прадавніх людей було скон-
центровано на спогляданні та переживан-
ні сезонного циклу смерті та відродження 
в природі. 

Закоріненою в підсвідомість предків 
була необхідність через обряди і ритуали 
брати участь у цьому священному коло-
обігу в природі. Нагадаємо, що первісно 
обрядові пісні, як календарні, так і ро-
динні, мали на меті вплинути на сили 
природи, щоб забезпечити урожай, добро-
бут, сімейне щастя. Для всіх обрядових 
пісень характерне поєднання (синкре-
тизм) словесного тексту, міміки, танцю 
(танкових рухів), драматичної дії, музики 
[12, с. 279].

Саме тому не втратились ані річні, ані 
сімейні обряди при переході з доісторич-
них в історичні часи. Основоположною 
рисою міфологічного типу мислення, яке 
формувалося на тлі одвічної первісної 
природи, було усвідомлення взаємозалеж-
ності та взаємопроникнення життя і смер-
ті. Для міфології в доісторичну епоху це 
був основний закон у таїні буття. 

Міфологічне мислення в цілому ха-
рактеризується стійким усвідомленням 
того, що людина є частиною всього жи-
вого й неживого у світі; тобто є части-
ною Все світу, причому не найважливі-
шою і не найголовнішою (пригадаємо, 
що тільки в ХХ ст. наука підійшла до 
усвідомлення єдності живої й неживої 
природи). Прадавня людина не виділяла 
себе з навколишнього світу і сприймала 
цей світ як єдине і неподільне ціле, вона 
зливалася з ним, набиралася від ньо-
го сили й духу: «...Та будь здорова, як 
вода, та будь багата, як земля, та будь 
красива, як калина...» – це слова-по-
бажання нареченій у весільному обря-
ді під час ритуалу проводів молодої до 
молодого. 

Взагалі, тема «людина і природа» не-
вичерпна. Дослідження цієї проблемати-
ки конче потрібні нашому суспільству на 
сучасному етапі розвитку, особливо «в 
світлі нинішньої фундаментальної кризи 
в системі “людина – довкілля”» [3, с. 7]. 

При комплексному аналізі символіки 
в сімейних обрядах на основі архетипно-
го методу, ми пропонуємо вживати тер-
мін «фольк лорний архетип» («художній 
(фольклорний) архетип»), який «спрощує 
первинний зміст юнгівського розуміння 
архетипу як імперсональної енергії сім’ї, 
нації, інформаційної системи душевних 
станів, що мають напівобразні ознаки». 
Так, «обрядовий фольклор (обрядовий го-
ризонт фольклорного мислення) має своє 
функціональне (життєве) призначення... 
Мікросистема цього обрядового горизон-
ту фольклорного мислення – словесні, ма-
гічні знаки» [1, с. 124], тобто вербальні 
символи, що утворюють органічну єдність 
з певними предметними й акціональними 
символами. 

У зв’язку з тим, що архетип має вну-
трішню логіку свого розвитку, символи в 
такому разі можуть розглядатися як певні 
етапи чи стадії такого розвитку. Тому на 
сучасному етапі вивчення системи симво-
лів у сімейних обрядах на першому плані 
має бути зацікавленість психологічним ас-
пектом, зокрема виявленням тих чи інших 
архетипів у них, які матеріалізувалися в 
символічних словах, діях, предметах.

М. Дмитренко у свій час звернув ува-
гу на те, що проблема походження та ви-
никнення символу у світовій теоретичній 
думці достатньо не досліджена [13, с. 3].

Стосовно символічних слів, дій та 
предметів, що утворюють органічну єд-
ність у межах обряду, то людство, ма-
буть, не зможе довести, що було спочатку: 
божественне слово, дія чи ритм. Однак 
дозволимо собі припустити, що міфоло-
гічна свідомість предків, основною рисою 
якої було ототожнення, не розмежовува-
ла цей комплекс, а сприймала ритмічні 
звуки природи як результат символічної 
дії когось або чогось (суб’єкт і об’єкт теж 
не розмежовувались; пізніше це назвали 
діями богів). Такою була мова Всесвіту; 
а щоб розшифрувати «послання», первіс-
ній людині необхідно було проникнути 
в його символічну форму. Це вдавалося 
зробити спочатку на основі розвиненої ін-
туїції, що залишилася у тваринному сві-
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ті; з часом синтез звуків – ритму – дій за-
кріпився у свідомості, став архетипічним 
і дійшов до нас у ритуалі. За аналогією з 
архетипами К. Юнга, комплекс «слово – 
дія – ритм» можна вважати закладеним 
прабатьками. 

Отже, у символі закладений сам дух 
того стану, або явища, який він відо-
бражає; символ передає реальну енергію 
фено менального світу, а це вже означає, 
що він містичний. Іншими словами, ба-
гатомірна дійсність у символі вміщена в 
одну площину, і тільки той, хто зможе у 
своїй свідомості розгорнути цю багатомір-
ність, зможе пізнати істинний сенс, закла-
дений у тому чи іншому символі. 

Як приклад багатомірної дійсності, яка 
вмістилася у символічному значенні сло-
ва для називання дівчини-нареченої, яке, 
безперечно, дійшло до нас з найдавніших 
часів, проаналізуємо лексему «невіста» в 
етнолінгвістичному аспекті. Так, М. Фас-
мер надає перевагу старій етимології, а 
саме: «невіста» – «невідома», всі інші 
етимології вважає сумнівними [14, с. 54]. 
Серед сучасних етимологічних розвідок 
цього поняття зупинимося на результатах 
академіка В. Скляренка, який схаракте-
ризував у цьому аспекті майже всі дослі-
дження попередників і дійшов висновку, 
що «обстоювана нами (В. Скляренко) 
етимологія псл. *nevesta “наречена”, букв. 
“невидима” [підкреслено нами. – О. Я.] є 
достатньо обґрунтованою як з фонетично-
го боку, так і з семантичного» [10, с. 10]. 
Далі, спираючись тільки на лінгвістичний 
матеріал, відомий український науковець 
спробував «реконструювати дуже давній 
(індоєвропейський) звичай сватання ді-
вчини»: після ритуалу сватання, якщо 
дівчина погоджувалася, «то хлопець, чи 
сват замотував (закутував) дівчину в по-
кривало (звичайно так, щоб вона могла 
бачити) або покривав голову й обличчя 
дівчини покривалом... Замотати (закута-
ти) дівчину в покривало означало засвата-
ти її. Суть цього звичаю в тому, що на за-
сватану дівчину дивитися вже ні до чого.

Звичай у слов’ян закривати обличчя 
нареченої покривалом зберігся до наших 
днів, але тепер весільним покривалом ви-
ступає фата – весільний головний убір на-
реченої» [10, с. 11]. 

Цікавою в цьому аспекті є й стаття 
В. Лучика, у якій автор так само наво-
дить приклади різних етимологій слова 

«невіста» і правильною вважає етимо-
логію «невідома»; тому що «з погляду 
мотиваційно-семантичного найточніше 
відбиває суть нареченої як дівчини, що 
представляє чужий рід і виявляється для 
родини нареченого невідомою, а відповід-
но й новою на момент шлюбу...; з погляду 
культурно-історичного назва могла вико-
нувати характерну для язичницьких ча-
сів табуїстичну функцію, захищаючи від 
злих духів молоду жінку, яка вступала в 
чужий для неї дім нареченого» [6, с. 147]. 

Зрозуміло, що в межах статті у нас 
немає можливості обґрунтувати всі поло-
ження власної теорії, проте архетипний 
метод дає можливість зробити деякі уза-
гальнення. По-перше, усі ритуальні сим-
волічні дії, предмети й слова в родинних 
обрядах були направлені на встановлення 
порушеної рівноваги в результаті відкри-
тості двох сфер – буття й небуття (по-
тойбіччя), на захист лімінальних осіб, на 
допомогу під час безпосереднього пере-
ходу з того світу в цей, чи навпаки; або 
при переході в інший соціальний стан 
при одруженні, яке так само передбачало 
вмирання й відродження в іншому стані, 
тобто ініціацію. 

По-друге, перехід з одного стану, який 
асоціювався зі світлом, у інший, символом 
якого була темрява, є основним законом 
природи, що і був покладений в основу 
міфо логічного світосприйняття і який чіт-
ко й послідовно віддзеркалено у всіх ро-
динних обрядах. Такий перехід як основна 
ідея всіх родинних обрядів у свідомості 
предків завжди асоціювався з невідомим, 
а, значить, небезпечним і темним. 

Наприклад, у збірнику «Народні пісні 
Волині» [15] ми виділили текст весільної 
пісні про «велику дорогу» для нареченої; 
згадка в ній про темряву, на нашу дум-
ку, – це відгомін уявлення про перехід 
у новий соціальний статус, який передба-
чав «умирання» у стані дівчини й «від-
родження» у стані жінки, тобто ініціацію, 
де темрява була обов’язковою умовою:

Вечеряй, дочко, дома, бо велика й 
дорога.
Ще ниченька темная, доріженька 
скверная  
 [15, с. 174]. 

Дійсно, у весільному обряді на поверх-
ні лежить ідея, що пов’язана з опозицією 
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«свій – чужий», яка є «універсальною та 
гносеологічно значущою». Цей архетип 
віддзеркалює прадавній звичай брати дів-
чину з іншого далекого роду, тому що па-
рування молодих з різних, далеких один 
від одного родів забезпечувало здорове 
покоління нащадків, заради яких і одру-
жувались. 

Наше дослідження фольклорних тек-
стів, етимологічні дані, аналіз міфо-
логічного типу мислення переконливо 
доводить, що паралельно з архетипом 
«свій – чужий» у весільному обряді при-
сутня дуже давня і глибоко захована ідея 
«вмирання – відродження» при переході 
у новий соціальний стан як дівчини, так 
і парубка.

Ой затужиш, Марусино, затужиш,  
 затужиш,
Ти вже більше дівочкою не будеш,  
 не будеш  
 [2, с. 64].

Тоді покривання, а раніше – закутуван-
ня (замотування) голови молодої – така 
символічна дія, що віддзеркалює важли-
ву особливість архаїчної ментальності, а 
саме: віру в неможливість змінити один 
стан, не зруйнувавши попередній. Це – 
елемент ініціації, символічної «смерті», 
яка асоціювалася з темрявою. У такому 
разі, природним може бути висновок про 
те, що внутрішня форма лексеми «невіс-
та» пов’язана з темрявою, «невидимістю» 
нареченої, яка обов’язково має відродити-
ся в іншому стані. 

Наш матеріал, по-перше, підтвердив 
ефективність архетипного методу при до-
слідженні обрядової символіки, по-друге, 
довів, що феномен символу необхідно 
розглядати на міждисциплінарному рівні, 
по-третє, дозволив впевнено відповісти на 
питання, чому в праслов’янській мові на-
речену називали невидимою, і приєднати-
ся до етимологічної версії видатного укра-
їнського лінгвіста В. Скляренка.
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SUMMARY

On the basis of theoretical positions and integrated approach ritual symbols and characters in the whole 
family rites are studied. Ukrainian family rituals are investigated as a complex of semiotic texts and is con-
sidered as the material expression of emotional energy of family-clan, encoded in certain archetypes that 
reflect the peculiarities of worldview.

In a comprehensive analysis of symbolism in family rituals based on archetypal method, the term «folk 
archetype» is used in the article, it simplifies the initial content of Jungian archetype as impersonal power of 
family, nation, information system of mental states with imagery signs. As the archetype has an inner logic 
of the development, verbal symbols (verbal, magic signs) in this case may be considered as certain phases or 
stages of such development. At the very symbol multidimensional reality contained in one plane, and the 
only one who can expand your mind in this multidimensionality, can found the true meaning, embedded 
in a particular symbol.

As an example of multidimensional reality, which fitted in the symbolic sense for naming the girl-bride, 
which undoubtedly came to us from ancient times, the token «bride» is analyzed in the ethno-linguistic 
perspective. 

The etymological exploration of the concept of foreign (M. Vasmer) and Ukrainian scientists (W. 
Skliarenko, W. Luchik) is disclosed.

As a result, the generalizations about the effectiveness of the method in the study of archetypal ritual 
symbolism are made in the article. It is indicated that all symbolic ritual actions, objects and words in family 
rituals were aimed to the establishment of imbalanced equilibrium because of opening of two areas – being 
and non-being, protection of the liminal people.

Keywords: interdisciplinary research, archetypal method, anthropocentric paradigm.

УДК  303.71.683:316.343-058.12(477.41)“18/19”  Марія Казьмирчук  
(Київ)

СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД У СОЦІАЛЬНИХ  
ДОСЛІДЖЕННЯХ ДВОРЯНСТВА КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ  
НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті показано, яким довершеним і глибоким може бути соціальне дослідження, якщо ви-
користовувати статистичний метод у правильному науковому напрямі. Авторка обрала для ілю-
стрування використання статистичного підходу в соціальних дослідженнях проб лему вивчення 
дворянства Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ключові слова: статистичний метод, дворянство, приватна власність, аграрна реформа, Київ-
ська губернія.

В статье показано, каким полным и глубоким может быть социальное исследование, если ис-
пользовать статистический метод в правильном научном направлении. Автор избрала для иллю-
страции использования статического подхода в социальных исследованиях проблему изучения 
дворянства Киевской губернии в конце ХІХ – начале ХХ ст.

Ключевые слова: статистический метод, дворянство, частная собственность, аграрная реформа, 
Киевская губерния.

The article shows that social investigation can be complete and thorough one if the researcher 
uses statistical method in right scientific direction. The author chose the problem of studying of 
the nobility of Kyiv province in the late XIXth – early XXth centuries to illustrate the use of the 
statistical approach in social studies.

Keywords: statistical method, the nobility, private ownership, agrarian reform, Kyiv province.
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Статистичний метод у соціальному 
дослідженні річ не нова. Без його 

використання не обходиться жодна робота, 
яка претендує на ґрунтовність та змістов-
ність. Застосування цього методу надає пе-
реконливості попри те, що інколи статис-
тику визнають не надто надійною, доволі 
приблизною, а подекуди й абстрактною. 
У такому випадку статистичний метод має 
підкріплюватися використанням інших ме-
тодів, що, урешті-решт, може переконати 
в абсолютній достовірності результатів, до 
яких дійшов дослідник. Без статистики со-
ціальне дослідження позбавлене цифрово-
го фактажу, що дозволяє задуматися над 
його достовірністю і науковістю. 

Важливим завданням цієї статті є пере-
конання, що попри значну кількість ста-
тей із соціальної історії, які містять ста-
тистичний матеріал, не всі вони в пов ній 
мірі використовують переваги статистич-
ного методу. Подекуди дослідники не усві-
домлюють або не знають про існування 
статистичного методу. Дуже прикро, коли 
автор неспроможний чітко обробити та 
подати науковій спільноті багату на дже-
рельний матеріал працю. Актуальним на 
сьогодні є аналіз застосування статистич-
ного підходу в певній ділянці соціально-
го дослідження, спрямований насамперед 
на представлення науковому загалу його 
позитивних та сильних сторін. Для цього 
було обрано в соціальній історії проблему 
дворянства Київської губернії наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст.

У передреволюційній історіографії 
статистичними матеріалами користували-
ся доволі сміливо, а статистичний метод 
був популярним та насиченим науковими 
даними. Його широко використовували 
принагідно чи не у кожній солідній доре-
волюційній та радянській науковій праці. 
Знайшов він застосування і у розвідках, 
присвячених різно манітним соціально-
економічним дослідженням дворянсько-
го господарства [6; 8; 10]. Нині станова 
проблематика у соціальній історії дуже 
популярна. До її дослідження різними 
методами звертається чимало сучасних 
дослідників, але воно ще й досі залиша-
ється незавершеним і актуальним [2; 4; 5; 
11; 12].

У Київській губернії станом на 1862 рік 
було 12 міст, 102 містечка, 1867 сіл та се-
лищ, 251 слобода та хутори. У губернії 
проживало 18 850 представників право-

славного духівництва, 2598 купців-хрис-
тиян, 20 078 купців-євреїв, 299 576 міщан, 
приблизно 2,1 млн селян і 57 938 дво-
рян [ЦДІАУ, ф. 442, оп. 41, спр. 2 а, 
арк. 14]. У 1890 році статистичні відомос-
ті кількості населення Київської губернії 
за становою належністю показували, що 
дворян зосталося лише 32 054 [ЦДІАУ, 
ф. 442, оп. 528, спр. 489, арк. 60]. Ці дані 
засвідчують, що дворянство як стан різ-
ко зменшилося у кількості. Чим можна 
пояснити таку ситуацію? Невже відміна 
кріпацтва 1861 року вела за собою і лікві-
дацію дворянства як стану? На ці та інші 
малодосліджені питання може відповісти 
інша опублікована і неопублікована ста-
тистика, що велася у Російській імперії, 
зокрема в Київській губернії, наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. Але перш ніж 
відповісти на них, потрібно визначити ха-
рактерні риси дворянства як стану.

У володінні дворян Київської губернії 
перебувало 73,2 % землі, а у селян – 15 %. 
З 1877 по 1905 роки приватна власність 
дворян зменшилася на 18,8 % на користь 
переважно селян [9, с. 37]. Проте дослід-
ники аграрної історії не раз звертали ува-
гу, що економічна міць дворянства визна-
чалася не лише кількістю, але й цінністю 
земель [1; 7]. Площа і вартість дворянської 
землі не завжди збігалася. Земельна рен-
та була вищою у чорноземних районах, де 
гострою була проблема нерозмежованос-
ті селянських і поміщицьких земель, що 
викликала суперечки. Зберігалися серві-
тутні права за селянами, що мали право 
користуватися поміщицькою землею для 
випасу худоби, сіно косами, лісами. Так, 
у 1896–1899 роках із 194 969 дворів Ки-
ївської губернії сервітутами користувало-
ся 53,4 %. Це пояснювалося небажанням 
поміщиків компенсувати селянам втрати 
сервітутів іншою землею [1, с. 80–82].

Результатами реформи 1861 року час-
тина поміщиків не змогла скористатися. 
До 60 % поміщицьких маєтків дев’яти 
губерній України були заставлені кре-
дитним закладам і продавалися за бор-
ги. Подеколи дворяни- поміщики не мали 
достатніх грошових засобів для органі-
зації виробництва на новій основі, най-
му робочої сили, придбання реманенту 
тощо. Викупні платежі частиною дво-
рянства були використані нераціонально. 
У Київській губернії поміщиками було 
закладено 198 маєтків у Дворянському 
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поземельному банку [3, с. 320]. Для по-
криття заборгованості поміщики прода-
вали землю, яка ставала власністю куп-
ців та селян. Дворянське землеволодіння 
почало зменшуватися, а з ним – і станова 
кількість. Стійкішим було дворянське 
землеволодіння на Правобережжі, де 
зберігалися великі помістя. У Київській 
губернії поміщицьке земле володіння ско-
ротилося на 16 %. У 1877 році середній 
розмір дворянського землеволодіння у 
Київській губернії становив 1140 деся-
тин. Колишні поміщики в нових умовах 
вели господарство у формі здачі землі в 
оренду чи відробітків, у цьому випадку 
дворяни користувалися малоземеллям 
селян [6, с. 293, 294, 301, 305].

Деяким дворянам вдалося перейти на 
підприємницькі відносини після реформи 
1861 року завдяки викупним платежам, 
збереженню земель, найму робочої сили, 
купівлі худоби та реманенту, спеціалізації 
на товарному виробництві того чи іншо-
го виду продукції. Дворянські господар-
ства Київської губернії у 1900 році дава-
ли врожай зернових з десятини землі на 
11 пудів, а картоплі – на 62 пуди більше, 
ніж у селянських. У Київській губернії 
поширеними були також бурякосіяння та 
цукрова промисловість. Це виробництво 
вимагало наймання робітників за гроші – 
постійних, річних, поденних. Тому час-
тину земель поміщики здавали селянам 
з половини врожаю, особливо у північній 
частині Київської губернії. Завдяки такій 
організації у 1905 році дворянське земле-
володіння на Правобережжі все ще стано-
вило 34,8 %, а на всій Україні – 24,5 % 
[6, с. 401, 404].

Дворянське господарство велося у Ки-
ївській губернії переважно двома способа-
ми: власник безпосередньо чи з найманою 
адміністрацією господарював, господар-
ство здавалося в довготривалу оренду осо-
бі чи заводському підприємству [8, с. 5]. 
Селянам у короткотермінову оренду зем-
ля здавалася мало, переважно через смуж-
ні ділянки, малопридатні для ведення 
великого господарства. Так, у Липовець-
кому повіті лише 0,36 % площі оброблюва-
ної землі було взято селянами в оренду, у 
Звенигородському – 0,68 %, в Умансько-
му – 5,86 %. Ціни орендованої землі за 
десятину коливалися від 13 руб. 02 коп. у 
Звенигородському повіті до 19 руб. 02 коп. 
у Липовецькому  повіті [8, с. 7, 8].

Заробіток селян з однієї десятини при-
ватно власницької землі та у маєтках Київ-
ської губернії (Липовецький, Уманський, 
Звенигородський, Таращанський повіти) в 
середньому становив 27 руб. 50 коп., але 
різко коливався і не був абсолютно визна-
ченим. Так, у Липовецькому повіті місцеве 
населення у приватновласницьких госпо-
дарствах заробляло з пашні 2 455 411 руб. 
на рік. Орендні відносини у цьому повіті 
були розвинені слабо. У короткотерміно-
ву оренду з 21 487 десятин землі здавали 
не більше 0,36 %, від 15 руб. до 22 руб. на 
один посів. Середня ціна за довго строкову 
оренду складала від 9 до 15 руб. Оренда-
тори зобов’язувалися договором страху-
вати будівлі маєтку, сплачувати частину 
поземельних податків, давати власнику 
певну частину хліба, соломи й корму для 
худоби та дозволяти її випасати. Це роби-
ло орендну плату вищою за статистичні 
підрахунки [8, с. 14, 42–43].

Головний прибуток маєтки отриму-
вали завдяки вирощуванню пшениці та 
цукрового буряку. Так, Лєськовський 
маєток Т. К. Даховського у селі Лєсь-
кова Липовецького повіту мав 1594 де-
сятини землі, загального капіталу у бу-
дівлях – 52 260 руб., реманенту – на 
суму 18 тис. руб., 77 коней, 80 волів. 
Узимку наймалися робітники для об-
робітку цук рового буряку, яким плати-
ли по 12 руб. за морг, а за збір копни 
пшениці – по 50–60 коп. або натурально 
за 8–10-й сніп. Під час роботи в маєтку 
селяни-робітники безкоштовно забирали 
бадилля буряків. Утримання робітників 
та службовців становило 5 тис. руб. на 
рік [8, с. 50–51].

Господарство Н. О. Галензовського в 
селах Ковельські хутори і Медоватка Ли-
повецького повіту становило 252,5 деся-
тин. Там сіяли рапс, пшеницю і цукровий 
буряк. Загальний капітал у будівлях ста-
новив 8813 руб., а у реманенті – 8067 руб. 
Прибуток отримувався також за рахунок 
скотарства. У господарстві було 22 воли, 
20 коней, корови, вівці та свині. На про-
даж віддавали молочні продукти, вовну, 
свиней. На роботу наймали робітників 
пере важно із сусідніх сіл або з Канівсько-
го повіту. За сіножать платили 50–75 коп. 
Робітники безкоштовно могли парувати 
свою худобу з добірнішою маєтковою ху-
добою та забирати бадилля буряків для її 
відгодівлі [8, с. 54–55].
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Стрижаковський маєток І. О. Држе-
вецького при селах Стрижаков, Сінара, 
Васильовка Липовецького повіту займав 
площу 2160 десятин. Власник здавав Ба-
бінському заводу 500 моргів засіяного бу-
ряком поля по 35 руб. за морг, при цьому 
завод самостійно розраховувався за всі 
роботи з робітниками. Загальний капітал 
будівель становив 70 тис. руб., а реманен-
ту – 12 507 руб. Для обробітку земель го-
дували 140 волів і 106 коней. Прибуток 
отримували з пшениці, цукрового буряку 
та гороху. Наймані робітники в основ-
ному були немісцеві. Копка буряків за 
55 пудів оплачувалася 60 коп. – 1 рубль. 
У маєтку розміщувалася безкоштовна 
лікарня на 8–10 ліжок, витрати на яку 
складали у 1904–1905 роках 1095 руб., а 
у 1906–1907 роках – 1116 руб. Вартість 
утримання адмі ністрації маєтку станови-
ла 4634 руб. [8, с. 57–58].

Володіння Ф. Е. Ф. Єнні у селах Камено-
горка та Копієчка біля Дешева займали 
2025 десятин. Там вирощували пшеницю, 
горох, буряки. Загальний капітал у бу-
дівлях володінь оцінювався у 53 тис. руб. 
У господарстві було 124 коней і 82 воли. 
У маєтку був цегельний завод, що виробляв 
200 тис. цеглин на рік. Займалися розве-
денням свиней, утримуючи до 300 особин. 
Від щорічного продажу 100–450 свиней 
маєток мав прибуток у 3 тис. руб. Проте 
головний прибуток давали цукрові буряки 
та вирощування пшениці. У селі Камено-
горка працював також цукровий завод. 
Робітники наймалися в середньому на сім 
місяців, за збір хліба в копни їм платили 
50–60 коп., за в’язку снопів від копни – 
по 15–20 коп. Селяни могли користуватися 
племінною худобою маєтку для розведен-
ня власної, поліпшеним насінням, бадил-
лям буряків. Велося лісне, рибне та лугове 
господарство. Вартість адміністрації для 
маєтку становила 6302 руб. [8, с. 69–72].

Ільїнецьке помістя Е. П. Демидової, 
княгині Сан-Донато, складалося з чоти-
рьох економій – Ільїнецької, Барбаров-
ської, Свистунської та Павловської. Всьо-
го воно займало площу 4759 десятин, а 
загальний капітал у будівлях становив 
60 867 руб. У господарстві використо-
вували 182 воли і 129 коней. Голов ний 
прибуток маєтку складали пшениця, цу-
крові буряки та продаж бурякового на-
сіння. У містечку Ільїнцях працював цу-
кровий завод та два пароводяні млини. 

За збір пшениці найманим робітникам 
сплачували 50–75 коп., за копку буря-
ків – 1–3 коп. Селяни-робітники безко-
штовно користувалися племінною худо-
бою для розведення власної та бадиллям 
буряків. Вартість утримання адміністра-
ції для помістя складала 13 210 руб. на 
рік [8, с. 77–78].

Маєток П. Подгорського у селі Конєла, 
біля Монастирища, займав 1933 десяти-
ни. Загальний капітал у будівлях стано-
вив 25 804 руб. Утримувалося 80 коней і 
60 волів. У маєтку працював кінний за-
вод, де розводили коней англо-арабської 
породи. За рік продавали коней на суму 
5–7 тис. руб. Прибуток складався також з 
вирощування пшениці, цукрових буряків, 
рапсу, гороху та жита. Для обробки буря-
ків наймали робітників, платня яких ста-
новила 10 коп. за морг. Вони мали змогу 
користуватися племінними кіньми та во-
лами для розведення власної худоби, без-
коштовно забирати бадилля. Утримання 
адмі ністрації коштувало маєтку 750 руб. 
на рік [8, с. 87–88].

Растовецький маєток Ю. І. Олшинської 
у селах Пархомовка, Велика-Ростовка та 
на фермі Лішава Липовецького повіту зай-
мав 1551,4 десятин, загальний капітал у 
будівлях складав 47 675 руб. У господар-
стві було 109 коней і 48 волів. Прибуток 
отримували за рахунок вирощування пше-
ниці та цукрового буряку. За копну хліба 
робітникам платили по 50–60 коп., копка 
буряків коштувала одну копійку за пуд, 
утримання адміністрації – 7596 руб. на рік 
[8, с. 91–92].

В Уманському повіті орної приватно-
власницької землі налічувалося всього 
112 632 десятини, з яких 2090 десятин 
було придбано селянами у 1907 році. 
В оренду земля здавалася від 11 до 
18 руб. за десятину [8, с. 100–103]. У цьо-
му повіті розташовувалося Тальянське по-
містя княгині О. П. Долгорукової у селах 
Глібочек, Кобренова-Гребля, Соколовочка 
та містечку Тальне. Воно займало площу 
19 655 десятин. Господарство велося на 
7820 десятинах. Загальний капітал у бу-
дівлях становив 136 110 руб. Утримували 
400 коней і 700 волів. Головний прибуток 
складали цукровий буряк та пшениця. 
Робітників наймали для розкидання гною 
по 2 коп. за фуру, для збору хліба за коп-
ну – по 45–60 коп. Селяни купували у 
маєтку насіння вівса та проса на 300 руб. 
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на рік. Робітники безкоштовно користу-
валися бурячинням. У маєтку було дві 
лікарні, на утримання яких витрачалося 
від 9 до 12 тис. руб. на рік. Утримання 
адміністрації коштувало 62 961 рубль на 
рік [8, с. 103–105].

Отже, при дослідженні дворянства 
Київської губернії наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст., використовуючи статис-
тичний метод разом з іншими методами, 
можна визначити, розкрити та проаналі-
зувати широке коло питань. Опубліко-
вані та неопубліковані статистичні дані 
дають можливість чітко й виразно поба-
чити тенденцію, характер і особливості 
обраної для дослідження проб леми, що 
зай вий раз доводить актуальність вико-
ристання статистичного методу. У резуль-
таті соціального дослідження дворянства 
Київської губернії наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. на основі статистичного 
методу вдалося дати характеристику дво-
рянському станові, яка змінилася після 
проведення аграрної реформи 1861 року, 
а також визначити основні трансформа-
ційні тенденції в його структурі.
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SUMMARY 

The use of statistical methods in social research of Kiev province nobility of late XIXth – early XXth 
centuries is investigated in the article. It is indicated, that researchers of pre-revolutionary and Soviet times 
used statistical materials in their works. Besides modern researchers are increasingly turn to the statistical 
method, because the social research is deprived of digital material without it.

Using a statistical method for the study of the Kyiv province nobility it is noted that the amount of the 
nobility in the second half of the XIXth century was reduced in almost a half. 

It was connected with the fact that the landlords failed to benefit the reforms in 1861. Redemption pay-
ments by the part of the nobility were used inefficiently. Some nobles simply did not have enough money 
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for production on a new basis, hiring labor. The rest of the nobility managed to keep its economy due to the 
transition to business affairs.

Noble economy was conducted in Kyiv province mainly in two ways: the owner directly or wage adminis-
tration ran, the economy seemed to be in a long-term lease of the person or the company factory. In the first 
case the main income was received through the cultivation of wheat and sugar beet. In the second case, no-
bleman received rental income of land, depending on the county ranged from 13 rubles 02 kop. to 19 rubles 
02  kop. by tithing. In addition, lease holder undertook a contract to insure the building of the estate, to pay 
part of the land tax, to give the owner a portion of grain, straw and fodder and allow it to graze.

Overall, the article characterizes the nobility that has changed after the agrarian reform in 1861 and to 
identify key transformational trends in its structure. 

Keywords: statistical method, the nobility, private ownership, agrarian reform, Kyiv province.

УДК  78.031.4:303.725.3 Галина Маркович 
(Трускавець)

ЕТНОФОНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК МЕТОД 
ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ 
(з власного досвіду польової роботи)

У статті на матеріалі безпосереднього фольклористичного сеансу експерименту-співучасті фоль-
клористів з носіями всесвітньо відомої традиції гуртового співу в с. Крячківка Полтавської обл. 
здійснено ексклюзивну спробу висвітлення перебігу імпровізованого етнофонічного дійства.

Ключові слова: етнофонічний опис, етнофонічне спостереження, науково-виконавська рекон-
струкція, пісенна традиція с. Крячківка.

В статье на материале непосредственного фольклористического сеанса эксперимента-соучастия 
фольклористов с носителями всемирно известной традиции коллективного пения в с. Крячкив-
ка Полтавской обл. осуществлена эксклюзивная попытка освещения хода импровизированного 
этнофонического действа.

Ключевые слова: этнофоническое описание, этнофоническое наблюдение, научно-исполнитель-
ская реконструкция, песенная традиция с. Крячкивка.

The exclusive attempt to elucidate the course of improvised ethnophonic performance is made in 
the article. The materials of direct folklore session of folklorists’ experiment and participation with 
the carriers of worldwide known tradition of the common singing in Kryachkivka village of Poltava 
region are used. 

Keywords: ethnophonic description, ethnophonic observation, scientific performing reconstruction, 
singing tradition of Kryachkivka village.

Українська пісня та традиційна му-
зика, загалом, зажила собі відомої 

слави не лише в слов’янському світі, але й 
у найвіддаленіших закутках ойкумени. Її 
мелодійність, співність і чарівність успіш-
но конкурують із музичними традиціями 
найбільш співучих і музикальних етносів 
світу: італійців, іспанців, мексиканців, 
індусів, ромів та ін. Відомий дослідник 
цієї теми Г. Нудьга в передмові до сво-
єї знаменитої праці «Українська пісня в 

світі» писав із цього приводу: «Про висо-
кий мистецький рівень української пісні, 
її поетичність і красу заговорили вперше 
не самі українці. Народ був далекий від 
того, щоб хвалитися набутками своєї ху-
дожньої діяльності. Він ніби не помічав 
своїх духовних скарбів, незвичайної сили 
свого слова і музики, виразності свого 
дзвінкого голосу в загальному хорі все-
людського співу. І тільки, коли на Украї-
ну приходили сусіди і висловлювали своє 
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захоплення піснею, наша суспільність 
почала пильніше ставитись до пісенної 
скарбниці. Тема “Українська пісня у сві-
ті” – частка великої проблеми про місце 
і роль слов’янської, а отже й української, 
духовної культури у світовій» [5, с. 14].

Продовжуючи цю думку, мусимо за-
значити, що відгуки чужинців і самих 
українців про свою направду непересіч-
ну музичну традицію мають, здебільшо-
го, белетристично-описовий характер, 
а описів, що визначають суть, зміст та 
етнофонічні (народно-виконавські) ха-
рактеристики музичних образів та зоб-
ражуваних у них ритуальних дійств, 
зовсім небагато. Тому герменевтичні до-
слідження цих рідкісних і надзвичайно 
важливих для наукового знання даних, 
які лише розпочинаються, мають неабия-
ку перспективу як для самої етнофонії як 
науки про народно-виконавські особли-
вості традиційного сольного і гуртового 
співу та гри на музичних інструментах, 
так і для української культури й науки в 
цілому. Окремої уваги і розгляду заслу-
говують виконавські параметри кобзар-
сько-лірницької співогри як особливого 
вияву музичної епічної традиції, що нею 
поряд з українцями наділені не так вже 
й багато народів світу – скандинави, му-
сульмани, індуси, киргизи, серби та ін. 
Дослідження природної органіки україн-
ської традиційної музичної культури (пі-
сенної, танцювально-інструментальної та 
епічної / кобзарсько-лірницької) в умовах 
її повного зникнення (кобзарство й лір-
ництво) та часткового згасання (пісенна 
й інструментальна традиція) стають де-
далі проблематичнішими й складнішими 
щодо фіксації «невловимих» рис і харак-
теристик їх автентичності й автохтон-
ності. Тому з кумулятивним зростанням 
нівеляційних та регресивних процесів 
у реліктових явищах і артефактах тра-
диції, що інтенсивно згасає, чи не вирі-
шальне значення має методологічна та, 
особливо, методична оснащеність сучас-
ного науково-дослідницького процесу.

З-поміж більш ніж двох десятків тео-
ретичних методів і методик дослідження 
специфіки, структури та виконавсько-
стильової природи традиційної музики 
українців практично-емпіричні методи 
отримали іще вкрай недостатню увагу й 
мірило дослідженості. Утім, сучасна тен-
денція розвитку етномузикології як науки 

виразно схиляється на бік саме практич-
них методик, власне, спостереження та 
експерименту над живими ще уламками 
традиційного фольклору. Особливо акту-
алізувалися подібні емпіричні підходи в 
останні два десятиліття, що ознаменува-
лися активізацією методики т. зв. етно-
фонічного (народно-виконавського) дослі-
дження як первинних так і похідних від 
них науково-реконструктивних форм від-
творення музично-етнологічних звукових 
комплексів і, ширше, жанрово-стилістич-
них утворень.

Науковий напрям виконавсько-рекон-
структивного відтворення автентичного 
співу та гри на традиційних музичних 
інструментах набирає в Україні дедалі 
ширшого розмаху і, по суті, стає єдиною 
на сьогодні альтернативою продовження 
народної музичної естетики в художньо-
му житті нації. Методика етнофонічних 
спостережень та аналізу почерпнутих тут 
даних для подальшої їх виконавської на-
укової реконструкції – важливий етап 
цього процесу.

На матеріалі фольклористичного сеан-
су експерименту-співучасті у всесвітньо 
відомій традиції гуртового співу полтав-
ського с. Крячківка здійснюється ексклю-
зивна спроба висвітлення цього процесу з 
наданням зафіксованих при цьому відео- 
та фотосюжетів.

Найперші описи перебігу народно-ви-
конавських дійств подибуємо вже в пись-
менників-класиків етнографічного напря-
му, зокрема й у Т. Шевченка:

У неділю на селі
У оранді на столі
Сиділи лірники та грали
По шелягу за танець.
Кругом аж курява вставала.
Дівчата танцювали
І парубки... «Уже й кінець!
Ануте іншу!» – «Та й це добра!»
І знову ліри заревли,
І знов дівчата, мов сороки,
А парубки, узявшись в боки,
Навприсідки пішли [8, с. 359–361].

Читаючи ці зворушливі рядки нашого 
національного генія, мимоволі уявляєш собі 
його малим на подвір’ї отої сільської корч-
ми / оранди або вже юнаком, що приїхав із 
Петербурга досліджувати етнографію сво-
єї малої вітчизни і ненароком натрапив на 
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феєрію народного відпочинкового дійства 
в сільській корчмі. Так чи інакше, а без 
емпіричного спостереження такої яскравої 
автентичної замальовки (та ще й у витон-
ченій поетичній формі!) не створиш. Така 
органічна природність і невимушеність по-
ведінки етнофорів- носіїв традиції письмен-
ницькій фантазії непідвладна – її можна 
лише «списати з натури». 

Своєрідну «енциклопедію» семантич-
них означень скрипкових весільних на-
гравань з Наддніпрянщини подає також і 
Панас Мирний у романі «Повія»:

«Довбня, наструнчивши скрипку, по-
цигикав-поцигикав і вийшов насеред хати. 
Розставивши широко ноги й придавивши 
підборіддям до плеча скрипку, він почав 
грати... Тихо, глухо, мов здалека... чується 
маршова козацька пісня... Це ж не маршо-
ва, козача пісня, це – молодецький поїзд 
везе князя до молодої. Так, так... То моло-
дого бояри гукають, а дружки вершать... 

– Що це він грає? – спитала Мар’я.
– Щось по знаку.
– А це ж як ведуть молодого до моло-

дої, – одказала Христя...
Лящить-голосить тонкий та дзвінкий 

голос першої дружки у хаті молодої; тяж-
ку та плакучу заводе він пісню, розпо-
чинаючи дівич-вечір; її подруги на кінці 
підхоплюють і мчать-підносять високо 
вгору. На їх заводи обзивається з хати 
парубочий поклик... Молодий, молодий з 
боярами наближається, йде!

...Трохи згодом зачулася метелиця, спер-
шу повагом, а далі дрібніше та дрібніше, 
поки не перейшла на козачок. Смичок не-
самовито забігав по струнах; струни аж 
клацають та цмокають, виводячи дрібушку. 
У Проценка аж жижки під ногами сіпало... 
Йому ввижається, як дрібненько перебирає 
ніжками ота дівчина, як отой парубок на-
лягає на закаблуки, садячи тропака...

Довбня замовк, а Проценкові все ще 
вчувається дрібушка, козачок, все вви-
жається, як крутяться перед його очима 
люди...

...Заграйте ще що. Козачка, чи те міс-
це, де молода прощається з родом...» [6, 
с. 359–361].

М. Хай так коментує це спостереження 
письменника: «За наведеним щойно опи-
сом можна відтворити не лише сюжетний 
перебіг весільного обрядодійства в україн-
ському селі ХVIII–ХІХ ст., а й рекон-
струювати мелодико-інтонаційний (дівич- 

вечір, “заводи” молодої, “Метелиця”, “Коза- 
чок”, “Дрібушка”, “Тропак”) та конкрет-
ний мізансценічний (“весільний поїзд”, 
“ведуть молодого” , “молода прощається з 
родом”) ряд основних його етапів. 

Поєднавши у такий спосіб дані про сю-
жетний перебіг основних весільно-обря-
дових ритуалів, озвучивши їх відомими 
у нотних та фонопублікаціях мелоритмо-
формулами, методика науково-виконав-
ської реконструкції спроможна відтвори-
ти досить реальну картину автентичного 
українського весілля найбільш поруйнова-
них етнографічних регіонів. Це дозволяє 
з максимальним відчуттям автохтоннос-
ті й автентизму заглибитися у саму суть 
українського традиційного звукоідеа лу, 
такого необхідного для відновлення духу 
ментальності і національного характеру 
тієї частини українського етносу, де не-
людський режим завдав їй найдошкульні-
ших втрат» [7, c. 224–225].

Метод етнофонічного опису, уперше 
сформульований К. Квіткою й продов-
жений у працях В. Гошовського, І. Ма-
цієвського, М. Хая та інших науковців, 
не міг виникнути інакше, як із практики 
спостереження за певним народно-вико-
навським дійством, приклад якого подає 
видатна дослідниця традиції українського 
гуртового співу Є. Ліньова у своєму ча-
рівному опису антифонних гуртових му-
зично-драматичних дійств на Полтавщині 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:

«Но вот начинает смеркаться; легкий 
туман спускается на горы. Отдельные 
группы девушек появляются на горах, на 
разной высоте. Вот молодой, сильный и 
низкий голос затягивает песню:

Та малая нічка Петрівочка,
Не виспалася наша дівочка.

Запев подхватывают другие голоса, 
звонкие, чистые, бесконечной силы и энер-
гии. Сила эта граничит с криком, груд-
ным, глубоким, полным чувства. Но горы 
и даль смягчают резкость звука. В дале-
кой синеве неба зажигаются звезды, а на 
горах все нарастают грудные, глубокие 
звуки девичьих голосов. Поет уже не одна 
группа; своеобразная мелодия, от которой 
веет чем-то архаическим, будто вызвала 
на ответ другую песню, третью, четвер-
тую. Теперь уже поют везде на горах, до 
самых вершин, которые теряются в лесу. 
Оригинальной многоголосной фугой зву-

http://www.etnolog.org.ua



 191  

чит песня. Хотя все поют почти на один 
похожий мотив, но все девушки пришли 
из разных мест и разработка песни силь-
но отличается в каждой группе. Когда 
кончает одна группа и начинает другая, 
то, избегая однообразия, вновь вступив-
шие голоса переходят на другую ступень, 
транспонируют песню и врожденная му-
зыкальность подсказывает удивительные 
сочетания звуков. Несколько групп поют 
в одно время, в разных местах, на рассто-
янии многих сажен друг от друга.

Общее впечатление получается удиви-
тельное. Это не хаос звуков.., а какая-то 
фантастическая гармония природы. И по 
мере того, как темнеет и окутывает туман 
долину и лес, на горах трепещущими ог-
ненными пятнами выплывают из темноты 
костры, внизу уже подвижными точками 
загораются огни свечей на рогах волов и 
на палатках. А в тумане на горах группы 
молодежи двигаются и поют» [1, с. 25–26].

Не менш органічними й цікавими стали 
численні етнофонічні спостереження ін-
шого чужинця – відомого чеського худож-
ника й фольклориста Л. Куби, серед яких 
найхарактернішим нам видається оцей: 
«Один музичний запис я проте зробив у 
поїзді. Це не пісня, ані гра інструменталь-
на, та, мені здається, він тут доречний. 
Подібно до того, як і в нас на великих 
станціях, тут під час тривалих зупинок 
до поїзда підбігають робітники і кількома 
ударами молотків по звуку переконують-
ся, чи не мають осі і колеса тріщин, чи не 
відійшли вони. І я на своє здивування ви-
явив, що тутешні робітники цю дію, яка 
в інших місцях є лише джерелом шуму, 
частиною вокзальної симфонії, уміють 
перетворити на дію чисто музичну. Ке-
ровані досвідом і почуттям, вони зуміли 
знайти для свого постукування місця, які 
творили справжній розкладений тризвук і 
все зуміли оживити бадьорим ритмом:

 

 [2, с. 33].
Органіка контрапунктичних нашару-

вань одночасного співу декількох веснян-
кових гуртів, що їх так майстерно вдалося 
описати Є. Ліньовій у живій традиції пол-
тавського села на початку ХХ ст., природ-
но випливає як із автентизму повноцінно 
функціонуючої ще тоді в Україні тради-

ції, так і з, власне, структурно-компози-
ційної побудови веснянково-петрівчаного 
мелосу Полтавщини.

Структурні передумови такої синкре-
тичної єдності нам довелося аналізува-
ти також і на прикладі її використання 
в літературній інтерпретації І. Франком 
відомої народної пісні «Ой Романе-Рома-
ночку» у своїй поезії з циклу «Веснянки» 
«Ой що в полі за димове?»: «Компози-
ційна будова поезії утворена двома час-
тинами: Вступ і Пісня Долі. Пісня скла-
дається із трьох епізодів.., які замкнені, 
завершені у смисловому сенсі та як інто-
наційні побудови, з окремою організаці-
єю кожна. Звідси – певна відокремленість 
епізодів-розділів, фрагментарність ком-
позиції. Водночас послідовність образів, 
зміст звернень такі, що творять єдину 
лінію емоційного розвитку, лінію емоцій-
ного наростання, активізації вислову. Ця 
єдність доповнюється повторністю інтона-
ційно-синтаксичних форм, – наказових, 
що мають схожу будову: усі розпочина-
ються дієслівною формою» [4, с. 71].

Якщо зважити на зміст двох останніх 
речень наведеної цитати, то в обох етно-
фонічних описах можна віднайти певні 
спільності, як у структурі формотворен-
ня, так і на рівні його залежності від «лі-
нії емоційного розвитку» з архітектонікою 
композиційної побудови виконавських 
форм. Саме ця залежність виконавців- 
етнофорів від емоційного стану навколиш-
нього середовища і творить, на наш погляд, 
не лише саму форму, а й чарівність та ор-
ганічну самобутність кожного конкретного 
етнофонічного дійства загалом.

Наші польові дослідження у складі 
експедицій Львівської державної консер-
ваторії на Бойківське Підгір’я 1985 року, 
УЕЛФ-1995 по Бойківщині, АртЕкзис-
тенції – УЕЛФ-2004 по Херсонщині та у 
2012 році в славнозвісну Крячківку, що 
в Пирятинському районі на Полтавщині, 
узгоджені з даними багаторічних емпі-
ричних досліджень проф. Є. Єфремова, 
М. Хая та інших дослідників-етнофоніс-
тів, дозволяють сформулювати практику 
польового експедиційного етнофонічного 
спостереження в окремий метод, що ста-
діально має передувати більш відомим у 
музичній фольклористиці методикам етно-
фонічного опису.

З метою експонування одного з мож-
ливих зразків етнофонічного сеансу екс-
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перименту-спостереження наводимо наш 
опис його перебігу в Крячківці:

«Крячківка – мальовниче село на 
Полтавщині, яке в умовах нашої жор-
стокої дійсності занесене до так званих 
“депресивних”. Однак, коли перед відо-
мим американським бандуристом п. Юр-
ком Фединським став вибір, на базі якого 
етнофонічного осередку здійснити свій 
намір створити майстерню народних ін-
струментів та відомі вже з практики аме-
риканських бандуристів літні кобзарські 
табори, – гуцульський майстер і музика 
Михайло Тафійчук чи Крячківка, він зро-
бив його на користь символу української 
підголосково-пісенної традиції. Вибір, що 
переміг навіть “поклик крові” його пред-
ків із Гуцульщини. І потяглись до Кряч-
ківки не лише фольклористи, що постійно 
студіюють тут премудрості полтавської 
підголоскової поліфонії, а й майстри му-
зичних інструментів, кобзарі, бандурис-
ти, лірники, торбаністи та всі непересіч-
ні особистості, що їх у народі називають 
«непростими», – люди які не просто вбо-
лівають за долю рідної, не до кінця зни-
щеної традиційної культури, але й гаряче 
бажають щось робити практично.

Цьогорічні кобзарські табори в Кряч-
ківці ознаменувалися вже апробованими 
в Києві та Харкові науковими дискурсами 
з історії та теорії кобзарства. Їх розпочав 
цехмайстер Харківського кобзарського 
цеху, кандидат мистецтвознавства Кость 
Черемський, а продовжив цехмайстер 
Львівського лірницького цеху, доктор 
мистецтвознавства Михайло Хай. Участь 
у них Ю. Фединського та автора цих ряд-
ків забезпечувала демократичний тонус 
дискусій, залучаючи в такий спосіб до 
розмови початківців кобзарської справи.

Атмосфера чарівної полтавської приро-
ди, спів пташок і природний гамір усюди-
сущих дітей, безпосередність спілкування 
в майстерні, на вечірніх вогнищах, гарячі 
наукові дискусії, незабутні зустрічі та спі-
ви із славнозвісними бабусями з відомого 
на весь світ гурту «Древо», який нещо-
давно відзначив своє 50-річчя, – створи-
ли неповторну ауру відчуття автентики й 
органіки фольклорних дійств.

Перебіг таборів засвідчив неоднора-
зово декларовану істину, що «теорія без 
практики глуха, а практика без теорії 
сліпа» (М. Хай) і переконав усіх учас-
ників в їх необхідності та ефективності. 

Досить сказати, що внаслідок лірницько-
го майстер-класу Львівський лірницький 
цех поповнився, крім майстра, що сам ви-
готовив собі кобзу, ще й лірником, псальм 
«Про Ноїв ковчег» якого став своєрідним 
музичним гімном цьогорічного таборово-
го дійства в Крячківці. Чи потрібно на-
гадувати, що в цей одіозний час, коли над 
нашою мовою і культурою вже вкотре на-
висла смертельна небезпека, саме чиста 
фольклорна стилістика й естетика кобзар-
сько-лірницької співогри, крячківського 
співу, бойківської, гуцульської, поліської, 
наддніпрянської традиційної музики є чи 
не єдиною і непереможною твердинею, 
опорою, що може визволити нас від «пер-
спективи неволі й небуття» [3, с. 3].

Крім наукових дискурсів і майстер-кла-
сів центральним дійством описаних «та-
борів» була зустріч присутніх тут Юрія 
Фединського та Михайла Хая з родинами, 
майстрів Юрія Іллєнкова, Євгена Мако-
цьоби та Павла Моргунюка зі співачками 
уславленого крячківського «Древа» (не 
плутати з однойменним не менш уславленим 
вторинним київським гуртом під орудою 
проф. Є. Єфремова) Надією Миколаївною 
Роздабарою та Ніною Петрівною Ревою.

Зустріч одразу переросла в практику 
спонтанного гуртового співу, у якому взяли 
участь майже всі присутні. Звукові комп-
лекси, що виникали в процесі цього співу, 
можна охарактеризувати як спонтанно- 
імпровізаційні, а сам сеанс співу – як 
елемент експерименту-спостереження. 
Оскільки в ньому одночасно брали участь 
і народні професіонали зі старого складу 
крячківського «Древа», відомі співаки-ре-
конструктори та менш досвідчені любителі 
українського гуртового традиційного спі-
ву, то можна цілком визначити цю роботу 
не лише як вдалу, а також як однозначно 
результативну в плані методики експери-
менту-спостереження, взагалі, та етно-
фонічного спостереження, зокрема.

Сеанс у Крячківці містив також еле-
менти методу експерименту-співучасті, 
коли фольклористи і співаки-етнофори 
імпровізують у стилі традиції, відшуко-
вуючи на місці оптимальні варіанти сине-
стезійного злиття голосів. Відзнятий тут 
відеосюжет одразу ж став відеобестселе-
ром Ютубу і може, на нашу думку, бути 
використаний як приклад етнофонічного 
експерименту-спостереження в польовій 
експедиційній практиці студентів-практи-
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кантів та фольклористів-початківців [див. 
на фото – у Крячківці перед сеансом].
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SUMMARY 
The scientific tendency of performing reconstructive reproduction of the authentic singing and playing 

on the traditional musical instruments is assuming wide scope in Ukraine becoming in fact the only 
alternative to continue folk musical aesthetics in the artistic life of the nation. The technique of ethnophonic 
observations and the analysis of the received data for their further performing scientific reconstruction is an 
important stage of this process. 

The investigation of the nature of Ukrainian traditional musical culture (singing, dancing, instrumental 
and epic / kobza and lyre) in the conditions of their total disappearance (kobza and lyre playing) and partial 
vanishing (singing and instrumental tradition) are becoming more and more problematic and difficult as for 
the fixation of intangible features and characteristics of their authenticity and autochthonness. 

That’s why methodological and in particular methodical outfit of modern research process is very important 
taking into consideration that cumulative growth of destructive and regressive processes takes place.

Practical and empiric methods are insufficiently studied among over twenty theoretical methods and 
techniques of the investigation of specificity, structure and performing stylish nature of traditional music of 
the Ukrainians. However the modern tend of musicology development as the science is clearly inclining to 
the practical techniques as observation and experiment over the fragments of traditional folklore properly. 
Such empirical approaches have been particularly becoming more active for the last twenty years. It was 
marked with the intensification of the technique of so-called ethnophonic (folk-performing) investigation 
of both primordial and secondary, derivative scientific reconstructive forms of the reproduction of musical 
ethnological sound complexes and wider genre stylistic deposits.  

The exclusive attempt to elucidate the course of improvised ethnophonic performance is made in the 
article. The materials of direct folklore session of folklorists’ experiment and participation with the carriers 
of worldwide known tradition of the common singing in Kryachkivka village of Poltava region are used. 

The perspective and prerogative of modern empirical techniques of studying of ethnophonic nature of 
musical folklore over the descriptive methods of the past (the samples of Ye. Linova and L. Kuba) is convincingly 
shown in the investigation and Ukrainian ethnomusicology for the first time. It’s confidently emphasized 
on the priority and development of modern home ethnomusicology in comparison with pioneer descriptive 
techniques of Ukrainian ethnomusical culture by the folklorists-strangers at the beginning of the last century.  

The task and the basic aim of the given article is to denote the main methods of practical contact of 
folklorists with the carriers of the tradition in the process of joint improvised singing, to describe the contents 
and show the importance of specific practical methods of observation and experiment, participation in the 
living communication and to show the place and role of photo, audio and video fixation of the session in 
future theoretical investigations.  

Keywords: ethnophonic description, ethnophonic observation, scientific performing reconstruction, 
singing tradition of Kryachkivka village.

http://www.etnolog.org.ua



ФОЛЬКЛОРНА СПАДЩИНА  
У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ

http://www.etnolog.org.ua



 195  

УДК  784.4(=512.19):82.091  Ольга Гуменюк 
(Сімферополь)

ДРАМАТИЧНА ЕКСПРЕСІЯ І ЛАГІДНИЙ ЛІРИЗМ  
У ДВОХ ВАРІАНТАХ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ  
НАРОДНОЇ ПІСНІ «БЕРБЕР ДУКЯНЫ» («Перукарня»)

У статті розглянуто два варіанти пісні «Бербер дукяны» («Перукарня»). Перший варіант по-
дано за збірником Я. Шерфединова, другий – уміщено в збірнику І. Бахшиша. 

Текст твору є насамперед виразником почуттів і переживань ліричного героя. Психологізм та 
емоційність пісні розкриваються за допомогою способів римування, мелодії, повторів, вигуків та 
інших художніх засобів.

Проведений текстологічний аналіз двох обраних зразків дає право говорити про їхню своє-
рідність. Попри спільність назви й багатьох рядків поетичної мови, синтаксичних фігур, поетич-
них засобів, розглянуті варіанти пісні «Бербер дукяны» настільки різні, що можуть сприйматись 
як два окремі твори.

Ключові слова: римування, мелодія, повтори, варіанти пісні.

В статье рассмотрены два образца песни «Бербер дукяны» («Парикмахерская»). Первый по-
дан согласно сборнику Я. Шерфединова, второй – со сборника И. Бахшиша. 

Текст произведения прежде всего выступает интерпретатором чувств и переживаний лириче-
ского героя. Психологизм и драматизм песни раскрываются с помощью рифм, мелодии, повторов 
и других художественных средств.

Текстологический анализ двух избранных образцов дает основание говорить об их своеобраз-
ности. Несмотря на общность названия и многих строк поэтического языка, синтаксических фи-
гур, поэтических средств, рассмотренные варианты песни «Бербер дукяны» настолько отличны 
друг от друга, что могут восприниматься, как два отдельных произведения.

Ключевые слова: рифмование, мелодия, повторы, варианты песни.

Two variants of the song «Berber Dukyany» («Hairdresser’s») are considered in the article. The 
first of them is given according to the collection of Ya. Sherfedynov, the second one is from the 
collected volume of I. Bakhshysh.

The text of the work is first of all the mouthpiece of feelings and experience of the lyrical 
character. The psychologism and emotionality of the song are uncovered with the help of the way of 
rhyming, melody, reiteration, exclamations and other artistic means.

The conducted textological analysis of two chosen samples gives the right to indicate their 
originality. In spite of the community of the name and many lines of the poetical language, syntactical 
figures, poetic means, the considered variants of the song «Berber Dukyany» («Hairdresser’s») are so 
different that may be perceived as two separate works.

Keywords: Crimean-Tatar folk song, lyrical character, psychologism, emotionality, textological 
analysis, originality.

Юначі мрії про майбутнє одру-
ження доволі своєрідно втілені 

в пісні «Бербер дукяны» («Перукарня»). 
Палкі романтичні поривання переплетені 
із життєвими прагненнями; зворушлива 
гама інтимних переживань, де радісна 
піднесеність межує з гірким відчаєм, не-
віддільна від побутового колориту, уно-
сячи в інтонаційний лад пісні легкі гу-
мористичні штрихи (це дало можливість 
Я. Шерфединову не зовсім безпідставно 
віднести твір до розряду жартівливих 
[4, с. 63–64]). Однак ці гумористичні 
штрихи лише відтіняють панівне душев-
не сум’яття ліричного героя, щоразу, чи 

не в кожному рядку, увиразнене, до того 
ж здебільшого подвійно, характерним пі-
сенним вигуком «аман», семантику якого 
чітко важко передати, але вона близька 
до означеної українськими фольклорними 
зворотами на кшталт «ой леле, ой жаль».

Ліричний герой, закоханий у доньку 
перукаря, мабуть, не має таких статків і 
відповідно такого суспільного становища, 
як родина його обраниці. Як було б доб-
ре, гадає він, і йому мати власну перу-
карню, тоді б ніщо не стояло на заваді 
здійсненню його мрій. Герой уявляє таку 
перукарню, яка подібна б була на ту, у 
якій він зустрів милу дівчину, але й вод-
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ночас цілком іншу, сповнену таких дух-
мяних пахощів, які, певно, бувають лише 
в раю, принаймні такі, що їх можна від-
чути в усій принадності лише тоді, коли 
тебе обійме кохана… Кілька помережаних 
вигуками пристрасних уривчастих фраз, 
кілька легких образних штрихів (сповне-
на пахощів парфумів перукарня, у якій 
юна вродливиця, чиїх обіймів так герой 
прагне) – і перед нами постає семантично 
містка, психологічно переконлива й со-
ціально окреслена, а водночас пластично 
виразна й емоційно насичена картина:

Бербер дукяны, аман, аман, ачмалы,
Бербер дукяны, аманым, аман,
Сачмалы да
Мискямберлери, аман, аман,
Мискямберли сар, дживан Айшем, оф!
(Перукарню, аман, аман, відкрити б,
Перукарню, аман, мені, аман,
Розбризкувати б 
Парфуми, аман, аман,
Мов парфуми, огорни мене,  
 Чарівна Айше, ох!)

Перукарня реальна, у якій кохана дівчи-
на – дочка господаря, і перукарня уявна, де 
вона – дружина ліричного героя, створюють 
двоєдиний, емоційно насичений, трепетний 
образ, особлива впливовість якого пов’язана 
з невіддільною від нього духмяністю пар-
фумів. Тож можна припустити, що саме про 
парфуми, які набувають ознак певного сим-
волу, пов’язаного з коханням героя, ідеть-
ся в приспіві. Парфуми, налиті у склянку, 
блиск яких нагадує кораловий блиск коха-
них очей, – це своєрідний рефренний феєр-
верк, увиразнений багатою, повнозвучною 
римою (фильджаны – мерджан…), удар-
ність якої особливо відчутна після не та-
ких яскравих, здебільшого тотожних рим у 
куплетах (ачмалы – сачмалы, къачмалы – 
къачмалы, къучакъда – къучакъда). У при-
співі з особливою силою розкриваються ге-
роєві почуття:

Долдур фильджаны, аман, аман,  
 фильджаны!
Гозьлери мерджан, эй!
(Наповни філіжанку, аман, аман,  
 філіжанку!
Очей корали, гей!)

Утім, скупий на слова, але багатий на 
емоції приспів, очевидно, можна трактувати 

й інакше. Оскільки «фильджан (філіжан-
ка)» – це здебільшого чашка до кави [2, 
с. 139], а кава в перукарнях Криму в минулі 
часи – звична річ, хоча разом з тим частуван-
ня нею – вияв поваги, то можна припустити, 
що ліричний герой звертається до коханої з 
уявним проханням налити йому кави і, воче-
видь, виявити прихильність і ласку. Не див-
но, що в устах емоційно піднесеного героя 
таке прохання втрачає свою суто побутову 
забарвленість і набуває феєричного звучан-
ня, адже ж це кава з таких милих рук коха-
ної. Ось це звучне «фильджан» явно вихо-
дить за суто смислові межі (тож конкретний 
побутовий смисл тут не має першорядного 
значення), що й підтверджує музичний ма-
люнок – розлого-розспівний, інтонаційно 
щемно-солодкавий, тут кожен із трьох голос - 
них звуків розкладений відповідно на дві й 
чотири зліговані ноти. А далі в гру вступає 
значно коротше, пружне в своєму лаконіз-
мі «Гозьлери мерджан», де кожен голосний 
звук відповідає одній ноті. Таке характерне 
і для куплетів, і для приспіву поєднання 
довгих, розлогих рядків і коротких, відпо-
відно музичних фраз широких, розспівних, 
ніби помережаних химерними переливами, 
та лаконічних, уривчастих посилює власти-
ву пісні неповторну грайливість, а водночас 
відчутно передає складність та імпульсив-
ність переживань ліричного героя. Саме 
ця складність та імпульсивність є в пісні 
провідною, а побутова окресленість лише 
вгадується за окремими, украй лаконічни-
ми, образними штрихами, що у свою чер-
гу сприяє емоційній впливовості поетичної 
мови твору. Саме ця особливість, пов’язана 
з апеляцією до уяви слухача, уможливлює 
різні трактування конкретного побутового 
підґрунтя образності пісні. Ключовий вис- 
лів приспіву «долдур фильджаны» можна 
сприйняти і як радісний вигук на уявному 
весіллі ліричного героя. Але вкотре хочеть-
ся наголосити, що подібна «розшифровка» 
тут зовсім не обов’язкова.

Другий куплет своєрідно підтверджує 
глибинний драматизм складного ліричного 
сюжету пісні, виявляє відчайдушність пал-
ких мрій персонажа, який, усвідомлюючи 
гіркоту свого становища, веде мову про те, 
як було б добре викрасти кохану. Мотив 
викрадення нареченої, яку не згоджуються 
віддати за парубка батьки, досить пошире-
ний у східному, зокрема кримськотатарсько-
му, фольклорі, згадаймо хоча б популярну 
легенду про Ненкеджан-ханим, доньку хана 
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Тохтамиша [1, с. 249–268]. Розуміючи, що 
світлі мрії про відкриття власної перукар-
ні – це лише мрії, ліричний герой спрямо-
вує свою уяву в іншому напрямку:

Бербер гузелин, аман, аман, къачмалы,
Бербер гузелин, аман, алуб да
Къачмалы да.
(Перукареву красуню, аман, аман,  
 умикнути б,
Перукареву красуню, аман, забрати б
Та й умикнути.)

А далі знову йдеться про наповнення 
посудини. Тепер у куплеті фігурує не 
«фильджан», а «шише» (пляшка). Оче-
видно, слід умикнути красуню, не забув-
ши прихопити із собою і парфуми, такі до-
рогі серцю, невіддільні від постаті милої: 

Долдур шишейи, аман, аман,
Долдур шишейи, сар, дживан Айшем, 
оф!
(Наповни пляшку, аман, аман,
Наповни пляшку, обніми, чарівна моя  
 Айше, ох!)

У третьому (останньому) куплеті ще 
більше посилюється розрив між мрійними 
світлими пориваннями ліричного героя та 
жорстокою реальністю, і ця разюча змі-
на по-своєму увиразнюється характером 
римування: якщо в двох попередніх ку-
плетах рима фактично єдина (ачмалы – 
сачмалы – къачмалы – къачмалы), то 
в цьому вона вже інша (къучакъда – 
къучакъда). Важко сказати, чи наш герой 
справді побачив свою кохану в обіймах 
іншого, чи ця цілком реальна перспектива 
йому тільки уявилася, але в будь-якому 
випадку розвиток ліричного сюжету набу-
ває особливого драматизму:

Беребер гузели, аман, аман, къучакъда,
Бербер гузели, аманым, аман,
Къучакъда.
Гонълюм къайнаюр, аман, аман,
Юрек янайыр, сар, дживан Айшем, оф!
(Перукарева красуня, аман, аман,  
 у чужих обіймах,
Перукарева красуня, аман, жаль мені,  
 аман,
У чужих обіймах.
Душа моя в журбі, аман, аман,
Серце горить, мене обніми, чарівна  
 Айше, ох!)

Але всупереч душевній скруті, усу-
переч гірким тривогам ліричний герой 
не втрачає надії. З пристрасним заклич-
ним словом, так само як і в попередніх 
куплетах, звертається він до своєї «джи-
ван Айше» («чарівної Айше»). Як і в по-
передніх куплетах, невимовна сила його 
палких почуттів підкреслена багатознач-
ним вигуком «оф!». Це ніби зойк душі, 
протяжний, означений у музичному тексті 
двома половинними нотами, пристрасний 
і грайливий водночас. У суголоссі з ін-
шими вигуками та посилювальними част-
ками, а також окремими словами, роль 
яких виходить за межі вузько смислової 
функції, як-от: тричі повторене (наявне 
в останньому рядку кожного куплета), 
подібне на вигук, «сар» («обніми»), при-
кінцеве «оф!» творить своєрідне емоційне 
мереживо, яке допомагає відчутно переда-
ти складність звихрених переживань лі-
ричного героя. З особ ливим драматизмом 
звучить після такого куплету феєричний 
приспів. Він, з одного боку, – контраст-
но увиразнює вилите в пісню душевне 
сум’яття, а з другого, – знаменує незгаси-
му силу палких почуттів, спроможну до-
лати найгіркішу розпуку.

У пісні «Бербер дукяны» кілька об-
разних штрихів динамічно розвивають 
складний ліричний сюжет, спрямований 
на розкриття драматичних переживань 
закоханого героя, який усупереч гірким 
життєвим обставинам (їхні причини в піс-
ні ледве означені, можливо, це майнова не-
рівність) виявляє спершу лагідну мрійли-
вість, а потім таку силу палких почуттів, 
яка викликає щире співчуття і віру в його 
здатність долати щонайбільшу душевну 
й життєву скруту. Властива пісні звих-
рена емоційність, контрастне поєднання 
світлої піднесеності й гіркої тривожності 
увиразнені анафоричним початком кож-
ного куплету («Бербер дукяны… Бербер 
гузели… Бербер гузели…»), характерним 
повторенням окремих фраз, рядків, син-
таксичних конструкцій. Приспів пісні 
сповнений особливого пафосу, що і розви-
ває інтонації куплетів, і виразно відтіняє 
їх. Емоційна впливовість пісні посилена 
також з огляду на вишукане сполучення 
широких, розлогих рядків та коротких, 
лаконічно містких (відповідно розспів-
них, співучо-протяжливих, пройнятих 
грайливими переливами й уривчастими 
музичними фразами). Душевні пережи-
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вання ліричного персонажа посилює ви-
гадливе мереживо (продумана система) 
вигуків, близьких до вигуків семантично 
окреслених слів та посилювальних час-
ток. Маємо тут також вельми своєрідне 
римування. Звучна рима феєричного при-
співу контрастує з менш яскравими, зде-
більшого тотожними, римами куплетів. 
Настроєві перепади в куплетах відповіда-
ють змінам у римуванні – чітка класична 
рима першого (найбільш оптимістичного) 
куплету продовжується в другому тим же 
римованим співзвуччям, але вже не су-
голосним, а тотожним; у третьому (най-
більш тривожному) рима, як і в другому 
куплеті, тотожна, але звуково вона вже 
інша, відмінна від попередньої. Таким 
чином, перший і другий куплети поєдна-
ні єдиною, суцільною римою, а другий і 
третій – характером рими. Усе це сприяє 
виразнішій передачі характерних для піс-
ні настроєвих перепадів, узгоджується з 
розвитком ліричного сюжету. 

Поєднання ніжного ліризму й побуто-
вої колоритності, а також мистецька ви-
шуканість зближують цю пісню з міським 
романсом, а особлива, вельми виразна 
емоційна насиченість, певна химерність 
ритму, система повторів та вигуків свід-
чать про наявний плідний розвиток дуже 
давніх, архаїчних традицій.

Інший варіант пісні «Бербер дукяны» 
уміщено в збірнику Іл. Бахшиша [3, 
с. 188]. Тут також три куплети, однак їхня 
конфігурація, а відтак і розвиток сюжету, 
і інші параметри твору суттєво різняться, 
порівняно з варіантом, поданим у збірнику 
Я. Шерфединова, попри спільність назви й 
багатьох рядків поетичної мови. Три перші 
рядки кожної строфи можна розглядати як 
власне куплети, а три подальші – як при-
співи (тотожні в першому і третьому ку-
плетах при певній відмінності в другому). 
У цьому варіанті пісні так само мрійливий 
ліричний герой волів би відкрити власну 
перукарню і уявляє себе в ній:

Бербер дукянын, аман, аман, ачмалы,
Бербер либасаны, аман, аман, 
такъмалы.
Чевресине миски анбер сачмалы.
(Перукарню, аман, аман, відкрити,
Перукарський халат, аман, аман, 
начепити,
Усе навколо духмяністю парфумів 
усіяти.)

Перукарня постає символом затишку і 
чистоти, в атмосфері якої ліричний герой 
відчуває себе не лише господарем, який 
має певний заробіток і прибуток, він – у 
епіцентрі цього особливого райського ку-
точка, деміург, жрець краси. Зрозуміло, 
що для повного щастя бракує омріяної 
обраниці, лагідне звернення до якої міс-
титься в трьох подальших рядках, власне 
в приспіві:

Кель, меним гузелин.
Толдур фильджаны, аман, аман,  
 фильджаны,
Козьлери мерджаным.
(Прийди, моя красуне.
Наповни філіжанку, аман, аман,  
 філіжанку,
Оченя моє коралове.)

Тут наповнення філіжанки (у рефрен-
ній частині другого куплета – «шише» 
(пляшки, склянки)) явно набуває симво-
лічного забарвлення, образне підґрунтя 
якого не менш багатозначне, аніж у ва-
ріанті Я. Шерфединова. Але немає тако-
го драматизму, а відтак емоційної звих-
ренності, які характерні для варіанта 
Я. Шерфединова, тож немає дещо химер-
ного поєднання розлогих та уривчастих 
рядків, відсутня і своєрідна система ви-
гуків, прикметна для того варіанта. Про-
відний у цій пісні лагідний, мрійливий 
ліричний тон переважає радісне перед-
чуття жаданої зустрічі з коханою, лед-
ве відтінене легкою тривогою. У друго-
му куплеті подані мальовничі пейзажні 
штрихи, з яких проступає ненав’язлива 
символіка молодості й любові – весняний 
квіт бузку, в’юнкий повій, асоційований 
з обіймами, адже про них ідеться далі в 
цьому ж куплеті:

Бербер дукянын алды, аман, аман,  
 эрылгъан,
Эвлеринъе сармашыкълар сарылгъан.
Меним ярем ничюн манъа дарыггъан?
(Перед перукарнею, аман, аман, бузок,
По стінах дому повився повій.
Невже розгнівалася кохана моя?)

Як і у варіанті Я. Шерфединова, коха-
на має чарівне ім’я – Айше, але там воно 
щоразу, як заклинання, звучить напри-
кінці кожного куп лета, тут же воно пода-
но лише один раз:
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Кель, меним гузелим.
Толдур шишейи, аман, аман, шишейи,
Сар дживан Айшейи.
(Прийди, красуне моя.
Наповни склянку, аман, аман, 
склянку,
Обніми, чарівна Айше.)

У третьому куплеті ліричний сюжет на-
буває певного розвитку. В уяві героя поста-
ють зворушливі деталі родинного затишку, 
образ коханої, окреслений традиційними 
у фольк лорі портретними штрихами, по-
стає особливо близьким та милим:

Бербер дукянын алды, аман, асмадыр,
Яремнинъ оглючиги басмадыр,
Сырма сачлы, къалем къашлы 
ёсмадыр,
Кель, меним гузелим…
(Перед перукарнею, аман, аман, 
тінистий навіс,
Кохана моя в ситцевім фартушку,
Золотаве волосся, брови, як шнурочки, 
у чарівниченьки,
Прийди, красуне моя…)

Тут пісня – лагідний монолог світлих 
мрій, ніжний, інколи ледве журливий лі-
ризм якого відтінений легкою грайливістю. 
Віра героя в здійснення світлих мрій, його 
впевненість у завтрашньому дні підкресле-

на точними й багатими римами, в основній 
частині кожного куплету подано потрійну 
риму. Анафоричний початок кожної стро-
фи (як рими точніші, так і строфічна ана-
фора виразніша тут, аніж у раніше роз-
глянутому варіанті), пружність поетичних 
фраз, мальовничість образних штрихів, 
легка тривожність ненав’язливого «аман, 
аман», що ледь відтіняє загальну світлу 
тональність, – усе це сприяє створенню 
відповідної ліричної атмосфери.

Отже, при одній назві, за всієї спіль-
ності деяких рядків, синтаксичних фігур, 
поетичних засобів, розглянуті варіанти 
пісні «Бербер дукяны» настільки різні, що 
можуть сприйматись як два окремі твори. 
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SUMMARY

The variant of the song «Berber Dukyany» («Hairdresser’s») according to the anthology of Ya. Sher-
fedynov is considered in the article. In the work the young man is dreaming about future marriage with 
hairdresser’s daughter, but the financial and social conditions don’t allow him to get married. The lyrical 
character is imagining himself as the owner of the hairdresser’s, married to beloved girl and is trying to 
find possible ways to get the desirable thing. The verses of the song are exposing the clue and emotional 
tension.

The psychologism and dramatic effect of the work are putting in the forefront, explaining with the 
help of the way of rhyming, melody, strengthening with the exclamations «aman». It’s difficult to convey 
clearly the semantics of the sound, but it is similar to the determined with Ukrainian folklore expressions 
like «Oh, woe is me!», «Oh, it’s a pity!». At the same time the everyday details are given with the separate 
figurative traits, which facilitate the emotional effect of the poetic language of the work. This peculiarity 
connected with the appeal to the listener’s imagination make possible different treatings of the concrete 
everyday base of the imagery of the song. The images-symbols of a cup of coffee and perfume are also 
considered in the song.

As the regaling with coffee in the hairdresser’s of the Crimea in the past is the display of respect, we may 
presume that the lyrical character is appealing to his beloved girl with the imaginary request to pour in cof-
fee for him and obviously to show sympathy and caress.

The smell of perfumes is used as the symbol of imaginary happy world where the young man, the owner 
of the hairdresser’s is married to beloved woman. The perfumes are filled into a bottle and its gleam looks 
like the corral glance of beloved eyes.
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The combination of tender lyricism and everyday colouring with artistic refinement connects this 
song with the city romance. Special emotional saturation, certain peculiarity of the rhythm, the system 
of the reiterations and exclamations affirm the present fruitful development of very ancient, archaic 
traditions. 

The other variant of the song «Berber Dukyany», is given in the collection of Il. Bakhshysh. It contains 
also three verses, but their configuration and the development of the plot and the other parameters of the 
work are unlike essentially in comparison with the variant from the anthology of Ya. Sherfeddynov in spite 
of the community of the name and many lines of the poetical language. 

In this variant the dreams of the youth are devoted to the own hairdresser’s, but he will miss the cher-
ished choice for the complete happiness. The sample is not so emotional and dramatic as its result – there is 
no fanciful combination of the spacious and fragmentary lines, the peculiar system of exclamations charac-
teristic for the preceding variant is also absent.

Thus in spite of the community of the name and many lines of the poetical language, syntactical figures, 
poetic means, the considered variants of the song «Berber Dukyany» («Hairdresser’s») are so different that 
may be perceived as two separate works.

Keywords: Crimean-Tatar folk song, lyrical character, psychologism, emotionality, textological analysis, 
originality.

УДК  398.8:[279.17+2-768](47+57) Томаш Бугай 
(Ополе, Польша)

СОВРЕМЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА: 
УСТНЫЕ РАССКАЗЫ, ПЕСНИ И СТИХИ 
ПРЕСЛЕДОВАННЫХ ЗА ВЕРУ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

У статті охарактеризовано й визначено роль і значення сучасного фольклору – усних спога-
дів, пісень та віршів репресованої в Радянському Союзі релігійної громади Свідків Єгови. До-
слідження ґрунтується на матеріалах, зібраних у 2010–2011 роках у ході декількох експедицій, 
які були реалізовані мною в Росії, Україні, Білорусі, Прибалтиці та Молдові. Моїм завданням 
був збір і запис у цифровому варіанті різних форм усної активності, у тому числі меморатів, 
пісень та віршів, а також інших культурних пам’яток, таких, як фотографії, листівки, листи або 
деякі документи.

Ключові слова: Свідки Єгови, субкультура, переслідування, фольклорна творчість.

В статье дана характеристика и определены роль и значение современного фольклора – уст-
ных воспоминаний, песен и стихов репрессированной в Советском Союзе религиозной общины 
Свидетелей Иеговы. Исследование основано на материалах, собранных в 2010–2011 годах в ходе 
нескольких экспедиций, которые были реализованы мною в России, Украине, Белоруссии, При-
балтике и Молдове. Моей задачей являлся сбор и запись в цифровом варианте разных форм уст-
ной активности, в том числе меморатов, песен и стихов, а также других культурных памятников, 
таких, как фотографии, открытки, письма или некоторые документы. 

Ключевые слова: Свидетели Иеговы, субкультура, преследование, фольклорное творчество.

The article describes and defines the role and importance of modern folklore: verbal memories, 
songs and poems of Jehovah’s Witnesses, who were under represions in the Soviet Union. This article 
is based on material collected in 2010–2011 during several expeditions that have been implemented by 
me to Russia, Ukraine, Belarus, the Baltic States and Moldova. My task was to collect and record in 
digital form different forms of oral activity, including memoratyv, songs and poems, as well as other 
cultural landmarks, such as photographs, postcards, letters or some documents.

Keywords: Jehovah’s Witnesses, subculture, harassment, folk works.
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Овлиянии трагических событий 
истории славян в ХХ веке на 

формирование и развитие разных форм 
фольклора уже говорилось неоднократ-
но. Два последних десятилетия породили 
интересные научные и публицистические 
издания, посвященные теме репрессий, 
которые свидетельствуют о том, насколь-
ко обширной и требующей исследования 
остается эта тема. Изучается фольклор 
ГУЛАГа, «блатные песни», «творчество 
неволи». Много аспектов устного творче-
ства пребывало ранее за пределами офи-
циальной науки. Политические и обще-
ственные перемены конца 80-х – начала 
90-х годов XX века создали новые условия 
для сбора и анализа такого рода фолькло-
ра. Однако автобиографические рассказы, 
песни и стихи членов религиозной органи-
зации Свидетелей Иеговы, которые мно-
го лет подвергались гонениям, до сих пор 
не были предметом гуманитарных иссле-
дований. Это можно объяснить разными 
причинами. 

Собранный мною материал – неодно-
родный, он функционирует как особая 
форма современного культурного про-
цесса. В научном дискурсе отсутствует 
единство в интерпретации пространства 
нынешней культуры, и предложенное Уи-
льямом Томсом определение «фольклор» 
нуждается в постоянном пояснении и до-
полнении [6]. Некоторые исследователи, 
такие как Чеслав Гернас, считают создание 
одного точного и универсального опреде-
ления категории фольклора невозможным 
[11, s. 265]. Большинство специалистов со-
гласны с мнением Янины Гайдук-Нияков-
ской, что предмет фольклористических 
исследований гетерогенный и требует ком-
плексного научного подхода [9, s. 130]. 
Этот новый подход Сергей Неклюдов, 
прослеживая очередную смену фольклор-
ной парадигмы, называет «широким куль-
турологическим подходом» [4]. В связи с 
этим сегодня фольклорные исследования 
должны характеризоваться междисципли-
нарностью и вестись на широком сравни-
тельном фоне. Такой подход хотелось бы 
применить и для работы с текстами рели-
гиозной общины Свидетелей Иеговы.

Необходимо учитывать, что меняет-
ся контекст существования современного 
фольклора, а каждая форма коммуника-
ции тесно связана с ситуацией, в которой 
она возникает [9]. Анализируя устные 

материалы верующих, отмечаем один из 
двух происходящих сегодня процессов, 
который, по словам С. Неклюдова, «ха-
рактеризуется тенденцией к формирова-
нию “закрытых” традиций, которые по-
рождаются повышенной потребностью в 
идентификации и самоидентификации 
членов сообществ, стремящихся к куль-
турной изоляции. Это приводит к воз-
никновению специфических культурных 
кодов и текстов, бытующих внутри подоб-
ных сообществ» [3; 4].

На самом деле Свидетели Иеговы во 
время тоталитаризма создавали своего 
рода «закрытое» сообщество. Поводом 
«закрытости» этой группы во время со-
ветской власти была репрессивная по-
литика против членов этого сообщества. 
В советском пространстве и группа ве-
рующих в целом, и отдельные ее пред-
ставители были чужеродным элементом. 
Советская пропаганда представляла их 
как врагов народа – опасных шпионов, 
сумасшедших сектантов и т. д. Репрессив-
ная политика властей делала Свидетелей 
Иеговы группой исключенной, «запре-
щенной религиоз ной организацией». Они 
за свою веру подвергались арестам, обы-
скам, штрафам, заключению и трудовым 
лагерям. У родителей забирали детей и 
отдавали их в детдома. На работе устраи-
вали показательные суды. Пиком пресле-
дований стали две массовые ссылки ты-
сячей верующих из Украины, Молдовы, 
Белоруссии и Прибалтики в Сибирь [5; 
2]. Депортацию Свидетелей Иеговы с 
1951 года украинский историк Констан-
тин Бережко воспринимает «як спробу 
повного знищення релігійної громади на 
території України» [1].

На местах ссылки в Сибири или в тру-
довых лагерях верующие создавали от-
дельное сообщество людей, сплоченных 
вокруг общей религиозной идеи. Хотя они 
проживали в разных республиках и при-
надлежали к разным народам, относились 
к самым разным общественным слоям, от-
личались по материальному статусу – их 
можно без преувеличения назвать объ-
единенной, практически «герметичной» 
группой людей, которые готовы, несмотря 
на сложившиеся в Советском Союзе усло-
вия, остаться верными своим принципам 
и убеждениям. Устные рассказы, в основ-
ном автобиографические, песни и стихи 
помогали этой своего рода субкультуре со-
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хранять обособленность и оставаться важ-
ной составляющей общества. О том, что 
респонденты ярко выделялись на фоне 
других выселенцев и заключенных, сви-
детельствуют следующие фрагменты из 
рассказов людей, которые сталкивались 
с ними.

Я жила в Казахстане, я родилась там 
<…> работала в УВД, в тюрьме надзи-
рателем. <…> В Целинограде, на Рево-
люционной улице, забыла какой номер. 
Сейчас, вроде бы ее перенесли на другое 
место. <…> Я работала с 1952-го года, и 
вот, считайте, 21 год. <…> Потому что 
тогда такой наплыв был, какие годы – не 
помню, сажали Свидетелей Иеговы очень 
много. <…> Они были спокойные. Они 
не ругались (Клавдия Дубина, тюремный 
надзиратель в Казахстане. Запись интер-
вью: Калининград, РФ, 18 мая 2010 г.).

Когда первый раз встретил Свидете-
лей Иеговы? Это было в 1951 году в тюрь-
ме в Киеве. <…> Вели себя по-другому, 
как бы это сказать, свидетельствова-
ли. <…> Их, так сказать, знали все, по-
тому что ихня мова была другая (Роман 
Дидух, арестован и сослан в лагеря в Ом-
ске и Кемерово. Запись интервью: Львов, 
Украина, 25 марта 2011 г.).

Я тогда был молодым и боролся про-
тив Советской власти, был членом од-
ной молодежной организации. Это было 
где-то в 1949 году, 18 лет было. Приговор 
был 25 лет. Тогда там, в тюрьме, позна-
комился со Свидетелями Иеговы. <…> 
Разница между Свидетелями Иеговы и 
другими заключенными была еще больше, 
чем темная ночь и светлый день. Огром-
ная разница, я сам видел это. Заклю-
ченные, которые там были, напоминали 
живых мертвецов. Такой искусственный 
программированный механизм, и они как 
бы живут по своей программе. Свидете-
ли Иеговы как обитатели другого мира 
были более спокойные, счастливые, всег-
да и со всеми доброжелательны. Один 
молодой Свидетель сказал мне, что ско-
рее умрет, но не будет воровать, ска-
зал мне это спокойно и радостно, умиро-
творенно. “Наказание не так важно для 
меня, – сказал он, – главное делать все 
правильно”. Свидетели Иеговы были 
счастливы как бы “изнутри”. Счаст-
ливые люди (Лембид Трелл, арестован и 
сослан в лагерь в Воркуту. Запись интер-
вью: Таллинн, Эстония, 28 июля 2010 г.).

Фольклорные формы сыграли значи-
тельную роль в создании групповой па-
мяти. В те времена члены религиозной 
общины Свидетелей Иеговы находились 
в подполье. Они не могли открыто пере-
писываться или вести дневники и писать 
воспоминания. Кроме того, информация, 
передаваемая в официальном дискурсе, 
отражала лишь деформированную дей-
ствительность. Правдивые сведения рас-
пространялись только в кругу самых 
близких людей, часто шепотом и при за-
крытых дверях. Верующие считали их 
более соответствующими действитель-
ности. На основании этих рассказов они 
укреп ляли свою веру, обретали свой осо-
бый духовный мир. Эти сведения были 
недоступны людям, не принадлежащим 
к общине Свидетелей Иеговы. Память 
выступала для этой группы особым про-
странством, в котором хранились важ-
ные сведения о реальных событиях из 
прош лого, об их значении и роли в жиз-
ни сообщества. Пространством, в кото-
ром непрерывно существовали ценности, 
близкие каждому члену сообщества, и в 
котором сохранялось духовное наследие, 
определялись религиозные образцы по-
ведения.

Благодаря подобной трансмиссии вос-
поминаний у нас появилась сегодня воз-
можность узнать, как была организована 
подпольная духовная жизнь этой группы, 
и, соответственно, определить специфику 
ее обычаев и традиций [8]. Предложенный 
материал дает нам представление о том, 
как проходил самый важный ежегодный 
праздник – Вечеря воспоминания смер-
ти Иисуса Христа. Отмечался он весной 
в день, который являлся 14-м днем меся-
ца нисан по еврейскому календарю. Ве-
рующие встречались вечером небольши-
ми группами, слушали Библию, которая 
напоминала присутствующим о событиях 
последних дней жизни Христа. Участни-
ки передавали друг другу символы: пре-
сный хлеб и вино, олицетворяющие без-
грешное тело и кровь Христа, отданные 
им во благо человечества. Передавание из 
рук в руки этих вещей также было очень 
важным моментом, поэтому даже в местах 
заключения верующие старались любым 
способом добыть хлеб и вино. В связи 
с тем, что дата праздника обычно была 
известна представителям властей, пре-
следованные уже с утра находились под 
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наблюдением и должны были предприни-
мать решительные шаги, чтобы прийти на 
оговоренное ранее место без сопровожде-
ния сотрудников органов КГБ. Понятно, 
что в таких условиях не всегда был возмо-
жен соответствующий процедуре наряд, 
но женщины старались, по возможности, 
надевать платье или юбку и накрывать го-
лову платком.

Среди религиозных традиций и обы-
чаев важное место занимали встречи- 
собрания. Мои информанты вспомнили, 
что собирались они тайком, часто позд-
ним вечером или ранним утром при за-
крытых дверях и окнах. Во время встреч 
читали и обсуждали Библию, слушали 
выступления на библейские темы, моли-
лись, а иногда даже пели песни. Однако 
особым событием для членов религиозной 
общины были встречи, которые проходи-
ли два-три раза в год, рассчитанные на 
большое количество участников. Они час-
то организовывались на природе, в лесах 
и на полях. Во время таких «конгрессов» 
на реке или в пруду происходило креще-
ние новых членов сообщества. Участни-
ков обряда полностью погружали в воду, 
что символизировало их смерть и уход из 
грешного мира. Из воды они выходили 
рожденные заново для того, чтобы слу-
жить уже непосредственно Богу. Креще-
ние было важным шагом в жизни нового 
члена и должно было осуществляться им 
осознанно, поэтому Свидетели Иеговы не 
крестили младенцев и детей. Крещению 
предшествовал период, когда кандидат 
знакомился с библейскими учениями и 
образом жизни сообщества, а также на-
чинал проповедовать благую весть дру-
гим людям. 

Анализируя традиции и обычаи, о 
которых нельзя забывать при культуро-
ведческом исследовании, стоит вспом-
нить об организации свадеб для членов 
сообщества. Во времена запрета рели-
гиозной деятельности свадьба была для 
верующих единственной возможностью 
организовать встречу для большого кру-
га людей, чтобы распространить тексты, 
представляющие различные религиозные 
образцы поведения. В таком контексте 
(во время свадьбы) встреча членов сооб-
щества не вызывала особых подозрений 
у сотрудников КГБ. После официальной 
регистрации в ЗАГСе начиналось сва-
дебное торжество. Вначале назначенный 

ранее женихом мужчина молился от име-
ни всех гостей о благословлении пищи, 
о мероприятии в целом и, конечно же, о 
счастье для молодоженов. Все садились 
за стол, чтобы приступить к трапезе, 
свадебная церемония проходила по на-
меченному плану. Некоторые мужчины 
выступали с речами на библейские темы. 
В большинстве своем  их беседы касались 
семейного счастья. Обсуждались роли 
мужа и жены, которые определил им Бог, 
Создатель брака. Муж как глава семьи 
должен заботиться о жене в материаль-
ном, эмоциональном и духовном смысле. 
Жена должна подчиняться мужу и ува-
жать его. Будущим родителям давались 
советы в отношении воспитания детей. 
Затем обсуждались и другие вопросы, 
связанные с христианским образом жиз-
ни, подчеркивалась польза применения 
в жизни высоких нравственных норм. 
Кроме речей, представлялись в сцени-
ческой форме также библейские сюжеты 
из древней истории Израиля или жизни 
Христа и его учеников. Репетиции прохо-
дили за несколько дней или даже недель 
до свадьбы. Для актеров были подготов-
лены специальные костюмы и реквизиты. 
Праздничной атмосфере способствовала 
музыка – в основном песни под аккомпа-
немент аккордеона и скрипки. Основная 
тематика песен была религиозная.

Ключевое место в автобиографических 
рассказах занимают события, связанные 
с жестокими преследованиями. Тюрьму, 
лагерь и ссылку в Сибирь информанты 
воспринимали как значимый эпизод своей 
биографии, главным для них оставалось 
рассказать обо всем так, как оно было на 
самом деле. Для них был важен рассказ 
со всеми подробностями, например, о том, 
как проходила ссылка. Ночью солдаты 
с собаками окружали их дом, предлага-
ли отречься от веры и пойти на сотруд-
ничество, а после отказа – погружали на 
машины. С собой разрешали взять лишь 
самые необходимые вещи. Все имущество 
конфисковывалось. Всех – также детей 
и стариков – погружали в «телятники», 
в которых даже нар могло не быть. До-
рога длилась около трех недель. Ссыль-
ные помнят страдания маленьких детей 
в пути, вспоминают о борще, который 
один раз получили на остановке, о холо-
де, о песнях, которые пели, несмотря на 
реакцию солдат…
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Репрессированные Свидетели Иеговы 
пребывали в ситуации, которую Фриц 
Шитце называет «траекторийной» – они 
не могли повлиять на происходящие с 
ними события, а могли только им подчи-
ниться; основным видом ощущений для 
них на тот момент было лишь страда-
ние [12]. Устная трансмиссия воспомина-
ний, как считает Я. Гайдук-Нияковская, 
может помочь людям, которые пережили 
тяжелые жизненные ситуации, справить-
ся с травмой [10]. Когда они представля-
ют свои воспоминания, пытаются словами 
обозначить события из тех времен репрес-
сий, возникает состояние эмоциональной 
боли. Рассказывая о своих жизненных пе-
рипетиях, они придают индивидуальное 
значение и смысл собственным действиям, 
а соответственно, предлагают свое виде-
ние прошлого.

В обществе Свидетелей Иеговы к сво-
им историям апеллируют в связи с раз-
личными жизненными ситуациями и 
событиями. Обращаясь к воспоминани-
ям прошлого, представители этой рели-
гиозной группы используют категорию, 
которую Ян Ассман называет «фигурой 
памяти» [7]. Благодаря этому им удается 
выявить истину: репрессии и гонения яв-
ляются неотъемлемой частью жизни ве-
рующих христиан. Тот факт, что едино-
верцы были готовы выстоять перед лицом 
нацистских и сталинских репрессий, се-
годня укрепляет их веру и призывает 
также действовать при необходимости. 
С помощью такой «фигуры памяти», как, 
например, депортация в Сибирь, форми-
руются определенные ценности, такие 
как: лояльность к библейским принци-
пам, а также верность своим убеждениям 
и готовность их отстаивать.

Собранные мною фольклорные мате-
риа лы могут выступать предметом ин-
тереса для разных научных дисциплин. 
С позиций культурологии они важны 
потому, что отражают психологию от-
дельных представителей и целой рели-
гиозной группы, определяют механизмы 
ее функционирования, стереотипы мыш-
ления, мир ценностей. Кроме того, эти 
материа лы представляют систему верова-
ний и обрядов, а также всего, что с этим 
связано, предлагают определенные куль-

турные коды поведения, при этом позво-
ляют исследовать культуру памяти и осу-
ществлять процесс идентификации, дают 
возможность увидеть и оценить события 
прош лого с новой точки зрения.
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SUMMARY

As the result of different repressions – such as deportation to Siberia or labor camps, Jehovah’s Witnesses, 
who came from different Slavic countries started to create a unique community (subculture). 

On the base of folklore material, which I collected in 2010–2011, I’d like to show the most popular forms 
of folk art, with the help of which knowledge about past events are retold among the inhabitants of the Slavic 
countries.

For those who have ever found themselves in a trajectory situation, the use of different forms of folklor-
istic creativity was a way to cope with the trauma suffered they were from. It also created the opportunity to 
retell the truth about past reality, executed the didactic function, as well as helped to protect the identity of 
the group.

Social and political changes in 1989th and 1991st helped to the voice of the persecuted to be heard in the 
wider scale than family, close friends or local religious community. Now these memories play an important 
role in society and Jehovah’s Witnesses do not lose popularity.

Keywords: Jehovah’s Witnesses, subculture, persecution, folk art.

УДК  784.71+398.22]:355.01(100)“1914/1918”  Оксана Кузьменко  
(Львів)

СТРІЛЕЦЬКА ТЕМА В КОНТЕКСТІ  
ФОЛЬКЛОРНОЇ ПРОЗИ ПРО ПЕРШУ СВІТОВУ ВІЙНУ  
(проблеми збереженості, атрибуції та едиції) 

Народним оповіданням та переказам про січових стрільців належить важливе місце в укра-
їнському прозовому фольклорі про Першу світову війну. Серед нагальних питань їх досліджен-
ня – пошук давніх фіксацій, здійснення спеціальних фольклорних записів, жанрове визначення 
текс тів, підготовка до видання тематичного збірника. Проблемним є питання вироблення єдиних 
принципів розшифрування матеріалу (застосування виконавської моделі допомагає встановити 
фольклорність творів), а також його упорядкування.

Ключові слова: прозовий фольклор, перекази про січових стрільців, фольклорність, виконав-
ська модель.

Народные рассказы и предания о сечевых стрельцах занимают важное место в украинском 
прозаическом фольклоре о Первой мировой войне. Среди главных вопросов их изучения – по-
иск давних фиксаций, проведение специальных фольклорных записей, жанровое определение 
текстов, подготовка к изданию тематического сборника. Проблемным остается вопрос единых 
принципов расшифровки материала (применение исполнительской модели помогает определить 
фольклорность произведений), а также его упорядочения.

Ключевые слова: прозаический фольклор, предания о сечевых стрельцах, фольклорность, ис-
полнительская модель.

Folk and traditional stories about riflemen take a significant place in the layer of Ukrainian WWI 
prose folklore. Among the urgent problems in their research are: searching of old-established fixations, 
conducting of direct-oriented folklore records, genre determination of texts, preparing of a thematic 
collection to the publication. Certain problems are risen with the question of working out of common 
principles for decipherment of the collected material (applying the ’performer model’ is helpful to 
identify the folklority of pieces) as well as its regulation.

Keywords: folk stories, traditional stories about riflemen, folklority, ’performer model’.

Народним оповіданням та переказам 
про українських січових стрільців 

належить важливе місце в українському 
прозовому фольклорі про Першу світову 

війну. Вони є тією невід’ємною часткою 
народної творчості українців, що вини-
кла на початку ХХ ст. і яка з причини 
підцензурності радянської гуманітарної 
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 науки була представлена надто тенденцій-
но й неповно. Відомо, що видання україн-
ського фольклору, які виходили впродовж 
1920–1980-х років, не могли відобразити 
об’єктивної картини розвитку оповідної 
традиції на історико- героїчну тематику. 
Мусимо визнати, що навіть ті нечислен-
ні тексти, які ввійшли до тематичних 
збірників історичної прози ХХ ст., – 
кон’юнктурні [3, c. 125–340] 1. Очевид-
ною є їхня обмеженість і щодо часу за-
пису, і щодо географії (виключно тексти 
із центрально-східних областей України), 
і щодо відібраних сюжетів. Переважа-
ють оповідання, у яких героїзується ре-
волюційна боротьба більшовиків, Черво-
на Армія в її боротьбі з «білополяками», 
«козаками», «махновцями», «петлюрівця-
ми» [див.: 14, c. 192–193, 143, 204–205]. 
Натомість оповідання про антибільшо-
вицькі виступи селян подано завуальова-
но – як «антигайдамацькі». Певною мі-
рою на таку «особливість» звернув увагу 
С. Мишанич. Як упорядник академічного 
збірника «Народні оповідання» (1986), 
він зазначив, що майже всі вони записа-
ні в 1930-х роках від колишніх учасників 
подій, «переважно від робітників Доне-
цька і Ворошиловграда, Києва і Запоріж-
жя, Нікополя і Борислава. Лише окремі 
зразки зафіксовані в селах Чернігівщини, 
Київщини, Дніпропетровська, Полтавщи-
ни й Буковини» [12, c. 343–344]. Отже, 
питання висвітлення всенародного погля-
ду на світову війну 1914–1918 років, яка, 
за свідченнями істориків, була важким 
випробуванням для України й особливо 
для західноукраїнських земель, залиша-
ється актуальним і надалі. У нашій стат-
ті ми спробуємо окреслити найважливіші 
моменти в дослідженні фольк лорної про-
зи початку ХХ ст. головно в аспекті стрі-
лецької тематики.

Першим кроком був пошук давніх за-
писів фольклору про січових стрільців. 
В Архівних наукових фондах рукопи-
сів та фонозаписів Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України збе-
рігаються матеріали, які засвідчують, що 
збір новотворів про світову війну одним з 
перших започаткував В. Гнатюк. Автори-
тетний фольк лорист особисто зафіксував 
декілька оповідань про драматичні епі-
зоди життя українських селян Галичини 
під час московської окупації [АНФРФ 

ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 413, арк. 3–5]. 
Його ідею систематичного збирання різно-
жанрових творів, у тому числі прозових, 
було висвітлено в статті «Війна і народ-
на поезія» (1916). До роботи долучилися 
як інтелігенція, свідома цінності цього 
матеріалу (А. Баб’юк, О. Бабій [див.: 8, 
c. 233–236; 9, c. 188], П. Шекерик-Дони-
ків, Б. Заклинський та ін.), так і селяни, 
які волею долі опинилися на фронті.

Спеціально справу запису оповідей 
січових стрільців організував Осип На-
зарук (1883–1940), відомий на початку 
ХХ ст. громадсько-політичний діяч Га-
личини, публіцист. Його праця як керів-
ника стрілецького культурно-мистецько-
го об’єднання «Пресова кватира УСС» 
увінчалася зібранням цінних спогадів. 
Незначна частина цих автобіографічних 
оповідань у формі меморатів, а також са-
тиричних творів малих прозових жанрів 
(стрілецькі анекдоти, афоризми) зберіга-
ється у фондах Центрального державно-
го історичного архіву у Львові [ЦДІАУЛ,  
ф. 309, оп. 1, спр. 1785, арк. 1–15; ф. 359, 
оп. 1, спр. 76, арк. 1–125; ф. 359, оп. 1, 
спр. 83, арк. 1–43; ф. 353 т, оп. 1, спр. 227, 
арк. 26–50]. Проте більшість унікального 
матеріалу, на жаль, перебуває за межа-
ми України, зокрема в Національній біб-
ліотеці у Варшаві, куди було вивезено 
частину архіву НТШ 2. Нам вдалося роз-
шукати рукописи воєнних оповідань, що 
їх було записано з уст рядових стрільців, 
а також стрілецькі щоденники, нотатки 
із цікавими вкрапленнями фольклорних 
творів (текстів стрілецьких пісень, описів 
участі стрільців  у календарно-обрядових 
діях тощо) 3. Деякі з оповідань О. Наза-
рук опублікував у книзі «Слідами Україн-
ських Січових Стрільців» (Відень, 1916), 
яку написав у формі польового щоденни-
ка. Зіставляючи її з рукописами, бачимо, 
що автор досить уважно поставився до пе-
редачі змісту оповідань з життя стрільців. 
Методика, яку він обрав, а саме – доклад-
не протоколювання усних оповідань, від-
творення їх у формі розширених цитат, 
типологічно наближена до процесу запису 
і складання скриптів фольклорної прози. 
Крім цього, тексти були записані від різ-
них за віком і за ієрархічним положенням 
січовиків (стрільці, четарі, десятники, со-
тники), із ретельним збереженням особ-
ливостей діалектного мовлення («списане 
“із уст”, просто, щиро і майже наївно, 
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зовсім, як оповідав»), з дуже докладною 
паспортизацією, у якій подано яскраву 
характеристику оповідача.

Практика записування під час війни 
особистих гострих вражень, почутих зі 
слів товаришів-стрільців, захоплювала ба-
гатьох стрільців. Деякі оповідання було 
літературно опрацьовано й опублікова-
но ще під час війни на шпальтах газет і 
календарів. У повоєнний час стрілецькі 
спогади було надруковано на сторінках 
галицької преси, яка припинила свою ді-
яльність у 1939 році [11].

Фольклорні записи переказів та опові-
дань про січових стрільців було здійснено 
на початку 1990-х років. Тоді на пробле-
мі запису зникаючих зразків прози пер-
шої третини ХХ ст. закцентував увагу 
Г. Дем’ян. Невдовзі, ґрунтуючись на ма-
теріалі з архіву Г. Дем’яна та власних за-
писах із Бойківщини, коротку характерис-
тику трьом сюжетам про січових стрільців 
дав В. Сокіл. Відтак у наступному десяти-
літті спеціальних записів народної прози 
про січових стрільців ніхто не здійснював, 
вони з’являлися спорадично в руслі інших 
фольклористичних тем. Віднедавна народ-
ні оповідання про Першу світову війну, 
перекази про українське січове стрілецтво 
стали об’єктом наших цілеспрямованих 
пошуків. Зважали передусім на особистий 
досвід збирання стрілецьких пісень, най-
більше з яких було записано на Опіллі, 
Західному Поділлі, Буковині, Гуцульщи-
ні, Покутті, Бойківщині, Надсянні [19]. 
У цих регіонах інформатори нерідко су-
проводжували виконання пісень цінними 
коментарями, що стосувалися історичних 
подій, пов’язаних із січовими стрільцями, 
їхньою діяльністю під час війни чи в по-
воєнне двадцятиліття. Інколи ці репліки 
переростали в художню оповідь про пере-
бування стрільців у цій місцевості, стрі-
лецькі пам’ятники та могили тощо. За-
значимо, що на вибір терену для запису 
фольклорної прози про січових стрільців 
впливає локальний характер збереження 
польового матеріалу. «Позатекстові яви-
ща» (місця стрілецьких боїв, тривалої 
дислокації, розташування Вишколу, Коша 
УСС тощо) дозволили окреслити прерога-
тивні регіони для обстеження. Наші за-
писи під час експедицій на Східне та За-
хідне Поділля (2006, 2008), Закарпаття й 
Бойківщину (2007) переконали в тому, що 
матеріал не виходить за рамки традицій-

ного формування сюжетів історичної про-
зи, які, на думку дослідників, пов’язані 
не так з «великою» історією, як із «мікро-
історією», з утіленням фактів «місцевого 
масштабу» [6, c. 108]. Так, оповідання 
інформаторів із с. Вівся Козівського ра-
йону Тернопільської області стосувалися 
епізоду про стрілецьку могилу, що стоїть 
у центрі села. Тут вдалося записати опо-
відання з мотивами: учитель ініціює ство-
рення стрілецької могили; селяни насипа-
ють стрілецьку могилу всупереч польській 
владі; дівчата вшановують стрілецьку мо-
гилу; вороги розкидають стрілецьку мо-
гилу. У цьому оповіданні образ могили є 
композиційним центром.

Окрушини історій про стрілецтво зберег-
лися переважно в пам’яті літніх людей. Ці 
твори відображають історичну дійсність із 
позиції далекої ретроспекції, що дозволяє 
вважати їх переказами новітньої доби. За-
галом у жанровій атрибуції прозових тво-
рів про січових стрільців особливу роль 
відіграє оповідач та його аудиторія. Цей 
чинник дозволяє зробити розподіл. Кри-
терієм слугує середовище виникнення й 
побутування творів (стрілецьке, загально- 
народне), адже спершу побутували опові-
дання-спогади та твори малих жанрових 
форм (анекдоти) самих січових стрільців 
як учасників і свідків стрілецького чину. 
У наш час можна записати оповідання, 
перекази, зрідка легенди 4 про стрільців 
або з домінуючими мотивами на стрілець-
ку тему. Інформатори перебувають на 
значній епічній відстані від описуваних 
подій. У неоднорідній жанровій панора-
мі прозових творів про «австрійську» чи 
«польську» війни помітний типологічний 
зв’язок з давнішими пластами україн-
ського воєнного фольклору (козацький, 
гайдамацький, опришківський), який був 
породженням соціальних та національно- 
визвольних рухів [4, c. 52–53].

Не менш гостро стоїть питання науко-
вого представлення прозового фольклору, 
який з’явився у ХХ ст. [18, c. 72–429; 20; 
22], що фактично входить у методологіч-
ну сферу усноісторичних досліджень [1, 
c. 78–270; 10, c. 139–149; 15, c. 216–226]. 
Опубліковані протягом останніх років 
фольклорні збірники відображають різ-
ні методи едиційної текстології, що під-
тверджує існуючу проблему делімітації 
текстів новітньої формації, яку порушив 
Р. Кирчів. Цінним є визначення однієї 
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з ознак фольклорності сучасного тексту, 
яка, на думку вченого, полягає в процеду-
рі «уловлення присутности фольклорної 
свідомості як об’єднуючого чинника сис-
теми стереотипів тексту» [5, c. 293]. Ав-
тор чітко говорить про те, що бачення і 
врахування елементів традиційності й 
стабільності фольклорного тексту є неод-
мінним складником механізму виокрем-
лення з мовленнєвого потоку та моти-
вації його фольклорності [5, c. 294]. Ці 
питання стосуються також оповідань про 
стрільців. Справді, тексти, які вдалося 
записати, часто не мають достатніх ознак 
традиціоналізації, хоча певні прикмети 
вказують на процес виходу їх за рамки 
«разовості». Вагомим орієнтиром уважає-
мо підхід С. Мишанича в баченні фольк-
лорної природи оповідань-спогадів. Уче-
ний обґрунтовує думку про те, що вже на 
рівні першого повідомлення про подію до-
мінантною стає не інформація, а «ретро-
спективна передача почуттів, переживань 
очевидця, свідка, учасника події, зобра-
ження емоційного стану оповідача» [13, 
c. 42], де відповідна оцінка формує ху-
дожню структуру твору. 

Розглянемо, для прикладу, оповідання,  
яке ми записали в с. Посухів Бережан-
ського району Тернопільської області. 
Оповідачка Ганна Скальська, 1946 р. н., є 
типовим носієм фольклорної традиції, яка 
вільно почувається із зацікавленою ауди-
торією. Перший досвід спілкування ще в 
1998 році вказував на те, що інформаторка 
(колишня голова сільради) не відчувала 
дискомфорту від присутності незнайом-
ців, оскільки мала можливість часто спіл-
куватися з різними людьми. Після опиту-
вання з’ясувалося, що вона виховувалася 
в системі традиційного світосприйняття. 
Її поняття про моральні, духовні якості 
людини, традиційні знання формувалися 
в родині (стандартні фрази «моя бабуся 
розказувала», «моя цьоця розказувала»). 
Це було важливо для нас і під час дру-
гої зустрічі, метою якої став запис спога - 
дів про січових стрільців. Прик метно, що 
негативи, пов’язані з відтворенням тексту 
на «замовлення», значною мірою нівелю-
валися природністю й щирістю атмосфе-
ри повторної зустрічі. Обмеженість часу, 
виділеного для записувача, спровокувала 
дещо прискорений темп оповіді, що по-
значилося на її наповненості. Такі деталі 
варто враховувати й фіксувати в скрип-

тах, оскільки комунікативний аспект, як 
засвідчують спостереження багатьох авто-
ритетних дослідників прозового фольк-
лору, є важливим. На думку К. Чисто-
ва, текст переказу формується в ході 
його вико нання й залежить від обставин, 
у зв’язку з якими він виконується [21, 
c. 156] 5. Тому інформацію про умови 
запису, склад аудиторії для подальшого 
опрацювання тексту вважаємо потрібною.

При розшифруванні оповідання ми 
застосували методику змішаної системи 
поєднання пунктуаційних знаків, яку 
успішно апробували О. Бріцина та І. Го-
ловаха [2, c. 54–55]. Автори, і це нам 
видається переконливим, враховували 
не тільки діалектні особливості, але й 
ритміко- інтонаційний малюнок, що впли-
ває на зміст твору. Скориставшись новою 
методикою, помітили цікаве явище. Ви-
конавиця несвідомо інтонувала з потоку 
мовлення слова, які в тексті є опорними, 
клішованими зачинами, кінцівками або 
медіаторами художньої образності. Наве-
демо фрагмент розповіді, коли оповідачка 
тільки входила в атмосферу творення, на-
магалася сформулювати відповідь на за-
питання: «Хто такі січові стрільці?»:

«Лєгіóн Українських Січових́ Стріль-
цíв – це булá áрмія, якá воювáла в склá ді 
Австро-Угóрської áрмії. Так в селí розкá
зували, і я то повтóрюю. 

Дусить тогó, коли ́ йшли ́ бої на горí 
Лисóні, то котрий́ січовий́ стрілéць 
гин́ув там, то йогу привозил́и сюди ́ 
на похорóнення в селó. Один́ хозяїн, 
госпóдар, віддáв свогó горóда для тóго, 
щóби зробит́и цвúнтар. То прóсто йогó був 
такий́ героїчний, патріотич́ний вчин́ок. 
Томý що, хто міг колис́ь таку дорогý 
зéмлю віддáти?! А він, бáчите, віддав, ту 
зéмлю.

Дóсить тóго, що там, котрúй загúнув, 
йогó привóзили тут, хоронил́и на 
тóму цвин́тарі. Але навпрóти цвин́тара 
булá хатин́а, в якíй розмíщувався во-
єнний гóспіталь. І там вихóджували. 
Когó вих́одили, то вих́одили, а когó не 
вих́одили, то знóву таки ́ чéрез дорóгу 
хоронил́и на тóму цвин́тарі» 6.

Перегляд низки інтонаційно виділе-
них слів засвідчив, що суб’єкти дії (ар-
мія, цвинтар, хазяїн, земля, госпіталь) 
і преди кати (гинув, виходжував) тво-
рять каркас зачину сюжету, де домінує 
мотив «господар віддає свою землю під 
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цвинтар». Цей життєвий факт викликає 
яскраві чуттєві зрушення в оповідач-
ки: здивування і схвалення. Водночас 
її емоційно-аксіологічна позиція щодо 
зображуваного допомогла створити не 
стільки інформативний, скільки естетич-
но забарвлений текст, де наявні ознаки 
ідеалізації героя через гіперболізацію 
вчинку, що пере дано через форму рито-
ричного запитання. Художність переказу 
підкріплено актуалізацією символічного 
образу, що виразилося в повторенні та 
наголошуванні слова «земля», яке є тим 
нервовим вузлом, дотик до якого, за ви-
словлюванням О. Веселовського, пробу-
джує в нас низку певних образів. 

Досить важливою проблемою є визна-
чення меж твору в контексті бесіди, у яку 
він включений. Якщо препарувати опо-
відання, то можемо виділити декілька 
сегментів, що реалізують окремі сюжето-
творчі мотиви. Цілісно текст охоплює ча-
совий проміжок від 1916 року до почат-
ку 1990-х років. Зміст указує на те, що 
маємо справу з жанровою видозміною, де 
очевидним є перехід від історичного пере-
казу до меморату. Справді, спочатку йде 
розповідь про події героїчного минулого, 
свідком яких оповідачка не була: в епіч-
ній тональності мовиться про господаря, 
який віддав землю під стрілецький цвин-
тар. Далі оповідь переривається перека-
зом про вишитий ясічок, який можна вва-
жати самостійним фольклорним твором з 
ознаками сформованої структури 7. На-
ступні фрагменти представлено у формі 
меморату, де частини демонструють різні 
стадії епічного часу – і того минулого, де 
оповідачка могла опиратися на власний 
досвід (замурування брами-тризуба на 
стрілецькому цвинтарі в «совєтський» пе-
ріод), і того недавнього минулого, де вона 
була дійовою особою драматичних подій, 
пов’язаних із відновленням брами. Про 
фольклорність останньої частини розпо-
віді, очевидно, говорити рано.

У підсумку зазначимо, що ми нама-
галися коротко охарактеризувати питан-
ня, які спонукають до вироблення чіт-
кіших критеріїв атрибутування сучасної 
фольк лорної прози. У перспективі це 
допоможе підготувати збірник опові-
дань та переказів про січових стрільців, 
над яким працюємо. Потрібність його 
в українській фольклористиці безсум-
нівна, оскільки продиктована потребою 

об’єктивного відображення народного 
погляду на непросту та трагічну історію 
України у ХХ ст.

Примітки
1 У передмові до збірника «Великий 

Жовтень і громадянська війна в народній 
творчості України», який присвячено «рево-
люційній поезії українського народу 1905–
1920 рр.», мовиться про те, що «далеко не 
все ще зібрано і записано з того, що створе-
но в період революції і в перші роки Радян-
ської влади».

2 Висловлюємо щиру подяку п. Галині 
Сварник за допомогу в організації доступу до 
рукописів [див.: 17, c. 20–23].

3 Archiwum Biblioteky Narodowej w Warsza-
wie. – Archiwum im. T. Szewczenki, 1459, XVI, 
14, 18/12, арк. 1–4 (Оповідання чотаря Мико-
ли Саєвича. «Відібрання гуцулів з польських 
леґіонів»); 18/16, арк. 1–18 (Оповідання Оси-
па Антона Левицького, родом з Фалькова); 
18/11, арк. 2–39 (Записки Якова Рудницького 
зі сотні Ґутковського) тощо.

4 Побутують легенди про сотника УСС, 
генерала-четара УГА Мирона Тарнавського 
(1869–1938) [див.: 16, c. 23]. 

5 Такої думки дотримуються С. Мишанич, 
О. Бріцина.

6 Записала О. Кузьменко 16 жовтня 2006 р. 
у с. Посухів Бережанського р-ну Тернопіль-
ської обл. від Ганни Скальської, 1946 р. н. 
[домашній архів О. Кузьменко].

7 Цей текст ми опублікували в статті 
«Актуалізація образу “могила” у сучасній 
фольк лорній традиції про січових стрільців» 
[7, c. 265].
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Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ – Архівні наукові фонди 
рукописів та фонозаписів Інституту мистецт-
вознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України

ЦДІАУЛ – Центральний державний істо-
ричний архів України у Львові

SUMMARY 

The article considers the genres of Ukrainian prose folklore about the World War I, namely folk stories 
and legends about the Ukrainian riflemen; highlighted the problems associated with fixation, systematization 
and research.

Samples of these genres of folk art were presented in publications in 1920s–1980s incomplete and one-
sided, because the Soviet censorship prevented the display of objective picture of the narrative tradition in 
historical and heroic themes. Another problematic issue is the limited time and geography of its recordings.

The basic points in the study of folk prose of early XXth century, mainly in aspects of riflemen topic are 
outlined.

V. Hnatiuk started an early interest to the lumps of World War. He has conducted systematic collection  
of works of various genres. Special case of records of riflemen narratives was organized by O. Nazaruk.

In the early 1990s, the problem of collecting and research of the samples of prose of the first third of the 
XXth century noticed G. Damian and V. Sokil. In the next decade, special recordings of folk prose of riflemen 
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appeared sporadically in line with other folkloristic themes. Only recently popular stories of the World War 
I, stories about Ukrainian riflemen became the object of our targeted searches.

Our expeditionary work has convinced us that the material does not extend beyond the traditional sub-
jects forming a historical fiction and is more strongly associated with the «microhistory» of facts «local scale» 
than the «big» story.

Another problem is the issue of developing common principles of descryption of material and its ordering.
When decoding, we used the technique of mixed system combining punctuation, approved successfully 

by О. Britsynа and І. Holovakha.
The folklore collections published in recent years, confirming the existing problem of delimitation texts 

recent formation, which R. Kyrchiv had broken.
In addition, we note that we have tried to outline briefly the issues that lead to the formation of clearer 

criteria of modern folk prose. Research was motivated with the need of objective coverage on the popular 
view of the World War in 1914–1918.

Keywords: folk stories, traditional stories about riflemen, folklority, ’performer model’.

УДК  398.2:801.81  Оксана Лабащук 
(Тернопіль)

ПРАГМАТИКА НАТАЛЬНОГО НАРАТИВУ

У статті досліджено натальні наративи – розповіді матерів про їх особистий досвід очіку-
вання, народження, плекання, виховання немовляти. За допомогою материнського наративу пе-
редаються й зберігаються традиції, пов’язані з народженням і вихованням дитини. Виконання 
цих текстів дозволяє жінці інтегруватися в материнську спільноту, утвердити себе в ролі матері, 
здобути визнання серед інших жінок-матерів. Переповідання материнського досвіду є складовою 
родильних ритуалів. Обмін життєвими історіями між жінками, які мають схожий досвід, допо-
магає молодим матерям подолати депресію і є способом емоційної розрядки.

Ключові слова: натальний наратив, материнство, жіночий фольклор, родильний обряд.

В статье исследуются натальные нарративы – рассказы матерей об их личном опыте ожи-
дания, рождения, воспитания младенца. С помощью материнского нарратива передаются и со-
храняются традиции, связанные с рождением и воспитанием ребенка. Выполнение этих текстов 
позволяет женщине интегрироваться в материнское сообщество, утвердить себя в роли матери, 
получить признание среди других женщин-матерей. Пересказ материнского опыта является со-
ставной частью родильных ритуалов. Обмен жизненными историями между женщинами, кото-
рые имеют схожий опыт, помогает молодым матерям преодолеть депрессию и является способом 
эмоциональной разрядки.

Ключевые слова: натальный нарратив, материнство, женский фольклор, родильный обряд.

Natal narratives (mother stories about their personal experience of waiting, birth, nurturing, 
bringing up of the baby) are investigated in the article. The traditions associated with the birth and 
upbringing of the child are reproduced and kept with the help of mother narrative. Implementation of 
these texts allows woman to integrate into the parent community, establish herself as a mother, gain 
recognition among other mothers. Paraphrase of maternal experience is an integral part of maternity 
rituals. Sharing life stories between women, who have similar experiences, helps young mothers to 
overcome depression and is a way of emotional discharge.

Keywords: natal narrative, maternity, women’s folklore, maternity ritual.

Культурно-антропологічний підхід 
у фольклористиці дозволив по-

новому осмислити традиційні, усталені 

візії системи фольк лору, залучити до на-
укового обігу корпус текстів, що досі не 
привертали належної уваги дослідників. 
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Розширення поняття «поле досліджен-
ня» [3] є актуальною проблемою не лише 
для етнології, але й для фольк лористики.

Об’єкт нашого дослідження – наталь-
ні наративи (розповіді матерів про їх осо-
бистий досвід очікування, народження, 
плекання, виховання немовляти) – досі не 
знайшов належного висвітлення у фольк-
лористиці, тому потребує окремої уваги. 
Життєва сфера, на яку направлена наша 
дослідницька увага, стосується набуття 
жінкою досвіду народження дитини. Цей 
досвід є надзвичайно важливим для кож-
ної жінки, часто саме він визначає спе-
цифічно жіноче світорозуміння і світоба-
чення. Найактивніше досвід материнства 
здобувається протягом часового проміжку 
від початку вагітності до того часу, коли 
дитині виповнюється один рік. Саме цей 
період в етнографічній літературі визна-
чається як родильний обряд. Звідси ви-
пливає коректність вживання терміна (від 
латин. natalis – народжений, пов’язаний 
із народженням).

Запровадження терміна «натальний 
наратив» вимагає зіставлення нашого ма-
теріалу із подібними явищами фольклору, 
насамперед з усною оповідною традицією. 
Не всі натальні наративи можна вважати 
фольклорними текстами у тому значенні 
слова «фольклор», яке вкладається у це 
поняття традиційною українською фольк-
лористикою, адже не в усіх наративах 
представлені традиційні, сталі сюжети, 
проте за характером побутування в тра-
диції та за виконуваними функціями на-
тальні наративи є надзвичайно подібними 
до текстів фольклорних.

Постає запитання: чи фіксувалися на-
тальні наративи раніше? Попри відомий 
Франковий заклик до етнографів частіше 
звертатися до «...безпрограмових розмов 
селянських, у яких, мов у калейдоскопі, 
переливаються їх щоденні, не раз на око 
сірі та нецікаві справи» [17, с. 10], від-
значимо майже повну відсутність фікса-
ції натальних наративів у доволі повних 
і детальних записах родильного обряду 
другої половини XIX – початку XX ст. 
[10; 12; 13; 19]. Проте саме у матеріалах 
середини XIX ст. є свідчення, що наталь-
ні наративи існували і тоді. Серед фольк-
лорних записів Марка Вовчка та Опана-
са Марковича знаходимо свідчення, що, 
коли жінки села відвідували породіллю 
під час обряду родин, вона приймала від 

них хліб, обмінювалася з ними ритуаль-
ними побажаннями, «да тоді розкаже тим 
жонкам, як дитя пришлось родить» [16, 
с. 162]. Характер таких жіночих розмов 
детальніше висвітлений у ґрунтовній пра-
ці Марка Грушевського «Дитина у звича-
ях і віруваннях українського народу» [9], 
де в окремих параграфах подано інфор-
мацію, за якою можна судити про того-
часні натальні наративи: «Як поводяться 
з вагітною і що про це говорять», «Опо-
відання про важкі пологи», «Розмови про 
дітей», «Розмови про дітей на селі» тощо.

Порівняно з цими записами, матеріал, 
який вдалося зібрати Людмилі Шевченко 
у 20-х роках минулого століття на Поліс-
сі, є значно повнішим і свідчить про біль-
шу відвертість інформаторів [7]. Привер-
тає увагу той факт, що опис родильного 
обряду в записах Л. Шевченко ведеться 
здебільшого від третьої особи – баби-по-
витухи, родички жінки, яка народжує, 
але ніколи зі слів самої породіллі. Най-
більше, що дозволяють собі інформатори 
при згадці про власну вагітність, – це роз-
повісти про зміну смакових відчуттів чи 
бажання з’їсти щось особливе, як одну з 
ознак вагітності. Знаходимо також свід-
чення про родимі плями у дітей опиту-
ваних жінок як наслідок порушень ними 
традиційних регламентацій і заборон.

Однією з причин відсутності у тради-
ційній культурі записів натальних нара-
тивів вважатимемо заборону вербальної 
активності в особи, яка проходить через 
ритуал переходу. На цю особливість риту-
альної поведінки молодих на весіллі вка-
зує М. Маєрчик [14].

Часткове зняття табу на мовчання спо-
стерігається у наш час і в традиційній 
селянській культурі. Свідченням цьо-
го є публікація О. Кондратович, при-
свячена родильним звичаям Західного 
Полісся. Тут знаходимо і розповіді про 
народження дитини, що функціонують 
як сімейний наратив: «Наша мама роз-
повідала, що шість днів ходила з пере-
ймами в поле за 3 км огортати кар топлю. 
“Нагнусь на копанку, перечекаю, коли 
пройдуть перей ми: нема дитини – пра-
цюю далі”, – розповідала вона. І лише 
шостого дня повернулась з поля з сином» 
[11, с. 12]. Тут же натрапляємо на роз-
повіді від першої особи: «Я свою Галю 
(Настуню, Марійку) з поля в приполі 
п ринесла» [11, с. 12].
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Сьогодні ж, за нашими спостережен-
нями, розповіді про материнський досвід 
ведуться переважно від першої особи. 
Сучасним жінкам важливо висловити пе-
редусім особисті відчуття і переживання 
стосовно вагітності й пологів.

Розуміння прагматики фольклорного 
тексту закономірно пов’язане із викорис-
танням лінгвістичних підходів до інтер-
претації фольклорного матеріалу. На дум-
ку російської дослідниці С. Адоньєвої, 
«...різниця між фольклорними і нефольк-
лорними формами  мовлення для  носіїв 
традиції полягає саме в області прагма-
тики» [1, с. 7]. «У лінгвістиці, – наголо-
шує С. Адоньєва, – прагматичний аспект 
мовлення досліджується шляхом виділен-
ня тих механізмів, які пов’язують мову з 
контекстом її вживання» [1, с. 7–8]. В ін-
шому дослідженні вчена, посилаючись на 
постструктуралістські праці П. Бурдьє, 
М. Фуко, У. Еко, зауважує: «Методоло-
гічною основою для трактування культу-
ри був вибраний габітус, або стиль життя, 
який розуміється як набір поведінкових, 
мовленнєвих та інших навиків, що засвою-
ються через практичну діяльність. На-
слідком цієї зміни став особ ливий  інтерес 
до соціальної практики, яка в останнє де-
сятиріччя служить інтерпретаційним кон-
текстом для досліджень у галузі фолькло-
ру» [2, с. 45].

Далі ми спробуємо поглянути на на-
тальний наратив передусім з огляду на 
його прагматику, яка, на наш погляд, 
доволі повно може бути визначена на-
самперед комплексом функцій, викону-
ваних цими текстами в соціумі. Найваж-
ливішими серед них є комунікативна, 
когнітивно-трансляційна, інтеграційна, 
соціо регулююча, ритуальна, емоційно-ка-
тартична та психотерапевтична функції.

Матеріалом для дослідження слугува-
ли записи 2006–2008 років, що ведуться 
за програмою «Антропологія материн-
ства» у Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володи-
мира Гнатюка і зберігаються у фольклор-
ному архіві міжкафед ральної Лабораторії 
славістичних і методо логічних студій.

Натальний наратив – це специфічно 
жіночий фольклор. Він репрезентує мате-
ринський досвід жінки, її уявлення про 
правила поведінки під час вагітності, по-
логів та при догляді за немовлям. Специ-
фіка натального наративу полягає ще й у 

тому, що він відображає людський досвід 
проходження ritas de passage. Тому ці 
оповіді не репрезентують звичайні, буден-
ні переживання, а відображають момен-
ти, пов’язані з надзвичайною емоційною 
і фізичною напругою, де страх смерті й 
відповідальність за життя і здоров’я – як 
власне, так і своєї дитини – є не риторич-
ною фігурою, а реальною формою світо-
переживання. Таким чином виявляє себе 
ритуальна функція.

Кожен, хто спостерігав виконання на-
тального наративу у звичайній побутовій 
ситуації, може помітити особливе емо-
ційне піднесення жінки під час розпові-
ді. Російська дослідниця Є. Бєлоусова, 
об’єктом дослідження якої були розповіді 
про пологи («рассказы о родах»), визна-
чає ці тексти як героїчний жанр фольк-
лору [5]. С. Мишанич, характеризуючи 
поетику усного оповідання, зазначає: «Ху-
дожність усного оповідання посилюється 
експресивністю, емоційністю оповіді чи 
розповіді, опертої не на уявне зображен-
ня, а на ґрунт реальної дійсності, реаль-
них фактів, на життєво достовірні події» 
[15, с. 64]. Тут ми маємо справу з виявом 
емоційно-катартичної функції.

Одними з найважливіших функцій на-
тального наративу є комунікативна та ког-
нітивно-трансляційна. Віковий діапазон 
побутування натальних наративів охоплює 
проміжок від молодих дівчат та жінок, які 
ще самі не мали досвіду материнства, до 
стареньких бабусь, для яких такий досвід 
є важливим елементом їхнього біографіч-
ного наративу. Маленькі дів чатка озна-
йомлюються з натальним наративом ще в 
колі сім’ї, слухаючи розповіді своїх мате-
рів. Однак функціонують такі історії спе-
цифічно – не як власне натальний, а як 
сімейний наратив. Це відповіді матері на 
запитання дочки: «Мама, а розкажи, як я 
народилася?» або «Мама, а розкажи, як 
ти мене народила?». Із власне натальним 
наративом дівчата і молоді жінки вперше 
стикаються, коли їхні ровесниці чи родич-
ки народжують первістка і спішать поділи-
тися враженнями зі своїми менш досвідче-
ними подругами. Саме в цей час у молодої 
жінки формуються як первинні уявлення 
про материнство, так і базові принципи ви-
словлення власного материнського досвіду, 
тобто передаються базові принципи струк-
тури, семантики та прагматики натального 
наративу. Наступний етап – набуття влас-
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ного материнського досвіду і розповідь про 
цей досвід ровесницям – насамперед таким 
самим матерям, як і вона, а потім уже сво-
їм молодшим подругам.

Російський дослідник дівочої субкуль-
тури С. Борисов, описуючи дівочі зібран-
ня (дівич-вечори) як «слабоформалізова-
ний комунікативний феномен», звертає 
увагу на те, що саме на таких дівочих 
зібраннях відбувається трансляція специ-
фічно дівочого досвіду, а також розпові-
даються страшні історії про пологи (саме 
тут закладається культурне сприйняття 
пологів як «страшного болю») [6, с. 69–
70]. Цілком імовірним видається припу-
щення, що подібні слабоформалізовані 
комунікативні групи існуватимуть і пізні-
ше, з переходом дівчат до іншої соціально- 
вікової групи. Із набуттям дівчиною ста-
тусу жінки і матері зміниться характер 
міжособистісної комунікації, проте зали-
шиться культурно-обумовлене прагнення 
такої комунікації. Саме під час подібних 
комунікацій жінки набувають необхідно-
го досвіду, обмінюються ним, засвоюють 
ті неписані правила поведінки, які визна-
чатимуть їх дії стосовно власних дітей у 
подальшому житті.

Наведемо доволі об’ємний приклад, 
який наочно демонструє, як жінка обирає 
певну лінію поведінки, керуючись чужим 
материнським досвідом, втіленим у на-
тальному наративі. 

О. Б.: «Наташка, вона ж тут рожа-
ла. Почались соплі в малої. Вона в бать-
ків була. Ну, як же ж, треба ж лікаря, 
ну, соплі в дитини. Він прийшов: “Тут 
такі соплі, що самому не можна, треба 
класти в лікарню дитину”. Вони не про-
ходили щось ті соплі, не знаю. Положили 
вони її в лікарню. В лікарні вона набра-
лася дизентерії. Там же ж, не виписуючи 
з лікарні, з дизентерією її перевели в ін-
фекційну. В інфекційній вона набралася 
сальмонельозу. Коли вона з того всього 
вилізла, вона була в лікарні щось чотири 
місяці. Вона прийшла вже взагалі – зи-
мою, по-моєму, її додому виписали. В неї 
були проблеми щось до п’яти років, там 
після того сальмонельозу з тим кишеч-
ником. <...> А почалося все з чого – з 
сопельок!»

O. Л.: «Я через то з запаленням ди-
тину цілу ніч протримала. В мене ди-
тина ніч задихалась, я дитину цілу ніч 
протримала, аж на ранок викликала 

“Скору”. Бо просто я настільки боялася 
панічно тої лікарні».

О. Б.: «Ну, я тобі кажу, після тої лі-
карні в Наташки, я таки думаю: “Я не 
поїду в лікарню!”» [ФА, Лабащук-2008, 
БОП].

Як бачимо, жінка доволі часто обирає 
лінію поведінки, керуючись чужою жит-
тєвою історією. Слухаючи чужі розповіді, 
вона й сама засвоює чи вдосконалює навич-
ки висловлення власного досвіду. Тут до-
речно пригадати міркування М. Бахтіна 
стосовно того, що почуте і активно зрозу-
міле відгукнеться у подальшому мовленні 
чи поведінці адресата. Таке явище вчений 
назвав «відповіддю-розумінням сповіль-
неної дії». На думку М. Бахтіна, «жан-
ри складного культурного спілкування в 
більшості випадків розраховані саме на 
таке активне розуміння-відповідь сповіль-
неної дії» [4, с. 260].

Натальний наратив найактивніше 
функціо нує в період, коли молода мама 
гуляє зі своїм малям у колі таких самих 
мам на подвір’ї, в парку, на дитячому 
майданчику. Саме тут стихійно форму-
ються колективи матерів, у яких відбува-
ється найбільш активний обмін актуаль-
ним досвідом. 

«Так, дружила, тому що в нас на 
вулиці було таке, що ми майже разом 
породили, одинакові діти росли. Ми 
приходили одна до одної, часто зустрі-
чались, мінялися досвідом: хто там 
чим годує, хто як годує, хто як пови-
ває. Допомагали одна одній» [ФА, Каф-
тан-2008, ЖСВ].

Натальні наративи продовжують ак-
тивно побутувати у середовищі жінок 
дітородного віку, для яких ситуація на-
родження дитини все ще залишається 
актуальною. Тексти виникають спорадич-
но – від випадку до випадку.

«І всьо. І зразу всі починають про 
роддом. <...> І всі починають, вот зразу 
кожна і там, як правило, про всі ужа-
си. Нє, шось там таке. Приємного мало. 
Кожна: “А-А-х!” З таким во вот. І ми 
ділилися. Дивлюся вже, от помічаю то, 
що з часом комфорт там міняється, і 
всьо там якось, знаєш, але розмови все 
ті самі» [ФА, Лабащук-2007, ССГ].

Наведені приклади дозволяють ствер-
джувати, що натальні наративи викону-
ють також емоційно-катартичну та психо-
терапевтичну функції.
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Коли ж період імовірного дітонаро-
дження для жінки минає, натальні нара-
тиви поступово щезають з ужитку. Вони 
знову відродяться тоді, коли дочка, не-
вістка, інша родичка чи просто знайома 
чекатиме дитину. В устах старшої жінки 
натальний наратив дещо змінить свій ха-
рактер і, перетворившись на оповідь «бу-
валої людини», стане частиною власної 
усної біографії.

Розглядаючи натальний наратив як 
один із провідних видів фольклорної ко-
мунікації, виділимо основні канали пере-
дачі інформації:

1) мати – незаміжня чи бездітна подру-
га: первісне ознайомлення з натальним 
наративом; трансляція досвіду в межах 
одного покоління;

2) мати – інша мати: утвердження сво-
го статусу в середовищі матерів, подо-
лання психологічних проблем, пов’язаних 
з народженням дитини;

3) старша жінка (мати) – молода 
жінка (мати): трансляція досвіду між 
поколіннями. 

Відзначимо найбільш типові й харак-
терні ситуації, що породжують появу 
натального наративу. Натальні наративи 
неодмінно виконуються після повернен-
ня жінки з пологового будинку. Спосте-
реження за сучасним станом традиції до-
зволяє стверджувати, що розповідь про 
пологи – це обов’язковий елемент сучас-
ної родильної обрядовості. Найголовні-
ша функція такої розповіді – ідентифіка-
ція себе з групою матерів, ствердження 
успішного проходження ritas de passage. 
Таким чином виявляє себе інтеграційна 
функція. Оскільки такі розповіді ніколи 
не є моно логом і передбачають не лише 
слухача, але й активного спів оповідача, 
то тут же прозвучить у відповідь істо-
рія про досвід народження дитини самою 
слухачкою, про найбільш цікаві, сміш-
ні чи жахливі випадки, які сталися зі 
спільними знайомими чи навіть незна-
йомими слухачам людьми. Складається 
враження, що ця сокровенна інформація 
надзвичайно важлива для кожної мате-
рі. В особі іншої матері жінка знаходить 
зацікавленого слухача і з превеликим 
бажанням ділиться з нею власним до-
свідом. Розповіді про тяжкий перебіг ва-
гітності, пологи, проблеми з маленькою 
дитиною та особистий досвід догляду за 
нею формують корпус натальних нарати-

вів, які й переповідатимуться у групах 
молодих матерів.

Натальний наратив втілює ряд спе-
цифічних уявлень, які можна вважати 
виявом міфо логічного типу свідомос-
ті, наприклад, про лікаря-«рятівника» і 
лікаря-«злочинця», про завчасну і «вищу» 
детермінацію часу й обставин народження 
дитини, про вплив часу й обставин наро-
дження дитини на її подальшу долю, про 
сон, у якому жінці з’явилася Богородиця 
і заборонила робити аборт.

Іншою типовою ситуацією, яка прово-
кує появу натальних наративів, є ізольова-
не перебування жінок у відділах патології 
вагітних, пологових будинках. Наявність 
значної кількості вільного часу та приму-
сове відокремлення від звичного оточення 
спричиняють появу натальних наративів. 
Психологи і фольклористи відзначають 
подібний сплеск вербальної активності ді-
тей і підлітків у ситуації зовнішньої ізо-
ляції, наприклад, у літніх дитячих табо-
рах, санаторіях, лікарнях [8].

Для жінок, діти яких підросли, типо-
вою формою виконання текстів натально-
го наративу є бесіда як спосіб проведен-
ня дозвілля. Найчастіше поштовхом до 
таких розповідей слугує інформація про 
вагітність чи народження дитини в однієї 
зі спільних знайомих учасників бесіди. 
Історії жінок, яких від описуваних подій 
відділяє певна часова дистанція, відріз-
няються більшою структурною оформле-
ністю, довершеністю. Прагматика таких 
розповідей – здобути визнання серед сво-
їх подруг як найбільш досвідченої, знаю - 
чої, тої, чию думку враховуватимуть, 
чиїх порад слухатимуть. Таким чином, 
ми можемо говорити про те, що наталь-
ні наративи виконують соціорегулюючу 
функцію.

Саме метою здобути авторитет серед ін-
ших матерів зумовлюється стратегія побу-
дови розповіді. Зазвичай тут наявний один 
з двох цілком протилежних лейтмотивів. 
Або: «У мене все пройшло якнайкраще, я 
достойно впоралась з усіма проблемами, 
а отже, я – справжня жінка і справжня 
мати», або: «Я так настраждалася, я таке 
пережила, що вам і не снилось, отже, я – 
по-справжньому героїчна жінка і мати». 
Часто цей авторитет здобуває жінка, яка 
народила більше дітей і, відповідно, має 
більше досвіду. Зразком тексту першого 
типу може бути такий приклад: 
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«Хоть би Марта в мене вдалась, хоть 
би мої діти в мене вдались. Бо то пе-
редається. <...> Я не знала, що то ну-
дить, я не знала, що то тяжко ходити. 
<...> Єдине, що я тільки пам’ятаю, що 
як схватки, то там трохи боліло мене. 
І то: поболіло – відпускало, поболіло – 
відпускало. А родити: то лікарі, вони 
дійсно там шось трохи знають, бо я 
трьох дітей родила в трьох різних міс-
цях. І всі три гінекологи говорили мені, 
що там всьо так, без розривів. В мене 
діти: три сімсот, три шістьсот, три 
п’ятьсот. То досить великі діти. То шоб 
там щось чуть-чуть – то без нічого. 
І мама от, я там в тьоті Ніни розпи-
тувала, то вона мала нас двох, то мене 
взагалі дома родила, а Мішку там – то 
ледве злапали. <...> То рідко так буває. 
Легко було. От завагітніла би я ще, я би 
ще родила. Бо я не відчувала такого тя-
гару. Через то, як ти кажеш, як я сприй-
мала? Я дуже з радістю сприймала, що 
я вагітна, того що легко мені давалось» 
[ФА, Лабащук-2006, ГОС].

Подаємо зразок тексту другого типу: 
«Я в той роддом взагалі заходити не 
хочу. І оце треба: мене привозять, 
поки мене оформили, поки тири-пири, 
без п’яти вісім. А вона до восьмої годи-
ни чергує, ця Францівна. І ми заходим, 
і вона мені каже: “Так, лягай”. І Ніна 
каже: “Вам 5 хвилин лишилось, Марія 
Францівна, я її сама подивлюсь”. А вона 
каже: “Нє, ще моїх 5 хвилин, я її ще по-
дивлюсь!” Я лягла, я не знаю, що вона 
зі мною зробила, мало того, що я і так 
вже була змордована окончательно і без-
поворотно, вона мені якись інструмент 
так засандалила, що я вилетіла через це 
фактично. <...> Вона спеціально, свідо-
мо зробила боляче. І якби я не була в та-
кому стані, як я була, я б їй, канєшно, 
ногою в морду, перелітаючи через крісло, 
засандалила. Но я вже тоді не сообра-
жала, я вже тоді була мало на людину, 
на гомо сапієнс подібна, розумієш» [ФА, 
Лабащук-2007, ПІМ].

Інколи натальний наратив має гумо-
ристичне, іронічне чи навіть комічне за-
барвлення. Мета таких розповідей – ви-
кликати сміх слухачів і оповідача. На 
таку функцію виконання фольклорного 
тексту – разом посміятися над тим, що 
видавалось страшним і небезпечним, – як 
форму групової психотерапії вказують до-

слідники такого жанру фольклору, як ди-
тячі страшилки [18]. На нашу думку, такі 
ситуації виконують одночасно і психоте-
рапевтичну, і ритуальну функції: подо-
лання страху – сміхом, смерті – життям. 
У цьому ми також бачимо прояв психоте-
рапевтичної функції.

Отже, жінка за допомогою материн-
ського наративу передає і зберігає тра-
диції, пов’язані з народженням і вихо-
ванням дитини. Виконання цих текстів 
дозволяє їй інтегруватися в материнську 
спільноту, утвердити себе в ролі матері, 
здобути визнання серед інших жінок-ма-
терів. Переповідання материнського до-
свіду є складовою частиною родильних 
ритуалів. Обмін життєвими історіями 
між жінками, які мають схожий життє-
вий досвід, допомагає молодим матерям 
подолати депресію і є способом емоційної 
розрядки.
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://laboratorymss.at.ua/load/1-1-0-2).

SUMMARY 

Natal narratives (stories of mothers about their personal experience of waiting, birth, nurturing, 
bringing up of the baby), which have not found a proper coverage in folklore, are investigated in the 
article. The vital sphere, that is directed to our research, concerns the acquisition of the experience of 
birth by the woman. This experience is essential for every woman, very often it defines specifically 
feminine attitude and outlook.

Natal narrative is a specifically female folklore. The specifics of it is in the fact that these narratives reflect 
the points, related with extreme emotional and physical stress, where the fear of death and the responsibility 
for the life and health – as their own and their child – is a real form of world experience.

Considering natal narrative as one of the leading types of folk communication we can identify the main 
channels of information: mother – single or childless friend; mother – another mother; older woman (moth-
er) – a young woman (mother).

Natal narratives inevitably take place when woman returns from the hospital. Observations of  
the current state of tradition suggest that the story of childbirth is a required element of modern ma-
ternity rites.

So, a woman using maternal narrative reports and keeps the traditions associated with the birth and 
upbringing of the child. Implementation of these texts allows her to integrate into the parent community, 
establish herself  as a mother, gain recognition among mothers. Paraphrase of maternal experience is an 
 integral part of maternity rituals. Sharing life stories between women, who have similar experience, helps 
new mothers to overcome depression and is a way of emotional discharge.

Keywords: natal narrative, maternity, women’s folklore, maternity ritual.
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(Миколаїв)

УКРАЇНСЬКІ ХРИСТИЯНСЬКІ КОЛЯДКИ  
ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ

У статті розглянуто особливості використання українських християнських колядок як 
історико-етнографічного джерела для вивчення народної релігійності. Авторка подає визна-
чення поняття «релігійність», розглядає концепцію «космічного християнства» під кутом зору 
дослідників різних напрямів (історії, релігії, фольклористики тощо). Охарактеризовано обряд 
колядування в українців, окреслено перспективи дослідження народної релігійності на основі 
аналізу українських християнських колядок.

Ключові слова: християнство, народна релігійність, колядки, дослідження, перспективи.

В статье рассматриваются особенности использования украинских христианских колядок как 
историко-этнографического источника для изучения народной религиозности. Автор дает опреде-
ление понятия «религиозность», рассматривает концепцию «космического христианства» с точки 
зрения исследователей разных направлений (истории, религии, фольклористики и т. п.). Дана 
характеристика обряда колядования в украинцев, очерчены перспективы исследования народной 
религиозности на основе анализа украинских христианских колядок.

Ключевые слова: христианство, народная религиозность, колядки, исследования, перс-
пективы.

The peculiarities of using of Ukrainian Christian carols as a historical-ethnographic sources for the 
study of folk religiosity are investigated in the article. The author presents a definition of the religion 
notion, examines the concept of «cosmic Christianity» from the perspective of scientists from different 
fields (history, religion, folklore, etc.). Carol ceremony of Ukrainians is characterized perspectives of 
study of folk religiosity by analyzing Ukrainian Christian carols are depicted

Keywords: Christianity, folk religiousness, carols, research, perspectives.

Невід’ємною складовою духовної 
культури і ментальності українців 

виступає релігійність. Специфіка релігій-
ного феномену в контексті традиційної 
культури етносу залишається актуальною 
проблемою міждисциплінарних дослі-
джень. Традиційна релігійність народу 
пов’язана з його етноісторичною самоіден-
тифікацією, виконує етноконсолідуючу та 
етнозберігаючу функції. У нормативній 
та наочно-образній формах вона об’єднує 
в єдину систему різноманітні не тільки 
релігійні, але й моральні, естетичні, при-
родознавчі уявлення, що безпосередньо 
пов’язані з річними трудовими циклами. 
Виходячи з того, що релігійна свідомість 
людини традиційного суспільства не роз-
діляла життєвий досвід і культуру на 
світську і сакральну сфери, сучасні до-
слідники, починаючи з російського історика-  
медієвиста А. Гуревича, ототожнюють по-
няття «народна культура» і «народна ре-
лігія» (релігійність).

Предметом наших наукових інтересів є 
особливості осягнення українським наро-
дом християнського віровчення: уявлення 

про Бога, розуміння місії Ісуса Христа та 
значення спасіння, роль церкви в житті 
людини тощо. У зв’язку з цим постало 
питання джерельної бази, на основі якої 
можна вивчити цю проблему.

Метою статті є розгляд положення про 
використання українських християнських 
колядок як історико-етнографічного дже-
рела для вивчення народної релігійності.

При дослідженні цієї проблеми варто 
поєднати концептуальні підходи, які на-
працьовані в історичній антропології, 
фольклористиці та релігієзнавстві (фено-
менологія релігії).

Насамперед відзначимо, що в гумані-
тарних науках намітилася зміна парадигми 
дослідження феномену народної релігій-
ності [4, с. 39–44]. У контексті культури 
східних слов’ян він тривалий час витлу-
мачувався виключно в межах концепції 
«двовір’я», відповідно до якої сутність 
народної культури характеризувалася як 
язичницько-християнський синкретизм, 
або механічне змішання, неорганічне злит-
тя язичницьких та християнських елемен-
тів у релігійній свідомості, де кожна скла-
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дова виконує тільки їй властиву функцію. 
У сучасних студіях використовуються 
переважно поняття: «народне християн-
ство», «народне православ’я», «народне 
богослов’я», але в їх змісті намагаються 
уникати звичного протиставлення «офі-
ційній», «канонічній» релігії, розуміючи 
народну релігійність як творче переосмис-
лення християнської традиції, а не як від-
хилення від церковної «норми» [7; 8; 10; 
11]. Народна релігійність мислиться як до-
волі складна, динамічна, дещо суперечли-
ва, але структурно цілісна релігійна сис-
тема. Важливим джерелом реконструкції 
народної релігійності виступає фольклор. 
На думку російського дослідника О. Пан-
ченка, фольклор у контексті селянської 
культури виконує приблизно ті самі функ-
ції, що й книжне догматичне вчення для 
церковної релігії [8, с. 76].

У контексті порушеної нами проблеми 
розглянемо концепцію «космічного хрис-
тиянства» історика релігії М. Еліаде [15; 
16; 17]. На думку вченого, «космічне хрис-
тиянство» за своєю сутністю не є ні но-
вою формою язичництва, ні синкретизмом 
язичництва з християнством. «Космічне 
християнство» – це своєрідне явище, де 
есхатологія і сотеріологія набувають кос-
мічних масштабів; Христос, залишаючись 
Пантократором, спускається на Землю і 
від відує землеробів, що нагадує міфи пер-
вісних народів; в народному християнстві 
можуть зберігатися проя ви міфологічного 
мислення тощо. З точки зору М. Еліаде, 
між образом євангельського Христа і обра-
зом Христа релігійного фольклору селян 
Східної Європи немає протиріччя. Фольк - 
лор пронизаний християнським духом, а 
не язичницьким: «все концентрується на 
спасінні людини Христом, на вірі, надії, 
милосерді, на світі, який є “досконалим”, 
тому що його створив Бог-Отець і його 
спокутував Син, на людському існуван-
ні, яке більше не повториться і яке не є 
безглуздим; людина може обирати добро 
і зло, але її не будуть судити тільки за 
цей вибір» [15, с. 172]. Учений слушно за-
значив, по-перше, що «релігійна креатив-
ність фольклорного типу ще не приверта-
ла увагу істориків релігій» [16, с. 340], 
по-друге, що дотепер відсутня методологія 
адекватного витлумачення селянської тра-
диції, а саме, усної міфо-релігійної твор-
чості, яка б за ефективністю дорівнялася 
до методів аналізу текстів [17, с. 208].

Тепер звернемо увагу на дослідження 
російського історика Г. Федотова. В опуб-
лікованій у 1935 році в Парижі книзі 
«Стихи духовные (Русская народная вера 
по духовным стихам)» висвітлено особли-
вості народного «прочитання» православ-
ної традиції. Методо логічно праця ґрун-
тується на феноменологічному підході до 
традиційної релігійності («народної віри», 
«народного богослов’я»), яка розглядаєть-
ся у синхронному стані. Г. Федотов орі-
єнтується на герменевтичне, у сучасному 
розумінні, витлумачення фольклорних 
матеріалів. Він використовує елемен-
ти богословського аналізу, розглядаючи 
духовні вірші за основними категоріями 
християнського богослов’я: христо логія, 
космо логія, антропологія, еклезіологія, 
есхато логія. Погляди історика деякою мі-
рою випередили методологічні здобутки 
сучасних шкіл історичної антропології. 
Він зазначав: «Мій інтерес зосереджений 
на свідомості людини, релігійної людини 
та її відношенні до Бога, світу, співбра-
тів» [12, с. 8].

Зважаючи на викладене вище, підкрес-
лимо необхідність використання фольк-
лорних джерел для вивчення народної 
релігійності українського народу. В укра-
їнській народній культурі побутують різно - 
манітні жанри та форми релігійного фоль-
клору: духовні вір ші та пісні, «псальми», 
легенди тощо. Також спостерігається тен-
денція до посилення христия нізації інших 
жанрів фольклору, наприклад, календар-
но-обрядового. Одною з найбільш поши-
рених форм народнопоетичної творчості 
українців були і залишаються зимові об-
рядові пісні (колядки). Колядки як зимо-
ві (різдвяні) обрядові пісні відомі у наро-
дів Східної Європи, особливо у слов’ян. 
Серед східних слов’ян колядки найбільш 
поширені в українців. У порівнянні з 
російськими і білоруськими колядками, 
українські мають відчутні християнські 
мотиви. На українському ґрунті виника-
ють і власне релігійні, або християнські 
колядки. Уперше в українській фоль-
клористиці звернув дослідницьку увагу 
на релігійні колядки і поставив коло за-
вдань щодо їх вивчення І. Франко. Се-
ред релігійних коляд він виокремлював і 
вважав найбільш цінними коляди «наїв-
ного типу». На думку вченого, «пісні того 
типу мають за основу головно оповідання 
євангельське, а скелет епічний в них пере-
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важає, і хоч користуються вони потрохи 
й пізнішими категоріями догматичними, 
та ніколи не ставлять їх на перше місце, 
але беруть їх тільки мимо хідь для допо-
внення і відповідного освітлення основної 
повісті» [13, с. 32]. М. Возняк вирізняв 
«коляди наївного типу» та «коляди з пе-
ревагою догматичної рефлексії», С. Ки-
лимник – «апокрифічні» та «біблійні», 
О. Кошиць – «християнізовані поганські» 
та «чисто християнські».

Як справедливо зазначав М. С. Воз-
няк, «із складних причин і обставин ви-
плив характер коляд, який зробив їх не 
тільки важливим релігійним чинником, 
засобом поширення віри й побожнос-
ті, але й моралізаційним і цивілізацій-
ним» [1, с. 307].

Християнські теми для творчості на-
род традиційно черпав з Євангелія, апо-
крифічних творів, церковної літератури, 
літургійного життя церкви, іконопису 
тощо. Слід також зазначити, що терена-
ми України мандрували «носії набожної 
пісні» (М. Возняк): студенти, бурсаки, 
дяки, а згодом лірники та кобзарі. Але 
визначальним чинником, який вплинув 
на розвиток християнської проблематики 
в різдвяних піснях, слід вважати хрис-
тиянське переосмислення народом свята 
Коляди, від початку пов’язаного з по-
воротом сонця на літо та переходом до 
нового календарного року, яке охоплює 
час від Святвечора до Водо хреща. Як 
правило, слово «коляда» розглядають як 
запозичення з латинської мови (від лат. 
Calendae – перший день кожного місяця). 
Фольклорист В. Петров виводив це слово 
з балтійської групи мов. В латиській мові 
воно означає «заклик», «крик». Відповід-
но найважливіший обряд – колядуван-
ня – означав звати, кликати врожай та 
сімейний добробут на наступний рік. За 
словами М. Москаленка, обряд коляду-
вання – це наслідок культу родових по-
кійників, а самі колядники – це «непрос-
ті гості», «гості здалеку», які приходять 
раз на рік, у день зимового сонцестояння. 
Колядники належать до потойбічного сві-
ту, країни смерті, про це свідчать вкриті 
сажею або сховані під різдвяними маска-
ми обличчя, змінені голоси, або зберіган-
ня ритуального мовчання. Обов’язковою 
умовою виконання колядниками заклично- 
магічних дій є обдарування їх ритуаль-
ною їжею [5, с. 8].

Християнські аспекти українського 
обряду колядування досліджував ще за 
радянської доби В. Чичеров [14]. Порів-
нюючи зимову обрядовість та фольклор 
східних слов’ян, він дійшов висновку, що 
звичай колядування українців наскрізь 
просякнутий християнською тематикою, 
часто апокрифічною, але релігійною, і 
спрямований на прославлення Христа. 
Натомість обряд колядування у росіян 
зберіг характер старого магічного ритуа-
лу, спрямованого на закликання врожаю 
і щастя. Глибоку християнізацію укра-
їнської народної культури дослідник 
пов’язував з роллю церкви. У народів, 
де церква не відігравала таку підкорену 
роль, як у Росії, «новорічна поезія роз-
вивається у зв’язку з християнством, що 
стверджувалося; до неї включаються мо-
тиви та образи християнської легенди, 
і у результаті вона набуває нової якос-
ті, змінюючи первісну сутність» [14, 
с. 143].

В українській традиції, за описом 
Б. Микитюка, обряд колядування мав 
детально розроблену структуру. Обхід 
колядники починали від дому священика 
і свого вчителя-проповідника, докладно 
зберігаючи порядок: спочатку просили 
під вікном про дозвіл, потім заходили до 
хати, колядували цілій родині, далі гос-
подареві, господині і кожному членові ро-
дини окремо, згадуючи також відсутніх. 
Завершували свої ритуальні дії колядка-
ми навіть для немовлят, які також тракту-
валися як окремі індивіди.

Існували осібні колядки для померлих, 
в яких оспівувалось життя на другому 
світі, для повдовілих – з мотивами релі-
гійно-апокрифічними або про подружню 
вірність, для новонароджених – з моти-
вами високоморальної поведінки людей. 
Навіть для священиків народ створив 
окремі колядки, де славиться їхня побож-
ність і вченість (це переважно болгарські 
та румунські колядки) або де оспівують-
ся події з релігійного життя (переважно 
українські). Можна погодитися з думкою 
Б. Микитюка – зміст колядок свідчить, 
що християнство увійшло глибоко в на-
родне життя [6, с. 102].

Зауважмо, що сутність традиційної 
народної релігійності українців можна 
висловити за допомогою двох формул, 
запозичених з текстів колядок, пошире-
них у XIX ст.: «Ніт як над тебе, великий 
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наш Боже!» та «Язиці разумійте, яко с 
наме Бог».

Українська традиційна релігійність, 
укорінена в землеробське буття народу, 
вже ґрунтувалася на християнському 
переосмисленні, з одного боку, космосу 
і місця людини в ньому, а з другого – 
Бога, людини та їх взаємин. В народній 
релігійній свідомості християнський Бог 
стоїть понад космічними силами. В одній 
з колядок відбилися подив і щире захоп-
лення народу величчю та благістю Бога: 
«Ніт як над тебе, великий наш Боже! / 
Ти кажеш місяцю: «Світи всему світу!» / 
Ти кажеш сонейку: «Світи всему світу!» / 
Ти кажеш дожджейку: «Мочи суху зем-
лю!» [9, с. 110].

Різдвяний фольклор містить чимало 
колядок космологічного змісту, в яких 
оспівується християнська історія створен-
ня світу, яка відмінна від біблійної. Мо-
тив будови світу замінено мотивом будови 
церкви, місце космічних сил – «трьох то-
варишів» – Сонця, Місяця і Дощу засту-
пає притаманна традиційній релігійності 
українців «народна Трійця» (Бог-Отець, 
Ісус Христос, Богородиця). Широко пред-
ставлені уявлення про креативні функції 
Ісуса Христа як Бога. Надзвичайно роз-
винена містерія Христової крові, яка має 
деміургічні властивості: «Де кровця кап-
не, церковця стане...». Як підкреслював 
М. Грушевський: «все життя дому – його 
добробут, його родинне щастя, його гро-
мадські успіхи замість давнішніх косміч-
них сил, добродійних предків і всяких 
таємних істот віддається в опіку Христа, 
Пречистої, пророків, апостолів, ангелів і 
т. п.» [2, с. 22].

Таким чином, українська релігійна 
духов ність перетворила свято Коляди в 
різдвяну містерію, у свято морального і 
фізичного оновлення. Колядки свідчать 
про глибину переживання нашими пред-
ками таїнства Боговтілення. Людина тра-
диційного суспільства жила перед очима 
Бога, у присутності Бога. Тому другою за-
садою народної релігійності була формула 
«з нами Бог». Усемогутній, незбагнений 
Абсолют мислився не тільки трансцен-
дентним, але й іманентним світові, прояв-
ляючись у фізичній природі. Більш того, 
Він приходить у подобі людини, наро-
джується в умовах звичайного селянсько-
го побуту. Христос з’являється у світі як 
Правда й Істина, як Спаситель, і це стає 

можливим лише за умов внутрішньої пра-
ведності людини. Різдвяна обрядовість 
покликана сприяти моральному очищен-
ню та духовному відродженню людини. 
«Язиці разумійте, яко с наме Бог» [3, 
с. 98] Саме цей заклик дає підстави ствер-
джувати, що народ добре розумів велич-
ну місію Ісуса Христа – відновити зв’язок 
між Богом та Його творінням – людиною.

Підсумовуючи, окреслимо перспек-
тиви дослідження народної релігійності 
на основі аналізу українських християн-
ських колядок.

По-перше, цілком зрозуміло, що укра-
їнський різдвяний фольклор має христо-
центричний характер. У структурі хрис-
тиянської Трійці народна релігійна 
свідомість чітко виок ремлює пару: Бог-
Отець – Бог-Син. Хоча Ісус Христос роз-
глядається у відношенні і до Бога-Отця, і 
до Богородиці.

Це дає можливість отримати відповіді 
на питання, які стосуються особливос-
тей народного витлумачення христології, 
маріо логії та антропології. Дотепер за-
лишаються маловивченими христологічні 
твори українського різдвяного фольклору.

По-друге, у XIX ст. було зібрано знач-
ний обсяг фольклорного матеріалу та 
проведено етнографічні дослідження, 
які дають можливість виявити регіональ-
ну специфіку не тільки в обрядовій та 
фольк лорній сферах різдвяних свят, але 
й у народній релігійності.

По-третє, у наш час триває процес фік-
сації та видання фольклорних джерел. 
У ньому беруть активну участь не тільки 
науковці, краєзнавці, музиканти, а також 
священно служителі, що репрезентують 
українські християнські церкви. Розши-
рюється традиційна сфера побутування 
християнських колядок. Залишаючись 
серцевиною обряду колядування на Свят-
вечір, різдвяні пісні вийшли за його межі 
і широко представлені в аудіозбірках 
на компакт-дисках, на веб-сайтах різно-
манітного спрямування: від офіційних 
сторінок християнських громад до науко-
во-популярних та музично-розважальних 
ресурсів.

Сприйняття народом священного нача-
ла, розуміння християнських віросповід-
них істин, релігійні почуття, особливості 
обрядовості є акумульованими в коляд-
ках і чекають на наукове осягнення.
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SUMMARY 

An integral part of spiritual culture and mentality of Ukrainian religiosity are associated with ethnohis-
torical identification of the people. Given the conceptual approaches, elaborated in historical anthropology, 
folklore and religious studies (phenomenology of religion), we examined the requirement to use Ukrainian 
Christian carols as a historical and ethnographic, folklore sources for the study of popular religiosity of 
Ukrainian people. 

Prospects of study of popular religiosity by analyzing Ukrainian Christian carols are in search of an-
swers the questions, related to the interpretation of the national characteristics of Christology, Mariology 
and anthropology, the study of Christology is conducted with Ukrainian Christmas folklore; identifying 
regional specificity not only in folk and ritual spheres of Christmas holidays, but also in folk religion; further 
recording and publishing of folklore sources is carried out by scientists, ethnographers, musicians and clergy 
representing Ukrainian Christian church.

The perception of the sacred principles by people, understanding of Christian religious truths, religious 
feelings, especially rites are accumulated in carols and waiting for scientific comprehension.

Keywords: Christianity, folk religiousnessS, carols, research, perspective.
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УДК  394+392.8]:001.891.7  Сергій Сіренко  
(Київ)

ПРОМИСЛИ ТА ХАРЧУВАННЯ:  
ЗА ПОЛЬОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ  
ЛЮДМИЛИ ШЕВЧЕНКО

Людмила Прокопівна Шевченко на-
родилася 1895 року в с. Кирилівка 

(нині – с. Шевченкове Звенигородсько-
го р-ну Черкаської обл.) у родині племін-
ника Т. Шевченка. У 1917 році закінчила 
ліцей у м. Перемишлі і вступила до учи-
тельської польської семінарії. У 1918 році 
переїхала до Лисянки, Журжинців, що 
на Черкащині. У 1922 році вона вступила 
на етнографічний факультет Археологіч-
ного інституту. Уже у 20-х роках ХХ ст. 
Л. Шевченко почала досліджувати По-
лісся. Напрацювання цих та подальших 
років лягли в основу кандидатської дис-
ертації, яку було захищено 1954 року. 
У після воєнні роки Л. Шевченко пра-
цювала в Інституті мистецтвознавства, 
фольклору та етно графії АН УРСР, а в 
1963 році за скороченням штату (а в ре-
альності – за виходом на пенсію) її було 
звільнено. Померла Людмила Прокопівна 
1969 року [6, с. 8, 11, 13, 16; 7, с. 39]. 
Життєвим шляхом і творчою діяльністю 
Л. Шевченко дослідники почали цікави-
тися впродовж останніх років [5; 6; 7].

У творчому доробоку Л. Шевченко 
можна виокремити два періоди: 1) 20–30-
ті роки ХХ ст., 2) 50–60-ті роки ХХ ст. 
У перший період вона написала понад 
20 праць. Значна їх частина була над-
рукована в журналі «Первісне громадян-
ство та його пережитки на Україні», на-
приклад: «Звичаї, зв’язані з закладинами 
будівлі», «Спогади про академіка В. Гна-
тюка». Для другого періоду характерна 
участь у написанні окремих розділів до-
слідження «Українці» – «Харчування» 
та «Селянські промисли». Матеріал  для 
них Л. Шевченко збирала під час експе-
дицій. Цікавими є польові записи, зібрані 
1955 року в Одеській та Волинській об-
ластях, які зберігаються в Архівних на-
укових фондах рукописів та фонозаписів 
Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильсько-

го НАН України [2; 3] (далі – АНФРФ 
ІМФЕ) і які пропонуємо увазі читачів. Ці 
експедиційні записи не лише містять ін-
формацію з певної теми, але й показують 
авторську методику зі збирання й оформ-
лення етнографічного матеріалу. Л. Шев-
ченко в 1950-х роках готувала до друку 
«Посібник по збиранню етнографічних 
матеріалів», який так і залишився руко-
писом [6, с. 12]. 

Людмила Прокопівна виділяла два 
методи збирання етнографічних матеріа-
лів – монографічний і тематичний. Пер-
ший передбачає довге й кропітке вивчення 
в окремому колективі, а другий – дослі-
дження окремих тем [1, арк. 13]. Як по-
бачимо нижче, монографічний метод був 
застосований нею в одеській експедиції, а 
тематичний – у волинській. Напевно, за-
вдяки першому методу Л. Шевченко до-
слідила родовід і склала родовідне дерево 
рибальської сім’ї Яковлевих. Родовід ри-
балок Яковлевих спростовує твердження, 
що рибалками в Одеській області були 
лише старообрядці.

Матеріали у Волинській області 
Л. Шевченко збирала в січні 1955 року, 
в Одеській – у серпні того ж року. Вони 
складаються з чотирьох частин: збірки ре-
гіонального архіву та музею, спостережен-
ня дослідниці та розповіді інформаторів. 
Текст переважно написаний на аркушах 
формату А5 чорнилом і лише 5 аркушів – 
олівцем. Текст подано без змін, зі збе-
реженням стилю викладу. Матеріали із 
ткацтва й житла містять малюнки. В ар-
хівних документах Одеської експедиції 
містяться ще й світлини, які зберігаються 
в матеріалах фотографа Ігнаткова [4]. Де-
які світлини ми відібрали для цієї публі-
кації, посилання на них у тексті постав-
лені нами у квадратних дужках. Підписи 
до них подаємо ті, які написані на звороті 
фотографій.
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1. АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 313.
2. АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-5, од. зб. 277.
3. АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-5, од. зб. 279.
4. АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-9, од. зб. 71.
5. Боряк О. Емпіричні дослідження як 

«ризик шкоди»: теорія і практика впрова-
дження принципів етики польової роботи 
[Електронний ресурс] / Олена Боряк // Інсти-
тут мистецтво знавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
ни. – Режим доступу : http://nte.etnolog.org.
ua/zmist/2003/N5_6/Art10.html.

6. Боряк О. Наукова й польова діяльність 

етнографа Людмили Шевченко / Олена Бо-
ряк // Спеціальні історичні дисципліни: пи-
тання теорії та методики : зб. наук. пр. / відп. 
ред. Г. В. Боряк ; упоряд. : М. Ф. Дмитрі-
єнко, О. О. Попельницька, В. В. Томазов. – 
К. : НАН України, Інститут історії України, 
2009. – Чис. 16. – С. 8–17.

7. Гілевич І. Українська етнографічна наука 
у першому повоєнному десятилітті та польові 
дослідження Полісся [Електронний ресурс] / 
Ігор Гілевич // Вісник Львівського університе-
ту. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/Portal/
Soc_Gum/Vlnu_ist/2008_43/02.pdf.

 Людмила Шевченко  
(Київ)

[МАТЕРІАЛИ ЕКСПЕДИЦІЙ 1955 РОКУ 
(Волинь. Одещина)]

ВОЛИНЬ

Щоденник Експедиції на Волинь,  
с. Борки, Любешівського р-ну, Волинської обл.  

с. Низькиничі, Іваничівського р. Волинської обл. * 
1–16 січня 1955 р.

І

ПРОМИСЛИ

� Запис�№�1 
ОБРОБКА ВОЛОКНА

Мал.  
1, 2, 3

Колгоспниця Сухарчук Марія Миронівна  
с. Борки, Любешівського р. Волинської обл.

1.ІІ.1955 
Шевченко

Відколи стали сіять коноплі і льон у колгоспі, то наші жінки виробляють волокно на 
трудодень. Те прядиво вони здають в обмін на мануфактуру.

Кожна сім’я коноплі і льон сіє на своїх сотках. Я засіваю 3 сотих. У мене коноплище 
завше одне, його не треба дуже угноювати. Чим більше сіється, тим краще волокно ро-
дить на тім коноплищі – «кращеє».

Вибіраємо коноплі два рази. Первий раз – тоді як сіно косять, у Петрівку. У нас 
кажуть «коноплі курять», – (те що квітує) треба вибірати плоскунь. Матірку вибірають 
восень, після жнив. Плоскунь стелять, а матірку мочать у возері.

Матірка небагато кисне, днів п’ять у теплій воді, у холодній – днів дванадцять. 
Плоскунь лежить неділь дві, бо її треба перевертать. Як висохне на сонці, її в’яжуть у 

* Л. Шевченко довільно вживає назви населених пунктів (зокрема с. Борки, Бурки; с. Низьковичі, Низь-
киничі тощо). – Ред.
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снопи і складають на хліві, або в клуні. Тремо тоді, коли є час. Краще терти літом, коли 
коноплі сохнуть на сонці. Є такі хазяйки, що труть взимку в хліві. Тоді треба коноплі 
сушити на печі.

Снопики, коли мочаться – «кмоч» (поміт) прикидають землею і ломаками.
1. Труть коноплі і льон на тарниці. Це природні розвилини «лапи», в них вбиті «дош-

ки», в них вроблений «язичок» (укр. мечик). Язичок скріплений до дощок дерев’яним 
кілком.

Тарниці роблять з кленового дерева. Те, що відходить від конопель, називається «ко-
роста» (костриця).

2. Як потремо – трапаєм трапачкаю – це дошка з кленового дерева розміром 
1 м. х 10 см.
М. 3. Деремо потрапане на щотки – дощечка з цьвяхами (мал.).
М. 4. Коли готове прядіво – горнемо в «кіску». 12 кісок називається «козьол» із 12-ти 
«кісок», або одного козла буде два починки ниток. Починок – це повне веретено пряжі.

� Запис�№�2 
ПРЯДІННЯ

Фото 
4

Іванюк Ганна Андріївна, 42 р. Колгоспниця с. Борки, 
Любешівського р-ну, Волинської обл.

1/ІІ.55. 
Шевченко

Коли готовлю прядіння, то беру кільки хочу кісок на кудельку і мичу. Беру у жменю 
кісок три-чотири. У лівій руці держу кіску високо (над головою), а правою рукою смичу 
маленькими пучечками рівне прядиво і складаю на лаві. Коли перемичу всю жменю, 
то її (в півметра) складу втроє і прив’язую її до кудельки волокою. Куделька і [днище] 
зветься потась.

Пряду на коворутці або веретеном. Веретена роблять усі самі, або ті, що продають. 
У нас робить їх дід Самусь і продає по 50 коп. Є веретена з [коліщатком] «кружівкою».

(

� Запис�№�3 
ПРЯДКА «КОВРУТКА»

Фото Іванюк Ганна Андріївна і Мокич Ларіон Лукич, 70 р. 
с. Борки, Любешівського р.

2/ІІ.1955 р. 
Шевченко

Коврутку роблять наші чоловіки в селі.
Перша коврутка для прядіння появилась у 1912 р. В наше село зайшов полячок-сто-

ляр Станкевич, він і зробив першу коврутку «розкарачку» *. Після того наші столяри 
почали робити пряму коврутку «стовпасту» без кужів(л)ки, а перша – з кужів(л)кою.

1. Куврутка має такі частини:
2. Лапки 3 або 4.
3. Дошка – стільчик.
4. Стойки.
5. Мала стойка.
6. Колесо.
7. «Вінта» – дерев’яна труба.
8. Веретено з вилками.
9. Шпулька.

* Див. Д. К. Зеленін прялка «Коза».
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10. Блочок.
11. Пас.
12. Корба.
13. Підніжок.
14. Циганка, що крутить корбу.
Коврутки мають усі в нашому селі, але де багато жінок, то прядуть і веретеном.
На веретено надівається кружівка, коли запрядається, це для того, щоб веретено було 

важче і краще було ним «посукувати» [Пускається веретено з розгону й воно само кру-
титься по інерції на землі, а пряля веде нитку, піднімаючи вгору руку поки можливо. 
Посукування полегшує роботу пальців при крутінні веретена]. Коли веретено повніє – 
кружівку знімається.

� Запис�№�4 
СНУВАННЯ НА СТІНІ

Фото Данилик Трохим Павлович 
столяр с. Борки Любешівського р. Волинської обл.

Повне веретено пряжі – це починок. З починка треба зразу снувати, щоб пряжа сох-
ла; у нас усі жонки ́ снують на стен́і губами. Снування на стен́і тим добре, що пряжа 
зразу сохне, а в других селах люди снують на мотовилі.

Снівниця – це два кілки в 1 метр довжини, в низ вбито по 4-ри дерев’яні кілки – з 
одного боку, а з другого – по одному цвяху на кінцях, для прикріплення їх до стіни. 
Снувати можна в хаті і на дворі. Прибивається один кілок в одному вуглу стіни, а дру-
гий – в другому. Всі частини снівниці грубо оброблені сокирою. Біля снівниці на землі 
ставиться «веретільниця» з починками.

Снувальниця занизує три нитки в плоску дощечку «ложку» із веретен; тягне 
їх через усю стіну від одного вугла до другого і веде їх по кілках відповідно 
перехрещуючи: то до верхнього, то до нижнього кілка (вбитого в дошку), 
рівно часно робить переміти; снуючи, снувальниця відраховує пасма і зав’язує 
окремою ниткою, поки не виснує всіх починків.

Основану пряжу лічать чисницями – три нитки і пасмами = 10 чисниць, або 
30 ниток. Пасом буває 6, 8, 10, 12.

Від цього числення ткане полотно одержує назву: вісімка, десятка, дванадцятка. Чим 
менше пасом, тим товще полотно.
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Снувати можна не більше 12-ти губ.
При снуванні нитка протягнута з першого кілка лівої дошки до останнього – правої, 

дає відповідну міру – одна стіна.
Залежно від довжини стіни рахується довжина основи.

� Запис�№�5 
ТКАННЯ

Полотно й інші ткані вироби жінки тчуть на загально відомих верстатах, удосконале-
них і ніяких особливих змін у них немає.

Кожна хазяйка тче свої нитки сама, бо кожна хоче, щоб її полотно було хоріше 
(краще). 

Тчуть полотно на два підніжки, а інші вироби на 4 – матеріал може бути і ширший, 
і вужчий, залежно від величини берда.

Рядна й дивани ́ (налавники) виробляються з пачосів (клоччя) і прядуться тільки 
веретеном, бо нитки товсті (вал). Рядно тчеться у 5 пасом, а диван – 8 п. На сорочку 
тчуть – на рукави в 9–10 пасом, а на станок у 12–13 п.

Техніка ткання у 4 підніжки «в ялинку», «полотном» – 2 підніжки і «кожушком» – 
двобічне ткання, т. е.

одна нитка йде знизу, а 3 – зверху,
одна нитка – знизу, а 1 зверху.
одна [нитка знизу], а 2[зверху]
[одна нитка знизу, а] 4 [зверху].
Основа дається тонша, а піткання товще й не рівне.

Назви частин верстату
15. «Коники» – каркас.
16. Поріг, на ньому держаться підніжки.
17. Підніжки 4. (педалі).
18. «Вушка» для підніжків.
19. Воротило – для основи.
20. Мачівниця – для полотна.
21. Начиння – пов’язане з сучі.
22. Бердо – калинові трості.
23. Ляда – рама (з ясеня) для берда.
24. Коліщата – для начиння.
25. Запирайка («сука»).
26. Триб – колесо дерев’яне.
27. Колесо для мачівниці (триб).
28. Човник.
29. Цівки.

� Запис�№�6 
БІЛІННЯ Й ФАРБУВАННЯ

Сухарчук Марія Мартинівна

Полотно тут не білиться, воно вбілюється в сорочках, а півмітки перед навиванням 
і тканням перуться й золяться в жлукті, вимерзають на морозі і вибілюються на сонці.

Нитки перед тканням диванів і рушників, або затикання рукавів – фарбується.
Фарбують ткалі самі. У п’ятилітровий чавун кладеться приблизно 1 кг. пряжі. Для 

них треба вкласти 1 пачку хорошої фарби. Фарбу треба класти в окріп і добре розмі-
шати; до окропу вливається кварту квасу з капусти і трохи соли. Нитки вкладаються у 
фарбу помочені і кипить, щоб добре взялася фарба.
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� Запис�№�7 
ПРЯДІННЯ ВОВНИ

Мал. і фото

Ранні овечки стрижуть двічі – весною й восени; стрижуть овечими ножицями; 
їх мають не всі, а позичають, стрижуть теж не всі, а ті, що вміють, ідуть спо-
магать (безкоштовно). У нас овечки маленькі, прості. Вовна, знята з овечки, 
зветься руно весняне чи осіннє. Руно миють у колодязьній воді, годин дві від-
мочують, сушать, скубуть руками, а чесати несуть у район на чесальню – на 
щотки. Із чесальні дають вовну «кудельками», ми їх прядимо веретеном і ков-
руткою. Снуємо і тчемо так, як льон і коноплі.

� Запис�№�8 
БИТТЯ, АБО ВАЛЯННЯ СУКНА (ВОВНИ)

Фото Сухарчук Радіон Іванович колгоспник 35 р., грамотний,  
с. Борки, Любешівського р.

Бити сукно, кажуть «зомняти».
Зняте сукно з верстаті, або зразу мнеться, або лежить воно в сувої, поки прийде час 

його мнять (буде час).
Для цього є велике корито дубове 1,50 м х 0,65 см. з ручками 12 см. «Колодку» сукна 

кладуть у те корито, намочують літеплою водою; коло столу стає чоловік, опирається ру-
ками об стіл і з усієї сили мне ногами те сукно, а хтось стоїть біля нього й поливає. Так 
колись мняли, так мнуть і тепер. Є у нас такий чоловік, який ходить по людях мняти 
сукно. Йому платять, хто як може – немає сталої ціни. За день можна вимняти-зомняти 
тільки 10 м. – 1 колоду.

� Запис�№�9 
СТАНОК – «СТАВОК» ДЛЯ В’ЯЗАННЯ НАЧИННЯ

Фото Данилик Трохим Павлович, інвалід, колгоспник, столяр 
с. Борки Любешівського р.

Як і всі знаряддя праці ви-
робляються в селі ручним спо-
собом, так і станок для в’язання 
начиння для ткання зроблені 
дуже примітивно – сокирою. Це 
дерев’яне знаряддя складається 
з двох грубих стовпців висо-
тою в 62 см. Стовпці вставле-
ні на підставки 30 х 10 см. На 
стовпцях вгорі насаджено по 
два грубих обрубків з виїмкою 
для довгого ціпка. Ціпок тон-
кий, розрахований на розмір 
петлі начиння. Стовпці нічим не 
зв’язані з собою, вони вільнору-
хомі, бо начиння в’яжеться різ-
них розмірів. Начиння в’яжуть 
самі ткалі, а хто не має станоч-
ка – позичає і це зветься «спо-
магання» між сусідами.
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� Запис�№�10 
ОФОРМЛЕННЯ ТКАЦЬКИХ ВИРОБІВ

Власні спостереження  
с. Борки, Любешівського р. Волинської області

1/ІІ – 10/ІІ. 
Шевченко

Оформлення ткацьких виробів дуже просте, без всяких химер. Це характерне пере-
тикання червоними смугами, що проходить в тканині всього українського Полісся.

В с. Борках смугастість на тканинах має свою особливість. На полотні, призначеному 
для сорочок як для жіночих, так і для чоловічих, протикаються по одній або дві черво-
них ниток, буває, й цілою групою лежать вони, але дуже тонкі нитки не вириваються з 
загального поля полотна.

Більше смуг і виразніше протикаються на рушниках побутового вжитку (недекоратив-
ні). Червоні ж масивні, але важчі смуги йдуть на кінцях, легші – то чотири-п’ять ниток 
протикаються по середині рушника дуже рідко, буває не більше трьох-чотирьох рядків.

З появою бавовняної нитки серед поліських ткаль, жінки с. Борок почали ткати 
рушники після Великої Вітчизняної війни, імітуючи жаккардове ткання. Ці рушники 
виробляються із сірої льняної нитки, а квіточки, або «дашки» – квадратики – з білої 
бавовняної нитки. Останні тчуться на 4-х підніжках і своєрідним способом основується 
основа та “зав’язується” начиння. Скатерки тчуться на 4-х підніжках в «ялинку» і на 
кінцях дається червоні, ледве помітні смуги, а то й зовсім не перетикаються.

Найбільше художнього таланту вкладає поліська жінка в т. зв. «дивани»́ – (рядна, 
налавники). Це покривала на скрині, лави, (краваті) ліжка; останніми роками почали 
їх вішати над ліжком на стіні. Рядна – дивани ткані з валу суцільно покриваються 
смугами різних кольорів, але масивними, широкими. Кольори розташовуються з вели-
ким художнім смаком. Узори складають деякі жінки, напр. Марія Сухарчук, і її узори 
перей мають інші.

� Запис�№�11 
ОБРОБКА КОЖІ (ШКУРИ) [ОВЧИНИ]

Фото Семенюк Онисій Іванович нар. 1930 р., закінчив 4 кл. 
с. Борки, Любешівського р., Вол. обл.

10/ІІ.1955  
Шевченко

Коли заріжемо вівцю чи барана, з нього здираємо шкуру. Її зразу треба вироблять, 
щоб не псувалась. Виробляють шкури всі, це нехитра штука, хто не знає, учиться від 
сусіди. Є в нас люди, які добре й давно чинять шкури, а є такі, що тільки год-два впіз-
нав, як її виробити. Я навчився недавно.

Шкуру кладу на землю вовною вниз і намазую верх тістом житнім, незаквашеним, 
солоним. Тіста кладу небагато, аби тільки тісто пристало до кожного шматочка шкури. 
Тоді зкочую її в трубку і вона лежить з тістом суток двоє, а як яка, то й більше. Моло-
да – менше, стара – більше. Зкочувати треба шкуру так, щоб на тісто не лягала вовна 
[конвертиком]. Після шкуру кладу в воду, і вона кисне неділь три. Тоді шкуру чищу: 
косою, що косять, зішкрибаю всі рештки м’яса зі шкури і сушу. Тоді виминаю «трепач-
кою» – дерев’яною дошкою, виб’ю, що нічого з тіста не залишилося. На кінець – вити-
раю білою глиною. Натру, натру і косою вишкребу, тоді ті рештки шкури відпадають. 
Коли хто хоче, щоб кожух був червоний, а не білий, то дубить. Варить дубову кору, її 
товчуть в ступі дрібно і варять на дворі. Коли прохолоне кора, її процідять і в той на-
вар кладуть шкуру у діжку, щоб вона «набрала краски». Кисне днів три. (Вар.: неділь 
дві – ?). Шкури сушаться. Ключую шкуру, мну, щоб  була м’ягка. Для цього є дерев’яна  
ключка. Я прив’язую шкуру товстою мотузкою до стелі, ключку з мотузкою і петлею 
(мотузки) прив’язую до ноги – (зачіплює до ноги). Процес ключування полягає в тому, 
щоб зачепити ключкою всю шкуру і рівночасно вкладаю ногу в петлю, ключку тягну по 
шкурі і ногою допомагаю («спомагаю»). Так ключую доти, доки не буде шкура зовсім 
мягка і пружка (упруга).
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Коли хто хоче, щоб кожух був білий, то добре натирає білою глиною, щоб була шкура 
гладенька і блискуча: треш глиною і чистиш косою, так декілька разів глиною натираю, 
щоб не порізати шкуру, бо глина дає рубці і видно, що треба чистить.

Ніколи не фарбуєм іншою фарбою, тільки дубом.
Дехто пробував фарбувати купованою фарбою шкуру, та вона після облазила (анілін). 
Для кожуха треба 6–8 шкур. 
Варіант: дубову кору сушу на печі, пробую, як добре розмокає, то товчу її в ступі, 

пересіваю на решето складаю в посудину, щоб варилося іноді й цілий день.

� Запис�№�12 
ДЕРЕВООБРОБНИЦТВО

Мокіч Іларіон Лукич  
колгоспник к-пу ім. Буденного, с. Борки, Любешівського р-ну.

У нас недавно почали люди робити «хібантом», «габликом» (гиблем, рубанком), а то 
все робили від руки. Ще й зараз у с. Горках (БССР) роблять навіть коврутки тільки 
рукою – ножиком і сокирою без токарського станка.

Коли хоче робити зарубинки в шпицях, то приставляє ножика до шпиці, крутить ко-
лесом, а ножик вирізає рівчаки.

Ми робимо багато такого, що наш інструмент – один ножик, сокира і пішня – це ши-
роке долото, колись його робили цигани. Постоли плетем – ножиком дерем лико, березо-
ві кошелі робимо ножиком, коробки – ділим лозу теж ним. Жлукта, дуплянки (вулікі) 
довбаємо пішнею й ступи випалюємо.

� Запис�№�13 
ПІДГОТОВКА ОБІДДЯ ДЛЯ КОЛЕС

Мокіч Іларіон Лукич 
с. Борки, Любешівського р.

Обіддя робиться з ясенового дерева. У лісі валяє хазяїн дерево; коли не було пилок, 
або немає кому спомогти, а скоро требо, то сам іде в ліс, вибирає яке дерево похилене, 
то його краще зрубать. В який бік похилене, то з другого – рубає доти, доки не звалить. 
Голлє одрубає, а пень поколе на рівні часті. Коле клином: надрубає сокирою, вжене кли-
ном, а тоді – другим і так поколовши, везе колодки до парні, щоб їх попарити і погнути.

Парня – це хатка, зроблена із сухостою, або попсутого дерева – в зруб. Ставиться 
вона на землі без усяких підвалин, з подвійними стінами «дубельтові». Її розмір частіше 
буває 3 х 6 м. Між стінами насипається піску і утрамбовується. Всередині парні викопу-
ється яму – піч, довгу напрольот парні. Від ями проводиться залізна труба надвір, якою 
виходить дим. Над печею встановлюється дводенну бочку залізну, ставиться лежма. 
Збоку (в бочці) робиться два виходи – для води і для пари.

Наверх парні кладеться бальки й їх засипається землею на 20 см. товщини. Землю 
насипається на стелю, яка стелиться теж з «плохого» дерева. У парні роблять вікно, для 
вкладання обіддя – необробленого дерева (з корою). У вікні робиться затулка (як став-
ня). Коли накладеться обіддя у вікно, його затулюють, щоб не виходила пара і навіть 
замазують глиною всі щілини.

До бочки вводиться залізна трубка ззовні і дерев’яне коритце, щоб наливати в бочку 
води. В те коритце треба влити відер 20 води, коли повна бочка, то вода побіжить у ту 
трубку – знадвору. Це буде знак, що більше води лити не треба.

Після цього затоплюється піч, воду доводиться до кипіння і з цього моменту піч па-
литься цілі сутки. Кожних півгодини треба добавляти 5–6 відер води, щоб побігла вода 
знов у трубку.

На другі сутки перед хаткою вкопується, або вони є готові, дві «бабки» по товщині 
ободу. Тоді вікно відкривається і виймається одного обода для проби на «бабці». Як доб-
ре гнеться, то перестаєм топити, як ні, то замазуємо знов вікно і далі парим. Обіддя з 
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парні виймається залізним гаком. Підчас парення пильнується, щоб з парні не виходила 
пара, всі щілини замазується. Плаху для ободу гнеться на бабці разом із стальною ши-
ною, загинається її, проволокою зв’язується в двох місцях.

Біля цієї роботи працює чоловік 4–5. Колодицю точимо на станку, в ній провірчуєть-
ся 10–12 дірок для шпиць. В ній же провірчується дірка для вісі. Раніше бабку робили 
тільки сокирою і букси (дірки) не провірчували, а випалювали ручним способом, а те-
пер провірчують сверлом.

На колодицю набивають дві рихви – залізні обручі, їх роблять ковалі, і залізні «закати». 
Так виробляються і гнуться полоззя для саней, тільки вони гнуться до половини. 

Знявши полоззя з бабки, їх кладуть у тінь під накриття, щоб вони висохли й не розі-
гнулися.

� Запис�№�14 
ДЕРЕВООБРОБНИЦТВО – ОЛІЙНИЦЯ

Мокич Іларіон Лукіянович 
с. Борки, Любешівського р.

Ручна олійниця буває тільки у деяких селян, які роблять її самі ручним способом – 
сокирою. Це дуже просте знаряддя: два стовпи – сохи (з природними розвилинами) з 
«лапками» 120 м. висоти, на лапки кладеться два обаполи (т. е. пів балки) по 1 ½ м. дов-
жини. Ці деревини звуться «мачухи», вони робляться з найтвержого дерева – дуба. Ма-
чухи тиснуть зерно. У спідній мачусі видовбаний рівчак для стоку олії. Мачухи мають 
дірки для накладання на стовпці. У верхній мачусі видовбана довша дірка – на 20 см. На 
обох кінцях мачух вбиті великі клини; два клини ніколи не виймаються, вони насаджені 
з одного кінця, а другі – на другому – вибиваються тоді, коли виймають макуху: під-
німається верхню мачуху і виймається «рукав» (з макухою), або тоді, коли вкладається 
зерно (в торбині). Перші (нерухомі) клини придержують рівно мачухи. (Далі «про їжу).

� Записи�№�15 
ВИРОБИ ВУЛИКІВ І БОРТІВ

Мокич Іларіон Лукич 
с. Борки, Любешівського р. Вол. обл.

5/ІІ.1955. 
Шевченко

Як і всі дерев’яні знаряддя селяни села Борок роблять для себе власноручно, так і 
вулики виробляють дуже примітивним способом. Матеріал в лісі беруть тоді, коли при-
возять колоди для топлива.

Для вулика вибірається найкраща порода дерева – дуб, ясінь, береза, інколи – сосна.
Коли хазяїн не робить в колгоспі, він робить різні речі для господарства і домашньо-

го обіходу. Тому й вулики видовбують зімою. До радянської влади селянин в лісі виру-
бував добру колоду, обчищав її від кори, виміряючи (циркулем), вимірював десять см. 
на стінку (товщину) і пішнею видовбував середину.

Тепер уже роблять вулики рямочні; ті – дуплянки стоять в лісі, а ці – біля хати.
Рямочні вулля роблять і з соломи – виплітають стінки як матки. Борть утроє, або 

вчетверо більша від вулика, її роблять із сосни, бо легше висажувать на дерево. В бор-
ті, як і в дуплянці, роблять вічко для пчіл, а вибірають мед через верх. Накривають 
дерев’яною кришкою, або соломляною.

Щоб легше видовблювати, то дехто робить вулика з порохнявого – дупластого дерева. 
Ці вулики неміцні.

Всажують борть на дерево мотузкою: зав’язує її за деревину (гілку) ключкою, на най-
вищому дереві, і два кінці спускає наниз, мотузки з петлями на кінцях. Мотузку обкру-
чує навколо сосни, шереховата «рапава» кора спинює шнур і тому легко лізти на дерево.

Деякі пчоловоди до мотузків приробляють «стільчик» – дошку, подібну до дитячої 
гойдалки.
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� Запис�№�16 
ОБРОБКА ЛИКА І ТКАННЯ РЕШЕТА

Фото і 
малюнок

Данилик Трохим Павлович 
с. Борки, Любешівського р.

8/ІІ 
Шевченко

Решета уміє кожний колгоспник робити, але після того, як люди почали получать 
гроші на трудодні і більше хліба, то вже замовляють або купують.

Як я задумаю зробити решето, а в мене є станок для цьо, то заготовляю матеріал за-
здалегідь: на обичайку і на дно. Обичайку робимо з соснини, розколюю її на четверо і 
деру слоями. Ці слої кладу в довгий котел штук 50 і парю, як добре гнеться, я виймаю 
ті слої; вшиваю дротом, дірки роблю шилом. Обичайку роблю з двох слоїв, між ті слої 
потім я вкладаю сшиваю решето – дно.

Дно роблю із «стрілок», які деру з липового лика. З тих стрілок тчу дно, основа і 
вток – однакові. Тчу на станку як полотно на двох підніжках.

Станок 80 х 85 см; било – верх, накладка – низ, стовпи, на яких спочиває било й на-
кладка. На накладку накладається основа. Перший рядок основи називається «зав’язка». 
На решето зав’язується 90 шт. стрілок, тоді їх провожу в бердо, після протягти в на-
чиння і закріпити на билі.

Коли ж туди закладеш вчини, то кажуть «щучку зробив». 
Стрілки поміж основою закладається при допомозі прутка – рівнозначне човникові. 

Пруток – це лозинка, завдовжки піткання, лозинка на одному кінці надколота повздовж. 
Я нанизую в розколину стрілку і перетягаю її між основу.

При тканні лико змочується і основу, і уток. Начиння рухається на колістятах; вони 
прив’язані до поперечного кілка мотузками, а кілок завішується залізними гачками до 
стелі.

� Запис�№�17 
ПЛЕТІННЯ РОГОЖІ

Фото Іванюк Ганна Андріївна, 42 р., неписьм.,  
с. Борки, Любешівського р.

Щоб сплести рогожý, треба нарізати рогози. Це дуже утяжлива робота, бо сиру 
важко носити з болота. Тоді її висушити, як починать плести, треба мочити. Треба на-
сукати мотузок (сучі) з прядива, так як на волоку тільки в одну «слойку». Суч треба 
прив’язати до жердки на палиці (верх), низ треба пронизати в дірки в дошці. Це осно-
ва. Щоб дошка не рухалася, її придавлюють з обох кінців камінням (на землі) [на 
фото – на лаві].

Коли добре натянена основа, тоді заплітаю «коску» – начинаю плести. Із сучі зали-
шаються кінці як китиці.

Рогожа призначена для спання; колись її виробляли найбідніші селяни, і її давали 
навіть на придане дочкам.

Ганна Андріївна залишилась в сім років сиротою і всю молодість провела на чу-
жих роботах. Коли прийшлось виходити заміж, за такого ж бідняка, як і сама, то в 
придане взяла собі свої рогожі, замість тканих з валу кольорових ряден. І зараз сім’я 
Іванюків  має застелений піл для спання рогожою, бо ряден «диванів» жаліють, вони 
призначені на придане старшій дочці. Але у них є й ліжко, дерев’яне із спинкою, 
роботи самого Іванюка (батька), називають вони це ліжко полатиною. На палатині 
покладене сіно і прикрите сінником з сірого рядна і подушка з курячого пірря. На-
пірник з фабричного матеріалу. Постеля ця накрита смугастим диваном (налавни-
ком, чи рядном). Сім’я дуже привітна, гостинна й услужлива. Логічно розповідають 
про своє життя і працю.
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� Запис�№�18 
ПЛЕТІННЯ З СОЛОМИ

Матвійчук Павло Севатіянович  
с. Борки, Любешівського р.

У нас хто захоче, то все зробить. Один від другого вчиться, бо все без грошей: дерево 
в лісі можна брати, його хватає, лози хватає, лика всякого теж, соломи… аби сила та 
охота – буде всякому робота.

Наші люди в коморах мають тару (його вислів) всю власних виробів, тільки діжки 
роблять бондарі.

Борошно, ягоди, зерно держать у плетених кошелях із соломи і молокети. Так, як у 
нас дуже мокрий клімат, то в таких коробках продукти не пріють, бо в них воздух про-
ходить, не застоюється.

Такі кошелі роблю і я, з околоту та з молокети – розколотої верби, молодих пагонків. 
Розрізаю ножиком молокету і мочу її й околот і начинаю плести.

Починаю плести з дна: кулик сантиметрів 4–5, тісно складений об[п]літаю лозиною, 
міцно вкладаючи у коло («кружок»). Можна робити круглу коробку і подовгасту (оваль-
ну). Так поступово один пучок накладається, а другий до нього прикладається й пере-
плітається лозою. На одну коробку треба кілограмів 1 соломки і один – лози. Розмір 
20 см. висота і 45 см. ширина.

Кошілку роблять і з соснового коріння. Замість соломи надеру тонкого та довгого 
соснового коріню, він як волос і тонко складається. Краще соломи і блищить як шовк 
(віскоза!). На базарі соснові коробки дуже дорогі 15–20 карб., а ті 5–6 карб. Їх рідко хто 
робить, бо багато забирають труда, зате довго не зношуються.

[На кошілці від плетіння виходить цікавий узор – по діагоналі іде коричнева лоза, а 
прозирає золотиста соломка.]

� Запис�№�19 
ВИРОБИ З СОЛОМИ

Борейчук Сава Леонович 
с. Борки, Любешівського р.

Я плету брилі, солом’яники для зерна і вулики.
Солом’яник 1 м. 20 см. висоти, 0,60 м. ширини, верх шийки 0,40 м., висота шийки 

30 см.
Плету як матки – околот складаю качалочками і об[п]літую мотузками, які сам кручу 

ключкою.
В такому козубі (кадовб!?) не пріє зерно.

� Запис�№�20 
ВИРОБИ З БЕРЕСТИ

Мал. Несторук Ісак Зінов’євич 
с. Борки, Любешівського р.

Коробки з березової роблять всі чоловіки, навіть недоростки. Для цього лупиться 
кора з берези, вона гладенька і блискуча. Ножиком нарізається паски то ширші, то 
вужчі, як кому треба, і звільжується, щоб не ламалися. Плетуть із дна вверх, овальної 
форми. З боків приробляються вушка і до них прикріпляється мотузка, щоб носити за 
плечима. Коробки вживаються для переноски різних речей, продуктів. В цій коробці 
бувало й дітей носять за спиною, як іде жінка в поле, або в ліс по ягоди й гриби. На 
кожному переплетінні виступає темніша від коричневого фону смужка і це дає приємне 
художнє оформлення виробу.
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� Запис�№�21 
ПЛЕТІННЯ ЛИЧАКІВ (ПОСТОЛИ)

Іванюк Тиміш Семенович 
с. Борки, Любешівського р., Вол. обл.

1/ІІ.1955 р.

Від предка ми носимо постоли, у нас звуть їх личаки, бо робимо з лика. Липове лико 
дає білі личаки, в’язь – червоні, а як під рукою немає того лика, найміцнішого, то пле-
темо й з верби – найслабші. Копа надертого з дерева лика зветься пуцаньок. Кора добре 
дереться в травні і в червні, а як зімою, то паримо в печі.

Для однієї пари взуття мочимо 16 шт. ликових полос по 1 ½ м. довжини. Пуцанька – 
це пара постолів.

Кожна личина підрівнюється ножиком. Складаю лико на основу із трьох частин. 1 – 
перепліт, 2 – перенісся, 3 – вухо.

Щоб знати, який розмір зробити взуття, то беремо лико в руку і вимірюємо три ку-
лаки вряд, чи дитини, чи чоловіка, чи жінки. Раніше міряли по ліктю: від кісті руки до 
ліктя, бо кожна рука припадає до розміру стопи.

У п’ять вух задівається по одній острочині. Це крива паличка з верби, чи з другого 
дерева.  Острочини закріплюють вірність роботи. Такаж паличка як ост-
рочина уколює дірку у ликові, щоб просунути в нього кінець другої личини. Вона зветь-
ся штичка.

На підошві робиться подвійне переплетіння.
За один вечір можна зробити дві пари постолів.
Недороблені постоли легко скочуються від носка до п’ятки і зав’язується кінцями 

лика. Хлопець, напр., коли жене пасти товар, то бере постоли в торбу. Там на місці він 
їх змочує і доплітає.

Діти в 6–7 років уже плетуть личаки. У нас кажуть: «Шо ти за пастух, шо ти не вмі-
єш постоли (плести) носить у торбі?».

Постоли скоро протоптуються, тому в кожній хаті є лико і всяк (крім жінок) зро-
бить личака. Чоловікам – це постачати взуття, а жінкам – сорочки і опорки-онучки 
для сім’ї.

У нас такий клімат, що без личаків не вкосиш сіна. По болоті є такі кочечки та 
корчі, шо босим не ввойдеш, а чобіт спарить ногу. Личак змочеш, прийдеш перебуєш і 
суха нога.

� Запис�№�22 
ПЛЕТІННЯ ВОЛОК (ОПОРОК) ДЛЯ ОНУЧ

Онучки рвемо з доношених сорочок. Ось кажуть нам: «кидайте прясти, ткати»! А хто 
ж буде нам давати міцні сорочки й онучки. Фабричного не накупишся, та й дешеве, воно 
швидко згниє, а конопляне і тепліше, і міцніше. Личаки у нас ніколи не виведуться, 
поки є болота. Може як канали проведуть, то сухі луги будуть тоді в черевиках, чи босі 
будемо косить, гребти сіно. Личаків не носитимем, то й кори не треба буде дерти, ходи-
ти по хащах та болотах. А поки що треба носить, плести личаки, прясти онучі, плести 
опорки.

Волоки (опорки) плетемо з прядива, з кінського волосу, з липового лика. З кінського 
волосу дуже міцні, тілько як насиплеться між них піску, то зразу посічуться.

Волоки для чоловіків плетуться довші, для жінок – коротші й тонші. Волоками об-
мотується онучку до підкоління, не дуже міцно.

Волоки плетуть чоловіки ключкою. 

Вити треба зправа на ліво. На ключку їх накручується по парі кілець – приблизно на 
4 кроки (довж.), а що волоки подвійні, то їх треба давати довжиною на 8 кроків. Для 
малого треба 16 пар кілець, для дорослого – 26 пар.
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� Запис�№�23 
ПРАННЯ БІЛИЗНИ

Власні спостереження Шевченко

В селі ставків немає, а є болота, в яких прати не можна.
Кожна хазяйка сорочки пере в криничній воді. В ній вона відмочує брудну білизну, 

віджимає, складає у жлукто. Це видовбана колода без дна. Замість дна намощується на 
лозових пруттях соломи, ставиться жлукто на дошку, покладену на шаплик; зверху білизни 
застеляє стареньку ряднинку і на неї насипає добре перегорілого попелу. В печі гріє до ки-
піння окріп, інколи розпікає залізяку, або цеглину дочервона і кладе її на попіл у жлукто, і 
зразу заливає окропом. Залежно від кількості сорочок заливає 2–3–5 чавунів окропу. Щіль-
но закриває верх жлукта, а вода збігає в шаплик. Таким способом пропарена білизна біла 
й чиста. Полощуть у шаплиці біля криниці. Сушать білизну на жердках під хатою кілька 
день і наніч не знімають (зімою). В селі немає випадків, щоб з жерток пропадали речі.

Товсті тканини праля збиває прачем – це товста, виглажена дошка (оцупок) з ручкою. 
Збивається рядно на стільчику.

Суху білизну качають рублем і качалкою. Вона тоді м’ягка й блискуча – краща, ніж 
проглажена отюгом.

У деяких селян є отюги для вугля, але більшість уважає, що від глаження отюгом річ 
псується. Проте, проникнення в побут модного міського одягу вимагає гарячої глажки. 
Тому молодь примінює отюг.

Взагалі в ці роки (1948–1955) уже широко приміню(є)ються фабричні вироби для 
обуві, одягу, домашнього вжитку. Посуда  в кожній хаті переважає фабрична. Все, що 
привозить кооперація, входить в побут.

� Запис�№�24 
МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

Фото Власні спостереження 
с. Борки, Любешівського р.

В колгоспі ім. Буденного працює кузня для обслуговування колгоспного господар-
ства. Вони виковують різні речі для дрібного ремонту дерев’яним вуглем, який самі під-
готовляють у ямі, яка находиться недалеко від кузні. Тут можна зустріти старої форми 
серпи, які виробляли цигани до приєднання цієї території до УРСР.

Робота циган була примітивною. Це показують ручки з клямками на дверях кол-
госпників; двері замикаються дерев’яною завірткою, а рядом з ними є і залізні клямки; 
вони зроблені від руки нерівні й відмічаються сліди ковки. Такі ж нерівні і «вінчання» 
(верхушка) залізних ручок з клямками.

Від руки робили цигани й пішні широкі долота, і сокирки (див. фото) невеликі 
старослов’янської форми, на сокирах теж є сліди ковки – молота.

� Запис�№�25 
ГЛИНЯНІ ВИРОБИ

Фото, мал. Власні спостереження

В районі немає ганчарів. Посуд привозять із інших областей і обмінюють.
Форма посуду має загальнослов’янський характер, але кольори і художнє оформлен-

ня відмінні від інших областей України. 
Миски, горшки, глечики, вироблені з чорної глини, досить масивні, важкі (див. фото 

Данилика «піч»). Поверхня прикрашається полиском, тобто – блискучими лініями 
відображується узор «ялинка» або рівні смуги. Виконується ця техніка гладенькою 
дерев’яною або кістяною лопаточкою в сантиметрів 2 заввужки. Виходить одна лінія 
матова, друга блискуча. Інший рід виробів макітер і тиков. Це жовта глина, світлого 
кольору, місцевість невідома і автори невідомі (фото: віз з горшками, Білорусь).
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� Запис�№�26 
ВЛАСНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

13-15/ІІ.1955. с. Низьковичі, Іваничівського р. Волинської обл.

Село на високому культурному рівні, колгоспники заможні.
Ремéсла в пережитковому стані. Плетіння кошиків – лозових і солом’яних вжива-

ються для збереження борошна й городини (буряків картоплі, цибулі й ін.). Їх плетуть 
старики, напр., колгоспний сторож Демчук.

Прядінням вовни й тканням займаються баби не систематично. Дівчата тчуть для 
приданого дивани ́ (налавники) смугасті вовняні на конопляній сучі. Розкольоровка тка-
нин смугаста з польським відтінком народного оформлення тканини.

10/ІІІ.1955.  Шевченко

ІІ 
Їжа – 13 записів. 
ХАРЧУВАННЯ.

1. с. Борки, Любашівського р. Волинської обл. 
2. с. Низьковичі, Іваничівського р.

Експедиція 1955 р. Січень

� Запис�№�1

Харчування Власні спостереження  
с. Бурки, Любашівського р.

Шевченко 
5.ІІ.1955

Основою харчування є житній хліб і картопля. Кожна сім’я має сало й м’ясо із вго-
дованого кабана. Олії зовсім немає. Кожний двір моє корову, споживають молоко, б’ють 
масло в дерев’яних масницях і самі споживають, інколи продають. Годують курей 10–20. 
Яєчка продають, самі не їдять ні курей, ні яєчок. За вторговані гроші купують в коопе-
рації гас, сіль, сірники, крам, посуд.

Садовини зовсім немає. Із овочів вирощують квасолю, мало цибулі, часнику зовсім 
немає.

Пояснюють це (колгоспники) тим, що жаліють соток – землі садибної, на якій садять 
картоплю і коноплі. (25–30 соток).

В лісах ростуть гриби, ягоди (черниці), клюква, але селяни не роблять заготовок для 
себе на зіму, зсилаючись на те, що «немає коли ходить в ліс на збір ягід та грибів. Про-
те, коли є врожай на гриби, то літом їдять, а не сушать.

Засол роблять не всі, беруть у колгоспі солоні огірки, капусту.

� Запис�№�2

Вариво Власні спостереження  
с. Борки, Любашівського р.

1–8/ІІ 1955. 
Шев.

Варять один-два рази на день. Ранком годин о 8 топиться піч дровами, приставля-
ється їжа до вогню в чавунах. Картопля, або картопляний суп засмажений салом, без 
цибулі. Це є сніданок. Рано зразу варять і обід. Частіше капусняк з картоплею, з м’ясом, 
або з одним салом (зажареним). Кашу яшну, пшоняну круту і рідку; їдять із салом або 
з молоком.
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На друге варять ще вареники з квасолею і печуть пиріжки з квасолею. Варять варя-
ниці, обмішують салом.

Сало є в кожній хаті, одні вживають більше, другі менше, але у кожного господаря 
є свині.

Молочні страви: молоко варене, молоко кисле, маслянку їдять з картоплею і п’ють 
саме з хлібом.

Сир обмішують із сметаною – «мачанка», їдять з хлібом.
Вареники житні роблять дуже великі з сиром. Їдять сухі, необмащені; також варять 

вареники з бобами.
Найчастіше їдять картоплю одливану, насипають її на стіл на скатертину і по од-

ній картоплині беруть руками і їдять. Не люблять їсти огірків солоних, чи капусти з 
картоплею. 

«Драглі» варять тільки у великі свята – весілля, паска, пущення, Різдво. Хрону не 
водиться.

Сир топлений печеться у маслі – це зветься «грудки». 
Коровай печуть із житнього борошна, виробляють круглий високий хліб, викачують 

«шишки» – фігурки з тіста. Ці «шишки» втикають у хліб, змазуючи їх і коровай яйцем. 
Під коровай підстеляють капустяне листя, коли сажають у піч.

Шишки печуть і окремо розкидають насипом у піч. Ці шишки роздають родичам в 
день весілля.

Окремо печуть пироги, такої форми як і шишки, тільки начиняють квасолею. Пиріж-
ки дають до обіду в той день, коли печуть коровай. Тісто на коровай печеться просте 
(не здобне).

Печуть млинці з того тіста, що й коровай (пампушки).
Другий рід млинців – це «підпалки», круглі, невеликі, густо замішені шматочки тіста 

(дрібні пампушки).

� Запис�№�4

Печево 
25 березня

Сахарчук Марія
с. Борки, Любашівського р. Волинської обл.

В день 25 березня селяни печуть із житнього борошна гальонки. Діти виносять на-
проти птахів, які в цей день прилітають і до них кричать: «блузько, бузько, на тобі го-
льонку, а ти мені дай жита мірку».
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� Запис�№�5

Каша 
кумина 

Сахарчук Марія Миронівна
с. Борки, Любашівського району Волинської обл.

Шевченко
6.ІІ.1955

На хрестини запрошують родичів, кума і куму, які несуть до новонародженого кашу 
і по три паляниці.

Каша крута, пшоняна з високим верхом і у вершечок втикається – жарені шматки 
сала (вишкварки).

Паляниці (житні) виробляє як перепічки, випікається на сковороді й протикається 
вилкою (перед посадкою в піч).

На хрестини йде жінка окремо, а чоловік – окремо. Жінка несе кашу і 3 паляниці 
в коробці (берестяна) за плечима. Продукти замотуються в чисту чиновату скатертину, 
переткану технікою «дощечками».

Ті самі продукти несе кума. (Крижми не носять).

� Запис�№�6 
ПРОДУКТИ ДЛЯ ЇЖІ

Асортимент страв дуже вузький, невибагливий.
Основою харчування є хліб і картопля. Засмажують салом. Олії немає. Цього року 

не вродили сояшники. Б’ють олію з конопляного сім’я.
Кожна сім’я відгодовує кабана, колять, виривають щитину і смалять. М’ясо солять 

на солонину, частину продають сусідам, або віддають позичене. При закольці кабана 
годиться поділитися з сусідом і ближчими родичами. Сало складають у бодню й засо-
люють, їдять сирим потроху, більше держать для засмажування страв. Варять холодне; 
з печінки й легень печуть пироги, роблять ковбаси.

М’ясо волове їдять рідше, бо рідко ріжуть; скотину рогату продають для господар-
ських потреб одягу тощо.

Курей немає звички їсти. Пережиток того, що кури «панська їжа». Курей годується 
на продаж, яєчка навіть рідко дають дітям.

Кури і яєчка швидче обрядова страва. На весілля й новосілля варять для вгощан-
ня. На дівочих складках першою стравою є яєшня. Молодій снідать дають яєшню. На 
великдень усі їдять крашанки. При народженні дають породілі яйця, зварені накруто.

Зараз молодь, яка бувала на заробітках *, або на учобі за межами села, вносить у по-
бут злам – вводиться в харчування нові страви і новий спосіб готування їжі.

� Запис�№ 7 
ГОТУВАННЯ СТРАВ

Спостереження в сімї колгоспника Івана Сухарчука  
інвалід В. Вітчизняної війни

18.ІІ.1955 
Шевченко

Рано хазяйка приносить свіжої води з колодязя, або з криниці (місцеві назви).
Воду носять відрами металевими, денеде збереглися цебри, дерев’яні відра. При кри-

ницях з журавлем бувають постійні дерев’яні відра.
Вода в Борках дуже високо і нечиста, осадки торфових решток. Мало мінеральних 

речовин.
Воду черпають алюмінієвими кухликами. У деяких господарів є глиняні горщечки 

для води, вони швидче б’ються, тому повелися металеві, які постачає кооперація.
Готовить їжу мати, старша дочка, або невістка.
Більшість хат не мають окремої кухні – одна хата. Біля порога при вході праворуч 

піч, а ліворуч ослони, помийниці, або навпаки – ліворуч піч, а праворуч місце з інвен-
тарем для готування страв для людей і корму для скотини.

* У 1951 р. в селі Борках був недорід і багато молоді їздило на жнива в південні райони УРСР. До 
радянської влади молодь далі свого району не виїздила, виключаючи службу в армії.
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На ослоні стоять відра, горшки, кухлики; на підлозі чавуни з харчами для тварин, 
шаплики дерев’яні, цебри з вухами; череп’яні тикви з олією, або з гасом.

Через те, що в селі немає базару і в район далеко, глиняного посуду обмаль. Все ж 
водяться миски, макітри, глечики, горшки. Їх вимінюють у приїзжих ганчарів, які міня-
ють посуд за зерно і продають за гроші. Міняють так: насипають в посуд повно зерна, 
незалежно від сорту.

Вугол біля печі заставлений рогачами, є кочерга, хлібна лопата, у декого чаплія 
для сковороди. На припічку в дерев’яній коробці сіль, сірники, качалка, дерев’яна 
ложка.

� Запис�№ 8 
ВОГОНЬ

Фото Власні спостереження у сім’ї к-ка Данилика Трохима Павловича  
столяра, стельмаха, решітника

До колективізації були хати, що мали «лучніки», або «коміни» – це висячі світиль-
ники з очерету, обмазані глиною, або з мішка – круглі, теж обмазані глиною. Останні 
можна було підвішувати до стелі, щоб не заважали. Більше лучніки були в напівкурних 
хатах, яких було чимало до війни, коли німці спалили половину села, то залишилась 
одна тільки курна хата.

У старих хатах світили лучинами в коминках посередині хати. При радянській владі, 
а деякі і до возз’єднання західних земель до СРСР, завели «комінки» рядом з великим 
коміном варистої печі на припічку – з протилежного кінця від кочерг. (Зліва від тексту 
зазначено «фото див. хата Данилика». – С. С.) Комінок виходить «на хату». Як немає 
часу – світять лучиною (скалки). Комінок мурований, нерухомий. У старих хатах на 
припічку, біля челюстей були «ямки», де зберігався «присок» – жар. Щоб не витрачати 
сірників, розгрібали присок і світили скалки. Зараз всі користуються сірниками і в но-
вих хатах ямок не роблять (у припічку).

Опалюють хати і варять страви дровами, яких є достатньо. Колгосп дає кожному кол-
госпникові стільки дров, скільки йому потрібно. Привозять дрова колгоспними кіньми, 
сам господар їде в ліс, а іноді бере собі сусіду, чи родича для допомоги. За плату ніхто 
не їде, бо це зветься «попросити допомогти» ти мені поможеш, а тоді – я тобі».

� Запис�№�9 
МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ І СТРАВИ

Колгосп постачає корму на 2 корови, а хто має три, то добуває сіно за свій рахунок. 
Тож кожна родина колгоспників має корову. Господарка встає рано видоює корову і 
зливає у глиняні гладижки. Дійниці цинкові, цідилки марлеві, або маленькі ситечка, 
рідко є цідилка металеві, куповані в кооперації. Частину молока хазяйка несе на здачу в 
молочарню, або власне перепускає через сепаратор. Перегін відає на корм теляті. Части-
ну зливає на відстоювання на сметану, а частину парить-варить у печі так, щоб воно не 
кипіло, а спарилось в жару. Із відстояного молока збирають сметану для масла, а кисле 
молоко їдять з кашою, картоплею, або саме п’ють з хлібом. Масло б’ють у дерев’яній 
масниці загально розповсюдженій.

Маслянку п’ють як кисле молоко. Масло продають; рідко коли обмішують варене тіс-
то, як пампушки (кльоцки) затірку – дрібно покришений корж і відварений як галушки. 
Дехто й називає цю страву «галушками». Із сиру роблять пироги – більше вкладають 
сиру, ніж тіста (дуже великі). Пироги ці обмащують маслом. Після віддушеного сиру 
залишається сироватка, на ній варять пшоняну кашу.

Сир – обрядова страва, бо на весіллі й народженні повинна бути страва з сиром. Його 
печуть, називають «грудки».

Корову доять двічі на день, рано й ввечері, тому молоко п’ють, особливо діти, кожний 
день. Дорослі молока не люблять пити самого, а з стравою.
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� Запис�№�10 
ОБРОБКА ЗЕРНА ДЛЯ КАШ

Ступа. 
Жорна. 
фото

Данилюк Пилип (робить)  
Денисюк Явдоха Онуфріївна  
с. Борки, Любашівського р.

Каші готовляться із пшона, ячменю і пшениці. Щоб зробити це зерно придатне для 
їжі, його товчуть у ручній ступі. Це дерев’яне знаряддя випалене з дуба або ясення – 
з цілої колоди. Ступа має підставку, ширшу від самої ступи (суцільна), ступа до дна 
вужча, вверху – ширша. (Зліва біля тексту написано: «Форма чарки. Висота 1 ½ м. 
Радіус ½ м. – С. С.) До ступи є два роди товкачів в одну стойку й у дві. З потовченого 
проса виходит пшоно, з ячменю й пшениці кутя. За одну годину, всередньому, можна 
зтовкти 2 кг. зерна. Сухе зерно зтовчеться швидче. Після ступи зерно просівається на 
решето.

Просяна – пшоняна каша є обрядова, її варять на хрестини і на весілля, поминки. 
Кутя вариться на новий рік, і поховання – коливо.

Для ручного помолу зерна є ручний млинок «жорна». Жорна є майже в кожній хаті, 
нараховується до 80 проц. Тільки дехто не має їх. Жорна стоять у сінях, накриті чистою 
плахтою (рядном). Ті, що не мають своїх жорен, ідуть до сусідки як на своїх і за це не 
платиться – це так спомагаються.

Кожний хазяїн робить сам собі жорна – дерев’яну частину, а камені точать тільки два 
хазяїна, а як хто, то купує у другому селі.

Млинок складається з таких частин: два камені, верхній окований обручем, спідній 
має залізну «пуприцю»; пуприця стоїть на веретені (залізному); мльон – це палиця 1 ¼ м. 
довжини і 5 см. товщини, мльон повертає камінь. До мльону прикріплений «гвіздок»; 
у верхнім камені приклепане залізне вушко до обруча, у це вушко заходить палиця – 
нижнім кінцем, а верхнім – вона проходить у поперечну перекладку «клопут», в якому 
видовбана дірка для мльону. Камні спочивають на дні поду. Під-коробка чотири кутна, 
соснова. Під встановлений на землі на 4-х ножках. Розміри: під – 85 х 85 см, висота – 
90 см., від вінець поду до дна – 28 см., від дна до перекладини – 25 см. Стовп 2 ½ м., 
який іде від поду до мльону, до стовпа прикріплена палка вгорі – мльон. Попереч ка з 
діркою для мльону – 60 см. 

мльон 1,50 см.
Зерно по пуду, два й три (мішками) мелють в млині-вітряку, який стоїть за селом, на 

жорнах мелють по 2–5–10 кг.

� Запис�№�11 
ОЛІЯ

Крім сала і масла населення села Борок любить рослинні жири. Їх б’ють в ручній 
олійниці з сояшникового й конопляного насіння. Зерно підсушується і товчеться в ступі, 
після просівається на тонке сито; кладеться зерно в ночви і добре перетирається, щоб 
зм’якло; коли зерно добре вм’яте, то з нього потече трохи олії, як здушити. Як готове – 
то засмажується в череп’яних мисках, або в залізних сковородах.

Останні роки чоловіки понаходили залізні військові шапки (каски), в них засмажу-
ють зерно для олії. Коли смажеться, то зерно треба добре помішувати, щоб не приго-
ріло, бо буде гірке. Засмажене зерно всипається в один рукав 2–2 ½ кг. Із нього може 
витекти ½ літри олії, коли воно гарно приготовлене. Рукав (торба з сорочки) з зерном 
вкладається між «мачухи» в олійниці. Тоді в мачухи поволі вбиваються клиння, щоб 
текла олія. Як олія перестане текти, то й клиння перестають вбивати, бо інакше порветь-
ся рукав. Як готове, зерно видушене, то вибивається клиння з одного боку і виймається 
рукав – це вже макуха. Закладається друга порція зерна.

Макуху бере собі хазяїн разом з олією й віддає на корм свиням. Власникові олійниці 
нічого не дають – це є взаємодопомога «общий труд».

При капіталістичній Польщі в селі Борках було два поміщики, у них були механізо-
вані олійниці (кінська сила), на них били олії по пуду і два.
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� Запис�№�12 
МЕД

Мед у селян уважається лакіткою, ліками і ритуальною стравою. З медом варять 
кутю на Різдво і новий рік, коливо на поминки, ситу на діди – (проводи). Сита – це 
розведений мед або сахар з булкою, проскуркою, або бубликами.

Мед бжоли носять в борті у лісі – це дикі бжоли, або ті, що втечуть із домашнього 
вулика і в лісі сядуть у борті.

Хазяїн виносить вулик у ліс в травні місяці. Вибирає таку деревину, щоб добре вса-
дити вулика. Вулика витягується ковротом (корбою).

У вуликові є поперечка, щоб бжоли будували на ній щільники. Мед хазяїн вибирає 
тоді, коли рій вийде з вулика, а буває так, що хазяїн бере з лісу зовсім борть і везе його 
додому. Біля хати є малі вулики дуплянки й рамочні.

� Запис�№�13 
ВИПІЧКА ХЛІБА

В с. Борках їдять хліб житній, гарно приготовлений, без лишніх домішок. Борошно 
на хліб мелють у млині, щоб добре було вмелене, то гарний хліб виходить. Борошно сі-
ють на густе сито, у кого його обмаль – то на решето. Учиняють хліб на ніч у діжі. Діжа 
робиться з клепок, кругла з гладеньким віком – ясинове, з обручем. Діжі не вживають 
більш нідочого. Це річ сакральна. Молоду (чесну) садовлять на діжу.

Хліб учиняється на кислому тісті, яке зберігається від печива до печива в діжі. На 
паску треба вимити діжу й висушити в чистий четвер на сонці, тоді треба пекти паску 
на дріжджах.

Спочатку наливається теплої води в діжу, розбавляється тісто або дріжджі, солиться, 
тоді всипається борошно й розміщується кописткою – дерев’яна, довга лопаточка. По-
ставить у тепле місце, щоб сходило.

Це зветься «вчинити хліб». Вранці добавляється борошно і міситься крутенько. Схо-
дить. Як добре висходиться, то робимо спочатку пампушки і печем на сковороді, або 
млинці. Тоді виробляю хлібини. Біля діжі ставимо макітру з водою, вмочаю руки в воду 
і виробляю «виплескую» хліб і сажаю на лопату і в піч; лопату підсипаю висівками, або 
підстеляю сухе капустяне листя. Дехто засушує для хліба дубове листя.

Щоб добре випікся хліб, то треба, щоб добре була напалена піч, щоб челюсті всі були 
червоні (білі). Піч вигрібаю й помелом вимітаю. Хліб виймаю тоді, коли він дає добрий 
гук (дзвін, звук).
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у відрядженні до м. Білгород-Дністровський Одеської області. 

Шевченко Людмили Прокоп. 
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1. Архівні виписки О. Обл-Арх.
2. Музейні виписки.

Одеса, 12–15 серпня 1955 р.
Обласний Державний Одеський Архів.
Фонд № 1.
Канцелярия Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора.
Ф. 1, оп. 16, В-1241, год – 1864, д. 111, л. 73.
«Дело дворового человека А. Т. Пересекина об увольнительном акте».
После манифеста 19 февраля 1861 г. Пересекин требовал от помещицы Поповой 

увольнительной для себя и для своей 77-летней матери, проработавшей у Поповой 40 лет. 
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Жена Пересекина тоже была дворовой Поповой и умерла у него. Тепер же помещица не 
дает Пересекину увольнительной без откупа, требует за это денег от него.

Генерал-Губернатор советовал Пересекину обратиться к Мировому посреднику.

Фонд 1.
Канцелярия Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора.
Ф. 1, оп. 16, В-246, д. – л.л. 1, 2, 4, 14–15.
Докладная записка одесских ремесленников.

В 1863 г. в Одессе было организовано новое общественное Управление, охватывающее 
только домовладельцев, купцов и мещан, т. е. все сословия, кроме ремесленников.

Ремесленники обратились к Генерал-Губернатору с просьбой обратить внимание на то, 
что о ремесленниках в постановлении Генерал-Губернатора было сказано: «Существую-
щий ныне в Одессе порядок управления ремесленными цехами остается до времени без 
изменений».

Ремесленники в своей докладной подчеркивают, что их быт и условия труда, их суще-
ствование и интересы не имеют ничего общого с интересами других сословий, а именно: 
мелкие торговцы, слуги, чернорабочие и землепашцы, к которым ремесленники при-
писаны. Ремесленники подчеркивают, что они «как производители искусства» пред-
ставляют «особый класс», дают пользу не только городу Одессе, а всему государству 
(л. 1 на зв.) [л. 1]. Что они подготовляют множество учеников разных искусств.

Ремесленники просят организации в г. Одессе отдельного управления, избиратель-
ного права и места для своих представителей в местной Думе. Ибо их представители, 
зная «ценность труда, работы и качества самих изделий, не допустят случаев выпуска 
недобро качественных изделий» на пользу государства.

В доказательство своей преданности государству ремесленники, по случаю войны 
внесли на алтарь спасения Отечества от врагов свою жертву – 14 тысяч руб. денег, 
предназначенных для постройки жилищного дома для ремесленников – «ремесленного 
дома» [л. 2].

Дальше следуют многочисленные подписи свидетельствующие о наличии среди ре-
месленников разных национальностей: русских, евреев, немцев, украинцев (наименьше), 
молдаван и пр. [л. 2 на зв.; л. 3–4].

Конкретного ответа на это обращение ремесленников не было. Но было письмо градо-
начальника Генералу-Губернатору о том, что высшие инстанции планировали в недолгом 
будущем заменить ремесленные цехи промышленным уставом по образцу Петроградских 
и Московских промышленных предприятий [л. 7].

Об этом писал некий А. Шумахер из Министерства Внутренних Дел в 1866 г. Он 
в своей докладной записке не советовал ликвидировать Одесские ремесленные цехи и 
переводить ремесленников в отдельное сословие. Он мотивировал это тем положением, 
что в одесские ремесленные цехи входят представители всех сословий одесских обществ. 
Из них и могут быть избранными представители в Думу от ремесленников, они и будут 
защищать интересы своих цехов [л. 14–15].

Фонд 1. Канцелярия Новороссийскаго и Бессарабского Генерал-Губернатора.
Ф. 1, оп. 17, в – д.-123, год 1867, л. 1–11 (22 ст. звор.)
Дело о даровании Одесскому ремесленному сословию общественных прав, коими 

пользуются одесские городския сословия.
В прошении повторяется тоже самое, что и в 1864 г., и подписей разных националь-

ностей подано около 300 ремесленников. За неграмотных подписались другие лица – 
грамотные мастера.

Ф. 1. Канцелярия Новороссийского и Бессарабского Генерал-Губернатора.
Ф. 1, оп. 44, в-143б, Д-48, год 1872, л. 1–2.
а) «Дело о деньгах следующих от строителей одесского Днестровского водопровода за 

лечение больных»;
б) «Об устройстве лазарета для этих рабочих».
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Работы по водопроводке состоялись по берегу Днепра. Рабочие жили в ужасных 
условиях: жилища грязные, темные, тесные, холодные, не оборудованные, условия для 
работы были весьма вредные (не відмічено, які саме Л. Ш.). Отсутствовала элементарная 
гигиена жизни и какая-либо медицинская помощь. Землянные и каменные работы про-
водил какой-то предприниматель Мюллер. Об условиях труда рабочих и их удобствах, 
жизненных потребностях совершенно не заботился [л. 2].

Когда в крае появилась эпидемия холеры, рабочие на этих землянных работах начали 
повально болеть. Только после этого Мюллер начал устраивать быт для рабочих и при-
влек к ним местного врача. Он начал строить и лазарет.

[Можно себе представить условия лазарета!]
Комиссия составленная для расследования условий работы над водопроводом не пред-

ставила полной картины этих условий.

Ф. 1. Канцелярия Новороссийского и Бессарабского Генерал-Губернатора.
Ф. 1, оп.-16, В-1252, Д-168, год 1865, лл. 1–3, 46.
а) «Дело по просьбе жителей г. Очакова, занимающихся судоходством, об учрежде-

нии в этом городе особаго лоцманского цеха».
б) Утверждение устава Общества Николаевских Лоцманов.
Жители Очакова указывают в своем прошении о том, что лоцманы г. Очакова явля-

ются самым беднейшим сословием, промышляющих водоходством или рыболовством. 
В связи с открытием Николаевского порта Очаковские Лоцманы, знающие все фарватеры 
р. Буг, знающие хорошие и плохие места этой реки, могут быть полезными для службы 
в проводники судов. Но этой службе мешает им соперничество старших лоцманов: они 
угрожают потерей службы очаковцам. Поэтому очаковские неорганизованные лоцманы 
просят учредить Цех  или общество по образцу вольных матросов [л. 1; л. 2–3].

Разрешение получили.
Пар. 28 лоцманского устава. В о-во лоцманов принимаются только русские всех веро-

исповеданий и преимущественно из местных жителей [л. 46].
Пар. 29. В лоцманский цех принимаются не моложе 21 года, не опороченного вида, 

хорошаго сложения, без хронических болезней, уметь читать и писать; иметь рекоменда-
цию от абщества в каком работал.

Пар. 30–31. Вступающий в цех лоцманов сдает экзамен по определенным дисциплинам.
32. Лоцман приносит присягу.
33. Член цеха лоцманов освобождается от рекрутства.
34. Вслучае увечья лоцман получает пенсию.
35. По истечении 60 л. Лоцман получает пенсию по старости. Пенсия назначается со 

стажем не менее 10 л.
36. Вдовы лоцманов получают пенсию до выхода замуж, сыновья получают пенсию до 

вступления на самостоятельную работу – до 18 л., а дочери – до 21 г. до выхода замуж.
Пар. 37. Пенсии всякого рода назначает общее собрание лоцманского цеха.

Ф. 1. Канцелярия Новороссийскаго и Бессарабского Генерал-Губернатора.
Ф. 1, оп. 100, в-1538, Д. 23, год 1872.
Дело «о вывозе из Одессы в Турцию женщин для продажи в публичные дома».
Торговлей женщинами занимались еврейские мещанки. Специальные маклерши об-

маном заманивали девушек евреек к мужчинам, приезжим из Турции, якобы для заму-
жества. Снабжали их паспортами турецких подданных, и там соответствующие маклеры 
определяли их – продавали в дома терпимости.

В Одессе в то время обнаружено ремесло по перевозке в Турцию дезертиров – еврей-
ских рекрутов, что, очевидно, было связано с торговлей еврейских девушек.

Обследование русским консулом в Константинополе обнаружило в этом году 50 де-
вушек, проданных в публичные дома. Девушки были отданы туда принудительно. Они 
выявили личностей, занимающимися этим позорным делом.

Одесская полиция установила строгий тайный надзор над подозрительными 
элементами.
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Ф. 1, оп. 100, в-1539, д-87, 1872.
Стаття в газ. «Голос», № 70, 1872.
«О домах терпимости в Кишиневе[»].

Канцелярия Новороссийскаго и Бессарабского Генерал-Губернатора.
Ф. І, оп-100, в-1540, д-118, г. 1872.
Скарга на міщанку Фельдмон про вивіз дочки міщанки Самофалової із Херсона в 

Одесу і продажу її в публічний дім.

Одеський Обл. Архів.
Виписка из копий матеріалів до теми «Развитие капитализма в с/х-ве и крестьянского 

движения на Украине в 60–90 гг. ХІХ в.» Лещенко Н. Н.
Дело 11.
Л. 30. «Доклад Хотинской уездной Земской Управы ХVІ очередному уездному Зем-

скому Собранию по поводу приглашения обществом сельского хозяйства Южной России 
присоедениться к его хозяйству перед правительством об изменении существующих за-
коно-положений, касающихся ответственности рабочих по нарушению ими договоров и 
обязательств».

Вопрос касается урегулирования взаимоотношений между сельскими рабочими и их 
нанимателями.

Основная причина конфликтов между рабочими и капиталистами заключается в том, 
что «договор недостаточно обеспечивает выполнение рабочим принятых на себя обяза-
тельств, – они поставлены в необходимость запродавать свой труд вперед, на таких усло-
виях, выполнение которых фактически часто невозможно» [ст. 71].

«…Ненормальность отношений между рабочими и нанимателями есть факт всеобщий, 
присущий данным историческим обстоятельствам, нельзя искать причин его в личных 
качествах, в нравственной порочности рабочих, а потому и выхода из этих ненормальных 
отношений нельзя искать в уголовной каре за нарушение условий найма» [72].

«Не может быть никакого сомнения в том, что нарушения договоров бывают най-
чаще там, где рабочий найболее закабален и где экономическое его положение всего 
хуже. (л. 33.)

Нарушения договоров не прикратятся, пока не изменятся условия труда рабочих.
Л. 35. Никакие рабочие книжки не помогут и никакая уголовная ответственность не 

исправит существующих конфликтов между рабочими и нанимателями [ст. 77].
О. О. Г. А., ф. 22, 1885 г., д-431, лл. 30, 33.

Л. 11. Хозяин хлебных плантаций указывает на срыв уборки врожая по причине 
ухода рабочих на работу к другим помещикам. От бежавшаго бездомного и неимущаго 
рабочего нечего взыскать за срыв договора. Поэтому наниматель предлагает усилить 
ответственность на землевладельца-хазяина за прием на работу бежавшаго рабочего. Он 
предлагает, что бы при найме рабочего на работу рабочий должен получить бесплатно 
рабочую книжку. Хазяина, принявшаго к себе на работу рабочего без книжки, штрафо-
вать в 100 руб. в пользу Казны. 24/VІІ, 1881, г. Елисаветград [ст. 79].

О. О. Г. А., ф. 22, оп. 1, В-47, Д. 403, год. 1881.

Из копий Н. Н. Лещенка, ст. 58. Дело 191, л. 137.
Отношение Таврического губернатора № 2846 от 11 июля 1886 г. Временному Одес-

скому генерал-губернатору».
О безпорядках в г. Бердянске. 
Драка пришлых косарей на уборку хлеба с бердянскими рабочими.
Пришлых в Бердянск косарей было около 1000 человек. Они расположились под го-

рой за городом.
Пришлые рабочие легче нанимаются за более дешевую цену, чем местные рабочие, 

установившие более высокую цену на сезон уборки хлеба.
Бердянские рабочие в числе 159 чел. напали на косарей. Последние ранили косой 

одного бердянца, а те закидали косарей камнями и разграбили их имущество. Гу-
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бернатор обвиняет бердянских рабочих как зачинщиков, особенно потому, что между 
ними были пьянные. Из них арестовано 17 чел., а имущество косарей только частично 
возвращено.

О. О. Г. А., ф. 5, оп-2, В-142, Д-22, год 1886, л. 137–139.

Музей краєзнавства 
м. Білгород-Дністровський Одеської області, кол. Акерман

Акерманський музей був організований в 30-х рр. місцевим населенням, яке нама-
галося зберегти в одному місці цінні знахідки, свідки далекого минулого і сучасного 
 своєї Батьківщини. В ньому були зібрані археологічні пам’ятки, що були добуті на тери-
торії Акерманського повіту. Цим і пояснюється те, що в музеї найбагатші фонди (палео-
літу, неоліту, первісного ладу) і феодалізму (Київська Русь).

До радянської влади держава не дбала за схоронення історичних цінностей цьо-
го міста, і коли насильно окупували Акерман румунські бояри музей тим більше був 
занехаяний. 

В 1940 р. радянська влада оголосила пильно оберігати історичні і культурні памят-
ники, музеєві було присвоєно профіль «Обласного краєзнавчого музею». Держава асиг-
нувала кошти, виділила спеціалістів, кваліфікованих музейних робітників, які почали 
будувати експозицію. Збирали матеріал.

Фашистський напад на нашу землю припинив працю в музеї, і тільки в 1945 р. Музей 
по-справжньому почав організувати свою роботу, але експозиція будувалася без радян-
ського відділу – не було експонатів.

Згідно постанови Радянського Уряду про перебудову музейної експозиції по всьо-
му СРСР, Білгородський Музей докорінно перебудував свою роботу і розширив відділ 
радянського періоду. Інші відділи побудовані були так, що показували національно ви-
звольну боротьбу місцевого населення проти різних загарбників.

Скл[а]д персоналу: 
Директор, два наукових співробітники, художник, він же й бібліотекар, одна нагля-

дачка, вона ж і продає білети, прибіральниця і помбух.
Експозиція займає 360 кв. м. площі й розміщається в 9-ти кімнатах не однакової 

величини. 
Найменшу площину займає вестюбюль, в ньому розміщена виставка «Дружба наро-

дів», організована у 1955 р.
Виставка справляє зворушливе і культурне враження. Біля центральної стіни від 

вхідних дверей (на 4 ступеньках) встановлений великий гібсовий монумент (в тоні сло-
нової кістки) «Сталін і Хрущов» розглядають карту. Над монументом на стіні вміщений 
великий герб СРСР, на двох бічних стінках в ряд розвішені по 8 гербів 16-ти народних 
Республік. Біля монумента з обох бокі[в] розміщені 16 національних прапорів. На віль-
ній площині стін відповідні цитати класиків марксизму.

Показ експозиції починається Залом, де виставлені у вітринах у шафах та на під-
ставках різні експонати доби палеоліту, неоліту та Київської Русі – данні про східніх 
слов’ян.

Знахідки паліоліту над р. Дністром представлені макетом: охота на бізона і мамонта, 
на стендах виставлені фрагменти мамонтових костей, тутже – вироби з кісток мамонта, 
робота первісних людей. Тутже стоять 2 зашклені шафи з малюнками, що реконструю-
ють палеолітичну людину і її побут, і знаряддя праці – крем’яні знаряддя. Цитати 
класиків марксизму і етікетаж, що дохідливо розкриває зміст картин, речей і характе-
ризує епоху. В такому плані показаний неоліт і скіфські племена та їх культура, з їх 
побутовими сценами й епізодами з матеріальної й духовної культури (культ жінки) – на 
Придністров’ї.

Бородинський скарб.
У цій же кімнаті четверта стіна відведена східнім слов’янам: макет – реконструкція 

побуту і селища ІХ–Х стст., шафа з різними речами й фотографіями.
1. Макет невеликого розміру (1 × 1 м) дає повну уяву життя і занять трудового на-

селення Київської Русі. На третьому плані в глибині поселення з хатами з двосхилими 
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крівлями, криті очеретом; біля хати розвішені рибальські сіті. Перед хатою жінка в на-
мітці пряде куделю веретеном. На жердці сушаться баранячі шкури, біля них чоловік 
чинить шкури. На передньому плані дві жінки в серпанках із спущеними кінцями, на 
чолі серпанок, скріплений квіткою. Жінки одягнені у довгі червоні й зелені шати з ру-
кавами. Низ одягу протканий червоними й жовтими смугами. На горбку одна жінка лі-
пить глиняний посуд. Чоловіки одягнені в довгі полотняні сорочки із смугами на плечах 
(полики) і на низу сорочки, сині вузькі штани, обв’язані волоками від постолів. Внизу 
(в долині) ріка, на ній човен-довбанка; на другому кінці [на] горбку долини пахар оре 
конем і плугом.

У вітрині виставлені речі. Слав’янський керамічний посуд, кістки і глиця для пле-
тення рибальських сітей.

(фото), грузила для рибної ловлі.
На фото відображений макет слав’янської печі для випалювання кераміки з 

ІV–V ст. н. е. Піч знайдена на раннєслов’янському селищі Слободея-Душка МРСР. 
Оригінал печі знаходиться в Музеї м. Ізмаіл.

ІІ. Зал присв’ячений визвольній боротьбі українського народу в ХVІІ ст. проти тур-
ків. Тут показана зброя тих часів козацька і турецька. Дещо з побуту козаків та міс-
цевого населення – найбільше народної кераміки: миски, полумиски, фляги, куманці 
дерев’яні і глиняні. Кераміка по формі і орнаментації зближена до гуцульської: полива 
зеленкувата з коричневим. (фото) ХVІІ ст.

Миска конусоподібна, глибока, дно невиділене з середини (як піяла), а зовні дно 
сильно зазначене, як підставка.

Миска ХVІ ст. Теж конусоподібна, полива жовта з білим з різко виділеними вінцями, 
орнамент – променеподібній.

Миска зелена, глибока № 823, ХV ст. з виділеними вінцями майже по-середині мис-
ки – конусоподібна.

Миска мала глибока конусоподібна, жовта полива, прикрашена двома кривулями 
вдавленими, коричневого кольору. ХV ст.

Миска маленька, з орнаментом «Ялинкові шишки», на них сітка вдавлена, колір по-
ливи жовтий і темно зелений.

Деякі миски зроблені з білої глини, на них орнамент зеленкувато-синій. На одній із 
мисок відображені овочі, аналогічні орнаменту на бесарабських килимах (див. фонди 
Музею українського мистецтва).

Серед цих виробів інтерес представляє медовик темнокоричневого кольору з верхів-
цем на коні. Верхівець – «Пан взявся в боки» – посуд для меду (див. «барани»).

У вітрині «побутові речі феодала-кріпосника ХV–ХVІ ст.ст.[»] знаходяться народні 
вироби (кераміка) і привозні – перські й ін. східніх держав.

В цьому залі одна стіна присвячена перебуванню А. Пушкина в Акермані в 1821 р.
По середині зала – макет турецької кріпості в Акермані. Цей архитектурний пам’ятник 

почали будувати слов’яни в ХІІІ ст. – німий свідок героїчної боротьби місцевого населення  
за свою незалежність від іноземців.

ІІІ. Зала.
Визволення місцевого населення Росією від турків. Макет крепості в часи обо-

рони і перемоги Акерманців під проводом Суворова і Кутузова над турками – 1770–
1779 (?)

Тут одяг і зброя російського війська та інші допоміжні матеріали. Документи у вітринах. 
В ІV Залі починається Героїчна боротьба народів Росії за побудову соціалізму: Ре-

волюція 1905 р., пролетарська революція 1917 р. під керівництвом вождів робітничого 
класу Леніна і Сталіна. В короткому нарисі показана історія боротьби місцевого насе-
лення з новими захватчиками – руминськими боярами.

В січні-березні 1918 р. Ізмаїльський і Акерманський повіти окупувала капіталістична 
Румунія. Бояри забрали від селян землю, передану їм згідно декрету ІІ Всеросійського 
з’їзду Рад, закрили школи, заборонили вживати матерню мову.

Населення виявило героїчний протест проти захваччиків і безнастанно, до 1924 р. 
вело боротьбу з ними. За цей період було 153 повстань, боротьба за воз’єднання з Ра-
дянським Союзом.
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Найкраще показана тут вистав[ка] знаменитого татарбунарського повстання. Докумен-
ти про жорстоку поведінку руминських бояр з населенням викликають і зараз обурення 
в глядача. Щоб міцніше закабалити вільнолюбне трудове населення румун. Комендант 
міста Акермана дав наказ носити кожного ранку його шапку, а зустрічні повинні спини-
тися перед нею і низько вклонитися, в противному разі – розстріл.

Проти такої зневаги людської гідності і насильства над народом виступило населення  
під проводом татарбунарських селян. Вся зала присвячена цій героїчній боротьбі. По-
серед кімнати – повстанський прапор, біля нього макет будинку, в якому тарбунарці 
організовували бойові наради і збори повстанців. На стінах фотографії із с.Татарбунар і 
окремі місця із різних подій повстанського руху. Документи і речі героїв, з якими жор-
стоко розправилися румунські людоїди.

Зворушливу картину являє показ речей зроблених руками повстанців, посаджених 
в тюрму (фото) і особисті речі, і одяг деяких учасників повстання, їх фото: Чумачен-
ко Т. М., Лисий С. М., Чумаченко Д. М., Беседенко Н. А.

Зброя, якою повстанці воювали з регулярним румунським військом. Крім вогне-
стрільної зброї, селяни вживали знарядь праці. У вітрині на червоному шовковому 
полотні виставлені: стара позублена коса, серп, молоток для лупання ракушняка, гра-
ната, дзвінок, яким давали  керівники повстання сигнали. Замок зроблений вожаком 
повстання Бальцом у 1892 р. з його ім’ям. Цим замком замикалася церква в Татарбуна-
рах. Музейні робітники вплинули на церковну раду, і вона віддала замок безкоштовно 
в музей. Біля с/г знарядь – зброї поміщена дерев’яна ложка, якою їли селяни в часи 
румунської  окупації.

Над столиком-вітриною на стіні вміщена висяча вітрина, в якій розкладені носильні 
(особисті) частини селянського одягу, власність Тат[а]рбунарських повстанців: стара по-
ношена шапка-барашкова, картуз, піджак і постоли з ременю. З обох боків висячої віт-
рини вміщені чотиризубі вила залізні з довгою ручкою і коса, теж з ручкою.

Крім речового матеріалу, ілюстрації і фото з села Татарбунари дають доволі повну 
картину героїчної боротьби радянських патріотів проти румунських гнобителів.

Повстання потерпіло поразку тому, що воно виступало без допомоги робітничого 
класу. 

Радянський Відділ.

В 8 залі виставлене сільське господарство, промисловість і антирелігійна виставка.
В розділі «сільське господарство[»] влучно показана, на невеликому матеріалі, пра-

ця і життя селян за румунських окупантів, і взагалі становище біднішого селянства до 
революції. Так на одній стіні виставлена борона – метьолка, якою бідняцьке населення 
обробляло землю.

Граблі (із с. Татарбунари) для віяння соломи. Розмір: ручка 1 м. 10 см., головка 
31 см., один зуб (всіх 4) 12 см.

Соломорізка «Декапьё», із с. Південне, Лиманського р. Подарунок Петра Іващенка.
Особливу увагу привертає соломотерка. Це дошка з якогось м’ягкого дерева, очевид-

но з верби. Дошка збита з окремих 4-х дощок. На ній густо набиті малі, плоскі і гострі 
кремінці, які розтирають солому. На другім боці дошки прироблені грубі натики для 
утримування каміння, яке накладалося для тягару. До дошки прикріплялися віжки для 
впрягання коня. Коли на Гармані (току) розстелена солома, господар ставав у центрі 
току, а коняку тримав за віжки і швидко гонив по кругу. Коняка тягла дошку, била со-
лому нею і таким чином роздроблювала солому для корму скота.

Такі дошки привозили на базар спеціальні майстри, які їх виготовляли. Як саме, не 
міг ніхто пояснити.

Борона-мітелка – довгий дрючок, [на] ньому накручена лоза – тонкі гілочки, довгі; як 
щіткою як мітлою господар волочив землю. Як розповідає дід Цимлінський, тут земля 
була така родюча, що хватило кинути зерно в легкорозпушену землю, заволочити такою 
мітелкою, і хліб родив.
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№ 2 
Щоденник польових записів з відрядження  

до м. Білгород-Дністровський Одеської області 
Шевченко Людмили Прокопівни 

Серпень 1955 р.

ВЛАСНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
� Запис�№�1

В Білгород-Дністровському над лиманом набережна заселена переважно рибалками. 
Колись ця вулиця називалася «Рибацька[»], тепер Кишінівська. 

Донедавна тут були хати-землянки, тобто стіни з каменю-ракушняка, а крівля похила 
з землі, рибацька хата будувалася без стелі. Тепер таких хат немає, або перебудовані на 
кращі, або старі хати-землянки служать за літні кухні, а для житла вибудувані хороші, 
високі «дома» (будинки) під черепицею або цинковою бляхою. 

Двори рибалок без садиб, але довгі й вузькі, розраховані на сушку сітей. 
Кишінівська вулиця зараз забудовується і від лимана повстав новий ряд хат.

� Запис�№�2

Кравченко Андрій Пилипович  
рибалка від діда-прадіда, 83 р., малограмотний.  
Кишінівська, № 14

18/VІІІ 
1955 
Шевченко

Кажуть старі батьки, що наш дід був «перебежчик», утік від панщини з тієї сторони. 
Мій батько жив на Чиїрі, це коса, що врізалася далеко в лиман. Там зараз добре за-
будовані хати і школа своя. Звідціля кілометрів 5 іти попід берегом. На Чиїрі жив мій 
батько, він умер, а мені було 8 років. Я зостався сиротою і пішов служить до хазяїна – 
рибалкувать, а мати жила в Чиїрі і вийшла заміж. Мене не любив отчим. Мені прихо-
дилося дуже гірко – як, звісно, сироті.

У хазяїна я був як наймит, усе робив, що треба було у хазяйстві рибалки. Рибалки 
жили тільки з ловлі риби, день і ніч на воді, а більше – вночі, бо риба ловиться, коли 
тихо на лимані. Рибалка не глядів погоди – дощ, спека, буря – він на воді. Тільки ри-
балка знав свою «худобу» (рибу), він вивчив, коли краще вона ловиться. Та всьоодно, як 
би він не знав примхи своєї наживи, вона, як вода, то припливе, то втіче. Вода це щастя. 
Один і не дуже трудиться, не гониться, а риба йде в сіть, а другий мотається, б’ється, 
а вона не йде і не йде. Хоч як погано рибалці, однако він не кида свого промисла, хоч 
знає добре, що земля здорове діло, а вода щасливе діло. Та рибалки не мали своєї землі, 
жили з води.

� Запис�№�3

Повірря про 
рибалок

Кравченко Андрій Пилипович 18/VІІІ

Рибалка може вилізти далеко і високо – продав рибу, пропив і далі на воду, а дру-
гий продав – і гляди, живе як старець, а під подушкою держить капшук золота. Та й з 
того добра не бува, бо кажуть, що рибалки вкрали осмока і пропили, то мати божа їх 
прокляла, щоб вони жили й не наїдалися. Так воно і є – було у нас риби як піску, та 
нікуди було її давать. Дешева була. Тільки після Японської війни появилися тут купці 
і почалася вивозка риби. Тоді вона подорожала, пішов оселедець, то був 1 коп. штука, 
а тоді – 30 коп. штука.

Кравченко�А.�П. 
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� Запис�№�4
Снасті у рибалки – це сіті. То не рибалка, коли не вмів в’язать сіті, а тепер ловлять 

рибу, а сіті купують. Я з жінкою вив’яжу одну сіть за день і получу 1 руб. Тепер в’яжемо 
з кітків (катушок), чим тонша катушка (нитка), тим краще вона (риба) пристає до стінок 
і не може виприснути, а товсті нитки – то риба хитріша від чоловіка – виплутається і 
випресне. Кітки № 30, 40, 60.

Сіті в’яжемо з ниток хазяїна, він платить тільки за роботу.

Кравченко�А.�П. 
� Запис�№�5

Як ми жили до совєтів, то жінки пряли з ниток готових, купували у молдаван, – хто 
привезе на базар, пряли тонко нитки. Скільки є жінок, то кожна виходить на вулицю, 
під пахою держить кужелицю і пряде з кужіля. Тоді зімою сіті в’яжуть. А бува й літом, 
повиходять на вулицю, і кожна з дощечкою сидить і в’яже. Гомонять, плітки всякі рос-
казують.

Чоловіки на риболовлю ходили по 7–10 чол., артеллю над ними був старший атаман. 
Його всі слухали, хоч він був і дурак, а ставав атаманом, бо його батько був атаманом. 
Коли немає риби, мало вловимо, то він мовчить, а як влову є 1000 шт., скумбрії, то він 
кричить: «Я наловив?! А він нічого не понімав».

Коли тягнуть було невода, то баби виходять помагать, яка хоче в чавун риби (на 
вечерю л. ш.), то йде помагає, і їй дають. Риби було стільки, що добрий атаман і так 
віддавав дріб’язок дітям, бідним жінкам. А більше були атамани жадні, усе підбере, бо 
йому прибуток більший, як нам простим. А бувало так заміліє лиман, що риба вся втече, 
то тоді – драка… Той собі тягне свою артель на глибшу воду, а той собі.

Тепер як ловиш рибу, то треба брати білет в рибзаводі, і рибу несе на КАРГАН = на 
завод.

� Запис�№

Яковлев Василь Васильович, 1918 р. нар., письменний. 
Білгород-Дністровський. Кишінівська № 27.

Мій батько Василь Степанович нар. 1855 р., помер 1946. Казав батько, що наш прадід 
перейшов із тієї сторони лимана – з Малоросії.

В Білгороді-Акермані було дуже мало хаток, всі вони були біленькі земляночки, 
тому цей город називали білим – турки назвали Аккерманом – білим городом. Наш 
прадід був примар при Бесарабії, приписував людей у місці, а його син уже був ри-
балкою.

Василь Степанович Яковлев мав 5 синів, всі вони з ним рибалкували, була своя «ар-
тель», а батько був «атаманом». Його не вибірали – бо він був батько. Як тільки діти 
підростали, так і на каюк – 8–13 р. уже й на воді.

Із 5-ти синів виросли всі й поженилися, їх сім’ї живуть у батьківській хаті.
І. Найстарший син Василь Васильович, електромонтер, служив у чорноморському 

флоті, а далі рибалив. Він має двоє дітей.
1. Син Василь Васильович, зараз робить у рибному заводі регулятором обладнання.
2. Дочка Марія Васильовна, трактористка і мотористка на катері.
ІІ.  Син Іван Васильович має дочку касіром (скарбником) Держбанку.
ІІІ. Син Севастіян Васильович, має четверо дітей.
1. Петро Севастіянович, механик.
2. Дочка – держконтроль смешторгу.
3. Син – працює в рибтресті кефального господарства – службовець.
4. Син – робітник, токар на заводі.
ІV–V. Сини Афанасій і Амбросій загинули на фронтах 1942 р. Один із них був не-

жонатий, а один має жінку і дитину. Всі живуть в дідівській хаті.
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Дружина Василя Степановича Улита Іванівна померла в 1925 р. і мала 65 років від 
роду. Дід женився вдруге з Євдокиєю (фото [1]), і з ним прожила вона 20 р.

Вся сім’я родичів нараховує чоловік тридцять. Коли є яке свято, то хоч хотів би за-
просити когось із чужих, то не можна, бо своїх цілий «колхоз».

[Василь Васильович, старший син, ходив до жінки загиблого Афанасія, щоб зфото-
графуватися, то вона розгнівана не захотіла, і батькові дуже стало прикро, що в сім’ї 
стався перший роскол.

Всі дальні родичі живуть на цій же вулиці біля батьківського двору.
Мати – жена Василя Степановича Явдоха – ще бодра і дещо заробляє на себе (продає 

насіння на вуглу вулиці), заробляє не менше карбованців п’ять. (Стакан насіння 1 карб.)
Сім’я вся дружна, продовжує рибалити, має свою сіть. Коли є влов, то виходять усі 

з дому допомагати чоловікам тягти сіті (фото [2]).
Всі витрати на житьові потреби регулюють два брати: Василь і Іван, на них числиться 

батьківська хата, поділена на дві половини (фото [3]).

Сім’я�Яковлевих. 
Власні�спостереження

Сім’я займає велику довгу хату, поділену на дві половини, в ній є по дві кімнати й 
кухня, біля неї літня кухня, побудована вряд (фото [4]). До кухні притикає комора і 
курник, рядом хлів для свиней, а далі – для кіз (фото [5]). Коло ясел для кіз складе-
на копиця паші. Двір займає [?]. Довгий двір, за словами Ковалевих, повинен бути у 
кожного риболова, щоб мати де сушити довгі сіті. Дерев не можна сажати, бо вітер сіті 
підніме, заплутає між вітями і порве. До радянської влади посадили були дерева тай по-
зрубували. Цього року знов посадили пару акацій, виходячи з того, що у старших нема 
сили рибалити систематично, а молодші, як любителі, рідко займаються цим ремеслом, 
бо немає коли, а риби хватає від рибзаводу. Нема рощоту виїздити на лиман для зара-
бітків. Тепер цей промисел став спортом для сім’ї, що займалася ним декілька століть.

За нашими спостереженнями сім’я дійсно дружня і навіть дочку віддала заміж, прий-
нявши в хату зятя Лимаренка Анатолія Івановича. Вони живуть під головуванням старшого 
брата Василя Васильовича, його поважають і слухають. Сім’я користується пошаною, в се-
лищі – її знають багато за побережжям, вона брала участь в зійомці кінокартини Отелло – 
сини їздили на лимані на парусних лодках і в других картинах, які знімаються в кріпості.

� Запис�№

Риболовні 
снасті, 
роди риб

Яковлев Вас. Васильович  
природній рибалка, рибалкує, старший в сім’ї

1. Сіть плавуча – «тягуни», на ній дерев’яні пробки «галагани», ловиться рибу з дво-
ма каюками – вони її тягнуть по воді (фото [6]).

2. Сіть вставна – на паколях, сітку вставляється, прикріплюється до дна, а рибалка 
приходить через декілька годин удвох, або й більше, сидячи в каюці, витягають рибу.

3. Волок «Гура», 40 м. довжини, теж тягнеться двома каюками.
4. Рачниці – це круглі сітки (як «хватки»), конусоподібні, на них прив’язані, метрів 

по 2, чотири стьожки, їх впускається у воду, прикріплюється кілком – через деякий час 
приходять рибалки витягати раки – хвилин 10.

Приманку в рачиці кладеться в середину – риб’ячі головки, які беруть із консервного 
заводу (покидьки).

Роди риб у лимані: найкращий рибець, судак, лящ, чехонь, пструг.
Рибець засолюється розрізаним, це зветься «платаная риба[»].
Риб-завод виплачує рибу, як пайову – Рибартель. Один із сім’ї Яковлевих служить 

у заводі, він одержує на пай рибу, а решта сім’ї постачається рибою з лиману власною 
ловлею.
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ІІ

� Запис�№

Побудова 
хат

Савенко Зіновія Мефодієвна, майстер-муляр. 
Білгород-Дністровский,Кишиньовська вул. 14

В Білгород-Дністровскому будівлі мурують із самана і ракушника. Саман по-
місцевому зветься «чамур». На Рибальському кутку – над лиманом всі рибалки і трудове 
 населення будує тільки з чамура як хати, так і господарчі будівлі.

Для будівництва існують спеціалісти чоловіки і жінки. Один із мулярів, майстер Са-
венко розповіла, як саме вона підготовляє глину для мурування хат.

Вона наготовляє глину, яку бере в кар’єрі-глинищі під горою над лиманом. Глину 
носить мішком цілу купу так, щоб стало на всю хату, або частинами – спочатку мало 
тільки на один пласт муру.

Мурується двома способами: із «пац» – це формована глина з соломою, як цегла; 
другий спосіб – «заливання».

Із формованих вальків хата коштує дорожче, заливна – дешевше. На перший спосіб 
наготовляється на сотню пац два мішки дрібної соломи, глину заливається водою і но-
гами вимішується добре глину з соломою. Як добре перемішана маса, її накидається в 
дерев’яні формочки, з яких виходять вальки у вигляді цегли. Ці паци сохнуть на сонці, 
залежно від насиченості глини водою.

Сухими пацами мурується хата. Хто багатший, той дає фундамент із каміння-ракуш-
ника, а хто не має коштів, то кладе зразу на землю рядів два паців, і вони засихають, а 
після слоями на них накладається другий ряд паців у метр вишини. Таких рядів буває 
без фундаменту 3. Після накладки кожний слой (верства) повинна присохнути.

Паци вбиває чоловік ногами, рівно вкладає одну пацу за другою, коли добре просохне 
пласт, він накладає на нього другий. Таких верств вальків буває 4.

На хату розміром 10 × 12 м. треба 2000 карб., а на 8 × 10 м. – 1700.
На четвертому шарі муляр робить перемички для вікон і дверей, а тоді накладає 

балки для стелі.
Після того як змурує верству глини для стіни, майстер обчищає стіну штиховою ло-

патою. Це залізна чотирикутна лопата.
Коли роблять хату взаливку, то готову, вимішену глину з соломою чоловік накладає 

мур вилами. При цьому більше стримить кінців соломи [фото].
Змуровану хату «запацують» – заглажують жовтою глиною руками, тоді штукату-

рять з кінським кізяком, коли висохне – білять. Всі хати на березі лиману білі й зараз.
Перемички, або простінки в хаті роблять теж моровані, але обов’язково кладуть ряд 

цегли, а тоді на неї паци.
В деяких селах, напр., в селі Сергієвка до глини додають дрібний камінь.
Всі хати по Білгородському районі двосхилі. Вийняток є у с. Шабо.

Власні�спостереження
Болгарське село Сарата і Зоря побудовані таким же способом, як і Білгород-Дністров-

ські рибацькі хати. Багато є хат, збудованих у 1954 р. Ці хати відрізняються від старих 
своїм розміром. Це великі будинки, поштукатурені сірим кольором, а по сірому проведе-
на площина білого кольору, голубого, а бува й рожевого (цеглястого.) На фронтоні сірий 
колір на всих хатах, а на ньому вимальовані різні узори: квіти, коні, льви і обов’язково 
дата побудови хати. Криті хати сірою черепицею. Садиби обнесені камінною горожою, 
помазаною білою або жовтою глиною.

На воротях (яких нема) стоять муровані стовпи обцементовані, а на них витиснуті 
вазони з тюльпанами.

На деяких тинах-мурах проведена лінія – ламана кривуля безкольорова, а на дея-
ких – білі ромби то більші, то менші.
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Фото [1]. 
Неподільна сім’я рибалок 
Яковлєвих (3 покоління). 
м. Білгород-
Дністровський 
Одеської обл. 
Відрядження 
Л. Шевченко. 
Серпень, 1955 р.

Фото [2]. 
Рибалка Яковлєвих 

сушить невід. 
Відрядження 
Л. Шевченко  
до Білгород-

Дністровського р. 
Одеської обл.  

Серпень, 1955 р.

Фото [3]. 
Хата рибалки 
дорадянських часів, 
тепер літня кухня. 
м. Білгород-Дністровський. 
Відрядження. 
Л. Шевченко. 1955 р.
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Фото [4]. 
Будинок рибалок 
Яковлєвих. 
Відрядження  
Л. Шевченко 
до Білгород-
Дністровського р. 
Одеської обл. 
Серпень, 1955 р.

Фото [5]. 
Двір рибалок 

Яковлєвих. Відрядження 
Л. Шевченко до Білгород-

Дністровського р. 
Одеської обл. 

Серпень, 1955 р.

Фото [6]. 
Рибалки плетуть сіті. 
м. Білгород-Дністровський 
Одеської обл.  
Відрядження Л. Шевченко. 
Серпень, 1955.
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Квіти бувають однотонні, а більше кольорові: посуд цеглястий, квіти червоні, листя 
зелене, трапляються вазони (горшки) синього кольору.

В цьому селі і молдавани, живуть аналогічно болгарам. Тільки розмова різнить їх.

с.�Татарбунари. 
Власні�спостереження

Районний центр. В містечку різне населення, а в селищному поселенні виключно 
українці. В містечку вулиці прямі, а в селі криві з перевулками. Село розположене на 
пригірку дугою, схили гір (горбовина) йдуть від півночі до заходу.

Хати стоять причілком до вулиці з одним, і рідко, з двома вікнами. Чільна стіна з 
виходом у двір і відкритим ганком. Є хати з невеликою галереєю з відхиленою стріхою, 
на стовпах. Більше озеленення біля хат, ніж у містечку.

Ближче до містечка хати побудовані з парадним ходом на вулицю, чорний – у двір.
Хати, як і по селах цього району, стоять вужчою стіною до вулиці. Хати довгі і вузькі, 

криті черепицею, дахи двосхилі.
Загальне враження (вулиць) справляє зближеність до українського села. Зелень біля 

хат густа, (акації) посадка на вулицях густіша, ніж у других дворах поблизу містечка.
Населення здоровкається зі всіма зустрічними, розмова в прилюдних місцях 

українська. 
Село було, за переказами, під татарами, і через те, що через камінні гори були про-

ведені труби для води до фонтанів, воно прийняло назву татарську: Татарбунари – та-
тарські фонтани. Сліди їх є біля церкви, яка збереглася від далеких часів. Церква ро-
сійської архитектури.

� Запис�№

Кар’єр Андрієнко Павло Петрович. 
55 років, робітник-каменолом, письменний, 
живе в Татарбунарах

За переказами на цьому місці була пустеля, а з тієї сторони люди втікали від панщи-
ни і тут селилися. Нібито мій прадід утік від свого па[на] в Бесарабію. Як сюди пере-
йшов, то міняв фамилію, приймав подданство друге, тоді пан хоч і найде свого кріпака, 
то не має права його взяти. От такі «перебежчики» й заселялися тут. Чи був тут який 
пан, не знаємо.

Кар’єри – камінні шахти – були тут іздавна, лупали скалу від государства – так за 
руминів було, як і зараз. Не було окремих артілей.

Ця скала, що ми її б’ємо, зветься Висока скала. Камінь її йде на 3 м. глибини. Лупа-
ємо молотом, клином, вилами 8-зубими вивертаємо, ломом, залізні граблі, совок, лопата-
подбора.

За 8 год. треба набить 54 кубом. за 1 місяць на 1 робітника. Є в нас люди, що ви-
робляють по 70 кубом.

Зарплата по закону 9 р. 17 коп. За 1 кубм. За 12 год виробляють 1 ½ норми.
Одяг свій, дають як спецодяг тільки фартух; інструмент теж свій.
  Лом – 25 крб.; лопата подбора – 6 крб;
  вила – 50 крб
  молот 50 [?]
  совок – 4 к[р]б. – казенні.
Харчуються сухими продуктами. Хто що собі принесе, то й їсть.
Працюємо бригадами. Зарплату получаємо не систематично, тому не можемо плану-

вати своїх витрат.
Живемо в своїх хатах, не дуже багатих, більше землянки, у одного вона коштує 

5 тис., у другого – 15 тис. крб. – з каменю.
Напр., Кірган Григорій Максимович живе в невеликій хатці, критій черепицею, має 

жінку й дитину: поміщається в одній кімнаті і кухні, має 12 сот. садиби. Ми всі живемо 
без свого господарства. Живемо із свого промислу».
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Власні�спостереження

Кар’єрів у Татарбунарі не багато, біля них працює всього 30 чол. Праця дуже важка. 
Цілий день на спеці і на дощі. Немає навіть куріня, де б люди перепочили, сховались би 
від негоди. Бригади по 5–10 ч. роблять коли і як самі порадяться. Одні члени бригади 
йдуть до дому після восьми годин робочого часу, а другі працюють скільки сил хватить. 
Перерви на обід немає, їдять коли хто захоче. Хоч відпочивають під доглядом бригади-
ра, який дає команду «перекурити».

Робота провадиться ручним відсталим способом. Робітники розповідають, що уже рік 
як поговорюють про поліпшення праці, про механізацію процесів праці, але ще нічого 
не зроблено. Тимчасом, як на других кар’єрах уже рвуть камінь динамитом і перевозять 
каміння механізованими знаряддями: крани, візки з вузьколійками.

Робітники вповні свідомі, члени профспілки, молодь організована, має свій ком-
сомольський осередок при РК ЛКСМ, вони, якраз, і ставлять питання на своїх збо-
рах про полегшення процесів праці, про введення механізації на Татарбунарському 
кар’єрі.

Звертається увага на те, що лупають камінь і окремі члени громади чи Сільради. 
Коли потрібно якому господареві набрати каміння для будування на своїй садибі, він по-
годжує це з Сільрадою або з виконкомом і самостійно набиває собі стільки ракушника, 
скільки йому треба метрів каміння.

Ганчарство
В Татарбунарах є індивідуальні ганчарі, хоч вони всі є членами артілі «Керамік», яка 

виробляє тільки будівельні матеріали.
Ганчар, що робив колись посуд для продажу, залишив свою спеціальність через малу 

виручку за посуд.
Посуд глиняний однотипний, який робить ганчар по традиції, такий посуд виробляє 

і артіль «Керамік», що підлягає Київській промкооперації.
Він (посуд) малоходкий, не привабливий: мисочки різних розмірів неполив’яні, макіт-

ри, банки для засолу, а горшків зовсім немає; глина не добре оброблена, без відповідної 
сумішки для поливи, тріскається, і горшки на вогні довго не держаться. Населення за-
довольняється більше тривкою фабричною посудиною.

Глина береться в глинищах мастка – глей. Сушиться на сонці – «вистоюється[»]. Кра-
ще оброблена глина дає і кращий посуд.

Висушену глину засипає ганчар у ящик – дві частини глею і 1 частина жовтої глини, 
води стільки заливається, щоб розмішена глина була як сметана. Звечора заливає, рано 
вимішує. Хто є в хаті, той і місить, прямо на лаві руками; щоб глина не приставала, її 
підсипають сіяним попілом; вимішену глину ще прорізують дротиками, щоб не попалось 
якихось твердих речей. Ця робота дуже кропітка.

Вироблену глину, викачану як тісто у формі паляничок, бере ганчар на круг і 
вироб ляє руками форму, яку вже він задумав. Ногами крутить круга, а руками ви-
правляє.

Сирий посуд просушується і закладається в піч.
Коли посуд неполив’яний, то випалюється його у надвірній печі, полив’яний – у хат-

ній печі.
Перед закладкою посуду в піч її мажеться злегка мазутом, щоб забити шпарки (пори). 

Полив’яний посуд обпалювали двічі – перед поливою і коли обсиплять поливою, то знов 
загружають у піч. Первий раз на дворі, а другий – у хаті випалювали.

Піч надвірна, прямо в грунті викопана на 2 ½ метри глибини, на два ширини і поді-
лена надвоє. Одна частина для загрузки посуду, кладеться на решітчасту чирінь, щоб 
дух – вогонь проходив на посуду знизу. В нижній частині печі горить вогонь. Палиться 
піч спочатку легко, а потім посилюється. Ганчар по духу взнає, коли припинити, а коли 
посилити вогонь.

Загружається піч по 2000 літрів за один раз. Морока з ним дуже велика, буває багато 
браку, тріскається посуд, а виручки з нього мало. Наші гончарі покинули цим займатися 
і пішли на завод робить.
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В артілі теж погано оплачується ця робота, у 1953 р. там платили по 47 коп. за 
1-літро вий посуд, а тепер 28 коп. Виробляв дома для артілі, а тепер покинув, робив там, 
як знизили плату, то й там покинув.

Вистоюється в печі посуд літом по 8 год, а зімою по 12 год.

Ганчарство�в�Одеській�артілі�«Керамик»
Я обстежила цю артіль і виявила, що виробництво глиняного посуду організованим 

шляхом провадиться абсолютно тими методами, якими провадять гончарі-кустарі. На-
родні методи у виробництві артілі «Керамик» освоєні з 30-х років, тобто від організації 
індивідуальних майстрів у колективне виробництво. Тільки в 1955 році заведено меха-
нізоване мішення глини – глею при допомозі трансмісії, і то вона пускається в рух за 
допомогою людської сили.

Продукція цієї артілі відмінна від виробів індивідуальних майстрів тим, що ганчар 
виробляє форму скифських пифос на одно відро води, з двома вухами.

Горно в артілі однакове як і для випалювання черепиці і кафель.
Посуд обливають перед поливою мазутом для заливки пористої глини.
В проекті артілі є в цьому році організувати цех виробництва художніх виробів ма-

лих форм. Прикомандирований для цього художник из художньо-промислового учили-
ща в Одесі.

Для цього цеху є і відповідні кадри в артілі. Колгоспниця Олена Шиян із с. [?] Опіш-
нянського р. Полтавської обл. була визвана в 1940 р. Союзом для роботи в художньому 
цеху. Але війна перешкодила цьому [?] початку творчої роботи з народного мистецтва.

Після війни Олена Шиян почала виробляти дитячі цяцьки з глини, але її засміяли, 
і вона 15 років місить глину для ганчара, який претендує на більшу плату, ніж на ту, 
яку він виробляє формуванням посуду 500–600 карб. Він заявив, що його робота цін-
ніша від роботи наукового робітника, бо він виробляє речі, які робилися десятки тисяч 
років тому. Його фотографували за роботою в якийсь фільм, тільки одягли в дідівський 
одяг і бороду причепили, а йому всього 42 роки. (Єврей).

О. Шиян зробила на замовлення якогось інженера глиняні пищики «зайчики» на 
лапках (служать), жовтого «терракот» кольору з рожевими і зеленими вкрапленнями.

Другий вид її творчої теми – це пищик «індюк» в жовтій його природній формі = з роз-
пущеним довгим клювом, коралами та вієруватим хвостом, синього кольору, полив’яний.

Хороша попельничка у формі лодки і на ній дві «білочки», чи «собачки», рибки і свинки.
Все це свідчить за те, як пропадає природжений хист народних майстрів і як не орга-

нізовано працюють дома культури і художньої самодіяльності. Вони не провадять ніякої 
роботи з майстрами прикладниками. А на місцях їх оточення зустрічає вороже, убиває 
природню культуру талановитих одиниць. Причиною цього є комерційна мета артільно-
го виробництва художньої промисловості.

Живе ганчар Ольга Шиян при виробництві. Займає одну кімнату з двома хлопцями 
14 і 16 років. Чоловік загинув на фронті. Старший хлопець уже працює після закінчення 
ремісничої школи електромонтером, а менший відвідує 6 клас середньої школи.

с. Шабо, Лиманського р., Одеської області 
Цимлінський Микола Васильович 
землемір І-ї бригади Колгоспу ім. Кірова. Виноградар. Народився 1889 р.

Шабо – це село українське, а назва його пішла від француза капіталіста, що займав 
багато землі і мав виноградний Завод. Його вина славилися, і він мав величезні план-
тації виноградників.

Проте, тут були поміщики і німці, та чомусь француз був первим.
Мій дід розповідав, що коли він перейшов лиман, перебіг з того боку з Росії, то тут 

у Шабо було дуже мало хаток. Хатки були маленькі, низькі, кругл *, криті околотом, з 
гребенями, побілені.

* Круглі – чотирисхилі.
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Поміщиків було два – француз і німець, тут було навіть три церкви: французька, ні-
мецька і руська. Женилися з руськими, а як прогнали француза і німця, то переробили 
одну їх церкву на руську, а наша і німецька згоріли від бомб.

На колонії жили ті, що робили у поміщика, а на слободі селилися «слободні», ті, що 
хотіли, – робили, а не хотіли – не робили. Мій дід і батько не робили у пана, а рибал-
кою займалися. Землі у них не було – одна хатинка і двір. Зайняв на пустирі землю, збу-
дував із чумура хату. Ця хата атцовська, їй більше як 100 років («їй более чим сто лет»).

Мені уже 83 годи, а як умерла мати, то я мав 2 годи, а хата уже була, при ній ½ га саду.
Батьківська хата була без сарая на дві половини – хата і через сіни – чиста комната. 

Тепер прибудували хлів до Задньої стіни під однією кришою. Вся хата крита комишем.
Хата на слижах і на сволоках, все побілене. Так як було при батьках, тільки топки 

пере несли з сіней. Груба ділить хату по половині і обігріває обидві хати, які стоять 
рядом, а напроти чистої хати комора. Під хатою була призьба, у 1910 г. зняли уже ми. 
У селян на слободі є чимало хат із призьбою.

[У кухні є лежанка, але без топки, як грецька софа.́]
Двір поділений на три частини: перед вхідними дверима і перед хлівом вільне, без 

загорожі місце, тут стоїть стіл, лавки. Тут обідають. Частина цієї половини двору за-
горожена комишовим тином – «тир». Третя частина двору – фактично половина його – 
загорожена комишем під квітник, який знаходиться перед вікнами чистої хати. Двір 
засаджений густо акацією, від вулиці густо кущами чорної смородини та великими дере-
вами [фото]. Двір тінистий, привітний.

Ворота дерев’яні з шалівок, типові для українських сіл центральних областей 
УРСР [фото].

[Щоденник] № 3 
Одеська область

� Запис�№

Текстильна 
фабрика

Унагурян Федір Дмитрович, нар. 1928,  
молдаванин, місцевий, бригадир ткацького цеху.  
Татарбунари, Б.-Дністр. р.

20/VІІІ.1955. 
Шевченко

На цій фабриці я працював до радянської влади всього два місяці учеником-ткачем. 
Я нічого не навчився. Хазяїн фабрики був капіталіст німець Леонард Єссен, фактичним 
хазяїном був майстер цеху. Коли поступав хлопець учитися, то він всеціло належав май-
строві. Майстер «учив» три роки, на четвертий ученик ставав за станок. Всі інші роки 
ученик був посильним, робив всі доручення майстра. Як на фабриці, так і в його сім’ї. 
Як добре догожав майстрові, то він приймав, а як ні, то проганяв. Все було в руках його. 
Я не добув до того, щоб мене оформили на роботу – німець утік в 1943 р. під натиском 
Червоної Армії. У 1945 р. я став справді учеником ткачем і робив до 1948 р., а потім 
майстром – бригадиром ткачем.

До радянської влади фабрика мала дуже малу площу, цехи були тісні, темні, і в кож-
ному цеху відбувалося по два-три процеси. Фабрика займала 1 корпус, тепер збудували 
другий двохетажний. Раніше красільний цех був у тісному, темному і мокрому підвалі, 
то зараз він знаходиться в окремому одноетажному і високому приміщенні. Окремо 
ткацький цех, смесовий, прядільний і цех для мокрої априатури, механічний цех в 
окремому будинку. Рухається механічний цех при допомозі дізеля в 120 к. с. Раніше всі 
процеси відбувалися ручним способом, тепер – майже всі процеси праці механізовані 
і більш вдосконалені. Воду раніше таскали відрами з бочок, які доставлялося кіньми, 
тепер є артизіанські колонки, при допомозі бурова № 3 збільшили качку води в 2 рази. 
Найбільше механізацію провели в 1950–1954 рр.

Фабрика зробила запасні водоймища, коли не буває води в колонках від засухи, то 
фабрика не робить простоїв через брак води, як це було до того.
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Побудована фільтраційна станція для відходів, які виходять із красільного цеху. Ра-
ніше ця красильна вода виходила прямо в річку й занечищала воду, тепер забруднена 
вода йде в очищуючу станцію і виходить звідтіля в ріку зовсім чистою.

Для робітників побудований душ, для чоловіків окремо, для жінок – окремо. Є гаря-
ча й холодна вода. Це побутове явище на фабриці дуже задовольнило робітників, яких 
на фабриці нараховується 120 чол. працездатних. Планується побудова й організація 
їдальні, якої зараз не хватає, і робітники в обіденну перерву їдять сухі харчі.

Продукція фабрики однотипна, виробляється сукно артикул № 16/57.
Ткачі працюють на 9-ти станках по два станки на кожну і виробляють по 35 м. за 

8 год. Бригада виробляє за 8 год 140–147 м. Окремо один ткач виробляє 18–20 м. на од-
ному станку, на двох – 36 ½ до 40–43. Оплата йде за нормою. В середньому виробляють 
по 23–24 карб. за робочий день.

Мої побутові умови подібні до всіх наших робочих. Я живу в собственном доме. Как 
женився в 1948 г., так і купив у хазяїна будинок за 13 тис. карб. з садибою 800 сот. Маю 
дві кімнати і прохожа. Живу с жінкою і дочкою 6-ти років. Жінка теж працює в Райспілці.

Власні�спостереження
Фабрика в цьому містечку являє собою дійсно рідке явище. Вона не є фабрикою, 

яку ми привикли собі уявлять: величезні корпуса з височенним димарем, з капітальною 
огорожою і т. ін.

Ця виробнича установа невеликих розмірів, безгамірна, станки хоч металеві й руха-
ються при допомозі механізмів, гамір їх не виходить за межі стін цехів.

Цехи справжні свідки піклування за здоров’я робітників: просторі світлі, деякі з 
склянними стелями, забезпечені вентиляцією, чистота й гігієна бездоганна.

Великим недоліком виробництва – це брак побутових установ при фабриці – буфету, 
їдальні навіть не забезпечується кип’ятком.

Погано влаштований Червоний куток – це тісна низька і темна кімната, з грубообте-
саними лавками без спинок. Радіоточка постійно включена в порожній залі. Для куль-
турного відпочинку немає місця робітникам цієї фабрики.

Директор жінка пояснила, що вона застала величезні неполадки в цій фабриці і в 
першу чергу подбала за поліпшення умов праці в цехах, а тепер буде займатися устатку-
ванням виробничого побуту і культурних установ. Черговість залежить від бюджету, 
який назначається фінчастиною в обмежених сумах.

� Запис�№

Суконна 
фабрика

Звітність фабрики за 1950 р. 
с. Татарбунари, Одеськ. об.

20/VІІІ.1955. 
Шевченко

Для характеристики виробництва, його потужності я взяла один із кращих років у 
виконанні виробничого плану.

У 1950 р. план фабрики значився 78000 крб., а випущено готової продукції на 83565 
або 107.1 проц.

На 1-е січня 1951 р. спеціалістів 118 чол., а чорноробочих 89. Щороку поширюється 
прийом робітників – допоміжний персонал.

Основна професія складається із робітників 3–5-літн. стажем. Учеників – 10 ч. ітр – 
11 ч. До невиконання планів в попередні роки спричинилося тіснота, темнота, неза-
довільний стан технологічного обладнання, брак сушільні, старе зношене знаряддя та 
станки.

В 1954 р. відбувся капітальний ремонт, введені нові станки, цілком перебудовані цехи.
Із всього колективу є 12 стаханівців. Виробництво ввело методи Ф. Ковалева і кращі 

люди фабрики його освоїли і виробляють 106,9 проц. плану.
Середній заробіток робітника виносить 504–620 крб.
Житлоплощі фабрика не має, навіть ученики ФЗО живуть на приватних квартирах.
Соціалістичний побут нічим не позначився.
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Їжа Власні спостереження.  
сс. Татарбунари, Шабо. Українське населення

Харчування в цих селах не відрізняється від харчування колгоспників центральних 
областей України. Складники страв рослинні з перевагою баранячого м’яса та рибних 
продуктів. Баранина частіше буває, ніж воловина або свинина, тому, що кожна родина 
має мінімум 4–5 овечок, а рибу постачає лиман, її продає кооперація по дуже доступній 
ціні. У кого є хлопці і чоловіки, то в вільні години від господарчих і колгоспних робіт 
ловлять вудками рибу для свого вжитку.

Городину вирощують на своїх присадибних городах; картоплю, капусту, буряки, огір-
ки, помідори, цибулю, часник. Крім цього, кожна колгоспна сім’я одержує продукти з 
колгоспу на трудодні. Консервують на зиму огірки, капусту загальнорозповсюдженим 
способом – солять і квасять для борщу буряки.

Городина соковита й хороша в сприятливе поліття, бо земля надзвичайно хороша, 
ситий чорнозем дає багаті врожаї, коли нормально проходять дощі. Кілька років підряд 
тут був недорід через засуху, але дбайливі господині свої городи біля хати поливали і 
спасали городи.

Великою допомогою в харчуванні в цій стороні є виноград. Кожна родина має в полі 
«садок» – виноградник ½ га (пів), напр., у колгоспника Цимлінського Миколи є, а при 
румунах було 3 га винограду.

Румунські бояри роздавали землю селянам для кращого визиску їх шляхом оподат-
кування.

Виноград завжди дає колгоспникам хороші прибутки, хоч тут він продається по дуже 
низькій ціні.

Є й баштани – кавуни й дині літом заміняють фрукти, яких тут вирощується дуже 
мало. Солончакове підгрунтя не дає зростати великій породі дерев. У деяких районах 
зростають гарні абрикосові садки. Кавуни в Татарбунарах мало вирощують – вся увага 
звернена на плекання винограду.

Колгоспники тримають корови, кури, свині, а більше вівці і кози. Літом доручають 
їх пасти громадському пастухові, якого кожний двір харчує по черзі. Коли господарка 
доїть свої вівці, раз чи два в сезон то й несе обід пастуху.

Життя 
колгоспників

Цимлінський Микола Васильович, 1889 р.,  
письменний, мірник землі в колгоспі. с. Шабо

Село Шабо ділиться на адміністративний центр – містечко, що має ряд торговель-
них пунктів, культосвітніх установ і ринок місцевого значення, – і Слободу, де живуть 
колгоспники. В містечку населення мішане: українців мало, приїзжі службовці, а то 
молдавани, євреї, німці і французи. На Слободі живуть виключно українці і змішані – 
українці, подружені з іншими національностями.

Шабó виникло в ХVІІІ ст., коли Росія роздавала землі на півдні іноземцям. Це була 
Швейцарська колонія. Поміщик Шабо, онук першого колонізатора, доживав у цій коло-
нії до 1918 р. Він і його предки розвели великі плантації винограду і виробляли дуже 
хороший сорт вина. Шабське вино в цьому – Білгород-Дністровському районі уважа-
ється найкращим. Але тут був ще й поміщик німець – всі вони висмоктували для свого 
капіталу і руську землю, і руських людей.

В селі було дві церкви – православна і протестанська, православна згоріла, а кірху 
після 1940 року – воз’єднання селяни добудували – зробили верх її на зразок церкви 
російської архитектури (бані). Корпус церкви залишився в романському стилі.

Населення – українці й французи (за словами Цимлінського) женилися й виходили 
заміж, не зважаючи на різницю у вірі й національності. До радянської влади поміщики 
навозили сторонніх людей для роботи в виноградниках (спеціалістів). На чорну роботу 
ходило місцеве населення. Хто не хотів робити у поміщика, той не брав землі у нього і 
займався рибалкуванням. Тільки румуни подавали насильно по 3 га землі на двір.
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У мого батька було своєї 1 ½ га винограду, вона у мене так і залишилась.
Мій батько розповідав, що Слобода звалася тому, що там поселялись люди, які не 

хотіли робити у колонії.
Мій дід утік з того боку лиману, приписався до однієї сім’ї, що тут уже жила, при-

йняв її фамілію – Цімлінського, поміщик хоч і узнав його, бо він був кріпак, то не мав 
права взяти, бо він уже був член сім’ї другого «подданства».

В Слободі поселялися руські (українці). Мій дід не хотів займатися землею, бо тоді 
знов був би кріпаком: купити землю у поміщика нізащо було, та він і не продавав, а так 
брати, то буде вічний у пана, тому він займався рибалкуванням.

Рибальство давало прибуток. Він робив у артілі. Артіль відвозила улов в Білгород – 
в Аккерман, а виручку ділили між рибалками.

Дід розповідав, що тут були пустощі, хаток було дуже мало – займав шматок землі і 
будував хату. За двір і хату платив панові, а землі для поля не мав.

Хата, в якій я живу, це дідівська, вона була маленька, їй більше як сто років. Як 
умерла моя мати, мені було 2 роки, а хата ж стояла, а мені зараз уже 75 год.

Хати робили із чумура (саман), крили очеретом. Хатки були біленькі, маленькі. Ця 
хата була побудована через сіни – дві великих хати, кухня й сіни. А дідова – хата, хати-
на і через сіни – комора. Сарая не було. Я вже зробив хлів під однією крівлею, а комору 
переробив на хату [фото].
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Коли мої діти почали учитися [?], то треба було і чистої хати, то я зробив із комори 
кімнату, а до глухої стіни прибудував сарайчик для продуктів (комору), а як завелася 
скотинка, уже при («совєтах») радянській владі, то зробив і сарай для коровки.

Сина й дочку забрали румуни, так ми їх і не бачили, а один син, найменший, учителює. 
Хата на слижах і на сволоках, земляна підлога – діл. Груба обігріває обидві хати, 

кухню й кімнату праворуч, топка з сіней. У кімнаті, кол. коморі топки немає – літня 
кімната. В кухні вариста піч і замість теплої лежанки виліплена холодна, як грецька 
«софа», без топки. Батьківська хата мала призьбу, а [?] я уже зняв і підводиться чорним.

Двір являє собою типовий двір центр. обл. України. Перед хатою праворуч від входу 
вирощена велика роскішна акація, що отіняє хату і під нею ослін, біля нього стіл, тут 
старі обідають (влітку), перед вікнами квітник, обгорожений комишовими короткими 
стеблами (як бамбук) – тири (молд.). Перед хлівом – загорода для курей, загорожена 
високими комишевими стеблами [фото].

Праворуч від входу в двір стоїть літня кухня.
Двір і садиба обсажена густими акаціями і кущами чорної смородини – шпоришка-

ми [фото].
Ворота типові для центр. областей: дерев’яні жердини на тонких стовпах і фіртка 

дощана. 
Середина хати з обладнанням нагадує Київщину – стіл, лава, кілька фабричних 

стільців, скриня накрита скатеркою фабричного виробу. На стінах портрети, прикрашені 
вишитими рушниками, невисокої художньої вартості – техніка хрестиком.

Підлога встелена «тряпочними» доріжками, характерними для всіх хат цього р-ну. Їх 
виготовляє кожна хазяйка, скручуючи довгі смужки різних ганчірок, і ці смужки тчуть 
ткачі в с. Сергіївці – росіяни. В селі немає ткачів і немає верстатів. Ремеслом колгоспни-
ки не займаються, а сировину – вовну для ткання – підготовляє кожна хазяйка. Тчуть 
доріжки на сучі – готових фабричних нитках. Верстати загальновідомі.

Підготував до друку  
С. Сіренко
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