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УДК 398.32:582.623(=161.2=512.1) Василь Балушок 
(Київ)

ЩЕ РАЗ ДО ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИ ОБРАЗУ ТОПОЛІ 
У ФОЛЬКЛОРІ ТА ВІРУВАННЯХ УКРАЇНЦІВ  
(у контексті українсько-тюркських взаємин)

У статті йдеться про походження образу тополі у фольклорі та віруваннях українців. Із залу-
ченням широкого порівняльного матеріалу доводиться, що образ тополі українці запозичили від 
тюркських народів, з якими здавна контактували і в яких тополя відіграє дуже важливу роль у 
космологічних уявленнях, фольклорі, обрядовості та загалом духовній культурі.

Ключові слова: тополя, фольклор, балада, вірування, духовна культура, запозичення, україн-
ці, тюрки.

В статье речь идет о происхождении образа тополя в фольклоре и верованиях украинцев. 
С привлечением широкого сравнительного материала доказывается, что образ тополя украинцы 
заимствовали у тюркских народов, с которыми издавна контактировали и у которых тополь 
играет очень важную роль в космологических представлениях, фольклоре, обрядности и вообще 
духовной культуре.

Ключевые слова: тополь, фольклор, баллада, верования, духовная культура, заимствование, 
украинцы, тюрки.

The article is devoted to the origin of the figure of poplar in Ukrainian folklore and beliefs. It is 
proved with the attraction of a broad comparative material that the Ukrainians borrowed the figure 
of poplar from the Turkic peoples, with whom they have been in contact long since and whose poplar 
plays a very important role in cosmological beliefs, folklore, rituals, and spiritual culture in general.

Keywords: poplar, folklore, ballad, beliefs, spiritual culture, borrowing, Ukrainians, Turks.

У «Матеріалах до української етно-
логії» за 2011 рік автором цих 

рядків була опублікована невелика стаття 
«Витоки ритуально-фольклорного образу 
тополі в українській культурі» [7], щодо 
якої критики зауважили слабкість доказо-
вої частини і недостатність порівняльно-
го матеріалу. Тому пропонована стаття є 
розвитком попередньої, у ній автор нама-
гався максимально врахувати зауваження 
опонентів і стосовно доказової частини, 
і особливо щодо підбору порівняльного 
матеріалу. 

Так, у переважної більшості сло в’ян- 
 ських народів, як і в сусідніх не сло в’ян-
ських – балтських, фіно-угорських, скан-
динавських етносів, важливе місце у фоль-
клорі, міфології та ритуалах належить 
березі. Факти, що стосуються культу бере-
зи у слов’ян, скрупульозно зібрав німець-
кий дослідник Вільгельм Леттен бауер у 
книзі «Культ дерев у слов’ян. Порівняльне 
народознавче культурно- і релігійно-істо-
ричне дослідження» [44, S. 16, 32, 33–38, 
49, 93, 107–108, 119, 146, 158, 188, 193, 
196, 201, 215] 1. У віруваннях, фольклор-
них текстах та обрядах українців більшос-

ті регіонів нашої країни береза переваж-
но поступилася місцем тополі. Водночас, 
очевидно, тополя в народній духовній 
культурі українців посіла важливе місце 
порівняно недавно. На користь такого при-
пущення, по-перше, свідчить той факт, що 
вона так до кінця і не набула такого зна-
чення у віруваннях та фольклорі жителів 
українських Карпат і Полісся. По-друге, 
тополя майже не трапляється в україн-
ських замовляннях, які, безумовно, є дуже 
архаїчними за походженням. У них ідеться 
про дуб, липу, вербу, грушу, калину, лозу, 
клен, доволі часто говориться про березу 
та деякі інші різновиди дерев, але аж ніяк 
не про тополю [9] 2.

А от в українських народних баладах 
і піснях тополя трапляється доволі час-
то (наприклад, пісні «Ой у полі дві то-
полі, а я óдну зрубаю.́..», «Ой у полі дві 
тополі, одна óдну хитає.́..» та ін.). Крім 
того, існують повір’я і народна балада про 
перетворення дівчини чи молодої жінки 
на тополю, а також обряд «водити (вес-
ти) тополю». Як відомо, тополею на Зе-
лені свята під час обряду «водіння топо-
лі» вбирали обов’язково дівчину, і водив 
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її селом та полями, співаючи відповідну 
пісню, саме дівочий гурт. М. Костомаров 
про ці повір’я й відповідний обряд писав 
(для кращого розуміння деталей наводи-
мо мовою оригіналу): «Вот какое преда-
ние сохранилось об этом дереве: молодой 
казак уехал за море и оставил на родине 
свою милую; неутешная “коханка”, по со-
вету волшебницы, стоя на высокой моги-
ле в степи, выглядала своего любезного 
и превратилась в тополь. Памятником 
этого предания остался в Малороссии об-
ряд, отправляемый на Зеленой неделе. 
Дивчата выбирают одну из своих подруг, 
привязывают ей поднятые вверх руки к 
палке и таким образом водят по слободе и 
полю с припевами:

Стояла тополя край чистого поля:
“Стій, тополонько! Не развивайсь,
Буйному вітроньку не піддавайсь!”.

Это называется “вести тополю”; выбран-
ную девушку зовут “тополя”» [23, с. 81].

З тополею, а не з березою або гороби-
ною, як, скажімо, росіяни чи фіни, укра-
їнці, як правило, порівнюють струнку 
дівчину і молоду жінку у фольклорних 
текстах та авторських художніх творах 
[11, с. 25; 16, с. 366; 25, с. 158]. Народні 
вірування про перетворення дівчини на 
тополю використали при написанні своїх 
творів українські поети-романтики Степан 
Руданський (балада «Тополя») та Микола 
Костомаров (вірш «Явор, тополя і береза. 
Из народного предания»). Так, у М. Кос-
томарова зла свекруха за допомогою ча-
клунського зілля перетворила невіст ку на 
тополю, а сина на явора. Цікаво, що сама 
зла жінка обернулася березою: «Стала їй 
коронька тіло вкривати, / Стала матуся – 
біла береза» («Явор, тополя і береза. Из 
народного предания») [22, с. 21–22].

Найвідомішими ж є ранні твори Тараса 
Шевченка – балада, що так і названа «То-
поля» [16, с. 57; 44, S. 118, 210], і балада 
«Коло гаю в чистім полі» [17, с. 219]. За-
галом тополя трапляється у творах поета 
дуже часто й у більшості випадків вона 
поєднується з жіночими образами. На-
приклад: «Ганна кароока, / Як тополя се-
ред поля, / Гнучка та висока» («Утопле-
на»); «Як тополя похилилась / Молодиця 
молодая» («Наймичка»); «Доч ка уродли-
ва. / Мов тополя виростає» («Княжна»); 
«І похилилась мов тополя / Од вітру хи-
литься в яру» («Марія»); «Не тополю 

високую / Вітер нагинає, Дівчинонька 
одинока / Долю зневажає» та ін. Загалом 
слово «тополя» вжито у творах Т. Шев-
ченка 33 рази та ще три рази «тополень-
ка» [36, с. 341].

Народну баладу, яка «поширена в без-
лічі варіантів на українській етнографіч-
ній території» й послужила прототипом 
Шевченкової «Тополі», а також легенду 
про перетворення дівчини (молодої жін-
ки) на тополю, що пояснює обряд «во-
дити тополю», наводить у статті «Студії 
над поетичною творчістю Т. Шевченка» 
Ф. Колесса [20, с. 217–218]. Різні варі-
анти цієї народної балади опубліковані 
українськими фольклористами в спеціаль-
ному двотомному виданні «Балади» [5, 
с. 216–236]. Загалом баладний сюжет «не-
вістка, заклята в тополю» існує в Украї-
ні в 140 варіантах [42, с. 288]. Водночас 
дослідники зазначають, що цю баладу 
фіксують також у сусідніх з українцями 
слов’янських народів. Вони виокремлю-
ють такий ареал побутування балади про 
перетворення молодої жінки на тополю та 
відповідних вірувань: уся Україна, майже 
вся Білорусь, а в Росії – територія нав-
коло міста Курська і прилеглі райони. 
У зв’язку із цим слід зазначити, що в Ро-
сії – це терени колишнього сходу Сівер-
ської землі, яка раніше входила, разом 
з іншими українськими територіями, до 
складу Великого князівства Литовсько-
го [31]. Сіверську землю, як і інші сучас-
ні північно-східні терени України, засе-
ляли нащадки сіверян – севрюки – один з 
реліктів колишніх локальних (обласних, 
чи «земельних») етносів давньоруської 
епохи, які відповідали «землям» чи, дещо 
умовно, князівствам (одному або кільком) 
доби удільної роздробленості. Крім того, 
у ці райони Росії в середині – другій по-
ловині ХVII ст. спрямовувався потужний 
потік народної колонізації з України. 
Тобто район Росії, де зафіксовано побуту-
вання народної балади про перетворення 
молодої жінки на тополю, так чи інак-
ше виявляє тісний зв’язок з Україною та 
українцями.

Слід зазначити, що балада та відпо-
відне вірування про перетворення за-
клятою злою свекрухою невістки на де-
рево поширена й у народів, переважно 
слов’янських, що проживають на захід 
від України. Вони перебувають у меж-
ах давнього, ще язичницького за похо-
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дженням, загальнослов’янського культу 
дерев [44]. Водночас молода жінка в них 
перетворюється не лише і не стільки на 
тополю, а переважно на інші види дерев: 
горобину, сосну, явір, билину тощо. Поль-
ський фольклорист і етнограф Ян Станіс-
лав Бистронь обґрунтував положення, що 
аналізована балада, яка, окрім українців, 
трапляється в різних варіантах серед сло-
ваків, мораван (субетнос чехів), частини 
поляків і навіть у німців 3, а в східних 
слов’ян – серед білорусів і росіян, похо-
дить саме з України. Усі інші народи за-
позичили її від українців («малорусів»), 
більше чи менше видозмінивши [43]. 
Ф. Колесса теж уважає, що балада про 
тополю постала в Україні, зокрема на цен-
тральноукраїнських землях, і вже звідти 
поширилася на інші терени. «Білоруські 
й російські варіянти пісні про “Тополю” 
запозичені також від українців», – зазна-
чає він [21, с. 602]. В українців також іс-
нують варіанти народної балади, у яких 
невістка перетворюється не на тополю, 
а на горобину, билину тощо, проте вони 
трапляються досить рідко.

О. Дей висунув власну версію витіснен-
ня в українців тополею інших порід дерев 
у зазначеній баладі (щодо обряду «водити 
тополю» він не пише з цього приводу ні-
чого). Зокрема, на його думку, це сталося 
тому, що в другій половині XVIII – на 
початку ХІХ ст. в Україні відбувалося ак-
тивне культивування завезеної з Італії че-
рез Польщу пірамідальної тополі, струн-
кість і форма якої, мовляв, так вразила 
українців, що призвела до масової заміни 
цим деревом інших видів рослин у бала-
ді [14, с. 117, 119–120]. Водночас він не 
наводить жодних доказів на користь сво-
го припущення. Треба також враховувати, 
що пірамідальна тополя добре росте дале-
ко не на всій території України. Зокрема, 
з власного досвіду знаю, що вона погано 
приживається на півночі нашої країни, а 
саме на більшій частині Чернігівської об-
ласті та в північній частині Київської і 
Полтавської областей. Там пірамідальна 
тополя якщо й трапляється, то дуже рідко. 
А як зазначає О. Дей, «архетип балади» 
про перетворення молодої жінки на топо-
лю виник саме на теренах Чернігівщини 
й Полтавщини [14, с. 117]. До речі, саме 
в Центрально-Східній Україні – на Ки-
ївщині, Черкащині, Харківщині (а ці су-
часні області охоплюють частини теренів 

колишньої Чернігівської і особливо Пол-
тавської губерній) – зафіксовано й обряд 
«водити тополю» [12, с. 56; 26, с. 195]. 
До того ж сам О. Дей визнавав, що ще 
до появи пірамідальної тополі в Україні 
в українських піснях дівочі образи упо-
дібнювалися місцевим видам тополі [14, 
c. 119]. І це, очевидно, не випадково.

Можливо, початок вирощування піра-
мідальної тополі в Україні й справді де-
якою мірою сприяв витісненню цим дере-
вом інших різновидів рослин в означеній 
народній баладі. Проте, на нашу думку, 
порівняння дівчини чи молодої жінки з 
тополею у фольклорних текстах і віруван-
ня в перетворення її на тополю в україн-
ців були надзвичайно поширені й без того. 
І причина цього явища мала дещо іншу 
природу, ніж запропонована О. Деєм. Річ 
у тім, що у випадку з тополею українці ви-
являють вельми значну схожість зі своїми 
східними й південними (з Криму) етніч-
ними сусідами. Зокрема, тополя відіграє 
дуже важливу роль у космологічних уяв-
леннях, фольклорі, обрядовості і загалом 
духовній культурі тюркських народів.

Так, саме тополя Байтерек уособлює 
Світове дерево в картині світу тюрків. 
Зок рема, вона постійно фігурує в героїч-
ному епосі алтайців, казахів та інших 
тюркських народів, і навіть у бурятів, 
які належать вже до монгольської групи 
(підсім’ї) алтайської сім’ї народів (у мон-
голо-ойратському епосі, як правило, міс-
це тополі посідає сандалове дерево) [13, 
с. 14]. У міфології тюрків Байтерек по-
єднує три світи: небесний, земний та 
підземний. Трьом світам відповідає його 
крона, стовбур і корені. Байтерек – вісь 
світів. Його коріння перебуває в Нижньо-
му світі, а верхівка сягає Верхнього світу 
і впирається в Полярну зірку. На Байте-
реку, як листя, ростуть ембріони дітей та 
худоби. Коли приходить час, душі дітей 
у вигляді зірок летять у Середній світ – 
світ людей. Тут же, на гілках Байтерека, 
мудрий і безсмертний ворон навчає душі 
майбутніх шаманів. Біля коренів Байте-
река розміщуються живильні джерела, 
які дають початок великим рікам. Ті ріки, 
які течуть на північ, у країну темряви, 
холоду й смерті, забирають із собою душі 
померлих. На вершині Байтерека роз-
ташоване гніздо двоголового орла, який 
дивиться в різні сторони світу й пере-
віряє виконання богами та людьми волі 
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Тенгрі (Бога-Отця). Там же, у цьому гніз-
ді, орлиця знесе священне яйце, з якого 
знову відродиться світ. З Нижнього світу 
зловредний його володар Ерлік в образі 
змія пробирається до священного гнізда й 
хоче викрасти яйце світопорядку. Однак 
Тенгрі уважно стежить за ним і ударом 
своєї золотої палиці скидає змія з дерева 
в підземний світ. Великий Байтерек росте 
на первозданній світовій горі – Кок-тобі 
на Алтаї. Тому тюрки вшановують гори, 
ріки й дерева, які нагадують їм Байтерек, 
Велику гору і Священну ріку [8].

Особливо цікавим є зображення Байте-
река в алтайському героїчному епосі «Ма-
адай-Кара», адже алтайці проживають у 
регіоні, де тюрки вперше виступили на 
історичну арену як окрема етнічна спіль-
нота: «У долині – кращій із долин – / 
Стоїть великий Байтерек – / Стостовбур-
на тополя- велетень. / <...> Семиколінний 
Байтерек / Листям обріс як днями вік. / 
Під кожною зі ста гілок / Сховається та-
бун коней. / На верхній гілці золотій, / 
Оточені листям густим, / Зозулі віщі там 
сидять, / Шляхи майбутнього вистежу-
ють. / Дзвінкоголосі, вони / Передбачають 
майбутнього дні. / <...> У середині тополі 
тої, / На гілці бронзовій її, / Два чорних 
беркути сидять, / У глибини трьох небес 
вдивляються, / За край землі кидають 
 погляд, / Шляхи і стежки стережуть, / 
Щоб спокій рідної землі / Вороги пору-
шити не змогли. / <...> Біля підніжжя 
стовбура, / Щоб нечисть зла не змогла / 
Пройти, вселити в народи страх, / Сидять 
на кованих ланцюгах, / Шулмусам [під-
земні духи-перервертні. – В. Б.] стежки 
заступивши, / Шлях Ерлік-бею загородив-
ши, / Два чорних пси сторожові – Тайги-
ли [великі сторожові пси. – В. Б.] неусип-
но злі. / Алипу [богатир. – В. Б.] вірний 
пес Азар, / Алтаю вірний пес Казар, / 
Кривавоокі, вони, / іклами клацаючи, ле-
жать / У золото-сріблястій тіні, / Алтаю 
землі стережуть. / Тут славний аргамак 
[нестримний крилатий кінь. – В. Б.] сто-
їть, / <...> Могутній кінь Кариш-Кулак, / 
Чия грива ніби водоспад, / Струменіючи, 
колихається густий, / Чиї, ховаючи слід, 
висять / Сто пасом довгого хвоста» 4 [2, 
с. 12–13].

Таке зображення Світового дерева під-
водить нас до думки, що недарма на похо-
роні киргизького богатиря Манаса, голов-
ного героя однойменного епосу, муд рий 

старець Бакай саме зі стовбура тополі ви-
сік статую його дерев’яного двійника [24]. 
Не випадковим видається й те, що зі свя-
щенною тополею пов’язаний чарівний сон 
алтайських богатирів Ак-Тойчі й Козин-
Еркеша: перший кілька років спав у цьо-
му дереві, другий – під ним [13, с. 26]. 
Під згаданою тополею підступно вбитого 
Козин-Еркеша чудесним чином оживлю-
ють його дружина Байим-Сур і вірний 
друг Бачикай-Кара [13, с. 27].

Тополя є одним з важливих образів 
фольклору тюркських народів. Зокрема, 
у їхніх фольклорних творах з тополею 
ототожнюється стрункий юнак чи дівчи-
на, з деякими варіаціями, – в одних на-
родів це переважно юнак, а в інших так 
само тополею може бути названа й дівчи-
на чи молода жінка. Легенду про пере-
творення дівчини на тополю зафіксовано 
серед близьких сусідів українців – крим-
ських татар. Щоправда, у кримськотатар-
ській легенді, записаній В. Кондоракі, на 
тополю боги перетворюють злу дочку, яка 
збиткувалася над своїми батьками [27, 
с. 89–91; 28, с. 36–37]. Водночас у крим-
ських татар існує традиція порівнювати з 
тополею і стрункого хлопця [34, с. 113] 5. 
У казках, записаних в Анатолії на терито-
рії Туреччини і своїм змістом пов’язаних 
з «Розповіддю про Бамси-Бейрека», яка 
входить до огузького 6 епосу «Книга мого 
діда Коркута», героїню звуть Ак-кавак-
кизи – «Дівчина білої (тобто сріблястої) 
тополі». Біла тополя фігурує й у самій 
«Книзі мого діда Коркута» у зв’язку з 
весільним шатром Бану-Чечек – дівчини-
войовниці й нареченої згаданого Бамси-
Бейрека [18]. А один з героїв узбецького 
епосу «Алпамиш» Кайкубат співає дівча-
там, порівнюючи їх зі стрункими топо-
лями: «Станом ви стрункіші за тополі, / 
Тіло ваше біліше за сніг» [1, с. 97].

У казках казахів священний птах Сам-
рук (без сумніву, споріднений із Симургом 
чи Сенмурвом з іранської міфології) що-
року в кроні Байтерека відкладає яйце – 
Сонце, що його ковтає дракон, який живе 
біля підніжжя Дерева життя. Це символі-
зує зміну літа й зими, дня і ночі, бороть-
бу Добра зі Злом [3]. У сучасній столиці 
Казахстану Астані споруджено величний 
монумент Байтерек у вигляді міцного мо-
лодого дерева, що уособлює державу, яка 
зберегла своє історичне коріння, має міц-
ну опору і спрямованість до майбутнього 
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процвітання. Висота споруди сягає 97 м, а 
з кулею, що вінчає конструкцію, – 105 м. 
Діаметр позолоченої кулі – 22 м. Нижній 
рівень монумента (чотири з половиною 
метри) розміщений під землею, де роз-
ташовані кафе, акваріуми та міні-галерея 
«Байтерек». Звідти ж можна піднятися 
ліфтом на найвищий рівень – кулю, усе-
редині якої – бар та панорамний зал [4].

У повісті Т. Шевченка «Близнюки» є 
явно автобіографічний епізод, у якому 
описано Священне дерево казахів та об-
ряди поклоніння йому. Хоч про них роз-
повідає один з героїв повісті, проте все це 
Т. Шевченко, без сумніву, бачив на влас-
ні очі, перебуваючи в солдатах у степах 
Казахстану й Оренбуржя. Згадане Свя-
щенне дерево росло серед степу неподалік 
Оренбурга й було саме тополею (наводи-
мо мовою оригіналу): «По обыкновению 
транспорт снялся с восходом солнца, 
только [я] не по обыкновению остался в 
арьергарде. Орь [річка, що протікає в тій 
місцевості, від назви якої походять назви 
міст Оренбург та Орськ. – В. Б.] остала-
ся вправо, степь принимала по-прежнему 
свой однообразный, скучный вид. В по-
ловине перехода я заметил: люди начали 
отделяться от транспорта, кто на коне, а 
кто пешком. И все в одном направлении. 
Я спросил о причине у ехавшего око-
ло меня башкирского тюря, и он сказал 
мне, указывая нагайкою на темную точ-
ку: “Мана аулья агач” (здесь святое дере-
во). Это слово меня изумило. Как? В этой 
мертвой пустыне дерево? И уж, конечно, 
коли оно существует, так должно быть 
святое. За толпою любопытных и я пус-
тил своего воронка. Действительно, вер-
стах в двух от дороги, в ложбине, зелене-
ло тополевое старое дерево. Я застал уже 
вокруг него порядочную [толпу], с удив-
лением и даже (так мне казалося) с благо-
говением смотревшую на зеленую гостью 
пустыни. Вокруг дерева и на ветках его 
навешано набожными киргизами [стара 
назва казахів у Росії. – В. Б.] кусочки 
разноцветных материй, ленточки, пасма 
крашеных лошадиных волос, и самая бо-
гатая жертва – это шкура дикой кошки, 
крепко привязанная к ветке» [41, с. 310].

У Киргизстані з-поміж «святих місць» 
навколо озера Іссик-Куль найбільше саме 
тополь, і їх часто вшановують разом із 
джерелами (а ще такими місцями, про-
те набагато рідше, виступають верби, 

«урючні дерева» (абрикоси), обліпиха та 
 мавзолеї) [32].

Загалом у тюркських народів, як 
люб’язно повідомили в приватній бесіді 
авторові цих рядків тюркологи І. Дрига 
(Інститут сходознавства імені Агатангела 
Кримського НАН України) й А. Момрик, 
тополя є одним з базових, архетипних 
символів ментальності та вірувань. Тому 
вона наявна у фольклорі всіх тюркських 
народів, а також у творах майже всіх 
тюркських поетів і письменників. У цьо-
му зв’язку згадаймо повість киргизького 
письменника Чингіза Айтматова «Тополь-
ка моя в червоній косинці», у якій він 
порівнює з тополею молоду жінку. Ще 
можна назвати повість кримськотатар-
ського письменника Рустема Алі «Тополі 
живуть вічно». Кримськотатарський поет 
Сеїт умер Емін, пишучи про закоріненість 
усього живого у свою землю, не випадково 
називає й тополю: «Те, що живе, усе має 
коріння. / Сосни, волошки й тополі... / 
Хай же буде коренем людини / Мила, рід-
на земля» [33]. Поетичний образ тополі 
наявний і у творах казахських письмен-
ників – від основоположника письмової 
казахської літератури Абая Кунанбаєва 
до модерних майстрів художнього сло-
ва. Трьох відомих сучасних казахських 
письменників – Сакена Сейфулліна, Ілья-
са Жансугурова й Беїмбета Майліна – у 
спеціальному посібнику для студентів на-
звано «трьома тополями казахської літе-
ратури». Тобто тут тополі слугують сво-
єрідними стовпами чи підвалинами, на 
яких виростає сучасна казахська літера-
тура [39].

Слід зазначити, що в слов’ян подібні 
до українських вірування, які стосують-
ся тополі, побутують також серед болгар. 
У них, зокрема, уважається, що краса то-
полі впливає на красу дівчини [44, s. 21, 
199]. А з-поміж інших європейських наро-
дів міфи про перетворення дівчини на то-
полю зафіксовані у стародавніх греків (на 
тополі перетворилися три сестри Фаето-
на, які сумували за загиблим братом; так 
само тополею стала після смерті Левка – 
дочка Океану) [29, с. 39–40; 35, с. 198; 
37, с. 144; 38, с. 313].

Як бачимо, факти свідчать на користь 
того, що заміщення берези та інших ви-
дів дерев тополею в духовній культу-
рі українців сталося не лише з причини 
розпов сюдження цього дерева (до того ж 
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не тільки тополі пірамідальної) у лісосте-
пових та степових ландшафтах України, 
хоч цей чинник, можливо, теж не слід 
повністю відкидати. Дуже ймовірним є 
вплив сусідніх східних народів, найпер-
ше – тюрків. Про значні впливи тюрк-
ських народів можна говорити й у згада-
ному випадку з болгарами (ідеться про 
тюрко-болгар хана Аспаруха, який засну-
вав Перше Болгарське царство, та інші, 
переважно пізніші, переселення тюрків до 
Болгарії). Стосовно Греції слід зазначити, 
що вона завжди була країною, порубіж-
ною зі Сходом. Можливо, тюркам означе-
не вірування дісталося від асимільованого 
ними при завоюванні степів чи сусіднього 
населення південної зони, хоча є ймовір-
ність і того, що воно властиве їм, так би 
мовити, від самого початку. Адже тополя 
надзвичайно розповсюджена в Централь-
ній Азії [19, с. 65, 94, 104, 109, 112 та ін.; 
30, с. 82, 85, 93, 95, 102–103, 140 та ін.], 
де тюрки проживали здавна і звідки про-
сунулися на захід, у тому числі й на укра-
їнські терени.

Образ тополі, як і низка інших реалій 
культури, потрапив в українські віруван-
ня, обрядовість і фольклор, очевидно, у 
результаті масштабної етнічної взаємодії 
українців з тюрками в середньовічно-
ранньонові часи. Тоді до складу спочатку 
протоукраїнців, а потім і безпосередньо 
українського народу влилося доволі ба-
гато представників тюркських степових 
етнічних спільнот, які послідовно зміню-
вали одна одну на півдні України – почи-
наючи від тюрко-болгар гунської епохи, 
включаючи печенігів, половців (кипча-
ків), чорних клобуків (торків, берендеїв 
та ін.) часів Київської Русі, і аж до різ-
них кочових груп татар та ногайців піз-
нього середньовіччя й ранньонового часу. 

Водночас в українців запозичена від 
тюрків тополя поєдналася саме з дівочи-
ми й жіночими образами, що слід визна-
ти за специфічну рису власне української 
духовної культури. Адже, як ми бачили, 
у космологічних уявленнях, міфології, ві-
руваннях, фольклорі й загалом духовній 
культурі тюркських народів образ тополі 
має набагато універсальніше та всеохопне 
значення. Сьогодні образ тополі широко 
вживається також в українській художній 
літературі, особливо в поезії. Як приклад, 
можна назвати вірші «Тополина земля» 
Миколи Сингаївського, «Моя Вкраїно то-

полина» Любові Проць, «Земля євшанна, 
тополина» Дмитра Білоуса, «Тополина 
доля» Володимра Мангова, слова «Мій 
краю рідний! Пісне тополина!» з вірша 
Володимира Даника «Черкащино! Моя 
єдина!» та ін. Деякі із цих віршів покла-
дені на музику і стали піснями. А один 
з пісенних альбомів Іво Бобула зветься 
«Тополина любов». І такі приклади мож-
на продовжити. Як бачимо, межі побуту-
вання аналізованого образу розширили-
ся, порівняно з традиційною народною 
культурою, проте не набагато. Адже і в 
авторській літературі тополя в більшості 
випадків поєднується з жіночими образа-
ми та мотивом кохання. Водночас засто-
совується образ тополі й до рідного краю, 
України та слугує засобом вираження лю-
бові до них. Чи не є це також результатом 
культурного впливу тюрків?

На завершення варто зазначити, що 
про етнічну та етнокультурну взаємодію 
українців з тюркськими народами неодно-
разово писали дослідники, включно з 
автором цих рядків [15, с. 378–379; 40, 
с. 113; 6, с. 229–235]. Водночас тема куль-
турної взаємодії українців з тюрками і за-
позичення нашим народом в останніх низ-
ки міфологічних персонажів, відповідних 
вірувань, а також фольклорних образів, 
мотивів, а можливо, і сюжетів заслуговує 
на окреме ґрунтовне дослідження.

Джерела та література

1. Алпамыш. Узбекский народный эпос 
[Электронный ресурс] / по варианту Ф. Юл-
даша ; пер. Л. Пеньковского. – Москва : Худо-
жественная литература, 1949. – Режим досту-
па : http://www.litmir.me/br/?b=218118&p=1.

2. Алтайские героические сказания / ска-
зитель А. Калкин ; пер. с алт. А. Плитченко ; 
худож. А. Дианов. – Москва, 1983. – 288 с.

3. Байтерек (монумент) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://uk.wikipedia.
org/wiki/Байтерек.

4. Байтерек – главный символ Астаны 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.astana-hotels.net/rus/astana/sights/
baiterek.htm.

5. Балади. Родинно-побутові стосунки / 
упоряд. О. І. Дей та ін. – Київ, 1988. – 538 с.

6. Балушок В. Українська етнічна спільно-
та: етногенез, історія, етнонімія. – Біла Церк-
ва, 2008. – 304 с.

7. Балушок В. Витоки ритуально-фольк-
лорного образу тополі в українській культу-

http://www.etnolog.org.ua

І
українського народу влилося доволі ба

І
українського народу влилося доволі ба
гато представників тюркських степових Ігато представників тюркських степових 
етнічних спільнот, які послідовно змінюІетнічних спільнот, які послідовно зміню
вали одна одну на півдні УкраїниІвали одна одну на півдні України
наючи від тюрко-болгар гунської епохи, Інаючи від тюрко-болгар гунської епохи, 
включаючи печенігів, половців (кипчаІвключаючи печенігів, половців (кипча
ків), чорних клобуків (торків, берендеїв Іків), чорних клобуків (торків, берендеїв 

ін.) часів Київської Русі, і аж до різІін.) часів Київської Русі, і аж до різ
них кочових груп татар та ногайців пізІних кочових груп татар та ногайців піз

М
Образ тополі, як і низка інших реалій 

М
Образ тополі, як і низка інших реалій 

культури, потрапив в українські віруван

М
культури, потрапив в українські віруван
ня, обрядовість і фольклор, очевидно, у 

М
ня, обрядовість і фольклор, очевидно, у 
результаті масштабної етнічної взаємодії 

М
результаті масштабної етнічної взаємодії 
українців з тюрками в середньовічно-

М
українців з тюрками в середньовічно-
ранньонові часи. Тоді до складу спочатку Мранньонові часи. Тоді до складу спочатку 
протоукраїнців, а потім і безпосередньо Мпротоукраїнців, а потім і безпосередньо 
українського народу влилося доволі баМукраїнського народу влилося доволі ба-М-
гато представників тюркських степових Мгато представників тюркських степових 
етнічних спільнот, які послідовно змінюМетнічних спільнот, які послідовно зміню
вали одна одну на півдні УкраїниМвали одна одну на півдні України – почиМ– почи
наючи від тюрко-болгар гунської епохи, Мнаючи від тюрко-болгар гунської епохи, 
включаючи печенігів, половців (кипчаМвключаючи печенігів, половців (кипча

вірувань, а також фольклорних образів, 

М
вірувань, а також фольклорних образів, 
мотивів, а можливо, і сюжетів заслуговує Ммотивів, а можливо, і сюжетів заслуговує 
на окреме ґрунтовне дослідження.Мна окреме ґрунтовне дослідження.

Ф
ін.], 

Ф
ін.], 

де тюрки проживали здавна і звідки про Фде тюрки проживали здавна і звідки про- Ф-
сунулися на захід, у тому числі й на укра Фсунулися на захід, у тому числі й на укра- Ф-

Образ тополі, як і низка інших реалій ФОбраз тополі, як і низка інших реалій 
культури, потрапив в українські віруван Фкультури, потрапив в українські віруван- Ф-

бові до них. Чи не є це також результатом 

Ф
бові до них. Чи не є це також результатом 
культурного впливу тюрків?

Ф
культурного впливу тюрків?

На завершення варто зазначити, що 

Ф
На завершення варто зазначити, що 

про етнічну та етнокультурну взаємодію 

Ф
про етнічну та етнокультурну взаємодію 
українців з тюркськими народами неодноФукраїнців з тюркськими народами неодно
разово писали дослідники, включно з Фразово писали дослідники, включно з 
автором цих рядківФавтором цих рядків
с.Фс. 113; 6, с.Ф113; 6, с. 229–235]. Водночас тема кульФ229–235]. Водночас тема куль
турної взаємодії українців з тюрками і заФтурної взаємодії українців з тюрками і заФпозичення нашим народом в останніх низФпозичення нашим народом в останніх низ
ки міфологічних персонажів, відповідних Фки міфологічних персонажів, відповідних 
вірувань, а також фольклорних образів, Фвірувань, а також фольклорних образів, 

Е
авторській літературі тополя в більшості 

Е
авторській літературі тополя в більшості 
випадків поєднується з жіночими образа

Е
випадків поєднується з жіночими образа
ми та мотивом кохання. Водночас засто

Е
ми та мотивом кохання. Водночас засто
совується образ тополі й до рідного краю, Есовується образ тополі й до рідного краю, 
України та слугує засобом вираження люЕУкраїни та слугує засобом вираження лю
бові до них. Чи не є це також результатом Ебові до них. Чи не є це також результатом 
культурного впливу тюрків?Екультурного впливу тюрків?

На завершення варто зазначити, що ЕНа завершення варто зазначити, що Епро етнічну та етнокультурну взаємодію Епро етнічну та етнокультурну взаємодію 
українців з тюркськими народами неодноЕукраїнців з тюркськими народами неодно
разово писали дослідники, включно з Еразово писали дослідники, включно з 
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Примітки
1 До речі, над цією книгою В. Леттенбауер 

таємно працював у роки Другої світової війни. 
Слід віддати належне мужності вченого, який 
фактично ризикував життям, здійснюючи до-
слідження духовної культури слов’ян, що їх 
офіційна ідеологія нацистської Німеччини 
оголосила «нідерменшами» (недолюдьми). 

2 Необхідно зазначити, що ім’я М. Василен-
ка вказано серед упорядників збірника замов-

лянь «Ви, зорі-зориці...» за непорозумінням. 
Насправді упорядником книги є Т. Шевчук, а 
М. Василенко – автором передмови.

3 До речі, великі обшири Німеччини, зок-
рема на сході країни, у середньовіччі заселя-
ли слов’яни, які здебільшого були асимільова-
ні німцями. Своєрідним реліктом цих слов’ян 
є сучасні лужичани – невеликий слов’янський 
народ, що мешкає в Східній Німеччині.

4 Переклад з російської В. Балушка. – Ред.
5 Дякую за допомогу з підбором кримсько-

татарського фольклорного матеріалу етнологу 
з Криму Тетяні Величко.

6 Огузи – група тюркських кочових пле-
мен, які в епоху середньовіччя під тиском 

тюркських спільнот кимаків / кипчаків пере-
селилися з району, що розташовувався на схід 
від Каспійського моря, на захід. Огузів ува-
жають «мовними предками» турків, туркме-
нів, азербайджанців, гагаузів, частково крим-
ських татар, узбеків та деяких інших етносів. 
Огузький епос сформувався у XIII–XV ст. й 
увійшов до скарбниці народної культури бага-
тьох тюркських народів.

SUMMARY

The birch takes a significant place in folklore, mythology and rituals of the overwhelming majority of 
Slavic people. At the same time in beliefs, folklore and rites of the Ukrainians of the most of the regions 
(except Polissia and the Carpathians) birch has mainly yielded to poplar: traditional beliefs and a folk ballad 
about the transformation of girl or young woman into poplar, the rite to lead the poplar, etc. The Ukrainians, 
as the Russians or Finns do,  compare a slender girl and a young woman in folklore texts and author’s artistic 
works with poplar instead of birch or rowan-tree. The ballad plot daughter-in-law charmed into poplar is 
fixed in Ukraine in 140 variants. It occurs among the neighbouring Slavic nations as well, and comes, as Jan 
Stanisław Bystroń has ascertained, exactly from Ukraine; however, a heroine there changes primarily not 
into poplar but into other species of trees. O. Dei thinks that the ousting of other sorts of trees with poplar 
among Ukrainians in this ballad took place owing to the fact that in the late XVIIIth – early XIXth centu-
ries in Ukraine the Lombardy poplar imported from Italy had been massly cultivated. But this version is 
not confirmed with facts. At the same time in the case of poplar the Ukrainians are quite similar with the 
Turks. In particular, poplar plays a very important role in cosmological beliefs, folklore, rituals and spiritual 
culture of the Turkic people in general. It as one of the basic, archetype symbols of mentality and beliefs, as 
well as a significant figure of folklore. The legend about girl’s transformation into poplar is also fixed in the 
Turks. Obviously, the figure of poplar has hit into Ukrainian beliefs, folklore and rituals in the course of the 
Ukrainians’ large-scale ethnic interaction with the Turks in Medieval – Early Modern times. However, the 
Ukrainians have combined borrowed from the Turks poplar just with girls’ and women’s figures, that should 
be recognized as a specific feature of proper Ukrainian spiritual culture. Still the figure of poplar among the 
Turkic people has a much more universal and overall meaning. 

Keywords: poplar, folklore, ballad, beliefs, spiritual culture, borrowing, Ukrainians, Turks.
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УДК 398.332.42(477)"189/195" Мирослав Борисенко 
(Київ)

ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ  
НОВОГО РОКУ В УКРАЇНІ 
(кінець ХІХ – середина ХХ століття)

Стаття присвячена становленню традиції святкування Нового року серед міського населення 
України у ХХ ст. У ній розглянуто головних персонажів, з якими асоціюється свято Нового 
року. Проаналізовано зв’язок між народною традицією та візуальними образами, що їх витво-
рила популярна культура. Уперше звернуто увагу на новорічні страви, що стали обов’язковими 
на святковому столі сучасного городянина. Також розглядається ритуальний аспект проведення 
масових свят у системі різдвяно-новорічної обрядовості у ХХ ст.

Ключові слова: Україна, міське населення, святкування Нового року, сучасні обряди.

Статья посвящена становлению традиции празднования Нового года среди городского насе-
ления Украины в ХХ в. В ней рассматриваются главные персонажи, с которыми ассоциируется 
праздник Нового года. Анализируется связь между народной традицией и визуальными образа-
ми, которые продуцировала популярная культура. Впервые обращено внимание на новогодние 
блюда, которые стали обязательными на праздничном столе современного горожанина. Также 
рассматривается ритуальный аспект проведения массовых праздников в системе рождественских 
и новогодних обрядов в ХХ в.

Ключевые слова: Украина, городское население, празднование Нового года, современные 
обряды. 

The article deals with the formation of tradition of New Year holiday observance among the  
ХХth-century Ukrainian urban population. It examines the main characters, with which the holiday 
of New Year is associated. There is also an analysis of the connection between folk tradition and the 
visual patterns produced by popular culture. For the first time, an attention is paid to the New-Year 
cuisine that has become must-be on convivial table of a modern city dweller. It is also examined the 
ritual aspect of the conducting of mass holidays within the system of Christmas and New-Year rituals 
in the ХХth century.

Keywords: Ukraine, urban population, New Year holiday observance, modern rites.

Для сучасної етнології важливим 
завданням є вивчення етнічної 

культури в усіх її динамічних проявах. 
Ті зміни, що відбулися в етнокультурі на-
шого народу протягом останнього століт-
тя, мали настільки глобальний характер, 
що сьогодні окремі дослідники навіть від-
мовляються визнавати сам факт існуван-
ня традиційної культури.

Уперше в радянській етнографії поча-
ли активно обговорювати проблематику 
сучасності з кінця 1970-х років [6; 7; 31], 
проте активне вивчення етнології міста в 
Україні розпочалося не так давно. Молоде 
покоління українських істориків та етно-
логів вивчає зміни в родинно-побутовій 
сфері, а ось практика відзначання кален-
дарних і громадських свят досить часто 
залишається поза увагою науковців. 

Сучасність змушує нас знову звертати-
ся до цієї проблематики. Наприклад, свя-
то Нового року, що, здавалося, уже дав-

но втратило свою ідеологічну роль, знову 
опиняється в центрі боротьби різних полі-
тичних систем. З’явилася штучно створена 
конкуренція між Дідом Морозом та Свя-
тим Миколаєм, котрі «борються» за право 
бути автентичними новорічними героями. 

На жаль, праць, що розкривають про-
цес формування нової обрядовості зимо-
вого циклу, в якому Новорічні свята за-
ймають ключові позиції, досить мало. 
У вітчизняній історіографії радянських 
часів побутував міф, що свято Нового 
року дітлахам «подарували» Постишев, 
Сталін чи Ленін, залежно від політичної 
кон’юнктури. У всякому разі акт «тво-
рення» самого свята завжди відносили до 
часів ранньої «більшовицької космогонії», 
що, звісно, не відповідало дійсності.

Літератури, що спеціально висвітлює 
становлення нових обрядів у міському се-
редовищі, небагато. Унікальною за кіль-
кістю проаналізованих джерел є праця 
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А. Макарова [18]. У монографії зібрано 
як нові його статті, так і опубліковані вже 
раніше, що розкривають зародження тра-
диції святкування Нового року киянами 
в ХІХ–ХХ ст. Автор систематизує та на-
водить безліч цікавих фактів, більшість 
із яких невідомі навіть фахівцям. А. Ма-
каров одним із перших розкрив механізм 
запозичення й поширення традиції свят-
кування Нового року серед міського на-
селення України.

Відомий український дослідник О. Ку-
рочкін намагається показати зв’язок су-
часного святкування Нового року з укра-
їнською обрядовою культурою [17]. Ідею 
зв’язку традиційного світогляду та сучас-
ної святкової культури городян пробують 
довести у своїх працях і російські дослід-
ниці О. Овчинникова [24] та С. Адоньє-
ва [1]. У згаданих працях досить ціка-
во розкривається структура «ялинкової 
міфо логії», ретранслятором якої стали за-
клади освіти, а згодом комсомольські та 
піонерські організації. Водночас їхня ко-
лега О. Душечкіна, розглядаючи процес 
формування головних персонажів свята, 
та й самого ритуалу, указує на його новіт-
ній, штучний характер [12].

Існують також екстравагантні тракту-
вання новорічних свят. У публікаціях, 
що засновані на широкому застосуванні 
методу аналізу семіотичних кодів, образ 
Діда Мороза порівнюють із персонажами 
«міфо логії гунів» [19]. Та навіть більше, 
походження Снігурки пов’язують зі звича-
єм друїдів прив’язувати на морозі молоду 
дів чину, жертву Сатурну, що символізував 
зиму. Звісно, такі «архаїчно-романтичні» 
теорії є оригінальними, однак жодним чи-
ном не пов’язані з традицією святкування 
Нового року серед городян Європи.

Отже, усталеного та єдиного тракту-
вання генезису цих свят поки що немає, 
і це робить завдання дослідження ка-
лендарної обрядовості городян ще більш 
актуальним. У сучасній історіографії 
поширеною є думка про зовсім недавнє 
походження свята. Водночас окремі сим-
воли, обряди іноді пов’язують (з різним 
рівнем наукової достовірності) з давніми 
дохристиянськими архетипами.

Свято Нового року стало важливою по-
дією в громадському житті міста ще в часи 
Російської імперії, що відображено в того-
часній пресі. Розміщені там повідомлення 
найчастіше розкривають структуру свят-

кового дозвілля. Ураховуючи сімейний 
характер цього свята, найкориснішими 
для нас стали джерела приватного похо-
дження – щоденники, мемуари, спогади. 
Зазвичай свято ставало такою хроноло-
гічною точкою, що давала можливість 
«прив’язати» важливі для автора події в 
житті – як у своєму, так і країни загалом.

Найвідчутніші зміни відбулися в об-
рядовій культурі українців саме у ХХ ст. 
Деякі свята просто зникли або були замі-
нені своєрідним комерційним сурогатом, 
інші, навпаки, з’явилися й міцно утверди-
лися в календарі громадян України. Го-
ловним святом календарного циклу став 
Новий рік. До того ж його роль зростала 
ще в дореволюційний час. Не можна каза-
ти, що новорічна обрядовість виникла як 
результат боротьби більшовиків з релігій-
ними святами, власне з Різдвом. Обидва 
свята складали своєрідну вісь, що прохо-
дить через увесь цикл зимових свят – від 
сакрально-духовного начала до карнаваль-
ної забави. У популярній культурі на пе-
ретині століть саме карнавальний аспект 
почав відігравати вагому роль, швидко 
адаптуючись до нових реалій урбанізо-
ваного суспільства. Уже в ХХ ст. обидві 
святкові дати утворили міцний симбіоз. 
Як зазначала О. Овчинникова, Новорічна 
ніч немов стягує на себе багату різдвяну 
символіку та обрядовість: різдвяну ялин-
ку та подарунки, ворожіння та колядуван-
ня, багатий стіл та веселощі [24, с. 45].

Згідно з опитуваннями, це є улюблене 
свято різних верств населення України, 
які вважають його найважливішим ро-
динним святом. Нашим завданням є лише 
окреслити характер побутування традиції 
святкування Нового року серед городян 
у першій половині ХХ ст. та спробувати 
знайти механізми передачі й поширення 
обрядової традиції в міському середовищі. 

Отже, точка зору про суто більшовиць-
ке походження свята Нового року не витри-
мує жодної критики. У ХVІІІ та ХІХ ст. 
це було офіційне свято, яке надавало тіль-
ки ще один привід для проведення гучних 
балів та бенкетів представниками дуже 
тонкого прошарку російської аристократії 
і яке мало чим відрізнялося від десятків 
подібних святкувань [14, с. 22].

Серед городян в Україні, як зазначає 
А. Макаров, «німецькі ялинки» стали 
звичним явищем у середині 1850-х ро-
ків. Дуже швидко бали стали атрибутом 
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 дозвілля не тільки аристократії, але й 
інших верств населення. Наприклад, у 
приміщенні контрактового ярмарку Киє-
ва відбувалися досить масштабні гулян-
ня, про що у своїх спогадах згадує О. Па-
талєєв: «Зимою там давался целый ряд 
грандиозных вечеров, детских балов с 
елкой и сюрпризами и маскарадов. Про-
исходившие там балы и семейные вечера 
служили звеном, связывающим все купе-
чество того времени. Вечера эти посеща-
лись всем Киевом. На традиционных мас-
карадах 6 декабря, 1 и 6 января там была 
страшная давка» [27, с. 147].

Святкова традиція поступово поши-
рювалася в просторі тогочасного міста. 
У вузькому колі міської аристократії свя-
то стало частиною корпоративного ети-
кету, своєрідною нормою поведінки, що 
демонструвала належність до певної соці-
альної групи. У середині ХІХ ст. населен-
ня міст України різко зростає, починає 
змінюватися його соціальний склад, роз-
виваються соціальні зв’язки. На тлі цих 
змін комунікативні канали сприяли тому, 
що новорічною обрядовістю були охоплені 
дедалі ширші верстви городян. Зростаю-
ча інтенсивність соціальних контактів, що 
характерно для міського соціуму, розви-
ток засобів масової інформації, реклама, 
мережа освітніх закладів стали тими про-
відниками, якими нова обрядовість посту-
пово рухалася від вузького кола дворян-
ського прошарку до масового побутування 
серед городян.

Традиція святкування початку року 
міцно утвердилася в містах приблизно 
наприкінці ХІХ ст. Загалом, як уважав 
Є. Госбаум, час між 1870 та 1914 роками 
був періодом найактивнішого творення 
нової традиції [8, с. 302]. У місті в цей 
час формуються традиції власне урбаніс-
тичної культури, традиції повністю відір-
ваного від землі населення [21, с. 3–4]. 
Змінюється форма й час проведення свят-
кувань, відбувається їх десекралізація та 
деритуалізація [21, с. 4].

Політизований радянський погляд на 
свято завжди наголошував на його кла-
совому характері, стверджуючи, що серед 
бідніших верств населення святкування 
Нового року не було популярним. Потріб-
но нагадати, що наприкінці ХІХ ст., коли 
починається поширення традиції, «корін-
них» городян у містах було вкрай мало. 
До прикладу, можна згадати, що згідно зі 

статистичними дослідженнями, у другій 
половині ХІХ ст. лише 20 % киян були 
корінними городянами, а більшість була 
мешканцями міста в першому поколінні 
[28, с. 43]. Тому напівпролетарським та 
міщанським верствам населення, кот рі 
ще утримували міцний зв’язок зі своїм 
сільським середовищем, ця традиція була 
просто невідомою. На околицях міста збе-
рігалися звичаї, що сягали своїм корін-
ням ще в дохристиянські часи. Відомий 
краєзнавець Анісімов зауважує: «Насто-
ящие, подлинно народные святки устраи-
вались не в центре города, а на его окраи-
нах и в пригородах, где в эти дни кипела 
совсем иная жизнь, менее вычурная, но 
несомненно, более искренняя» [2, с. 373].

Про святкування Різдва в Києві на-
прикінці ХІХ ст. маємо досить детальний 
запис [23]. Цікаво, що до участі в різд-
вяному колядуванні залучалися, часто 
всупереч волі батьків, діти з інтелігент-
них родин. Таким чином, взаємний обмін 
між полярними соціальними групами міг 
бути тісніший, ніж нам може здаватися 
на перший погляд. Отже, народні обря-
дові практики, які ще цілком були збере-
жені навіть у міському середовищі, могли 
впливати на культурне поле інших верств 
населення, для котрих вони були чужими.

На початку ХХ ст. до святкування Но-
вого року, завдяки освітнім закладам та 
благодійній діяльності міської інтеліген-
ції, залучаються різні категорії населен-
ня. Зазвичай святкування поширювалися 
через заклади освіти. Їх влаштовували в 
притулках, гімназіях та пансіонах. А від-
разу за навчальними закладами їх почи-
нають влаштовувати і в приватних оселях 
[18, с. 22]. Важливо відзначити, що до-
свід святкування «ялинок» мали не тіль-
ки дітлахи найбагатших городян. Напри-
клад, свято для дітей своїх працівників 
влаштовували різні установи – трамвайне 
депо, міська поліція тощо. Представники 
різних громадських організацій займали-
ся збором коштів і проводили благодійні 
вечори для сиріт і дітей бідняків. Великі 
благодійні ярмарки та святкування «яли-
нок» стали характерним явищем для міст 
України на рубежі ХІХ–ХХ ст.

У період різдвяно-новорічних свят у 
пресі публікувалося багато новел, опові-
дань, що утворили навіть цілий своєрід-
ний жанр різдвяних творів. Як уважає 
А. Макаров, основоположником цього 
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напряму став Ч. Діккенс, котрий нама-
гався розбудити в душах своїх читачів 
милосердя, доброту, співчуття [18, с. 39]. 
У ХІХ ст. в середовищі нових городян 
фольклорна складова вже не відіграє тієї 
ролі, що раніше, і поступово збіднюється. 
Фольклорна традиція поступово витісня-
ється або замінюється літературною. Дру-
коване слово зайняло нішу, яку раніше 
займали колядки та щедрівки. Відчуття 
сакрального, незвичайного, що характер-
но для очікування першого дня, першої 
зірки, поступово трансформувалося у 
віру, у диво, у Новорічну або Різдвяну 
ніч, що й було відображено в літературі.

Обряд святкування мав дуже багато по-
дібних до сьогодення рис. Головною фігу-
рою залишалася ялинка. Деревце не тіль-
ки було прикрашене різними іграшками, 
ялинковими прикрасами, але й оздоблене 
електричними гірляндами. Важливою по-
дією свята було урочисте запалювання- 
вмикання гірлянди. У цьому разі сам 
акт запалювання яскравого електричного 
світла, яке не так давно ввійшло в побут 
киян, уже мав певний містичний, хвилю-
ючий характер. Згодом ця традиція за-
знала редукції, залишивши по собі ціл-
ком амбівалентний заклик «Раз, два, три! 
Ялинонька – гори!».

Існує певна аналогія між актом «спала-
ху ялинки» та традицією різдвяних вог-
нів в західноєвропейській та українській 
обрядовості. Тим більше, що, як зазначає 
А. Макаров, живий вогонь на ялинці міг 
викликати захоплення не тільки в дітей, 
адже на великих деревах ставили по кіль-
ка свічок на кожній гілці, від чого дерево 
«озарялось чудным сиянием» [18, с. 26].

На нашу думку, сакралізація моменту 
запалювання свічки була пов’язана із сим-
волікою першої зірки, що сповіщає про 
народження Ісуса Христа. Поява та по-
ширення електричних гірлянд не знищи-
ла, а навпаки, лише посилила особливу 
роль події. Варто нагадати, що в той час 
електрика тільки входила в побут киян, 
і запровадження електричного освітлення 
сприймалося як виняткова подія [10, с. 36 
]. Час засвічування ялинки (вмикання 
електричної гірлянди), по-суті, був симво-
лічним актом зустрічі Нового року. Лише 
поява радіо, а пізніше й телебачення, по 
якому транслювали зображення годинни-
ка та бій дзиґарів у Кремлі, конкретизу-
вали момент настання Нового року. Час 

установлення ялинки тепер є довільним і 
дедалі більше віддаляється від календар-
ного початку нового року.

Сам звичай прикрашання ялинки ще 
наприкінці ХІХ ст. був новим і сприймав-
ся частиною української інтелігенції як 
загально імперська мода. Відповідно в та-
ких родинах намагалися зберегти або мо-
дифікувати саме свято через відтворення 
національних традиційних обрядів.

Багато хто не підтримував нових «мод-
них», «західних» захоплень і ставився 
до свята тільки як до дитячого. М. Гру-
шевський про святкування Нового року 
в щоденнику записав: «Учора весь день 
пройшов так – околично. Служеніє по-
чалося рано. По служенії прийняли кіль-
ка чоловік. Батька не було – то я поїхав 
прохудитися за місто із Галею та Сашею, 
далі по обіді пішли до Динників на елку» 
[11, с. 85]. Автор, вживаючи російську 
транскрипцію, підкреслює її штучний, 
чужорідний характер. Прикметно, що в 
дитячому оповіданні М. Коцюбинського 
«Ялинка» новорічне деревце є символом 
забаганки невідомого панича з містечка, 
через яке головний герой (хлопчик Ва-
силько) змушений ризикувати життям і 
навіть ледь не загинув.

На початку ХХ ст. досить амбівалент-
ною була роль Діда Мороза та Снігурки. 
Ці персонажі вже з’являються на «Ялин-
ках», але далеко не на всіх. Крім того, 
вони виконують цілком пасивну роль, об-
межуючись просто ритуальним проходом 
й тимчасовою присутністю. Навіть у кінці 
1930-х років їх функції були досить об-
межені. Наприклад, маємо опис одного зі 
святкувань у Харкові кінця 1930-х років, 
яке загалом мало чим відрізнялося від 
святкувань в інших містах: «Годиннико-
ва стрілка наближається до 12. Раптом 
з’являється Дід Мороз. Постукуючи вели-
кою палкою, він пройшов через зал і зник, 
символізуючи закінчення 1937 року» [26]. 
З часом свято дедалі більше формалізу-
ється, отримує свій чіткий сценарій, у яко-
му роль цієї пари стає ключовою.

Саме святкування складалося з кон-
церту, на якому було представлено різні 
вокальні та літературні номери, та свят-
кової карнавальної ходи. Іноді концерт 
супроводжувався переглядом кінокарти-
ни. Насамкінець діти отримували пода-
рунки – солодощі, іграшки, необхідні для 
навчання речі. На цьому святкування Но-
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вого року завершувалося для дітей, але не 
для дорослих.

На зламі століть у моду входить свят-
кування Нового року в ресторанах і кафе. 
А. Макаров зауважує, що 31 грудня та 
1 січня городяни проводили більшу части-
ну часу «на людях» [18, с. 107]. Заможні 
кияни завчасно купували квиток у ложі 
театрів, кафе та ресторанів на святкову ви-
ставу. У той час респектабельні городяни 
вважали ресторан закладом досить сумнів-
ним та небажаним для відвідування при-
стойними людьми; особливо це стосувало-
ся жінок, котрі дбали про свою репутацію. 
Святкування затягувалося далеко за пів-
ніч, що також було характерне для періо-
ду, коли антиповедінка ставала своєрідною 
нормою. Зберігається й обряд волочіння, 
коли обов’язковими є відвідини родичів із 
побажанням добра та щастя в новому році. 
А. Анісімов зазначає, якщо зустріч Різд-
ва за неписаними правилами була святом 
тільки родинним, то на Новий рік ходили 
в гості до друзів і родичів [2, с. 373].

На початку ХХ ст. вже поширилася 
традиція активного новорічного святку-
вання за межами свого дому. У Новорічну 
ніч трамваї в Києві працювали на годину 
довше, а візники взагалі до ранку. Ціка-
во, що в Різдвяну ніч трамвайний парк, 
навпаки, скорочував рух на одну годину, 
щоб усі працівники могли бути на Свят-
вечір зі своєю родиною. Водночас візники 
добре заробляли в Новорічну ніч, адже ба-
гато людей «робили візити». У 1915 році 
для обмеження свавілля підприємливих 
«таксистів» міська дума спробувала ввес-
ти фіксований тариф на послуги візників, 
закріпивши 50 % надбавку до ціни в Но-
ворічну ніч [29].

Візити на Новий рік стали своєрідним 
нормативом, обов’язком, частиною етике-
ту. Відвідини близьких, родичів, знайо-
мих іноді навіть мали суто формальний 
характер. У щоденнику М. Грушевсько-
го є запис за 1893 рік: «Сі дні пройшли 
тихо- мирно. На Новий рік за годину зро-
бив усі “візити”, у нас не було нікого» 
[11, с. 195].

Можна припустити, що традиція від-
відування гостей після сакральної части-
ни свята існувала у двох полярних шарах 
суспільства. Серед дворянства, вищих 
верств населення та серед середнього про-
шарку пролетаризованих мешканців око-
лиці. Однак традиція святкування поза 

межами дому мала все ж таки суто світ-
ський, аристократичний характер. Ще на 
початку ХІХ ст. міщанство могло просто 
ігнорувати це свято, відпочиваючи від 
шуму та біганини. 

Практика зустрічі Нового року в колек-
тиві була нетривалою. Численні ресторани 
та їдальні після легалізації свята почали 
пропонувати відвідувачам святкове особ-
ливе меню з концертною програмою, так, 
як це було ще до революції. У 1920-х ро-
ках ця традиція частково зберігалася 
серед непманів та нової радянської боге-
ми. Н. Суровцева згадує, що в середині 
1920-х років вона одного разу зустрічала 
Новий рік на балу в театрі «Березіль», 
де були відомі українські діячі культури 
[30, с. 199]. Відвідували такі «тусовки» й 
радянські номенклатурники.

У 1940–1941 роках у Києві почали вла-
штовувати великі святкування в трудових 
колективах. Учені Академії наук УРСР 
збиралися в Будинку вчених, працівники 
заводу «Більшовик» – у власному клубі 
тощо. Такі колективні зустрічі не мали 
усталеного сценарію. Зазвичай опівночі 
директор підприємства вітав працівників 
з Новим роком і проголошував тост. Люди 
спілкувалися, танцювали. Запрошували 
на таке святкування кращих представни-
ків громадськості, активістів, ударників. 
З часом цей привілей перетворився на 
обов’язок, і традиція колективних зустрі-
чей Нового року на підприємствах зник-
ла. Наприкінці 1950-х – у 1960-х роках 
така форма новорічних святкувань при-
ваблювала молодих людей, переважно мі-
грантів, котрі були позбавлені можливос-
ті святкувати в родинному колі.

Характерною особливістю святкуван-
ня різдвяно-новорічних свят у Києві, як 
і в багатьох інших містах колишньої Ро-
сійської імперії, стало масове катання на 
льоду. Ще в ХІХ ст. в багатьох містах 
звичними були льодові гірки, катання з 
яких було доступною (безкоштовною) за-
бавою городян [22, с. 13]. Такі розваги, що 
взагалі характерні для Масниць, згодом 
трансформувалися в катання на ковза-
нах. У кожному місті улюбленими місця-
ми зимового відпочинку є водойми. А на 
початку ХХ ст. почали навіть з’являтися 
спеціально підготовлені катки. У Києві 
напередодні Різдва навпроти ресторану 
«Континенталь» заливали великий каток, 
де всі охочі за плату могли покататися під 
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музику духового оркестру. Ковзани мож-
на було взяти напрокат.

У середині ХХ ст. звичай відвідування 
зимового катка став ледь не обов’язковим 
для різних верств населення. Централь-
ним льодовим майданчиком залишався 
стадіон імені М. Хрущова, який пропус-
кав за сезон кілька десятків тисяч горо-
дян. Тут допізна грала музика, стадіон 
був багато прикрашений та освітлений, 
працював буфет. Наприкінці ХХ ст. ця 
традиція почала потроху забуватися. Сьо-
годні кататися на ковзанах можна весь рік 
у спеціальних приміщеннях.

Традиція обдаровування на Новий рік 
також перейшла з народної різдвяно-ново-
річної обрядовості. Обмін подарунками є 
важливою частиною святкування Різдва. 
Діти обов’язково відвідують хрещених, 
близьких родичів зі святковою вечерею 
та колядками й отримують подарунки. 
Структура типової міської родини вже 
зов сім інша. Роль представників старшо-
го покоління деформується, поширеним 
типом часто стає родина, що складається 
із двох поколінь. Відповідно на перших 
«ялинках» зберігався принцип дорослі – 
ті, хто дарує, діти – ті, кому дарують. 
Подарунки стали важливим атрибутом 
святкування. На початку ХХ ст. магази-
ни влаштовували розпродажі, проводили 
масову рекламну кампанію, намагаючись 
принадити якомога більше покупців. Най-
активніше рекламували свої товари квіт-
кові та парфюмерні магазини, кондитер-
ські. Оскільки подарунки призначалися 
переважно для дітей, великі рекламні 
кампанії влаштовували й магазини, що 
торгували іграшками та канцелярським 
приладдям.

Попри суто світський характер свята 
Нового року, на початку ХХ ст. з’являється 
також його церковна інтерпретація. Згід-
но із церковним календарем, Новий рік 
відзначався 1 вересня. На початку ХХ ст. 
31 грудня (опівночі) в найбільших хра-
мах Києва – Києво-Печерській лаврі та 
Софійському соборі – почали проводити 
літургії на честь «новоліття», які супро-
воджувалися здравницями імператорській 
родині. Майже обов’язковою на цьому 
святі була присутність вищого керівни-
цтва міста та всіх службовців, що хотіли 
продемонструвати свою лояльність, адже 
участь у такому молебні могла розцінюва-
тися як своєрідна імітація поздоровлення 

самого імператора зі святом. Щодо учас-
ті в цьому дійстві простих городян, то 
«Киев лянин» писав, що нещодавно вста-
новлений звичай цей уже, напевне, закрі-
пився й цілком відповідає запитам благо-
честивих людей [15].

Звичайно, важливим атрибутом будь-
якого свята є функціонування окремих 
персоналій, що разом з ритуальними ді-
ями становлять складні семантичні струк-
тури. Найбільш «попсовими» образами 
Нового року є хрестоматійні Дід Мороз 
та Снігурка. Уже на початку ХХ ст. вони 
діють як своєрідний символічний тандем, 
хоча сама Снігурка, як пише О. Душечкі-
на, до кінця 1930-х років задовольнялася 
відверто пасивною роллю [12]. Тривалий 
час у візуальних об’єктах масової культу-
ри – рекламі, листівках тощо – викорис-
товувався образ юного, непорочного янго-
ла, пізніше піонера або жовтеняти, який 
на тлі сивобородого Діда Мороза мав по-
казати поєднання «старого» та «нового». 
Цей образ маленького янголяти зберігся 
аж до 1960-х років.

Загалом постать головної дійової особи 
новорічного святкування є суперечливою. 
Більшість учених (С. Адоньєва, О. Ду-
шечкіна) все ж таки погоджуються, що 
цей персонаж є новотвором, що виник на 
рубежі минулих століть. О. Душечкіна за-
значає, що на початок ХХ ст. образ Діда 
Мороза остаточно утвердився із цілим на-
бором сталих ознак – локусом, функцією, 
візуальним зображенням, хоча існував ще 
тільки в міському середовищі [12].

Часто згадують, що образ Діда Моро-
за був присутній у слов’янській чи навіть 
українській міфології. Однак це питання 
більш ніж спірне. Мороз як атмосферне 
явище в народних уявленнях виступав в 
образі людини, як і інші явища або при-
роди, або соціального життя людини. 
П. Чубинський, записуючи народні уяв-
лення про атмосферні явища, наводить 
кілька оповідок, у яких згадується старий 
дід, що символізує мороз. Він не має ні 
кожуха, ні торби, ні доб рих помічників. 
Іноді це просто старий дід, який увесь 
обмерз і вкритий бурулями. Не фігурує 
Дід Мороз як новорічний персонаж в за-
писах В. Гнатюка та інших народознавців 
ХІХ – початку ХХ ст.

О. Курочкін указує на те, що серед 
селян Київщини ще на межі ХІХ–ХХ ст. 
був поширений театралізований обряд 
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 вигнання старого року. Парубки-щедрів-
ники водили діда жебрака (з горбом і дов-
гою бородою, одягнутого в старого кожу-
ха), якого потім виганяв молодий, гарно 
вбраний парубок [16, с. 65]. Однак не вар-
то його ототожнювати з Дідом Морозом.

У популярній візуальній культурі по-
чатку ХХ ст. найпоширенішим був непер-
соніфікований антагоністичний сюжет. 
У газетах, журналах, листівках часто зо-
бражали старого діда чи бабу, котрі про-
тиставлялися образу дитини чи юнака. 
На рубежі століть вони не були пов’язані 
з якимось конкретним персонажем свят-
кової «міфології».

Поява Снігурки серед новорічного 
святкового пантеону не випадкова. Її об-
раз мав лише підкреслити крайню по-
лярність опозиції «старе» – «нове» через 
посилення протиставлення і статевої від-
мінності, що в цій парі виглядала як «ста-
рий дід» – «молода дівчина». Відповідно 
будь-які логічні проміжні персонажі, які 
б могли пояснити існування самої Снігур-
ки, просто не можуть існувати.

У популярній культурі, на відміну від 
народної фольклорної традиції, має існу-
вати чітко сформований візуальний образ 
персонажа, який дає можливість «просу-
вати» його через товари та рекламу. Пере-
глядаючи старі різдвяні та новорічні по-
штові листівки, можна помітити, що Дід 
Мороз був позбавлений того гламурного, 
солодкуватого глянцю, якого він набув 
останнім часом, коли його стали масово 
продукувати на коробках з-під шоколаду. 
Загалом образ Старого року передавався 
через зображення непривітного діда, рід-
ше – баби. На ілюстраціях у пресі чи на 
поштових листівках ми бачимо дідугана 
з проникливим поглядом. Він у теплому 
кожусі, без шапки, але з посохом, що в 
багатьох культурах є символом людини, 
яка прийшла здалеку.

Походження візуального образу Діда 
Мороза слід шукати серед вертепних 
персонажів. Найближчим до цього обра-
зу були постаті волхвів, котрі принесли 
дари новонародженому Ісусу. Отже, мож-
на припустити, що своєрідним прообра-
зом для візуалізації новорічного персона-
жа стала трійця біблейських волхвів, яка 
персоніфікувалася в героя масової куль-
тури в другій половині ХІХ ст. З часом 
образ доповнювався дрібними деталями, 
що зближували його із закордонним ко-

легою. Замість теплого кожуха він отри-
мав розцяцькованого халата, торбу, сан-
чата тощо.

Ще одним своєрідним «першопредком» 
міг стати класичний літературний герой, 
що сформувався в російській літературі 
наприкінці ХІХ ст., а потім потрапив на 
театральну сцену. Найвідомішим та най-
успішнішим утіленням цього персонажа 
в театрі є опера Н. Римського-Корсакова 
«Снігурка», яка з великим успіхом впер-
ше була поставлена 1882 року і стала до-
сить популярною. Візуальний образ Діда 
Мороза має багато питомо театральних 
рис. Це театрально-балаганий персонаж зі 
штучною бородою, халатом, посохом, шап-
кою. Мало того, усі ці елементи реквізиту 
й роблять Діда Мороза міфологічним ге-
роєм. Увесь образ культового новорічного 
героя занадто бутафорський, пронизаний 
театральним гримом – намальовані щоки, 
червоний ніс, борода з вати тощо.

Отже, розгляд такого, на перший по-
гляд, банального питання генезису ново-
річних персонажів є важливим для ро-
зуміння механізмів творення популярної 
культури. Утім, гадаємо, що в цьому кон-
кретному випадку маємо констатувати, 
що новорічні персонажі мігрують у по-
пулярну культуру із царини культури ви-
сокої (професійної). Така трансмісія від-
бувається шляхом заповнення лакун, які 
виникають у народній обрядовості внаслі-
док іконоклазму.

У вивченні новорічної обрядовості 
вагоме місце посідає розгляд страв, кот-
рі навіть в урбанізованому середовищі 
в кінці ХХ ст. отримали статус ледь не 
«ритуальної їжі». Сьогодні набір страв на 
новорічному столі городян здебільшого 
визначається економічними факторами, 
хоча й існують обов’язкові наїдки, які асо-
ціюються зі святковим застіллям. Багато 
звичних сьогодні страв були «продуктом» 
своєрідних компромісів в часи дефіциту 
та нестабільності. Витоки появи цих страв 
на столі в сучасних городян варто шукати 
насамперед у період становлення радян-
ської влади в 1920–1930-х роках.

Мезальянс класичної закуски (вареної 
картоплі та оселедця) десь у «надрах» ра-
дянського харчопрому створив на початку 
1920-х років новорічний шедевр – «осе-
ледець під шубою». Спочатку підготовле-
ний оселедець подавали просто на таріл-
ці, яку по краях обкладали перетертими 

http://www.etnolog.org.ua

І
Мороз був позбавлений того гламурного, 

І
Мороз був позбавлений того гламурного, 
солодкуватого глянцю, якого він набув Ісолодкуватого глянцю, якого він набув 
останнім часом, коли його стали масово Іостаннім часом, коли його стали масово 
продукувати на коробках з-під шоколаду. Іпродукувати на коробках з-під шоколаду. 
Загалом образ Старого року передавався ІЗагалом образ Старого року передавався 
через зображення непривітного діда, рідІчерез зображення непривітного діда, рід

– баби. На ілюстраціях у пресі чи на І– баби. На ілюстраціях у пресі чи на 
поштових листівках ми бачимо дідугана Іпоштових листівках ми бачимо дідугана 
з проникливим поглядом. Він у теплому Із проникливим поглядом. Він у теплому 

М
У популярній культурі, на відміну від 

М
У популярній культурі, на відміну від 

народної фольклорної традиції, має існу

М
народної фольклорної традиції, має існу
вати чітко сформований візуальний образ 

М
вати чітко сформований візуальний образ 
персонажа, який дає можливість «просу

М
персонажа, який дає можливість «просу-

М
-

вати» його через товари та рекламу. Пере

М
вати» його через товари та рекламу. Пере-

М
-

глядаючи старі різдвяні та новорічні поМглядаючи старі різдвяні та новорічні по-М-
штові листівки, можна помітити, що Дід Мштові листівки, можна помітити, що Дід 
Мороз був позбавлений того гламурного, ММороз був позбавлений того гламурного, 
солодкуватого глянцю, якого він набув Мсолодкуватого глянцю, якого він набув 
останнім часом, коли його стали масово Мостаннім часом, коли його стали масово 
продукувати на коробках з-під шоколаду. Мпродукувати на коробках з-під шоколаду. 
Загалом образ Старого року передавався МЗагалом образ Старого року передавався 
через зображення непривітного діда, рідМчерез зображення непривітного діда, рід

пулярну культуру із царини культури ви

М
пулярну культуру із царини культури ви
сокої (професійної). Така трансмісія відМсокої (професійної). Така трансмісія від
бувається шляхом заповнення лакун, які Мбувається шляхом заповнення лакун, які 

Ф
– «молода дівчина». Відповідно 

Ф
– «молода дівчина». Відповідно 

будь-які логічні проміжні персонажі, які Фбудь-які логічні проміжні персонажі, які 
б могли пояснити існування самої Снігур Фб могли пояснити існування самої Снігур- Ф-

У популярній культурі, на відміну від ФУ популярній культурі, на відміну від 
народної фольклорної традиції, має існу Фнародної фольклорної традиції, має існу- Ф-

роєм. Увесь образ культового новорічного 

Ф
роєм. Увесь образ культового новорічного 
героя занадто бутафорський, пронизаний 

Ф
героя занадто бутафорський, пронизаний 
театральним гримом

Ф
театральним гримом
червоний ніс, борода з вати тощо.

Ф
червоний ніс, борода з вати тощо.

Отже, розгляд такого, на перший поФОтже, розгляд такого, на перший по
гляд, банального питання генезису новоФгляд, банального питання генезису ново
річних персонажів є важливим для роФрічних персонажів є важливим для ро
зуміння механізмів творення популярної Фзуміння механізмів творення популярної 
культури. Утім, гадаємо, що в цьому конФкультури. Утім, гадаємо, що в цьому кон
кретному випадку маємо констатувати, Фкретному випадку маємо констатувати, Фщо новорічні персонажі мігрують у поФщо новорічні персонажі мігрують у по
пулярну культуру із царини культури виФпулярну культуру із царини культури ви
сокої (професійної). Така трансмісія відФсокої (професійної). Така трансмісія від

Е
Мороза має багато питомо театральних 

Е
Мороза має багато питомо театральних 
рис. Це театрально-балаганий персонаж зі 

Е
рис. Це театрально-балаганий персонаж зі 
штучною бородою, халатом, посохом, шап

Е
штучною бородою, халатом, посохом, шап
кою. Мало того, усі ці елементи реквізиту Екою. Мало того, усі ці елементи реквізиту 
й роблять Діда Мороза міфологічним геЕй роблять Діда Мороза міфологічним ге
роєм. Увесь образ культового новорічного Ероєм. Увесь образ культового новорічного 
героя занадто бутафорський, пронизаний Егероя занадто бутафорський, пронизаний 
театральним гримомЕтеатральним гримомЕ– намальовані щоки, Е– намальовані щоки, 
червоний ніс, борода з вати тощо.Ечервоний ніс, борода з вати тощо.

Отже, розгляд такого, на перший поЕОтже, розгляд такого, на перший по
гляд, банального питання генезису новоЕгляд, банального питання генезису ново



 21  

овочами. Саме так радив робити своїм чи-
тачам журнал «Работница». Уже напри-
кінці 1950-х років «оселедець під шубою» 
як святкову їжу часто згадують і кияни 
старшого покоління.

Звідти ж, із радянських їдалень, приніс 
рецепт салату «Олів’є» радянський робіт-
ник чи робітфаківець. Цей салат подава-
ли в найкращих їдальнях для ударників 
і коштував він на початку 1930-х років 
22 коп. за порцію [20, с. 12]. Ураховую-
чи, що середній дохід, наприклад, вчите-
ля, становив 40 крб. на місяць, половина 
йшла на оплату житла, то дозволити собі 
таку страву можна було далеко не щодня. 
Скажімо, на будівництві Дніпрогесу са-
лат «Олів’є» відпускали тільки робітни-
кам, що працювали в «гарячих цехах» і 
тільки шість разів на квартал. Згідно з 
нормами розкладки продуктів до салату 
додавали яйця, огірки, м’ясо, сметану та 
50 г інших овочів [25, с. 12]. Морква в 
рецепт приготування не входила. Цікаво, 
що в меню це єдина страва, котру назива-
ють «салат».

Цей салат можна було купити ще в 
1920-х роках у багатьох кафе та ресто-
ранах, що «росли як гриби після дощу» 
в роки НЕПу. Наприклад, у короткому 
фейлетоні про шахраїв, що прикидаються 
«колишніми» (офіцерами, дворянами) та 
просять милостиню на хліб, зазначалося: 
«Насправді він їсти зовсім не хоче. Він 
щойно з’їв у льоху порцію салату Олів’є» 
[5, с. 296]. Тут салат підкреслює досить 
заможний статус самого жмикрута.

Це ще раз підтверджує його статусність 
у радянському харчопромі кінця 1920-х – 
початку 1930-х років. Простий набір овочів 
отримав вже тоді ореол своєрідної елітар-
ності та навіть якогось шику, що можна по-
яснити не тільки неперебірливістю відвід-
увачів закладів громадського харчування, 
але й бідністю та надзвичайно голодними 
буднями радянського пролетарія. 

Рецепт салату довоєнного періоду та-
кож подібний до звичного нам «Олів’є». 
У кухарській книзі В. Ящуринської є са-
лат, який називається «Підмога з гуски 
або качки (Олів’є )». Авторка вживає саме 
цю назву, а рецепт дуже подібний до того, 
що пізніше публікувався в культовій кни-
зі «Книга о здоровой и вкусной пище» під 
назвою «Салат из дичи», який і вважа-
ють попередником сучасного новорічного 
салату. В. Ящуринська пропонує залиш-

ки качки або гуски подрібнити, змішати з 
порізаними яйцями, квашеними огірками 
та вареною картоплею й залити майонезом 
власного приготування [32, с. 105].

Таким чином, радянський варіант 
«Олів’є», на противагу його буржуаз-
ному поперед никові, існував у середині 
1920-х – на початку 1930-х років. Дже-
релом розповсюдження цього салату ста-
ли звичайні робітничі їдальні, через які 
страва поступово поширювалася по гурто-
житках та комунальних кухнях. Як уже 
зазначалося, у 1920-х роках простий на-
бір овочів мав статус елітарності та сво-
єрідного шику, що сприяло його перетво-
ренню на ритуальну страву.

У повоєнний період до складу цьо-
го салату було включено нові інгредієн-
ти – варену ковбасу, що стала ледь не 
головною стравою повсякденного раціону 
«радянської людини», та консервований 
горошок. Останній став частиною рецепту 
через свою доступність і навіть надлиш-
ковість у першій половині 1960-х років.

Варто зауважити, що наприкінці 
1950-х років радянська промисловість 
почала випускати значну кількість кон-
сервованих продуктів, насамперед ово-
чів. Частина з них швидко зайняла своє 
місце в повсякденному раціоні громадян. 
Багато видів консервів залишалися неза-
требуваними й слугували «декораціями» 
для оформлення вітрин. Пізніше, коли й 
горошок став дефіцитним, замінити його 
вже було нічим, а сам рецепт, через бід-
ність людей, став канонічним.

Саме в цей час салат «Олів’є», як голов-
на новорічна страва, починає активно по-
ширюватися. Під час опитувань мешканці 
невеликих міст не вказують «Олів’є» се-
ред святкових страв кінця 1950-х – по-
чатку 1960-х років. А ось кияни, навпаки, 
досить часто його згадують. Наприклад, 
інформатор (1939 р. н.) з Києва зазначає: 
«Все це було великий дефіцит. Потому шо 
тоді входило в моду олів’є. А там же всі 
составляющіє, усі дефіцит».

У меню типової робітничої «столовки» 
вибір салатів був невеликий. У 1920-х ро-
ках подавали до столу і фаршировані 
яйця, хоча подавали їх за старою арис-
тократичною манерою – у шкаралупі. 
Символом Нового року тривалий час був 
найпростіший салат – вінегрет, про який 
згадує відомий український письмен-
ник Б. Антоненко-Давидович, зауважу-
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ючи про дефіцит продуктів харчування: 
«З коротким і малозначним “Будьмо!” ми 
випили по чарці горілки й закусили ві-
негретом, що його вдосталь приготувала 
дружина Тенети, бо на ринку вже давався 
взнаки брак основ них предметів харчу-
вання» [3, с. 501].

Отже, вінегрет був універсальною 
стравою на новорічному столі, особ ливо в 
часи труднощів із продовольством (а в ра-
дянській історії вони були перманентни-
ми – від страшних голодовок, до епохи 
дефіцитів). Ця проста закуска, котра 
може подаватися в значній кількості, ви-
конувала важливу функцію новорічного 
застілля, а саме переїдання, що теж має 
своє ритуальне значення. У Святвечір у 
народній обрядовості та фольклорі важ-
ливу роль відіграє гіперболізоване зобра-
ження продуктових надлишків, що має 
ритуальне значення. «Багатий стіл» є та-
кож обов’язковим і на Щедру кутю, свято, 
що символізує настання нового року.

Слід згадати про мандарини та апель-
сини, без яких уже не можемо уявити 
святкування Нового року. Традиція спо-
живати екзотичні фрукти поширилася з 
Європи наприкінці ХІХ ст. Велика Брита-
нія та Франція володіли численними за-
морськими колоніями, які поставляли до 
столу буржуа різноманітні фрукти. Звич-
ка ставити їх на стіл невдовзі поширилася 
і в Україну. У модних магазинах «колоні-
альних товарів» Києва, Харкова та Одеси 
протягом року можна було знайти багато 
різних завезених фруктів. Після Першої 
світової війни надходження екзотичних 
фруктів до країни Рад припинилося, од-
нак грузинські апельсини та мандарини 
продовжували продавати вже в непманів-
ських крамницях. Для широких мас тру-
дящих цитрусові залишалися недосяжним 
символом святкового, безтурботного жит-
тя. У другій половині 1930-х років учо-
рашні атрибути буржуазного споживаць-
кого й міщанського способу життя були 
швидко реабілітовані та інкорпоровані 
до нової обрядовості. З другої половини 
1930-х років радянська торгівля почала 
масово випускати в продаж до свята ці-
лий ряд екзотичних товарів – солодощів, 
морозива і, звичайно, цитрусових.

Апельсини, лимони та мандарини за-
возили в міста й на Жовтневі свята, які 
в радянській календарній ієрархії мали 
пріоритетне значення. Радянська влада з 

перших років існування використовувала 
своє домінування у сфері торгівлі з метою 
популяризації нових свят. Можливо, че-
рез те, що цитрусові просто не «встигали» 
доспіти до річниці революції, їх почина-
ли масово продавати саме в грудні, на 
Новий рік. Так, узимку 1939/1940 року в 
Київ завезли 70 000 апельсинів [4]. Саме 
штук, а не тонн і не кілограмів. Урахову-
ючи, що населення Києва тоді становило 
близько 960 000 осіб, можна підрахувати, 
що на 13 осіб припадав лише один апель-
син. У 1950-х роках закупівля цитрусо-
вих перед Новим роком була справою чес-
ті міського керівництва. З кавказькими 
республіками ще з літа вкладали угоди 
й закуповували сотні тонн зеленкуватих 
і кислих мандаринів, щоб кожен міг від-
чути святкову «турботу» партії та уряду. 
У січні 1956 року до Києва завезли 21 ва-
гон цитрусових, а це вже понад 350 т.

Однією зі страв новорічного столу мала 
бути риба. І хоча влада намагалася злама-
ти давні регулятивні функції постування, 
наявність риби на новорічному столі по-
вторювало навіяні християнством вимоги 
обов’язкової присутності рибних страв на 
Святвечір. Рибні страви новорічного й 
різдвяного столу в Києві досить детально 
описав А. Макаров.

Городянам для того, щоб весело зу-
стріти Новий рік, потрібно було доклас-
ти багато зусиль у боротьбі з атрибутами 
радянської дійсності – дефіцитом та ве-
личезними чергами. На відміну від сього-
дення, підготовку до Нового року почина-
ли приблизно за тиждень. Якщо сьогодні 
гіпермаркети ще з листопада закликають 
покупців акціями, знижками, святковим 
оформленням, то в період товарного го-
лоду початок новорічної «гарячки» при-
падав на останній тиждень грудня. Тоді в 
магазини завозили спеціально збережений 
до свят асортимент, працювали новорічні 
ярмарки, на яких можна було придбати 
ялинкові прикраси, кондитерські вироби, 
подарунки. Найбільший новорічний ярма-
рок у передвоєнному Києві функціонував 
на площі Б. Хмельницького. Майже ціло-
добово (з 7.00 до 24.00) працював ЦУМ.

Розглядаючи формування святкового 
столу городян часів СРСР, не варто за-
бувати про непередбачуваність радянської 
економіки. Іноді одних товарів було вдо-
сталь, а інші просто зникали з полиць 
магазинів. Так трапилося й під час свят-
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кування Нового (1940) року, коли не-
сподівано з крамниць зник хліб. Звісно, 
преса звинуватила в усьому спекулянтів 
та шкідників, але для багатьох господинь 
це створило додаткові труднощі [9]. Ціка-
вий епізод зафіксував у своїх щоденниках 
С. Єфремов. У 1927 році, коли почали-
ся гоніння на «ялинку», було забороне-
но продавати ялинкові прикраси. Однак 
з’ясувалося, що Церабкооп закупив їх 
надто багато до Нового року й тому, не-
зважаючи на масову антирелігійну й від-
повідно антиноворічну кампанію, прикра-
си почали продавати [13, с. 714].

Окрім новорічного столу, потрібно 
було подбати й про себе. Зазвичай Новий 
рік людина прагне зустріти оновленою як 
духовно, так і фізично. І сьогодні (навіть 
після гігієнічної революції ХІХ–ХХ ст.) 
зберігається ритуальне значення перед-
новорічного омивання. Багато інформа-
торів розповідають, що в Новорічну ніч 
обов’язково треба бути в чомусь ново-
му [24, с. 40–41].

Радянським громадянам, які мешкали в 
комунальних квартирах чи гуртожитках, 
було складно дотримуватися мінімальних 
гігієнічних норм. Більшість киян аж до 
епохи масового будівництва «хрущовок» 
навіть не знали, що існує окрема ванна 
кімната. Гігієнічні омивання тіла були 
періодичними – раз на тиждень. Пред-
ставники різних верств залюбки відвід-
ували лазні у вихідні, що стало частиною 
обов’язкового отримання статусу «куль-
турного будівничого соціалізму». У 1920–
1930-х роках лазні в радянських містах 
працювали сезонно. Улітку вони зачиня-
лися через брак відвідувачів, а взимку, 
навпаки, страждали від їхнього напливу. 
Пік відвідувань припадав саме на кінець 
грудня та січень. Кількість охочих у Ки-
єві помитися перед Новим роком була та-
кою великою, що міськрада зобов’язала 
лазні в передноворічні дні працювати із 
сьомої ранку до пів на одинадцяту вечора. 
Отже, традиція ходити в баню 31 грудня 
має «глибоке» історичне коріння.

Таким чином, сучасна новорічна обря-
довість мешканців міст формувалася на 
межі ХІХ–ХХ ст., що цілком відповідає 
процесу творення урбаністичної культу-
ри загалом у світі. Традиції святкування 
поширювалися соціальною вертикаллю 
«зверху донизу». На початку ХХ ст. го-
ловними комунікаційними каналами в 

розповсюдженні типових для сьогодення 
форм святкування були заклади освіти та 
преса. З часом роль ЗМІ почала зростати. 
У середині ХХ ст. вже був сформований 
комплекс міської новорічної обрядовос-
ті, який сьогодні поширений не тільки в 
міському, але й у сільському середовищі.
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SUMMARY

Of late years the problem of studying the origins of forming the tradition of New Year holiday observance 
has got some political overtones. Now there are two main concepts that account for the origin of this holiday 
within modern urban society. Some scholars believe that modern rituals have arisen under the influence of 
ancient conventional rituals. Others say that there is no any connection between the ancient ritual tradition 
and modern holidays.

First the New Year holiday commenced to be observed as early as in the mid-XIXth century. In the former 
Russian Empire, these high days were established in like manner as in Western Europe. At the beginning 
of its existence, the tradition of the New Year celebration was spread only among urban aristocracy. In the 
late XIXth century, it extended to other strata of urban population. As the main mechanism for expansion 
of the tradition served secondary education institutions and charities. At that time, the city still preserved 
ancient customs of Christmas and New Year observances, which endured for more than three decades and 
had abundant symbols and rites.

Over the first half of the XXth century, various forms of celebration have been concentrated into one 
point – New Year’s Eve. This explains the diversity of the the holiday’s observance forms. The whole complex 
of the celebration was developed already in the mid-XXth century.

Keywords: Ukraine, urban population, New Year holiday observance, modern rites.
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КУЛАЧНІ БОЇ «СТІНКА НА СТІНКУ» В ХАРКОВІ  
ВІД XIX ДО XXI СТОЛІТТЯ:  
ТРАДИЦІЇ І ТРАНСФОРМАЦІЇ

У статті досліджено традицію кулачних боїв «стінка на стінку» в Харкові в період ХІХ–
ХХІ ст., а також історію її вивчення. Автор доводить, що кулачні бої «стінка на стінку» були 
розповсюджені в Харкові протягом ХІХ–ХХ ст. і стали частиною міського життя, однак цей зви-
чай було збережено у ХХІ ст., а його носіями є навколофутбольні хулігани.

Ключові слова: кулачні бої, Харків, традиції міста, навколофутбольні хулігани.

В статье исследуется традиция кулачных боев «стенка на стенку» в Харькове в период ХІХ–
ХХІ вв., а также история ее исследования. Автор доказывает, что кулачные бои «стенка на стен-
ку» были распространены в Харькове на протяжении ХІХ–ХХ вв. и стали частью жизни города, 
однако этот обычай сохранился в ХХІ в., а его носителями являются околофутбольные хулиганы.

Ключевые слова: кулачные бои, Харьков, традиции города, околофутбольные хулиганы.

The author analyses the tradition of battle-royal fisticuffs in Kharkiv in the period of the XIXth–
XXIst centuries and describes the history of relevant research. He proves that the battle-royal fisti-
cuffs were widespread in Kharkiv through the XIXth-XXth centuries and have passed into the city’s 
traditions, while the tradition has continued to the XXIst century as well and is being passed on now 
by football hooligans. 

Keywords: fisticuffs, Kharkiv, urban traditions, football hooligans.

Кулачні бої «стінка на стінку», як 
в Україні в цілому, так і в Харко-

ві зокрема, дотепер не мали достатнього 
наукового висвітлення і не були популяр-
ною темою для наукових досліджень. Се-
ред дореволюційних учених цим питан-
ням цікавився М. Сумцов, який у статті 
«Культурные переживания» звернув ува-
гу, серед іншого, і на кулачні бої «стінка 
на стінку» в Харкові [17].

У сучасній історіографії ця тема зали-
шається малодослідженою. Автори етно - 
графічного довідника «Українська минув-
шина» [20], виданого в 1993 році, при-
святили кулачним боям статтю енцик-
лопедичного типу, зазначивши, що бої 
навкулачки відомі з дохристиянських 
часів, а на Лівобережжі цей звичай збе-
рігався аж до ХХ ст. У вищевказаному 
довіднику описані головні правила і тра-
диції проведення бою «стінка на стін-
ку», а саме: територіальний поділ команд 
(село на село або вулиця на вулицю); до-
тримання розподілу бійців за віковими 
категоріями (бій спочатку між молодши-
ми представниками «стінок», а потім між 
старшими); заборона бити лежачого, а та-
кож бити у спину [20, с. 191]. Дослідник 
Олексій Мандзяк проаналізував традиції 

кулачних боїв «стінка на стінку» на різних 
теренах України, проте лише епізодично 
згадав Харків і Слобожанщину [11].

Професор університету в Маямі Ро-
берт Турстон у статті «Проблемы быта 
и идентичности в императорской России 
и США (конец XIX – начало ХХ вв.)» 
стосовно Харкова зазначав, що молоді чо-
ловіки, представники нижчих верств на-
селення міст Російської імперії, не лише 
гуляли і пили, а брали участь у боях 
нав кулачки. Ці бої проводилися не тіль-
ки за територіальним принципом – між 
молоддю різних передмість Харкова, але 
й між робітниками різних фабрик. При 
цьому Р. Турстон посилається на газе-
ту «Харьковские губернские ведомости» 
від 20 квітня 1908 року, де була інфор-
мація про щоденні вечірні бої на Холод-
ній горі, у яких навіть використовували 
ножі [19, с. 279].

Невелику згадку про кулачні бої зна-
ходимо в статті М. Бердути «Особливості 
дозвілля, обрядів та звичаїв Слобожан-
щини (XVIII–XIX ст.)», опублікованій 
у 2007 році, у якій автор пише, що ку-
лачні бої часто відбувалися у святкові 
дні. Взимку – на річках Лопань і Харків, 
а влітку – на Москалівці [3, с. 48].
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На трансформацію традиційних кулач-
них боїв «стінка на стінку» в практику 
«забівонів» у середовищі субкультури 
навколофутбольних хуліганів Росії та 
України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
звернув увагу харківський дослідник 
П. Артьомов [1, с. 168, 171].

Усе вищезгадане є коротким оглядом 
історії вивчення кулачних боїв «стінка 
на стінку», що відбувалися в Харкові, од-
нак метою цієї статті є виклад основних 
результатів власних досліджень автора з 
цього питання, про які й піде мова далі.

Бої навкулачки серед молоді на тери-
торії сучасної України були розповсюдже-
ні вже в першій половині XVIII ст. Ви-
значити особливості таких боїв (чи були 
вони командні – «стінка на стінку», чи 
індивідуальні), а також правила їх про-
ведення, нам, на жаль, з документів не 
вдалося. Церква в той час забороняла 
подібні розваги. У 1719 році Київський 
митрополитський колегіум – керівництво 
Київської митрополії – своїм указом за-
боронив кулачні бої: «Даби везде по 
городамъ и местечкамъ и селамъ в Малой 
Россіи попрестали богомерзкие молодихъ 
своеволнихъ людей зборища навкулач-
ки» [12, с. 319]. Цього самого року геть-
ман П. Скоропадський своїм універсалом 
також заборонив кулачні бої [17].

Перші свідчення про кулачні бої в 
Харкові у 20–30-х роках ХІХ ст. залишив 
Фелікс Рейнгардт, який неодноразово 
спостерігав їх на власні очі. Він заува-
жив, що в кулачних боях брав участь зде-
більшого простолюд, переважно з велико-
росів. Кулачні бої відбувалися в різних 
куточках Харкова, але найпопулярнішим 
місцем у той період був майданчик на пе-
ретині Міщанської (нині – Громадянська) 
і Білгородської (нині – Харківська набе-
режна) вулиць, нижче синагоги. Кулачні 
бої проходили за принципом «стінка на 
стінку»: в одному гурті майстрові, а в дру-
гому – прості міщани, до яких приєдну-
валися бурсаки, нерідко гімназисти. Бій 
починали хлопчики, потім билися дорос-
лі. Нерідко такі бої закінчувалися серйоз-
ними травмами для їх учасників, а деякі 
навіть «трагічно», як писав Ф. Рейнгардт, 
проте він не уточнив, що мав на увазі [4].

Цінні свідчення про кулачні бої «стін-
ка на стінку» у Харкові в 40-х роках 
ХІХ ст. залишив В. Пашков. У зазна-
чені роки кулачні бої проходили побли-

зу хутора Піски (нині – перетин вулиці 
Клочківської та Клочківського узвозу) 
навпроти Університетського саду (нині – 
сад ім. Т. Г. Шевченка), на Москалів-
ці, а також за Михайлівською церквою, 
а взимку – на річках Харків і Лопань. 
Тоді «стінка на стінку» сходилися з одно-
го боку городяни, а з другого – мешканці 
приміських хуторів Харкова. Найвідомі-
шим бійцем серед жителів передмістя був 
державний селянин Рубан (високий, ши-
рокоплечий брюнет, років 35). Серед міс-
тян найкращим бійцем був, за свідченням 
В. Пашкова, студент медичного факуль-
тету Харківського університету Ковальов 
(років 30, високий, широкоплечий, з роз-
винутою мускулатурою, довгими руками і 
великими кулаками). Слід зазначити, що 
у списках студентів Харківського універ-
ситету в 40-х роках ХІХ ст. на медично-
му факультеті немає студента Ковальова, 
натомість на філософському факультеті в 
ці роки навчалися Михайло Ковальов і 
Олександр Ковальов [16]. Відомо, що Ру-
бан і Ковальов билися в одязі та рукавич-
ках, інші ж билися в одязі та рукавицях. 
Аналізуючи спогади В. Пашкова, можна 
дійти висновку, що бої взимку проходили 
щонеділі в післяобідній час, і вони збира-
ли численних глядачів. У бою «стінка на 
стінку» брало участь по кілька сотень лю-
дей з кожного боку. Бій починали підліт-
ки або добровольці, «охотники», один на 
один, а потім підхоплювали обидві «стін-
ки». Хоча кулачні бої були заборонені, 
однак поліція заплющувала очі на їхнє 
існування або проводила «профілактичні 
бесіди» з бійцями лише задля «соблюде-
ния формальностей». Іноді такі кулачні 
бої закінчувалися смертю деяких учас-
ників. У цілому ставлення до кулачних 
боїв у зазначений період було позитивне, 
оскільки вважалося, що вони підтриму-
ють войовничий дух народу, а з боягузів 
роблять сміливців [2].

Ще одним цінним джерелом щодо ку-
лачних боїв у Харкові є спогади В. Кар-
пова. За його свідченнями, у 40–60-х ро-
ках ХІХ ст. у Харкові бої влаштовували 
лише на зимові свята в різних місцях. 
Одним з них був майданчик за Маріїн-
ським мостом на річці Нетеча біля Куз-
нєчного мосту. Однак найпопулярнішим 
тоді серед бійців для проведення кулач-
них боїв було місце на річці Лопань біля 
Іванівської левади, яке населення назива-
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ло Бики («битися на биках»). Найбільш 
шанованим бійцем у той період був Тіт-
ко – коваль з Іванівки (район Харкова). 
В. Карпов подає тлумачення деяких ви-
разів з особливого жаргону кулачних бій-
ців, наприклад: «дати блоку» – завдати 
удар у шию; «пустити дзвонаря» – зав-
дати удар у вухо; «покласти гриб у жи-
віт» – завдати удар у ділянку діафрагми. 
Особливо небезпечними були бої під час 
Різдвяних свят, оскільки кількість бійців 
у «стінках» подеколи сягала тисячі осіб, 
а такі масштаби, безперечно, збільшували 
кількість травм і нерідко сприяли каліц-
твам учасників, тому їх доводилося роз-
ганяти за допомогою пожежної машини, 
з якої кулачників обливали водою. Іноді 
бої закінчувалися летальними випадка-
ми. Так, В. Карпов наводить епізод, як 
дівчина на прізвище Мамкова намагалася 
витягнути свого нареченого з бою «стінка 
на стінку», але отримала удар у скроню 
і померла. У таких боях одна «стінка» 
складалася з мешканців нагірної частини 
Харкова, друга – з жителів підгірної. Іно-
ді бійці-кулачники використовували за-
боронені предмети, про що пише у своїй 
книзі спогадів В. Карпов, зауважуючи, 
що боєць на ім’я Захар Сорока затискав у 
кулаку гвіздок під час бою [6].

Професор М. Сумцов зазначав, що в 
70-х роках ХІХ ст. бої «стінка на стінку» 
були розповсюджені в Харкові серед гім-
назистів, які билися навесні або восени в 
Карпівському саду. У той період у Харко-
ві було три гімназії, а «стінка на стінку» 
сходилися переважно гімназисти першої і 
другої, представники третьої билися лише 
зрідка. Однак, судячи зі свідчень М. Сум-
цова, наприкінці 1880-х років «стінка на 
стінку» билися лише вуличні хлопці [17].

Цікаву деталь про кулачні бої в Хар-
кові навів відомий художник Ілля Рєпін. 
Він згадував, що іноді в Харків на кулач-
ні бої приїжджали бійці з його рідного 
Чугуєва [10].

До революції 1917 року бої «стінка на 
стінку» відбувалися між двома сусідніми 
районами Харкова – Основою та Моска-
лівкою, билися молоді хлопці взимку по 
неділях і у святкові дні [18].

У газеті «Южный край» у вересні 
1893 року повідомлялося про відновлення 
в осінній період кулачних боїв на Лисій 
горі в Харкові між мешканцями перед-
містя та жителями Харківського пові-

ту. За словами кореспондента, у неділю, 
5 вересня 1893 року, у бою брали участь 
300 чоловіків, деякі з учасників отримали 
серйозні травми [7].

У джерелах 1910 року є свідчення про 
щоденне проведення кулачних боїв у Хар-
кові «стінка на стінку» в районі Холод-
ної гори, а саме – на перехресті Катери-
нославської (нині – Полтавський шлях) 
та Семінарської (нині – Володарського) 
вулиць. Молоді хлопці збиралися там о 
4–5 годині дня і сходилися навкулачки 
«стінка на стінку». Такі бої не давали 
спокою місцевим жителям і створювали 
певну небезпеку для перехожих. Газета 
«Южный край» писала про необхідність 
встановлення на цьому місці постійного 
поста поліцейського стражника, аби при-
пинити бої [8].

Газета «Южный край» за 1910 рік опи-
сує кулачні бої «стінка на стінку» також 
у районі Журавлівки, які проводилися 
кожної неділі та у святкові дні. Збира-
лися молоді хлопці від 50 до 100 осіб о 
3–4 годині дня і билися «стінка на стін-
ку». У газеті було зазначено: «Не мешало 
бы на это обратить внимание и прекра-
тить это зверское журавлевское развлече-
ние» [9].

У 1912 році в газеті «Южный край» 
писали про проведення кулачних боїв у 
районі Ново-Павлівки у свята. В один з 
вересневих днів 1912 року на вулиці Ми-
гринівській з 3-ї години дня розпочався 
кулачний бій «стінка на стінку», у кож-
ній «стінці» було приблизно по 150 осіб. 
Спочатку билися підлітки, потім юнаки, 
а вже після – дорослі (здебільшого мулярі 
та теслі). Бій тривав кілька годин, у ба-
гатьох учасників були вибиті зуби, роз-
бите обличчя та інші травми. Остаточно 
цей бій припинила поліція [14]. 14 верес-
ня 1912 року на тому самому місці знову 
мав відбутися бій, але поліція попередила 
його, на вулиці Мигринівській виставили 
пости кінної поліції, яка не дала зібрати-
ся бійцям [13].

Традиція битися «стінка на стінку» 
збереглася в Харкові й після встановлен-
ня радянської влади. Відомо, що кулачні 
змагання «стінка на стінку» у 20-х роках 
ХХ ст. проходили на розі Москалівської 
та Валер’янівської вулиць.

Яків Гельфандбейн у своїх спогадах 
повідомляє, що в 30–40-х роках ХХ ст. 
бої «стінка на стінку» у Харкові також 
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проводилися в районі Клочківки, відбу-
валися вони по неділях і на свята. Він 
зауважив, що часто бійці були в стані ал-
когольного сп’яніння і використовували 
палиці, кастети, каміння, ножі й подібні 
підручні небезпечні засоби [5].

Свідчення про недільні кулачні бої 
«стінка на стінку» між представниками 
різних вулиць після футбольних мат-
чів аматорських вуличних команд на 
футбольному полі панчішної фабрики в 
Харкові, що було розташоване на вулиці 
Державінський у 50–60-х роках ХХ ст., 
зафіксовані у спогадах Євгена Рекушева. 
Однак жодних подробиць щодо їх прове-
дення, крім того, що в ці бої втягувалися 
не лише гравці, але й глядачі, у цих свід-
ченнях не знаходимо. Аналізуючи спогади 
Є. Рекушева, можна дійти висновку, що ці 
футбольні матчі приваблювали вболіваль-
ників саме можливістю побитися після їх 
проведення [15, с. 39].

Отже, як свідчать вищенаведені фак-
ти, кулачні бої «стінка на стінку» були 
розпов сюджені в Харкові протягом ХІХ–
ХХ ст. і стали частиною традицій міста.

Однак можна говорити і про те, що ця 
традиція не відійшла в минуле у ХХІ ст., 
оскільки кулачні бої «стінка на стінку» 
досі практикуються в середовищі навко-
лофутбольних хуліганів України в ціло-
му, і Харкова зокрема.

Бої між різними угрупованнями навко-
лофутбольних хуліганів можна умовно 
розподілити на два типи: 1) без додержан-
ня будь-яких правил, у деяких випадках з 
використанням пляшок, палиць чи інших 
підручних засобів; 2) з додержанням не-
писаних правил, прийнятих у середовищі 
навколофутбольних хуліганів. Цей дру-
гий тип, на наш погляд, і є трансформа-
цією традиції кулачних боїв «стінка на 
стінку» у ХХІ ст.

Бої останнього типу бувають двох під-
видів: а) спонтанні, які спеціально не були 
організовані, без попередньої домовленос-
ті; б) спеціально організовані, тобто за 
попередньою домовленістю. Під час про-
ведення бою існують певні правила і ри-
туал. Якщо це спонтанна бійка, то перед 
самим її початком суперники піднімають 
руки догори з відкритими долонями, тим 
самим демонструючи, що в руках немає 
жодних заборонених предметів, і лише 
після цього відбувається сама бійка. Пе-
ред бійкою за попередньою домовленіс-

тю може виконуватися, проте не завжди, 
більш складний ритуал: один з бійців пе-
ред власне бійкою підходить до «стінки» 
супротивника і перевіряє, чи немає чогось 
забороненого в руках суперників, а за тим 
відбувається сам бій. Часто після поєдин-
ку, як при першому, так і при другому 
підвидах, бійці суперницьких «стінок» 
плескають у долоні один одному або / і 
обнімаються між собою, тим самим де-
монструючи повагу до супротивника.

У боях «стінка на стінку» в середовищі 
нав колофутбольних хуліганів, під впли-
вом культури східних єдиноборств, дозво-
ляються удари ногами. Якщо відбувається 
«забівон», то його організатори поперед-
ньо домовляються про кількість учасни-
ків з кожного боку, а також про вікові 
обмеження або їх відсутність. За неписа-
ними правилами, дозволяється бити ле-
жачого супротивника, але не схвалюється 
його жорстоке «добивання». Під час «за-
бівонів» за тим, щоб не «добивали», слід-
кують «смотрящіє» – навколофутбольні 
хулігани, які не беруть участі в бійці, 
а виконують роль спостерігачів-суддів.

У традиційних боях «стінка на стінку» 
у ХІХ–ХХ ст. ніколи не брали участі жін-
ки, проте нині в субкультурі футбольних 
хуліганів зрідка, однак відбуваються бої 
«стінка на стінку» між жінками. Можли-
во, це є наслідком демократизації суспіль-
ства, що стерла межі між традиційними 
чоловічими і жіночими особливостями по-
ведінки. Однак це питання потребує спе-
ціального дослідження.
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SUMMARY

The author analyses the tradition of battle-royal fisticuffs in Kharkiv from the XIXth to XXIst centuries 
and describes the history of relevant research. The matter has been specifically researched by M. Sumtsov, 
O. Mandziak, R. Turston, M. Berduta, and P. Artiomov. The sources confirm the fisticuffs being popular 
among the young people on the territory of modern Ukraine as far back as in the first part of the XVIIIth 
century, with the earliest Kharkiv fisticuffs evidences being recorded by Felix Reinhardt in the 1820s–1830s. 
The author refers to V. Pashkov, V. Karpov, M. Sumtsov and I. Repin who witnessed the fisticuffs in Kharkiv. 
The impartiality of study is corroborated by the materials from the newspaper The Southern Region, which 
have repeatedly written on the Kharkiv fisticuffs. Having analysed the sources, the author identifies the 
places, where fistfights took place in Kharkiv, as well as the rules of their conducting, pugilistic terminology, 
and names of the most known fighters in prerevolutionary Kharkiv. There are mentioned the facts on the 
continuance of battle-royal tradition being kept during the Soviet period of Kharkiv history (based on the 
memories of J. Geldfandbein and E. Riekushev. In the author’s opinion, the battle-royal tradition has been 
preserved, being transformed, in the subculture of football hooligans, generally in Ukraine and particularly 
in Kharkiv. On the ground of his own research, the author distinguishes the types and subtypes of fisticuffs 
being held amidst modern football hooligans, and describes unwritten rules and rituals accompanying a 
fight. He concludes that the battle-royal fisticuffs were widespread in Kharkiv through the XIXth–XXth cen-
turies and have passed into the city’s traditions, while in the XXIst century such fisticuffs are being practiced 
among football hooligans.

Keywords: fisticuffs, Kharkiv, urban traditions, football hooligans.

http://www.etnolog.org.ua

І
The author analyses the tradition of battle-royal fisticuffs in Kharkiv from the XIXth to XXIst centuries 

І
The author analyses the tradition of battle-royal fisticuffs in Kharkiv from the XIXth to XXIst centuries 

and describes the history of relevant research. The matter has been specifically researched by M. Sumtsov, 

І
and describes the history of relevant research. The matter has been specifically researched by M. Sumtsov, 
O. Mandziak, R. Turston, M. Berduta, and P. Artiomov. The sources confirm the fisticuffs being popular ІO. Mandziak, R. Turston, M. Berduta, and P. Artiomov. The sources confirm the fisticuffs being popular 
among the young people on the territory of modern Ukraine as far back as in the first part of the XVIIIth Іamong the young people on the territory of modern Ukraine as far back as in the first part of the XVIIIth 
century, with the earliest Kharkiv fisticuffs evidences being recorded by Felix Reinhardt in the 1820s–1830s. Іcentury, with the earliest Kharkiv fisticuffs evidences being recorded by Felix Reinhardt in the 1820s–1830s. 
The author refers to V. Pashkov, V. Karpov, M. Sumtsov and I. Repin who witnessed the fisticuffs in Kharkiv. ІThe author refers to V. Pashkov, V. Karpov, M. Sumtsov and I. Repin who witnessed the fisticuffs in Kharkiv. 
The impartiality of study is corroborated by the materials from the newspaper ІThe impartiality of study is corroborated by the materials from the newspaper Іhave repeatedly written on the Kharkiv fisticuffs. Having analysed the sources, the author identifies the Іhave repeatedly written on the Kharkiv fisticuffs. Having analysed the sources, the author identifies the 
places, where fistfights took place in Kharkiv, as well as the rules of their conducting, pugilistic terminology, Іplaces, where fistfights took place in Kharkiv, as well as the rules of their conducting, pugilistic terminology, 

М
– Тернопіль

М
– Тернопіль

 Указъ кіевскаго 

М
 Указъ кіевскаго 

митрополитанскаго коллегіума о кулачныхъ 

М
митрополитанскаго коллегіума о кулачныхъ 

МSUMMARYМSUMMARY

The author analyses the tradition of battle-royal fisticuffs in Kharkiv from the XIXth to XXIst centuries МThe author analyses the tradition of battle-royal fisticuffs in Kharkiv from the XIXth to XXIst centuries 
and describes the history of relevant research. The matter has been specifically researched by M. Sumtsov, Мand describes the history of relevant research. The matter has been specifically researched by M. Sumtsov, 
O. Mandziak, R. Turston, M. Berduta, and P. Artiomov. The sources confirm the fisticuffs being popular МO. Mandziak, R. Turston, M. Berduta, and P. Artiomov. The sources confirm the fisticuffs being popular 
among the young people on the territory of modern Ukraine as far back as in the first part of the XVIIIth Мamong the young people on the territory of modern Ukraine as far back as in the first part of the XVIIIth 
century, with the earliest Kharkiv fisticuffs evidences being recorded by Felix Reinhardt in the 1820s–1830s. Мcentury, with the earliest Kharkiv fisticuffs evidences being recorded by Felix Reinhardt in the 1820s–1830s. 
The author refers to V. Pashkov, V. Karpov, M. Sumtsov and I. Repin who witnessed the fisticuffs in Kharkiv. МThe author refers to V. Pashkov, V. Karpov, M. Sumtsov and I. Repin who witnessed the fisticuffs in Kharkiv. 

Ф Бойові традиції аріїв: Ф Бойові традиції аріїв: 
на шляху до реалій українських бойових Фна шляху до реалій українських бойових 

– Тернопіль Ф– Тернопіль : Ф: 

 Указъ кіевскаго Ф Указъ кіевскаго 

ская)

Ф
ская)
2

Ф
2 ноября.

Ф
ноября.
19.

Ф
19. Турстон

Ф
Турстон

тичности в императорской России и США 

Ф
тичности в императорской России и США 
(конец XIX

Ф
(конец XIX – начало ХХ

Ф
– начало ХХ

ФтонФтон //Ф// Вісник Харківського національного Ф Вісник Харківського національного 
університету ім.Фуніверситету ім.
№Ф№ 701.Ф701. – С.Ф– С. 276–288.Ф276–288.

20.Ф20. Українська минувшина. Ілюстрований ФУкраїнська минувшина. Ілюстрований 
етнографічний довідникФетнографічний довідник
Л.ФЛ. Ф.ФФ. Артюх, Т.ФАртюх, Т.
Либідь, 1993.ФЛибідь, 1993.

Е
Н.

Е
Н.

Сумцов

Е
Сумцов

26.

Е
26. – №

Е
– № 9.

Е
9.

ТихомироваЕТихомирова Т.ЕТ. В.ЕВ.
революции (бывшая Большая МоскалевЕреволюции (бывшая Большая Москалев
ская) Еская) / Е/ Т. Е Т. В. ЕВ. ТихомироваЕТихомирова //Е// Слобода.Е Слобода.

ноября. Еноября.
ТурстонЕТурстон Р.ЕР. Проблемы быта и иденЕ Проблемы быта и иден

тичности в императорской России и США Етичности в императорской России и США 
– начало ХХЕ– начало ХХЕ Вісник Харківського національного Е Вісник Харківського національного 

В.ЕВ.



30    

УДК 398.332.4(477.85) Олександр Кожолянко  
(Чернівці)

РІЗДВЯНА СВЯТА ВЕЧЕРЯ В УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ: 
ДОХРИСТИЯНСЬКА І ХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИЦІЇ

У статті досліджено витоки і характер різдвяної Святої вечері українців Буковини, визначе-
но, що язичницькі вірування найтісніше пов’язані з життям, природою, засновані на пізнанні й 
освоєнні навколишнього середовища людиною. Християнська церква значною мірою пристосува-
ла елементи давньої обрядовості, вклавши в них свою мораль, свій зміст, залишивши традиційну 
оболонку.

В основі різдвяних звичаїв ще й досі зберігається все те, що було пов’язано в давні часи з 
хліборобським господарством, пастухуванням; у цих обрядах яскраво проявляються характерні 
риси українця – працьовитість, гостинність, чесність, доброта, співучість, єдність і святість ро-
дини, шанування пам’яті предків.

Ключові слова: вечеря, пам’ять, народ, християнство, язичництво, святкова їжа, зоря, коля-
дування.

В статье исследованы истоки и характер рождественской Святой вечери украинцев Буковины, 
определено, что языческие верования тесно связаны с жизнью, природой, основаны на позна-
нии и освоении окружающей среды человеком. Христианская церковь в значительной мере при-
способила элементы древней обрядности, вложив в них свою мораль, свое содержание, оставив 
традиционную оболочку.

В основе рождественских обычаев до сих пор сохраняется все то, что было связано в далекие 
времена с земледельческим хозяйством, пастушеством; в этих обрядах ярко проявляются харак-
терные черты украинцев – трудолюбие, гостеприимство, честность, доброта, певучесть, единство 
и святость семьи, почитание памяти предков.

Ключевые слова: ужин, память, народ, христианство, язычество, праздничная еда, звезда, 
колядование.

The article researches the origins and nature of Christmas Holy Supper of the Bukovyna Ukrain-
ians. On the basis of source materials, there is determined that pagan beliefs are most closely related 
to the very life and nature, and are grounded on knowledge and human mastering of surroundings. 
The Christian church has largely adapted the elements of ancient rituals to its ideas, having put its 
own morals and content in them and having retained only a traditional outward form. 

At the heart of Christmas customs are still preserved everything that was associated in ancient 
days with arabale farming and graziery; those rites conspicuously demonstrate the features of Ukrain-
ians, such as assiduity, hospitality, honesty, kindness, melodiousness, unity and sanctity of family, 
and esteeming of ancestors.

Keywords: supper, memory, people, Christianity, paganism, festive food, dawn, carolling.

Ідеологія стародавніх українців уві-
йшла в символіку та обряди Різдва 

Христового на теренах Буковини [14, с. 86]. 
Прикладом може слугувати поєднання на 
українських землях після введення хрис-
тиянства свята Різдва Христового зі старо-
українським святом Корочуна-Коляди. 

Народ протягом століть дотримував-
ся вірності старій релігії. З плином часу 
староукраїнські й християнські свята по-
єднувалися, взаємно доповнювалися. Хоча 
можна говорити про більший тиск з боку 
християнських свят і поступове переважан-
ня останніх над народними. Однак, як за-
свідчують архівні матеріали, ще в ХІХ ст. 
повсюдно на Буковині язичницькі віруван-

ня були настільки поширеними, що адмі-
ністрація і консисторія докладали значних 
зусиль, щоб викорінити [4] або принаймні 
зменшити значення в житті місцевих жите-
лів давньої язичницької віри [3; 4; 5].

Таке ставлення християнської церкви 
до стародавнього світогляду, використан-
ня релігійних мотивів і провідних ідей 
стародавніх народних вірувань у своїх 
обрядах і символіці мало глибинну при-
чину: стародавні релігійні вірування були 
надзвичайно схожими на старозавітні та 
євангельські передбачення про грядущо-
го Месію, про існування верховних богів, 
про небесний світ тощо і багато в чому 
збігалися з вірою християнською.

http://www.etnolog.org.ua
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Різдво Христове – одне з найбільших 
свят у православній церкві. Різдво де-
тально описане у Святому Письмі єван-
гелістами Матвієм і Лукою. Історія наро-
дження Ісуса також добре відома.

Святвечір є початком дванадцятиден-
ного циклу Різдвяних свят в українській 
християнській церкві. Значний вплив дав-
ньої культури Сходу на обряди грецької і 
римської церков відбився як на церковно-
християнській ідеології, так і на рідній 
вірі українців. Якщо брати до уваги той 
факт, що батьківщиною аріїв могли бути 
землі теперішньої України [23, с. 11–13, 
37–38], то певні подібності й парале-
лі стають зрозумілими. Водночас варто 
пам’ятати, що східні завойовники неодно-
разово протягом тисячоліть здійснювали 
напади на терени України.

Пояснення, що саме зумовило само-
стійний розвиток календарної обрядовос-
ті в різних народів, дає С. Килимник: 
«Кожна країна, в зв’язку з її географічно-
природним положенням, кліматичними та 
ґрунтовими властивостями, умовами роз-
витку та життя людини, з її природними 
багатствами, з властивою їй підприємли-
вістю, з сусідством, з тяглістю осідку на 
одному місці, з її природною притаманніс-
тю – витворювала свої уявлення про існу-
ючий світ, віру та вірування, і створювала 
властиву її психіці культуру. Ось тому то 
й культурні надбання одного народу, зви-
чаї, фольклор тощо мусять різнитися від 
культури інших народів, інших країн» 
[13, с. 179].

Про давню дохристиянську основу різд-
вяно-новорічної обрядовості українців 
Буковини писав і відомий етнограф кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. Р. Ф. Кайндль 
у праці «Святковий календар руснаків і 
гуцулів». Проте він все-таки перебував 
під впливом поширеної на той час у Євро-
пі теорії запозичення народами з окраїн 
Римської імперії («варварами») у еллінів 
культурних надбань [25].

Багато народів на всіх континентах 
відзначають Різдво, починаючи з глиби-
ни віків, його визнають більшість релігій 
світу. Звичайно, кожен народ вкладає в це 
свято власний зміст, форму та ідею.

Зміст язичницького (народного) Різдва 
полягав у народженні немовляти-Сонця з 
голови Лади, народженні Місяця (Васи-
ля) на Щедрий вечір та народженні боги-
ні води Дани на Йордан.

Християни почали святкувати Різд-
во через кілька сотень років після наро-
дження Ісуса Христа: у західній церкві це 
свято було введено між 354 і 360 роками, 
а у східній – 378 року. Ще в 567 році за 
рішенням Другого Синоду в Турі (Фран-
ція) усі дні від Різдва до Богоявлення – 
так зване дванадцятидення – були оголо-
шені святковими [11, c. 93].

Ю. Федькович, характеризуючи Різд-
вяне свято українців Буковини (Бу-
ковинської Гуцульщини), відзначав: 
«І святкували той празник дуже весело 
і торжественно, світили світло, укривали 
стіл, клали на стіл убрані колачі, мід і 
солодку кутю з маком (куке-амоні звали-
ся у древніх єгиптян пшеничні книші), 
на покутю ставили убраний сніп пшени-
ці, робили годи, гостили ся» [18, с.  606]. 
Варену пшеницю з медом називали «дзьо-
бавкою». На думку В. Скуратівського, 
назва цієї страви походить від способу її 
вживання – її колись їли дзьобаючи, тоб-
то визбируючи зерно за зерном [21, с. 93]. 
Кутя як обрядова страва пройшла певну 
еволюцію. У ХІХ ст. її готували переваж-
но з пшеничної або ячмінної крупи; на кі-
нець ХХ ст. на Буковині було зафіксовано 
приготування куті також з рису [8, с. 6].

Кутю готували до кожного з трьох 
основних зимових свят, вона мала відпо-
відні назви: Багата (на Різдво), Щедра 
(на Новий рік), Голодна (на Водохреща).

Щодо походження назв Свята, Тайна, 
Багата вечеря, то відповідь можна знайти 
в анімістичному світогляді давніх україн-
ців. Вони вірили, що в цей день, на Вілію, 
бог-Сонце посилає перші промені теп ла-
світла весні. У Різдвяну ніч невидимо 
сходить з промінням сонця бог багатства, 
допомоги й порятунку, який несе з собою 
врожай, багатство. У цей час він освя-
чує, оглядає все на землі. Таке вірування 
пояснює чому під час сходу сонця давні 
українці відчиняли всі двері й ворота та 
чому з досхідньої води варили святвечірні 
страви, чому добували новий вогонь. Во-
гонь і вода були головними «чистителя-
ми» і «святителями» їхнього життя.

Щодо слова «кутя», то в перекладі з 
арабської мови kиt означає пожива, стра-
ва. Існує й інша версія походження цього 
слова – від давньовірменського kut, тобто 
зерно, ядро [12, с. 180].

Для приготування страв до Святвечо-
ра дрова в піч накладали з особливими 
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церемоніями господар і господиня разом. 
Нагрівши піч, вони, знову разом, ставили 
туди «Божу їжу» – кутю та узвар.

Крім цих двох обов’язкових страв, пек-
ли ще книші – хліб духів. Традиційно 
цього дня готували такі страви: книші, 
біб, квасоля, капусняк, затертий олією 
та пшоном, горох, борщ пісний з рибою і 
грибами, риба смажена, рибний холодець, 
вареники з вишнями, сливами, млинці (до 
борщу), гречану та пшоняну каші, пироги 
пісні з капустою, сливами, грушами тощо.

Варений біб вважали однією з найпо-
важніших після куті страв Святої вечері. 
Його господиня ставила на стіл першим, 
як засвідчують спостереження етногра-
фів, у гуцулів існувало прислів’я: «Перша 
вечеря – це біб» [22, с. 93]. Варені ква-
солю та горох присмачували смаженою 
цибулею. 

Кістки риби, яку споживали під час 
Святої вечері, зберігали, їм приписували 
лікувальні властивості. Так, на Буковин-
ській Гуцульщині товчені кістки підмішу-
вали в корм худобі, «аби була жвава на 
пашу», подекуди використовували для по-
лоскання горла і при інших захворюван-
нях людини [8, c. 14].

У селах Буковинського Передгір’я по-
пулярною стравою були «барабульки», 
тобто варена картопля; на Буковинській 
Гуцульщині – сливи з картоплею. Тра-
диційними були також «шухи» – салат з 
буряків і грибів. На Святий вечір нама-
галися приготувати щонайбільше страв із 
зібраного урожаю (пшениці, жита, горо-
ху, квасолі тощо).

Опис святвечірніх страв Українського 
Прикарпаття подає в праці «Культурно-
історична постать Різдва-Коляди і Щед-
рого Вечора» К. Сосенко: «З любов’ю 
приладжують ґаздині до тайної вечері, 
“усякого хліба”, що Бог уродив: миють 
біб, квасолю, сушениці, сливи; вибирають 
обов’язково найкраще зерно пшениці на 
“Кутю”, вчиняють хліб, стараються, щоб 
мати живу рибу на традиційну святове-
чірню юшку та студенець з риби, або мо-
чать сушену рибу; готовлять “росівницю” 
з капусти та борщ, б’ють сім’яний олій, 
труть мак, щоб добути макове молоко, 
приготовляють страви з всякого зерна 
збіжжя. Між тою зернистою стравою на 
першому місці повинна бути пшениця, 
т. зв. “кутя з медом і маком”, а у горах: 
ячмінь з олієм або медом, т. зв. “логаза”, 

або овес з медом; також пшоно, “наряже-
не” олієм, горох, наряджений олієм та 
часником; завивані капустяним листям 
“голубці” з пшона або іншого зерна; а в 
горах і на Підгір’ю лущена кукурудза: 
“кокоші”. Страв має бути обов’язково 12; 
з них надбирає відтак ґаздиня з святове-
чірнього стола 9 страв задля збірної свят-
кової жертви й молитовного акту і почи-
ну cв. Вечери. З усіх 12 страв (з “усього 
хліба”) бере ще перед вечерою ґаздиня 
по ложці та пече з нього книшик, щоби 
відтак, засушивши його, дати худобі на 
св. Юра, коли будуть виганяти її на зеле-
ну пашу» [22, с. 65].

Кутю та узвар виймали з печі під час 
сходу сонця, щоб перші промені бога-
Сонця освятили цю їжу, а далі господиня 
ставила їх на покуття (покуть). Покут-
тя – найпочесніше місце в хаті, яке зав-
жди було розташоване у східному кутку. 
Тут зазвичай сходилися краями дві лав-
ки. Поважне ставлення до цього місця за-
родилося в глибоку давнину. Відомо, що 
тоді під покуттям або під порогом хова-
ли покійників, вірячи, що померлий стає 
охоронцем своєї родини, свого дому, стає 
хатнім (домовим) божеством. Тому-то по-
куття вважалося почесним, бо там жив 
охоронець дому.

Про поклоніння домашнім тваринам, 
духам рослинності та предкам свідчить 
культ Дідуха. Дідухом зветься останній 
сніп, зжатий з ниви. Його зберігали в клу-
ні. Обідньої пори перед Святою вечерею 
господар разом із сином урочисто брав 
Дідуха в ліву руку, а під пахву правої – 
в’язочку сіна, також сіно ніс син, який роз-
трушував його дорогою до хати. Господиня 
низько кланялася Дідухові, господареві та 
запрошувала всіх домашніх до хати. Гос-
подар одразу ж за порогом промовляв до 
всіх вітальні слова: «Будьте здорові, з свя-
тами, з Багатою кутею». Усі в цей час по-
винні були стояти. Господар клав сніп на 
покутті, жмутик сіна – під стіл. Солому, 
що вносять на Святвечір, називають «Ді-
дом», а сіно – «Бабою». Сіном встеляли 
стіл, а соломою – підлогу. Господар, сидя-
чи на підлозі, розкидав солому по хаті, а 
діти при цьому, наслідуючи рухи квочки, 
імітували звуки свійських тварин, птахів. 
Це – магічні дії, які проводили, щоб «вів-
ці котилися, худібка плодилася» [8, с. 5].

Дідуха називають ще Колядою [2], 
а Коляда – синонім Різдва. Це дає право 
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говорити, що з внесенням Дідуха почина-
лися таїнства Різдва. Біля Дідуха клали 
хліб і ставили кутю.

Ідея про прадіда є в різдвяних обрядах 
інших слов’янських народів, наприклад 
у південних слов’ян – сербів. Замість 
хлібного снопа тут спалювали три дубові 
пеньки, змащені медом і посипані пшени-
цею або политі вином. Ці палаючі пеньки, 
що їх серби називали «бадник, бадначи-
ца і їх дете», є, на думку вчених (К. Со-
сенко, С. Килимник), символами прадіда 
і його рідні й уособлюють три астральні 
«вогні»: сонце, місяць і зорі [22, с. 69].

На поширення в українців ідеї прадіда 
як бога міг вплинути християнський дог-
мат про Сина Божого і Сина Людського. 
Проте найімовірніше, що цей звичай має 
власне українську основу. Етимологія наз-
ви «дідух» суто українська. В українській 
мові є подібні слова, наприклад, старух – 
надзвичайно старий дід, татух – той, хто 
є татом для багатьох. Назва «Дідух» пов-
ністю відповідає ідеї прадіда як дуже ста-
рого і давнього діда, але не містить у собі 
такого широкого розуміння прадіда, яке 
надає йому народ, що уявляє його вічно 
живим, подібним до Бога.

На сіно, розстелене під столом, стави-
ли миску з жевріючим вогнем, де курив-
ся ладан, а поруч клали леміш від плуга, 
сокиру [1, с. 5]. Помітну роль в обрядах 
Святвечора відігравало залізо як захис-
ний засіб від злих сил. Існував звичай за-
стромлювання коси за лаву: «аби мерці не 
прийшли, бо мертвий боїться заліза».

Одним з важливих елементів підготов-
чого характеру, що передували святвечір-
ній трапезі, був обхід двору. Господар і 
господиня зі святковою вечерею (хліб, 
мак, мед) обходили двір, біля стайні ви-
сипали мак, щоб «відьми, його визбирую-
чи, не підступились до худоби». Це є ви-
явом шанування різного зела. Вважали, 
що дикий мак-видюк бачить усі злі сили 
і має здатність не допустити їх до худо-
би, двору.

Перед Святою вечерею господар «за-
рубував пороги», бо на порозі сидить 
«лиха сила» і жде слушного часу вскочи-
ти в хату.

Перша вечірня зірка, що зійшла на 
небі, сповіщала про початок Святої вече-
рі. Християнським різдвяним обрядом ця 
зірка визнана за символ новоявленої в ніч 
народження Ісуса Христа «звізди». Леген-

да оповідає, що східні мудреці – волхви – 
побачили в момент народження Христа 
незвичайну зірку і одразу зрозуміли, що 
народився Месія, передбачений пророка-
ми. Тому, як тільки засяє на небі вечір-
ня зоря, до хати знову заходив господар 
і урочисто повідомляв про початок Свя-
того вечора. Тоді всі ставали навколішки 
і молилися. 

У давні часи на Буковинській Гуцуль-
щині (села Розтоки, Довгопілля, Конятин 
та ін.), як тільки з’являлися на небі зірки, 
господар виймав віконниці з одного вікна 
хати, брав під пахву хліб, у руку – со-
киру. З усім цим тричі обходив кошари 
та інші господарські споруди, проказую-
чи перед вікном тричі «Добрий вечір». З 
цього моменту ніхто не смів виходити з 
хати. Подібний обряд було зафіксовано 
і в інших поселеннях Гуцульщини [22, 
с. 62]. Виймання вікна символізує впус-
кання бога багатства до хати. Хліб (ви-
йнятий першим з печі) в обрядовому об-
ході є очевидною жертвою богам. Обхід з 
сокирою несе на собі відбиток тієї епохи, 
коли людина займалася переважно мис-
ливством, тому це знаряддя було майже 
завжди при ній. Обряд цей, без сумніву, 
має зв’язок із стародавньою традицією і є 
релігійним актом.

У 70–90-х роках ХХ ст. господарі стар-
шого віку (70–80-річні) у передгірній зоні 
Буковини (села Великий Кучурів, Сня-
чів, Бобівці, Стара Жадова) та на Буко-
винській Гуцульщині (села Шепіт Доліш-
ній, Підзахаричі, Конятин, Дихтинець, 
Сергії) проводили обряд обходу худоби з 
їжею на Святий вечір [9, с. 3].

Те, що буковинці пам’ятали про до-
машню худобу та першою годували її 
святвечірньою їжею, характеризує їхні 
благородні риси: люди берегли й дотриму-
валися стародавніх традицій, пам’ятали з 
покоління в покоління, що Різдвяний ве-
чір є також святом пошанування худоби.

Усі обрядові дії на рівних правах ви-
конували господарі хати, як чоловік, так і 
жінка. Це свідчить про давність традиції, 
що походить, очевидно, з доби рівноправ-
ності чоловіка і жінки в родині.

Увесь той час, поки господар освячував 
обійстя, усі чекали на нього. Господиня 
запалювала свічки і набирала в нову мис-
ку (за яку не можна було торгуватися) по-
троху «усякої вечері», але лише з дев’яти 
страв, зверху клала калач, у середину 
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ставила два стаканчики – один з медом, 
другий – з водою, а на калач накладала 
горіхів та яблук і чекала на повернення 
господаря. Той, повернувшись до хати, 
брав в одну руку приготовлену жінкою 
миску, а в другу – сокиру і виходив ще 
раз, а за ним замикали двері. Господар 
ставав посеред двору і запрошував на ве-
черю всіх людей, які володіють злою си-
лою («мають чорта»), запрошував сірого 
вовка, чорні бурі та злі вітри, мороз. Цей 
заклик він повторював тричі. У святве-
чірню годину, коли все має бути під зна-
ком щирості й любові, господар звертався 
до злих сил за злагодою і миром.

Заходячи до хати, господар обертався 
три рази проти руху сонця і замикав две-
рі – до кінця Святої вечері ніхто не пови-
нен був виходити з хати. Цією магічною 
дією господар ніби закривав свою родину 
від усього лиха. Потім тричі обкурював 
ладаном хату та всіх домашніх і ставив 
мисочку з ладаном під стіл. Це викону-
вали, щоб викурити з хати нечисту силу, 
аби вона не наближалася до святкового 
столу та до Дідуха на покутті.

На Святу вечерю всім членам родини 
належить бути вдома. «Боже борони десь 
заночувати у цю ніч – цілий рік будеш 
блукати по світі манівцями» [9, с. 3–4]. 
Адже за українським звичаєм для люди-
ни велике нещастя жити далеко від рід-
них, але найбільше – не поспіти на Багату 
вечерю. Таке повір’я зберігається донині, 
напевно, з часів, коли люди ще жили ро-
довим устроєм – патріархальною родиною. 
Це було свято єднання, спільності інтере-
сів роду, а магічні дії виконували, щоб рід 
був величний і багатий. У Чернівецькому 
художньому музеї зберігається картина бу-
ковинського художника Я. Зайця, на якій 
він зобразив сільську родину за святвечір-
нім столом: господар тримає ложку і мис-
ку в руках, а біля дверей стоїть сторонній 
чоловік-полазник, який, очевидно, щойно 
ввійшов у хату [6; 7]. Ця картина образно 
передає обрядову атмосферу Святої вечері.

Святвечірній неодмінний збір – це ідея 
великородинного, а в давні часи і племін-
ного, збору, що була обов’язком-заповітом 
і переказувалася з роду в рід. У колядці 
зафіксовано таке:

У цего ґазди золота чаша,
Не признається родина наша,
Вже брат до брата з вечерьов не йде,
Сусід з сусідом стежки не має [19, с. 2].

В українців Буковинської Гуцульщини 
існувала ціла система оберегів від «недоб-
рих» душ покійних. Наприклад, звичай 
стріляти перед святвечірньою трапезою з 
пістолів, а також вживання в їжу часни-
ку, маку, солі.

Для бажаної зустрічі з предками вико-
ристовували ритуальний вогонь, на який, 
як вважалося, померлі родичі сходилися 
погрітися, а це передрікало добрий уро-
жай ярової пшениці.

У ХІХ ст. у Буковинському Передгір’ї 
(села Кам’яна, Панка, Червона Діброва) 
та на Буковинській Гуцульщині (села Ло-
пушна, Розтоки) жінка виходила за воро-
та з віхтем соломи з вівсяного снопа і там 
запалювала його в той час, коли господар 
обходив худобу.

У Прутсько-Дністровському межиріччі 
Буковини (села Погорілівка, Топорівці, 
Зарожани, Недобоївці, Митків, Брідок) 
перед обходом двору господар на подвір’ї 
розкладав вогнище.

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у 
багатьох гуцульських селах замість риту-
альних вогнів запалювали свічки не лише 
в хатах, але й на могилах померлих роди-
чів [16, с. 289].

Перед Святою вечерею господар, а за 
ним уся сім’я, вклякали, били поклони та 
молилися, аби до вечері були допущені й 
душі людей, їм невідомих.

Усі присутні на вечері перед тим як сіс-
ти на стільці чи лави здмухували собі міс-
це, щоб не притиснути собою мертві душі, 
бо в цей день вони є скрізь: на лавках, 
на вікнах, на столі та під столом. На на-
явність такого звичаю в давніх українців 
указує і дослідник традиційної обрядо-
вості О. Воропай [10, с. 73].

Якщо на Святу вечерю загостить сто-
ронній чоловік (полазник), то вважалося, 
що він принесе щастя в дім, а якщо жін-
ка, то чекай нещастя. Оскільки жінки не 
наважувалися в цей час кудись ходити, то 
такі випадки траплялися нечасто.

Перед тим як застелити скатертиною 
стіл на Святу вечерю необхідно було 
здмухати всі його кінці, аби «не просте-
лити духів»; покласти часник по чотирьох 
кутках столу, що мав оберігати вечерю від 
злих духів. Відома традиція засівати на-
сінням льону чи конопель по кутках жит-
ла. Часник є символом Місяця, його зубці 
нагадують серп Місяця-молодика, а ліку-
вальні властивості цієї рослини підказу-
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вали людям, що в ній криється потаємна 
сила, яка йде від Місяця. Водночас його 
вважали джерелом творчої енергії земно-
го світу [22, с. 132].

Також на стіл клали сіно і насипали зер-
но різних культур (пшеницю, кукурудзу, 
жито, овес), щоб у господарстві водилася 
худоба і весь домашній здобуток множив-
ся. Наші пращури вірили, що в сіні пере-
бувають невидимі духи свійських тварин і 
домашньої птиці. Духи ці споглядатимуть 
Святу вечерю. З прийняттям християнства 
сіно почало імітувати ясла, де народився 
Ісус Христос. Стіл із сіном накривали ска-
тертиною і ставили на нього дванадцять 
страв. У давнину ці страви були природ-
ною жертвою сузір’ям зодіаку. З прийнят-
тям християнства дванадцять страв стали 
символізувати апостолів Христа.

У селах Верхнього Буковинського По-
пруття в ХІХ ст. випікали два обрядових 
хліба, що називалися: «Василь» і «Ма-
ланка». На столі один хліб накривали 
другим, під ними насипали насіння ко-
нопель і клали мідну монету, все це опе-
різували вінком з часнику. «Маланку» 
з’їдали на Новий рік, а від «Василя» від-
різали окраєць і давали худобі. Засуше-
ний шматок «Василя» зберігали до того 
дня, коли вперше виходили в поле сіяти.

Перш ніж розпочати вечеряти, запалю-
вали свічку, зроблену з воску з домашньої 
пасіки господаря. За відсутності пасіки 
свічку купували у сільських пасічників 
або в крамницях. Мусила горіти саме 
воскова свічка, тому що віск – продукт 
важкої праці бджоли, а бджола – символ 
людини. У с. Киселів на Кіцманщині у 
Верхньому Буковинському Попрутті піс-
ля Святої вечері батько гасив свічку, і всі 
спостерігали за напрямком диму від неї. 
Якщо дим піднімається вгору, то ніхто із 
сім’ї не помре в цьому році, якщо ж у бік 
дверей чи вікон, то протягом року хтось із 
сім’ї відійде у світ мертвих [9, c. 15].

Потім господиня подавала страви, на-
кладала їх в одну миску, клала зверху 
шматок хліба, встромляла в нього свічку 
і все це на рушнику подавала господарю. 
Той тричі обходив стіл «за сонцем» або 
робив над столом потрійне коло і виголо-
шував молитву, у якій згадував і Сонце 
Всевишнє, і поля, худобу, благодатні ниви.

У ХІХ ст. з інтенсивним натиском хрис-
тиянської релігії на буковинців молитву 
рідної віри почали замінювати християн-

ським «Отченашем» [5]. Про дії урядов-
ців і церковних керівників на Буковині по 
викоріненню язичницьких вірувань серед 
місцевого населення свідчать докумен-
ти Чернівецького обласного державного 
архіву. Це листи Окружного управління 
Буковини і Галицького губернаторства до 
місцевих урядовців з вимогою примуси-
ти буковинців відвідувати християнські 
церкви, скарги на священиків з різних 
частин Буковини (села Шепіт, Раранча, 
Кам’яна та ін.) про примус відвідувати 
християнські церкви, вносити спеціальну 
плату за дозвіл співати світські колядки 
тощо [3;  4; 5].

До початку Святої вечері всі дірки в 
лавах обов’язково затикали, щоб там не 
заховалися злі духи і не перешкодили 
Сонцю та духам природи, духам предків 
прийти на вечерю. Після всіх приготувань 
і молитви сім’я сідала за святковий стіл.

Під час вечері господар сидів на покут-
ті: вважалося, що таким чином він при-
єднується до бога-Сонця, що на ньому в 
почесному куті сходяться благодатні про-
мені богів. Через господаря все добре пе-
ренесеться на решту членів родини та на 
господарство.

Мати подавала найстаршому чоло-
віку родини миску з кутею та дерев’яну 
ложку. Господар тричі підкидав ложку 
куті до стелі: першу – «щоб так ягнята 
стрибали», другу – «щоб телята велися», 
а третю – «щоб бджоли роїлися». Усі при-
сутні пильно стежили: скільки прилипне 
зернин до стелі – стільки в новому році 
з’явиться ягнят чи іншої худоби. Як зазна-
чає народо знавець В. Скуратівський, цей 
звичай існував на українських теренах ще 
з часів сонцепоклонництва: кутю підкида-
ли до стелі – у небо, до сонця – приго-
щали святою їжею вищу добру силу [20]. 
Тобто це було ще одним виявом жертви 
богу- Сонцю. На Буковинській Гуцульщи-
ні, підкидаючи пшеницю догори, господар 
за першим разом казав «пра», за другим – 
«шкне». Дослідник К. Сосенко вважає, 
що ці слова запозичені з давньо іранської 
мови, вони мали значення «добре міцне 
покоління, міцний рід» [22, с. 100].

Потім господиня ставила на стіл мис-
ку з кутею, і родина починала вечеряти. 
У рівнинних селах Прутсько-Дністров-
ського межиріччя першу ложку куті їли 
стоячи, «аби пшениця і всяка пашниця 
не полягла», заплющували при цьому очі, 
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єднується до бога-Сонця, що на ньому в Еєднується до бога-Сонця, що на ньому в 
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що мало захистити збіжжя від горобців 
і сарани. Першою коштували кутю, тому 
що пшениця була основним харчовим про-
дуктом з часу утвердження виробляючого 
господарства; від її врожайності залежав 
не тільки достаток, але й життєздатність 
сім’ї протягом року.

За біблійними оповіданнями пшениця 
відіграла головну роль у спасінні Христа. 
Коли Мати Божа тікала від Ірода, поба-
чила хлопця Василя, який сіяв пшеницю. 
«Сьогодні сієш, а завтра меш жати», – 
сказала Божа Мати. Назавтра Ірод питає 
юнака: «Чи не бачив утікаючої матері з ди-
тям?» – «Бачив, коли сіяв». «Від сівби до 
жнив багато часу, значить, не впіймати», – 
вирішив Ірод і повернувся [17, с. 104].

Під час Святої вечері з-за столу ніхто 
не повинен був вставати, окрім господи-
ні, бо не здійснилися б побажання і надії 
очікуваного.

Коли на Святий вечір вживали напої, 
то перед тим повну чарку перехиляли 
так, щоб трохи напою вилилося. Це було 
певним пожертвуванням верховному бо-
жеству. Оскільки проливають напій на 
землю, то можна припустити, що це була 
також жертва богові землі.

Вечеряли повільно, урочисто. Закін-
чивши вечеряти, першим з-за столу вста-
вав батько. Усі дякували Богу й духам за 
добро і за вечерю, а діти дякували ще й 
батькам. Після трапези миски з їжею не 
прибирали зі столу, оскільки пізніше мали 
прийти вечеряти духи померлих. На Бу-
ковинській Гуцульщині і в Передгір’ї 
Буковини клали кутю та інші страви на 
підвіконня чи покуття. Звичай залиша-
ти ложки біля куті, класти кутю, стави-
ти воду й миски з їжею на підвіконня, 
покуття та стіл свідчить про існування в 
українців культу пошанування померлих. 

Відсутність будь-яких м’ясних страв, а 
тим самим і жертв богам, вказує на те, 
що не тільки тваринних, але й людських 
жертв у стародавньому українському 
культі не було. Замість жертв кривавих 
були дрібні жертви рослинного світу.

Отже, у найурочистіші моменти Свято-
го вечора господарі згадували насамперед 
про тварин, а перші ложки вечері віддава-
ли душам померлих. Існування такої різд-
вяної обрядовості ще в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. свідчить, що в християн-
ському святі Різдва Христового зберегло-
ся чимало ритуалів первісної анімістичної 

віри, де культ природи був в основі релі-
гійного світогляду.

На всій Буковині (від Дністра і до Кар-
пат) існував звичай, що після Святої вечері 
діти несли вечерю дідусю, бабусі, а також 
бідним та немічним людям. Як правило, таку 
вечерю складали головні ритуальні страви. 
Господарі, приймаючи гостинець, переда-
вали такі самі страви зі свого столу. Та-
кий же обряд було задокументовано в укра-
їнських селах південної частини Буковини, 
які нині належать до Румунії, – Негостина 
і Велика Маріцея. У випадку відмови про-
водити цей різдвяний обряд, місцевих жи-
телів звинувачували у відь мацтві [3]. Об-
ряд також зафіксовано і в інших регіонах 
України, зокрема на Галичині (Львівщина, 
Тернопільщина, Івано- Франківщина) [15, 
с. 67]. Такий обмін стравами Святої вечері 
й Різдва символізував спорідненість двох 
сімей, яка в часи родового побуту мала не-
абияке значення. «Нести вечерю» – озна-
чає шанувати старійшину роду, поділяти 
надію, добро, багатство. Вечерю розносили 
діти, бо вважалися чистими, невинними і 
найближчими до доб рих духів. Їх прихід 
у цей вечір означав, що в цей дім завітали 
«вістуни бога багатства», а з ним і добрі 
духи [24, с. 2].

Отже, різдвяні вірування українців 
 Буковини пов’язані з життям, природою, 
засновані на пізнанні й освоєнні навко-
лишнього середовища людиною. Христи-
янська церква знач ною мірою пристосува-
ла елементи давньої обрядовості до своїх 
ідей, вклавши в них свою мораль, свій 
зміст, залишивши традиційну оболонку. 

Таким чином, в основі різдвяних зви-
чаїв ще й досі зберігається все те, що було 
пов’язано в давні часи з хліборобським 
господарством, пастухуванням; яскраво 
проявляються характерні риси україн-
ця – працьовитість, гостинність, чесність, 
доброта, співучість, єдність і святість ро-
дини, шанування пам’яті померлих.
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SUMMARY

Hibernal calendar rites of the Ukrainians have become a part of Christmas symbols and rituals on the 
territory of Bukovyna. In particular, in the period of dual religion (from the official baptism of Ukraine until 
the early XXth century), there were integrated the feast of Christ Nativity and the ancient Ukrainian holiday 
of Korochun-Koliada.

The Christian Church has largely adapted the elements of ancient rituals to its ideas, having incorporated 
its own morals and content into them and having retained only a traditional outward form. At the heart of 
Christmas customs are still preserved everything that was associated in ancient days with arabale farming 
and graziery; those rites conspicuously demonstrate the features of Ukrainians, such as assiduity, hospitality, 
honesty, kindness, melodiousness, unity and sanctity of family, and esteeming of ancestors.

Everywhere in Bukovyna, the heathen beliefs were widespread until the early XXIst century.
The combination of Christian ideology with the pagan one, the use of religious motifs and leading con-

ceptions of ancient folk beliefs had, for the Christian rituals and symbols, a profound rationale: the ancient 
religious beliefs bore a great resemblance to the Old Testament and Evangelical ideas about the existence of 
supreme gods, on the heavenly world, and tallied in many respects with the Christian faith.

Christmas has become the biggest Christian holiday. Christians began to celebrate it a few hundred years 
upon the birth of Jesus Christ.

Concerning the origin of appellations Holy, or Secret, or Rich Supper, the answer can be found in the animis-
tic worldview of the ancient Ukrainians. They believed that on this day, on Viliya, God the Sun sends out his 
first rays of warmth-light to spring. They also supposed that during the Christmas night, the God of wealth, as-
sistance and salvation descends together with sunbeams.  And he comes down secretly and carries harvest and 
wealth. On this evening and night, as the Ukrainians believed, he consecrates and surveys everything on earth.

The ancient pre-Christian basis of the Christmas and New Year rituals of the Ukrainians of Bukovyna 
was considered in the works of Yu. Fedkovych, R. F. Kaindl, Hr. Kupchanko, and others.

Keywords: supper, memory, people, Christianity, paganism, festive food, dawn, carolling.
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УДК 394.25(4) Олександр Курочкін 
(Київ)

З РАННЬОЇ ІСТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ  
БАЛІВ-МАСКАРАДІВ

У статті висвітлено джерела походження європейської аристократичної традиції костюмова-
них балів-маскарадів. Середньовічна святкова розвага панівної еліти поступово демократизува-
лася і стала надбанням ширших верств міського населення.

Ключові слова: маскарад, маска, карнавал, Масляна, середні віки, танці, придворні бали.

В статье освещаются источники происходжения европейской аристократической традиции 
костюмированных балов-маскарадов. Средневековые праздничные развлечения правящей элиты 
постепенно демократизировались и стали достоянием более широких слоев городского населения.

Ключевые слова: маскарад, маска, карнавал, Масленица, средние века, танцы, придворные 
балы.

The sources of origin of European aristocratic tradition of fancy-dress balls are elucidated in the 
article. Medieval festive entertainment of the ruling elite has democratized by degrees and become the 
acquirement of wider stratum of urban population.

Keywords: masquerade, mask, carnival, Pancake week, the Middle Ages, dances, court balls.

У вітчизняній культурології терміни 
«карнавал» і «маскарад» нерідко 

ототожнюються й використовуються як 
синоніми. Почасти це пояснюється тим, 
що обидва слова є запозиченнями з лекси-
кону західноєвропейських народів і відоб-
ражають реальний шлях адаптації чужо-
земної традиції в новому етносоціальному 
середовищі.

Що ж спільного й відмінного між кар-
навалом і маскарадом? Безумовно, це ге-
нетично споріднені явища, але кожне з 
них має власну комунікативну й симво-
лічну природу, свій специфічний шлях 
еволюції в часі та просторі.

Не доводиться сумніватися в тому, що 
маски й рядження були обов’язковим ком-
понентом розвинутої релігійно-магічної і 
звичаєво-обрядової практики народів Єв-
ропи задовго до прийняття християнства. 
Десь у глибинах язичницької ідеології та 
міфологічного світогляду слід шукати ви-
токи давнього карнавалу. Його історич-
ними попередниками були антич ні свята 
діонісій і сатурналій, під час яких на зем-
лю ніби приходив Золотий вік – царст во 
загальної рівності й свободи, пани і слу-
ги мінялися місцями, не бракувало вина 
і їжі, скасовувалися сексуальні та інші 
табу, скрізь вирували бурхливі веселощі. 

Масовим народним святом з вулични-
ми процесіями, іграми й театралізовани-
ми виставами в масках карнавал став уже 
в середні віки завдяки розвитку європей-

ських самоврядних міст і становленню 
класу буржуазії – бюргерства. У містах з 
їхнім «повітрям свободи» цехові ремісни-
ки й купці вміли гарно працювати і від 
щирого серця розважатися. Тому цілком 
природно, що колишнє поганське аграрне 
свято проводів зими і зустрічі весни отри-
мало законну прописку в католицькому 
церковному календарі, де йому відведено 
місце загального гульбища перед Вели-
ким пасхальним постом. Хоча в народній 
етимо логії термін «карнавал» виводять 
від латинського «carne vale» – «проща-
вай, м’ясо», вірогідніше, що він походить 
від латинського «carrus navalis» – «по-
тішна колісниця», «корабель священних 
процесій». Саме на таких кораб лях-возах 
пересувалися у святковому на товпі серед-
ньовічні блазні – міми, фіґлярі, гістріони, 
скоморохи, викрикуючи сороміцькі жарти 
і розсипаючи горох і боби (символи родю-
чості), які пізніше були замінені паперо-
вим конфеті.

Італійському слову «carnеval» і фран-
цузькому «carnаval» відповідають німець-
кі «Fastnacht» і «Fasching», англійське 
«Bannoksday», чеське та словацьке «Ma-
sopust», польське «Zapusty», російське 
«Масленица» та українське «Масляна» 
(«Масниця») тощо.

Важливо наголосити, що аутентичний 
карнавал є синтезом західноєвропейської 
цивілізації та католицизму. Його тра-
диційні основні центри розміщуються в 
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краї нах, де здавна відчутні сильні впливи 
римського первосвященика (Італія, Фран-
ція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Латин-
ська Америка тощо).

Середньовічний карнавал, як зауважив 
один з найкращих його знавців М. Бах-
тін, створював особливе «сміхове» світо-
сприйняття, пародіюючи офіційну соці-
альну ієрархію і церковні ритуали. Саме в 
карнавалі, який відбувався просто неба на 
площах і вулицях міста, найвиразніше ви-
являлася демократична «народно-площад-
на» стихія масового свята. «Святковість 
тут, – писав М. Бахтін, – ставала фор-
мою другого життя народу, який вступав 
тимчасово в утопічне царство загальності, 
свободи, рівності та достатку» [1, с. 14].

Маскарад (фр. – «Mascaradе», італ. – 
«Mascherate») – костюмований бал з мас-
ками, що виник як аристократична версія 
та антитеза середньовічного карнавалу. 
Середньовіччя – суперечлива доба, яку 
можна характеризувати як темні часи, 
сповнені дикості й фанатизму, і як ори-
гінальну цивілізацію з притаманним їй 
етикетом, складною символікою, розвину-
тою системою церковних і світських ри-
туалів. Люди цієї доби яскраво й гостро 
відчували смак життя, постійно очікуючи 
кінця світу, вони відрізнялись особливою 
емоційною вразливістю, високо цінували 
публічність і видовищність. Представни-
ки знаті демонстративно наголошували 
свій матеріальний і соціальний статус 
через одяг, коштовності, пишні кортежі 
тощо, тоді як бідні не соромилися вистав-
ляти напоказ свою вбогість і жебрацтво. 
Зі зміцненням феодально-державного сус-
пільства істотна відмінність між багатими 
й бідними дедалі виразніше виявлялася 
не лише в матеріальному побуті, але й у 
сфері задоволення духовних потреб і жит-
тєвих насолод.

Через незначну кількість джерел важ-
ко відтворити найглибшу історію євро-
пейських балів-маскарадів. Їхніми попе-
редниками в ранній період середньовіччя 
були церковні процесії та вистави. Майже 
до ХV ст. в багатьох католицьких краї-
нах усі народні свята відзначалися безпо-
середньо в церквах і біля них – місцях, 
які належали всім парафіянам. Тут не 
лише молилися і слухали проповіді, але й 
грали в м’яча і танцювали, улаштовували 
бенкети та спектаклі у формі містерій за 
сюжетами з Біб лії.

За свідченням отців церкви, танці пер-
ших християн продовжували традицію 
античних хороводів, де чоловіки й жін-
ки виступали окремо, а їхні рухи мали 
цнотливий і «добропристойний» характер. 
Проте із часом давнє релігійно-ритуальне 
значення танцю поступилося місцем прин-
ципу ігрового залицяння й кохання двох 
протилежних статей. Унаслідок цього чо-
ловіки й жінки танцювали вже не порізно, 
як раніше, а разом. У всіх куточках Єв-
ропи парні танці викликали гострий осуд 
церковних моралістів. Тих, хто їх викону-
вав, вони вважали «породженням пекла», 
«кандидатами на вічні муки в загробно-
му житті». Проте ці перестороги не мали 
знач ного успіху.

Ще однією важливою передумовою 
виникнення балів-маскарадів слугувала 
архітектура середньовіччя, зокрема фео-
дальні замки й палаци. У кожному з них 
обов’язково передбачався великий бен-
кетний зал, де господар разом із членами 
родини, почтом і запрошеними гостями 
не лише трапезував, але й улаштовував 
пишні прийоми й різноманітні розваги. 
Є відомості про те, що при французько-
му дворі, уже починаючи з ХІІІ ст., під 
час бенкетів розігрувалися невеликі ви-
стави – так звані entrements – і виконува-
лися різні танці народного характеру. Ці 
бенкетні розваги стали зародком майбут-
ніх пишних сценічних придворних вистав 
і театралізованих свят. Як засвідчують іс-
торичні джерела, перші масковані зібран-
ня знаті, не змішані з натовпом простого 
люду, відбувалися при королівських дво-
рах Франції, Іспанії, Італії здебільшого 
під час карнавальних веселощів.

Одна з перших спроб улаштувати 
маскарад виявилася невдалою. Це тра-
пилося 1391 року в Парижі за правлін-
ня Карла VІ Валуа. Заради розваги гру-
па молодих придворних підготувала до 
свята сюрприз – «танець дикунів». Для 
цього вони пошили собі костюми, вивер-
нуті хутром назовні, і в такому вигляді, 
прив’язані один до одного ланцюгами, 
увірвалися до танцювальної зали. Вони 
бігали, стрибали, реготали, викрикували 
нерозбірливі слова, імітували поведінку 
диких тубільців. Щоб розкрити інког-
ніто дивних прибульців, герцог Орлеан-
ський підійшов до одного з них, трима-
ючи в руках факел. Ненароком полум’я 
від нього охопило костюм учасника дійст-
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ва і швидко перекинулося на одяг інших 
«диких» та гостей. Унаслідок цього чи-
мало людей постраждало. Ця катастро-
фічна подія ввійшла в історію під іроніч-
ною назвою «балет полум’яних» («bal des 
ardents») [2, с. 296; 4, с. 312–313].

Блазнівські маскаради за участю осіб 
вищого світу влаштовували і при інших 
великих та малих правлячих дворах Єв-
ропи. Зокрема, у Німеччині в ХVІ ст. 
здобули слави рицарські «ігри» з танця-
ми при дворі герцога Вюртемберзького. 
Окрасою програми одного з таких костю-
мованих свят став епізод, коли із чоти-
рьох голів величезного розміру вистрибу-
вали 20 ряджених, які плигали й водили 
хороводи під акомпанемент примітивної 
музики [4, с. 314].

Популяризації маскарадного костюму-
вання серед представників вищої верстви 
почасти сприяли і середньовічні рицар-
ські турніри. Відомо, що їх учасники, 
крім гербів і геральдичних емблем, не-
рідко використовували маски й екзотичне 
вбрання, створюючи відповідні символіч-
ні образи. Дружини, які супроводжували 
рицарів, з’являлися на ристалищах нерід-
ко одягнені в древні костюми під іменами 
Кіра, Александра Македонсько го, Цезаря, 
Короля Артура та Карла Великого; інші 
приймали імена й носили кольори відо-
мих епічних героїв – Ланселота, Триста-
на, Роланда, Рено, Олів’є. Популярними 
персонажами-масками рицарських тур-
нірів могли бути бійці, які виступали в 
образах героїв давньогрецької і давньо-
римської міфології [3, с. 134–135]. Най-
більшою вибагливістю в убранні лицарів 
вирізнялися їхні нашоломники, оздоблені 
султанами й багатим декором. Тут фігуру-
вали різноманітні символічні зображення: 
дракони, химери, голови кабанів, левів, 
буйволів, сфінксів, орли, лебеді, кентав-
ри, амури, які стріляли з луків, дикуни 
з палицями, башти, бійниці та багато ін-
шого [3, с. 134–135]. Яскрава гра барв і 
сюжетів вражала глядачів, надаючи тур-
нірам характеру святкового видовища. 
Сама процесія до місця турніру також 
мала вигляд своєрідного спектаклю. До її 
складу, крім самих лицарів і супровідно-
го почту, входили символічні колісниці, 
які зображували Фаетона й Сонце, пори 
року, Аврору чи Орфея з лірою тощо.

Сформувати уявлення про те, які роз-
ваги пропонувалися гостям знатних фе-

одалів під час бенкетів не лише після 
турнірів, але й великих свят, дозволяють 
описи де Баранта з книги «Історія гер-
цогів Бургундських». Свідок цих розваг 
зазначав: «Коли всі сідали за стіл трапе-
зування й весело куштували смачні вишу-
кані страви, то раптом швидко відкрива-
лись одні з дверей величезної зали, і туди 
виходив величезний єдинорог; на ньому 
сидів леопард, який тримав у кігтях ан-
глійський прапор і маргаритку; квітку він 
підносив герцогу. Потім з’являлася одяг-
нута пастушкою карлиця Марії Бургунд-
ської; ця костюмована карлиця сиділа 
верхи на золотому леві; механічний лев 
розкривав свою величезну пащу й спі-
вав рондо на честь прекрасної пастушки. 
За ними являвся в залу величезний кит 
довжиною в шістдесят футів, а за ним 
ішли два велетні. Тіло кита було таким 
великим, що в ньому міг би розміститися 
вершник. Хвіст і плавники кита постійно 
рухались, а замість очей були вставлені 
два великі дзеркала. Потім кит розкривав 
пащу, і звідти виходили сирени, які спі-
вали дивних пісень, а потім – ще дванад-
цять  витязів..» [3, с. 148].

Поряд із Францією ще одним законо-
давцем європейської моди щодо популяри-
зації маскарадів слід визнати Італію. Ще 
із середніх віків чимало її міст захоплю-
вали й розважали своїх громадян і гостей 
театральними виставами, музикою, пиш-
ними процесіями, святами та розкішними 
костюмами. Прославилася в цій справі 
Венеція, яка, власне, є театром на воді. 
Перша згадка про буйні венеціанські свя-
та, які передували Великому посту, нале-
жить до 1268 року, коли гультяям у мас-
ках заборонили кидатися яйцями з вікон.

Цікава історія венеціанського карнава-
лу. Існує легенда, що його заснували на 
честь щасливого звільнення викрадених 
далматинськими піратами венеціанських 
дівчат-наречених. Середньовічний карна-
вал, вочевидь, був не лише веселим, але й 
кривавим. Аж до ХVІІ ст. на площі Свя-
того Марка в присутності дожа заганяли 
дванадцять свиней і одного бика. Напри-
кінці видовища свиней кололи, а бику від-
рубували голову. Пізніше ці варварські 
забави було скасовано.

Підкорюючись смакам відповідної 
доби, венеціанський карнавал поступово 
трансформувався в «галантне свято-мас-
карад», де панувала атмосфера грайливо-
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го лукавства, зухвалих витівок і амурних 
пригод. У численних тавернах та інших 
подібних місцях, ховаючись під масками, 
венеціанські патриції та бюргери зраджу-
вали своїм дружинам, а ті у свою чергу 
також знаходили втіху «на стороні». Не 
піддатися плотським спокусам напередод-
ні посту, коли навіть церква дивилася на 
ці гріхи крізь пальці, було непробачною 
дурістю.

Одним з відгалужень венеціансько-
го карнавалу можна вважати знамениту 
commedia dell’arte, яку розігрували на 
імпровізованих і пересувних сценах, а ін-
коли й у палацах вельмож.

Актори в цих імпровізованих виста-
вах часто виступали в масках, які з часом 
перетворилися на канонічні театральні 
типи, відомі не лише в Італії, але й інших 
європейських країнах. Маски commedia 
dell’arte живуть за законами людських 
пристрастей: Арлекіно (первісно – родом 
з Бергамо) – наївний простак, завжди ви-
ходить переможцем з будь-якої халепи; 
Панталоне – карикатурний тип венеціан-
ського купця, символ жадібної глупоти; 
розпутний і потворний Пульчинелла – 
близький родич французького Полішине-
ля; П’єро – засліплений пристрастю чи то 
чоловік, чи то коханець, якого спритно об-
манює чарівна й легковажна Коломбіна. 

До давніх венеціанських образів нале-
жить знаменита «Баута» – таємнича біла 
півмаска, нерідко облямована чорною бо-
родою. Тому, хто її носив, вона надавала 
страхітливого вигляду. Дуже виразний і 
образ Чумного Лікаря – фантастичної фі-
гури в чорному плащі й масці з довгим 
«дзьобом». За легендою, у таких масках 
обходили зачумлені помешкання серед-
ньовічні лікарі; суміш трав, покладена 
до «дзьоба», захищала їх від зараження. 
Для карнавальних фліртів і любовних 
інтрижок часто використовували маски 
«Маттачино» й «Моретто», що закривали 
повністю обличчя, залишаючи лише ву-
зенькі щілини для очей.

Історичні джерела дають можливість 
простежити, як святкові традиції мас-
карадних балів поширювалися в Євро-
пі, мігруючи із Заходу на Схід. У като-
лицьких країнах М’ясопуст (Масляна) з 
давніх- давен уважався загальновизнаною 
перепусткою в час буйних танців і розваг. 
Старочеська хроніка, наприк лад, доне-
сла до нас запис про те, що «король Аль-

брехт на <...> бенкеті з придвор ною мо-
лоддю так розвеселився, аж зламав собі 
ногу» [7, p. 15]. З цих хронік дізнаємося 
про ще один цікавий факт: 1477 року ко-
роль Владислав у м’ясопусний тиждень 
покликав до свого двору в Старому Місті 
празьких знатних міщан зі своїми дружи-
нами: «А то танець був великий, і сам ко-
роль танцював з патлатою крамаркою, а 
перед ним Мартін недорослий світильник 
тримав» [7, p. 15].

Бучні забави Масляної, що їх влаш-
товував монарх разом зі своїми підда-
ними, – це відгомін патріархальної ста-
ровини, святковий пережиток докласової 
рівності. Розвиток станового феодального 
суспільства призвів до того, що правляча 
верхівка поступово сформувала окрему 
елітарну традицію розваги, одним з ком-
понентів якої стали бали-маскаради.

У середньовічній Угорщині, як і в 
Чехії, перші документальні згадки про 
звичай рядження в період Масляної на-
передодні Великого посту належать до 
ХV ст. Особливий інтерес викликають 
повідомлення про святкові забави з мас-
ками в королівському дворі в Буді. Так, 
дізнаємося, що один з найвизнач ніших 
правителів Угорщини король Матяш І 
(1458–1490), який багато зробив для еко-
номічного й культурного піднесення своєї 
краї ни, отримав як подарунок від італій-
ських родичів своєї дружини вишукані 
мистецькі маски різного кольору, які ре-
презентували бородатих і безбородих са-
рацинів, старих і молодих людей, а також 
маски із зачісками, схожими на іспанські 
тощо. Фашингові (на Масляну) забави 
з масками й костюмування при королів-
ському дворі в Буді продовжувалися й 
після смерті Матяша, до того часу, коли 
Угорщина впала під навалою турків. Про 
нещасного короля Людвіга ІІ, який утра-
тив життя молодим у битві під Мохачем 
(1526), маємо дані, що він щорічно у ві-
второк перед початком посту (останній 
день карнавалу) носив на собі голову лю-
ципера з бичачими рогами або ж вбирав-
ся в костюм журавля зі зміїним хвостом. 
Літописні документи зберегли пам’ять про 
театралізовану процесію на Масляну в 
Буді, у межах якої двоє дворян улашто-
вували герць, причому один з них зобра-
жував Дикого Чоловіка, а інший – Чор-
та. З тих самих джерел довідуємося, що 
у святкових імпрезах при королівському 
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дворі в Буді не раз фігурували маски сло-
нів [5, p. 142].

Ще одна католицька країна – Поль-
ща, де традиція весело й бучно прово-
дити останній тиждень перед Великим 
постом має глибокі корені. «Запусти» 
(«zapusty») – старопольська назва карна-
валу, який триває від Трьох королів до 
Великого посту. Характерною забавою ви-
ключно вищого стану – шляхти й магна-
тів – у цей період були Kuligi – традицій-
ні катання на конях, запряжених у сани, 
і взаємне відвідування сусідів з усієї око-
лиці. За словами О. Кольберга, на запус-
ти весь повіт, а нерідко й ціле воєводство 
перетворювалися на єдину шляхетську 
родину, де кожний господар намагався 
виявити максимальну гостинність і най-
краще розважити своїх гостей.

Переодягання в незвичайні костюми й 
маски – давній звичай польських запус-
тів, звідси – і спеціальна назва ряджено-
го на Масляну – «zapustnik». Перші до-
кументальні свідчення про веселі обходи 
машкарників у селах і містах належать 
до доби середньовіччя. Так, Миколай 
Рей (1505–1569) – видатний польський 
письменник-документаліст – гост ро кри-
тикував тих, хто, забувши християнський 
обов’язок, шаліє в неділю м’ясопусну, 
змінивши обличчя масками й убравшись 
у костюми, подібні до чортів [8, s. 148]. 
Натомість відомий поет і сатирик Вацлав 
Потоцький (1621–1696) у праці «Ogrod 
fraszek» характеризує рядження на запус-
ти нейтрально, без жодного осуду:

...od poganὸw zaczęty, dziś trwa
Zwyczai stary,
Na święta bachusowe ubierać
Maszkary /.../  [8, s. 148].

Якщо рядження на Масляну є язич-
ницькою спадщиною, то звичай улашто-
вувати великосвітські маскарадні бали – 
reduty, – безумовно, є витвором пізнього 
середньовіччя. І тут знову простежуємо 
італійський вплив. На думку Ганни Ши-
мандерської, традиція публічних забав 
з масками, чи редут, була започаткована 
в Польщі, найвірогідніше – у 1518–1519 
роках за ініціативи королеви Бони Сфор-
ца (1494–1557) [8, s. 148]. Представниця 
аристократичного італійського роду стала 
другою дружиною Зигмунда Старого й 
значною мірою сприяла тому, щоб коро-

лівський двір у Вавелі своєю пишністю і 
блиском не поступався резиденціям най-
могутніших династій Європи. ХVІ ст., на 
яке припадає панування останніх Ягело-
нів, було «золотим віком» Ренесансу й 
часом розквіту культури, науки та мисте-
цтва. У цьому столітті тодішня столиця 
Краків і Вавель стали місцем різноманіт-
них урочистих церемоній. Тут постійно 
влаштовували рицарські турніри, різні 
народні гуляння та придворні свята. Щоб 
задовольнити зростаючий потяг до роз-
кішного світського життя, у ХVІ ст. у 
Вавелі було збудовано величезний рене-
сансний палац-фортецю, типове palazzo in 
fortezza. Уже за часів правління сина Зиг-
мунда Старого і Бони – Зигмунда ІІ Ав-
густа (1520–1572)  – маскарадні процесії 
та розваги влаштовували не лише під час 
Масляної, але й на бучних весіллях та 
інших урочистостях осіб, які належали до 
королівського дому й магнатських родів. 
Як правило, у таких випадках для кон-
кретної події обирали певну міфологічну 
тему, яку театрально репрезентували пуб-
ліці алегоричні персонажі: День і Ніч, 
Дикий Чоловік, Сатурн, Діана, Венера, 
Купідон, Атлас, Геркулес та ін. [див.: 6, 
p. 176–179]. Уже на початку ХVІ ст. були 
відомі вироби краківських ремісників – 
різно манітні види запусних масок для 
окремих статево-вікових груп.

Подальша еволюція великосвітських 
королівських маскарадних забав у Поль-
щі, як і в інших країнах Європи, пішла 
двома шляхами. Перший з них полягав 
у тому, що бали-маскаради аматорів по-
ступово стали справою професійних 
акторів – танцівників, втратили свою 
обов’язкову належність до карнавального 
часу й трансформувалися в самостійний 
вид музичного і театрального мистецтва – 
балет. Специфіка й етапи цього процесу 
добре досліджені істориками культури.

Нас у цьому випадку більше цікавить 
інший шлях розвитку балів-маскарадів 
як публічної розваги, що поступово де-
мократизувалася й перетворилася з атри-
бута великосвітського життя на стерео-
тип святкової поведінки широких верств 
населення. 

З перенесенням столиці Речі Посполи-
тої до Варшави (1611) сюди перебирається 
королівський двір, а з ним – започатко-
вана ще в Кракові традиція редут. Попу-
ляризація цього звичаю в колах шляхти, 
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а потім і плебсу призводить до того, що 
цим терміном визначають не лише костю-
мовані бали, але й спеціальні приміщен-
ня, де вони відбувалися.

Першим організатором публічних ре-
дут у варшавському Новому місті був 
італієць Сальвадор. Пізніше почали ви-
никати більші й менші редутові сало-
ни – своєрідні клуби, у яких сотні людей 
проводили святкове дозвілля: танцювали, 
грали в карти, жартували. Спеціальна 
прислуга роздавала відвідувачам різнома-
нітні маски, що надавало цим зібранням 
присмаку втаємниченості й авантюрнос-
ті. Карнавальна свобода дозволяла віль-
но спілкуватися людям нижчого стану з 
панами, фліртувати й заводити любовні 
інтрижки жінкам і чоловікам.

Придбавши вхідний квиток на реду-
ту, гості цим самим оплачували світло і 
гру музикантів у танцювальній залі. За 
реш ту – воду, алкогольні напої та закус-
ку – треба було розраховуватися додатко-
во. Крім варшавських, неабияку популяр-
ність у ХVІІ ст. мали редути на Масляну 
в багатому поморському місті Гданську. 
Маскарадні бали тут проходили як у па-
лацах аристократів, так і в цехових бу-
динках місцевих ремісників. Історичні 
документи зберегли відомості про те, що 
на цих учтах перебрані на негрів ковалі 
виконували іспансько-мавританський та-
нок – мореску, а різники стрибали, грізно 
потрясаючи своїми сокирами, з ранньо-
го середньовіччя дійшов стародавній та-
нець морських піратів з оголеними меча-
ми [8, s. 149].

У подальшому танцювальна програ-
ма редут втрачала архаїчну простоту й 
напов нювалася парними танцями різного 
походження. Ще в період середньовіччя 

в західноєвропейських країнах сформува-
лося дві категорії танців: повільні («тягу-
чі») та швидші зі стрибками. Перші вва-
жалися палацовими, аристократичними, 
тоді як другі були характерніші для на-
родного середовища.

Мармуровим і паркетним підлогам па-
лаців дуже підходили так звані прогулян-
кові або променадні танці, які не передба-
чали швидких рухів і стрибків. Почасти 
це було зумовлено і модою: жінки вищих 
та середніх верств носили на балах сук-
ні з дуже довгим шлейфом, що волочився 
по підлозі й диктував особливу пластику 
рухів. Неодмінними прикрасами галант-
них свят при дворі французького короля 
Людовіка ХІV (Сонце) вважалися танці 
куранта й павана, головний секрет яких 
полягав у вмінні граціозно виступати й 
робити церемоніальні реверанси. Пізніше 
ці танці замінив величавий і вишуканий 
польський полонез, яким відкривалися 
всі бали.
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SUMMARY

The sources of origin of European aristocratic tradition of fancy-dress balls are elucidated in the article. 
The author is tracing common and different features of carnivals and masquerades, proving that these are 
genetically related phenomena, but each of them has its own specific way of development in time and space.

The carnival has become a mass popular holiday with street processions, games and masking perfor-
mances adapted for the stage in the Middle Ages owing to the development of European self-governed cities 
and the formation of the class of bourgeoisie – burghers. It’s worth to emphasize, that authentic carnival is a 
synthesis of West European civilization and Catholicism.

Architecture of the Middle Ages, feudal castles and palaces in particular, has been an important premise 
of the fancy-dress balls origin. A large banquet hall, where the host with the members of the family, escort 
and invited guests not only had meal, but also arranged magnificent receptions and various entertainments, 
was obligatory envisaged in each of them. As historical sources assure, the first masking gathering of the 
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aristocracy, not compounded with the crowd of ordinary people, took place at royal courts of France, Spain, 
Italy mainly during the carnival merriment.

Partly medieval knightly tournaments, which participants often used not only coat of arms and heraldic 
emblems, but also masks and exotic attire, creating appropriate symbolic figures, assisted the popularization 
of fancy dresses among the representatives of the highest stratum.

Written monuments allow to trace the extension of festive traditions of fancy-dress balls in Europe, 
migrating from West to East. Especially in Poland during the ruling times of Zyhmund II Avhust (1520–
1572) – masquerade processions and entertainments were arranged not only at Pancake week, but also at 
the pompous weddings of the persons, belonging to the royal house and baron families. As a rule, a certain 
mythological theme, theatrically represented to the audience by allegoric characters, was chosen in such 
cases for the concrete event.

Further development of genteel masquerade entertainments in European countries was in two ways. The 
first of them consisted in the fact that fancy-dress balls of the amateurs have gradually become the deed of 
professional actors-dancers and transformed into the independent kind of art – ballet. The author is more 
interested in the other way of fancy-dress balls development as a public entertainment, which has gradually 
democratized and turned into the stereotype of festive behavior of various strata of society.

Keywords: masquerade, mask, carnival, Pancake week, the Middle Ages, dances, court balls.

УДК 2–788:257.2 Юрій Писаренко 
(Київ)

ВОЛОДАР ВІРТУАЛЬНОГО СКАРБУ  
(чернець у язичницькому сприйнятті)

У статті по-новому розкрито традиційне уявлення про ченця як «володаря скарбу», з ураху-
ванням розгорнутого тлумачення категорії «невидимого» в архаїчному світогляді.

Ключові слова: чернець, скарб, рід, причастя, видимий, невидимий, чужий.

В статье по-новому объясняется традиционное представление о монахе как «обладателе кла-
да», с учетом развернутой трактовки категории «невидимого» в архаическом мировоззрении.
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The article explains traditional conception of the monk as a master of treasure in the modern way, 
taking into account the detailed interpretation of the invisible category in archaic world-view.

Keywords: monk, treasure, kin, communion, visible, invisible, strange.

У Києво-Печерському патерику не-
одноразово натрапляємо на розпо-

віді про боротьбу того чи іншого ченця зі 
своїм потягом до збагачення, а також про 
всілякі зазіхання розбійників на майно 
іноків 1. Особливо примітним є сюжет кін-
ця ХI cт. зі Слова 33 «Про святих Федо-
ра і Василя» [1, с. 161–171]. Обидва ченці 
гинуть від руки князя Мстислава Свято-
полковича, який безуспішно допитувався 
в них, де Федір перезаховав «варязький 
скарб». Усупереч фантастичності відомос-
тей про скарб дорогоцінних «латинських» 
сосудів, нібито закопаний ще варягами 
в однойменній печері, сучасні археоло-
ги, слідом за шукачами скарбів ХVI–

ХVII ст., допускають можливість його ре-
ального існування [3, с. 51–53; 4, с. 27].

Очевидно, не без впливу цього сказан-
ня з Київського патерика, сформувався 
аналогічний сюжет кінця ХI ст. «Повісті 
про утвердження християнства в Росто-
ві», згідно з яким, бажаючи помститися 
св. Оврамію Ростовському, диявол в об-
разі воїна звинуватив ченця перед кня-
зем у приховуванні скарбу. Відмінність 
останньої історії лише в тому, що викрит-
тя ворожих підступів зберегло святому 
 життя [24].

Легенда про загибель ченця від рук 
розбійників через невідомий йому скарб 
побутує і в с. Троїцьке Калузької області. 
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Вона приурочена до т. з. Монахової кри-
ниці, яку й нині вшановують як святиню 
[18, с. 284–285]. Відлуння семантичного 
зв’язку ченця зі скарбом містить і загад-
ка, наведена В. Далем: «Чернец молодец 
по колена в золоте?» (горщик у печі) [9, 
стб. 1316] 2.

Переконаність у володінні ченців скар-
бами була, очевидно, поширена і за межа-
ми східно-слов’янського ареалу – у наших 
західних сусідів. Так, згідно із «Чесь-
кою хронікою» Козьми Празького (перша 
чверть ХІІ ст.), на початку ХІ ст. жертвами  
вимагання грошей стали п’ятеро ченців- 
відлюдників у Польщі [12, с. 89–90].

Асоціація ченця з багатством парадок-
сальна, адже однією з умов чернецтва, за 
визначенням, є відраза до користолюб-
ства. Причому в образі «ченця-володаря 
скарбу», очевидно, помітна певна смислова 
єдність «чернець-скарб», або ж «чернець 
є скарбом» (чернець як скарб), а «скарб є 
ченцем». Думаючи про одне, мали на ува-
зі інше. Тому можна припустити, що за 
ними стоїть певний початковий загальний 
смисл, варійований від «ченця» до «скар-
бу». Головне, що зближує образи «ченця» 
і «скарбу», це їх прихованість від світу, 
невидимість, особливо, якщо йдеться про 
перебування в печері. І власне смислове 
злиття образів «ченця» і «скарбу», оче-
видно, здатне глибше для нас розкрити 
зміст самої «невидимості», що їх «поро-
дила». Про те, що провідну роль у цьому 
поєднанні грає саме «невидимість», від-
даленість від людей, на наш погляд, до-
датково свідчить посмертне зіставлення зі 
«скарбом» «не спійманого світом» Г. Ско-
вороди 3, яке, до того ж, підтверджує, що 
мову можна вести не лише про уявне воло-
діння скарбом, але й про смислову спілку 
«людина-скарб».

Недосяжності скарбу протистоїть жага 
його знайти. На нього існує суспільний за-
пит. Невловимість, з якою шукач, як пра-
вило, не хоче миритися 4, в уявленні про 
скарб створює надзвичайну напруженість. 
У цьому бажанні скарбу вбачаємо квінте-
сенцію «бажання» як такого – якесь уза-
гальнене вітальне устремління.

Стосовно ченця, то, на перший погляд, 
можна говорити радше про протилежне – 
його уникання, острах. У літописах ви-
падкова зустріч із ченцем, відлюдником 
уважається поганою прикметою 5. Подібне 
уникання ченця засуджують і повчан-

ня проти язичництва 6. Ченців уважали 
«живими мерцями»: «...Вони живі мерці, 
вони лише для Бога живі, а для світу – 
мертві» [25, с. 210]. Водночас, як і в ін-
ших випадках амбівалентного сприйняття 
«смерті», образ ченця не був чужий ідеї 
вітальності, хоча й такої, що перебуває у 
прихованому стані: на еротизм ченця на-
тякали присвячені йому сороміцькі пісні 7, 
а відомий релігієзнавець ХІХ ст. М. Галь-
ковський навіть навів приклад, коли чер-
нець виступав ритуальним джерелом 
плодючості молодят на весіллі 8. Таким 
чином, ченця вважали, з одного боку, 
ідеалом християнина [31, с. 194–195], а 
з іншого, – він підпадав під критерії пев-
ного класу персонажів, передбачених уже 
язичницькою традицією.

Головне, чим язичницьке світосприй-
няття відрізнялося від християнського, – 
це принциповим колективізмом і невизна-
нням індивідуалізму як такого [34, с. 32]. 
Базуючись насамперед на тісній згурто-
ваності родового колективу, архаїчна тра-
диція не допускала випадіння будь-чого 
або будь-кого із загального зв’язку 9. На-
віть сама смерть нібито не переривала цей 
зв’язок остаточно, оскільки могла перед-
бачати відродження померлого в земному 
житті, як правило, в особі нащадка [10, 
с. 29]. Окрім того, «чужий» також опиняв-
ся потенційно «своїм», оскільки до нього 
міг бути застосований ряд адаптивних об-
рядів (обрядів агрегації – включення), 
які вможливлювали входження в даний 
колектив [7, с. 29–42; 14, с. 111–112]. Як 
смерть, так і чужість засвідчували «тим-
часову віддаленість», невидимість члена 
роду. Відтак і чернець, і скарб, незважа-
ючи на їхню відчуженість щодо соціуму, 
також залишалися в його орбіті. Отже, 
підкреслимо, що традиційне, язичниць-
ке, сприйняття чернецтва, відлюдництва, 
будь-якої віддаленості, замкненості від 
суспільства, яка також властива скарбу, 
відображає точку зору родового колекти-
ву. Ченця, у першу чергу, розглядали як 
члена роду, хоча й такого, що від нього 
відійшов.

Відлюдник, який, здавалося б, відмо-
вився від усього земного [31, c. 197], вод-
ночас уявно наділений функцією володін-
ня. Окрім того, він нібито обіймає «ціле» 
(скарб), на яке, як правило, претендує 
суспільство, «рід». Тобто сприйняття лю-
дини в архаїчному суспільстві опосеред-
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коване якоюсь матеріальною, родовою 
субстанцією 10, причому, віддаляючись від 
роду, людина мов би перетягує її на себе, 
концентрує в собі як ціле.

З’ясовуючи відношення людини, родо-
вича до цієї субстанції, логічно згадати про 
таке явище, як «причастя». Його приклад 
знаходимо в співволодінні княжого роду 
Рюриковичів «Руською землею». Згідно з 
О. Толочком, «своє колективне пануван-
ня княжий рід розглядає як “причастя”, 
вкладаючи в це поняття смисл тілесного 
акту, за значенням аналогічного церков-
ному таїнству – причащання святих да-
рів. “Причастя” – це долучення князя до 
“землі”, отже, до спільного тіла шляхом 
виділення йому “части”» [30, с. 39]. Тут 
братерський батьківський рід зливається 
із землею, яка, через образ Матері-землі, 
сягає архаїчного уявлення про територію 
материнського роду [19, с. 151]. Член роду 
іманентно причаствує надбанню роду, яке 
охоплює родову територію-землю з її ма-
теріальними ресурсами. Найбільш за-
гальну – архетипну – картину причастя 
унаочнює розподіл мисливської здобичі 
первісною групою, який охарактеризо-
ваний Ю. Семеновим як «розбірні» від-
носини розподілу. Усі споживали тушу 
тварини одночасно, спільно, один в одно-
го на очах, ніхто не міг свою частину ку-
дись віднести або залишити на потім [29, 
с. 109–110]. Отже, якщо володар «ціло-
го», чернець, однозначно локалізується 
поза межами видимості соціумом, то для 
первісного колективу навпаки – взаємна 
видимість причастників обов’язкова.

Ментальні передумови і структуру по-
дії колективної трапези-причастя можна 
репрезентувати так:

1) постійне бачення одним одного чле-
нами архаїчного колективу, які перебу-
вають на обмеженій території, за умови 
нерозділеності суб’єкта і об’єкта, неви-
окремлення «я» [13, с. 125, 129; 34, с. 32], 
у першу чергу мало створювати своєрідну 
ілюзію «причастя спільному зору» (рів-
нос ті «видимості» і «бачення»), про що 
ми неодноразово писали [22, с. 113];

2) сучасні метафори «ситих» і «голод-
них» очей засвідчують те, що образ зору 
може поєднуватися з «насиченням». Це ж 
підтверджує і російське «замовляння на 
царські очі» (у запису ХІХ ст.), у яко-
му «очі царя» називають «годувальника-
ми» 11 [22, с. 116];

3) неможливість будь-кому приховати 
свою частку спільної трапези до функції 
«зору-бажання» додає з боку колективу 
функцію «зору-контролю».

У кожному із цих виявів око є ніби «ор-
ганом небайдужості, співпричетності, ко-
лективізму». У результаті «зір» і «акт їжі» 
переплітаються так, що вже складно зна-
йти початок цього клубка і достовірно зро-
зуміти, що тут первинне, а що вторинне. 
Відтак вимальовується така картина: ти 
їси шматок у всіх на виду, і він ніби вмі-
щує в собі всіх причастників. Твій шма-
ток – це частина, яка містить у собі ціле, 
буквально, за принципом голограми. За-
гальний «зір-контроль» забезпечує рівно-
вагу, паритет, що не дозволяє перетягнути 
«ціле» одному. Родовий зір (без суб’єкта 
й об’єкта) є перебуванням у загальному 
взаємному «поїданні-причасті», що не зни-
щує, а підтримує ціле. Так утворюється 
певний осередок вітальності, який можна 
порівняти з мірно палаючим «гераклітов-
ським» вогнем. 

Але, якщо ти їси цей шматок десь окре-
мо, ти ніби поглинаєш інших, позбавляючи 
їх, через небачення ними тебе, можливості 
певної компенсації шляхом колективного 
стримуючого контролю. Якщо в першому 
випадку всі були в однаковому станови-
щі, оскільки кожен відразу ж «мстився» 
за поїдання «себе» товаришем – «його» 
поїданням, то в другому – кожен член 
колективу, окрім «крадія» шматка, такої 
можливості позбавлений. Тільки сам по-
рушник «поїдав» їх. Приховування, не-
видимість ставали «цілим», «в’язницею» 
колективу, його вітальності. «Ціле» вима-
гало розподілу, дроблення.

Про що б не йшлося в конкретному ви-
падку – викрадене надбання колективу або 
ж про людину, що стала невидимою, зали-
шивши рід (чи померла), обидвоє асоцію-
валися з якоюсь частиною колективної суб-
станції, яка водночас уміщує в собі ціле. 
Власне кажучи, будь-який член архаїчного 
колективу сам є прихованим (латентним) 
«об’єктом» причастя – мовби поділеним на 
всіх, – але водночас є і «суб’єктом», усіх 
у собі вміщуючим 12. Таке, викликане від-
сутністю поділу на суб’єкт і об’єкт, світо-
сприйняття, згідно О. Фрейденберг, мож-
на визначити як «суб’єктно-об’єктне» [32, 
с. 31]. Ухід-невидимість-неділення стано-
вить «ціле», як наприклад, у випадках від-
людника-ченця або скарбу.
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Підтвердження того, що в архаїці не-
видимість-відхід від світу означає «не-
ділення» (тобто нібито ув’язнює в собі 
колективне «ціле»), знаходимо в антич-
ному персонажі Тімоні. Згідно Лукіану 
(II ст. н. е.), цей шанований афінянин 
був відомий своєю щедрістю, яка, урешті-
решт, його розорила. Згодом він знайшов 
скарб, асоційований зі старезним, незря-
чим богом багатства Плутосом. З тих пір 
Тімон перетворився на протилежність собі: 
перестав дарувати, ховався від людей, збу-
дував над своїм скарбом вежу, аби прожи-
ти в ній до кінця своїх днів на самоті [16, 
с. 234–259]. У більш раннього Арістофана, 
у «Лісістраті» (411 р. до н. е.), міститься 
таке: «...Тімон в ліси пішов, / У похмурій 
печері жив»1* [2, с. 318] 13, що безпосеред-
ньо зближує його із ченцями. По суті, не-
видимий скупар Тімон, як «річ у собі», 
дублює сліпого «Плутоса-багатство», ко-
трого, як скнару, особ ливо яскраво пред-
ставляє Арістофанова комедія «Плутос» 
(388 р. до н. е.) [33, с. 236]. Це відповідає 
висновку В. Проппа, що «активна сліпота» 
і пасивна – «невидимість» – спочатку сві-
тоглядно між собою зливалися [26, с. 72]. 
Таке було можливе саме завдяки архаїч-
ній нерозчленованості суб’єкта і об’єкта, 
що у свою чергу вказує на первинний збіг 
між «видимістю» і «зрячістю» (про що, 
почасти, ми вели мову). Відповідно, неви-
димість-сліпота асоціювалася із «цілим-
недаруванням», тоді як видимість-зрячість 
означала «дарування-причастя».

Яскравим прикладом того, що «види-
мість-бачення» містила в собі сенс «при-
частя, дарування, розподілу» є «дару-
вальниця багатства» ведична богиня зорі 
Ушас [27, с. 61–63]. Очевидно, ідеться 
про абстрактне земне благо, що зі світан-
ком стає видимим, загальнодоступним. 
Подібно до первісної здобичі, воно розпо-
діляється-роздається у всіх на очах. Ви-
димість – основа «раздаровування-при-
частя», тому Ушас «дарує», тобто робить 
видимим. Не випадково в Х гімні Авести 
про неї мовиться, що вона «проглядає в 
кожному, хто очима моргає» [11, с. 55].

Натомість зв’язок багатства, при-
хованої вітальності з невидимістю, зо-
крема підземністю, може демонструвати 
також імовірне зображення Велеса-Воло-
са – «скотья бога» (божества багатства) 

1* Тут і далі переклад з рос. автора статті. – Ред.

в образі гіганта – «держателя землі» на 
Збруцькому ідолі [28, с. 427] 14. Тут він 
нагадує мешканця печери. При цьому 
індо європейський корінь *wel- розшифро-
вується як «бачити» [36, р. 591–593], що, 
у застосуванні до Волоса, може вказувати 
на діалектику «видимого» і «невидимо-
го» у зв’язку з розподілом-причастям [20, 
с. 306]. Цікаво, що одна із семантичних 
ліній кореня *wel- – «розривати, грабу-
вати» [32, с. 693, прим. 4]. Раніше роз-
глянутий нами сюжет про грабунки майна 
померлих правителів у середньовіччі [22, 
с. 116–117] 15 або ж прагнення вкрасти 
«чернечий скарб», очевидно, відповіда-
ють мотиву розбивання «цілого- сліпого-
невидимого-смерті» на користь «причастя 
(розподілу)-бачення-вітальності».

Зв’язок «чужого-невидимого-незрячо-
го» з антивітальним «цілим», противним 
Матері-землі (роду), знаходимо також у 
билинах про смерть Святогора, де причи-
ною його кончини є надмірна сила, асоці-
йована з «не своєю», неруською територі-
єю, на якій він мешкає [22, с. 112]. Ця, як 
правило, гориста місцевість, у поєднанні 
із самим ім’ям богатиря, указує на якісь 
«святі гори», що викликають асоціації з 
монастирем.

Про те, що «ціле-велике» суперечить 
«своєму» соціуму, свідчить позначення 
силача-велетня ім’ям «чужого» і «неви-
димого» (небаченого) – обра, чудина, 
гуна, спала [22, с. 112]. «Видимість-зір», 
об’єднуючи собою весь «свій» рід і від-
повідаючи життю як причастю, осерддю 
вітальності, знаходить завершеність «ці-
лого» (де-факто – смерть) у «сліпоті-неви-
димості» чужого, різновидами якого були, 
зокрема, чернець і скарб. Але й останні 
розумілись  як джерело причастя-життя.

Можемо констатувати, що не пов’язана 
з християнством переконаність у «воло-
дінні ченця скарбом» сягає архаїчної тра-
диції, згідно з якою в ченці розпізнавався 
один із представників класу «чужого- 
невидимого». Будучи в поперед ньому 
житті членом роду, чернець причаству-
вав родовому благу, оскільки пере бував у 
«баченні-видимості» з іншими родичами. 
Саме цей «спільний зір» був умовою об-
міну-причастя, який підтримував віталь-
ність. Подальше видалення з видимості 
(рівнозначне осліпленню) порушувало 
безперервний процес зору-обміну, пере-
творюючи ізгоя-невидимого на «ціле», що 
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«замикає» в собі вітальність колективу. 
Таким чином, асоціацію «невидимого- 
сліпого-чужого» із «цілим-річчю в собі» – 
скарбом – потрібно оцінювати з позиції 
родового «зору-видимості», як головного 
чинника причастя.

Примітки
1 Слово 5 «О Иоане и Сергии чюдо изряд-

но» [1, с. 12–13], «Житие Феодосия» (О при-
хождении разбойник. 30 [1, с. 52–53], О рас-
мотрении святого. 33 [1, с. 55], О украденом 
сребре чюдо святого. 57 [1, с. 75–76]), Слово 21 
«О Еразме черноризце» [1, с. 119–120], Сло-
во 22 «О Арефе черноризце» [1, с. 120–122], 
Слово 28 «О святем Григории» [1, с. 134–136]. 

2 Навряд чи такого роду поєднання ви-
кликані тим, що зберігання скарбів ченцями, 
буцімто, було типовим для «келліотського», 
відлюдницького, типу чернечого життя на 
противагу «кіновіальній», спільнотній, орга-
нізації монастиря, як це стверджує Т. Боб-
ровський [3, с. 51]. Вони радше дозволяють 
шукати витоків злиття двох образів у царині 
символіки.

3 «Коли Іванівка належала П. А. Ковалев-
ському, дружині останнього одна юродива ска-
зала: “У тебе, матінко, у маєтку скарб є”!».

Хазяї наполегливо заходилися шукати 
скарб, перекопали увесь садок, але скарбу не 
знайшли.

Віщий голос юродивої, – уважав В. Ерн, – 
під скарбом розумів могилу Сковороди» [35, 
с. 206]. Однак, на нашу думку, Сковородин-
ське «Світ ловив мене, та не спіймав» указує 
ще на його прижиттєву інтенцію «скарбу», 
пов ною мірою реалізовану вже зі смертю.

4 «И бредит кладом. И здоровается с то-
бою кладом же, и прощается кладом, и куска, 
прос ти господи, ко рту не поднесет, не помя-
нув, хоть про себя, клад» [8, с. 130]. 

5 «Се бо не погански ли живем, аще усрести 
верующе? Аще бо кто усрящеть черноризца, 
то възвращается, ли единець [відлюдника. – 
Ю. П.], ли свинью; то не поганьскы ли се 
есть?» [23, с. 114].

6 «Дух Святый действует во священницех 
и в дьяконех и во мнишеском чину и во бра-
тии христове, рекше в нищих: такии бо чини 
от Бога все благословении суть. Мы же тех 
всех чинов на встрече гнушаемся, и отвраща-
емся от них, и укоряем их на первой встре-
че и поносим их в то время на пути многим 
поношением» («Слово учительно наказует о 
веровавших в стречу и в чех» за рукописом 
XVI–XVIІ ст.) [6, т. 2, с. 307]. Саме таких 
обрáз, а згодом вбивства, згідно зі Словом 28 
Патерика, зазнав святий старець Григорій 

від дружинників Ростислава Всеволодовича 
(1093) [1, с. 137; 21].

7 «Вынесли ему белой муки, а он просит 
у них белой руки. <…> / Вынесли ему бе-
лого хлеба, а он просит у них белаго тела» 
(«Скоморошина о чернеце» за списком почат-
ку ХVIІІ ст.) [15, с. 245]. Або ж пісня з Воро-
незької губернії: «Как на встречу чернечику 
красны девки. / Чернечище клобучище долой 
сбросил. / «Не покуда мне, добру молодцу, 
шататься! / Не пора ли, мне, молодцу, женить-
ся…» [5, с. 305].

8 «Нам передавали, что в прежние годы, 
неособенно давно, на свадьбах, молодым (же-
ниху и невесте) давали выпить стакан воды 
с мужским семенем, преимущественно от мо-
наха. Это делалось для плодородия брачной 
четы» [6, т. 2, с. 40].

9 Натомість щодо християнства Л. Фейер-
бах зазначив: «Поняття роду і значення жит-
тя роду зникло з появою християнства. <…> 
Лише бог і потрібен християнам. Їм не потріб-
ні ні інший індивід, ні рід, ні світ; внутріш-
ня потреба в іншому відсутня» [31, с. 193].

10 Ніби йдеться про своєрідне «придане».
11 «Вы же, кормилицы, царские очи, как 

служили царям-царевичам, королям-коро-
левичам, так послужите рабу Божию (имя 
рек)…» (с. Соломбала Архангельської губ.) 
[17, с. 562 (№ 337)].

12 Очевидно, аналогічно розумілося спів-
відношення між первісним колективом і тва-
риною-тотемом, що ним поїдалася: «поїдаючи 
тотем, ми тотемом поїдаємося».

13 Чи не натякає «Лісістрата» на прихова-
ний еротизм Тімона, коли зазначає, що той 
«усе життя ненавидів / Підлий рід чоловіків 
негідних, / А для жінок був завжди / Ніжний 
друг» [2, с. 319]. Прихований еротизм був 
притаманний і ченцям.

14 Положення Волоса під землею дозволяє 
поставити питання про те, чи вважалася така 
прихованість-невидимість у тілі своєї Матері 
(землі-роду) такою ж асоціальною, як і від-
даленість, невидимість «чужого»? Це не ви-
ключено, з огляду на те, що саме «невиди-
мість-чужість-цілісність» слугує джерелом 
необхідного «своїм» розділу-причастя. Кожен 
ухід, у тому числі і смерть, передбачав повер-
нення. «Очищення» в лімінальній стадії пе-
рехідного обряду – своєрідний карантин [7; 
10] – передбачало «повернення-відновлення 
соціальності». З огляду на чергування види-
мості й невидимості, очевидно, можна гово-
рити про «відносність чужого». «Чужий» – 
тимчасово невидимий «свій», якщо тільки не 
йдеться про покарання осліпленням або про 
насильницьке вигнання-«викорінення».

15 У такій ситуації особливо показове звіль-
нення з в’язниць злочинців [20, с. 315, 316].
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SAMMARY

The conception about the monk possession of the treasure is one of the examples of the valuing with pa-
gan tradition of Christian institutes introduced into Old Russian society. Just the understanding of intercon-
nection in archaic, ancestral collective didn’t permit individualism itself. Communion as the main principle 
of kin existence first of all provided mutual visibility of the kinsmen, their appliance to common sight. That 
is to say the ancestral communion, as the distribution-exchange, corresponded to visibility-sight of the kin 
members. However strange –monk in this concrete case – was understood as temporary invisible master of 
the entire (treasure), thing in itself. At the same time, he was a covert source of vitality, potentially appointed 
for ancestral distribution-communion. 

Keywords: monk, treasure, kin, communion, visible, invisible, strange.
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ОБРЯД МОДЕЛЮВАННЯ ЧЕРЕПІВ  
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Статтю присвячено характеристиці та історичним трансформаціям обряду моделювання чере-
пів на теренах України.

Ключові слова: модельовані черепи, поховальний обряд, доба бронзи, Україна.

Статья посвящена характеристике и историческим трансформациям обряда моделирования 
черепов на территории Украины.
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The article is devoted to the description and historical lot of the skulls modelling rite on the ter-
rains of Ukraine.

Keywords: modelled skulls, funeral rite, bronze epoch, Ukraine.

Обряди та вірування, зафіксовані 
етнологами наприкінці XIX – на 

початку XX ст., мають, як правило, гли-
боку історію. Одним з обрядів, який налі-
чує декілька тисяч років, є культ черепів 
і як його варіант – моделювання черепів.

Цей обряд був поширений у давніх на-
родів світу. Обряд моделювання черепів, 
а також виготовлення посмертних личин 
відомі за археологічними джерелами дуже 
добре. Досить згадати модельовані черепи- 
портрети з докерамічних шарів Єрихо-
на [4, с. 52–54], пам’ятки культури Куку-
тені-Трипілля, Траян [1, с. 48]; поселення 

Ботай у Кокчетавській області Казахста-
ну [37, с. 123]; поховання ямної культури 
в Калмикії [44]; личини з Варненського 
некрополя [1, с. 46]; личини таштикської 
епохи [12, с. 247–248]; поховання обських 
угрів [40, с. 168–175]. Значна серія золо-
тих личин, у тому числі мікенських воло-
дарів, представлена Ф. Беном [46, s. 1–3, 
6, 8, 9]. Культ черепів, але без моделю-
вання, побутував у Південній Анатолії в 
Чатал-Гуюці, де в VII шарі було розко-
пано храм з розписом і рельєфами, які 
зображують шулік-ягнятників, що мучать 
безголові трупи людей. На стінах одного 

http://www.etnolog.org.ua
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з храмів у Чатал-Гуюці зображено жер-
ця, який несе в руках модельовані чере-
пи. Перед цими картинами людські че-
репи лежали на нижній щелепі в кілька 
рядів [48, р. 33, fіg. 46–49; 49].

На Близькому Сході звичай моде-
лювати обличчя за черепом померлого 
більш-менш простежується впродовж ти-
сячоліть. Так, у мастабах IV–VI динас-
тій (XXVIII–XXIII ст. до н. е.) у Гізі, 
на захід від піраміди Хеопса, у похован-
нях 344 і 466 виявлено померлих, котрі, 
за дослідником, повністю були покри-
ті тиньком і водночас модельовані так, 
що становили статуєподібні фігури [50, 
vol. 5, s. 677, tаf. 52, 2:3].

В Україні череп із глиняними наклад-
ками на кістках обличчя вперше розко-
пали в похованні 19 на стоянці Ігрень-8 
в усті р. Самари поблизу Дніпропетров-
ська [21, с. 162]. У похованні 4 кургану 1 
групи Аккермень Мелітопольского райо-
ну Запорізької області в очних западинах 
жіночого черепа відзначені грудочки чер-
воної фарби [5, с. 94]. Про декілька чере-
пів, у яких очні западини були ретельно 
заповнені й замазані глиною та пофарбо-
вані в червоний колір, згадував А. Ще-

пинський [45, с. 96–97]. У 1973 році 
Інгульська експедиція Інституту археоло-
гії Національної академії наук України 
(далі – ІА НАНУ) на чолі з О. Шапош-
никовою (у похованні 6 кургану 1 поблизу 
с. Христофорівка на р. Інгул у Миколаїв-
ській обл.) знайшла череп із глиняними 
конусами в очницях і з обмазкою облич-
чя, що збереглася частково [43, л. 7]. 
Комплекс поховання 25 у кургані 1 поб-
лизу с. Цілинне Джанкойського району 
становили модельований череп і кістяк, 
підданий екскарнації [8].

Серійні знахідки модельованих чере-
пів почалися з 1979 року, коли Херсон-
ська й Запорізька експедиції ІА НАНУ 
провадили  розкопки курганів на захід від 
р. Молочної, уздовж її високого право-
го берега. Загалом було виявлено 46 мо-
дельованих черепів. Більшість із розко-
паних могил з моделюванням розміщена 
поблизу балки Гакової, що замикала з 
півночі заплаву р. Молочної.

Після знахідок на р. Молочній відна-
йшли модельовані черепи у Присиваш-
ші [27], на півдні Донецької області [38], на 
сході Дніпропетровської області [13, с. 84], 
поблизу м. Кривого Рогу, на  Дніп рі [10], 
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на Південному Бузі (розкопки О. Шапош-
никової), на р. Конці [31]. Ці відкриття 
дозволяють окреслити ареал поширення 
обряду в межах Дніпропет ровської, За-
порізької, Херсонської, Миколаївської, 
а також на півдні Донецької областей і 
в степовому Криму. Скрізь моделюван-
ня траплялося в катакомбах з округ лими 
шахтами, овальними чи округ лими каме-
рами; кістяки витягнуті, були й розчлено-
вані померлі. Інвентар, яким супроводжу-
вали небіжчиків, уважаємо належним до 
інгульської культури [35, с. 89–94].

Досліджені комплекси поблизу р. Мо-
лочної містили різноманітний інвентар. 
Усі комплекси цього могильника та мо-
гильника з пониззя р. Молочної докладно 
описані в праці С. Пустовалова [35].

Модельовані черепи найчастіше ви-
готовляли шляхом відділення голови по-
мерлого від тулуба і вилучення м’яких 
тканин з наступним нанесенням на кіст-
ки обличчя спеціально виготовленої маси. 
Матеріали розкопок Запорізької експеди-
ції дозволяють стверджувати, що іноді го-
лову не відділяли з посткраніального кіс-

тяка, який в окремих випадках піддавали 
екскарнації повністю. Після моделювання 
череп розписували і на нього, можли-
во, натягали скальп. Є випадки, коли на 
тім’яних кістках знаходять шматки смоли 
з відбитками пасом волосся. Склад маси, 
з якої виготовляли модельовані черепи, – 
різний. Частіше трапляється глина, змі-
шана з вохрою, може бути і проста глина, 
і сіра маса з домішками попелу й вугілля. 
Цілком можливо, що масу замішували на 
органічній основі. Окрім глини жовтого, 
синюватого, зеленуватого і сіруватого ко-
льорів, іноді змішаної з вохрою чи з вугіл-
лям, для вставок у грушоподібний отвір 
носа й очниці використовували сажу [27], 
вохру [2], кераміку [13], смолисту речови-
ну [19], мулисту речовину чорного кольо-
ру, шкіру, просочену смолистими речови-
нами [10; 20, с. 69–70]. Зауважимо, що 
послуговування смолистими речовинами, 
мулистою масою загалом характерне для 
інших етнокультурних груп, а не для по-
ховань інгульської культури.

Класифікація моделювання передбачає 
повне моделювання (1 тип), моделювання 
очей, носа і ротової смуги (2 тип), моде-
лювання очей і носа (3 тип), моделювання 
очей (4 тип). До цих типів також можуть 
уходити, як складова (варіант А для кож-
ного типу), закладені шматочками маси 
вушні отвори.

Знахідки моделювання чи наслідуван-
ня йому в пізньоямних чи східнокатакомб-
них похованнях одиничні і, як правило, 
походять з тих районів, де широко пред-
ставлено моделювання черепів інгульської 
культури (р. Молочна, Орель-Самарське 
межиріччя) (іл. 1). Відтак можна при-
пустити, що в тих місцях, де зосереджені 
інгульські модельовані черепи, і де ямне 
населення тривалий час співіснувало з 
катакомбним (Нижнє Подніпров’я), у ям-
них похованнях можливі нові знахідки 
модельованих черепів або їхньої імітації.

Таким чином, модельовані черепи – це 
не щось однорідне. Вони становлять ши-
рокий спектр зображень: від недеталізо-
ваних подоб і до добре пророблених порт-
ретів (іл. 2).

Враження від подібності до єгипет-
ських матеріалів додатково підсилено 
тим, що в похованнях на р. Молочній і 
в інших місцях також зафіксовані сліди 
муміфікацій [8]. Менше того, у похован-
ні поблизу с. Виноградне (курган 31, по-

Іл. 1. Модельовані  черепи катакомбних 
поховань Північного Причорномор’я
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ховання 3) очищений від м’яких тканин 
кістяк померлого було покрито глинистою 
масою так, що він становив статуєподібну 
фігуру. Використання елементів моделю-
вання обличчя померлого при муміфіка-
ції в Єгипті існувало аж до XVIII ди-
настії [26, с. 79], тобто до XIV ст. до 
н. е. [3, с. 177].

Л. Ніколаєв, розглядаючи питання 
бальзамування небіжчиків і способи екс-
церебрації (вилучення мозку із черепа)  
давніх єгиптян, подав відомості про штуч-
не моделювання очей при бальзамуванні 
померлих. Під час бальзамування особли-
вої уваги надавали обличчю небіжчика, 
намагаючись додати йому рис живої лю-
дини. «З цією метою фарбували ніс і губи, 
іноді вставляли штучні очі чи ніс. У по-
рожнину рота вливали жирну масу» [26, 
с. 79]. У процесі бальзамування із черепа 
померлого вилучали мозок. Ексцеребра-
цію здійснювали в різний спосіб. Найдав-
нішим Л. Ніколаєв уважав такий спосіб, 
при якому мозок виймали через основний 
отвір черепа, що дуже часто із цією ме-
тою значно розширювали [26, с. 83]. Мо-
дельовані черепи з півдня Украї ни також 
здебільшого мають розширений основний 
отвір (усне повідом лення антрополога 
С. Круц). Єгиптяни при бальзамуванні 
вилучали внутрішні органи і порожнину 
живота посипали ароматичними речови-
нами та солями. У похованнях катакомб-
ної спільності в області живота знаходи-
ли залишки якоїсь маси, що нагадує ту, 
з якої виготовляли модельовані черепи 
(наприклад, с. Заможне, курган 15, похо-
вання 5). У курганах 7 (поховання 8) і 9 
(поховання 17), що поблизу с. Барвинів-
ка, лежали кістяки, на тазових кістках і 
хребцях поперекового відділу яких також 
було знайдено подібну масу [34; 35].

Відомо, що в Давньому Єгипті старан-
ність муміфікації, бальзамування, зале-
жала від суспільного і майнового стату-
су небіжчика. Практикували три основні 
варіанти бальзамування, які різнилися 
якістю і розміром винагороди бальзаму-
вальникам [14, с. 205–206].

За нашими спостереженнями, у ката-
комбних пам’ятках простежується різна 
за якістю муміфікація. Якщо часткове мо-
делювання (тип 2) властиве знатним по-
мерлим, то небіжчики із залишками маси 
в області живота належать до рядового 
населення [34].

Зауважимо, що обряди, пов’язані з 
муміфікацією, у катакомбних племен не 
виключали самостійного значення моде-
льованого черепа, який, можливо, вико-
ристовували в особливих ритуалах (деякі 
черепи лежать окремо від посткраніаль-
ного кістяка). Окрім цих найяскравіших 
проявів культу черепів, як варіанта відо-
мого в багатьох народів світу культу по-
мерлих предків, у населення катакомбної 
спільності (зокрема в інгульській куль-
турі) існували й інші, не менш цікаві, 
ритуали. 

Серед катакомбних пам’яток Північно-
го Причорномор’я є кілька типів могил. 
Один з них – це поховання посткрані-
ального кістяка з відділеною головою: 
череп лежить не в анатомічному порядку, 
а нижче плечей, зазвичай біля правого, 
тобто там, де лежать, як правило, і моде-
льовані черепи [29, мал. 8, 13]. Яскравим 
прикладом згаданого ритуалу є похован-
ня 2 кургану 7 поблизу с. Барвинівка [34, 
с. 50]. Біля правого плеча на шарі вохри 
лежав на нижній щелепі череп. Поряд з 
ним – залишки дерев’яної чаші, вище го-
лови – посудина з необпаленої остеокера-
мічної маси. Праворуч від кістяка на шарі 
вохри лежав шматок вохри у вигляді нега-
тиву шкіряного мішечка [34, с. 45]. Ана-
логічний негатив було виявлено і на До-
неччині (Їжевка, курган 1, поховання 5) 
[17, с. 274]. Можна згадати цілу низку 
поховань з такою особливістю положення 
померлих (Південний гірничо-збагачу-
вальний комбінат, поховання 3, курган 4; 
Південний гірничо-збагачувальний комбі-
нат, поховання 2, курган 1; Верхня Тара-
сівка, поховання 7, курган 13 та ін.) [15, 
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л. 12; 42, л. 47]. У всіх випадках черепи 
спеціально покладені поряд з небіжчиком 
у тому місці, де зазвичай лежить інвентар.

Іноді буває, що після зняття з трупа 
голови череп знову приставляють до шиї. 
Проте в таких похованнях цей відділ 
хребта неповний. Наприклад, у кургані 6 
поховання 13, що поблизу с. Барвинівка, 
голова померлого була приставлена до шиї 
(відсутній 3-й хребець).

Досить часто трапляються поховання 
окремих черепів. Як правило, вони міс-
тяться в колективних могилах разом з 
померлими, які лежать в анатомічному 
порядку (не варто плутати такі могили з 
елементарним відсуненням попереднього 
небіжчика до стінки і похованням на його 
місці нового померлого). Окремий череп, 
наприклад, було поховано в могилі 36 кур-
гану 3 поблизу с. Виноградне [35, с. 152]. 
До того ж типу могил потрібно віднести і 
знахідки безголових кістяків. Деякі з них 
на місці голови мали дерев’яну чи кера-
мічну чашу. Чаші такого типу іноді ви-
готовляли зі спеціальної остеокерамічної 
маси, у складі якої – здрібнені кістки че-
репа [18; 30].

Яскравим прикладом цього звичаю є 
поховання 24 кургану 3 поблизу с. Вино-
градне. Тут, у відносно невеликій ката-
комбі інгульського типу, на шарі зелену-
ватого тліну і залишків циновки, лежав 
неповний кістяк молодої людини. Череп 
був відсутній, кістки рук нижче ліктя від-
ділені і складені уздовж хребта в області  
живота, стегнові і гомілкові кістки також 
лежали не в анатомічному порядку. На 
місці голови знайдені залишки великої 
дерев’яної чаші [34, с. 46, 50].

Порушення анатомічного порядку кіс-
тяків нерідко трапляються в катакомбних 
могилах. Однак, на відміну від східно-
катакомбних поховань, де кістки поперед-
нього небіжчика відсували вбік, до куль-
ту померлих потрібно віднести ті кістяки, 
які ніби імітують анатомічне положення 
кістяка. Є випадки, коли переплутані 
окремі кістки. Наприклад, права гоміл-
кова кістка покладена на місце лівої або 
переставлені місцями дистальний і прок-
симальний кінці кістки тощо. Можливо, 
до цієї ж категорії кістяків можна було 
б віднести і розчленовані кістяки, скла-
дені купкою [41]. Очевидно, що з таких 
міркувань варто розглядати не посипані, 
а розфарбовані червоною фарбою черепи. 

Фарба лежить тоненькою плівочкою, яку 
можна зняти пінцетом (ніби риб’яча лус-
ка). Вибірку таких черепів ямної куль-
тури опублікував Д. Тесленко [39]. До-
дамо, що слабкі прояви культу черепів 
іноді трап ляються й у катакомбах східно-
го обряду. 

Ступінь повноти моделювання (як і на-
явність самого моделювання) залежить 
від зазначених соціальних показників. 
Для 1-го і 2-го типів характерні вели-
кі розміри камер, особливо для типу 2: 
складне ложе, розпис, колесо, зброя. Ці-
каво, що для повного моделювання харак-
терна зброя, а в типі 2-му її немає. Майже 
85 % померлих, які мали вищеописаний 
ритуал, становили дорослі люди. Лише 
5,9 % були дітьми, 3,7 % – підлітками. 
Серед дорослих майже 70 % поховань на-
лежали чоловікам і лише дещо більше 
30 % – жінкам. 

Як засвідчує картографування знахі-
док модельованих черепів, вони наявні не 
по всій території поширення інгульської 
культури, а лише в центрі ареалу – пере-
важно в східній і північній частині цен-
тральних районів. Більшість знахідок 
зафіксована на р. Молочній і на берегах 
Молочного лиману. Територіально до них 
примикає і Присивашшя, яке було, імо-
вірно, продовженням русла р. Молочної. 
У цих районах розкопано 66 % поховань з 
модельованими черепами. Другим за зна-
ченням районом поширення моделювання 
є середній і верхній плин р. Інгулець, де 
виявлені, як і на р. Молочній, багатока-
мерні поховання (Звенигородка, курган 2, 
поховання 2, 3; Головківка, курган 25, по-
ховання 7) [32].

Безсумнівний зв’язок модельованих че-
репів ямно-катакомбної спільноти з куль-
том предків. Шанування черепів найчасті-
ше трапляється в народів, що перебувають 
на рівні трансформації первісного ладу в 
ранньодержавні системи. Те, що моделю-
ванню піддавали черепи дітей, свідчить 
про спадкоємний характер жрецького ста-
тусу. Річ у тім, що колективні поховання 
дітей (за традиційним катакомбним об-
рядом ховали менше половини дітей) тя-
жіють до соціальних центрів [35, с. 133]. 
При цьому серед них є поховання, які не 
поступаються могилам вищої знаті.

Розгляньмо, який культ предків перед 
нами: сімейний, родовий, племінний чи 
надплемінний. Якби моделювання було 
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атрибутом родового чи сімейного культу, 
то такі поховання повинні були б май-
же рівномірно розподілятися по всьому 
ареа лу інгульської культури. Однак, як 
засвідчує Карта, цього немає. Натомість 
спостерігається інша картина. Спорадич-
но моделювання трапляється на значній 
території, але при цьому основна частина 
знахідок зосереджена більш-менш в одно-
му місці – на р. Молочній, в околицях 
м. Молочанська, де містився найбільш 
значний потестарний і релігійний центр 
інгульського населення [35, с. 144]. Тут 
знайдено 70 % поховань вищої знаті і від-
крито Молочанське святилище, а також 
розміщене святилище Кам’яна Могила [7; 
22; 23; 36]. Зв’язок більшості моделювань 
з Молочанським соціальним центром ви-
водить обряд моделювання за рамки сі-
мейного чи родового культу і дозволяє 
вважати його не тільки племінним, але й 
міжплемінним – одним з головних куль-
тів складного етнопотестарного утворен-
ня, очолюваного інгульським етносом.

Те, що в ряді поховань були знайдені 
моделювання і зброя (майже 25 %), до-
зволяє припустити зв’язок культу моделю-
вання черепів з війною.

Моделювання характерне не тільки для 
інгульської культури, але й для пізньо-
ямної і східнокатакомбної культур, однак 
у значно меншій мірі. Характерно, що в 
ямній культурі цьому обряду, як уважає 
З. Марина, піддавали померлих високого 
соціального статусу. Це підтверджує при-
пущення про міжплемінний, міжетнічний 
характер культу модельованих черепів 
і про пануюче положення інгульського 
населення. 

Складний характер катакомбного су-
спільства Північного Причорномор’я, 
гадаємо, висунув на перший план необ-
хідність створення культів, які б задо-
вольняли населення всіх, з об’єднаних у 
етносоціальному організмі, етносів. Мож-
ливо, це була одна з перших спроб ство-
рення релігії надетнічного типу.

Моделювання використовували, мож-
ливо, у процедурі інвеститури. Моде-
люванню піддавали служителів культу, 
у тому числі дуже високого соціального 
рангу. Згодом обряд моделювання набув 
особливостей, характерних для міжпле-
мінних релігій. Це, поряд з іншими відо-
мостями, дозволяє припустити розвиток 
ранньокласових тенденцій у населення 

Північного Причорномор’я в ямно-ката-
комбну епоху.

Отже, моделювання обличчя по че-
репу в інгульській катакомбній культурі 
відобра жає прагнення зберегти зовнішній 
вигляд померлого [28, с. 30]. Даний обряд 
можна вважати культом предків в одній з 
його специфічних форм – культ черепів. 
У процесі розвитку цього обряду в інгуль-
ського населення його змістовне наванта-
ження змінювалося й, у підсумку, вияви-
лося пов’язаним з військовою діяльністю. 

Разом з дезінтеграцією інгульського 
етносоціального об’єднання в культовій 
практиці степової частини України моде-
лювання зникає, натомість лише залиша-
ється практика використання черепів як 
чаш або інших священних предметів.

У наступну, зрубну, епоху трапляється 
закладання людських черепів при будів-
ництві житла. У деяких зрубних будівлях 
у ямі, під центральним стовпом житла, 
виявляли кістки людського черепа.

У скіфів, за повідомленнями Геродота, 
з головами ворогів чинили так: на рівні 
брів відпилювали черепну кришку і че-
реп вичищали від м’яких тканин. Потім, 
залежно від достатку, череп обтягували 
сиром’ятною шкірою або вкривали позо-
лотою й користувалися замість чаші. Час-
то такі чаші робили із черепів родичів, 
з якими сварилися («хтось виграє суд 
перед царем»). Коли приходили поважні 
гості, хазяїн виставляв ці черепи перед 
ними та нагадував, що вони були його во-
рогами, і він їх переміг [6, 4: 65]. Подібні 
уявлення, за повідомленнями Геродота, іс-
нували й в ісседонів. Із черепа покійного 
знімали шкіру, вичищали з внутрішнього 
боку, потім вкривали позолотою і зберіга-
ли як священний кумир [6, 4:26]. Зв’язок 
«чаша – голова» тут достатньо чітко про-
стежується. Із цього уривка доходимо ви-
сновку, що головоцентрична теорія розмі-
щення душі продовжила своє існування і 
в скіфів.

У II ст. до н. е. – I ст. н. е. елементи 
машкар простежуються й у варварсько-
го населення Криму. Під час розкопок 
мавзолею Неаполя Скіфського були ви-
явлені пластини із золота, які клали на 
губи й очі. На сьогодні відомо 13 повних 
комплектів наочних і нагубних пластин, 
а також значна кількість поодиноких зна-
хідок [11, с. 48]. Їх розглядають як еле-
менти поховального обряду вищої знаті. 
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Повні маски відомі з Боспорських похо-
вань династії Рескупорідів.

У германців перших століть нашої ери 
зафіксовані такі відхилення від традицій-
ного поховального обряду, як поховання 
з відсутньою головою і захоронення лише 
черепів. У V ст. цих поховань було від-
носно багато, пізніше їх значно помен-
шало [24]. Хоча інтерпретація вищепо-
даних поховань істотно відрізняється від 
катакомбних і ямних, сам факт наявності 
їх – прикметний. Готські елементи в чер-
няхівській культурі є загальновідомими. 
Імовірно, германці запозичили їх у Пів-
нічному Причорномор’ї й використовува-
ли з негативним змістом, оскільки вони 
були іншоетнічні. Так само германці могли 
ознайомитися та запозичити в Північному 
Причорномор’ї рунічну писемність [9].

Кельтська міфологія також містить 
уявлення про голову. За уявленнями 
кельтів, голова предка має надзвичайну 
могутність. Вона може навіть захистити 
краї ну від вторгнення [47]. Як відомо, 
східні кельти мешкали на території Ру-
мунії, Закарпаття і цілком могли кон-
тактувати з місцевим населенням, яке 
практикувало обряди, пов’язані з вико-
ристанням голови. 

Є свідчення давньоруського літопису 
про те, як після вбивства князя Свято-
слава на Дніпровських порогах у 972 році 
печенізький князь Куря велів зробити з 
його черепа чашу. Начебто на чаші був 
напис: «Чюжихъ желая своя погуби» [16, 
с. 43]. Ми не знаємо причин такого вчин-
ку. Можна лише припустити, що в під-
ґрунті використання черепа князя лежали 
мотиви, подібні на скіфські.

Обряди, пов’язані із черепом, повністю 
вийшли з ужитку в середньовічного на-
селення України, проте в українській та 
російській мовах зберігся тісний зв’язок 
між черепом і посудом: уламки розбитого 
горщика називають словом «черепки», що 
підтверджує зв’язок в ідеології посудини 
і черепа, який виник ще за часів ямно-ка-
такомбної спільності.
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SUMMARY

The article is devoted to the skulls modelling rite and its lot on the terrains of Ukraine. Modelling cer-
emony appeared on the territory of Ukraine as a result of population migration from the Eastern Mediter-
ranean regions. There the most ancient displays of skulls modelling belong to the Pre-Ceramic Neolith and 
is dated as the seventh millenary BC. The first skulls with modelling were found in Near East in the tower 
of Jericho. They are also known in Tel-Ramad and other cities of Palestine. The paintings with the scenes 
of the tearing of headless skeletons by vultures were found in many sanctuaries of precity Chatal-Huiuk 
(Çatalhöyük). There are the images of priests with modelled heads in hands.  In Ukraine the first skeletons 
with face modelling were discovered in the 1930s. Individual modellings were found in 1960s–1970s. The 
largest number of modellings was found in the burial mounds of the right bank of Molochna river in Zapor-
izhzhia region (about 80). The predominant majority of the modellings was discovered in the burials of Ingul 
Catacomb culture. Several modellings were found in the entombments of East Catacomb culture and several 
pit burials. Modelling may be complete or partial one. The material used for modelling is various one, like 
simple clay or mixed with ochre, clay with ashes and coal, resinous substance, etc. Painted non-modelled 
skulls, headless skeletons, or skeletons with ceramic, wooden or osteoceramic bowl instead of heads are also 
connected with modelling. Probably the ritual was devoted to deceased priests. Modelling disappeared after 
the disintegration of Inhul culture. The rites connected with the usage of a skull as a bowl still exist on the 
territory of Ukraine. The skull was used as the offering in the Timber-grave culture. The Scythians and Isse-
dones made cups of skulls. Pecheneg Prince Kuria made a bowl of the Prince Sviatoslav skull. The connection 
of bowl and skull has been reflected in the East Slavic languages. Broken plates and dishes are called crocks.

Keywords: modelled skulls, funeral rite, bronze epoch, Ukraine.
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ГОЛОВНИЙ УБІР ЯК СИМВОЛ ШЛЮБУ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ

Найважливішою функцією головного убору як складової традиційного вбрання є знаково- 
ритуальна. Саме зміна головних уборів молодої маркувала етапи весільного обряду. Вид, матеріал 
і техніка виготовлення таких виробів змінювалися, але їхнє значення залишалося постійним.

Ключові слова: українська традиційна культура, сімейна обрядовість, шлюб, головний убір, 
намітка, убрус, серпанок, очіпок, пулка, хустка.

Важнейшей функцией головного убора как составляющей части традиционного костюма явля-
ется знаково-ритуальная. Именно смена головных уборов молодой маркировала этапы свадебного 
обряда. Вид, материал и техника изготовления таких изделий менялись, но их значение остава-
лось неизменным.

Ключевые слова: украинская традиционная культура, семейная обрядность, брак, головной 
убор, «намитка», «убрус», «серпанок», «очипок», «пулка», «хустка».

Symbolic-ritual function of headdress as a component part of the traditional attire is the most 
important one. Just the change of head fineries of the bride has marked the stage of wedding ritual. 
The form, material and technique of the producing of such articles has been changing, but their sig-
nificance was unchangeable.

Keywords: Ukrainian traditional culture, family rites, marriage, headdress, namitka, ubrus, serpa-
nok, ochipok, pulka, hustka.

Розгляд вбрання як знакової систе-
ми будь-якої традиційної культури 

став загальноприйнятим в етнологічній 
науці [22, c. 97]. Костюм слугував своє-
рідним паспортом, який репрезентував 
особу власника як етнофора, уродженця 
окремого населеного пункту, території та 
регіону, людину певного соціального ста-
ну, статусу та віку.

Чи не найважливішим елементом цієї 
знакової системи були головні убори [22, 
c. 105]. З трьох функцій складових костю-
ма – естетичної, захисної та знаково-риту-
альної – саме для головних уборів остання 
була визначальною. Особливо це стосува-
лося жіночого традиційного костюма. 

Упродовж розвитку вітчизняної етно-
логічної науки головні убори здебільшого 
розглядали як складову комплексу вбран-
ня. Хоча дослідники родинної обрядовос-
ті, фіксуючи перебіг весільних обрядодій, 
акцентували правозакріплююче значення 
зміни головних уборів.

У традиційній культурі дорослою, 
повно правною особою визнавалася лише 
одружена людина, проте весілля як іні-
ціальний акт розглядалося швидше для 
дівчат. Характерним є прислів’я, яким на-
тякали на час закінчення відвідин весіл-
ля: «Поїли-попили, молоду бачили». На 

пряме питання до інформантів, чому май-
же завжди в оповіді про весілля вони роз-
повідають про молоду і що саме робить 
молодий, ми отримали певне здивування 
і таку відповідь: «А молодий нічого не 
робить – молодий молодіє». Саме зміна 
головних уборів молодої як знак зміни її 
статусу, а відповідно й молодого та усієї 
родини, і слугувала маркером етапів ве-
сільної обрядовості.

Уже в першому описі українського ве-
сілля, здійсненому наприкінці XVIII ст. 
Г. Калиновським, обряд «покривання мо-
лодої» був визначений як такий, що сим-
волізує остаточне здійс нення шлюбу [3, 
с. 112]. Відтоді його значення як «своє-
рідної кульмінації, переломного моменту 
традиційного весілля» [22, с. 109] не пе-
реглядалося і не заперечувалося. Однак 
предметний ряд згаданого ритуалу – який 
саме головний убір виконував ритуальну 
функцію, а які мали винятково профан-
не значення, чи відбувалися в трактов-
ці цих предметів якісь зміни – у цьому 
одно стайності в дослідників українського 
костюма та обрядовості не було. Тож ви-
рішення цього питання й становить проб-
лему нашої розвідки.

До середини ХХ ст. дослідники укра-
їнської традиційної обрядовості, ведучи 
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мову про ритуальне значення зміни голов-
них уборів під час шлюбних церемоній 
(звичайний дівочий головний убір на ве-
сільний дівочий головний убір – на дівич-
вечорі чи вінко плетинах; дівочий весіль-
ний головний убір – вінок – на жіночий, а 
саме: намітку / серпанок / завивало), зде-
більшого звертали увагу на якість і колір 
головного убору, яким покривають молоду 
(«як біль білесеньке, як папір тонесеньке» 
[5, с. 272]; «біла імла» [5, с. 273]; «чепець 
зелений» [5, с. 274]; «грубе, як ряднянка, 
чорне, як каглянка» [5, с. 271] – остан-
нє радше виняток), а також на форму та 
назву («намітка», «убрус», «серпанок», 
«завивало», «корона», «очіпок» чи «чі-
пець», «каптур», «каптур рогатий» [5, 
с. 271–278]). Питання походження й виго-
товлення весільної атрибутики, яка мала 
готуватися не під час весільних ритуалів 
(як коровай та інші види обрядового хлі-
ба, вінки й віночки, гільце, прапор), а за-
здалегідь, етнографами майже не розгля-
далися, адже темою досліджень обирався 
перебіг ритуальних дійств.

Таким чином, виготовленню ритуаль-
них головних уборів початкового етапу 
весільної драми – вінкам та віночкам – 
увагу приділили, однак той головний убір, 
що саме й символізував не тільки перехід 
дівчини до стану лімінальної особи (як ві-
нок), а вже остаточне набуття нею дорос-
лого, одруженого статусу, описували до-
сить побіжно: тканина «набрана в Криму» 
[5, с. 271]; «біле полотнище, з обох кінців 
вишите червоними нитками» [7, с. 434].

Підготовку посагу і тканих предметів, 
що входили до нього й використовувалися 
як атрибути на весіллі, описували вчені-
дослідники українського і слов’янського 
ткацтва та одягу Д. Зеленін [10], Н. Ле-
бедєва [8], Г. Маслова [15], К. Матейко 
[16], О. Боряк [4] та ін.

У виявленні генезису дівочих і жіно-
чих головних уборів, особ ливостей вико-
ристання їх як ритуальних предметів та 
пере ведення у статус профанних речей, 
у вирішенні питань виготовлення й по-
ходження таких виробів вагомими є ре-
гіональні та локальні студії, різночасова 
фіксація фактичного матеріалу відмінних 
історико-етнографічних регіонів та етно-
графічних зон України [1; 2; 6; 7; 9; 11–
13; 17; 20; 21; 23].

Монографія сучасної дослідниці докто-
ра мистецтвознавства Г. Стельмащук [19] 

стала першим комплексним досліджен-
ням головних уборів і зачісок як єдиного 
предметно-світоглядного феномену укра-
їнської традиційної культури від давнини 
до початку ХХ ст. Авторкою запропонова-
но логічну класифікацію головних уборів, 
основою класифікаційної одиниці яких є 
функція; описано всі загальні, регіональ-
ні та локальні види й форми головних 
уборів різних соціальних груп українців; 
розкрито роль атрибутів, символів і знаків 
у головних уборах, зокрема й обрядових. 

Основними джерелами інформації про 
український традиційний костюм нині є 
колекції Музейного фонду України та ін-
ших держав [24], де зберігаються пред-
мети переважно ХІХ–ХХ ст., письмові 
(літописи, актові, майнові та правові до-
кументи, мемуари й белетристичні твори, 
польові етнографічні матеріали) і зобра-
жувальні (парсуни, портрети, літо- і фо-
тографії) матеріали відповідного періоду, 
цінність яких визначається не тільки фік-
сацією наявності певних головних уборів, 
але й, що не менш важливо, способу їх 
носіння. Письмові, зокрема судові, доку-
менти нерідко містять вкрай важливий 
факто логічний матеріал стосовно правово-
го та знакового значення головних уборів. 

Важливим джерелом інформації з об-
раного нами питання є фольклорні твори: 
ліричні, жартівливі та, головним чином, 
весільні пісні різних регіонів України 
дають досліднику не оціненний матеріал 
щодо номенклатури жіночих і дівочих го-
ловних уборів, їхньої колористики та зна-
чення в народній культурі [5; 18].

Перші згадки про головні убори украї-
нок сягають XIІ ст. і стосуються норм 
звичаєвого права. Безумовно, найбільш 
ранні зображення відтворюють одяг ви-
щих верств суспільства. Вони свідчать, 
що основою комплексу головного вбрання 
жінки були тканини білого кольору (віро-
гідно, лляні або конопляні), які пов ністю 
прикривали волосся, шию та плечі влас-
ниці. Доповненням до цього комплексу, 
що водночас і притримував його, нерідко 
слугував шапкоподібний голов ний убір.

Головні убори українки були віхами її 
зростання, змін у статусі та віці. Від пер-
шого кісника – стрічки, яку вив’язували 
довкола голови над чолом, – та ще дитячо-
го вінка, до якого не чіпляли стрічок, до 
дівочих пов’язок, стрічок і вінків дівчина 
доростала до апофеозу своєї молодості – 
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дівування та весілля, символом яких були 
весільний вінок (високий головний убір, 
здебільшого з декількох складових: стріч-
ки, квіти, гарус, пір’я, тканина, тверда 
(лубова, картонна чи паперова) основа) і 
віночок, який плели з барвінку, нерідко 
визолочували та доповнювали ним основ-
ний весільний головний убір.

Відмінність у статусності дівчини та 
дорослої, повнолітньої особи підкреслю-
вали зачіски й головні убори. Дівочі за-
чіски і головні убори мали залишати від-
критим тім’я, а з-під жіночих головних 
уборів нерідко було видно лише обличчя.

Проблемою для дослідника україн-
ського традиційного костюма, зокрема го-
ловних уборів, є вкрай погана представле-
ність дівочих головних уборів, не кажучи 
вже про дитячі, у музейних колекціях. 
Така ситуація цілком зрозуміла, адже 
їх виготовляли здебільшого з нетривких 
матеріалів (квітів), а ті частини голов них 
уборів, що їх робили з тканини (стрічки), 
потім передавали молодшому поколінню 
або використовували для іншого вбрання. 

Традиційно українське весілля поділя-
ють на три великих етапи: передшлюбні 
обряди, власне шлюб, післяшлюбні обря-
ди. Таким чином, весілля в традиційній 
культурі було довготривалим процесом, 
кожний період якого позначався певними 
діями, зов нішнім виглядом усього кола 
учасників, що мало підкреслити ті зміни, 
які відбувалися в родині та загалом роді, 
а також з особою як одиницею роду [14, 
с. 10–12].

Передшлюбні обряди починалися зі 
сватання, позитивний результат якого по-
значався в дівочому костюмі зміною го-
ловного убору з дівочого вінка на голов-
ний убір засватаної дівчини. Регіонально 
ці знаки відрізнялися (кількість і колір 
стрічок, наявність хустки тощо [19, с. 160–
162]), але їхнє значення як маркера почат-
ку перехідного процесу було однаковим і 
незаперечним по всій Україні. Кульміна-
ційний момент передшлюбних обрядів – 
вінкоплетини та запрошення молодою на 
весілля. Зібраний нами слобідсько-укра-
їнський польовий матеріал другої поло-
вини ХХ ст. доводить стійкість звичаю, 
на якому наголошували у своїх спогадах 
усі інформанти і який описано повсюдно в 
Україні, відповідно до якого молода «хо-
дила просити» разом із дружками, маючи 
знаком своєї місії головний убір – вінок, 

сплетений із застосуванням барвінку, а 
також інших оберегових рослин (рута, 
м’ята, волошки тощо [19, с. 167]).

Весільний вінок на Середній Наддніп-
рянщині був не просто високим, а й на-
кладався на тверду основу, яку закріплю-
вали складеною «на стрічку» хусткою [21, 
табл. 125–127]. І нині на Гуцульщині є 
«жінки, що збирають княгиню», головне 
завдання яких полягає не в тому, щоб до-
помогти вдягнути сорочку чи надати за-
паску відданиці. Їхнім талантом, який 
робить їх надзвичайно шанованими й за-
требуваними, є уміння створити весільну 
зачіску, що завершується накладанням ве-
сільного «чільця» [21, табл. 92–93]. Таке 
«збирання» триває кілька годин, а його 
результатом є створення конструкції, яка 
кріпиться на єдиній вовняній нитці і яку 
молодий у відповідний момент весілля 
розбирає одним порухом, що є символом 
належності дружини своєму чоловікові. 
Надзвичайно шанують сучасні гуцули і 
тих жінок, які шиють «чільця» – на тка-
ну основу чи позумент щільно нашивають 
лелітки, бісер, кольорові ґудзики. [По-
льові матеріали автора, експедиція на Гу-
цульщину, 2012 р.]

За матеріалами із Центральної та Схід-
ної України вінок, у якому молода «зби-
рала на весілля», уже не знімався нею 
до зміни дівочого головного убору на жі-
ночий. На Західній Україні побутували 
окремі вінки для запросин і власне весіл-
ля [19, с. 165–166]. На нашу думку, цей 
варіант є архаїчнішим і чіткіше передає 
логіку весільних дійств, що їх і позна-
чають головні убори, які дедалі частіше 
складаються лише з матеріалів, що трак-
тувалися в народному світогляді як обе-
регові та межові. Так, барвінок, з якого 
плетуть весільний вінок, є атрибутом усіх 
родинних обрядів переходу й у весільній 
обрядовості має підкреслити вихід з ди-
тячо-неповнолітнього стану.

Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. 
позначені у весільній атрибутиці появою 
нового виду весільного вінка – воскового. 
На Середній Наддніпрянщині (м. Черка-
си) такі віночки купували в монастирях 
«аж у Києві», вони були білого кольору 
і мали вигляд неширокого налобника. 
Проте зовні вони нічим не відрізнялися 
від воскових доморобних, які сама дівчи-
на виготовляла заздалегідь вмочанням 
паличок з намотаним на них клоччям 
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(пізніше – ватою) у розплавлений віск. 
Декоративним мотивом завжди були різ-
ного розміру квіти, згруповані або вздовж 
лоба, або додатково зібрані в композиції 
по три. На відміну від звичайного він-
ка з квітів, який розривали й віддавали 
всім дружкам [польові матеріали автора, 
експедиція в Шебекінській район Бєлго-
родської області РФ, 2004 р.], і барвінку, 
що його зберігали за образами та клали в 
першу купіль першої дитини, воскові він-
ки всюди закладалися під скло в образ, 
яким благословляли молоду. Саме до вос-
кових віночків у 1950-х роках українські 
наречені вперше почали чіпляти біле по-
кривало – фату.

Апофеозом весілля слугував обряд 
«комори», який був поєднаний зі зміною 
фізичного та соціального стану молодих і 
позначався зміною вбрання молодої. Уже 
наприкінці ХІХ ст. в обряді існували ва-
ріації, за якими молоду перевозили до 
молодого ще в дівочому вінку, як на кар-
тині К. Трутовського «Весільний викуп» 
(1881 р., Національний художній музей 
України). Маркування змін статусу ілю-
струють і світлини з Поділля кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.: молодої і свашки, де мо-
лода з розплетеною косою, але у вінку [21, 
табл. 76], та весільної групи [21, табл. 77].

Хв. Вовк, описуючи українське весіл-
ля, звернув увагу на «покривання моло-
дої» як обряд, що відбувається ще в моло-
дої, і  довів логічність та архаїку цієї дії, 
а також зняття по прибутті весільного по-
їзду до молодого з молодої намітки та по-
кладання її на піч [6, с. 277]. Логіка цієї 
дії незаперечна: виткана в чужому домі 
на чужих кроснах (верстаку, верстаті) на-
мітка має долучитися до нового родинного 
вогнища. Згадаймо обряд «гріти руки» по 
поверненні з кладовища після похорону.

Від появи перших описів і замальовок 
українського традиційного вбрання, тобто 
від XVII–XVIII ст., до середини ХХ ст., 
коли традиційний костюм перетворюєть-
ся на лише обрядове вбрання, українські 
жіночі головні убори розвивалися від 
рушниковоподібних (намітка, убрус, сер-
панок) до плато- і шапочкоподібних та 
комбінованих (очіпок і намітка, очіпок та 
хустка, пулка й хустка, одна чи кілька 
хусток різних розміру та якості).

Рушниковоподібні головні убори в 
ХІХ ст. робили переважно вдома з ко-
нопель та льону (залежно від регіону). 

Можна припустити, що виготовлення пер-
шої намітки для весілля супроводжува-
лося певними обрядовими діями. Однак 
у Центральній і Східній Україні наміт-
ка на першу половину ХХ ст. вийшла з 
побутування й уже використовувалася з 
обрядовою метою. Хоча маємо досить рід-
кісне свідчення 1995 року від жительки 
с. Велика Данилівка (нині – частина про-
мислового Харкова) про те, що її мати до 
Другої світової війни носила намітку як 
складову постійного вбрання.

За Хв. Вовком, у весільних обрядах 
застосовували два види головних уборів: 
1) суто ритуальний серпанок, яким закри-
вали обличчя молодої кілька разів: коли 
вона сиділа на посагу в очікуванні моло-
дого; у церкві; під час переїзду до хати 
молодого; по завершенні обряду «комори» 
або на другий день після нього; 2) очіпок 
і намітка, які після закінчення весілля 
ставали звичайним елементами повсяк-
денного та святкового вбрання жінки. На 
думку Хв. Вовка, намітку змінила хустка.

Наші спостереження свідчать, що хуст-
ка вже в ХІХ ст. мала власне символічне 
значення: її подавала (або перев’язувала 
нею руку) наречена нареченому на сва-
танні або заручинах, з нею він приходив 
«по молоду» і нею, а не серпанком, її сим-
волічно «покривали» свашки перед тим, 
як одягти очіпок чи «вив’язати хусткою 
 “по-бабськи”»:

Покриванка плаче,
Покриваться хоче.
Не так покриваться,
Як поцілуватися.

Цю весільну приспівку і на сучасно-
му весіллі виспівують, коли на молоду 
пов’язують хустку.

Генеза український жіночих головних 
уборів доводить, що народ виявив при-
хильність не тільки до зовнішнього боку 
обрядовості, на чому наголошували етно-
графи ХІХ – початку ХХ ст. [20, с. 268], 
але й до її «духу», сенсу, переносячи на 
новітні предмети семантику стародавніх, 
які виходили з ужитку.

Таким чином, зважаючи на викладений 
матеріал, можна дійти таких висновків:

1. Саме головні убори молодої були 
найважливішим знаковим кодом, який по-
значав етапи весільної драми.

2. До кінця ХІХ ст. в народній куль-
турі спеціальних – власне весільних – 
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головних уборів не було, ними слугува-
ли звичайні головні убори з обрядовими 
елементами. Тільки на межі ХІХ–ХХ ст. 
з’явилося спеціальне весільне вбрання, до 
того ж першим кроком його побутуван-
ня стала поява саме жіночих весільних 
голов них уборів – воскових віночків.

3. Матеріалом для українських дівочих 
головних уборів у XVII–XX ст. в різних 
історико-етнографічних регіонах України 
слугували живі, воскові або паперові кві-
ти, гарус, бісер, лелітки, хустки та стріч-
ки різного ґатунку, які гармонійно поєд-
нувалися із зачісками з довгого волосся.

4. Саме зміна головних уборів підкрес-
лювала перехід дівчини з неодруженого 
стану в статус жінки у шлюбі. Голов-
ним моментом весілля було «розплітання 
коси», яке відбувалося за різними сце-
наріями чи то в молодої перед переїздом 
до молодого, чи після обряду «комори». 
За свідченням Хв. Вовка, у Центральній 
Україні цей момент підкреслювався й одя-
ганням на молоду чоловічої шапки, що в 
інших ситуаціях було неприпустимим для 
носіїв традиційної культури.

5. Українські традиційні жіночі голов-
ні убори, на відміну від дівочих, значно 
краще представлені в музейних колекціях, 
адже основними матеріалами для їх виго-
товлення були конопляні, лляні, шовкові, 
бавовняні, вовняні та напіввовняні ткани-
ни, придатніші для тривалого зберігання.

6. Українські традиційні жіночі го-
ловні убори виготовляли як у домашніх 
умовах (намітки, убруси, серпанки, виши-
ті хустки), так і в ремісничих осередках.

7. Українські традиційні жіночі голов-
ні убори поділяються на рушниково подібні 
(намітки та схожі головні убори); платові 
(хустки, шалі, «краківки», «підшальники», 
«плечальники» та ін.) та шапочко подібні 
(очіпок, чіпець, каптур, капирь тощо).

8. У традиційній культурі використо-
вували як один вид головного убору (на-
приклад, намітка як повсякденне вбрання 
XVII–XVIII ст.), так і комбінації видів 
(очіпок + намітка (Полтавщина, кінець 
ХІХ ст.), очіпок + хустка (Центральна та 
Слобідська Україна, кінець ХІХ – поча-
ток ХХ ст.), чіпець + кілька видів хусток, 
які імітують намітку (Полісся, Волинь, 
Центральна Україна, ХХ ст.)).

9. Загальним для всієї етнічної терито-
рії було прикривання волосся і тім’я за-
міжньою жінкою. Зачіски заміжніх жінок 

були різними: Західна Україна (зокрема 
Гуцульщина) – обрізання волосся, у тому 
числі обрядове, під час весілля; Східна 
й Центральна Україна – відмова від за-
плітання кіс, збирання волосся «на гулю» 
під головний убір. Надзвичайно пізнім 
варіантом зачіски для заміжньої жінки 
слід визнати плетення коси та викладання 
її навколо голови.
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SUMMARY

Just the headdresses of the bride were the main significant code that marked the stages of wedding drama.
Until the end of the nineteenth century special – exceptionally wedding – headdresses were absent in folk 

culture. These were usual head attires with ritual elements. Only on the turn of the nineteenth – twentieth 
centuries a special wedding dress appeared. Moreover, the appearance of women’s wedding headdresses – 
wax chaplets – became the first step of its existence.

Living, wax or paper flowers, harus (worsted yarn), beads, sequins, shawls and ribbons of different 
grade were harmoniously combined with hair style from long hair and served as the material for Ukrainian 
maiden like headdress in the seventeenth – twentieth centuries in diffe rent historical-ethnographic regions 
of Ukraine.

The unplaiting of the braid conducting according to different scenarios at the bride before removal to the 
bridegroom or after the ceremony of pantry is the main point of the marriage.

Ukrainian traditional women headdresses are divided into rushnykovopodibni (namitky and analogous 
head attires); platovi (shawls, wraps, krakivky, pidshalnyky, plechalnyky etc.) and a hat-like (ochipok, chi-
pets, hood, kapyr etc.). One type of headdress (e.g., namitka as everyday attire of the seventeenth – eight-
eenth centuries) as the combinations of kinds (ochipok + namitka – Poltavshchyna, the end of the nineteenth 
century, ochipok + shawl – Central and Slobidska Ukraine, late nineteenth – early twentieth centuries, 
chipets (a regional type of the women’s cap) + several kinds of shawls, mimicing namitka – Polissia, Volyn, 
Central Ukraine, the twentieth century) were used in traditional culture.

Traditional Ukrainian women’s headdresses were made as at home (namitky, ubrusy, muslins, embroi-
dered shawls) and in craft centers.

Traditional Ukrainian women’s headdresses unlike girls’ ones are much better represented in museum 
collections, as hempen, linen, silk, cotton, woolen and half-woolen fabrics, they were made of, are more 
suitable for long preservation.

Keywords: Ukrainian traditional culture, family rites, marriage, headdress, namitka, ubrus, serpanok, 
ochipok, pulka, hustka.
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ОБЖИНКОВИЙ ВІНОК В ОБРЯДОВОСТІ ВОЛИНЯН: 
ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКІ РИСИ ТА ЛОКАЛЬНА СПЕЦИФІКА

Статтю присвячено особливостям обжинкового вінка як атрибута жниварської обрядовості 
волинян. Використавши значний пласт польових етнографічних та архівних матеріалів, які 
стосуються Волині, автор порівнює їхню інформацію з відомостями про обжинковий вінок 
на теренах інших історико-етнографічних районів України, зок рема на Поділлі, Середньому 
Подніпров’ї, Західному та Середньому Поліссі, Надсянні та ін. Проаналізовано предметну й 
акціональну складові обрядів, пов’язаних з обжинковим вінком. Охарактеризовано терміни на 
його означення, форми атрибута тощо. Наголошено на різновидах злакових культур, з яких 
робили вінок.

Ключові слова: обжинковий вінок, Волинь, українці, обряд, звичай, традиційна культура.

Статья посвящена особенностям жатвенного венка как атрибута жатвенной обрядности волы-
нян. Использовав значительный пласт полевых этнографических и архивных материалов по Во-
лыни, автор сравнивает их информацию со сведениями о жатвенном венке на территории других 
историко-этнографических районов Украины, в частности на Подолье, Среднем Поднепровье, 
Западном и Среднем Полесье, Надсянье и др. Проанализированы предметная и акциональная 
составляющие обрядов, связанных с жатвенным венком. Охарактеризованы термины для его 
определения, формы атрибута и т. п. Сделан акцент на разновидностях злаковых культур, из 
которых делали венок.

Ключевые слова: жатвенный венок, Волынь, украинцы, обряд, обычай, традиционная культура. 

The article is devoted to the peculiarities of harvest wreath as an attribute of harvest rites of 
Volyniany. Having used a considerable layer of field ethno graphic and archival materials, concerning 
to Volyn, the author compares their information with data about harvest wreath on the terrains of the 
other historical-ethnograpfic districts of Ukraine, in particular, Podillia, Serednie Podniproviya (the 
Middle Over Dnipro Lands), Western and Middle Polissia, Nadsiannia, etc. The subject component 
of the rituals, connected with the harvest wreath is analyzed. The terms to denote it and the forms of 
the attribute etc. are characterized. Peculiar emphasize is done on the varieties of the cereal cultures, 
used to make the wreath. 

Keywords: harvest wreath, Volyn, the Ukrainians, ritual, custom, traditional culture.

Жниварська обрядовість була і є 
предметом наукових зацікавлень 

багатьох народознавців [20; 33; 35; 36; 
42–44; 48; 50 та ін.], оскільки хлібороб-
ство здавна слугувало основою господар-
ської діяльності більшості європейських 
етносів, зокрема слов’янських. У цьому 
контексті цікавими є жниварські обряди 
українців – хліборобського народу, який 
проживає на землях, що, згідно з біль-
шістю концепцій, були ядром прабать-
ківщини слов’ян (до таких теренів нале-
жить і Волинь). Звичайно, різноманітні 
соціально- економічні трансформації, які 
відбувалися на українських етнічних зем-
лях, особливо впродовж ХХ ст., призве-
ли до зникнення багатьох жниварських 
обрядів, а також до втрати семантики 
більшості тих, які побутують нині. Так, з 
першої третини – другої половини ХХ ст. 
розпочалося перетворення традиційного 

обжинкового обряду на «колгоспні об-
жинки», головним мотивом яких став мо-
тив праці [17, c. 103–114; 40, c. 87–95; 41, 
c. 19–27]. Для прикладу наведемо цитати 
з наших польових етнографічних записів 
про обжинки на теренах Волині:

«Вже як були при совєтській власті, 
то як кончать ті жнива, голова збирав 
[женців], застоллє робили. Колись були 
ланки, був брігадір, ланкова і голова кол-
госпу. То голові колгоспу несли вінок – 
ланкова несла в руках той вінок і вдягала 
на шию голові колгоспу. Були в канторі 
ті вінки – довго, до року. На слідуючий 
рік їх міняли» (c. Ясне Гощанського р-ну 
Рівненської обл.) [6, арк. 39–40];

«Кликали толоку жати пшеницю, 
жито. Колись одне другому помагали. І в 
двох, і в трьох, і в десятьох, як в кого 
багато збіжжя. В колгоспі робили вінок 
на обжинки. Колись одноосібникам тоже 
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робили вінок, а як же. Хазяїну зроблять 
обжинки. От кончать жати, накладуть на 
якусь дівчину вінка – іде з тим вінком до 
хазяїна. <...> А потім його дають хазяї-
ну в руки. І він дає могорич. То не кла-
дуть йому на голову вінка, він – чоловік. 
То тільки дівчатам. Вінок йому дають в 
руки. Хазяїн брав вінок і освіщав у церк-
ві. І тим святим сіє на полі. Він вінок той 
змолочує» (c. Понора Славутського р-ну 
Хмельницької обл.) [4, арк. 44];

«Обжинки були. Ну тоді, як остатній 
день, як пожали, снопа остатнього нажали, 
тоді господаря “на вра” подняли. Господар 
всіх бере до хати і ставить могарич. То й 
обжинки. Та вінка сплетуть – пшеницю, 
жито. Та й в церкві святять цього вінка. 
А на овес, ячмінь нема вінка. Тілько на 
пшеницю і на жито. Це остатнього сно-
па такого в’яжуть, поставлять, і того він-
ка зроблять – снопа з жита чи пшениці. 
Колос ки так зв’яжуть гарненько і – госпо-
дареві в руки. Подимуть [господаря] “на 
вра”, і – “Давай могарич!”. То такі малень-
кі віночки – в руку. В церкві їх святять. 
Хто несе вінка господарю? Як є діти, то 
діти несуть вінка. То хто-небудь – хлопчик 
чи дівчинка. <...> З обжинок як приносять 
вінок, то його в церкві посвятять на Спаса 
<...>. І вже лежить той вінок. А як йдуть 
сіять, беруть того вінка, виминають, і вже 
посівають, ним сіють» (c. Зарічне Гощан-
ського р-ну Рівненсь кої обл.) [6, арк. 15];

«По Петрі жнуть. А колись тиждень до 
Петра жали. Обжинки – як кончать жати, 
то сплетуть віночка з колосків – пшениця, 
жито. Ними обжинали. Жито раньше об-
жинали, бо жито було на хліб. А пшениці 
менше було, бо хто то пшеничне таке їв. 
Як жито кончуть, то віночок з жита роби-
ли, а як на пшениці – то з пшениці. Такий 
маленький віночок сплетуть, ше квіточки 
повстромлюють польові. <...> Його зано-
сять до господаря. Маленькі дівчатка його 
несли, або жінки. Нічо [господар] не да-
вав за той вінок. Його обминали, і як сія-
ли озимину – пшеницю чи жито, то кида-
ли його в зерно. Сіють у вересні. А ярину 
навесні сіяли. То на ярину кинули посвя-
ченого – якихось колос ків ярих посвяче-
них (їх обминали), а на озимину – вінок. 
Святили на Спаса вінка, як святять яблу-
ка – 19 серпня» (c. Богунівка Горохівсько-
го р-ну Волинської обл.) [8,  арк. 16];

«То як конець, вижали, роблять “він-
ка” і несуть до церкви, шоби батюшка по-

святив. На Пречисту несуть – 28 серпня, 
на Спаса – 19 серпня, як коли. <...> Коли 
йдуть потім засівати на озимі, вже пшени-
цю сіють, то з того пучечка беруть колосся 
з собою, обминають і розсівають [зерно], 
а [солому] затикають на полі. <...> Коли 
на ярі [засівають], то не дають туди освя-
ченого зерна, тільки на зиму» (с. Михал-
ківці Острозького р-ну Рівненської обл.) 
[6, арк. 45–46].

Ці описи засвідчують значну варіатив-
ність предметної та акціональної форм 
жниварських обрядів (зокрема стосовно 
таких атрибутів, як обжинковий вінок), 
що спричинена як діалектністю традицій-
ної культури, так і різноманітними ново-
введеннями впродовж ХХ ст. Проте, воче-
видь, первісно в специфіці виготовлення 
обжинкового вінка мала існувати певна за-
кономірність, яку можна пояснити з функ-
ціональної точки зору. Спробуємо визначи-
ти її, узагальнивши зібрані нами польові 
етнографічні матеріали про обжинковий 
вінок на теренах Волині і порівнявши їх 
зі специфікою цього атрибута обжинків на 
інших українських етнічних землях. Наго-
лосимо, що цієї теми в одній зі своїх статей 
(написаній на значній кількості польових 
етнографічних матеріалів) торкнувся су-
часний львівський знавець хліборобської 
обрядовості українців Володимир Коноп-
ка [35]. Однак у пропонованій публікації 
ми хотіли б наголосити на деяких інших 
аспектах теми, ніж у зазначеній статті.

Волиняни вважали, що обжинки обо-
в’язково мали відбутися до Спаса або до 
Успіння Пресвятої Богородиці. Їх справ-
ляли на пшениці чи житі, а обжинковий 
вінок був у формі або невеликого снопика, 
або кола з колосків, прикрашених квітами. 
У де яких волинських селах обжинковий 
снопик позначали термінами «віночок», 
«квітка». Його приносили господарю, за 
що він давав женцям «могорич» – у хаті 
чи надворі накривав толочанам стіл. Ві-
нок зберігали в хаті на покуті або на го-
рищі. Його освячували в церкві саме на те 
серпневе свято, до якого встигали зжати 
пшеницю чи жито. Восени вінок обмоло-
чували й отримане зерно перемішували 
з тим, яким треба засівати на озимину  
(її обов’язково мали посіяти до Покро-
ви). Перший раз засівали у вівторок, 
п’ятницю, середу чи суботу, позаяк поне-
ділок і четвер уважали важкими днями. 
Солому, яка залишилася після обмолоту 
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обжинкового вінка, давали з’їсти худобі, 
кидали в річку чи встромляли на засіяній 
ріллі [6, арк. 5, 8–9, 12, 15, 19, 23, 25, 
27, 30, 32–33, 35, 39–40, 42, 45–46, 48, 
52–53, 55, 57, 59, 62–64; 8, арк. 3, 5, 7, 11, 
13, 16–18, 21, 24, 26, 30, 32, 35, 37, 40–41, 
43, 45–46, 48–49, 51, 53, 55, 59, 62].

На Східній Волині толочани плели 
для пана два круглі вінки: перший, якщо 
дожинали жито (його ховали до часу за-
кінчення жнив), другий – якщо дожина-
ли пшеницю. Після цього гурт женців 
вибирав двох дівчат, «щоб були ґжешні, 
ни покритки й ни молодиці». Одна несла 
житній вінок, інша – пшеничний. Саме 
ці дівчата йшли попереду женців до пан-
ської господи. Пан зустрічав толочан на 
ґанку, брав у дівчат вінки, даючи особис-
то їм гроші, а також усім женцям «на мо-
горич» [11, арк. 6–9, 15].

На такій частині Волині, як Холмщина 
(а також на Підляшші, яке з етнографіч-
ного погляду належить до Західного По-
лісся), «дожинки» (обжинки) відбувалися 
на озимих культурах – житі чи пшениці. 
Саме з них гурт дівчат («приданок») на 
чолі зі спеціально обраною дівчиною-жни-
цею («стадницею», «постадницею») плів 
круглий вінок, який оздоблювали гілками 
ліщини з горіхами, калиною чи гороби-
ною, стрічками. Одягнута у вінок «постад-
ниця» йшла на чолі женців до панської 
господи. Зустрівши толочан на подвір’ї, 
пан знімав з голови «постадниці» вінок, а 
від її подруг брав невеликі сніпки збіжжя, 
дякував усім і роздавав подарунки (стріч-
ки, квіти, «пацьорки»). Попереду гурту 
женців ішло кілька найвродливіших ді-
вчат, серед яких найкраща жниця несла 
на голові великий пшеничний вінок, а по 
обидва боки від неї йшли дівчата-жниці 
із житніми вінками на головах. Вони він-
шували пана на щастя та здоров’я. Для 
женців було приготовлено частування 
(горілка та пиво, хліб, сир, огірки тощо), 
організовано музику, тому після гостини 
розпочиналися танці. Пан вішав принесе-
ний йому вінок на кілок у сінях, а пізні-
ше, коли треба було засівати на озимину, з 
нього виминали зерно для першого посіву 
[8, арк. 50; 49, c. 264–265; 54, s. 166–172].

На галицькій частині Волині в остан-
ній день жнив у господарствах великих 
землевласників дівчата й жінки (без учас-
ті чоловіків) плели житній або пшеничний 
вінок. Його вкладали на голову одній з 

дівчат: інколи тій, яка найкраще жала, ін-
коли вибраній самим паном або з-поміж 
себе жницями. Крім вінка, робили ще два 
невеликі снопики колосків, які давали до 
рук двом іншим дівчатам – «дружкам». Зі 
співами жниці вирушали з поля до хати 
господаря. Коли він виходив на ґанок, то 
знімав вінок з голови дівчини, брав снопи-
ки у «дружок», даруючи їм гроші. Увечері 
для женців влаштовували забаву – толоку: 
після напруженої праці женці під музику 
танцювали до ночі [57, s. 240]. З утвер-
дженням на теренах галицької частини 
Волині колгоспів наприкінці жнив роби-
ли толоку чи обжинки – урочистий збір 
збіжжя з наступною забавою [8, арк. 40].

Схожими на волинські були складові 
обрядів з обжинковим вінком і на сусід-
ньому з Волинню Поділлі. Так, на його 
західній частині на обжинки, які справля-
ли на пшениці чи житі, плели або вінок 
круглої форми, або снопик; інколи – од-
разу обжинкові сніп і вінок. Їх прикраша-
ли стрічками й несли господарю, у якого 
працювали [7, арк. 3–4, 6–7, 9, 11–12, 15, 
18–19, 21, 24, 28–29, 31, 33, 35–38, 45–47]. 
«Коли робили таку толоку на жнива, то 
[женці] в’язали сніп й вінок на обжинки. 
Як скінчили жати, сніп і вінок разом нес-
ли, чи на фірі їх везли, з поля до [госпо-
даря] додому. То останній сніп, який зіжа-
ли – він, як і вінок, або з пшениці, або з 
жита, смотря на якім полю скінчили. <…> 
Коли приносили [їх], то поздоровляли гос-
подаря: “Шоб дав Бог на другий рік ше 
кращий врожай”. <...> За вінок господар 
давав могорич» (c. Ілавче Теребовлянсько-
го р-ну Тернопільської обл.) [7, арк. 12]. 
Часто замість вінка для господаря робили 
«квітку» зі жмені пшеничних або житніх 
колосків і квітів. Обжинкові вінки та сніп-
ки, «квітки» святили в церкві на Спаса або 
на Успіння Пресвятої Богородиці, тому об-
жинки мали відбутися до цих свят. Потім 
ці обжинкові атрибути могли обмолотити й 
засіяти отриманим зерном на озимину [7, 
арк. 3–4, 6–7, 9, 11–12, 15, 18–19, 21, 24, 
28–29, 31, 33, 35–38, 45–47].

На Східному Поділлі, якщо дожинали 
жито чи пшеницю, то колоски для обжин-
кового вінка брали з останнього зжатого 
снопа. Вінок освячували в церкві на Ма-
ковія, а йдучи сіяти, виминали з нього 
зерно й додавали до збіжжя для посіву 
(«Коли є свячене, то лучче вродить») 
[14, арк. 220]. Інколи на нього наливали 
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трошки свяченої води. Iдучи в поле, крім 
збіжжя, із собою брали також цілу хлі-
бину [14, арк. 63]. В інших місцевостях 
цього історико-етнографічного підрайону 
України обжинкові вінки освячували на 
Іллі чи на Спаса. Як ішли перший раз 
сіяти, то їх брали із собою на поле, де з 
них виминали зерно. Перед цим на ріллю 
клали хліб і сіль [12, арк. 31 зв.].

У подільських селах звичай плести, 
крім обжинкового вінка, «квітку» (п’ять 
або шість невеликих снопиків збіжжя, 
сплетених разом) був доволі поширений. 
Після виготовлення «квітки» та вінка дів-
чата й молодиці обирали з-поміж себе 
«найкращу дів чину», якій вінок наклада-
ли на голову, а «квітку» давали в руки. 
Вона йшла попереду гурту женців, які до-
рогою до хати господаря співали обжин-
кових пісень. Господар виходив до женців, 
брав «квітку» з рук дівчини й запрошував 
усіх робітників до хати на святкове часту-
вання [22, c. 437–439].

Відомості про виготовлення обжин-
кового вінка (переважно з пшениці чи 
жита) ми записали в липні 2015 року й 
на волино- опільському пограниччі – у на-
селених пунктах в околицях смт Олесько 
Буського району Львівської області (нині 
ці матеріали – на етапі опрацювання та 
архівування).

На теренах Надсяння (ще одного су-
сіднього з Волинню історико-етногра-
фічного району) на обжинки у великих 
земле власників женці плели вінок («ві-
нець») переважно із житніх або пшенич-
них колосків. Його приносила господарю 
маленька дів чинка й одягала йому на го-
лову, віншуючи: «Шоб ви сі дождали сі-
яти-орати, а ми обжинати». Господар за 
«вінець» давав їй гроші. Женців чекала 
урочиста гостина, на яку могли випікати 
й спеціальний коровай. Господар зберігав 
обжинковий вінок, а пізніше обмолочував 
його або згодовував курям. На селянських 
обжинках вінок був простішим: селянин-
господар обкручував свій серп житніми 
чи пшеничними колосками. Прийшовши 
додому, він встромляв їх до звичайного 
снопа, який намагався змолотити якнай-
швидше [3, арк. 35, 44–45, 53, 57, 65; 9, 
арк. 5, 7, 10, 11–12, 15, 18, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 39–40, 43, 47]. «То насамперед [ві-
нок] молотили, шоб потім сіяти. То пішло 
в то зерно, шо сі сіяло. І воно пішло по 
всім полі. <...> Знали, шо то жито піде 

на насіннє» (с. Оселя Яворівського р-ну 
Львівської обл.) [3, арк. 57].

На півночі Волинь межує із Західним і 
Середнім Поліссям. На теренах Західно-
го Полісся на обжинки вінки, які освя-
чували на Спаса в церкві разом з городи-
ною і садовиною, плели з озимих жита та 
пшениці. Етнограф Василь Доманицький 
наголошував, що саме після Спаса «по-
чинають сіяти озимину, а поки вінків не 
посвячено – не можна» [28, c. 75–77]. На 
теренах Середнього Полісся, коли закін-
чувалися жнива, господар святкував об-
жинки – женці плели йому «квітку» із 
жита, а він влаштовував їм частування та 
забаву. На Спаса «квітку» освячували в 
церкві, а йдучи перший раз сіяти, саме 
з неї виминали зерно, яким засівали [10, 
арк. 24]. Додамо, що на Східному Поліссі 
жито починали обжинати на Іллі. Різно-
манітні обжинкові атрибути («хрещики», 
вінки, «квітки») поліщуки освячували на 
Спаса, а зерном з них розпочинали осін-
ню сівбу [37, c. 105–106].

На теренах правобережжя Середнього 
Подніпров’я (з яким Волинь межує зі схо-
ду), наприклад, в околицях Звенигородки 
(нині – районний центр Черкаської обл.), 
жати розпочинали між святами Івана Ку-
пала та Петра і Павла або й раніше. Жни-
ва тривали до серпня. Урожай пізньої 
ярини (просо, гречку) збирали зазвичай у 
Спасівку. Проте місцеві селяни вважали, 
що після жнив пшениці, які відбувалися 
ще до Спаса, уже «обжалися». Саме тоді 
й святкували («запивали») обжинки. На-
томість обжинок під час закінчення збору 
врожаю ячменю, гречки та проса не вла-
штовували [39, c. 8]. Для теренів право-
бережжя Середнього Подніпров’я загалом 
властиве святкування обжинків саме на 
озимих пшениці чи житі, плетення з їх-
нього колосся вінків [29, c. 23; 46, c. 67].

На лівобережжі Середнього Подні-
пров’я (в околицях Прилук, нині – ра-
йонний центр Чернігівської обл.) уже до 
12 липня закінчувалися «уситні жнива» 
й саме тоді святкували «уситні обжинки», 
на які з борошна з кількох змолочених до 
цього дня снопів пекли пиріжки з ягода-
ми та вареники із сиром. Господарі запро-
шували на святкування сусідів і родичів: 
«Гуляємо, <...> випиваємо, а закусуємо 
вже з хліба нового жита. Це дякували 
Петрові, що нового хліба народив». Піз-
ніше відбувалися обжинки. Женці несли   
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господарю з поля завчасно виготовлений 
круг лий вінок або «хрест» із житніх, рід-
ше – пшеничних, колосків. Господар зу-
стрічав їх, брав вінок і вішав його в хаті 
біля образів. Толочанам він давав «мого-
рич». Якщо жнива закінчувалися до Спа-
са, то саме на це свято господар освячував 
обжинковий вінок у церкві. Пізніше він 
виминав з нього частину зерна й змішу-
вав його зі збіжжям, яким мав засівати на 
озимину. Якщо замість обжинкового він-
ка женці приносили господарю «хрест» із 
житніх колос ків, то свячене зерно для пер-
шого посіву озимини брали саме з нього. 
Оскільки раніше жнива тривали довго, то 
озимину починали сіяти одразу після їх за-
кінчення. Цікаво, що під час весняної сів-
би на ярину на поле виносили не вінок або 
«хрест» із колосків, а «хрест», спечений із 
пшеничного тіста в середу на четвертому 
тижні Великого посту. Це печиво зберіга-
ли до часу посіву пшениці, яку сіяли після 
вівса та ячменю. Господар виносив його й 
клав на полі на землю, обсіваючи пшени-
цею [13, арк. 130, 131, 131 зв., 132 зв., 133]. 

Подіб ні обряди існували й на Полтав-
щині, де стверджували, що «обжинки 
житва <…> є не що інше, як подяка, як 
жертва Богові за те, що він уродив гарне 
жито» [13, арк. 134–136]. На лівобереж-
ній Київщині «житні жнива» починали 
після свята Бориса і Гліба. Якщо вони за-
кінчувалися до Іллі, то на полі залишали 
сніпок невижатого жита, біля якого клали 
шматок хліба й дрібку солі, примовляючи: 
«Слава Тобі, Господи, що поміг закінчи-
ти, скосити й пов’язати». Після закінчен-
ня жнив женці плели «хрест» («квітку»), 
несли його додому й зберігали біля ікон, 
а на Маковія освячували в церкві. На се-
лянських обжинках пили горілку, їли ва-
реники або галушки. Якщо жали в пана, 
то на обжинки кололи кабана, наймали 
музик, пили горілку й женці гуляли ці-
лий день. Ідучи сіяти озиме жито, у поле 
брали обжинковий «хрест». Натомість під 
час сівби на ярину брали із собою в поле 
«хрест», спечений із пшеничного борош-
на на Середохрестя. «Хрест із хліба ле-
жить долі, а як [господар] сідає снідати, 
то з’їдає [його]» [13, арк. 138 зв. – 140].

Для порівняння слід охарактеризувати 
обжинкові атрибути на географічно відда-
лених від Волині теренах – у Карпатах, 
на Покутті, Українській Буковині та ни-
зинному Закарпатті.

На Гуцульщині через переважання ско-
тарства у структурі господарської діяль-
ності жниварська обрядовість не набула 
чіткого вираження [45, c. 300–301]. На 
Українській Буковині обжинковий вінок 
плели великих розмірів і прикрашали во-
лошками. Його разом з останнім снопом 
урочисто несли до хати господаря [34, 
c. 48–49]. На низинному Закарпатті вро-
жай зернових намагалися зібрати до Спаса 
(на це свято хрести в полі, садибах і біля 
церкви прикрашали вінками зі збіжжя і 
квітів) або до Успіння Пресвятої Богоро-
диці, адже після цього свята розпочинав-
ся вільний випас худоби на всіх полях, 
з яких уже зібрали врожай. Саме після 
«Великої Богородиці» долиняни розпочи-
нали сіяти озимину [53, c. 348–349].

Лемки на «дограбки» робили вівсяний 
обжинковий вінок. До панської господи 
його на голові несла дівчина («молода»), 
поряд з якою була «дружка». За ними 
йшли чотири «свашки» (жінки, з яких дві 
збирали збіжжя, а дві плели та прикраша-
ли калиною вінок) і парубок у товаристві 
«дружби». Парубок ніс невеликий сніпок, 
прикрашений ягодами калини – «кріля» 
(короля). Дорогою женці співали обжин-
кових пісень. Обжинковий вінок лемки 
не святили в церкві, лише витереблені з 
нього зерна освячували на зимове свято 
Степана. У деяких місцевостях обжинко-
вий вінок на «дограбки» робили з пшени-
ці та прикрашали квітами: айстрами, жор-
жинами тощо [55, s. 286–299]. На деяких 
лемківських теренах, попри те що через 
маловрожайність ґрунтів і сильні морози 
основним збіжжям були овес і ячмінь [25, 
c. 304], у більшості календарних обрядів 
весняного та літньо-осіннього циклів фі-
гурувало жито [23, c. 78–81]. На обжин-
ки («дожинки») з останніх колосків жита 
чи пшениці робили «хрест», прикрашений 
квітами. Господареві, у якого відбувалися 
обжинки, женці несли з поля «вінець» із 
добірних колосків цих злакових культур. 
Інколи йому приносили не вінок, а остан-
ній житній чи пшеничний сніп. Ґазда вла-
штовував женцям щедре частування та за-
баву з танцями [38, c. 119].

На Бойківщині, де основною зерновою 
культурою був овес [47, c. 96], господар 
скликав гурт молоді: хлопці допомагали 
косити збіжжя, дівчата – в’язати снопи. 
Після закінчення жнив женці плели «ві-
ниць» із вівсяного колосся й несли його 
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господарю, який влаштовував для робіт-
ників гостину [1, арк. 55, 58, 61]. Об-
жинковий «віниць» приносила спеціально 
обрана жницями з-поміж себе дівчина – 
зазвичай улюблениця господаря-пана, яка 
часто брала участь у жнивах на його полі. 
Обжинки толокою на Бойківщині відбу-
валися урочисто: з музикою й танцями 
[24, c. 176]. Натомість селянин, який ко-
сив овес силами власної сім’ї, сам плів 
«віниць» і йшов додому, причепивши його 
до коси [1, арк. 61]. Обжинковий вінок 
бойки зберігали в сінях чи біля ікон у 
хаті. У деяких селах побутував звичай 
ставити у вінок страви під час Святої ве-
чері, а на Йордан згодовувати його корові 
[24, c. 167].

У селах, розташованих на межі ет-
нічних земель Бойківщини та Покуття, 
де серед злакових культур також пере-
важав овес, обжинки відбувалися пере-
важно в серпні. З останніх зжатих пучків 
вів сяного колосся толочани плели вінок 
(«вінець»), який прикрашали польовими 
квітами, стрічками, а також колосками 
пшениці чи жита. Інколи виготовляли 
одночасно обжинкові вінок і «косицю» – 
невеликий снопик вівсяного колосся, за-
вдовжки 30–40 см, часто прикрашений 
пшеничними чи житніми колосками, по-
льовими квітами. Респонденти із сіл бой-
ківсько-покутського пограниччя не мали 
усталеної думки щодо якостей особи, яка 
несла ґазді обжинковий «вінець». Це мог-
ла робити будь-яка дівчина; дівчина чи 
жінка, що вміє «ладкати файно»; жін-
ка, що керувала роботою; старша жін-
ка, яка найкраще жала; обов’язково не-
заміжня дівчина; маленька дівчинка або 
із сусідської родини, або з родини госпо-
даря [5, арк. 3, 7, 11, 14, 17, 22–23, 28, 
31, 33, 36, 40, 44, 46, 50, 58–59, 66–67, 
69–70, 72, 75, 79, 83, 87, 90, 94, 97, 100, 
109, 116–117]. Якщо виготовляли одно-
часно обжинкові «вінець» і «косицю», то 
господарю, який скликав толоку, їх нес - 
ли дві дівчини: «молода» – «вінець», 
«дружка» – «косицю». «Як дожина-
ли, коли жали дівчата, то котра молод-
ша, була “дружка”, котра старша – була 
“молода”. Так придивлялися. Косичку 
плели. “Молода” мала вінець і до вінця 
треба було косицю. Косиця – це пучок 
колосків. Дивилися, котра старша, – по-
винна нести вінець, котра молодша – ко-
сицю. Бо старша дівчина не може йти в 

дружки молодшій. Завжди молодша мала 
старшій в дружки йти. То з тих дівчат 
завжди найстарша – “молода”, наймолод-
ша – “дружка”» (с. Глибока Богородчан-
ського р-ну Івано-Франківської обл.) [5, 
арк. 22]. Можливо, такі жмутки колосків 
є рудиментами останнього снопа, що його 
робили на обжинках і разом з вінком нес-
ли до господаря, на полі якого відбувала-
ся толока [36, c. 38]. Адже, наприклад, 
у селах контактної зони Бойківщини та 
Покуття ґазді інколи приносили обжинко-
вий «вінець», а замість «косиці» – остан-
ній сніп, який згодом слугував різдвяно- 
новорічним «дідом». Колоски «косиці» й 
«діда» виконували частково аналогічні 
функції, позаяк обжинкову «косицю» ви-
користовували як кропило на Йордан. По-
декуди на обжинки робили лише вінок, 
який могли позначати терміном «коси-
ця» (тоді кропилом був жмуток колосків 
з «діда»). На Святвечір обжинковий ві-
нок клали на стіл під обрус, усереди ну 
вінка – металеві гроші та часник, поверх 
нього – спершу обрядовий хліб («василь-
ник», «василіник»), а перед самою вече-
рею – миску з кутею («пшеницею»). Кутя 
стояла на вінку всю ніч, а після  того, як 
зранку її забирали, на вінок знову клали 
«васильник» [5, арк. 3, 7–8, 11, 22–23, 28, 
33, 39, 46, 50, 59, 66, 72, 75–76, 83, 87, 
90–91, 94, 100, 109, 116–118].

Відомий польський етнограф ХІХ ст. 
Оскар Кольберг писав, що на Покутті 
на «дожинки» «вінець» робили з жита, 
пшениці, ячменю чи вівса: їхні колоски 
прикрашали позолотою, завивали черво-
ною стрічкою, з якої усередині «вінця» 
робили хрест. Дівчина, яка несла його на 
голові («панна-молода», «княгиня»), мала 
при собі двох «дружок». Принесений то-
лочанами обжинковий вінок (особливо 
пшеничний чи житній) господар вішав у 
сінях, зберігаючи його до весни – вимоло-
ченим з вінка зерном він розпочинав сівбу 
[56, s. 206–207]. На жаль, із цього опи-
су О. Кольбергом обжинкових атрибутів 
не зрозуміло, чи етнограф мав на увазі 
ярі різновиди пшениці та жита (які ма-
ють засівати весною), чи допустив неточ-
ність: обжинковий житній чи пшеничний  
вінок був з озимих культур, які мали сі-
яти восени. Зазначимо, що в зафіксова-
них нами обрядах населення бойківсько-
покутського пограниччя, пов’язаних із 
засіванням на новий урожай, обжинкові 
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«вінець» і «косиця» майже не фігурують, 
після різдвяних свят їх ритуально знищу-
вали: згодовували худобі, курям, пташка-
ми або спалювали [5, арк. 3, 7–8, 11, 14, 
17, 22–23, 28, 31, 33, 36, 39–40, 44, 46, 
50, 58–59, 66–67, 69–70, 72, 75–76, 79, 
83, 87, 90–91, 94, 97, 100, 109, 116–118].

Тепер коротко зупинимося на характе-
ристиці головних аспектів персонажного 
коду обряду, пов’язаного з обжинковим 
вінком. Так, під час обжинків у колгос-
пах нести його голові колгоспу вибирали 
найкращу працівницю. Проте в низці сіл 
про довжували дотримуватися звичаю, 
коли вінок мала нести не жінка, а дівчи-
на. Однак у радянський час її вибирали 
не за вродою, а за «ставленням до праці в 
колективі» [40, c. 90–91].

Багато дослідників жниварської обря-
довості під час розгляду досліджуваного 
питання цитують працю польського на-
родознавця Ізидора Коперницького, який 
(як раніше Михайло Пйотровський [21, 
c. 334], згодом – Никанор Дмитрук [11, 
арк. 6–7]) зазначав, що нести обжинко-
вий вінок мала дівчина «якнайчистіших 
звичаїв» – інакше міг бути накликаний 
неврожай. Саме тому найчастіше його 
нес ла десятирічна дівчинка. Проте цей 
факт дослідники тлумачили, як і нині, 
по-різному. Наприклад, його пояснюють 
соціалізуючою роллю жнив та «свідчен-
ням певного ініціаційного символічного 
навантаження обжинкового вінка» [20, 
c. 501]. Ми ж хочемо звернути увагу 
на іншу частину твердження І. Копер-
ницького: можливість неврожаю, якщо 
дівчина, яка несе обжинковий вінок, – 
«грішна». Імовірно, дівчині чи дівчинці 
доручали нести обжинковий вінок через 
їхню ритуальну чистоту, яку забезпечува-
ла цнота [30, c. 33–34; 32, c. 36–39]. Ві-
нок у слов’янській народній традиції був 
символом саме цноти, чистоти [31, c. 35]. 
За народними уявленнями, на період 
жнив у дівчини не буває критичних днів,  
а якщо є, то вона вже «пряма молодиця, 
тіко не пов’язана ще» [26, c. 73–74]. Адже 
під час цих днів жінка вважалася «нечи-
стою» та небезпечною, тому повинна була 
обмежити свою господарську діяльність 
і соціальні контакти [15, c. 241]. Можна 
припустити, що дівчина, яка несла об-
жинковий вінок, мала бути ритуально 
чистою задля забезпечення до женців і 
господарів поля позитивного ставлення 

покійних предків, які сприяли успішному 
завершенню роботи. Для такого тверджен-
ня є достатньо підстав, адже дохристиян-
ський світогляд слов’ян, рудименти якого 
фіксують в українців і нині, пов’язував 
природні явища, які сприяли чи шкоди-
ли господарській діяльності, з діями саме 
покійних предків [19; 51].

На основі наведеної інформації мож-
на стверджувати, що обряди волинян, 
пов’язані з обжинковим вінком (у формі 
кола чи снопика), є частиною обрядового 
комплексу населення теренів, де голов-
ними зерновими культурами були озимі 
пшениця й жито. Обжинки тут уважали 
здійсненими, коли зжали саме ці культу-
ри, навіть, якщо інші зернові ще не було 
зібрано. Це дозволяє скорегувати уявлен-
ня про обжинки: вони символізували не 
так закінчення жнив, як закінчення жнив 
пшениці й жита. Припускаємо, що цей 
архаїзм пов’язаний з поширенням зерно-
вих культур у давніх слов’ян – пшениці, 
проса, ячменю, жита [16, c. 48; 18, c. 80, 
87–88; 27, c. 136]. Оскільки останнє роз-
повсюдилося пізніше пшениці, згодом по-
тіснивши її завдяки своїй невибагливості 
до ґрунтів, найімовірніше, первісно обжи-
нали саме пшеницею.

Те, що обжинковий вінок був з колос-
ків озимини, визначало подальші дії з 
ним: його освячували на одне із серпне-
вих свят (Іллі, Маковія, Спаса, Успіння 
Пресвятої Богородиці), після чого обмо-
лочували, використовуючи отримане зер-
но восени під час першого посіву озимих 
культур. Натомість на тих теренах, де цей 
жниварський атрибут був з ярих злаків 
(вівса), його здебільшого не святили на 
серпневі свята (у цьому не було практич-
ної потреби, оскільки ярину сіють навес-
ні), а використовували в різдвяно-ново-
річних обрядах. 

Вінок господарю, що влаштовував об-
жинки, первісно мали нести ритуально 
чисті дівчина чи дівчинка. Адже за на-
родними віруваннями він був пов’язаний 
з іншим світом, вочевидь, слугуючи своє-
рідним символом (віхою) запрошення 
душ покійних предків на урочисту трапе-
зу з нагоди успішного завершення збору 
врожаю. Таке пошанування предків згід-
но з міфологічно-релігійним світоглядом 
українських селян уважалося запорукою 
їхньої підтримки живим у подальших 
справах.
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SUMMARY

Harvest customs and rituals are the indispensable part of calendar rites of grain-growing nations, in par-
ticular the Ukrainians. They were realized mainly during July and August, however, owing to the harvesting 
attributes, were closely connected with the rituals performed in autumn, winter and spring.

Wreath is one of the main attributes of Ukrainians’ harvesting rites. At various ethnic Ukrainian terrains 
the rituals connected with harvest wreath had differences in the subject (in form of wreath, corns for the 
attribute etc.), action (rituals with the wreath – its sanctifying in the church, using in the Christmas rituals 
etc.) and verbal (wordy support of rites) components.

Within the territory of ethnographic Volyn a harvesting wreath was usually made of winter crops (wheat 
and rye), blessed at one of August holidays, and then threshed, using the received grain for first autumn sow-
ing of winter crops. These pointed rites of Volyniany are a part of a wider ritual system of the Ukrainians of 
those territories, where the main crops are wheat and rye. However, in those areas where harvest wreath was 
made of oats, harvest rituals connected with it differ more substantially.

Considering the harvest wreath in the context of mentality of the Ukrainians’ and Slavs in general, we 
see its connection with such its archaic layer as the honour of the late ancestors.  This harvest attribute was 
a peculiar symbol of invitation of the souls of the dead relatives to celebrate harvesting, that expressed the 
gratitude to them from the live ones for the assistance in the success of the work. 

Keywords: harvest wreath, Volyn, the Ukrainians, ritual, custom, traditional culture.
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УДК 821.161.2Шев:801.81(477.46) Любов Боса 
(Київ)

ОБРАЗ ШЕВЧЕНКОВОЇ ЗЕМЛІ В КОЛЕКТИВНИХ 
УЯВЛЕННЯХ ЖИТЕЛІВ ЗВЕНИГОРОДЩИНИ

У статті здійснено спробу розкрити образ Шевченкового краю через уявлення та судження 
його сучасних мешканців і вихідців з інших теренів. Проаналізовано польові матеріали, зібрані 
авторкою в селах Будище, Шевченкове, Моринці, Гнилець Звенигородського району Черкаської 
області. Тематичне коло оповідей охоплює широкий спектр репрезентацій біографічних деталей 
із життя Т. Шевченка й автобіографій мешканців, де домінують поняття «свята земля» та усві-
домлення власної причетності до спадщини краю.

Ключові слова: Шевченковий край, сакральний часопростір, місце пам’яті, культурний герой, 
персональний наратив.

В статье сделана попытка раскрыть образ отчего края Тараса Шевченко посредством пред-
ставлений и суждений его нынешних жителей и выходцев из других территорий. Анализируются 
полевые материалы, собранные автором в селах Будище, Шевченково, Моринцы, Гнилец Звени-
городского района Черкасской области. Тематическое поле рассказов включает широкий спектр 
репрезентаций биографических подробностей из жизни Т. Шевченко, а также автобио графий 
жителей, где доминируют понятие «святая земля» и осознание собственной причастности к на-
следию края.

Ключевые слова: отчий край Шевченко, сакральное временное пространство, место памяти, 
культурный герой, персональный нарратив. 

The article is an attempt to reveal the figure of Shevchenko land through the imaginations and 
judgements of its modern inhabitants and the natives of other terrains. Field materials collected by 
the author in Budyshche, Shevchenkove, Moryntsi, Hnylets villages, Zvenyhorod district of Cherkasy 
region are analyzed. Subject field of the narrations forms a wide range of representations of Shevchen-
ko biographical details and autobiographies of the inhabitants, where the key senses of holy land and 
the understanding of the own participation in the heritage of the land are clearly prevailing.

Keywords: Shevchenko land, sacred time-space, the place of memo ry, a cultural hero, a personal 
narrative.

«Оборонителем, хранителем Та-
раса, дбахою його стала сама 

тільки природа його духова та природа 
околишня. Остання гріла і пестила йому 
серце і душу; вона будила і годовала до-
питливий мозок; вона наповала його фан-
тазію і вигодовувала увесь його організм 
духово-моральний. Вплив блакитного, 
зорями мережаного неба та срібловидого 
місяця; чарівна краса навкруги: сад, до-
лина, байрак, гори, став – от хто разом 
з Псалтирем та з народною піснею були 
батьками, що зростили Тарасів дух!» [3].

Враховуючи сказане одним з перших 
біографів поета О. Кониським та розвід-
ки інших поважних дослідників, можна 
стверджувати, що про Шевченків край 
доцільно говорити як про певний про-
сторово-географічний, культурологіч ний 
та етнопсихологічний феномени. Це, на 
нашу думку, яскраво виявляється в за-
гальноукраїнському вимірі й у локаль-

ному сприйнятті малої батьківщини 
мешканцями Звенигородщини як «місця 
пам’яті» (за П. Норою та М. Хальбвак-
сом), де «кожна матеріальна або ідеаль-
на смислова одиниця з людської волі чи з 
плином часу перетворилася на символічну 
спадщину, що її пам’ятає  спільнота» [5].

Підтвердженням цього є й польові 
матеріали, зібрані авторкою 2013 року 
в селах Будище, Шевченкове, Моринці, 
Гнилець Звенигородського району Чер-
каської області, які послужили підставою 
для запропонованого аналізу та відповід-
но «диктували» їхню інтерпретацію. Те-
матичне коло оповідей охоплює широкий 
спектр репрезентацій біографічних дета-
лей дитинства Шевченка й автобіографій 
сучасних мешканців Звенигородщини, 
де виразно домінують вузлові значення: 
«свята земля» та усвідомлення власної 
причетності до спадщини краю. Тож зміст 
персональних наративів також можна 
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проаналізувати частково в просторовому, 
темпоральному та світоглядному вимірах. 
Відповідно ми зосереджувалися на зна-
ченні, якого надавали оповідачі певним 
подіям, та образах тих фактів, які відби-
лися в колективній свідомості.

Під час етнологічного обстеження міс-
цевості насамперед привернуло увагу те, 
що чи не в кожній домівці можна було по-
бачити вишитий портрет поета, вражала й 
«нехрестоматійність» образу Шевченка у 
сприйнятті дітей: «Тут усі хочуть малю-
вати як Шевченко»; «Жити тут і не вміти 
малювати?»; «Сиджу на уроці, вчитель-
ка щось розказує, а я малюю і думаю: 
от якби так, як він». Саме малювання 
жителі пов’язують ще й з тим, що «тут 
така краса!». 

Цілковито з ними погоджуємося, як і 
зі словами одного з мандрівників краєм 
щодо топографічного відчуття просторо-
вої свободи на цих теренах, коли воно за 
належного осмислення й таланту може 
стати відчуттям внутрішнім, саме на та-
ких межах  людина усвідомлює велич і 
крихкість власного буття. Тож із Шевчен-
ком, напевно, так і сталося [6].

У розповідях сучасних жителів Звени-
городщини «земля Тараса» виразно, часом 
неусвідомлено, постає «священною». Впа-
дає в око не тільки символічна присут-
ність героя, а й первинна самодостатність 
особливої території: «Мори(е)нці знахо-
дяться на самій вищій точці Черкаської 
області, де проходить вододіл. Це дуже 
унікальна, ну, унікальна така територія, 
і звідси починається річка Гнилий Тікич, 
який, ну, в ту сторону. Тоді з тої сторо-
ни води впадають в річку Рось. На цю 
сторону, можна сказать, сторону Шевчен-
кового, пішла річка Вільшанка <…> Оце 
тоже розділяється <…> Це тоже унікаль-
не значення» (ТВ).

Відповідно, на думку нашого респон-
дента, «іменно оця енергія, енергія оцего 
вододілу чи оцьої нашої землі могла б ро-
дить такого геніального поета, українця. 
І от він, чось так Богом було, наче Богом 
це роздано, шо сім’я Шевченка приїхала 
іменно на три роки сюди – у це село Мо-
ринці, і тут Шевченко народився. Осталь-
ні діти всі родилися у Шевченковому, вони 
не пішли так високо, як пішов їх брат. 
Чось це воно заложено десь там» (ТВ).

Вузлові значення рис «культурного ге-
роя», як і «святої землі», тісно переплі-

таються в місцевому наративі. Так, щодо 
самого дійства народження незвичайної 
людини побутує один з таких пошире-
них сюжетів: «Їхали з Кирилівки, про-
їхали хутір Шампань, і між Шампанню 
і Моринцями пологи почались. І в пер-
шу попавшу хату в Моринці приїхали. 
Ця бабця- повитуха все це обробила <…> 
Каже: “Ну, я попробую…”. А вона воро-
жила. Розтопила піч, там затопила дров-
ця і дивиться, чи рівно дим стелиться. Та 
каже: “О, з цієї дитини буде велика лю-
дина”. А ця ж Катерина Якимівна каже: 
“Ой Божечко! Ви ж нікому не скажіть, 
бо ше вб’ють”. Вона каже: “Я нікому не 
скажу, та й ти ж не моринська”» (ДВС).

Місцеві оповідачі як з Моринців, так 
і Шевченкового акцентують увагу на не-
визначеності місця народження дитини: 
«між селами», «у дорозі», що, на їхню 
думку, і породило суперечки щодо бать-
ківщини Тараса: «То це ж боролися довго 
за це, шо ті кажуть, шо в Шевченковому 
родився, а як він родився в Мори(е)нцях. 
Жив то в Шевченковому. Бо там батьки 
жили. Але ж родився в Моринцях, і ди-
тячі роки маленьким ж він трошки був і в 
Моринцях. А там уже перебрався туди з 
батьками в Шевченкове – то жив там. Але 
ж тут його пуп захований, тут родився Та-
рас Шевченко» (ЖНЛ).

Шевченкове (колишня Керелівка) – 
рідний простір Тараса. Тут він уперше 
прилучився до домашньої та наймитської 
роботи, а згодом пішов навчатися, тут при-
йшло перше кохання, звідси ходив шукати 
залізні стовпи, на яких небо трималося. 
(Характерно, що останні два сюжети нам 
переказують діти та сільські художники). 
На цій землі стояла хата батьків Тараса, 
тут жили численні його родичі й тут були 
могили їхніх предків.

«Знаєте, коли на цю землю став, воно 
мені якось таке пробіг ло… не то морозець, 
не то… Це ж свята земля, розумієте. Брат 
сказав: “Я коли приїду, тут у село Шев-
ченкове, хожу й не віриться, шо по цих 
же… стежках, шо я зараз хожу, ходив Та-
рас. Ну, наче звідси Україна починається, 
зі мною шось, як кажуть, робиться – ота-
ко я щасливий, що я на цій землі» (ДВС).

Мешканці с. Будище особливо не пре-
тендують на визначальну роль їхньої міс-
цевості в житті Тараса: «Він у нас як ме-
теор пролетів». Проте до сьогодні існують 
перекази про село та його околиці як гай-
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дамацький край, Гупалівщину – колишнє 
місце волі перед закріпаченням, а також 
про скарби, льохи, зображені в Шевчен-
кових творах.

«Оце ж і Гупалівщина по Шевченку 
“Гайдамаки”. То це ж тут Гупалівщина 
в нас, біля озера (правда, вже озеро ви-
сохло). Тут був підземний перехід, дов-
жиною 50 метрів, вхід був від озера. Ну, 
Шевченкове те село старіше, і більше 
воно, велике й Моринці. А Будище – воно 
менше село було. Але воно так на окраїні, 
жили і в лісах, і такі ліси, поляни – ну, 
красиве дуже мєсто! Ви шоб весною при-
їхали (!), подивилися – воно все біле, в 
цвіту… садки, дуже гарні садки тут, дуже 
гарно цвіте. І там таке місце – ми назива-
ємо Гупалеве його. Так воно єсть: Гупа-
леве. І там открився льох, провалився: з 
тих льохів, про які пише Шевченко, шо 
скарби були там. Ну, десь там проходять 
два яри, близько, ну, метрів сто чи ближ-
че» (ТІО).

На території села розташовується сади-
ба Енгельгардтів із красивим парком та 
славнозвісними дубами, до яких «ходив 
Тарас ховати в дупло малюнки». Біль-
шість корінних мешканців старшого віку 
пов’язують своє дитинство з шевченків-
ськими дубами: тут молодь розважалася, 
цією дорогою до школи ходили. На жаль, 
через малу кількість дітей улітку школу 
закрили: «Нема школи – це нема села. 
Село хвактично вимирає», – казали селя-
ни напередодні цієї події (ТІО).

Гнилець, Вільшана, Хлипнівка, Тара-
сівка, Пединівка фігурують у розповідях 
як порубіжні місця означеного простору, 
місця Тарасових пошуків, відвідин роди-
чів тощо. Також можна помітити, як уже 
згадувалося, що і цим локусам надається 
особливе значення, адже й основні події 
(за типовими міфологічними сюжетами) 
в оповідях селян розгортаються на пери-
ферійній, «не освоєній» території: дитя 
«особ ливої Долі» народжене в зоні небез-
печного простору – у дорозі з Керелівки 
до Моринців; повитуха передбачила не-
звичайне майбутнє (міфологічна тенден-
ція наділяти героя надзвичайними си-
лами з моменту його народження). Теми 
дитячого вигнання (герой має пережити 
тривалий період свого упослідження, зне-
важання: сирітство Шевченка, вигнання 
мачухою) і дорослого повернення по-
різному раціо налізуються в біографічних 

сюжетах. У домашньому (побутовому) 
просторі, як правило, такі міфологічні 
події неможливі: тут життя рухається по 
безкінечному колу побутових, постійно 
повторюваних дій. Саме це і змушує ге-
роя вирушати в мандрівки. Так він ви-
ростає з меж знайомого життєвого обрію. 
Уже переступивши поріг, потрапляє в 
місце можливого контакту з «іносвітом» 
[4, с. 93–95].

Пригоди чекають його за межами по-
селення, у полі, на могилах: пошуки за-
лізних стовпів, на яких трималося небо, 
роздуми на кургані, зустріч із чумаками. 
У таких міфологічних сюжетах харак-
терним є злиття персонажів із частиною 
прос тору, допомога приходить від особли-
вих («з іносвіту») персонажів, а в зазна-
чених випадках: від повитухи-ворожки, 
чумаків тощо. До цього кола належить і 
Енгельгардт (німець), який, на відміну від 
офіційної версії біографії та автобіогра-
фії самого автора, у місцевих переказах 
наділений рисами покровителя, з котрим 
пов’язана подальша дорога в широкий 
світ – своєрідна винагорода Т. Шевченку 
за всі дитячі страждання: «Ну, там опису-
ється все про Шевченка, шо там він <…> 
нічого, він дуже гарно ставився. А це були 
люди зовсім інші. Це люди зовсім іншо-
го характеру. Отак вони ж із Шевченком. 
Отак якось виїхали вони у Лєнінград, у 
Пєтєрбург. І так познайомився з Сошен-
ком, і так він же хвактично, кажуть, шо 
наче по-варварські він (пан) однісся. Ні. 
Він способстував тоже» (ТІО).

Так, в оповідях місцевих мешканців 
саме в Будищах минув особливий під-
літковий (ініціаціний) вік Шевченка, а 
дуби на садибі Енгельгардта (своєрідне 
«місце сили») називають «Шевченковими 
дубами»: «Я був ше пацаном. А там дуб. 
У дуп ло залазив сам лічно, аж донизу за-
лазив. Як побачите – то ой!» (ПВА).

«А дід мій казав, бо він робив там (там 
садовники були, а він садовником був, так 
собі трошки вчився). То казав, шо вони 
сиділи там, у тому дуплі видовбано так, 
вирубано так вхід. І там, – каже, – сто-
лик, і три стільчики було в самому дуп-
лі – такий великий дуб був!» (ТІО).

«А коли вже почали підростать, то 
зрозуміли, то до дуба обов’язково йдемо. 
У дуплі цього дуба (коли ж це було!..) 
Шевченко ховав свої малюнки, вірші. То 
ми це знали» (МОА).
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Майже в усіх зазначених текстах по-
мітні елементи просторового коду: осво-
єний /  неосвоєний простір; центр / пери-
ферія; мотив дороги, персонажі дороги, 
пошуки знання (учителі малярства), міс-
ця сили (Гупалівщина, дуби), отримання 
дарів тощо. Як бачимо, матеріал оповідей 
із Шевченкового краю дозволяє умов-
но виокремити кілька різновидів часо-
простору (хроно топу), що часто взаємо-
перетинаються: реальний, історичний та 
ірреальний. 

Приміром, до тематичного кола опові-
дей увійшли спогади про часи Великого 
Голоду у краї. Відповідно й нині невід-
рефлексовані події продовжують трав-
мувати психіку індивіда. Подібне вияв-
ляється або в небажанні давати будь-які 
оцінки подіям, або в помітній нервовій 
напрузі оповідачів: «Виміняли холодцю. 
А холодець дехто й варили... Тоді ж була 
голодовка. Може, дитина того... То вони 
зварили холодцю – і продали. То ж було 
таке – люди ж не знають, а я те шо в 
мене є, це сказав <…> Вони ж бачать 
<…> Дєтский пальчик… Не помню, чи я 
його їв. Ну, я помню: ручка ця, пальчи-
ки… [плаче]» (КВД).

Це ще й символічне провалля у часі, 
«міжчасся»: «А тоді ж ми людьми, як ка-
жуть, не були: ні паспортів не давали, ні 
трудових книжок, нічого не було, всьо по-
лєзно, шо в рот полізло: бур’яни, метели-
ки їли, розривали там пухирки такі, мед 
солодкий» (ДВС).

Ці спогади про найтрагічніші сторін-
ки історії Шевченкового краю, «нелюд-
ський час», формують виразну опозицію 
найяскравішим враженням про своєрідне 
повернення Тараса з «дарами», його бать-
ківську турботу про краян, що коротко 
втілилося в жартівливій місцевій приказ-
ці «Спасибі діду Тарасу за шифер і тра-
су» (МОА).

Такі стійкі конструкції в оповідях де-
монструють наявність колективних уяв-
лень в індивідуальній пам’яті. Проте за 
цими словами постають і реальні події 
підготовки широкого всесоюзного від-
значення ювілею поета на власній бать-
ківщині в 60-х роках минулого століття. 
Прикметно також, що завдяки ювілею від-
булося деяке поліпшення місцевої інфра-
структури, однак старожили скептично 
оцінили позір ні дії влади.

Варто зазначити, що між народними 
уявленнями про постать Тараса Шевчен-
ка й офіційним увічненням його пам’яті 
існує неабияка суперечність. Таку опо-
зицію свій / чужий яскраво увиразнили 
святкові заходи, що відбулися 2013 року 
в Моринцях. 

Наведемо коментар одного з місцевих 
учасників свята щодо цих подій: «Тут цьо-
го року таке було, шо заборонили читати 
вірш Шевченка з “Розритої могили” – та-
кий вірш, сказали, шо він дуже револю-
ційний. Його не можна читать. І даже лю-
дям не дали провести святкування <…> 
Шо тут? Тут все ясно. Хто  розуміється на 
його віршах, то в каждому вірші єсть міс-
тичні його відчуття, чи містичні вирази, 
які, наприклад, люди і по цей час каждий 
можуть трактувать по-своєму. Але все на-
правлене на те, шо людина повинна буть 
вільною. А сама хвороба оця зарита в са-
мих нас, потому шо ми сами себе робим, 
пристосовуємся до такого антиукраїнсько-
го життя. Самі себе пристосовуєм <…>. 
Нічого. Даже хоч оцю землю зрівняють 
із цим, однак енергія, яка тут породила, 
вона ж нікуди не дінеться. Нікуди. Зем-
лю ж… нічого не зміниш <…> я живу на 
такому місці, шо я не можу буть од цього 
десь в сторонкі» (ТВ).

Водночас цей край для місцевих жите-
лів – унікальний символічний (Шевчен-
ковий) часопростір, у якому живуть пред-
ставники одного роду-племені, родичі, 
земляки тощо. Та й саме слово «земляк» 
означає особливий тип споріднення, скріп-
леного спільністю малої батьківщини. 

«Ну, як Шевченко був, то Шевченка 
взагалі понімали тут. Розумієте? І його 
любили. Шевченко ж був все-таки, ну, на-
ший, з українців» (ТІО).

«Шевченко? Ну, він як батько щитаєть-
ся, він наший учитель <…> Ше с дєтства 
знаю. Як я ж тут родилася» (ЛЛМ).

«Ми його напам’ять знали всього: “Ко-
ліївщину”, “Гайдамаки”, “Світає. Край 
неба палає…”. Це ж про нас. Шевченко 
для нас був святий… Для мене Шевчен-
ко – це де я живу. Це мій рідний край, 
моя земля. <...> А так, звичайно, з Шев-
ченком зв’язано все. Чого мене тяне сюда, 
де б я не була? Бо тут закопано і мій 
пуп» (МОА).

Тематика присутності образу Великого 
земляка простежується і в особистих до-
лях колишніх остарбайтерів та сучасних 
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гастарбайтерів, де й на чужині відчутна 
його поміч:

«Як я була в Германії, мій хазяїн пісні 
співав цього Шевченка: “Як умру, то по-
ховайте мене на могилі…” – та ше голосно 
<…> Німець по-нашому співав <…> Він 
був у вісімнадцятому годі (вій на ж тоді 
була), і він був у плєну осьо в Звенигорд-
ці. Він багато слів знав наших. То він оцю 
пісню <…> А тамочки отако рано, то піс-
ню цю співали <…> У нас у селі той, ра-
діо грало, і по тому радіо оце співали, цю 
пісню: “Як умру, то поховайте…” А він 
тоді своїм голосом!» (КМП).

«Я як була на заробітках, то від Шев-
ченка в мене аж крила виростають. Я гор-
дилася, що я з цього села. Мені чоловік 
дав такий листок, що Шевченко оддруко-
ваний і віршичок його, і я там залишила, 
на стіні причепила, на квартирі, де жила. 
Вони зацікавилися, тільки десь щось по-
чують, там і чехи, і українці, то саме пер-
ше шукають звідки я. А між іншим, у Че-
хії відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку 
і якби знають» (ТН).

Тож важливо і те, що цей простір не 
герметичний – давно вже відбулося роз-
ширення шевченківського «земляцтва» 
до меж України та поза неї. Громадянин 
Канади Іван Стець, маючи українське по-
ходження з далеких лемківських країв, 
придбав хату в с. Будище. Він часто на-
відується сюди з родиною і вважає цей 
край найліпшою та найріднішою землею 
у світі, бо тут народився Шевченко. Дуже 
дивується, що люди покидають цю місце-
вість, не можуть дати собі ради на таких 
родючих землях (СІ).

До означеного кола питань входить і 
тематика паломництва. Один з таких су-
часних мандрівників про свою прощу до 
Шевченкового краю згадує: «Саме звід-
си, де народився батько української на-
ції, почалося моє паломництво по землі 
Шевченка. Перед поїздкою мене застері-
гали, що це “глуха місцевість” і можуть 
виникнути труднощі. Але чи могло це 
налякати при здійсненні такої довгожда-
ної подорожі. Я був готовий долати цей 
шлях пішки, аби тільки побачити край 
 Шевченка» [1].

«От приїздять відвідувачі, їдуть з Пе-
тербурга українці, які там живуть, беруть 
тут жменьку землі, везуть до Петербурга. 
Я зустрівся з тим чоловіком (у Петербур-
зі), який тут був. Каже: “Я взяв земель-

ки – я привіз її сюди. І ось ця земля ось 
тут, біля каменя, де був похований Тарас 
Шевченко на Смоленському цвинтарі”. 
<…> І в очах їхніх такий сум: за Украї-
ну, за те, шо вони не мають можливості до 
когось приїхати, побуть на Україні» (СД)

«Є люди, які їдуть <…> до Моренець 
як до святині, які ось тут пишуть вірші, 
от побували – і пишуть вірші <…> От 
можливо, ось ця земля дає їм натхнення. 
Приїхали, побачили. Посвяту чи Тарасу 
Шевченку чи...» (СД).

Отже, Батьківщина Тараса – це 
унікаль не «місце пам’яті», це «символіч-
на фігура», значення якої може змінюва-
тися залежно від контексту її передачі, 
засвоєння та сприйняття, де просторово-
хронологічна вісь пам’яті має уявний ха-
рактер [4], інколи далекий від реальності. 
«Він же ж ховався, його все орестовували, 
оце Шевченка, то він же той <…> Отут 
була його рідна тітка в Гнильці. То він до 
неї приїжджав. [Як тітку звали?] Уляна 
(Олена). То він приїжджав до неї. То було 
оце їде побритий геть, побритий. А дру-
гий раз їде зарощуй, зарощуй – борода 
така. Ну, він скривався. То він такицька 
робив, шоб його не найшли» (КУВ).

Міфологізації та фольклоризації в ко-
лективній пам’яті піддані окремі факти в 
оповідях про пізніше перебування поета 
як на малій батьківщині, так і на сусід-
ніх теренах та інших українських землях, 
про що свідчать численні збірки легенд і 
переказів. Справджується теза й про пе-
ребування культурного героя одночасно 
«скрізь і ніде», про «вічне повернення», 
також виразно домінують вузлові зна-
чення «святої землі» як сакралізованого 
простору. 

Знаходимо тут і паралелі з міркуван-
нями Дж. Кемпбела, який у класичній 
праці «Герой із тисячею облич» наголо-
шує, що для природовідповідного світо-
гляду залежність героя від простору май-
же абсолютна: «Довколишній пейзаж, і 
так само його кожна фаза існування роб-
ляться живими завдяки символічній су-
гестії <…> Де тільки народився, трудив-
ся чи перейшов у пустку герой, те місце 
неодмінно чимось помічене і освячене. 
Хтось на цій цятці відкрив вічність <…> 
Місце героєвого народження і є середин-
ною точкою, або Пупом Світу» [2, с. 43]. 
Тож невичерпним є й осягнення Кобзаря-
Шевченка. 
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SUMMARY

The figure of Shevchenko land through the imaginations and judgements of its modern inhabitants is 
revealed in the article. It is affirmed that it is expediently to speak about Shevchenko land as about a certain 
special and geographic, cultural, ethnic and psychological phenomena. It is clearly revealed in all-Ukrainian 
dimension and local perception of homeland by the inhabitants of Zvenyhorodschyna as a place of memory 
(by P. Nora and M. Halbwaks), where every material or ideal sense unit because of human will or over time 
course has turned into symbolic heritage that the  community remembers it.

Field materials collected by the author in 2013 in Budyshche, Shevchen kove, Moryntsi, Hnylets villages, 
Zvenyhorod district of Cherkasy region are the confirmation of the fact and has become the reason for the 
proposed analysis and accordingly dictated their interpretation.

Subject field of the narrations forms a wide range of representations of Shevchenko childhood biographi-
cal details and autobiographies of modern inhabitants of Zvenyhorodshchyna. Content of personal nar-
rations is analy sed in space, temporal and world-view dimensions. Accordingly attention was paid to the 
meaning given by the narrators to certain events and images of the facts reflected in the collective conscious-
ness where the key senses of holy land and the understanding of the own participation in the heritage of the 
land are clearly prevailing.

Keywords: Shevchenko land, sacred time-space, the place of memory, a cultural hero, a personal narrative. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОБУТУВАННЯ 
СЕРПАНКОВОГО ТКАЦТВА

У статті проаналізовано тематику виступів на І Всеукраїнській науково-практичній конфе-
ренції в с. Крупове та м. Рівному (11–12 вересня 2015 року), присвячених унікальному виду 
народної культури – серпанковому ткацтву.

Ключові слова: серпанкове ткацтво, народна культура, майстри, національні традиції, костюм, 
глобалізація, с. Крупове.

В статье сделан анализ тематики выступлений на І Всеукраинской научно-практической кон-
ференции в с. Крупово и г. Ривне (11–12 сентября 2015 года), посвященных уникаль ному виду 
народной культуры – дымчатому ткачеству.

Ключевые слова: дымчатое ткачество, народная культура, мастера, национальные традиции, 
костюм, глобализация, с. Крупово.

Themes of the speeches enounced at the First All-Ukrainian teoretical and practical conference, 
which was held in Krupove village and Rivne city in September, 11–12 2015, and dedicated to 
a unique kind of folk culture – muslin weaving, are analyzed in the article.

Keywords: muslin weaving, folk culture, masters, national traditions, costume, globalization, 
Krupove village.

Глобалізаційні процеси, що відбува-
ються в сучасному світі, спрямова-

ні, безперечно, на культурну уніфікацію. 
Цьому повною мірою сприяють ринкові 
відносини. Однак світовому співтова-
риству ми можемо бути цікавими лише 
власною культурною ідентичністю, своєю 
оригінальною культурною спадщиною, 
якої маємо досить багато, часто навіть 
не усвідомлюючи цього. Тож поставивши 
культурний чинник на порядок денний у 
державній культурній політиці, виявивши 
найсильніші і найслабші сторони цього 
процесу, об’єднавши зусилля всіх небай-
дужих людей, зможемо зацікавити спіль-
ноту, об’єднатися з якою прагнемо вже 
чимало років.

Сучасне життя з його безліччю фак-
тично не вирішених проблем в економіч-
ній і соціально-політичній сферах значно 
активізує культурно-мистецьку складову, 
за допомогою якої населення намагається 
зберегти чи, можливо, і зайвий раз під-
твердити свій ідентифікаційний культур-
ний код, через який або за допомогою 
якого може залишитися в культурному 
просторі сьогодення.

Це підтверджує проведення 11–12 ве-
ресня 2015 року І Всеукраїнської науково- 
практичної конференції на базі Центру 
ткацтва села Крупове Дубровицького ра-
йону та Рівненського обласного краєзнав-

чого музею (далі – РОКМ), мета якої – 
обговорити питання збереження чи не 
найоригінальніших культурних практик 
північних районів області, згаданих ще у 
«Слові о полку Ігоревім».

Поліський серпанок – це тонка, напів-
прозора лляна тканина, яку з прадавніх 
часів і майже до сьогодення виготовляли 
в північних районах області з особливих 
сортів льону, таких як прос так, лущик, 
довгунець. Це надзвичайно складний 
процес, збережений у краї, який, однак, 
через втрату зазначених сортів льону і 
коноплі, тобто основи ткац тва, та розши-
рення машинного виробництва поступо-
во виходить з культурного побуту. Хоча 
ще на межі 60–70-х років ХХ ст. виро-
би, виготовлені в художньо-промислових 
майстернях Рівненського відділення Ху-
дожнього фонду УРСР, де працювали 
майстрами-надомницями місцеві фахівці 
Уляна Кот, Ніна Дем’янець, Ніна Раб-
чевська, Ольга та Зінаїда Придюк, ди-
вували увесь цивілізований світ. Чимало 
художніх колективів Західної України 
мали за честь володіти таким унікальним 
сценічним вбранням. Зразки національ-
ного поліського костюма, у тому числі й 
поліського серпанку, демонструвалися на 
всесвітніх виставках у США, Японії та в 
багатьох культурних центрах СРСР, зок-
рема й України.
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Сьогодні такі художні зразки майстри 
можуть виготовляти вже з іншої, технічно 
досконалішої (виробленої машинним спо-
собом) нитки, утім, і сорти льону, і ху-
дожні техніки в районі зберігаються і по-
стійно культивуються навіть у дитячому 
гуртку «Серпанкове розмаїття».

Учасниками анонсованого вище заходу 
стали не лише представники вищої шко-
ли, працівники методичних служб сфери 
культури, управлінці різних рівнів, але й 
ті, хто володіє цими унікальними техні-
ками поліського ткацтва, хто зібрав і збе-
ріг унікальні зразки тканин, інформацію 
про форми побутування, а головне – має 
автентичні технічні засоби їх відтворен-
ня, на яких працювали їхні батьки. Була 
представлена на Конференції й чима-
ла група послідовників – учнів гуртка 
«Серпанкове розмаїття» Центру ткацтва 
в с. Крупове. Інакше кажучи, ця подія 
змог ла об’єднати зусилля органів держав-
ної влади, методичних структур галузі 
культури, усіх ентузіастів у справі збере-
ження національної культурної спадщи-
ни, у тому числі й науковців, представни-
ків сфери бізнесу для вирішення спільних 
і надзвичайно актуальних проблем сього-
дення – збереження нашої національної 
ідентичності. Адже ми цікаві світові лише 
своєю окремішністю.

Наші традиції народної іграшки, зок-
рема і ляльки-мотанки, що беруть поча-
ток із прадавніх часів, або чорнодимленої 
кераміки, художньої вишивки, безлічі ін-
ших форм народної культури, збереженої 
в регіоні, а також серпанкового ткацтва 
як складової національного костюма, що 
традиційно було ознакою вишуканос-
ті української жінки з Волині, сьогодні, 
незважаючи на згадані труднощі, про-
довжують існувати не лише в музейному 
просторі, але й у практиці сучасної тра-
диційної духовної культури жителів пів-
нічних районів Рівненщини. До речі, у 
с. Крупове нині проживає троє народних 
майстрів, відзначених високим держав-
ним званням «Заслужений майстер на-
родної творчості України» саме за розроб-
ку цього виду творчості. Є в цьому селі й 
нав колишніх також чимало менш відомих 
на державному рівні, однак не менш зна-
них у місцевому культурному середовищі 
як власними виробами, та і збереженими 
художніми зразками, переданими їм від 
їхніх близьких. 

Це засвідчили і виступи на Конферен-
ції місцевих народознавців-дослідників – 
Л. Черпак, учителя-методиста Селецького 
НВК, і О Буткевич, старшого вчителя ху-
дожньої культури Орв’яницького НВК, а 
також активність і зацікавленість під час 
обговорення окресленого питання учасни-
ків та присутніх на заході заступників ди-
ректорів ЗОШ району з виховної роботи, 
а головне – демонстрація художніх виро-
бів, збережених у районі.

Особливий інтерес до цієї проблеми 
виявили представники Національного 
музею народної архітектури та побуту 
України, які надіслали ґрунтовні допові-
ді стосовно символічно-обрядової функції 
предметів ткацтва в українській культур-
ній традиції (О. Босий) та українському 
пісенному фольклорі (І. Кукліна).

Було також здійснено спроби дослі-
дити аналогії між північними районами 
Рівненщини та іншими етнорегіонами 
України в питаннях функціонування на-
ціонального костюма та його складових 
(В. Філь, О. Мойсюк) і ткацької традиції 
України загалом (Л. Іваницька).

Цілком природно, що в роботі цьо-
го заходу акцентувалися питання збере-
ження існуючих традицій ткацтва, його 
витоків, символічного та семантичного 
контекстів. Про це йшлося у виступі про-
фесора Львівської національної академії 
мистецтв (далі – ЛНАМ) М. Токар, яка 
зосередила увагу на історії регіонального 
костюма, труднощах упровадження націо-
нального стилю в різні історичні періоди.

На мистецтвознавчому аспекті інтер-
претації знаків орнаментики серпанкових 
виробів Рівненського Полісся, що зберіга-
ються у фондах РОКМ та Сарненського 
історико-етнографічного музею, зупинила 
свою увагу завідувач відділу етнографії 
РОКМ А. Українець, переконливо ілю-
струючи свою доповідь наявними у фон-
дах зразками. 

Спроби відтворення серпанкових тка-
нин сучасними майстрами в нещодавно 
створеному ткацькому центрі в м. Ради-
вилові намагалася проаналізувати до-
слідниця з Рівненського державного гу-
манітарного університету (далі – РДГУ) 
І. Локшук. На виявленні особливостей 
використання антропоморфних мотивів у 
художніх тканинах Житомирського По-
лісся акцентувала свою увагу співробітни-
ця Інституту мистецтвознавства, фолькло-
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ристики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України О. Мойсюк.

Поза сумнівом, розкішний поліський 
серпанок, що був характерною рисою жі-
ночого святкового вбрання кілька століть, 
викликає зацікавлення і стосовно вико-
ристання цієї тканини чи її елементів (ху-
дожнього малюнку, символіки загалом) у 
сучасній культурній практиці. Тож учас-
ники заходу намагалися дещо розшири-
ти проблематику обговорення й вийти за 
межі окремих питань. У цьому зв’язку 
згадаймо доповіді співробітниці кафедри 
дизайну одягу Національного універси-
тету культури і мистецтв М. Костельної 
щодо виявлення поліських мотивів у твор-
чості Г. Забашти як форми пошуку націо-
нального вираження в сценічному костю-
мі 80-х років ХХ ст.; і доцента кафедри 
образотворчого і декоративно-приклад-
ного мистецтва РДГУ І. Токар, яка свій 
виступ присвятила аналізу характерних 
особливостей поліського костюма у твор-
чості професора ЛНАМ Марти Василів-
ни Токар, котра, як відомо, була автором 
багатьох сценічних костюмів провідних 
мистецьких колективів Західної України.

Окремими дослідниками (кандидат іс-
торичних наук, доцент РДГУ Л. Костюк) 
було здійс нено спробу розширити можли-
вості вже опублікованих раніше матеріа-
лів про відомих майстринь і ознайомити 
присутніх із сакральним виміром орна-
ментальних мотивів серпанкового тка-
цтва однієї з тих мисткинь, які починали 
відроджувати цю справу в с. Крупове в 
1960-х роках, – Ніни Дем’янець. Вона, до 
речі, разом з Ніною Рабчевською, була й 
автором розробки серпанкових костюмів 
для місцевого ансамблю «Берегиня».

Про витоки цього явища на Рівнен-
щині, його аналіз у контексті традицій 
регіонального ткацтва йшлося у виступі 
директора РОКМ О. Булиги та одного 
зі співорганізаторів цього заходу, науко-
вого редактора багатьох наукових збірок 
із проблематики регіональної культурної 
спадщини, завідувача кафедри культу-
рології і музеєзнавства РДГУ професора 
В. Виткалова. Утім, головне, що виріз-
няло цю Конференцію, – перегляд екс-
позицій Центру ткацтва в с. Крупове та 
РОКМ, спілкування з практиками-май-
страми, тобто тими, хто володіє цими 
техніками надзвичайно оригінального на-
ціонального виду ткацтва, збереженого 

в північних районах області, з людьми, 
які зберігають традиційні засоби його ви-
робництва, зразки льону простак, лущик, 
довгунець, продовжують культивувати цю 
традицію в краї, заслуженими майстрами 
народної творчості України та тими, хто 
цим постійно займається десятки років. 
Серед них – Н. Рабчевська, Н. Дем’янець, 
О. Придюк, В. Стельмах та ін. Зокрема, 
саме ними було проведено майстер-класи і 
прокоментовано все те, що поступово ви-
ходить із нашого культурного обігу – ста-
ровинні верстати, зібрані і дбайливо збе-
режені в Центрі ткацтва с. Крупове, види 
льону, художні техніки, форми роботи з 
дітьми, учасниками згаданого вище гурт-
ка, тематика доповідей із цієї проблема-
тики місцевої МАН та ще безліч того, що 
є предметом нашої національної гордості. 
Та й самі діти продемонстрували неаби-
яку вправність роботи на старовинному 
обладнанні, збереженому односельцями, 
знання історії цього виду ремесла, а та-
кож дитячі костюми з використанням сер-
панкових прикрас.

Під час обговорення окреслених питань 
певний інтерес викликав виступ представ-
ника сфери бізнесу, керівника згадано-
го вже центру ткацтва в м. Радивилові 
В. Дзьобака, який намагався довести пер-
шість цього центру у справі відродження 
серпанкового ткацтва на Рівненщині, ігно-
руючи очевидні здобутки й наявні худож-
ні зразки та матеріально-технічну базу в 
жителів с. Крупове й Дуб ровицького ра-
йону загалом та місцевому музеї ткацтва 
чи обласному краєзнавчому музеї. Однак 
цей виступ лише актуалізував проблема-
тику вивчення регіональної культурної 
практики в її розмаїтті. 

Переконливою була й експозиція дру-
кованих видань з проблем народної куль-
тури, здійснених КЗ «Рівненський облас-
ний центр народної творчості», який і став 
організатором цього заходу, та РОКМ.

Захід, який уже самою проблемати-
кою викликав зацікавлення, організато-
ри підсилили оригінальною художньою 
частиною, яка складалася з виступів сту-
дентів кафедри музичного фольклору На-
ціонального університету культури і мис-
тецтв, які брали участь у народознавчих 
експедиціях з питань вивчення пісенної 
спадщини села Крупове. Та й місцевий 
ансамбль «Берегиня», сформований зі 
згаданих вище майстринь, який уже по-
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над 45 років існує при місцевому клубі 
і є справді зберігачем народних пісенних 
скарбів і художніх тканих виробів, також 
був цілком логічним доповненням до цьо-
го поважного наукового зібрання. Піснею 
і костюмами висловили все те, що вийшло 
за межі вербального коду.

У контексті розгляду окресленого пи-
тання слід відзначити також професійне 
ведення заходу одним з його організа-
торів – завідувачем кафедри культуро-
логії і музеєзнавства РДГУ професором 
В. Виткаловим. 

Яскраве враження залишив і виступ 
учительки з НВК с. Крупове Уляни Ада-
мівни Букайло, доньки чи не найстарішо-
го майстра (Н. Дем’янець), яка художні-
ми зразками продемонструвала напрями 
творчості інших майстрів краю, зокрема і 
своєї родини, акцентуючи увагу й на мов-
ному елементі місцевих жителів.

Завершив Конференцію, принаймні її 
теоретико-прикладну частину в м. Рівно-
му, виступ провідного етнографа крає-
знавчого музею, старшого наукового 
співробітника відділу етнографії Тетя-
ни Пархоменко, яка не лише виголосила 
ґрунтовну доповідь стосовно різних ас-
пектів серпанкового ткацтва в художній 
практиці Волині, але й продемонструвала 
заздалегідь підготовлені художні зразки, 
які впродовж багатьох років зберігаються 
у фондах цього культурного осередку Рів-
ненщини та с. Крупове.

Порушувалася на заході й низка інших 
актуальних проблем.

Народна творчість – це та сфера куль-
тури, якою сьогодні пишається Україна і 
яку вона може покласти на терези світовій 
спільноті як важливу ідентифікаційну на-
ціональну ознаку, котра, однак, потребує 
збереження і культивування. І щодо цього 
роль місцевих органів влади є чи не най-
важливішою.

Водночас дозвілля сьогодні – це не 
лише клуб чи бібліотека, туристичні по-
їздки тощо, але й безліч можливих уже 
нових форм: ТРЦ, боулінг-клуби, сауни, 
широка мережа готельно-ресторанного 
комплексу і ще чимало іншого. Сучасна 
індустрія розваг, що активно поширюєть-
ся по світу й Україні зокрема, характери-
зується значною фінансовою витратністю, 
оскільки всі ці форми передбачають спо-
чатку потужне вкладання коштів, а вже 
потім – одержання прибутку. До того ж 

власників, як правило, не цікавить питан-
ня, наскільки змістовною є духовна скла-
дова їхньої діяльності. І це є, можливо, не 
зовсім очікуваним, однак цілком типовим 
явищем, зважаючи на ринкові (або так 
звані ринкові) умови сьогодення. Резуль-
тат залишається незмінним.

Нові процеси трансформації суспіль-
ства з характерним наслідуванням чи 
сліпим копіюванням чужого досвіду без 
належного підґрунтя в українському сус-
пільстві призвели до вкрай важкого еко-
номічного становища країни. Приміром, у 
новостворений комплекс на Рівненщині, 
покликаний сприяти відродженню віт-
чизняної техніки ткацтва – поліського 
серпанку, вкладено кошти. Крім того, 
необхідно враховувати витрати на пошук 
майстринь, одержання й обробку інфор-
мації стосовно сутності цього явища, від-
найдення і придбання художніх зразків, 
фінансування приїзду майстрів на захід, 
а також на організацію паркування влас-
ного або приміського автотранспорту та 
його охорону, громадського харчування, 
виставкової діяльності тощо. Відповідно 
ціни на квитки для відвідування цього 
центру мають бути досить високими, аби 
затрати окупилися. І саме якість наданих 
послуг, включаючи і цінність експонова-
них зразків, коригуватиме вартість квит-
ків та кількість відвідувачів.

Таким чином, важливого значення на-
буває факт усвідомлення керівниками га-
лузі культури, принаймні її місцевого рів-
ня, необхідності взаємодії з бізнесовими 
структурами, що мають кошти. Художній 
продукт потрібно зберегти (чи продати, за 
умови подальшого його вироблення), тоб-
то за підтримки бізнесу необхідно спро-
бувати якнайкраще продемонструвати цей 
товар публіці, щоправда, уже не в екс-
клюзивному варіанті (хоча оригінальний 
зразок також можливий). Поле для його 
репрезентації досить широке: глибока ін-
формованість про культурне явище того, 
хто має це робити, форма презентації 
(адже вона також повинна враховувати 
вже давно змінені смаки населення сто-
совно ставлення до товару) і зовнішній 
вигляд того, хто це має робити; супровід 
(музичний чи будь-який інший) цього 
процесу тощо. Молоде населення дивить-
ся телепрограми (а вони переважно пре-
зентаційні) значно частіше, ніж про це 
мають уявлення працівники галузі чи всі 
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ті, хто займається питаннями виховання 
молодого покоління.

Нині досить оперативно, що, можливо, 
й не зовсім добре з погляду культурної 
складової, організовують численні ТРЦ-
презентації, зокрема картин світової кла-
сики в сучасній інтерпретації (?!), або 
бізнесові структури змінюють упаковку, 
приміром, на вітчизняних цукерках (як 
це робили менеджери, що співпрацюва-
ли з Рівненською кондитерською фабри-
кою), на яких чимало років експонувався 
потужний ряд світового та вітчизняного 
образотворення. Хіба це погано?! Адже 
молодь, яка майже не відвідує бібліотек, 
художніх музеїв, які є далеко не в кож-
ному місті, хоча б у такий спосіб долу-
чається до світової культурної скарбниці. 
Одним словом, на нашу думку, галузь 
культури надзвичайно повільно перебудо-
вує своє ставлення до того, що вона має, 
а відповідно – втрачає кошти, які могла 
б заробити, маючи такий потужний ре-
гіональний культурний потенціал. І три-
матися подалі від бізнесу – не розумно. 
Він на те і бізнес, щоб заробляти гроші, і 
все одно знайде предмет заробітку. Шкода 
лише, що культурний потенціал, чи куль-
турний продукт, так і залишиться не пре-
зентованим широкому загалу.

На цих питаннях, як і на бережному 
ставленні до національної культури, ак-
центували увагу заступник голови Рів-
ненської обласної державної адміністра-
ції О. Савчук, начальник управління 
культури і туризму Я. Мельник та голо-
ва Дубровицької райдержадміністрації 
С. Киркевич. 

Динаміка цивілізації від її зародження 
і до розпаду, згідно з теорією А. Тойнбі, 
визначається законом Виклик – Відгук, 
відповідно до якого прогрес чи регрес ци-
вілізації пов’язаний з адекватністю Відгу-
ку регіонального соціуму на Виклик істо-
ричної ситуації. Народження цивілізації 
відбувається спонтанно, але за двох необ-
хідних умов: 1) стимулюючої ролі нав-
колишнього середовища – Виклик; 2) на-
явності в соціумі творчої меншості, здатної 
створити необхідний Відгук на Виклик [1].

Повернути минуле неможливо. Адже 
для його належного функціонування в 
соціумі потрібно відродити спочатку дух 
минулої епохи, ту систему культурних ко-
ординат, у якій свого часу існував певний 
культурний зразок. Оскільки «в одну й 
ту саму річку не можна увійти двічі», то 
й відродити будь-які культурні зразки ми-
нулих епох також неможливо. Однак це 
аж ніяк не означає, що подібні ідеї марні 
і такі спроби ні до чого не призведуть. 
Навпаки, вони надзвичайно продуктивні, 
оскільки стимулюють художнє мислення 
митця, його бажання постійно перебувати 
у творчому пошуку, невпинно експеримен-
тувати, вивчаючи безліч збережених куль-
турних зразків, ґрунтуючись на високому 
ідеалі, властивому минулій епосі. І часто 
виявляється, що той ідеал був дещо (або 
зовсім) іншим.

Будь-якому процесу чи явищу з рока-
ми притаманна така характеристика, як 
романтизація, тобто перебільшення одних 
культурних характеристик і завуальову-
вання або усунення інших. Так було завж-
ди, це помітно на прикладі культурного 
життя навіть одного покоління. Однак 
головним для культурного процесу в цьо-
му випадку є інше, а саме: той факт, що 
це експериментаторство кількох творців 
надихає до створення нового культурно-
го взірця, а згодом – художньої системи, 
здатної заволодіти умами чималої кіль-
кості художньо обдарованих людей і по-
тім перевести культурний процес в іншу 
площину, змінивши на цій підставі і нав-
колишній культурний простір.

До практичних кроків, закладених у 
резолюції цієї науково-практичної кон-
ференції, слід зарахувати усвідомлення 
представниками органів державної вла-
ди, методичних служб, науковцями дум-
ки про те, що проведення подібних захо-
дів, спрямованих на дослідження інших 
складових наявної регіональної культур-
ної практики, повинно стати постійним 
процесом в області, під який закладати-
муться необхідні кошти. І питання це має 
контролюватися методичними органами.

Джерела та література
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SUMMARY

Themes of the speeches enounced at First All-Ukrainian scientifically-practical conference, held in 
Krupove village, Dubrovytsia district of Rivnenshchyna and The Museum of Regional Etnography in Sep-
tember, 11–12 2015, dedicated to the existence peculiarities of unique kind of folk culture of Northern dis-
tricts of Rivnenshchyna – muslin weaving – which is mentioned in The Tale of Ihor’s Campaign are analyzed 
in the article. A membership of the participants of the conference is described.

The definition of this cultural phenomenon, its peculiarities, the role in cultural context and everyday 
practice is given.

Attention is paid to Ukrainian national dress in general, the forms of its evolution in modern conditions, 
the role of national adornments in the preservation of ethnic features, etc.

The activity of the first masters, industrious persons of art-industrial workshops of Artistic Fund of the 
USSR, who were engaged in this kind of art is mentioned. Their creative achievements, exhibition work are 
stressed.

The article is also devoted to historical and social-cultural circumstances of the rise of this original 
kind of trade, functioning and present tends, the bearers of this cultural tradition (U. Kot, N. Rabchevsku, 
L. Stelmashuk, N. Demiyanets, whose creative activity started in 1960s, and folk masters of a later period – 
Z. Prydiuk, V. Stelmakh, etc., whose creative activity took place under ordinary conditions of Ukrainian 
village). The material-technical providing of the creative process of contemporary artists, etc. is emphasized.

Separate figures of craftsmen as the carriers of this cultural tradition are considered, attention is paid to 
the activities aimed at the creation of a local museum in  Krupove village, artistic samples collected there, 
looms and also the dissemination of the practice of teaching to this type of weaving with the help of chil-
dren’s circle Muslin diversity, founded by the masters, is emphasized.

The most famous collections of Polissia muslin, concentrated in The Museum of Regional Etnography 
and Historical-Ethnographic Museum of Sarny in Rivnenshchyna are considered.

Creative activity of the masters of alternative weaving center, founded recently in Radyvyliv, Rivne re-
gion, is mentioned.

The outstanding tendencies of modern existence of folk culture of the region are depicted. The necessity 
of changes in attitude to folk culture, the broad involvement of business structures and authorities, methodi-
cal services of the sphere of culture to solve problems of effective functioning of this heritage is emphasized.

Keywords: muslin weaving, folk culture, masters, national traditions, costume, globalization, Kru-
pove village. 
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ЕТНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПОТРІЙНОГО КОРДОНУ В УГОРЩИНІ

У статті йдеться про сучасні етнологічні дослідження прикордоння, а саме про міжнародний 
проект під назвою «Вивчення потрійних кордонів на території Південно-Західної, Південно-
Східної та Північно-Східної Угорщини», що в 2011–2015 роках тривав в Інституті етнографіч-
них досліджень Центру гуманітарних наук Угорської академії наук. Названо учасників проекту, 
основні напрями студій, публікації, конференції та ін.

Ключові слова: проект, потрійний кордон, Угорщина, Інститут етнографічних досліджень УАН.

В статье речь идет о современных этнологических исследованиях пограничья, а именно о между-
народном проекте под названием «Изучение тройных границ на территории Юго-Западной, Юго-
Восточной и Северо-Восточной Венгрии», который в 2011–2015 годах был реализован в Институте 
этно графических исследований Центра гуманитарных наук Венгерской академии наук. Названы 
участники проекта, основные направления исследований, публикации, конференции и пр.

Ключевые слова: проект, тройная граница, Венгрия, Институт этнографических исследова-
ний ВАН.
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The article deals with modern ethnological studies on border zones, namely about the international 
project titled Research of Triple Borders in Soutwestern, Southeastern and Northeastern Hungary, 
which lasted at the Institute of Ethnographic Studies of the Centre for the Humanities of the Hunga-
rian Academy of Sciences through 2011–2015. It notices the project’s participants, main research 
areas, publications, conferences, etc.

Keywords: project, triple border, Hungary, Institute of Ethnographic Studies of the HAS.

Нині у світових гуманітарних на-
уках  змінюється погляд на ви-

вчення кордону і його тлумачення лише 
як фізичного та геополітичного явища. 
Поняття кордону трактують як метафо-
ру в поясненні культурних відмінностей, 
культурної багатоманітності і протиріч, 
розглядають його в контексті питань на-
ціональної ідентичності тощо. У зв’язку з 
мігрантською хвилею на територію сучас-
ної Європи особливої актуальності набу-
ває проблема «кордон і мігранти».

Однією з держав, що пережила наплив 
мігрантів із країн третього світу, є Угор-
щина. Сама вона невелика, проте має кор-
дони із чималою кількістю держав, зок-
рема новоутворених. Ще з 1990-х років у 
країні велися різноманітні дослідження 
кордону – як теоретичні, так і практичні. 
Приміром, найкраще було вивчено угор-
сько-австрійський та угорсько-словацький 
кордони, висвітлено також угорсько-укра-
їнське, угорсько-румунське та інше погра-
ниччя [4–7; 10 та ін.].

Зазначені питання вивчають і в межах 
міжнародних проектів, спільними зусилля-
ми представників різних інституцій. З 2011 
по 2015 рік в Інституті етнографічних до-
сліджень Центру гуманітарних наук Угор-
ської академії наук за підтримки ОТКА 1 
тривав міжнародний проект під назвою 
«Вивчення потрійних кордонів на терито-
рії південно-західної, південно-східної та 
північно-східної Угорщини». У його меж-
ах проводили дослідження на певних ді-
лянках угорсько-словенсько- австрійського, 
угорсько-українсько-румусь кого, угорсько-
сербсько-румунського кордонів.

Кордон держави, що не співпадає з ет-
нічними кордонами, становить специфіч-
ний терен для нового потрактування по-
нять ми та інші. Метою досліджень було 
простеження взаємного впливу сусідніх 
регіонів, динаміки цих взаємовпливів 
у часі та просторі. Вивчали три виміри 
в контактуванні прикордонних регіонів: 
1) культурний: ідентичність, збереження і 
створення традиції, освітні заклади, куль-

турні організації; 2) суспільна димензія: 
усталені / трансформовані / новостворе-
ні / послаблені внаслідок зміни специфіки 
кордонів зв’язки, рухи народонаселення 
(залізна завіса до 1989 р., Шенгенський 
кордон, лібералізація віз), стратегії пошу-
ку нових зв’язків, а також нових спільнот; 
3) господарський вимір: прикордонна тор-
гівля (формальне і неформальне господа-
рювання, нелегальна торгівля). У роботі 
над проектом, окрім дослідників з різних 
угорських інституцій, взяли участь п’ять 
учених з Інституту етнографічних до-
сліджень: Балаж Балоґ, Янош Беднарік, 
Чаба Месарош, Левенте Сіладі та Тюнде 
Тураї, до роботи залучилися й учені з ін-
ших країн.

Для глибшого розуміння господар-
ських, культурних та суспільних контак-
тів, що існують на потрійному кордоні, 
дослідницька група розробила питальник 
для польової роботи (по 300 питань для 
кожного порубіжжя). Крім того, велику 
увагу було приділено візуальній фіксації 
даних і фотодокументації. Результати до-
сліджень оприлюднено на окремому сай-
ті в межах інститутського (http://www.
etnologia.mta.hu/harmashatarok/).

Упродовж чотирьох років результати 
досліджень було представлено у формі 
пересувної виставки, що складалася пе-
реважно з фотодокументації і експонува-
лася в Будапешті, Сатмарнеметі, Мадяр-
каніжі, Надьканіжі та Сеґеді. У вересні 
2014 року в Інституті відбулася наукова 
конференція під назвою «Кордони, стан 
прикордоння в Карпатському регіоні», де 
виступили учасники проекту і дослідники 
згадуваних питань.

У 2015 році з’явилося перше двомов-
не узагальнююче видання з проекту під 
назвою «Потрійний кордон з етнографіч-
ного погляду» (редактори тому – Тюнде 
Тураї і Чаба Месарош) [9]. За допомогою 
цієї праці, що містить фотоматеріали, 
дослідницька група прагнула дати візу-
ально-антропологічне трактування стано-
вища потрійного кордону. Було вибрано 
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чотири тематичні одиниці (потрійність, 
рух на кордоні, економічні зв’язки, куль-
турна пам’ять), які на просторі потрійного 
кордону структурують повсякденну при-
кордонну практику місцевих мешканців, 
а також фактори становлення і вираження 
ідентифікації вздовж кордонів. Багатий 
фотоматеріал, на думку укладачів, не є 
самоціллю – він не просто ілюструє до-
слідження, а доповнює, пояснює їх, до-
помагає зрозуміти, як трансформації на 
кордоні упродовж майже ста останніх ро-
ків впливали на реорганізацію регіонів і 
середовища. У виданні можна простежи-
ти вплив макротенденцій на невеликі про-
стори із часів зміни системи.

Книгу відкриває розлога вступна стат-
тя Т. Тураї «Ті, хто переходить кордон, 
і ті, хто живе поблизу кордону. Стан по-
трійного кордону на території південно-
західної, південно-східної та північно-
східної Угорщини», у якій йдеться про 
різні погляди на вивчення кордону, стан 
досліджень в Угорщині, специфіку самих 
кордонів, методи їх обстеження. Окремі 
розділи присвячено питанням перехо-
ду кордонів, господарським, культурним 
зв’язкам (політика пам’яті і сформована 
вздовж кордонів етнічна ідентичність). 
Т. Тураї свідчить, що першочерговою була 
польова робота, в основі якої – спостере-
ження, інтерв’ю, обстеження невеликих 
локусів, картографування мережі зв’язків, 
вивчення культурних явищ, опис суспіль-
них практик, проведення наративних та 
біографічних інтерв’ю. Вона пише, що до-
слідники мали на меті розкриття водночас 
індивідуальних і суспільних явищ макро- 
і мікрорівня. В інтерв’ю з мерами, свя-
щениками, учителями, учнями, підприєм-
цями, прикордонниками, поліцейськими 
звучали такі дискурси, які репрезентуть, 
з одного боку, діючі просторові моде-
лі, з другого, – впливають на практики 
в локальній сфері. Питальники містять 
такі теми: мобільність (мета і частота від-
відування, практика переходу кордонів: 
кінцеві пункти, віддаль, подорожуючі); 
інакшість («інші всередині спільноти», 
стереотипи сприймання, компоненти іден-
тичності); організаційні зв’язки (форми 
організаційних і об’єднавчих зв’язків, 
орієнтації); органи влади. Крім того, було 
укладено карти.

Найважливіші результати досліджень 
було оприлюднено в збірнику праць, 

що став продовженням попереднього, – 
«Етно графічне потрактування потрійно-
го кордону» під редакцією Т. Тураї [8]. 
Сюди ввійшли статті угорських і зару-
біжних учасників проекту, згруповані 
за такими рубриками: дослідження кор-
дону і міграція; угорсько-австрійсько-
словен ський потрійний кордон; угорсько- 
румунсько-сербський потрійний кордон; 
угорсько- румунсько-український потрій-
ний кордон.

У передмові до видання керівник про-
екту Б. Балоґ розмірковує над специфі-
кою обраної тематики, її актуальністю, 
особливостями угорського прикордоння, 
трансформаціями, що тут відбулися після 
зміни системи, надто в останні роки, пере-
раховує інституції та учасників проекту. 
Ось що він пише про злободенність таких 
досліджень: «Коли ми беремо до рук цю 
книгу, то зараз нам інше спадає на думку. 
Переселення людей у новітній час, що на-
зивається мігрантською кризою, створило 
геть іншу ситуацію в питанні досліджен-
ня кордонів. Приміром, на одній попу-
лярній світлині з фотодокументації про-
екту біля угорсько-румунсько-сербського 
пам’ятника потрійного кордону нині мо-
жемо побачити огорожу з колючого дроту. 
Досі локального значення питання міжна-
родного дво- чи тристороннього кордону 
вмить набуло європейських вимірів, на-
віть стало досліджуватися і трактуватися 
в системі глобальних політико-екологічно- 
господарських і релігійно-культурних 
зв’яз ків. Одне є певним: вибір чотири 
роки тому обстеження потрійних кордо-
нів як дослідницької теми виправдав зло-
боденність проблематики. Прикордонні 
трансформації минулого століття, надто 
практика впливу на місцеві спільноти і її 
розгортання в період із часу зміни сис-
теми, міграційні процеси, що передували 
мігрантським явищам сучасності і впро-
довж ста років супроводжувалися перети-
нами кордонів, можуть служити – спільно 
з узагальнюючим досвідом інших праць – 
точкою підтвердження для нових і, на 
наше переконання, необхідних дослі-
джень» [8, o. 8].

У збірнику репрезентовано такі статті: 
Балоґ Б. «Огляд угорських міграційних 
процесів (сторіччя, що передувало мі-
грантській хвилі)»; Тураї Т. «Три кордо-
ни – три відповіді. Відмінні трактування 
і дослідження на різноманітних сторонах 
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південно-східного потрійного кордону»; 
Ласак М. «У дзеркалі одне одного – іден-
тифікуючі наративи в угорсько-сербсько-
му регіоні»; Апйон В. «Кордон? Свідо-
мість? Прикордонна свідомість – питання 
прикордонності у Мако»; Борбей Ш. «Не-
формальні господарські стратегії на при-
кордонних угорсько-українських терито-
ріях»; Сіладі Л. «Оздоровчий туризм на 
просторі потрійного угорсько-румунсько-
українського кордону»; Ловаш Кішш А. 
«Життєві ситуації мігрантів на транс-
національному просторі». Є тут праці 
про циган на пограниччі (Ф. Кардош), 
пам’ятники і свята на угорсько-словен-
ському кордоні (Л. Мод), питання іден-
тичності однієї німецької меншини в 
Угорщині (М. Марінка) та ін.

Над загальними питаннями розмірко-
вує Ч. Месарош у статті «Етнографічні 
підходи до дослідження кордону». По-
даючи огляд історії вивчення кордонів і 
культур, сучасні етнографічно-антропо-
логічні погляди, він наголошує на тому, 
що в новітніх студіях кордон не можна 
ототожнювати з однією точкою фізичного 
простору, а політичні кордони – з куль-
турними і суспільними. Нині важливі-
шою є вимога вивчення контактних зон, 
тобто функціонування прикордонних те-
риторій. Етнографічне / антропологічне 
бачення наполягає на тому, що кордони 
є динамічно мінливими явищами, мето-
ди етнографічної польової роботи пер-
шочергово спрямовані на спільноти, що 
мають зв’язок з кордоном. Важливість 
етнографічних досліджень, на думку ав-
тора, полягає в тому, що вони на тому 
чи тому прикордонному просторі здатні 
показати багатошаровий зв’язок кордону  
і людини.

Питання прикордоння було включено 
й у спільний міжакадемічний проект з 
НАН України. Так, у 2013–2015 роках 
тривав проект ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського та Інституту етнографічних дослі-
джень Центру гуманітарних наук УАН 
під назвою «Національні, регіональні 
і локальні форми народної культури і 
суспільних трансформацій в Україні та 
Угорщині в ХХ–ХХІ ст.» (керівники – 
директор ІМФЕ Ганна Скрипник та ди-
ректор Інституту етнографічних дослі-
джень Балаж Балоґ; учасники: Лариса 
Вахніна, Леся Мушкетик, Аґота Лідія 
Ішпан, Карой Жолт Надь, Левенте Сі-

ладі). Угорські дослідники неодноразово 
виїжджали в експедиції на Закарпаття 
(Берегівський, Виноградівський, Ужго-
родський р-ни). Так, А. Ішпан збирала 
матеріал про функціонування масових 
форм торгівлі (міжнародних базарів 
та ін.) часів соціалізму, К. Надь дослі-
джував конфесійне становище окремих 
спільнот Закарпаття, Л. Сіладі – потрій-
не угорсько-українсько-румунське при-
кордоння; ще раніше польову роботу зі 
збирання угорської народної прози тут 
проводив З. Мадяр та ін. Л. Мушкетик і 
Л. Вахніна вивчали угорсько-українське 
пограниччя (Закарпаття), зокрема вза-
ємовпливи у фольклорі краю [1; 3].

Результати своїх досліджень угорські 
науковці оприлюднили у вигляді допові-
дей, статей, повідомлень, інтерв’ю. Так, 
К. Надь на щорічній конференції Док-
торської колегії Угорської реформатської 
церкви (Шарошпатак, липень 2014 р.) 
озвучив тему «Конфесійна ідентичність 
закарпатської реформатської молоді: Ре-
зультати досліджень, проведених в закар-
патських реформатських ліцеях»; у трав-
ні 2014 року у Веспремі він виголосив 
доповідь «Релігійність закарпатської ре-
форматської молоді» на 10-й конференції 
«Релігійна культура і спосіб життя в Кар-
патському басейні», а також дав інтерв’ю 
з питань реформатської ідентичності на 
Радіо Кошута.

Своєю чергою Л. Сіладі виступив з та-
кими доповідями: «Господарські зв’язки у 
просторі угорсько-румунсько-українсько-
го потрійного кордону» – на конференції 
«Frontiere, modul de viata langa frontiere in 
Bazinul Carpatic» (Арад, 2014 р.), «Роль 
родичання в дотриманні зв’язків і передачі 
інформації» – на конференції «Кордони, 
стан прикордоння в Карпатському регіо-
ні» (Будапешт, вересень 2014 р.), «Куль-
турні та економічні мотивації локаль ного 
вживання мови на території потрійного 
угорсько-румунсько-українського кордо-
ну» – на конференції «Мовне і культурне 
розмаїття у Східній та Центральній Євро-
пі: цінності та виклики» (Берегове, кві-
тень 2015 р.).

Дослідження кордонів у сучасній Євро-
пі належить до важливих завдань етноло-
гічної та інших наук і потребує охоплення 
нових регіонів і місцевостей, удосконален-
ня методології, об’єднання зусиль науков-
ців з різних країн.

http://www.etnolog.org.ua
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Примітка
1 OTKA – скорочена назва фонду  «Основ-

ні державні наукові дослідницькі програми» 
(Оrszágos Tudományos Kutatási Alappro gramok).

SUMMARY

The article deals with modern ethnological studies on border zones. These issues are minutely examined 
with the help of the materials of the international project titled Research of Triple Borders in Southwestern, 
Southeastern and Northeastern Hungary, which lasted at the Institute of Ethnographic Studies of the Centre 
for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences through 2011–2015. Within its frame was con-
ducted the research at certain parts of the Hungarian-Slovenian-Austrian, Hungarian-Ukrainian-Romani-
an, and Hungarian-Serbian-Romanian borders. There were studied three dimensions in the contacting of 
frontier regions: 1) cultural dimension: identity, preservation and creation of traditions, educational institu-
tions, cultural organizations; 2) social dimension: established / transformed / newly created / weakened, due 
to shift in the nature of borders, relations, population transfers, strategy of searching new connections, as 
well as new communities; and 3) economic dimension: cross-border trade.

At working on the project, aside from researchers of other Hungarian institutions, there participated 
five scholars from the Institute of Ethnographic Studies – director Balazs Balogh and staff members Janos 
Bednarik, Csaba Meszaros, Levente Silaghi and Tunde Turai; researchers of other countries were engaged in 
the work as well. For the work, there has been worked out a questionnaire containing 300 questions for each 
borderland concerned. The research results are placed on the Institute’s website: http://www.etnologia.mta.
hu/harmashatarok/. On these issues, the scholars have published a series of articles, interviews, conference 
reports, two article collections Triple Border from the Ethnographic Viewpoint and Ethnographic Interpreta-
tion of Triple Border (both – in 2015), as well as have prepared a travelling photo exhibition, etc. 

The issue of border zones has been included in the interacademic project shared with the NAS of Ukraine 
and titled National, Regional and Local Forms of Folk Culture and Social Transformations in Ukraine and 
Hungary in the XXth–XXIst Centuries, which lasted in 2013–2015 being joint for the M. Rylskyi IASFE and 
the IES of the HAS.

Keywords: project, triple border, Hungary, Institute of Ethnographic Studies of the HAS.
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УДК 81’374:39(477) Людмила Пономар 
(Київ)

РЕГІОНАЛЬНІ ТЕМАТИЧНІ СЛОВНИКИ 
ЕТНОКУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ:  
МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ

У статті акцентується увага на необхідності створення словників в етнології для відобра-
ження результатів сучасних наукових досліджень. Зразком такого нового підходу є регіональні 
тематичні словники в доробку українських діалектологів кінця ХХ ст. На особливу увагу заслу-
говують ті, що базуються на атласних матеріалах. 

На прикладі словника народного одягу Правобережного Полісся показано значення форми 
розгорнутого атласу для створення етнографічних словників з метою комплесного подання тер-
мінів і реалій.

Ключові слова: регіональний тематичний словник, словник одягу Правобережного Полісся, 
атлас одягу.

В статье акцентируется внимание на необходмости создания словарей в этнологии для пред-
ставления результатов современных научных исследований. Примером такого нового подхода 
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The article deals with the requirement to create new lexicons in ethno logy with the view of reflect-
ing the results of modern scientific studies. The  example of new approach to material representation 
is the thesauri of crea tion of the late XXth-century Ukrainian dialectologists. Among them worthy of 
a particular attention are those who were based on atlas materials.

On the base of glossary of the Right-Bank Ukrainian Polissia folk costume shown is the signifi-
cance of regional lexicons in ethnology arranged in the form of extended atlas. Of informative value 
are the correlation of names with separate types of clothes and the ascertainment of regional and 
local features of realia and their names. The lexicon has a description of attire from Western and 
Central Polissia and its names along with reference to maps, as well as its semantics, etymology, and 
designation against the All-Ukrainian background together with its connections with other Slavonic 
languages.

Keywords: regional thesaurus, lexicon of the Right-Bank Ukrainian Polissia, atlas of clothes.

Розвиток сучасних знань про різні 
види етнокультури потребує нових 

довідкових матеріалів з етнології. Водно-
час зростають вимоги до відображення в 
словниках певних наукових здобутків, у 
тому числі географії поширення, типоло-
гії. Інформативними джерелами, де вико-
ристано сучасні методи дослідження, є те-
матичні словники в доробку українських 
діалектологів кінця ХХ ст. Це, зокрема, 
праці М. Никончука «Сільськогосподар-
ська лексика Правобережного Полісся [7], 
В. Никончука, О. Никончука «Транс- 
портна лексика Правобережного Поліс-
ся» [8], П. Романюка «Лексика весільно-
го обряду Правобережного Полісся» [12]. 
Їх готували як матеріали до «Лексичного 

атласу української мови». Викликає заці-
кавленість також лексико графічна розвід-
ка діалекто лога Галини Гримашевич [3], 
у якій на експедиційних матеріалах ре-
презентовано сучасну й давню лексику 
одягу. Ці роботи мають особливе значен-
ня – вони відображають потребу в широ-
кому представленні регіо нального пласту 
культури. Досягнення діалектологів так 
само є значущими для етнології. Терміни 
наведено за семасіологічним принципом – 
від значення до слів. Для етнологічних 
досліджень весільної обрядовості непере-
січною є вже згадана праця П. Романю-
ка про найменування основних понять, 
пов’язаних із весіллям. У ній послідовно 
розкриваються складові весільного об-
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ряду. Автор реалізує важливий принцип 
групування матеріалу – принцип поши-
реності: спочатку наводяться наз ви, що 
побутують на значній території, потім – 
локальні, поодинокі. Це, власне, є фор-
ма розгорнутого атласу. В етнології такий 
принцип пов’язаний з основним питан-
ням – типологією.

Українські діалектологи та етнологи 
підкреслювали значення атласів, які б 
поєднували вивчення термінів і реалій. 
Про необхідність запровадження лінгво-
етнографічного аспекту у вивченні діа-
лектної лексики та відображення на лек-
сичних лінгвістичних картах існуючих 
етнографічних опозицій неодноразово за-
значали, зосібна, П. Гриценко [4], Г. Ко-
зачук [5] та ін. Такий підхід правильний 
і важливий для досліджень на міждис-
циплінарному рівні. Відомий етнограф 
В. Глушко у своїх статтях, присвячених 
проблемі історико-етно графічного райо-
нування, наголошує на важливості до-
сягнень діалектологів для етнологічних 
праць [2]. Слід згадати працю Г. Арку-
шина «Народна лексика Західного Поліс-
ся» [1]. Це фундаментальна робота, у якій 
ґрунтовно проаналізовано доробок діалек-
тологів у дослідженні говірок Західного 
Полісся і суміжних територій – Серед-
нього Полісся, Берестейщини та Пінщини 
(Республіка Білорусь), Підляшшя (Рес-
публіка Польща) «в часі та просторі». 
Зростання уваги етнологів до вивчення 
назв традиційного одягу засвідчила пра-
ця К. Матейко «Український народний 
одяг. Етнографічний словник» [6]. Автор-
ка представила розлогий матеріал з тер-
мінології вбрання й водночас висвітлила 
проблеми, пов’язані з відсутністю атласу 
та спеціальних досліджень одягу в різних 
регіонах України, вивченням номінації 
реалій, просторового поширення назв. 
Діалектологи та етнологи по-різному по-
дають етнографічний матеріал: як пока-
зують діалектні словники, мовознавці на-
водять переважно загальну етнографічну 
характеристику (наприклад, «верхній 
одяг» чи «спідниця»), а етнологи конкре-
тизують крій, оздоблення тощо.

Форму розгорнутого атласу використа-
но також для створення словника одягу 
Право бережного Полісся «Народний одяг 
Правобережного Полісся середини ХІХ – 
середини ХХ ст. Історико-етнографічний 
атлас. Словник» [10], про який ітиметь-

ся далі. У праці вирішуються завдання 
комплексної ареалогічної презентації тер-
мінологічного та етнографічного пластів 
матеріальної культури.

Уперше представлено словник та ат-
лас одягу окресленої території. Поняття 
«Правобережне Полісся» вживається на 
позначення відповідної географічної час-
тини півночі України, до якої належить 
територія сучасних Волинської, Рівнен-
ської, Житомирської та Київської облас-
тей. Для узагальнення етнокультурогенезу 
й територіально-етнічного розмежування 
народного одягу Правобережного Полісся 
в роботі наведено результати досліджень 
народного одягу Західного й Середньо-
го Полісся та його назв, що їх авторка 
здійснювала в основному в експедиціях 
1977–2000-х, а також 2006–2008 років. 
Записано унікальний матеріал від місце-
вих жителів, народжених ще наприкінці 
ХІХ ст. Хронологічні рамки вивчення на-
родного одягу Полісся – середина ХІХ – 
середина ХХ ст. Традиційний комплекс 
жіночого і чоловічого костюмів цього пе-
ріоду привертає увагу дослідників збе-
реженням давнього одягу та його назв. 
Незважаючи на особливе розташуван-
ня Полісся як контактної зони, глибока 
традиція, пов’язана із цілим комплексом 
естетичних норм, вірувань, сприяла збе-
реженню архаїчного побуту до початку 
ХХ ст. Нові економічні та історичні умови 
викликали появу нових видів одягу, од-
нак, як з’ясувалося після нашого опиту-
вання, на цій території довго зберігався 
давній комплекс вбрання, особливо його 
обрядове використання. У народних уяв-
леннях продовжувала жити віра в магіч-
ну силу сорочки, намітки, пояса (край-
ки), шапки, фартуха. Тому до середини 
ХХ ст. фіксується збереження архаїчних 
ритуальних функцій наміток в обряді 
«звоювання тура», диво вижних головних 
уборів весільних «свашок» на Волинсько-
му Поліссі; витончене шлюбне серпанкове 
вбрання, пов’язування довгим «ручни-
ком» молодої на Рівненському Поліссі; 
вовняних запасок з орнаментами «скісні 
пальчики», «рожа», «карака» та загадко-
вим «козаком» у вільних «шляхетських» 
селах на Житомирщині. Слід зазначити, 
що згадані вже українські діалектологи 
Г. Аркушин, М. Никончук, Й. Дзендзе-
лівський та інші писали про багатство по-
ліської мови. На Житомирщині, шануючи 
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традиції пращурів, казали: «З доброго 
роду добре росте». В одязі цей родовий 
зв’язок виявлявся особливо. Не оздоблену 
вишивкою чи тканням сорочку тут нази-
вають «сліпа».

Наш тематичний словник є результа-
том паралельного дослідження та карто-
графування одягу і його назв від Захід-
ного Бугу до Дніпра. Картографування 
допомагає впорядкувати багато термінів 
і зіставити їх з окремими типами вбран-
ня. Словник побудовано за принципом 
групування видів одягу (натільний, по-
ясний, головні убори тощо). Мета – по-
казати своєрідні та відмінні особливості 
комплексу одягу цієї території. У ньому 
визначено різновиди одягу, його номіна-
цію; наведено етнографічну та історичну 
характеристику відповідних явищ; про-
аналізовано назви вбрання з погляду діа-
лектології та етнології. На початку подано 
широкий загальний аналіз певних видів 
одягу та їх типів. У словникових статтях 
характеризуються назви одягу Західно-
го та Середнього Полісся з посиланням 
на карти, їх семантика, етимологія, но-
мінація на загальноукраїнському тлі та 
у зв’язках з іншими слов’янськими мова-
ми, регіональні й локальні риси реалії і 
наз ви. Атлас одягу Правобережного По-
лісся складений за детальним питаль-
ником і відображає просторове проти - 
ставлення одягу та назв. Сітка атласу 
охоплює 347 населених пунктів. Видан-
ня містить знакові і зведені карти ізоглос 
(ліній, що окреслюють ареали поширення 
назви) та ізопрагм (ліній, що окреслюють 
ареали поширення одягу).

В атласі відображено локалізацію реа-
лій і їх назв; виділено назви, які, познача-
ючи певний вид одягу, у різних говірках 
мають лексичні ареальні відповідники 
(синоніми) або протиставляються типо-
логічними ознаками. У роботі – 65 карт 
(лексичних, етнографічних). Важливими 
для створення словника є коментарі, умі-
щені до кожної карти поширення певно-
го виду вбрання. Для наочного уявлення 
наз ви (їх словотвірні та фонетичні варі-
анти в кожному населеному пункті) по-
даються в коментарях за принципом по-
ширеності, як і в праці П. Романюка. Так 
само розміщено назви в словникових стат-
тях: поширені на всій території або охоп-
люють більшу частину території; умовно 
їх названо «регіонально-локальні»; ті що 

окреслюють мікроареали («локальні»); 
поодинокі або спорадичні.

У результаті картографування одягу 
Правобережного Полісся та його назв 
було виявлено чітке просторове розмеж-
ування Західного та Середнього Поліс-
ся, що дозволило зіставити матеріал у 
словнику із цими територіями. Поширен-
ня традиційних назв хвартух ‘спідни-
ця’, сирнєга ‘свита’, плат ‘намітка’, ши-
тик ‘шкіряний пояс’ виділяє межу між 
західнополіським, середньополіським 
говорами в межиріччі Стоходу і Стиру 
(у північній частині віб раційний кори-
дор поширення назв сягає Турії) [10, 
с. 10]. Щодо розмежування на при-
кладі реалій, то межу Стир – Горинь,  
виділену в праці «Назви одягу Західно-
го Полісся» [9], було уточнено. Поши-
рення верхнього одягу з овечого сукна, 
полотняної спід ниці, типів сорочки за 
оздобленням, що підсилюється проти-
ставленням інших етнографічних явищ, 
виокремлює вібраційний коридор по-
бутування явищ в межиріччі Стиру та 
Ствиги аж до Уборті (карта № 65). Таке 
розмежування в атласі в басейні Стиру 
накладається на антропологічні області 
(волинський тип), виділені В. Дяченком, 
та на вже уточнені межі цих областей – 
у праці С. Сегеди [13]. У словнику аналі-
зуються назви одягу, що окреслили зону: 
Стир – Горинь – Ствига – Уборть, що 
зберігає давні типи реалій, архаїка яких 
підкріплюється назвами, утвореними на 
слов’янському ґрунті або представлени-
ми давніми запозиченнями. Зокрема, у 
північно-східних районах Рівненщини 
(басейн Горині) поширені такі назви: 
тканка, тканіца ‘кибалка’, портюх ‘по-
лотняна спідниця’, сукня ‘полотняна 
спідниця’, курташе ‘верхній одяг’, шоло-
мок ‘жіноча шапочка’, лапіко ‘кибалка’, 
домоткан ‘вовняна спідниця’. Інте рес 
становлять також назви, що формують 
на карті зону мікроареалів у межи річчі 
Горині та Случі. Результати картографу-
вання, представлені на зведеній карті, 
засвідчили її накладання на територію 
поширення західної групи говірок у се-
редньополіському говорі.

Західну межу поширення одягу та назв 
Середнього Полісся утворює коридор 
Ствига – Льва – Уборть. Ця зона вказує 
на зв’язок з територією розселення воли-
нян та деревлян. Мовознавці проводять 
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межу між ними в межиріччі Стиру та Го-
рині. За археологічними даними, первіс-
на територія сягала межи річчя Горині та 
Случі. Одним з найголовніших висновків 
роботи є те, що одяг Волинської та Жи-
томирської областей виділяється в окремі 
типи, а райони Рівненської області – ко-
ридор у межиріччі річок Стиру, Горині, 
Случі аж до Уборті – є перехідною зоною: 
частина типів реалій і назв об’єднує їх з 
Волинським та Житомирським Поліссям, 
частина – протиставляє. 

Західні ареали поширення назв та реа-
лій одягу Західного Полісся формуються 
вздовж р. Західний Буг на українсько-
польському пограниччі та в північно-за-
хідній частині вздовж кордону з Біло-
руссю (карта 61). Ці ареали надзвичайно 
важливі для характеристики вбрання 
порубіжних територій у контекс ті етно-
генетичних, етнокультурних зв’язків, що 
відображено в словнику. Густа мережа 
охоплення населених пунктів дозволила 
виокремити в західній групі ареалів кіль-
ка зон поширення назв та реалій, які ха-
рактеризуються регіонально-локальними 
рисами. Це суцільні ареали поширення 
назви свит з «вусами»: латуха, латушка, 
латишка та традиції відрізання волосся 
молодій на весіллі. Західні ареали, окрес-
лені вздовж р. Західний Буг назва ми бур-
ка, лєнка, клешня, сягають р. Турія та 
Стохід.

Було визначено спільний українсько-
польський або українсько-білоруський 
ареали, спільний українсько-польсько- 
біло руський ареал. Скажімо, спільний 
ареал української території та Берес-
тейщини характеризується такими особ-
ливостями народного одягу: типом при-
крашання сорочок – на грудях, рукавах, 
комірі; типом літніх спідниць зі смугас-
тим малюнком унаслідок ткання вибіле-
ними й невибіленими нитками; назвами: 
латуха ‘свита’, літник ‘вовняна спідни-
ція’, фартух ‘фартух’ тощо. Спільний 
українсько-білорусько-польський аре ал 
на правому та лівому берегах Бугу ви-
значають: домоткана біла спідниця, при-
крашена внизу орнаментованою черво-
ною смугою з назвою хвартух (об’єднує 
Берестейщину, Західне Полісся та Під-
ляшшя (його західну частину); суконна 
шапка, пошита із чотирьох пілок, яка 
нагадує польські військові шапки – ро-
гатівка; домо ткана вовняна спідниця з 

монохромною основою – бурка, що на 
Західному Поліссі є регіональним типом 
вбрання. Для цих районів характерні 
багата орнаментація одягу, декорування 
тканими червоними й червоно-чорними 
смугами та перебором (надбужанський 
і холмський строї на Підляшші, стрій 
Берестейщини та Західного Полісся). 
Загальний українсько-польський ареал 
формують: верхній одяг з овечого сук-
на – сукман; шкіряний пояс – попруга; 
вовняна домоткана спідниця – рябак, 
танчівка; домотканий пояс – тканка; го-
ловний жіночий  рушниковий убір – руч-
ник, рантух; дерев’яне взуття – трепи, 
чуні, дерев’янки.

Східні ареали поширення одягу не-
суть важливу інформацію щодо етноге-
нетичних витоків культури Середнього 
Полісся (карта № 61). Межі вказують на 
їхній зв’язок з територією певних племін-
них угруповань. За даними археологів, 
деревляни займали територію на півночі 
між середньою течією Уборті і Нижньою 
Прип’яттю до Тетерева на півдні, не до-
ходили до Дніпра на сході [10]. Східний 
кордон Середнього Полісся (Київське 
Полісся) – територія розселення полян. 
За етнічною ознакою полян (кургани з 
тілопокладенням в ямах) вимальовуєть-
ся первісна полянська територія – на за-
ході її відмежовували від деревлян ліси 
на правому березі Тетерева. У сучас-
ній лінгвогеографії це приблизно межа, 
що розділяє східний і центральний аре-
али середньополіського діалекту: тут 
з’являються різновиди одягу, наближені 
кроєм до середньонаддніпрянських – 
укорочена свита-катанка; безрукавний 
одяг – керсетка, нагрудний одяг з рука-
вами з фабричної тканини – юпка; незши-
тий поясний одяг з домотканої вовняної 
тканини – плахта.

Назви як джерело вивчення етнічної 
історії, способи номінації на ґрунті пи-
томої лексики, запозичення – ці аспекти 
дослідження, репрезентовані в словнику, 
є важливими етнокультурними харак-
теристиками західнополіського і серед-
ньополіського регіонів. Картографуван-
ня дало змогу виділити ряди ареальних 
відповідників та опозитів. Так, обручик 
з дерева, зі скрученого полотна, льону 
для укладання волосся заміжньої жінки 
має такі ареальні відповідники: кімбалка 
(кимбалка, кінбалка, кинбалка, кібалка), 
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 ґімбалка, кимбалок, кечка (кєчка), ткан-
ка, тканіца, лубок, ківер, обруч, лапіко.

Чоловічі головні убори були таких 
типів: (за формою): 1) невисока, пів-
сферичної форми, сукняна або хутряна, 
переважно чорна або сива: шапка (шєп-
ка, шепка, шяпка, шипка, шіпка); шапка 
(шєпка, шяпка), зимова (зімова, зимня, 
зимовая), шапка тепла, баранка, оба-
ранячка, обарашка, баранкова шапка, 
барашкова шапка, чумерка, чамарейка, 
капотка, кошмурка, ярмовк, кубанка; 
2) високі вовняні, сиві або чорні, шапки: 
кучма, папаха, шоломок, ковпак (копак): 
локальні регіональні типи Західного По-
лісся; 3) з чотирикутним верхом, суконні 
із закладкою на 4–5 пальців: рогатка (ро-
гатівка, рогативка), рогатка, рогатая 
шапка, джамірка (джамерка), магірка, 
магерка, чумерка, чамарейка, джамерка, 
магірка.

Крім назв хусток, що представля-
ють широкі ряди синонімічних термі-
нів або протиставних за матеріалом, 
кольором тощо, у словнику подаються 
способи пов’язування та назви цих спо-
собів, зокрема, на Західному Поліссі: 
зав’язування хустки навколо голови так, 
щоб кінці були пов’язані над лобом, при 
цьому кінчики спеціально закладалися і 
виставлялися «як рожки»: у рогі (роги) 
рожкі (рожкі, у чуби: на чуби, бабкою; 
кімбалкою (кібалкою); по-волянську, по-
палюшку, бабочкою. Ще один поширений 
спосіб – зав’язування хустки кінцями 
назад: на чумак, на чумачок; на маруш-
ку; бабцьою; на штурмак. Пов’язування 
хустки під підборіддям мало назви: по-
просту, под бороду, на рогі.

Назви одягу в досліджуваних говір-
ках відбивають диференціацію реалій і 
їх частин за рядом ознак – «матеріал», 
«крій», «спосіб виготовлення», «сезон 
носіння», «спосіб носіння», «форма» і 
«колір». Є терміни, пов’язані з назвами 
тканин: портюх, портяник ‘спідниця’, 
портяник ‘безрукавка’, портюх ‘свита’, 
сукня ‘суконна свита’, ‘спідниця’, сукня-
ник ‘піджак’; будовою тіла людини: ста-
нік, безрукавчик, нагруднік, толуб, пли-
чоха, нагавиці, плічка, наплічка, косник, 
навушниці, завушниці, перстинь, потко-
лянка; з флорою, фауною – бурка, ху-
тро, ткацтвом: бранє, убранє, домо ткан, 
покожушок, тканка, тканіца; способом 
носіння: запаска, передник, притулка, 

затулка; формою: колесник, окружник 
(кружник), ковпак, рогатівка; сезоном 
носіння: осінчук, літняк, літник ‘безру-
кавка’; матеріалом: ліпага, барханка, по-
лотнянка, дерев’янкі; кольором: синьоха, 
бєляк, сивак. Важливими структурую-
чими ознаками для досліджуваної групи 
лексики є мотиваційні ознаки – «спосіб 
носіння»: запаска, передник, притулка, 
затулка; «форма»: колесник, окружник 
(кружник), ковпак, рогатівка; «сезон 
носіння»: осінчук, літняк, літник ‘без-
рукавка’; «матеріал»: ліпага, барханка, 
полотнянка, деревянкі; «крій»: хвальбан-
ка, хванда, хвандина, контрохванда; «ко-
лір»: синьоха, бєляк, сивак.

Більшість назв одягу Правобережно-
го Полісся утворена на ґрунті питомої 
слов’янської лексики. Водночас етимоло-
гічний аналіз цієї лексичної групи назв 
виявляє давні зв’язки обстеженого регіо-
ну з іншими слов’янськими територія-
ми – східно-, за хідно-, південнослов’янсь-
ки ми, а також давні міжетніч ні контакти 
з балтійськими народами. У групі за-
позичень виокремлюються германізми і 
тюркізми. Особливий інтерес становлять 
західнослов’янські назви одягу для дослі-
дження українсько-польських міжмовних 
зв’язків, оскільки польська мова відігра-
ла, очевидно, роль мови-посередника в 
процесах запозичення назв одягу західно-
європейського походження. Деякі назви 
(пояс, ремінь, чіпець, кожух, одежа, лахі, 
пасок) належать до спільнослов’янського 
фонду. Частина лексем відома багатьом 
слов’янським мовам (східнослов’янським, 
західнослов’янським, південнослов’янсь-
ким), засвідчуючи різні паралелі, на-
приклад: намисто – укр., біло рус., чес., 
болг.; бекеша – укр., рос., білорус., 
польс., болг., чес.; гунька – рос., біло-
рус., польс., чес.; частина назв поши-
рена у всіх східнослов’янських та поль-
ській мовах: нагавиці, колошва (з роман. 
мов), серміга, свита, запаска, сподні-
ци (також чес.), андарак (з нім.), кєпка 
(з фр.), пінжак (з фр.). Деякі назви по-
ширені у всіх східнослов’янських мовах: 
чуні (з фін.-угор. мов), латушка, ка-
танка, каптур. Частина назв поширена 
у східнослов’янських, польській мовах, 
а також засвідчують близькість з бал-
тійськими мовами: кімбалка, кєчка, ла-
піко. Західнополісько-російські паралелі 
утворюють назви: тулуб, сукман, лєнка, 
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 валянки, літник, баскінка (з фр.), кохта 
(з нім. чи швец.); західнополісько-біло-
руські паралелі: сачок, тканка, опинан-
ка, домоткан. Окремі назви засвідчили 
спільність західнополіську-білорусько- 
польську: пацьори (також у верхньо-луж. 
мові), шитик, попруга, жупан, ярмулка 
(тюрк.),  бурка ‘спідниця’. Виділяються 
назви, які відомі в польських говірках, 
причому значна частина потрапила в за-
хіднополіські говірки через посередника – 
польську мову – з інших мов: дерев’янкі, 
ходаки, каралі, менталики, крайка, лу-
бок, плат, лахман, чемерка, кєпа, кєпка, 
кашкєт (з фр.), жикєт (з фр.), маринар-
ка, джамірка (з угор.) германізми: каца-
вейка, кацабея (з нім.), трепи, комір, цві-
кля, минкєта, китлик, хвартух, лейбик. 
До західнополісько-південнослов’янських 
паралелей належать наз ви ручник, шо-
лом (давньогерм.), клешня. Давня, ти-
пова для західнополіських говірок назва 
жіночого головного убору плат вжива-
ється в нижньо лужицькій та болгарській 
мовах. Ці факти  є переконливими даними 
про взаємодію мов і діалектів, про спіль-
ні явища як наслідок давніх міжетнічних 
контактів у порубіжній зоні та інновації.

У словнику представлено результа-
ти дослідження назв поліського одягу 
на тлі інших українських регіонів. Най-
більше лексичних паралелей фіксується 
в сусідніх говірках: середньополіських, 
буковинських, наддністрянських, поділь-
ських – кєчка; середньополіських, волин-
ських, буковинських, наддністрянських – 
каптан; середньополіських, волинських, 
закарпатських – ковпак; середньополісь-
ких, волинських, подільських – жупан, 
сачик, папаха; бойківських – трепи, 
кльонпи, бинда, пасок, застяшка, стянш-
ка; бойківських, степових, східнополісь-
ких – тканка; бойківських, гуцульських, 
закарпатських – плат; бойківських, се-
редньонаддніпрянських, середньополісь-
ких – папруга; бойківських, буковинсь ких, 
волинських – кульчики; подільських, лем-
ківських, середньополіських, наддністрян-
ських – камізелька; середньо поліських, 
волинських,  наддніпрянських – літник  
‘спідниця’; подільських, волинських, пол-
тавських – літник ‘піджак’; середньо-
поліських, волинських, степових, 
бойків ських, середньонаддніпрянських – 
кімбалка. Матеріал засвідчив особ ливість 
західнополіського говору, про яку зазна-

чали українські діалектологи [1; 10]: на-
шарування на північну діалектну основу 
південно-західних говіркових рис. Най-
більше південно-західних особливостей у 
надбузьких говірках, найменше – у берес-
тейських і пінських.

У словнику широко представлено ма-
теріал використання традиційного одягу 
Правобережного Полісся в обрядах аж до 
середини ХХ ст. Наприкінці в алфавітно-
му порядку подано зведений з усіх тема-
тичних груп словник назв одягу.

Народне вбрання Полісся зберігає для 
сучасників і майбутніх поколінь величез-
ну інформацію про традиції цього регіону. 
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SUMMARY

The article deals with the requirement to create new lexicons in ethnology with the view of reflecting the 
results of modern scientific studies. The examp le of new approach to material representation is the thesauri 
of  creation of the late XXth-century Ukrainian dialectologists based on atlas materials.

Such lexicons were represented in the 1970s–1990s by the dialectological works of M.  Nykonchuk, 
O. Nykonchuk and H. Hrymashevych. The authoress aceentuates the significance of the thesauri of P. Ro-
maniuk and H. Arkushyn grounded upon materials of regional atlases. The latter are arranged by wide-
spreadness of phenomena on map, which embraces the territory under study: accordingly given are the 
names, which have the most of occurrence, or the local, solitary, or single ones – in ethnology, this principle 
is related to very important issues, notably typology and areal linguistics.

The mentiones works have a great value for ethnologists. By way of examp le of the work Folk Costume 
from Right-Bank Ukrainian Polissia of the Mid- to Late XIXth – Early XXth Centuries. Glossary. Atlas shown 
is the significance of regional lexicons in ethnology arranged in the form of extended atlas as well. Of in-
formative value are the systematization of a great deal of terms and the correlation of names with separate 
types of clothes, as well as the ascertainment of regional and local features of realia and their names. The 
lexicon has a description of attire from Western and Central Polissia and its names along with reference to 
maps, as well as its semantics, etymolo gy, and designation against the All-Ukrainian background together 
with its connections with other Slavonic languages. The materials of atlas and the lexicon share the dialecto-
logical, at the same time the arealogical, approach to studying ethnographic phenomena, particularly clothes 
and its regional names, where both huge terminological factual account per se and its arealo gical description 
have conclusive importance.

Keywords: regional thesaurus, lexicon of the Right-Bank Ukrainian Polissia, atlas of clothes.

УДК 728.6(477.7=14) Ірина Пономарьова 
(Маріуполь)

НАРОДНЕ ЖИТЛО ТА ГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ  
ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я НАПРИКІНЦІ ХІХ –  
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Відомо, що етнічна група приазовських 
греків, які були переселені сюди з Кри-
му у ХVІІІ ст., за переписом 2001 року 
складає 91 548 осіб і проживає переважно 
в околицях м. Маріуполя Донецької об-
ласті. Певні особливості етнічного коло-
риту й досі зберігає традиційна культура 
греків Приазов’я. Серед галузей народної 
культури етнічна специфіка проявляється 
і в житлі грецького населення України.

Після переселення з Криму, за час про-
живання в Приазов’ї житло греків зазнало 
певних змін. Причому тут можна просте-
жити дві тенденції: по-перше, – це риси, 
властиві тільки грекам, а по-друге, – це 

елементи, характерні для інших етніч-
них спільнот регіону. Однак слід зазна-
чити, що житло двох груп греків, за са-
моназвою – урумів та румеїв, майже не 
відрізняється. 

Дослідники традиційного житла гре-
ків у Приазов’ї, зокрема О. Будіна [37] 
і Л. Лиганова [47], акцентують увагу на 
його кримському корінні, але в Криму 
грецькі садиби також мали етнічні від-
мінності [38, с. 12]. Однак поступово, 
протягом XX ст., у помешканнях греків 
Приазов’я відбулися зміни під впливом 
етнокультурних взаємин. Аналіз сучас-
них польових матеріалів дає право за-
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свідчити і певне збереження традиційно-
го вигляду садиби впродовж тривалого 
часу, і його трансформацію під впливом 
зовнішніх чинників, що пов’язано, зокре-
ма, із запозиченнями від сусідів-україн-
ців [56, с. 35].

За матеріалами наших польових дослі-
джень маємо змогу розглянути характер-
ні типи забудов двору, які є найпошире-
нішими й побутують понад 200 років у 
селах греків Приазов’я. У них переважає 
відкритий тип двору, з декількома варі-
антами поєднання житла і господарських 
споруд. Найдавнішим типом забудови 
є однорядна, де житло та всі господар-
ські будівлі розміщуються під одним да-
хом. Прикладом може слугувати садиба 
Ф. Булі, побудована наприкінці XIX ст. 
у с. Ласпа 1.

При Г- та П-подібній забудовах їхні 
елементи найчастіше були пов’язані  лише 
частково. Ми маємо план-схему земель-
ного господарства з типовим Г-подібним 
подвір’ям у с. Мангуш 1878 року, що за-
свідчено в документах «Маріупольської 
землевпоряджувальної комісії повіту Го-
ловного Управління землеустрою» 2. За 
цими документами ми визначили, що в 
одноосібному володінні Дорофєєва Анас-
таса Климентійовича в 1909 році перебу-
вало 22 десятини землі. На його ділянці 
були розташовані будинок, двір, господар-
ські споруди в Г-подібному порядку. Жит-
ло, як і більшість старих грецьких споруд, 
повернено торцевим боком на схід. Таким 
чином забезпечувалося якнайкраще при-
родне освітлення внутрішніх приміщень. 
Зазвичай, навпроти входу в будинок роз-
ташовували господарські споруди. Анало-
гічні плани садиб, побудованих на почат-
ку XX ст., нами зафіксовано в багатьох 
населених пунктах, але в приморських 
селах старих забудов майже не залишило-
ся, наприклад у с. Урзуф, за деяким ви-
нятком 3, мешканці змінюють традиційне 
розташування будівель відповідно до су-
часних вимог.

На сьогодні житло відносно вулиці 
найчастіше розміщують так, що перед бу-
динком залишається невелика земельна 
ділянка для озеленення деревами та кві-
тами. Значно рідше дім споруджують у 
глибині двору.

До комплексу традиційної грецької са-
диби – харалди, биченея (рум. 4 села Ве-
лика Янісоль, Константинополь, Кара-

куба), йурт (урум. 5 Велика Янісоль < 
тур. уurt – житло, будинок), пчанея (рум. 
Мала Янісоль, Сартана), бичанея (рум. 
Велика Янісоль), азбар (урум.), барх 
(урум. Карань, Ласпа < тюрк. bаrk), чи-
зих (урум. Керменчик), ев барх (урум. 
Бешеве, Карань, Керменчик) – зазвичай 
входили будинок, літня кухня та госпо-
дарські споруди [9; 15; 16]. Відводилося 
також місце для молотьби зерна катком і 
його подальшої обробки [20].

На початку XX ст. «греческие дворы в 
Мариупольском уезде, кроме жилых хат, 
на улице имеют отдельные летние кухни 
“хибарки”, напротив хаты – сараи и заго-
родки, на огородах исключительно – по-
ловники. Колодцы устраиваются на ули-
це» [32, с. 14]. Кожний елемент садиби 
має свої етнічні локальні назви, залежно 
від ареалу розповсюдження.

Зупинимося детально на вигляді дея-
ких господарських споруд, які зараз зали-
шилися лише у спогадах людей літнього 
віку. Так, на кожному сільському подвір’ї 
в XIX – на початку XX ст. будували клу-
ню. Це було господарське приміщення до-
сить великих розмірів (10 м × 15 м). Стіни 
споруджували з хмизу з використанням 
дерев’яного остова чи з дикого каменю, 
залежно від природних умов. Дах по-
кривався очеретом або житньою соломою. 
У клуні зберігали сільськогосподарський 
реманент, підводи, солому з половою 6. 
Слід зазначити, що традицію будувати 
такі господарські приміщення греки запо-
зичили від сусідів-українців, наприклад, 
мешканці с. Велика Янісоль зводили їх, 
беручи до уваги споруди сіл Андріїв-
ка [14] й Олексіївка.

Садибу відмежовували огорожею – гу-
нея, фрахти (рум. < грец. о φράχτης – ого-
рожа), яку виготовляли з різних матері-
алів (лоза, камінь, глина, цегла, дерево), 
залежно від природно-географічного чин-
ника. Цікавим є той факт, що в селах 
найчастіше огорожі зводили лише з боку 
вулиці. Менш розповсюдженим було по-
вністю огороджене з усіх боків подвір’я – 
мєндерєк (урум. Бешеве). Під час наших 
досліджень ми зафіксували наступні 
типи конструкцій огорож: паркани з боку 
вулиці, складені з каменю або цегли, 
саманний паркан – чöплüк йапу (урум. 
Керменчик). Часто сусідні господарства 
відділялися одне від одного ровом або 
парканом з дерну, кізяка, каменю, хмизу.   
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До середини XX ст. з боку сусідів на го-
родах не робили огорожі, а викопували 
неглибокий рів (до 0,5 м завширшки). На 
сьогодні переважають огорожі з дерева, 
цегли, рідше – з каменю та металу. В ого-
рожах робили хвіртки, ворота із земля-
ним підвищенням. 

Звертає на себе увагу той факт, що в 
XIX ст. у грецьких садибах було багато 
господарських споруд, які свідчили про 
пріоритетні заняття жителів грецьких 
сіл [52, с. 257, 272, 288].

Превалююча кількість комор вказує на 
те, що серед місцевих жителів переважа-
ло заняття землеробством, а більша кіль-
кість повіток свідчить про скотарський 
характер господарства в селі. Так, жителі 
північних волостей Маріупольського по-
віту орієнтувалися на землеробство і ви-
рощували зернові культури, а у волостях, 
розташованих ближче до Маріуполя, за-
ймалися переважно тваринництвом, бо 
був добрий збут вирощеної продукції, що 
сприяло розвитку торгівлі.

План традиційної грецької садиби 
практично не зазнав змін до 1930-х років, 
доки радянська влада не почала запрова-
джувати політику колективізації. Відтоді 
зникла необхідність у клунях, де сім’ї 
зберігали зерно, та місцях для його оброб-
ки. У селах з’явилися колгоспні господар-
ські приміщення. Наприклад, у с. Урзуф 
у приміщенні церкви було влаштовано 
колгоспну комору, де зберігали зерно 7. 
Тоді це було розповсюдженим явищем не 
лише в грецьких селах. Протягом кількох 
десятиліть у планах більшості садиб від-
булися значні зміни, пов’язані зі зміною 
господарської діяльності.

На розбудову садиб у кожній грецькій 
родині впливали різні фактори. Зазви-
чай кількість господарських будівель та 
їх оздоблення залежали від матеріально-
го статку. Щоб з’ясувати, як змінювалися 
господарські споруди в грецьких садибах, 
ми звернулися до статистичних джерел. 
У 1926 році в Мангуському районі нара-
ховувалося 3 613 господарств, з яких 13 % 
не мали жодної худоби, але коні були у 
20 % господарств, велика рогата худоба – 
у 41 %, вівці – у 33 %, свиней утримували 
в 6 % господарств [53, с. 10]. Ці дані свід-
чать, що більшість домогосподарств мали 
корівники та загони для овець.

Нині садиба складається з таких час-
тин: будинок (часто стара та нова будівлі 

в одному дворі), двір, город і господарські 
споруди для птиці й худоби.

У процесі облаштування в Приазов’ї 
греки використовували для спорудження 
своїх будинків передусім підручні при-
родні матеріали. На початковому етапі в 
основу будівництва був покладений до-
свід попередніх поколінь, перенесений 
із Криму, але за час перебування греків 
на нових місцях зазнали змін вибір буді-
вельних матеріалів і типи споруд. Якщо 
розглянути це явище в ретроспективі, то 
зазначимо, що типи будівель у грецьких 
поселеннях пройшли через певні стадії: 
землянки, плотово-мазанкові, глинобит-
ні, саманні, лимпачеві (сирцева цегла), 
кам’яні [32, с. 16–18], дерев’яні, шлако-
блокові і цегляні забудови.

На початковому етапі свого перебуван-
ня на території Азовської губернії греки 
використовували ті будівельні матеріали, 
які можна було отримувати без особливих 
зусиль – глину, крейду, вапно, каміння. 
Зокрема, поблизу м. Маріуполя були ве-
ликі родовища. Коли греки-переселенці 
в 1780 році прибули на узбережжя Азов-
ського моря, то тут вже були будови з ка-
меню, дерева, глини [6, арк. 5 зв.].

Губернатор В. Чертков у вересні 
1780 року зазначив, що переселенці буду-
ють хати «из плит на глине, кои по осмотру 
моему оказались совершенно прочными 
и в построении безубыточными, потому 
что весь берег реки Кальмиуса наполнен 
таким каменем» [27, арк. 265]. Це було 
пов’язано з тим, що греки, поселившись на 
березі Азовського моря, використовували 
вже відому їм кримську техніку зведення 
житла з каменю, хоча вчений Г. Тимошев-
ський, який досліджував історію м. Ма-
ріуполя, зазначив, що «вначале построй-
ки, по бедности, по спешности <…> были 
бедны, малы и непрочны» [54, с. 84]. 
Описи м. Маріуполя, здійснені Г. Тітовим 
у 1848 році, надають нам інформацію про 
споруди того часу: «Несколько каменных 
домов, несколько правильных улиц, два 
ряда деревянных лавок <…> Дома в 
Мариуполе построены, большей частью, 
из земляного кирпича и дикого камня, 
который бесконечными пластами напо-
лняет почву того времени» [55, с. 136].

Точніша інформація подана у відомості 
1795 року, де зафіксовано, що в Маріу-
полі і розташованих поблизу селах нара-
ховувалося: кам’яних будинків – 118, із 
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земляної цегли – 121, дерев’яних – 213, 
плетених – 17 [54, с. 77]. Як бачимо, на 
початковому етапі греки в Маріуполі зво-
дили переважно дерев’яні житла, хоча 
використовували для спорудження своїх 
осель і господарських приміщень усі відо-
мі їм будівельні матеріали. Це пов’язано з 
тим, що грецькі населені пункти, і м. Ма-
ріуполь зокрема, виникли внаслідок дер-
жавної колонізації, тому переселенців 
забезпечували всім необхідним для обла-
штування [43, с. 319–320], особливо буді-
вельним деревом.

Стосовно сільських населених пунк-
тів, то інформацію про використання 
основного будівельного матеріалу в пер-
ші роки перебування греків у Приазов’ї 
ми можемо знайти у відомостях Феодосія 
Макаревського, який описав перші церкви 
Катеринославської єпархії. У 1780 році 
парафіяни сіл Керменчик, Старий Крим, 
Ласпа, Богатир облаштували маленькі 
плетені церкви з лози і хмизу. З каменю 
були побудовані церкви в селах Камар, 
Мангуш, Сартана, Стила, Чердаклі, Чер-
малик, Ялта, а каркасно-стовпові церкви 
з’явилися в селах Бешеве, Велика Яні-
соль, Мала Янісоль, Улакли.

Наприкінці XVIII – на початку 
XIX ст. у грецьких селах були поширені 
найпростіші види житла. Ю. Іванова на-
водить інформацію про печери та курені 
в селах Мала Янісоль та Каракуба, що 
належать до перших років заснування 
цих населених пунктів [42, с. 163]. Також 
будували землянки – криті заглибини в 
землі, які були ще раніше відомі на те-
риторії Південно-Східної Украї ни [37, 
с. 94]. Грецькі землянки – патитку спит 
(рум.), кулüпє (урум. Карань, Камар < 
тур. kulübе – хижа), чаоаш (урум. Велика 
Янісоль) – мало чим відрізнялися від ана-
логічних споруд сусідів-українців. Нами 
зібрана інформація, що дає уявлення про 
цей найбільш забутий тип грецького жит-
ла. Загалом слід зазначити, що землян-
ки в грецьких селах мають спільні риси: 
прямокутні в плані, стіни з дерну, хмизу, 
саману або вальків, обмазані глиною, дах 
був двосхилим, критий хмизом або соло-
мою. Були землянки як із заглибленням, 
так і наземні.

З часу переселення греків до Приазов’я, 
більш як 180 років, залишалася жилою 
землянка у с. Велика Янісоль. Вона є 
зразком типового раннього грецького 

житла: прямокутна в плані (7 м × 5 м), 
із заглибленням до 80 см, стіни зробле-
ні з хмизу, обмазані глиною. Єдине не-
велике вікно знаходилося на протилежно-
му причілку від дверей. Двосхилий дах 
без стелі спочатку був критий очеретом, 
потім – дерев’яними дошками, а в кінці 
1940-х років – хмизом, який обмазували 
глиною. До житла вели земляні сходин-
ки. Внутрішні й зовнішні стіни землянки 
були побілені білою глиною 8.

У с. Ласпа землянки також були пря-
мокутними, хати заглиблювали на 1–1,5 м 
у землю для економії будматеріалів і 
кращого збереження тепла взимку. Сті-
ни таких будівель робили з дерну або 
плели з лози і хмизу з подальшою об-
мазкою глиною ззовні і всередині. Одна 
з нечисленних фотографій такого житла 
(1957) зберігається в родинному архіві 
жителя с. Ласпа Ю. Барбара [44, с. 49, 
52]. У с. Мала Янісоль під час польових 
досліджень у 1967 році В. Наулком була 
зафіксована землянка – хуматисспит 
(рум. < грец. τо χώμα – земля, τо σπίτι – 
будинок) – із заглибленням у землю на 
70 см і підвищенням на 1,5 м над землею 9. 
Опис аналогічної землянки мешканця 
цього села Ф. Айнагоза було здійснено 
дослідницею з Інституту етнографії імені 
М. Міклухо- Маклая О. Будіною: «Зем-
лянка была длиной 12 м. Короткие стены 
землянки завершались в виде треуголь-
ников, на которых держалась невысокая 
двускатная крыша» [37, с. 93].

Дослідниця з Донецького обласного 
краєзнавчого музею Л. Лиганова описала 
землянки 1929 та 1945 років у с. Старий 
Керменчик. Одна була побудована просто 
на землі, без заглиблення, а друга – на 
фундаменті з каміння та черепиці [47, 
с. 72]. Стіни й дах землянки зводили 
зазвичай за 3–4 дні. Схема будівництва 
мала кілька етапів: спочатку рили котло-
ван, потім зводили зазначеним способом 
стіни, причому східну й північну додат-
ково утеп лювали дерном. Дах утеплюва-
ли сіном, обкладали дерном і обмазува-
ли глиною з піском. Після цього робили 
дверні прорізи й тамбури для вхідних 
дверей 10.

Перші грецькі поселенці будували та-
кож і турлучні житла, у яких дерев’яний 
каркас стін заповнювали глиняними валь-
ками. У с. Старий Керменчик перші по-
селенці робили плетені стіни, простір 
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між дерев’яними стовпами заповнювали 
вальками, але до початку XX ст. таких 
будинків залишилося вже мало і з дерну 
виготовляли вальки лише для підсобних 
приміщень 11.

Найшвидшим способом було зведен-
ня плотового житла з хмизу та очере-
ту – чирпи (урум. Карань). Наприклад, 
у с. Велика Янісоль через три роки після 
переселення була збудована церква з пло-
ту. Для стін використовували дерев’яні 
стовпи, які забивали через кожні 1,5 м, 
потім обплітали їх хмизом і обмазували 
розчином глини, піску й кінського гною 12.

У XIX ст. цей вид будівель був роз-
повсюджений у населених пунктах, роз-
ташованих на річці Вовча, де було до-
статньо очерету для заповнення каркаса, 
причому каркасне будівництво з вико-
ристанням очерету було характерним і 
для сусідів-слов’ян. Мазанки такого типу 
були поширені в південній смузі України, 
особливо в місцевостях, ближчих до Дні-
пра [39, с. 100].

Дослідник житла кримських татар 
Б. Куфтін [45, с. 50; 46, с. 22–24] підкрес-
лює етнокультурну взаємодію народів 
Криму і Кавказу, де подібні конструкції 
будівель також були розповсюдженими, 
хоча існує думка, що розвиток кавказько-
го і кримського типів будинків відбувався 
самостійно через схожі економічні і при-
родно-географічні умови [33, с. 24]. На 
сьогодні ми маємо докладні описи типу 
будинку-плетінки, який був поширений 
по всій території Криму ще з монголо-та-
тарських часів (XIII ст.) [34, с. 15–16]. 
Надалі плетені конструкції будівель набу-
ли широкого розповсюдження з огляду на 
географічний чинник, тобто залежно від 
наявності матеріалу для будівництва. Цей 
традиційний кримський тип споруд був 
використаний греками на нових місцях 
проживання як найбільш швидкий при 
будівництві жител і тимчасових церков у 
селах [48, с. 1007–1010]. Однак у цілому 
цей тип конструкцій не набув широкого 
розповсюдження в Приазов’ї.

Найчастіше з каменю робили огорожі, 
зводили сараї, рідше – будинки, що на-
було поширення в селах Бешеве, Велика 
Каракуба, Гнатівка, Карань, Ласпа. По-
близу цих сіл знаходилися каменоломні, 
де добували й обробляли камінь. Так, на-
приклад, у балці Пляти Таш (урум. Бе-
шеве) видобували плаский камінь, який 

використовували для вулиць та господар-
ських будівель. Фототека грецьких спо-
руд з каменю, зібрана в музеях, а також 
під час наших польових досліджень, є 
свідченням широкого використання цього 
типу будівель у кінці XVIII – на початку 
XX ст. як серед урумів, так і серед ру-
меїв [8, 10, 11].

Наприкінці XIX – на початку XX ст. 
у багатьох грецьких населених пунктах 
був розповсюджений і тип кам’яних жит-
лових споруд [7, арк. 1 зв.] з кладкою на 
вапняному розчині або глині. Часто ці 
будівлі зводилися за допомогою системи 
махас (урум., рум. < тюрк. mаkаs – но-
жиці). Доми будували з дикого каменю, 
де крокви (стропила) зв’язувалися зі сті-
нами двома поперечними балками за від-
сутністю подовжньої балки. Цей метод, 
розповсюджений у Сасанідській Персії і 
на території Малої Азії, є одним з найдав-
ніших, причому в Крим він був завезений 
малоазійськими греками в XIV ст. [34, 
с. 16]. У цьому випадку ми можемо при-
пустити, що грецька традиція будівництва 
кам’яних споруд була передана татар-
ському населенню центральної, гірської, 
передгірної та східної частин Криму. Це 
відрізняє грецький будинок від житла ін-
ших жителів Причорноморського регіону, 
зокрема українців.

Греки-переселенці до середини XIX ст. 
будували житло без фундаменту. Уза-
галі кам’яний фундамент набув розпов-
сюдження переважно з другої половини 
XIX ст. Про це свідчить «Санитарное 
описание школ Мариупольского уезда», 
де йдеться про школи, зведені в 1870–
1880-х роках у грецьких населених пунк-
тах. В описі наголошено, що всі грецькі 
шкільні споруди побудовані «из жженого 
кирпича на каменном фундаменте» [51, 
с. 102, 110, 138, 142, 145, 161, 164, 168, 
187, 190, 220, 230, 234].

Традиційні кримські кам’яні і плотові 
споруди [33, с. 32] у Приазов’ї замінили 
саманні хати. Тривалий час найпопуляр-
нішим матеріалом для будівництва житла 
був саман (рум., урум. < тюрк. sаmаn – 
солома), т’єрпіч (урум. Карань), кєрпіч 
(урум. Камар < тюрк. kеrрiç – цегла) – ви-
сушені на повітрі, але необпалені брикети 
з ґрунту чи глини, топрах (урум. Беше-
ве < тур. tорrаk – ґрунт), чамур (урум. 
Богатир, Карань, Старий Крим), жамур 
(урум. Карань < тур. çаmur – грязь), 
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хома (рум.), пілос (рум. Велика Кара-
куба < грец. πηλός – будівельна глина) – 
з домішкою різаної соломи або інших во-
локнистих матеріалів. Греки, як відомо, 
надавали перевагу скотарству. Можливо, 
саме з цієї причини при виготовленні са-
ману замість соломи нерідко замішувала-
ся вовна [49, с. 166]. Саман робили з гли-
ни, яку замішували з соломою, нарізали 
та розкладали для сушіння у спеціально 
відведених місцях – т’єрпічлік (урум.). 
Термін саман, поширений серед греків- 
еллінофонів [2, арк. 921], трапляється і в 
українських селах.

Для вивчення питання про будівництво 
житла греками-переселенцями в перші 
роки їхнього перебування в Приазов’ї ві-
діграє вагому роль рапорт генерал-губер-
натора В. Черткова, у якому він наголо-
сив на престижності будинків з каменю й 
глини, які переселенці зводили відповідно 
до їхніх традиційних звичаїв, а землянки 
використовували лише як тимчасове жит-
ло [27, арк. 108].

У статистичній літературі другої по-
ловини XIX ст. щодо матеріалів для бу-
дівництва житла греків Маріупольського 
повіту [52, с. 257, 273] вживали термін 
«земляна цегла», що є різновидом саману: 
чорна цегла – саман з дерну, мулу або з 
гною – джатма (урум. Керменчик) і жов-
та цегла – саман з глини. Усі види «зем-
ляної цегли» робили з додаванням соломи 
або полови – палав (урум. Камар), пулов 
(рум. Мала Янісоль). Нині чорний саман 
трапляється серед руїн будинків надзви-
чайно рідко. У с. Гранітне (Карань) і сьо-
годні знаходиться напівзруйнований бу-
динок, зведений у середині XIX ст., де ми 
мали можливість зафіксувати чорний са-
ман з дерну (0,4 м × 0,25 м × 0,25 м). Чор-
на цегла практично незруйнована, незва-
жаючи на те, що вже кілька років лежить 
під відкритим небом. У її розломах видно 
дрібну солому і пісок, важить кожна з 
них близько п’яти кілограмів. Складалася 
стіна з чорного саману за допомогою чер-
воної глини [2, арк. 2128–2134]. У при-
бережному селі Урзуф чорну саманову 
цеглу тривалий час виготовляли з мор-
ського мулу – піло (рум.) – з додаванням 
соломи або полови. З 1920-х років почали 
використовувати земляну цеглу з в’язкої 
жовтої глини 13. У Мангуші цеглу – тула 
(урум. < грец. η τоύβλα) – робили з розчи-
ну глини, піску й просяної соломи 14.

Така сама технологія виготовлення са-
ману мала розповсюдження в Криму, де 
було достатньо глини, піску та води [33, 
с. 30]. Греки-переселенці протягом більше 
100 років перебування в Приазов’ї не змі-
нювали кримську технологію, але присто-
сування для нарізки саману запозичили 
в сусіднього українського населення, яке 
також будувало мазанки з саману 15.

Під час наших етнографічних дослі-
джень ми переконалися, що в грецьких 
селах частіше зустрічалися кам’яні й гли-
нобитні будинки 16, а дерев’яні й турлуч-
ні споруди не прижилися. У перші роки 
переселення царська влада, заохочуючи 
грецьку колонізацію, забезпечувала гре-
ків деревом, але в подальшому це було 
для неї економічно невигідно.

Стіни – гунея (рум.), дувар (урум. < 
грец. τо ντоυβάρι, тур. duvаr 17 – стіна) – 
каркасних, дерев’яних, кам’яних і са-
манних будинків обмазували землею чи 
глиною – топрахла (урум. Камар). Най-
частіше це була суміш, основу якої скла-
дали глина та пісок, який видобували в 
кар’єрах. Наприклад, мешканці с. Велика 
Янісоль брали цей будівельний матеріал 
за селом – у місцевості Хумчурурья.

Як свідчать джерела, у 1780–1781 ро-
ках для греків-переселенців державним 
коштом було побудовано 50 кам’яних та 
18 дерев’яних будинків і 2006 мазанок 
[27, арк. 108 зв.], тому можна сказати, 
що глина в той період була основним бу-
дівельним матеріалом. При будівництві 
житла використовували різні види глини: 
червона – хизил балчих (урум. < тюрк. 
kızıl bаlçık – червона, руда глина), біла зви-
чайна – ах топрах (урум. Керменчик < 
тюрк. аk tорrаk – біла земля), чапохма 
(рум.), хара балчих (урум.), жовта вог-
нетривка – сари балчих (урум. < тюрк. 
sаrı bаlçık – жовта глина). Червона глина 
використовувалася багатьма тюркськими 
народами, головним чином, для зведення 
хлібної печі, а жовта – для оздоблення 
стін, бо вона не пропускає воду. Після 
чого стіни обробляли піском і потім їх 
білили білою глиною або вапном, яке 
видобували в печерах або привозили 
з маріупольських заводів. У 1850 році 
в м. Маріуполі було два таких заво-
ди [40, с. 163].

З внутрішнього боку стіни будинків 
обов’язково штукатурили глиною з піс-
ком, а з 1960-х років – цементом і вапном.   
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Після обмазування стін – топрахла 
(урум. Камар) – їх білили білою глиною.

Протягом більш ніж 150 років після 
переселення долівки – тöшеклік (урум. 
Бешеве, Мангуш), тöшеме (урум. Ка-
рань < тюрк. döşеmе – підлога), ев тüбü 
(урум. Улакли), єнус (рум.) – у грецьких 
будинках були земляними – пат (рум. 
Велика Янісоль), пату (рум. Сартана < 
грец. πατώ – ступати). І ще до 1930-х ро-
ків у грецьких селах повсюдно долівку 
мазали глиною. Також часто її підводи-
ли розчином з червоної глини: на відста-
ні 15–20 см від стіни проводили черво-
ну смужку-облямівку – зенджеф (урум.). 
Лише впродовж останніх п’ятдесяти років 
у грецьких будинках почали робити під-
логу з дощок [2, арк. 342].

Спираючись на дані «Статистико-
экономической таблицы», що була складе-
на в 1885–1886 роках у Маріупольському 
повіті [52, с. 257–288], можна дійти ви-
сновку, що тоді основою для будівництва 
житла були земляна цегла, камінь і дере-
во, причому в кожній волості надавалася 
перевага певним будівельним матеріалам. 
У Бешівській волості (села Старе Бешеве, 
Велика Каракуба) налічувалася найбіль-
ша кількість житлових споруд із земляної 
цегли – 979, з каменю – 4, з дерева – жод-
них. У Богатирській волості (села Бога-
тир, Константинополь, Улакли), навпа-
ки, житлові будинки були переважно 
дерев’яними – 290, тоді як саманних до-
мів було – 191, а кам’яних – 11. У Вели-
коянісольській волості (села Велика Яні-
соль, Камар) у с. Камар з 465 будинків, 
120 були з дерева, тобто чверть житлових 
споруд. У Гнатівській волості, у с. Стила 
були будинки тільки із земляної цегли. 
Споруд з інших будівельних матеріалів 
тут взагалі не виявлено. У с. Новий Кер-
менчик Грунауської волості із зафіксова-
них 128 жител 35 були з каменю, 91 – із 
саману і 2 – з дерева. Мешканці Каран-
ської волості (села Карань, Нова Карань, 
Ласпа) мали із саману 1 099 будинків і 
68 – з каменю, а дерев’яних споруд не 
було. Така сама тенденція спостерігалася 
і в Малоянісольській волості (села Мала 
Янісоль, Анадолія, Чердаклі), де дерев’я-
них хат не зафіксовано, мінімальна кіль-
кість кам’яних – 13, але будівель із зем-
ляної цегли налічувалося 1 251. Дещо 
інша ситуація в Мангуській волості 
(села Мангуш, Старий Крим). У с. Ман-

гуш кам’яні житла складали третину всіх 
будинків (261 з 839 споруд), дерев’яних 
було мало – 6. У с. Старий Крим зовсім 
не було дерев’яних будинків, а кам’яних 
споруд зафіксовано тільки 5. Будівлі Сар-
танської волості (села Сартана, Чермалик, 
Митрополитське) також не відрізнялися 
різноманітністю будівельних матеріалів. 
Житлових споруд у вказаних селах налі-
чувалося 1 527, з яких тільки одна була з 
каменю, а інші – із земляної цегли. Села 
Старий Керменчик і Нова Каракуба (Гон-
чариха) входили до складу Старокермен-
чицької волості, де були житлові споруди 
з саману (717), дерева (74) і каменю (65). 
У Ялтинській волості (села Ялта, Урзуф), 
відповідно до статистичних даних, у Ялті 
налічувалося 20 % кам’яних будов (129 з 
662), а в с. Урзуф – 33 % (99 із 297 бу-
динків). За результатами досліджень має-
мо статистичні дані, що загалом у грець-
ких населених пунктах житлових споруд 
із земляної цегли налічувалося 10 086, із 
каменю – 757, з дерева – 562 [52, с. 289].

На прикладі спорудження сільської 
церкви у с. Велика Янісоль можемо про-
стежити зміни, що відбувалися у будівни-
цтві. Як було вказано вище, у 1779 році 
перша церква в селі розміщувалася в зем-
лянці, у 1781 році її побудували з пло-
ту [3, арк. 10], наступну – із саману, а в 
1881 році – з цегли. Церква була зруйно-
вана в 1933 році.

До середини XIX ст. змінилася техні-
ка будівництва: повсюдно стіни до вікон 
зводили з каменю, а решту будівлі – із са-
ману. З другої половини XIX ст. у грець-
ких селах відбувається помітне соціальне 
розшарування. Заможні греки почали об-
лицьовувати цеглою саманні стіни зовні 
або ж зводити будинки з випаленої цегли. 
З середини XIX ст. у Приазов’ї почали 
будувати заводи, які виготовляли цеглу. 
Так, у м. Маріуполі в 1850 році було вже 
чотири таких заводи [40, с. 163]. На по-
чатку XX ст. заможні греки заздалегідь 
замовляли для своїх будинків цеглу, бо 
на неї був великий попит. Цеглу висо-
кої якості тоді виробляли в м. Маріуполі 
на цегельних заводах І. Горенштайна та 
Д. Хараджаєва [50, с. 135].

За радянських післявоєнних часів ши-
рокого розповсюдження набуло житло, по-
будоване зі шлакобетону, а нині жителі сіл 
надають перевагу житлам з цег ли 18. На-
ведемо дані щодо житла з господарських 
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книг с. Мангуш (1964–1966). Результати 
дослідження цих джерел свідчать, що 
48 % грецьких родин у селі проживали 
в будівлях, зведених до 1918 року. Біль-
шість нових хат за радянських часів по-
будували росіяни та українці [1]. Така 
ситуація пов’язана не з матеріальним ста-
новищем, а з тим, що грецькі будівлі були 
в доброму стані і передавалися у спадок. 
Діти залишалися жити в батьківських 
оселях, тим самим зберігаючи сімейні та 
етнічні традиції 19.

Протягом тривалого часу в грецьких 
будинках стелі – тавань (рум. Урзуф, 
Ялта < грец. τо ταβάνı  – стеля), таван 
(урум., рум. < тюрк. tаvаn – стеля), ара-
фі (рум. Велика Каракуба) – були од-
ним з елементів, що відрізняли житло 
греків від домів інших етносів. Тради-
ційно в грецьких будинках їх робили з 
дощок. У XIX – на початку XX ст. для 
стель обирали кращий ліс. Тому селяни 
купували ліс на спеціальних складах, які 
знаходилися переважно на вузлових стан-
ціях (Оленівка, Карань) або в м. Маріу-
полі [50, с. 142].

Досі існує кілька способів встанов-
лення стелі – на балках, підшивної та 
обштукатуреної. Нами зафіксовано такі 
технології встановлення стелі: спочатку 
дошки клали поряд одна з одною, потім 
перекривали один ряд дощок іншим; тре-
тій, найбільш поширений спосіб, – до-
шки настилали на балки. Іноді на балках 
фіксували дати найважливіших сімейних 
подій 20. Донедавна стелю не фарбували, 
лише в 1960–1970 роках дерев’яні стелі 
почали фарбувати у світлий колір. Ці осо-
бливості ми зафіксували у с. Ласпа, де 
збереглися будинки з дерев’яною стелею 
кінця XIX ст. 21.

За інформацією, наданою нам у с. Ве-
лика Янісоль, стелю робили зі струганих 
дощок, а потім обмазували її глиною. Така 
стеля відзначалася міцністю й доб ре збе-
рігала тепло 22. Її будували за традицій-
ною грецькою технологією: балки укла-
далися до однієї центральної – омурга 
(урум. Карань, Керменчик; оmurgа – хре-
бет) – та вгорі з’єднувалися з кроквами. 
На відстані 120–150 см одна від одної на 
них закріплювали дошки. Якщо ж дерева 
було недостатньо, то балки укладали на 
відстані через дошку. Між дошками зали-
шали проміжки 20–25 см, потім їх засти-
лали очеретом і підмазували глиною. Сте-

лю білили, а зверху на дошки вкладали 
шар сирого глиняного розчину (до 20 см). 
Нині дошки підшивають до стельових ба-
лок, а потім штукатурять 23.

Форма дахів – дам (урум. < тур. dаm – 
дах), öртü (урум. Карань, Мангуш), mеnє 
(урум. Бешеве, Богатир, Карань < тюрк. 
tере – пагорб, вершина), табан (рум.) – 
у різних населених пунктах була як дво-
, так і чотирисхилою [36, с. 99]. У кож-
ному селі побутували власні традиційні 
форми. Наприклад, у с. Мала Янісоль 
більш популярними були двосхилі дахи, 
а в селах Велика Янісоль, Керменчик – 
чотирисхилі 24. Вкривали дахи соломою, 
очеретом – хамуш (урум.), черепицею [31, 
с. 44], рідше бляхою 25 та дерев’яними до-
шками 26. Все це пов’язано з природними 
умовами. Наприклад, у с. Велика Янісоль 
у центрі населеного пункту знаходиться 
невелике болото – Арим (урум. Велика 
Янісоль), де мешканці села брали очерет 
для накривання даху 27.

Опрацьовані нами статистичні матеріа-
ли за 1885–1886 роки дають право говори-
ти, що в цей період у всіх грецьких селах 
основним матеріалом для покриття даху 
була солома, за винятком с. Ялта, де біль-
шість дахів були вкриті черепицею [52, 
с. 257, 272, 288]. Однак, як свідчать дже-
рела, мали місце і дерев’яні дахи – евте-
леси (урум.) [24].

Існувала унікальна технологія покрит-
тя чотирисхилого даху соломою або оче-
ретом. Перший ряд снопів укладали осно-
вою вниз, а колосками догори. Наступні 
ряди укладали колоссям донизу, але їх за-
здалегідь змочували рідкою глиною, щоб 
снопи не спресувалися, не пропускали 
воду і їх не зносило вітром 28. До жердин 
снопи (діаметром до 25 см) прив’язували 
скрученим джгутом соломи. Така техно-
логія покриття дахів на сьогодні забута, 
але у с. Карань до 1950-х років хати на-
кривалися соломою саме в такий спосіб 29.

Для покриття даху соломою методом 
«у натруску» зверху солому намазували 
червоною глиною, яка виконувала захис-
ну функцію 30. Іноді замість соломи або 
очерету для покриття житла використову-
вали ковилу 31. Технологію настилати дах 
соломою греки перейняли від українців, 
оскільки в Криму греки для цього час-
то використовували очерет [49, с. 165]. 
Стріхи з житньої соломи зафіксовані ще 
в 30-х роках XX ст. [37, с. 107]. Аналі-
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зуючи польові матеріали, зібрані в 1961–
1971 роках, О. Будіна дійшла висновку, 
що чотирисхилий дах у греків є резуль-
татом етноконтактів з українцями, бо для 
спорудження даху запрошувалися україн-
ські майстри.

З кінця XIX ст. у будинках найзамож-
ніших греків солому й очерет почали за-
мінювати черепицею – т’єраміт (урум. 
Камар, Улакли), т’іраміт, тирамідъ 
(рум. < грец. κεραμίδι, тур. kіrеmіt – чере-
пиця). Черепиця була кількох видів: опук-
ла – татарка, пласка – марсельська 32 й 
минаївська. Найбільшого поширення на-
була черепиця татарка [4; 5]. Заводи, які 
виготовляли черепицю, розміщувалися як 
у селах, так і в Маріуполі. Наприклад, 
у 1850 році в місті нараховувалося чотири 
черепичні заводи [40, с. 163]. На почат-
ку XX ст. для покриття дахів почали ви-
користовувати толь, який виготовляли на 
фабриках у Маріуполі [50, с. 135]. Донині 
збереглися дахи з черепичним покриттям, 
а нові забудови здебільшого накривають 
бляхою або шифером [2, арк. 1143].

Дерево використовувалося для виго-
товлення віконних луток. У кожному селі 
був свій майстер – пєнжєрєжі (урум. < 
тюрк. реnсеrесі – майстер з виготовлення 
віконних рам), який виконував функції і 
столяра, і скляра. Особливу увагу забу-
довники приділяли внутрішнім віконни-
цям – пенжери (урум. Бешеве, Кермен-
чик, Камар), хапахья (рум.). До початку 
XX ст. віконні рами – іра (рум. Урзуф, 
Ялта), яра (рум. Велика Янісоль) – були 
одностулкові. Двостулкові ставні – ха-
пах (рум. Сартана), хапах’я (рум. Вели-
ка Янісоль) – встановлювали традиційно 
всередині житла. Із 1920-х років їх почали 
встановлювати ззовні [21]. Зовнішні хатні 
двері – аксупорта (рум. Велика Янісоль, 
Велика Каракуба < грец. η εξώπоρτα – зов-
нішні двері), капу (урум. Богатир, Ка-
рань, Керменчик < тюрк. kарı – зовнішні 
двері) – були одностулковими, внутріш-
ні – часто двостулковими.

У будинках XIX ст. у сінях був ви-
ступ даху біля входу над нішею – кощень 
(урум.), де карниз даху, стріхи – чатах, 
сачах (урум. Камар < тюрк. çаtı – стрі-
ха) – використовували для веранд. У ба-
гатьох селах існували будинки з тера-
сами – халдирма (рум. Мала Янісоль, 
Сартана, Чердаклі < тур. kаldırmak – під-
німати), хадрама (рум. Сартана), шиле-

ват (урум.). Найбільш давніми житла-
ми були оселі з вбудованими галереями. 
Зовнішні галереї кріпилися на чотирьох 
стовпах «вроде колон с дверцами» [31, 
с. 44] й були продовженням довгого даху, 
з фасадного боку будинку [12; 13; 22; 23; 
25; 26; 28–30]. Для підвищення над рів-
нем землі долівку галереї укладали ди-
ким каменем і засипали землею. З почат-
ку XX ст. долівку настилали дошками. 
Функції галереї були вельми різноманіт-
ними: від господарських до естетичних.

У с. Урзуф на початку XX ст. повсюдно 
були будинки з галереями 33, але під час 
наших польових досліджень не було за-
фіксовано домів з такими архітектурними 
частинами. На сучасному етапі відбулася 
трансформація галерей у закриті веранди, 
які є елементом житла будь-якого населе-
ного пункту Донецького регіону. Однак 
слід зазначити, що в деяких селах оселі 
з галереями взагалі не були поширені, на-
приклад, у с. Велика  Янісоль 34.

Ми маємо фото грецького двоповер-
хового будинку з галереями на кожному 
поверсі [25], що є аналогом кримських 
домів, які описав Б. Куфтін 35. Оселі з 
галереями були широко розповсюджені в 
Західній Анатолії (Мала Азія), де поді-
бні архітектурні вирішення відомі з дав-
ніх часів, а їхнє походження має античне 
коріння [57, s. 43–45]. Унаслідок етно-
контактів цей елемент житла набув досить 
широкого ареалу розповсюдження: Гре-
ція, Албанія, Болгарія, Бессарабія [37]. 
На нашу думку, галерея була запозичена 
від греків тюркськими народами, водно-
час і татарами в Криму [35, с. 82]. Легкі 
галереї вздовж передньої або бічної сті-
ни хати були також поширені в українців 
Південної України [39, с. 104].

Плани будинків поступово трансфор-
мувалися протягом часу – від однокамер-
них до сучасних багатокамерних житло-
вих споруд. Найпростіші оселі в греків 
були двокамерними: сіни та житлова 
кімната. Сіни були теплими, опалювали-
ся вогнищем. У с. Велика Янісоль понад 
100 років (до 1964 р.) зберігався будинок, 
де сіни і опалювальна система посідали 
центральне місце. Сіни в цьому випадку 
були передпокоєм, кухнею і приміщенням 
для зберігання домашнього начиння та 
харчів. У житловій кімнаті знаходилися 
поміст-підвищення та корпус печі, за до-
помогою якої цю кімнату обігрівали. План 
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кримського житла з Карасубазарського 
району повністю співвідносний з розгля-
нутим нами житлом маріупольських гре-
ків [45, табл. 6].

У с. Стара Ласпа збереглася хата кін-
ця ХІХ ст, де можна побачити первинний 
план забудови. План приміщень включав 
такі частини: сіни, кухня, житлова кім-
ната, зала. Наприкінці ХІХ ст. у селах, 
розташованих неподалік від м. Маріупо-
ля, уже були поширені багатокімнатні бу-
динки, які в плані були квадратними.

Певні етнічні особливості зберігали-
ся у влаштуванні опалювальної системи. 
Комплекс складався з місця для вогнища 
та хлібної печі, що були розташовані в 
центрі будинку біля його роздільної вну-
трішньої стіни. Топили піч хмизом, тра-
вою, але частіше гноєм, що заготовляли, 
розрізаючи його на квадрати і висушую-
чи. Висушений кізяк добре обігрівав жит-
ло, бо давав сильний жар.

Інтер’єр осель також мав свої етнічні 
особливості. Сволок і карнизи оздоблюва-
ли різьбленням. У кімнатах на стінах ви-
вішували вишивані вироби, рушники. На 
лавах розкладали довгі вузькі подушки. 
Найхарактернішим було глинобитне або 
дерев’яне підвищення – софа. На ньому 
родина не лише спала, але й також тут 
греки снідали, виконували різноманітну 
домашню роботу. Майже кожен грець-
кий будинок мав такий поміст-софу до 
1930-х років. На сьогодні в селах ще збе-
реглися помости в деяких оселях, які були 
споруджені на початку ХХ ст., але тепер 
вони майже не використовуються для сну.

Отже, досліджуючи житло греків 
Приазов’я, можна дійти висновку, що в 
ньому поєдналися як етнічні елементи, так 
і запозичення, які виникали внаслідок пе-
ребування в інших природних умовах та 
через контакти з оточуючим населенням. 

Примітки
1 Садиба Ф. Булі, побудована наприкінці 

XIX ст. у с. Ласпа [2, арк. 936].
2 Выписка из приговора Мангушской сель-

ской общины, Мангушской области, Мариу-
польского уезда, Екатерининской губернии 
от 2 августа 1909 года по книге приговоров 
за № 110; Выкопировка с плана Екатери-
нославской губернии Мариупольского уезда, 
села Мангуш на усадебный и полевой отруб-
ной участки, что на общем плане значатся 
под №№ 199, 199а, поступившие во владение 

крестьянина Дорофеева Анастаса Клементье-
ва. 1909 г. [див.: 2, арк. 854].

3 Садиба С. Кудакоцева в с. Урзуф. 1927 р. 
[2, арк. 1344].

4 Тут і далі «рум.» – румейський.
5 Тут і далі «урум.» – урумський.
6 Записала Ірина Пономарьова в 1996 р. 

від М. О. Хорош, 1929 р. н., у с. Велика Яні-
соль [2, арк. 543].

7 Записала Ірина Пономарьова у 2005 р. 
від С. І. Кудокоцева, 1918 р. н., у с. Урзуф [2, 
арк. 1178].

8 Записала Ірина Пономарьова в 1996 р. 
від М. О. Хорош, 1929 р. н., у с. Велика Яні-
соль [2, арк. 631].

9 Записав Всеволод Наулко в 1967 р. від 
Ф. Айнагоза, 1876 р. н., у с. Мала Янісоль. 
(Особистий архів В. І. Наулка. Польовий зо-
шит № 1, 1967).

10 Записала Ірина Пономарьова в 1994 р. 
від М. О. Хорош, 1929 р. н., у с. Велика Яні-
соль [2, арк. 226].

11 Записав Всеволод Наулко в 1967 р. від 
І. С. Сизмас, 1891 р. н., у с. Керменчик. 
(Особистий архів В. І. Наулка. Польовий зо-
шит № 1, 1967).

12 Записала Ірина Пономарьова в 1992 р. 
від М. О. Хорош, 1929 р. н., у с. Велика Яні-
соль [2, арк. 261].

13 Записала Ірина Пономарьова у 2005 р. 
від С. І. Кудокоцева, 1918 р. н., у с. Урзуф [2, 
арк. 1187].

14 Записала Ірина Пономарьова у 2005 р. 
від С. І. Кудокоцева, 1918 р. н., у с. Урзуф 
[2, арк. 542].

15 Записала Ірина Пономарьова в 1996 р. 
від М. Д. Хорош, 1905 р. н., у с. Велика Яні-
соль [2, арк. 77].

16 Записала Ірина Пономарьова в 1996 р. 
від М. Д. Хорош, 1905 р. н., у с. Велика Яні-
соль [2, арк. 52].

17 Термін duvar з’явився в турецькій мові 
лише на початку XIV ст. [див.: 57, s. 9].

18 Записала Ірина Пономарьова у 2002 р. від 
М. Хорош, у с. Велика Янісоль [2, арк. 556].

19 Записала Ірина Пономарьова у 2004 р. 
від Г. І. Гуртіна, 1926 р. н., у с. Мангуш 
[2, арк. 38].

20 Записала Ірина Пономарьова у 2002 р. 
від А. Н. Негрей, 1905 р. н., у с. Мала Яні-
соль [2, арк. 779].

21 Будинок Ф. Болі. 1890 р. [див.: 2, 
арк. 165].

22 Записала Ірина Пономарьова в 1996 р. 
від М. О. Хорош, 1929 р. н., у с. Велика Яні-
соль [2, арк. 667].

23 Записала Ірина Пономарьова у 2003 р. 
від С. І. Кудокоцева, 1918 р. н., у с. Урзуф 
[2, арк. 980].
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24 Записала Ірина Пономарьова у 2000 р. 
від С. К. Темір, 1918 р. н., у с. Старомлинів-
ка [2, арк. 486].

25 Родовище залізняку знаходилося не-
далеко від с. Каракуба, угору по р. Кальмі-
ус [див.: 41, с. 497].

26 Записала Ірина Пономарьова у 2004 р. 
від Д. В. Фомичової, 1929 р. н., у с. Граніт-
не [2, арк. 24].

27 Записала Ірина Пономарьова в 1996 р. 
від М. О. Хорош, 1929 р. н., у с. Велика Яні-
соль [2, арк. 112].

28 Записала Ірина Пономарьова у 2001 р. 
від Д. Ф. Сарбаш, 1926 р. н., у с. Мала Яні-
соль [2, арк. 755].

29 Записала Ірина Пономарьова в 1998 р. 
від А. К. Хараш, 1910 р. н., у с. Улакли 
[2, арк. 342].

30 Записав Всеволод Наулко в 1967 р. від 
Ф. Айнагоза, 1876 р. н., у с. Мала Янісоль. 
(Особистий архів В. І. Наулка).

31 Будинок Ф. Ю. Айнагоза у с. Мала Яні-
соль [2, арк. 43].

32 Марсельську черепицю виготовляв це-
гельно-черепичний завод у с. Стародубів-
ка [див.: 17; 18; 19].

33 Записала Ірина Пономарьова у 2005 р. 
від С. І. Кудокоцева, 1918 р. н., у с. Урзуф 
[2, арк. 1139].

34 Записала Ірина Пономарьова в 1993 р. 
від М. Д. Хорош, 1905 р. н., у с. Велика Яні-
соль [2, арк. 32, 49].

35 Бахчисарай. Старинный двухэтажный 
татарский дом [див.: 45, табл. ХІ].
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УДК 355.018:32.019.5 Аліна Артюх 
(Київ)

СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО У ДЗЕРКАЛІ 
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ: РЕЦЕПЦІЇ ЕТНОЛОГА

Спершу маю зазначити, що в країні 
впродовж останнього часу сталося 

багато позитивних зрушень, що є при-
водом для стриманого оптимізму. Утім, 
форматом цієї розвідки є виокремлення 
болісних проблем та пошук шляхів їхньо-
го подолання. Тому сконцентруємося на 
проблемах, які непокоять суспільство.

1. Про суспільний договір  
у контексті АТО

Перемога у війні неможлива без пере-
моги над метастазами автократії, корупції 
і безправ’я, залишеними системою Яну-
ковича. «П’ята колона» реваншу, коруп-
ції, політичного й економічного егоїзму є 
великою загрозою для здорових тканин 
Української незалежної держави і на сьо-
годнішній день.

Результатом Революції Гідності вперше 
в історії сучасної України став суспіль-
ний договір між новообраними інститута-
ми влади й громадянським суспільством. 
Обираючи владні інститути, суспільство 
мало на меті укладення неформальної 
угоди з їх очільниками щодо реалізації 
цілком певних суспільних запитів.

Майдан чітко визначив ці запити:
– системне забезпечення рівності перед 

законом;
– системне знешкодження корупцій-

них схем і забезпечення прозорості пли-
ну держфінансів – забезпечення реальної 
незалежності судочинства від політичних 
впливів;

– вибір чіткого, послідовного й зрозу-
мілого (для всіх учасників економічного 
життя) економічного курсу, зумовленого 
єдиними для всіх правилами економічно-
го співіснування;

– припинення керування державними 
інститутами в ручному режимі, системні 
зміни, що мінімізують роль особистості і 
її негативних впливів на функціонування 
державного організму;

– системне забезпечення балансу влад, 
що унеможливить зловживання владою 
будь-яким високопосадовцем.

Суспільним замовленням Майдану ста-
ло також розкриття злочинів проти лю-

дяності, вчинених командою Януковича, 
та притягнення до карної відповідальнос-
ті винних, що означало б, що в Україні 
більше ніколи безкарно не буде порушено 
основне право людини – право на життя!

А з початком неоголошеної війни путін-
ської Росії проти України до завдань, які 
суспільство поставило перед владою, до-
далося також завдання вироблення й ре-
алізації зрозумілої дієвої стратегії захис-
ту незалежності, суверенітету, цілісності 
України, чітке визначення кінцевої мети 
нашого спротиву та шляхів її досягнення.

Сьогодні, щоразу, коли держава є не-
спроможною виконати замовлення сус-
пільства, у силу вступає так звана пряма 
демократія: суспільство перебирає на себе 
ті функції державної влади, які держава 
не здатна виконувати, хоча мала б це ро-
бити згідно із суспільним договором.

Скажімо, волонтери перебирають на 
себе функції Міністерства оборони, ак-
тивно займаються справами вимушених 
переселенців, доля яких не у фокусі дер-
жавних інтересів.

Свого часу добровольчі батальйони 
стали авангардом захисту країни від ро-
сійської агресії, коли армія, знекровлена 
правлінням Януковича, не здатна була 
дати ворогові повноцінну відсіч.

Маневреність добровольчих батальйо-
нів часто компенсує недоліки неповорот-
кої і далекої від життя стратегії й тактики 
операцій Генштабу, а високий рівень вза-
ємодії між бойовими підрозділами ком-
пенсує недоліки координування операцій 
з боку штабів.

На плани командування Збройних сил 
України впливає експертне середовище, 
однак не безпосередньо (Генштаб не має 
бажання дослухатися до порад експертів), 
а через підтримку порад експертів грома-
дянським суспільством. Громадські орга-
нізації, загострені на реформах, лобіюють 
реформи через висвітлення в засобах ма-
сової інформації фактів саботажу з боку 
навколопрезидентського та навколоурядо-
вого політикуму.

Адвокати родичів Небесної Сотні знач-
но випередили офіційне слідство щодо 

http://www.etnolog.org.ua

І
цілком певних суспільних запитів.

І
цілком певних суспільних запитів.

Майдан чітко визначив ці запити:ІМайдан чітко визначив ці запити:
системне забезпечення рівності перед Ісистемне забезпечення рівності перед 

системне знешкодження корупційІсистемне знешкодження корупцій
них схем і забезпечення прозорості плиІних схем і забезпечення прозорості пли

– забезпечення реальної І– забезпечення реальної 
незалежності судочинства від політичних Інезалежності судочинства від політичних 

М
Результатом Революції Гідності вперше 

М
Результатом Революції Гідності вперше 

в історії сучасної України став суспіль

М
в історії сучасної України став суспіль
ний договір між новообраними інститута

М
ний договір між новообраними інститута-

М
-

ми влади й громадянським суспільством. 

М
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переселенців, доля яких не у фокусі дер

М
переселенців, доля яких не у фокусі дер
жавних інтересів.Мжавних інтересів.
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Ф
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Сьогодні, щоразу, коли держава є неЕСьогодні, щоразу, коли держава є не
спроможною виконати замовлення сусЕспроможною виконати замовлення сус
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розкриття злочинів прибічників Янукови-
ча проти активістів Майдану. Життя хво-
рих нерідко рятують пацієнтські органі-
зації і небайдужі донатори, а не офіційна 
медицина.

Цей величезний броунінський рух сус-
пільства вже не зупинити, як би того не 
хотіли деякі прихильники ручного управ-
ління. Щоб виграти війну, Президент має 
бути зі своїм народом, довіряти громадам, 
спиратися на громадянське суспільство, 
дослухатися до експертного середовища і 
громадських рухів, дбати про баланс вла-
ди і незалежність судової гілки влади.

Знову на політичному видноколі май-
нули знайомі «граблі»: прагнення гаран-
та стягти якомога більше повноважень 
при якомога меншій відповідальності... 
Ці «граблі» раз по раз стукають власто-
любців по лобі соціальним вибухом. Адже 
суспільство ніяк інакше не може впливати 
на главу держави, що відгородився повно-
важеннями і зруйнував горизонталь від-
повідальності й кадрового ліфту, як тіль-
ки через вуличні протести. Проте сумний 
досвід українських автократів нічому не 
вчить представників нової політичної елі-
ти... Вони ніяк не можуть збагнути, що 
надлишкові повноваження не захищають, 
а навпаки, – підставляють під удар кер-
маничів держави, що швидко втрачають 
зв’язок з реальністю.

Попри безкінечні розмови про «силь-
ну руку», об’єктивна реальність є такою, 
що самоорганізоване й згуртоване сус-
пільство чекає від влади співпраці, а не 
свавілля. Сильною має бути буква закону, 
а не рука особистості. Стан суспільства 
суперечить егоцентризму влади: само-
організоване суспільство чекає на інсти-
туалізацію партнерських стосунків між 
громадянським суспільством і владою, 
натомість остання прагне законсервувати 
бюро кратичну піраміду, приправляючи це 
меритократичними мотиваціями.

Новий проект Конституції нинішньому 
гаранту Конституції варто приміряти на 
свого ворога, а не на самого себе. Адже 
виходить так, що майже всі українські по-
літики стають жертвами законів, писаних 
«під себе». Проштовхуючи такі закони, 
вони не думають, що завтра до влади мо-
жуть прийти їхні палкі опоненти й скорис-
татися дисбалансом влад на свою користь...

Обґрунтування запровадження системи 
неконтрольованої влади Президента над 
місцевим самоврядуванням тим, що місце-

ва влада може бути по-сепаратистському 
налаштована, не витримує жодної крити-
ки! Але ж настрої Президента також мо-
жуть бути колабораціоністськими, анти-
державними. Так, наприклад, Янукович 
готовий був здати Україну агресорові без 
бою. Не факт, що біля державного керма 
завжди буде патріотично налаштований 
альтруїст. Та й маємо досвід, що надлиш-
кова влада часто перетворює альтруїстів 
на егоїстів, готових заради свого Я жерт-
вувати суспільними інтересами. Отже, на-
даючи Президентові право прямого прав-
ління, у разі, якщо він заради приватних 
інтересів готовий буде поступитися дер-
жавними інтересами, ми риємо могилу 
українській державності. Уявіть собі Яну-
ковича з такими повноваженнями!!! Сепа-
ратистські настрої політиків мають кара-
тися згідно з кримінально-процесуальним 
кодексом, який передбачає таку ситуацію. 
Є правоохоронні органи, які мають боро-
тися з проявами сепаратизму, з державною 
зрадою. І якщо правоохоронна система в 
Україні так і не запрацювала (насампе-
ред з вини самого Президента), то це не 
означає, що функції цілої низки право-
охоронних органів треба делегувати одній 
людині (яка до того ж чомусь не запусти-
ла механізм відновлення справедливості). 

Те саме відбувається із судовою гіл-
кою влади. Намагання навколопрезидент-
ських кіл законсервувати чинний порядок 
реалізації судочинства – прямий шлях до 
соціального вибуху. Адже чи не головним 
мотивом виходу громадян на Майдан була 
неможливість реалізації своїх прав і сво-
бод через суди. Нова Конституція має не 
розколювати суспільство, а об’єднувати 
його. Надлишкові повноваження Прези-
дента при відсутніх запобіжниках – крок 
до безправ’я громадянина, до суспільного 
розколу, який під час війни може стати 
фатальним для країни. Парадокс у тому, 
що, стягуючи зайві повноваження, Прези-
дент може позбавитися будь-яких...

2. АТО. Криза довіри. 
Шляхи подолання

На сьогодні в Україні є небагато лю-
дей, яких певним чином не торкнулася 
проблема неоголошеної війни Росії проти 
України, замаскованої російською пропа-
гандою під громадянський конфлікт на 
Донеччині та Луганщині. Майже в кож-
ного є родичі, друзі, знайомі, колеги, ко-
трі перебувають у зоні АТО або поверну-

http://www.etnolog.org.ua

І
ну руку», об’єктивна реальність є такою, 

І
ну руку», об’єктивна реальність є такою, 
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– підставляють під удар кер

М
– підставляють під удар кер-

М
-
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лися звідтіля. Тому суспільство отримує 
інформацію про АТО не лише зі ЗМІ, 
але й з перших рук – від безпосередніх 
очевидців, учасників бойових дій, волон-
терів, які їздять на передову. Ситуація в 
АТО – тема переважної більшості розмов 
українців з активною громадянською по-
зицією. А оскільки поступ розвитку краї-
ни зумовлений саме діяльністю активних 
громадян, керівництво країни має три-
мати руку на пульсі суспільних настроїв 
і завжди бути в їхньому авангарді. На-
звемо дві домінуючі тези, присутні у від-
гуках бійців, що повертаються із зони 
АТО: 1) критичне невдоволення непро-
фесійністю, безініціативністю та байду-
жістю вищого військового командування і 
штабних; 2) відсутність кадрового ліфту в 
сучасній українській армії – талановитий 
офіцер середньої ланки не має шансів ста-
ти командиром вищої ланки: неповоротка 
військова бюрократія не впускає у свою 
корпорацію чужих, особливо талановитих 
і небайдужих. Результат – самоорганіза-
ція і взаємозв’язок армійських підрозді-
лів з передової досягла найвищого щабля. 
Однак між реальним сектором війни і 
штабними прірва поглиблюється. Перші 
не сприймають других. Мимовільно при-
гадуєш міркування Питирима Сорокіна 
про революційну ситуацію, спричинену 
скупченням «головастиків» біля підвалин 
греблі: коли занадто багато талановитих 
і розумних (я б додала – принципових і 
вмотивованих) «головастиків» не мають 
шансів просуватися вгору кар’єрною дра-
биною, позбавлені можливості професій-
ного росту, розвитку, стається соціальний 
вибух. Описана ситуація зараз в армії: 
офіцери середньої ланки з великим вій-
ськовим досвідом незрівнянно краще орі-
єнтуються в ситуації, ніж ті, хто уповно-
важений планувати їм операції. Такий 
дисонанс довго тривати не може. Необхід-
но замінювати штабних бюрократів, які не 
бувають на передовій і не здатні реально 
оцінювати швидкоплинну ситуацію, тала-
новитими активними офіцерами, котрі ма-
ють хист і досвід. Часто з вуст очільників 
держави можна почути, що розмови про 
недолугість вищого командування – це 
результат російської провокації і діяль-
ності так званої диванної сотні. Однак цю 
інформацію суспільству надають зовсім 
не провокатори й не диванні дописувачі в 
соцмережах. З такими думками поверта-
ються з передової цілком реальні родичі і 

знайомі громадян України. Ці думки три-
вожать умотивованих і принципових за-
хисників українського суверенітету. І по-
ширюються мережами довіри.

Головнокомандувачеві варто дослуха-
тися не лише до зручних формулювань, 
продукованих його найближчим оточен-
ням. Слід вийти за межі своєї корпора-
ції і подивитися на світ очима пересічного 
учасника АТО, який пройшов Іловайськ 
і Дебальцеве, брав Карачун, потрапив у 
котел на 32-му блокпості.

Постійні консультації з офіцерами се-
редньої ланки, з військовими експертами, 
незалежними волонтерами – не вибір, а 
обов’язок Президента країни, що вимуше-
на воювати. Президент, він же головно-
командувач, повинен мати стереоскопічне 
бачення ситуації, а не обмежувати себе 
спілкуванням зі штабістами, які попе-
редньою системою добре навчені годити 
старшому за званням, видавати бажане за 
дійсне. У країні не може бути дві правди. 
Є істина. Вона – єдина. Єдина істина – за-
порука єдності в країні. І головнокоман-
дувач мусить якомога щільніше наблизи-
тися до неї. Консультації з критичними, 
незручними, некомфортними, тими, хто 
здатен подати гірку правду навіть главі 
держави, допоможуть йому об’єднати су-
спільство і здійснити необхідні для ефек-
тивності армії кадрові зміни. Це значно 
підвищить авторитет головнокомандувача 
в армії і справді об’єднає країну, адже 
його місія – об’єднати армію! І не окрика-
ми на реальних командирів, які намага-
ються аналізувати помилки штабних.

Аналіз помилок критично необхідний, 
щоб вони не повторювалися. І здійснити 
його можна лише налагодивши прямий 
конструктивний діалог з командирами 
реального сектору. Громада вимагає спра-
ведливості й дуже чутливо ставиться до 
несправедливості. Кожна провальна опе-
рація, невиправдані втрати мають бути 
всебічно проаналізовані. Наразі існує 
тенденція в усьому винуватити «стрілоч-
ників», котрі щоразу інші, а помилки одні 
й ті самі, типові.

На жаль, наявна дуже серйозна криза – 
криза довіри. Жоден інститут суспільства 
так не залежить від довіри й авторитету до 
керманичів, як армія. А довіра до керів-
ництва Генштабу, видається, серйозно пі-
дірвана. У приватних розмовах українців 
про командувача Генштабу нерідко можна 
почути полеміку: його неефективність у 
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військових операціях, що призвела до не-
виправданої загибелі бійців, це – результат 
непрофесіоналізму чи державна зрада? За 
таких умов навряд чи можна говорити про 
довіру військових до свого командування.

Військова бюрократія вміло уникає 
відповідальності (ховаючись між крапля-
ми законів і норм), перекладаючи її на 
бойових офіцерів, і, у разі чого, робить їх 
винними. А ще суспільство доволі знер-
вовано ставиться до погано прихованої 
боротьби армійського начальства з добро-
вольчими батальйонами. Президентові, 
якого бюрократи й «п’ята колона» заля-
кують активними добровольцями, мабуть, 
не варто брати в цій боротьбі сторону 
бюрократії. І для глави держави, і для 
війська краще – дати можливість талано-
витим командирам добровольців зробити 
військову кар’єру і стати визначними фі-
гурами в армії. Таким чином напруження 
буде знято. Авторитет Президента – від-
новлений. Розставити талановитих на 
ключові посади – винятково воля головно-
командувача. Для цього не потрібно ре-
форм і зусиль, змін законодавства. Однак 
і реформи в армії – на часі! Для їхньої 
реалізації потрібні кваліфіковані кадри.

Президент є главою всієї держави 
Україна, а не окремої корпорації. Головно-
командувач – головнокомандувач усієї ар-
мії, а не лише штабів. Суспільство має це 
відчути. Президент має ретранслювати 
суспільству такий меседж. І не лише на 
словах, які за останнє десятиліття суттєво 
девальвовані, а на ділі.

3. Мета. Стратегія. Діалог

Сьогодні маємо війну за незалежність 
України. Влада (звісно ж, в активному 
діалозі з народом) має випрацювати стра-
тегію і тактику досягнення кінцевої мети. 
Однак суспільству важко зрозуміти, якою 
є кінцева мета і якою є стратегія її досяг-
нення. Громадяни щодня чують: 1) немає 
альтернатив Мінським домовленостям; 
2) Мінські домовленості не виконуються 
бойовиками. Ця суперечність не вклада-
ється в голову людини, здатної логічно 
мислити. Тому щоденне виголошення з 
екранів і шпальт цих тез провокує цілу 
низку домислів, чуток. І справді, якщо 
вони не виконуються, то як вони можуть 
бути єдиною панацеєю? Тоді має бути 
якась альтернативна стратегія, що діяти-
ме в тому випадку, коли стане зрозумі-
ло, що ці угоди не працюють. Громаді не 

збагнути, як можна сподіватися саме на 
Мінські угоди, якщо жодних ознак того, 
що бойовики колись раптом почнуть їх ви-
конувати, немає. І до чого, урешті-решт, 
має призвести безнадійна надія на Мін-
ські домовленості, або що має бути в кін-
цевому результаті, якщо бойовики раптом 
виконають ці угоди. Чи є якісь притомні 
розрахунки, яким буде результат, яким 
буде життя країни? І що може бути вна-
слідок провалу такої стратегії, і скільки 
треба бойовикам не виконувати Мінських 
угод, щоб зрештою вони перестали вважа-
тися єдиним виходом зі становища.

У людей складається враження якоїсь 
двоїстості, як кажуть тепер, «гібридності»: 
частина країни, нібито нічого не стало ся, 
живе тим самим «мирним життям», а час-
тина (і це – родичі, друзі, колеги тих, хто 
живе мирним життям) їде помирати за 
ті самі мирні угоди, які не виконуються. 
Причому другі вимушені сприймати все 
пасивно. Вони не можуть захищатися на 
повну міць... Укласти цей план у пересічну 
голову неможливо. Нам кажуть, що якщо 
ми не пристанемо на такі умови Росії, 
вона вщент зруйнує Україну, розгорнувши 
повно масштабну агресію. Це скидається на 
сюжет про казкового змія, який живе біля 
водойми і вимагає в жертву містян. Інакше 
погрожує зруйнувати місто. І місто зму-
шене віддавати змієві кращу молодь... До-
поки не з’являється визволитель, що вби-
ває змія і звільняє прекрасну полонянку, 
звільняючи місто від упиря.

У суспільній думці є низка заперечень 
проти кліше, яке мотивує безальтернатив-
ність Мінського формату. Громадяни мір-
кують: «Якщо б Росія могла розгорнути 
повномасштабну агресію, її б не зупини-
ли жодні “угоди”, вона б це зробила». Це 
були її первинні плани, вона намагалася 
частинами захопити Україну, починаючи з 
її Півдня та Сходу, дійшовши й до цент-
ральної частини. Однак у неї не  вийшло. 
Бо на повномасштабну агресію сьогодніш-
ня Росія неспроможна. Якби була спромож-
на, здійснила б її. А ось відтяти ще частину 
південно-східних територій наміряється. 
І такі угоди її не зупинять. Мало того, зав-
дяки угодам вона намагається виторгувати 
вигідніші стартові стратегічні позиції.

Напівагресія, напівмир, напівзахист, 
напівсвобода від Росії деморалізують. Цю 
напруженість треба зняти, люди повинні 
розуміти, що і навіщо. Адже саме вони 
розплачуються життям і здоров’ям близь-
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ких і рідних, а хтось – власним життям. 
Для єдності народу, про яку так любить 
говорити Президент, народ має бути пере-
конаний, що з нами правда і з нами Бог...

4. Зовнішньополітичний аспект

Куцість Мінських угод спричинена 
тим, що справжню відповідальність за ре-
зультат переговорів несе лише одна сто-
рона переговорів, українська. Інша сто-
рона – прихована, замаскована, а отже, 
не несе жодної відповідальності. То ж 
не дивно, що угоди весь час порушують-
ся. Так само як російсько-українська ві-
йна подається Росією як громадянський 
конфлікт усередині України, так само й 
мирні переговори ведуться не з тим, хто 
є реальним фігурантом конфлікту, реаль-
ною стороною війни, а з тим, хто імітує 
сторону конфлікту, камуфлюючи справж-
ню сторону, маскуючи її.

Реальні мирні переговори – це перего-
вори з реальним агресором, Путіним. Мін-
ські угоди з тими, хто не може самостійно 
приймати рішення, власне, знімають з Пу-
тіна будь-яку дипломатичну відповідаль-
ність. Він домігся свого: якщо ми ведемо 
переговори щодо миру із сепаратистами, 
тобто з колишніми співгромадянами, отже, 
мовою дипломатії це означає, що ми ви-
знаємо, що в нас громадянський конфлікт. 
Тому дуже важливо назвати речі своїми 
іменами, вимагати від Європи і США чіт-
ких та адекватних формулювань. Напад 
Росії на Україну треба назвати нападом 
Росії на Україну. І ніяк інакше. Треба ви-
магати, щоб реальний агресор сів за стіл 
мирних переговорів і щоб гарантом висту-
пили країни Євросоюзу і США.

Якщо нам не хочуть давати зброю, не-
хай допоможуть дипломатичною зброєю! 
Треба чітко й принципово відстоювати 
свої позиції. Слабка переговорна позиція 
України може призвести до руйнування 
держави. Адже російські пропагандист-
ські формулювання (Україна – країна, 
яку роздирає внутрішній конфлікт), що 
без усілякого нашого спротиву розтіка-
ються світом, призведуть, зрештою, до 
того, що Україна матиме ореол напівле-
гітимності.

Європа боїться виходу війни за межі 
України? Чудово. Нехай боїться. Потріб-
но цим скористатися й отримати реальні 
переговори двох справжніх сторін війни – 
агресора-Росії і України, що захищає не-

залежність. І якщо наявний шантаж з 
боку Росії, то як тільки Росія визнається 
стороною конфлікту, цей шантаж втрачає 
сенс саме для Росії.

Країна, яка перманентно бореться за 
існування й за незалежність, – Ізраїль – 
виробила відповіді на ті виклики, які сто-
ять сьогодні перед Україною. І якщо при-
пустити, що бойовики не виконуватимуть 
Мінських угод, то є два варіанти реагу-
вання на ситуацію. Перший, мирний – 
пов ноцінний кордон між так званими 
ДНР, ЛНР та рештою України. Поперед-
ньо необхідно вивезти з території респуб-
лік тих громадян, які хочуть, однак не 
можуть виїхати. Другий – наша «Шести-
денна війна», якщо, звісно, Збройні сили 
України готові до неї.

5. Діра в кордоні та контрабанда

Незрозумілими для суспільства є та-
кож деякі інші речі. Реальний результат 
Мінських домовленостей – величезна й 
більш ніж реальна діра в кордоні між 
агресором-Росією і Україною. І, як уже 
стало широковідомо, цю діру використо-
вують дуже активно: склалася така собі 
зона дуже вільної торгівлі на окупованих 
та частині звільнених територій. Санкції 
з боку України щодо Росії й резонансні 
звільнення на українській митниці вигля-
дають сміховинно в той час, коли повним 
ходом іде торгівля в безмитному режимі 
з агресором в особливо великих розмі-
рах. Така «вільна торгівля» дискредитує 
Україну і в очах західних спільнот: вони 
почуваються дурнями, обмежуючи свій 
добробут санкціями, коли жертва безмит-
но ганяє туди-сюди значні обсяги сирови-
ни й товарів і навіть зброї. Ніхто не буде 
за таких умов надавати Україні летальну 
зброю: її взірці моментально опиняться в 
руках ворога.

Особливо непокоїть суспільство те, що 
такий стан речей не може існувати без по-
кровительства згори, як то кажуть, без ви-
сокого «кришування». Це викликає вели-
чезний суспільний резонанс. Якщо вище 
керівництво держави не зробить рішучих 
кроків для припинення цього «бєспрєдє-
ла», тінь відповідальності за контрабанду 
ляже на нього. Україна не хоче «третього 
Майдану». Та ключ від злагоди – у руках 
у Президента. Від того, чи почує він сус-
пільство, чи почує гарант прав і свобод 
свій народ, залежить майбутнє держави.
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УДК 398.332(477.54=161.1) Михайло Красиков 
(Харків)

КАЛЕНДАРНІ СВЯТА РОСІЯН ХАРКІВЩИНИ  
(з експедиційних матеріалів)

Російські села на Харківщині, на 
жаль, дуже мало вивчалися етногра-

фами та фольклористами. Навіть публі-
кацій експедиційних матеріалів обмаль, 
не кажучи про наукові статті. Авторові 
цих рядків пощастило на початку ХХІ ст. 
взяти участь у фольклорно-етнографіч-
ній експедиції, організованій Асоціацією 
етнологів та фольклористів м. Харкова в 
Золочівський район Харківської області, 
де росіяни живуть ще із ХVII ст. Значна 
частина мешканців була старообрядцями, 
що відбилося на звичаєвості та усній на-
родній творчості. Незабаром у Харкові за 
нашою редакцією має вийти двотомник 
обсягом понад 1000 сторінок про історію, 
життя, вірування, звичаї, побут та фольк-
лор старовірів села Гур’їв Козачок на Зо-
лочівщині 1. Пропонуємо фрагменти з на-
ших матеріалів.

Календарные праздники 
Рождество

«У старообрядцев кутьи не было. 
У православных заносили сноп связанный 
и приговаривали: “Расти, овес зернис тый, 
колосистый…”» [10].

«На Рождество сено клали на стол 
только у православных. На Рождество хо-
дили на всенощную молиться – и право-
славные, и старообрядцы» [11].

«На Рождество в кажный двор старики- 
староверы ходили христославили. Кто 
хоче угостить – стопку нальет, пообедать 
посодя. К православным они не заходи-
ли – только к староверам» [4].

«Эту песню часто пели на святках. Как 
пойдуть гулять на Рождество до шинку, 
то, было,́ как выходют с двора и начина-
ют играть, танцують:

Ох, ты ж белая ж да румяная моя,
Да минулася ж наша прежняя гульба, (2 р.)
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Да минулася ж наша прежняя гульба, (2 р.)
А кому я досталас́я, молода?
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
А кому ж я досталас́я, молода? (2 р.)

Досталас́я я старом́у старику,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Дасталася я старому старику. (2 р.)
Да не пускае стар на вулицу ходить,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Да не пускае стар на вулицу ходить, (2 р.)
Хотя пустить, сам за мною вслед идёть,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Хотя пустить, сам за мною вслед идёть,
Сам за мною вслед идёть,
Да мои глазочки не смотрють на него,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Да мои глазочки не смотрють на него,
Да мои брова и не смотрють на него.
Чёрны бровы сокрушили молодца,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Чёрны бровы сокрушили молодца.
Скину-брошу, молодёшенькя, весь наряд,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Сама еду во Китай-город гулять,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ле,
Сама еду во Китай-город гулять, (2 р.)
Всё китайского товару закупать,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Всё китайского товару закупать.
Оддяру я плаття розовая,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Оддяру я плаття розовая,
Розово платьице от солнушка горить, (2 р.)
Голубой цвет не наравится,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Голубой цвет не наравится,
Да голубой цвет не наравится,
Кто, который муж наялится,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Кто, который муж наялится,
Либо вор, либо пьяница,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Либо вор, либо пьяница,
Да либо вор, да либо пьяница,
Либо шшипится-кусается,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Либо шшипится-кусается,
Да либо шшипится-кусается,
Надо мною наругается,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Надо мною наругается,  (2 р.)
Надо мною, молодою женою,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
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Надо мною, молодою женою, (2 р.)
Над отецкою дочерью,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
Над отецкою дочерью, (2 р.)
А я роду не етакага,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
А я роду не етакага, (2 р.)
А я роду купеческага,
Ох, ляли, ох, ляли, ляли, ле ой,
А я роду купеческага» [14].

Новый год
«На Новый год ходили посыпали зер-

ном и говорили, чтоб уродило жито, пше-
ница, просо…» [11]. «У староверов не 
щедровали, старики (иногда с батюшкой 
нашим, выборным) ходили со двора в 
двор – Христа славили. Их угощали иног-
да. Ходили 2 недели – от Рождества до 
Хрещения» [18].

«Утром на Новый год мальчики ходили 
“посевать”. Пели:

Матерь Мария
по полю ходила,
Бога просила:
– Дай, Бог, лета,
зароди, Бог, хлеба,
жита ядрёна,
пшеница ремёна,
овес колосистый,
белый, волосистый,
торох-торох –
посыпался горох!

И бросали зерно по иконам. Становились 
на пороге на колени и “ко-ко-ко” – квох-
тали» [13].

«Тут дед у нас жил, так той казал, что 
надо [на Новый год] ходить с топором и 
пужать, чтоб урожало на другой год (по 
яблоне там). И сор собирать [с Рождества, 
и на Новый год] выносить и сжигать» [7].

Крещение
«Воду у нас [староверов] святили в 

моленной. На Крещение водою брызгали 
животных. Была такая специальная дере-
вянная посуда – савчик, и обмочали ви-
сельки [васильки] (засушенные), и кропи-
ли и животных, и усех в доме» [9].

«На Крещенье, как отсветится вода, 
давали водичку всей скотине и кутью да-
вали писклятам 2, курям.

Стреляли на Крещенье, когда Иордань 
была» [7].

«Крещение в Удах – это был большу-
щий праздник. Зажиточные хозяева пока-
зывали своих рысаков. Сани разукраши-
вали – и вот с бубенцами моталися на них.

“Иордан” делали: на реке вырубывали 
крест, бурачным квасом обливали – мас-
тера были. Находились мужчины, кото-
рые опускались в воду на Крещение: он 
прыгал, ему сразу шубу, стакан водки, он 
хильнул, на сани – и повезли» [6].

Святочные развлечения 
Катания

«Громак може и неделю делають, его 
с навозу делають, а тады обливають во-
дой – чтоб намерзло, а сверху солома, 
он как возик, квадратный, как сани ма-
ленькие. Были громаки и на одного, и на 
двух. И то с горе – и катаемся. Каталися 
и на салазках (там была и спинка), были 
деревянные полозья и железные – у кого 
какие. На лошадях каталися. С Риздва 
две недели называлися “святки” – до сама 
Хрешшенья. И каталися» [3].

«“Перины палили” на Рождество, Но-
вый год и Крещение. На дорогу выносили 
соломки с каждого двору и поджигали: 
обогревали родителев покойных.

Носили кутью крестной матери.
Рождество называли “Коледа”. Кутю 

и узвар (из сухих яблок) становили под 
святые» [7].

Кулачные бои
«На Новый год, на Крещенье в Удах 

собирались правобережье и левобережье. 
Часов в 10 собираются пацаны. Туда- 
сюда... Оттуда и отсюда сойдутся: “Кум, 
кум!” Покурят, закруточки... Поговорили. 
На мосту стоят. А потом:

– Ну, начнем?
– Начнем.
Кум идет туда, а этот остается здесь – 

ну и начинают. Только честный бой! Было 
строго-строго. Голым кулаком только 
били. Если только у кого-то что-то за-
метят, могут и убить. Таких случаев не 
было, но избивали крепко, если замечали.

Здоровые старики были: Гурьевы, Обо-
лонкины, Бабаевы, Кузьма Леонтьевич... 
Староверы не участвовали. Был дед Ме-
риканка (умер в 93 года) – курил страш-
но, пил страшно, никогда я его не видел 
трезвым. Степан Макарович, Василий 
Ульянович Кузнецов, мой крестный отец, 
тоже до 90 лет дожил.
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две недели называлися “святки”Едве недели называлися “святки”

каталися»Екаталися»
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Толпа туда-сюда, туда пихнут... Быва-
ло, что аж до школы догонят; бывало, что 
наши сильней – аж на гору загонят. По-
бежденные могарыч не ставили. Идут по-
том все вместе:

– Ну, пошли, кум, выпьем.
– Пошли.
Обсуждали:
– Знаешь, я тебе врезал!
– Да что! Я вот тебе врезал!
А драки редко были. Потому что стари-

ки держали строго дисциплину» [6].
За Зарецким мостом в с. Уды было 

место, где были кулачные бои. «И как 
скажут: “Наших погнали сюды”, – выби-
ралися мужики сильные какие: “Ану, пой-
дем мы их погоним!” Была такая драка! 
Бывало, кому и башку пропорють. Когда 
колхоз стал, уже кулач́ков не было, это 
только когда единолички были» [3].

«На Рождество – кулач́ки [в Удах]. 
Правая сторона реки – и левая. У нас две 
сотни, а там было ́ восемь. С вечера идут 
девчата на мост, наблюдають, месячно ж... 
Бабы поубираются, смотрят... С вечера на-
чинают молодежь: чия сторона победить. 
Ну, а потом вникають молодые мужчины, 
а потом и старики с бородами туда. На-
чинают рукавицы надевать, как боксеры. 
Но, помилуй бог, если кто заметит что в 
рукавице... А другой примудрялся: у лёд 
умоче рукавицу, чтоб замерзла. Бьются – 
и выгоняют аж до больницы, наша сторона 
(тут здоровей были мужчины). Догнали 
до больницы – победа. Наши ворочаются 
назад, а те идуть – шапки ж посбивають, 
кидають вверх: угадують, где чия шапка. 
Собирають шапки – ворочаются назад. 
На этом кончилося. На другой день схо-
дится обратно такое. Кому умоче в нос – 
и нос перебитый был (у жите спал – нос 
парил, у больницу ж не пойдешь <…>, 
так у него лягушки в носе квакали, пока 
зажило, а все равно идеть туда!)» [12].

Масляная
«Колодку (палку за ногу) вешали в 

первый день Масляной. Это чтоб выпить 
дали, откупилися. Вешали и парням, и 
девушкам, и родителям – чего не женил 
сына или дочь? А те отплачиваются ж. 
И маленьким, было, привяжут: то сваты, 
то свахи сойдутся – усех шутили. А тада 
ж родители откупываются – дают яиц 
или ишо что-то, и дальше идут. Чучело не 
делали» [14].

«Вязали колодки. Шутки такие были. 
Вязали, в основном, парням, с двадцати лет, 
не раньше. Девкам иногда тоже. Но девка 
что ж? Она сама не пойдет  замуж» [2].

На Масляную «делали только блинчи-
ки и вареники, только с сыром вареники. 
Крынка масла грелась для вареников на 
Масляную. (Масло сбирали в кубышку, 
держали топленное масло для Масляной 
специально). А уже в понедельник [пер-
вый день Поста] говорили: “ворона забра-
ла сыр, масло и блины на вербы”» [15].

«На Масляной во время гуляния пели:

Масленая, милая моя,
Любют тебе девушки и я, молода!

***
Масленая, полизуха,
Полизала блинцы, яйцы, каравайцы!

***
Масленая за горою.
Там стоит дедушка с бородою!

***
Масленая за дубами.
Там стоит бабушка ис зубами!

***
Масленая – забалтоха,
Заболтала хвост да на весь пост!

Масленую повидаю –
Блин да по долу-долушку покатаю!

***
Масляная, я к тобе йду.
Потеряла салазочки – теперь не найду!

***
Масляная, милая моя!
Если б тебе 7 недель, а посту одна!

***
Масляная, где ты была?
Чи в Миколя, чи в конторя водочку пила?

***
Масляная – заволока,
Заволок парень девку за болота!» [14]

***
«Масляная, милая моя,
Люблю ти, девушку, ой я молода!

***
Масленае, не лянися,
До сама Великодня протянися!

***
Масленая – за горою,
Катается дедушка с бородою!

***
Масленая, я к табе йду.
Потерял рублевочку – теперь не найду!

***
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Масленае – полизуха,
Полизала сыр, масло,
Блин́цы, яйцы, каравайцы!» [17].

40 святых (Сор́оки, 40 святох)
В с. Уды праздник назывался «Сор́о-

ки» [9]. «На 40 святых пекли жайворон-
кив» [11].

«На 40 святых пякли кул́ики. По 
два яичка клали и кулик на стол. Через 
скирды кидали кулики, [чтобы был в 
этот год такой же урожай]. Песни грали: 
“Кулюшки- мулюшки...”» [7].

«Монетку закладывали в сор́оки: кому 
попадется – счастливый человек» [13].

«На Сор́оки вынимают из погреба кар-
тошку, чтоб она проросла и чтоб было в 
кусту 40 картофелин» [1].

«Кул́иков закликали на 40 святых: 
пекли птички, деткам раздавали, они ели. 
Копейкю закладывали в одну птичку. 
Кому достанется эта копейкя, тот должен 
первым ехать в поле сеять хлеб» [9].

Пасха
«На Пасху играли в покоцы. Делали 

маленькую горочку. Он внизу яйцо поло-
жа, а ты должен попасть (катишь с гор-
ки). Если разобьешь – забираешь.

Была игра – “сколько носков”. Яичку 
положуть. А ты должен угадать, сколько 
носков [т. е. шагов, при которых носок 
приставляется к носку] до него. Можно 
было руками тянуться от того места, где 
ты остановился. Достал – выиграл, заби-
раешь яйцо. Карусель ставили на 3 дня 
на Пасху. Святили паску, яйца, сало, а 
кто и поросенка. Пасху мама резала, рас-
пределяла на 3 дня. Лушпайки от краша-
нок (посвященных) – никуда, сжигали в 
плите» [11].

«Скорлупки крашанок отдавали ку-
рам» [16].

«Троицу у нас праздновали и Паску – 
три дня звонили. Церква у нас была, и 
хороший был колокол. Карусель была в 
нас (где клуб щас) – ставили ее на Паску. 
Паски посвятили, порозговелися, поотды-
хали – и пошли на кладовище (оно было 
чистое, травка тольки, ни оградок, ничего, 
кресты были деревянные, красивое было 
кладовище). Люди там катають яички по 
могилке – такая мода была. Это старики. 
А девки – на карусель. Мужики и хлопцы 
там бьются яичками [крашанками]: хто 
выбье. Если ударил и разбил – забирал. 

Писанки делали: веточки накладывали – 
и краской рисовали.

На карусель приходе жених с невестой 
своей, девкой, садятся, кружатся. Плати-
ли яичками – скольки там – “хура” [круг] 
называлося тота, что прокружа (“уже 
хуру прокрутили”), парни здоровые ка-
чают. Девки понаряженые. Ув одном на-
ряде – вечером у другом. Народу было – 
 жу-утко! Хорошо было!́

Паски пекли из вальцовки (мягкой бе-
лой муки), если нету – на паровой мель-
нице ячмень смелют – ячные пекли. Го-
ворили: “Надо съездить в Борисовку 
выменять вальцовки на паску”. Раньче ж 
семьи большие были. Как принясуть свя-
тить – так паска размером с вядро. Паски 
были хорошие, пахли. У нас как пасхи 
пякуть, на всём провулку пахло. Были 
такие формы черепьяные, высокие – по-
купали, борисяне привозили» [5].

«На Пасху ходили на кладбище. Ката-
ли яйца по могилке, чтобы он знал, что 
Пасха сегодня» [16].

«Все было [на столе]: и сало, и колба-
са, и масло, и паска, а водки не было. На 
Пасху водку не пили» [3].

Проводы (Красная горка)
«На Красную горку кто паску ма-

ленькую клал [на могилы родственни-
ков], кто только яички. У православных 
в понедельник родительская, а у старо-
веров – во вторник: родителей проведы-
вали и поминали. Яйцом катали по мо-
гилке» [11].

Вознесение («Ушестие»)
«После Паски через 40 дней – Ушестие, 

празднуют “кукушку”. “Крестили кукуш-
ку” на лугу. Был луг, верба стояла. Коло 
вербы той мы и толкемся. Только девочки, 
годов нам по 12 было, мен́е – те не понима-
ли, а старшие просто гуляли. “Кукушку” 
ж посадим и ходим же кругом, хороводом. 
Дома испякут нам “лесенку” (длинный 
хлеб с полосочками), по пару яичек вари-
ли, и отож мы туды всё снашивали. Мо-
лочка, у кого коровка, принесе. Головку 
куклы покупали, а тады ж мама пошьеть 
и платье, и руки из тряпки, и все на свете, 
ватою чи хлопьями напхаем. “Кукушка” 
была манюненькая. И мы – как кумовья, 
поменяемся платочками: она мой повьяже, 
я ее, походим. Покрестим кукушечку, по-
кушаем, поменяемся платками, походим, 
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а потом размениваемся (обратно отдавали 
друг другу платки)» [5].

Делали куклу. «Соберемси, а там нам 
уже сготовять: и кашу сварять, яичниц 
сжаря, а мы на лугу походем, вяночки 
себе сплетем, а тады прийдем и пообеда-
ем. Кумились. Каждая хотела, чтоб ей до-
сталась лучшая подружка, а если ее кто 
другой выбирал раньче, брали ту, какая 
останется, хоть она бы была и вредная. 
Отказаться нельзя было, если тебя вы-
бирали. Была только одна кума, не боль-
ше, только пара. Когда кумились, пели 
песни. Это подружки, которые ровестна-
ки, а старше и меньше – те сами по себе. 
А взрослые не собирались, это все неза-
мужние. Старшие девочки ходили, вяноч-
ки делали из тех цветов, что на лугу» [3].

«Тольки девочки “кстили кукушку”. 
У мене была кума та-то, я с ней “кстила”, 
а у тей та-то (как подружки). Менялися 
бухарками (платками). У саду делали 
гняздо “кукушки”. “Кукушку” наряжа-
ли в монисты, шапочку делали, сажали 
на дерево, в гняздо, а мы под ей ходили 
кругом – в хрестиках, монистах, понаря-
жёные, как кукушки. Пели:

Не радуйся, липа –
Радуйся, береза.
К тебе девушки йдуть,
красные идуть,
кукушечку кстить» [7].

«В саду гуляли, куклу наряжали кра-
сиво, на вишенку сажали, и то кругом ви-
шенки ходили и вот эту песню пели:

В сад́у соловей, в сад́у молодой,
лёли да лёле, лёли да лёле,
посвиставае, покрикавае,
лёли да лёле, лёли да лёле,
кукушечка у саду,
лёли да лёле, лёли да лёле,
кукушечка в саду
молоденьком, зеленом,
лёли да ле оле, лёли да ле о,
посвиставая, покрикавая,
соловушку она зовёт!» [15].

Троица
«В Троицу у нас [в с. Уды] ярмарка 

была три дня. И церква ж служить. Бори-
сяне [жители с. Борисовка] всё привозили: 
пряники, канхветы, маќовники – ряд сто-
ит (там, где сейчас автобусная остановка), 
потом возле церкве – горшки, кувшины, 
а тут же как раз карусель и пялили, зро-

ду становили. А потом пойдеть ряд – во-
бувь, ману хвактура – до самой больницы. 
А тут тоже приеде такой “попка” – вы-
гравав, танцуе – мущина с птичкой: бери 
билет, “попка” вытяне табе какое щасте, 
чи что. И сам же вытанцовывае, и бубен 
у его – ну, хорошо, весело. А девки под 
каруселями же все там.

Пройде ́ три дня Троицы – приезжають 
от пана наймають на буряк, ис гармоня-
ми, девки танцують. Прикашшик нанимае 
то в Ивашки, то в Лютовку – девки вжэ 
собираются.

Любисту ирвали. В церкву ходили – 
брали любисту. Коло церкви – ограда, 
трава. И молодые, и старыя садилися и 
плели вянок – с любисты (каждый себе) 
и надевали на голову – всё казали, чтоб 
голова не болела.

Клечання вешали. На ворота – только 
лишь осину. И в дом заносили осиновые 
ветки» [5].

«В Удах называется этот праздник 
“Зеленая неделя”, “Семик”. Ломали кле-
чанье, в хате убирали» [8].

«На Троицу веток ломали: тополю, 
кленок, ставили в хате. Через неделю их 
выбрасывали» [16].

«На Троицу затыкали клечанье. На во-
ротах вешали сосну или осину. На окны 
становили две веточки любисты, клали чо-
бор, а у куту, под иконами, – там-то боль-
шой пучок любисты. Ветки осины кидали 
потом на чердак и сохраняли 2–3 года, да 
и скольки хочешь [для лечения детей от 
испуга, сглаза]. Первый раз как корову на 
пастбище выгоняють, так вот этою веточ-
кой гонят. А троицкую траву высушивали 
и берегли: когда роженица роде – ее пари-
ли в тэй-то траве после родов» [3].

«На Троицу соседка постирала рубаху, 
а к вечеру у ей рука напухла. И никто не 
прибивал, нигде не подколола. Наказать 
не наказало, а памяти дало...» [4].

Ивана Купала
«На Ивана Купала костёр зажигали. 

Уцэ зажгуть – и кругом, спивають девки. 
Купалися» [11].

«Под Купала мы рвём крапиву, кла-
дём ее, и где бегали на вулице, ставили 
палочку с крапивы. Если я перепряну, 
не заступлю – то хорошо. Если я засту-
пила ее, тады жигают, должны пожи-
гать мене по ногах (нас же хоровод тут, 
 подружки)» [5].
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Праздник иконы  
Смоленской Божьей Матери

«У нас [в с. Сот. Казачок] кажуть Сма-
лея, Смаленское. Ну, один возил снопы. 
Ну, яму ж и кажуть, те, кто в годах, отта-
ки: “Что ж ты, мол, возишь снопы, нынче 
ж большой праздник – Смаленское, как 
же ты…” А он каже: “Я от как насмолю 
одонок сёдни, а вы завтра пока тольки 
одонок насмалите, а я другой насмолю”. 
Ну, к вечеру тут тобе сразу как ударил 
гром – и запалил. А у их одонков много 
было. Раньше густо жили. Клуни рядом 
стоять, и одонки ж. Ну, все кричать: “Ой, 
запалил, загорится! Если только пойдёть 
по всей деревне – всё сгорить!” А оно как 
свеча сгорело – двор. Затих ветер: тихо-
тихо. Угору горить – и всё. Никуда. До 
одного снопа сгорело – и замерло. И ска-
зали: грех большой на Смаленскую рабо-
тать. Само строгий праздник» [13].

Михайлово чудо
«Сын работал во дворе. А я слышу: 

что-то трещит. Говорю:
– Миша, что там трещит?
Он выглянул, а там воск загорелся. Он 

и говорит:
– Я забыл, что нынче Михайлово чудо, 

все равно что-нибудь сделается.
И так воску много пропало» [10].
«У нас один на Михайлово чудо 

скород́ил и на городе умер. Кони запута-
лись, и сам кончился» [17].

Примітки
1  Гурьев В. П. Гурьев Казачок. 1672–2015. 

Краеведческие очерки и материалы : в 2 т. / 
В. П. Гурьев ; сост., ред., предисл., примеч. и 
доп. М. М. Красикова. – Харьков : Эксклю-
зив, 2015.

2 Писклята – цыплята.
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СПЕЦИФІКА ПОБУТУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ  
І ЦЕРКОВНИХ СВЯТ У ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ 
В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

У статті на основі сучасних польових етнографічних матеріалів досліджено ставлення сіль-
ського населення Закарпатської області до офіційних свят за часів радянської влади в контексті 
паралельного побутування релігійних обрядів.

Ключові слова: Закарпаття, комеморація, державні свята, релігійні обряди.

В статье на основе современных полевых этнографических материалов исследуется отношение 
сельского населения Закарпатской области к официальным праздникам времен советской власти 
в контексте параллельного бытования религиозных обрядов.

Ключевые слова: Закарпатье, коммеморация, государственные праздники, религиозные 
обряды. 

The article, based on modern ethnographic materials, is devoted to the investigation of the atti-
tude of rural population of Zakarpattia region to the official holidays during the Soviet period in the 
context of parallel existence of religious rites.

Keywords: Zakarpattia region, commemoration, state holidays, religious rites.

У 1944 році територію Підкарпат-
ської Русі, що перебувала під 

угорською окупацією, зайняли радянські 
війська. Трохи згодом це призвело до вхо-
дження цих земель до складу УРСР. Тоді 
більшість жителів краю представляло 
сільське консервативне населення. Хоча 
нівелізація традиційного устрою спостері-
галася вже в період Першої Чехословаць-
кої республіки, однак найсуттєвіші зміни 
відбулися в ході соціалістичної розбудови 
за радянських часів. На Закарпатті озна-
чений процес остаточно не завершений і 
донині, тому співіснують як сучасні, так 
і традиційні культурні явища, що є пер-
спективним напрямом дослідження.

Серед можливих шляхів вивчення спе-
цифіки соціалістичної трансформації села 
особливо плідним є простеження змін, що 
відбулися у сфері святкувань та обрядів. 
Церковні й державні свята творили части-
ну щоденної культури і способи життя на-
селення, тому в них яскраво вирізняють-
ся процеси згаданої трансформації, які 
призвели до паралельного побутування 
офіційних свят і заборонених церковних 
обрядів.

Закарпаття як найзахідніша терито-
рія УРСР мало важливе стратегічне зна-
чення для країни, тому радянська влада 
послідовно проводила політику коригу-
вання історичної пам’яті місцевого на-

селення. Для цих цілей було залучено 
значний інструментарій, де важливу роль 
відігравала політика комеморації, яка по-
лягала в перейменуванні вулиць, появі та 
«канонізації» нових героїв. З’явилися та-
кож свята, що були покликані ідеологіч-
но зафіксувати нову історичну реальність 
і радянський лад. Серед них насамперед 
виділялися свята вседержавного значен-
ня, що були офіційно неробочими, а та-
кож низка професійних днів, покликаних 
підкреслити роль різних професій робіт-
ничого й селянського (ідеологічно значи-
мих) класів.

Це нове явище на теренах Закарпаття, 
де раніше не було державних (політично 
вмотивованих) свят, а духовні потреби 
людей задовольняли церковні, сімейні та 
календарні свята й обряди. З приходом ко-
муністичної влади останні були фактично 
заборонені, хоча зазвичай без винятків не 
обходилося, про це мовитиметься далі.

У центрі моєї уваги опинилися жителі 
семи сіл, що розташовуються неподалік 
від обласного центру – Ужгорода (Оноків-
ці, Дравці, Оріховиця, Ярок, Кам’яниця, 
Гута, Невицьке), та села Ворочово Пере-
чинського району. Інформанти (українці 
за національністю) народилися в період 
від кінця 1920-х – до початку 1970-х ро-
ків. Тобто це ті люди, які застали ще чехо-
словацьку й угорську владу, а також їхні 
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діти, що з’явилися на світ уже в радянські 
часи. Мене цікавило їхнє ставлення до 
офіційних та релігійних свят у період со-
ціалістичних перетворень 1950–1980-х ро-
ків. Крім того, варто простежити, що за-
лишилося на Закарпатті від радянських 
свят у сучасному повсякденні жителів 
сіл. Під час моїх бесід з респондентами 
(участь у яких брали також студенти істо-
ричного факультету) було порушено різні 
аспекти таких питань: 

– Які радянські свята були найпопу-
лярніші серед населення в часи УРСР (як 
їх відзначали, як до них ставилося міс-
цеве населення)?

– Як у ті часи побутували церковні 
та календарні свята й обряди?

– Що залишилося від радянських свят 
у сучасності?

Відповідаючи на перше запитання, пе-
реважно називали такі свята: 8 березня – 
Міжнародний жіночий день, 1–2 травня – 
День міжнародної солідарності трудящих, 
9 травня – День Перемоги, 7–8 листопа-
да – річниця Великого Жовтня (дивно, 
але нерідко інформанти вже не могли 
пригадати точної дати останнього свята). 
Усі ці дні офіційно вважалися вихідними. 
Цікаво, що серед кількох десятків опи-
таних людей жоден не згадав про День 
Конституції СРСР, який теж був вихід-
ним. Щоправда, коли я починав розмову 
про це свято, то дехто з подивом для себе 
пригадував і ці неробочі дні (5 грудня, 
яке було вихідним до 1976 р., потім та-
ким днем стало 7 жовтня). Ніхто з рес-
пондентів не сказав, що до радянських 
свят належав і популярний нині Новий 
рік (1 січня). Щодо інших дат, то опитані 
згадували деякі професійні свята – День 
учителя, День Радянської армії, День ме-
дика, День космонавтики, День міліції.

Неоднозначною є інформація про уро-
чистості загальнодержавних свят. Моїх 
співрозмовників можна чітко поділити 
на людей старшого віку й тих, хто наро-
дився в 1950-х роках і пізніше. Перші за-
звичай байдуже та нейтрально ставилися 
до радянських свят, оскільки звикли до 
традиційних релігійних (фактично забо-
ронених за радянських часів). Вони нео-
хоче ходили на паради, присвячені соціа-
лістичним урочистостям. Молодь із сіл, 
а саме робітники, які працювали на під-
приємствах великих населених пунктів, 
а також представники колгоспних контор 

або передовики, обов’язково брала участь 
в офіційних парадах-демонстраціях, що 
відбувалися в найближчих містах (Ужго-
роді та райцентрі Перечині) 1–2 травня, 
9 травня чи на чергову річницю Велико-
го Жовтня. Власне, саме ці свята й були 
найбільш значимими в часи СРСР.

Учасникам колон видавали транспаран-
ти й інші атрибути цієї ходи, крім того, 
стимулювали грошовими винагородами 
(по 10 крб на людину): «А коли я і цімбор 
[товариш. – П. Л.] мали по 10 рублів, то 
вже мож боло файно посидіти в ресто-
рані – півлітру взяти, закуску, поїсти 
і на десерт лишалося… Та ще потім і 
на таксі додому хватало» (ІВ). Фінан-
сове стимулювання святкової ідеологічної 
активності пригадували всі респонденти. 
Часто цей заробіток чоловіки відразу ви-
трачали на святкування, оскільки в такі 
дні трудящим дозволяли зазвичай заборо-
нені речі: «Муг ся напити на тоті дер-
жавні сятки, кильо хоч. <…> А міліція 
в другий бук ся дивить: “Йдіть, хлопці, 
лем не дебоширьте, осторожно”. <…> 
Але в антакий [інший. – П. Л.] динь – 
не дай Бог! Кіть-ісь заспівав або вупив 
не там, де положено, та вже в витрез-
вітєлю був ісь. Тринадцята зарплата 
долу, клякса на завод, там нараз со-
браніє, і начинавуть тя чесати по всіх 
пара метрах» (АР).

Респондент із с. Невицьке наголошував, 
що молодь на святкування ходила добро-
вільно: «Самі ходили на парад... А після 
того – на морожино, мужики – на пиво 
там <…> на 100 грам. <…> Людям ін-
тересно було. То другі часи були… І при-
нуждати нікого не треба було» (ОУ). 
Сценарій ходи учасників завжди був 
однаковим: «Від пам’ятника Леніну у 
центрі Перечина, від інтернату, там 
гучномовець говорив, диктор був, розка-
зував, хто нагороджений. Перша колона, 
наприклад, – “Освіта”, друга колона – 
“Медицина”. Танці були, сцена, висту-
пали. Це не просто так, – це святково. 
Організація вища була, ніж зараз» (АГ). 
Незважаючи на стандартність і подібність 
сценарію урочистостей радянських свят, 
учасники зазвичай були задоволені та із 
захопленням брали в них участь: «Я реа-
гувала, як всі. “Алелуя” не співала Богу, 
а співала “Ура, Леніну!”. Кричала, як 
усі» (ГП). Інформацію про активність 
молоді підтвердила респондентка старшо-
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го віку, яка відзначила, що люди звикли 
й почали добровільно ходити на офіцій-
ні свята лише за часів Брежнєва, тобто 
коли подорослішали представники по-
коління, народженого вже в радянський 
період (ГД). Респонденти, які народилися 
в 1950-х роках і пізніше, з ностальгією 
згадували, що на честь радянських свят у 
сільському клубі організовували концер-
ти чи інші заходи, підготовлені учасника-
ми культбригад. Нерідко вони були ціка-
вими й видовищними, що прикрашало сірі 
будні колгоспників. 

Слід зазначити, що, крім матеріаль-
ного стимулювання, існувала можливість 
покарання за відмову брати участь в уро-
чистостях. Якщо працівники колгоспних 
контор, бригадири й насамперед партій-
ні колгоспники без поважних причин не 
приходили на свято, то «могли не дати 
премію, а вадь написати догану» (МЧ). 
Водночас сільські пенсіонери та прості 
колгоспники не були зобов’язані відвіду-
вати демонстрації. Однак вони з нетерпін-
ням очікували великих радянських свят, 
оскільки під час цих неробочих днів мали 
змогу працювати у власному господарстві. 
Про це неодноразово розповідали респон-
денти з усіх сіл, де проводилося опиту-
вання. Особливо тішилися з тривалих 
«майських празників», тому що саме тоді 
«була пора крумплі копати [картоплю са-
дити. – П. Л.]» (МЧ).

Завжди радісно реагували на радян-
ські свята діти, які чекали на видовища, 
демонстрації та музику, не переймаючись 
тим, що було зображено на транспаран-
тах: «Вождів там всяких було намальо-
вано, партія, такоє всякоє, комуністич-
ні гасла» (ОУ). Щоправда, дітей туди 
брали нечасто – навіщо їх із села до міста 
тягти? Якщо ж малолітні потрапляли на 
паради, то їх одягали у святкове вбрання, 
купували повітряні кульки, прапорці з 
радянською символікою: «Піонери були, 
жовтенята, комсомольці, тоді було ін-
тересніше дітям. Піонер-вожаті там… 
Діти ся дуже радовали тим шарикам. 
Діточок одівали всіх єднако, так як і в 
школу. Костюмчики такі були. А в дів-
чат – юбочка, блузка» (ОУ).

Інформатори засвідчили, що річниця 
Великого Жовтня та «майські празники» 
в сімейному колі не відзначалися, тобто 
на Закарпатті вони не встигли набути ста-
тусу родинних свят. Як наслідок, ці свята 

швидко зникли зі щорічних меморацій-
них практик і масових традицій ушано-
вування на початку 1990-х років, щойно 
змінився ідеологічний клімат та державна 
політика щодо офіційних свят. Помітно 
дещо інше ставлення місцевого населення 
до Дня Перемоги. Для більшості корін-
них жителів Закарпаття Свято Перемо-
ги не є такою сакральною датою, як для 
населення на Сході Украї ни (чи приїж-
джих ветеранів, які залишилися тут жити 
після війни), однак ті, що народилися в 
1950–1960-х роках, погоджуються щодо 
важливості цього дня. Вони підкреслю-
ють особливу енергетику патріотичних 
пісень: «Були хороші пісні. Не іменно 
ті, шо на парадах, а такі, як “День По-
беди”… То всьо було дуже красиво, емо-
ційно, брало за душу. Люди там всякі з 
орденами. <…> Cамий красивий празник 
був 9 мая. Там було на шо подивитися» 
(ОУ). Інша респондентка акцентувала, 
що і тепер «як чую ті пісні, аж ми сльози 
на очі навертаються» (МР). Відомі чис-
ленні свідчення, що в цей день не йшли 
на парад до міста, а працювали вдома. На 
жаль, серед інформантів зі згаданих сіл 
не було ветеранів Другої світової війни, 
однак немає сумнівів, що для таких лю-
дей це свято має неабияке значення. Про-
те вже наприкінці перебудови намітилося 
нівелювання цього свята, після здобуття 
Україною незалежності воно поступово 
звелося до формальної дати в календарі: 
«Тепер же ж на демонстрації примусово 
не виходять, бо то вже при незалежнос-
ті не так то дуже і празнують. <…> 
День Победи хотя би тим ветеранам 
треба, бо вже немного ся лишило тих ве-
теранів» (МР).

Особливе місце в житті людей у ра-
дянський період займали 8 березня та 
1 січня. Хоча в селах узимку насамперед 
відзначали Різдво, утім, Новий рік теж 
був досить популярним святом передусім 
серед молоді, яким, власне, залишився 
й тепер. У радянські часи його святку-
вання в селах відбувалося приблизно за 
сучасним сценарієм (ялинка, подарунки, 
бій курантів тощо), суттєвих змін зазнало 
хіба що новорічне меню, яке стало різно-
манітнішим. Можна дійти висновку, що 
Новий рік був радше святом для молодо-
го покоління, яке ввечері відзначало його 
в колі друзів або в ресторанах у містах, 
тоді як основним зимовим сімейним свя-
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том залишалося Різдво. 1 січня, яке було 
вихідним днем, більшість людей у селі за-
звичай працювали вдома – різали свиней, 
заготовляли дрова тощо (ЛПЧ).

Міжнародний жіночий день (8 берез-
ня) теж отримав визнання в суспільстві, 
мабуть, тому, що його політична моти-
вація не була яскраво вираженою. Крім 
того, у цей день паради не відбувалися, 
значний плюс цього свята – те, що це 
був вихідний. Зазвичай його відзнача-
ли на роботі в колгоспних конторах чи 
сільрадах напередодні. Іноді керівництво 
колгоспів нагороджувало обраних жі-
нок преміями чи почесними грамотами. 
У сільських клубах їхні завідувачі до 
цього дня готували концертні виступи за 
участю дітей. Зокрема, співрозмовниця 
із с. Ворочово розповідала, що офіційно 
свято фактично не відзначали, хіба що 
«на 8 Березня, кіть маєш мужика, та 
ти шось подарить» (ОП). Удома щось 
пекли на випадок, якщо раптом хтось за-
йде в гості. Чоловіки дарували жінкам 
квіти: «На Восьмоє березня порядний 
газда порадує свою жону. У Нивицькому 
під замком боли підсніжники, та туда 
ми ходили і за ландишами, і всьо боло 
квітя» (ПВ). Для порівняння наведемо 
слова іншого представника сильної статі, 
які характеризують ставлення чоловіків 
до цього свята: «Я, напрімер, на 8 Берез-
ня квіти возив у дипломаті, бо я ся гань-
бив, або в  сітці» (ОУ).

Узагальнюючи, можемо сказати, що 
населення Закарпаття в добу будівниц-
тва соціалізму загалом позитивно (або 
нейтрально у випадку людей старшого 
віку) сприймало радянські свята, хоча 
часто із прагматичних міркувань. Од-
нак не варто відкидати того, що тодіш-
ня молодь охоче підтримувала офіційні 
свята через можливість поспілкуватися й 
погуляти на урочистостях, відпочити від 
роботи, отримати позитивні враження від 
самих свят. Проте нині з усіх «совіцьких 
празників» у святковому календарі краян 
залишилися тільки 8 Березня та Новий 
рік (тобто ті, які не мають явного полі-
тичного вмотивування їхнього проведен-
ня). Травневі свята та День Перемоги, як 
і в радянські часи, люди використовують 
для робіт у власному господарстві. Іно-
ді відзначаються професійні свята (День 
медика, День учителя тощо) у вузькому 
колі. Щодо інших, то річниця Великого 

Жовтня, день народження Леніна, День 
Конституції СРСР швидко вивітрилися 
з пам’яті жителів Закарпаття на початку 
1990-х років. 

Згадані свідчення, що характеризу-
ють ставлення закарпатців до радян-
ських свят, віддзеркалюють особливості 
світогляду й регіональної ідентичності. 
Утім, для уточнення інформації про їхню 
специфіку варто здійснити синхронний 
огляд обрядів церковного й календарного 
циклів, що функціонували паралельно з 
офіційними святами.

У 1949 році на Закарпатті заборони-
ли діяльність Мукачівської греко-като-
лицької єпархії. Представники релігій-
них громад (зокрема священики) змушені 
були ставати атеїстами або переходити в 
право славну віру. Проте багато вірян і 
священно служителів греко-католицького 
обряду, офіційно декларуючи свій атеїзм, 
проводили й відвідували таємні богослу-
жіння. Тобто традиційно шановані цер-
ковні та храмові свята не були витіснені з 
повсякденного життя краян, незважаючи 
на заборони, репресії та переслідування 
їхніх прихильників, а також нав’язані 
владою альтернативи (травневі й жовтневі 
свята тощо).

Щоправда, не варто відкидати зрос-
таючий вплив радянської влади та цін-
ностей епохи будівництва соціалізму на 
місцеве населення. Поступово це призве-
ло до парадоксального одночасного ша-
нування закарпатцями як комуністичних 
свят, атеїстичних за своєю суттю, так і 
церковних, що рефлектується на рівні 
свідчень жителів сіл. У публічній сфе-
рі (на роботі, під час навчання тощо) 
люди були прихильниками соціалістич-
ного ладу, стежили за антирелігійним 
вихованням молоді, але водночас пекли 
паски, колядували на Різдво, ходили на 
дозволені служби до православної церкви 
або здійснювали греко- католицькі обря-
ди. Усе це дивовижним чином уживалося 
з атрибутикою та святкуванням урочис-
тостей соціалістичного ладу. У результаті 
цього в ментальній ієрархії цінностей та 
авторитетів знайшли своє місце як радян-
ські вожді (зокрема Ленін), так і церков-
ні святі. Слід зауважити, що це не ви-
кликало занадто сильного дискомфорту 
серед місцевих жителів, які звикли бути 
терплячими у відносинах із будь-якою 
владою.
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Ілюстрацією згаданої вище тези є ціка-
вий випадок, почутий від колеги з універ-
ситету. Він якось розповів, що його бабуся 
в конкретні дні церковного календаря мо-
лилася певним святим, однак 22 квітня не 
забувала згадувати в молитвах і Леніна. 
Побожність цієї жінки можна пояснити 
тим, що вона народилася дуже давно – ще 
в часи перебування краю в складі Угор-
ського королівства, однак є свідчення і 
значно молодших людей. Зокрема, 44-річ-
на мешканка с. Ярок Світлана згадувала, 
що в день прийняття в піонери 1981 року 
вона дуже переживала, «убралася рано в 
парадну форму, прочитала “Отче наш”, 
перехрестилася та й пішла до школи» 
(СМ) в надії, що отримає заповітний зна-
чок і галстук. Інша жителька цього села, 
Оксана, розповіла, що її як відмінницю в 
піонери приймали взимку (а не в день на-
родження Леніна), і вона, незважаючи на 
мороз, ішла в розстебнутому одязі, щоб 
усі бачили той галстук (ОВ).

Розповіді про дитячу радість бути 
піо нером (наступна сходинка юнацької 
ініціа ції – стати комсомольцем) поєднува-
лися зі згадками респондентів про одно-
часну повагу й підтримування релігійних 
звичаїв. Одна зі співрозмовниць пригаду-
вала, що в ті часи її батько, сільський мі-
ліціонер, у ніч на Великдень спостерігав, 
хто з дітей ходив святити паску до церк-
ви. Тих, кого впізнавав, уранці змушував 
робити присідання біля школи. Парадокс 
полягав у тому, що мати респондентки 
(дружина того міліціонера), Верона, теж 
пекла паску, і вона (чи навіть їхні діти) 
ходила її святити вночі (або вранці) до бу-
дівлі колишньої греко-католицької церк-
ви (ВБ), у якій у радянські часи офіційно 
було дозволено правити служби право-
славній церкві. Уже о 8-й годині ранку в 
неділю (єдиний вихідний день у той час) 
школярі мали бути в школі на виховній 
годині чи інших педагогічних організа-
ційних заходах. Щоправда, по полудню 
їх відпускали зі словами: «Но ідіть уже 
домів паску їсти» (ОВ).

Перед Великоднем звичний трудовий 
(тижневий і денний) режим змінювали не 
тільки для дітей. Напередодні Пасхи сіль-
ради влаштовували затяжні суботники, 
щоб у людей не було часу спекти паску та 
приготуватися до свята (АГ). Це не дава-
ло потрібного ефекту, оскільки ніхто й не 
думав відмовлятися від приготування па-

сок, – їх пекли в суботу ввечері або вночі, 
часто навіть у сім’ях голів сільрад (АГ). 
Цікаво, що ці антирелігійні суботники, 
що їх улаштовували представники влади, 
нерідко відбувалися одночасно з їхніми 
діями щодо легалізації храмових свят у 
селах. Це робилося завдяки доволі про-
стому способу, коли, наприклад, дату що-
річного святкування Дня села суміщали / 
накладали на день «храмового празника». 
Таким чином офіційно відзначався День 
села, однак при цьому люди знали, що він 
насамперед є храмовим.

Слід зауважити, що, попри позірне по-
блажливе ставлення представників вла-
ди до побутової релігійності жителів сіл, 
у радянський період (особливо в часи Ста-
ліна та Хрущова) із прихильниками цер-
ковних традицій вели активну боротьбу. 
На початку 1950-х років за участь у про-
веденні таємних служб священнослужите-
лів могли кинути до в’язниці / колонії на 
строк від 3 до 10, 15 або навіть 25 років. 
Про те, що в сталінський період багатьох 
греко-католицьких священиків арешту-
вали, переслідували чи навіть довели до 
самогубства, пригадують усі респонденти, 
які пам’ятають прихід радянської влади 
на Закарпаття: «Тоді греко-католиків 
дуже винищували. Протестантів дуже 
допрашували. Дітей не пускали у цер-
ков, а гнали до школи. Вінчалися ноччю, 
но рідко» (ЮБ); «Руські переслідували, 
до смерти вбивали священиків, монахів» 
(МР1); «Попа нашого тоже засудили на 
п’ятнадцять років. Село його спасло, на-
чали писати до Сталіна, шо вун не ви-
нуватий, вун хороший чоловік… А греко-
католицьких попув посадили» (ІСК).

За часів СРСР не дозволялося носити 
натільні хрести, за це можна було серйоз-
но поплатитися. На спійманого чекало як 
мінімум глузування чи публічний осуд з 
колективним розглядом справи на сіль-
ських, комсомольських або інших зборах. 
Звичною практикою були міліцейські 
рейди на Різдво, коли діти ходили коля-
дувати: «На Рожденство Ісуса Христа 
не дай Боже, шоб молодьож йшла коля-
довати. <…> Але такого іщи не було 
часу, ани один рік не пропустили, аби не 
були бетлегеми. Міліція мала спеціаль но 
рейд, виходили, і ті хлопці молоді уті-
кали от них, бо міліція лапала. Лапали, 
забрали, в школу там, характерісті-
ки...» (АР).

http://www.etnolog.org.ua

І
ви. Тих, кого впізнавав, уранці змушував 

І
ви. Тих, кого впізнавав, уранці змушував 
робити присідання біля школи. Парадокс Іробити присідання біля школи. Парадокс 
полягав у тому, що мати респондентки Іполягав у тому, що мати респондентки 
(дружина того міліціонера), Верона, теж І(дружина того міліціонера), Верона, теж 
пекла паску, і вона (чи навіть їхні діти) Іпекла паску, і вона (чи навіть їхні діти) 
ходила її святити вночі (або вранці) до буІходила її святити вночі (або вранці) до бу
дівлі колишньої греко-католицької церкІдівлі колишньої греко-католицької церк
ви (ВБ), у якій у радянські часи офіційно Іви (ВБ), у якій у радянські часи офіційно 
було дозволено правити служби правоІбуло дозволено правити служби право

М
нером (наступна сходинка юнацької 

М
нером (наступна сходинка юнацької 

– стати комсомольцем) поєднува

М
– стати комсомольцем) поєднува

лися зі згадками респондентів про одно

М
лися зі згадками респондентів про одно
часну повагу й підтримування релігійних 

М
часну повагу й підтримування релігійних 
звичаїв. Одна зі співрозмовниць пригаду

М
звичаїв. Одна зі співрозмовниць пригаду-

М
-

вала, що в ті часи її батько, сільський мі

М
вала, що в ті часи її батько, сільський мі-

М
-

ніч на Великдень спостерігав, Мніч на Великдень спостерігав, 
хто з дітей ходив святити паску до церкМхто з дітей ходив святити паску до церк-М-
ви. Тих, кого впізнавав, уранці змушував Мви. Тих, кого впізнавав, уранці змушував 
робити присідання біля школи. Парадокс Мробити присідання біля школи. Парадокс 
полягав у тому, що мати респондентки Мполягав у тому, що мати респондентки 
(дружина того міліціонера), Верона, теж М(дружина того міліціонера), Верона, теж 
пекла паску, і вона (чи навіть їхні діти) Мпекла паску, і вона (чи навіть їхні діти) 
ходила її святити вночі (або вранці) до буМходила її святити вночі (або вранці) до бу

дуже винищували. Протестантів дуже 

М
дуже винищували. Протестантів дуже 
допрашували. Дітей не пускали у церМдопрашували. Дітей не пускали у цер
ков, а гнали до школи. Вінчалися ноччю, Мков, а гнали до школи. Вінчалися ноччю, 

Ф
мороз, ішла в розстебнутому одязі, щоб 

Ф
мороз, ішла в розстебнутому одязі, щоб 

Розповіді про дитячу радість бути ФРозповіді про дитячу радість бути 
нером (наступна сходинка юнацької Фнером (наступна сходинка юнацької 

– стати комсомольцем) поєднува Ф– стати комсомольцем) поєднува- Ф-
лися зі згадками респондентів про одно Флися зі згадками респондентів про одно- Ф-

ковних традицій вели активну боротьбу. 

Ф
ковних традицій вели активну боротьбу. 
На початку 1950

Ф
На початку 1950

Ф
веденні таємних служб священнослужите

Ф
веденні таємних служб священнослужите
лів могли кинути до в’язниці

Ф
лів могли кинути до в’язниці
строк від 3 до 10, 15 або навіть 25Фстрок від 3 до 10, 15 або навіть 25
Про те, що в сталінський період багатьох ФПро те, що в сталінський період багатьох 
греко-католицьких священиків арештуФгреко-католицьких священиків арешту
вали, переслідували чи навіть довели до Фвали, переслідували чи навіть довели до 
самогубства, пригадують усі респонденти, Фсамогубства, пригадують усі респонденти, 
які пам’ятають прихід радянської влади Фякі пам’ятають прихід радянської влади 
на Закарпаття: «Фна Закарпаття: «
дуже винищували. Протестантів дуже Фдуже винищували. Протестантів дуже 

Е
Слід зауважити, що, попри позірне по

Е
Слід зауважити, що, попри позірне по

блажливе ставлення представників вла

Е
блажливе ставлення представників вла
ди до побутової релігійності жителів сіл, 

Е
ди до побутової релігійності жителів сіл, 

радянський період (особливо в часи СтаЕрадянський період (особливо в часи Ста
ліна та Хрущова) із прихильниками церЕліна та Хрущова) із прихильниками цер
ковних традицій вели активну боротьбу. Ековних традицій вели активну боротьбу. 
На початку 1950ЕНа початку 1950-Е-ЕхЕх роЕроків за участь у проЕків за участь у про
веденні таємних служб священнослужитеЕведенні таємних служб священнослужите
лів могли кинути до в’язниціЕлів могли кинути до в’язниці
строк від 3 до 10, 15 або навіть 25Естрок від 3 до 10, 15 або навіть 25
Про те, що в сталінський період багатьох ЕПро те, що в сталінський період багатьох 



 127  

Цікавою була ситуація із сімейними 
церковними обрядами. Для вірян греко-
католицької церкви підпільне проведен-
ня обрядів залишалося єдиним варіантом 
служби, іноді православна церква також 
таємно охрещувала й вінчала, що заборо-
нялося в комуністичному суспільстві. За 
свідченням жительки с. Дравці (нині – 
мікрорайон Ужгорода), таємні служби 
проводилися так: «Мама каже, шо при-
йде сьогодні священик. Облаки [вік на. – 
П. Л.] всі наглухо закриті покрівцями, 
двирі позакривані, і лиш свічка, канєш-
но, горіла. І так ся усі вінчали, і так 
усі хрестили діти. Не дай Бог, би дако 
знав. Не дай Бог, оби кось пішов до церк-
ви» (ЕТ). Ці слова характеризують став-
лення людей до практики таємних вінчань 
або хрещень. Такі обряди заборонялися, 
однак на Закарпатті подекуди охрещува-
ли дітей, хоча офіційно ходити до церкви 
мало хто наважувався. Нерідко дитину 
народжували вдома, породіллі допомага-
ла «бабічка» (баба-повитуха), і перш ніж 
зареєструвати немовля в ЗАГСі,  спочатку 
проводили обряд хрещення (МР1). Рід-
ше відбувалися обряди вінчання, що їх 
згодом замінили на реєстрацію шлюбів у 
ЗАГСі чи сільраді, однак вони продовжу-
вали побутувати. Цікаво, що в радянські 
часи в селах не заборонялися похоронні 
служби, що їх могли проводити право-
славні священики. Тобто комуністична 
влада не претендувала на контроль по-
тойбічного життя більшості представників 
селянського класу.

Для членів Компартії участь у церков-
них обрядах була під табу навіть у до-
зволеній православній церкві. За відвіду-
вання церковної служби могли позбавити 
партійного квитка, написати догану, зане-
сти запис в особову справу чи звільнити 
з роботи (АГ). Це в усякому разі приво-
дило до матеріальних втрат, позбавлення 
кар’єрних перспектив або, як мінімум, до 
розгляду справи колективом трудящих. 
«Догани були. Якщо звільнений з робо-
ти не по особистому бажанню, там все 
фіксувалося. То катастрофа. І розбира-
ли, наприклад, профком ту людину, яка 
оступилась, – не було так просто, ош 
захотіли і вигнали» (АГ). Певні катего-
рії працівників (як у випадку зі згаданим 
сільським міліціонером) мали обов’язково 
дотримуватися атеїстичних правил: «Вчи-
телям давали заданіє ходити і розганя-

ти нас. Коло церкви стояли і позирали, 
ко до церкви ходить» (ЕТ). Часто це було 
обов’язком людей, які вели подвійне жит-
тя, зокрема на Великдень пек ли паску й 
ходили вночі її святити. До речі, у того-
часних дітей дотепер залишилося негатив-
не ставлення до них: «На Пасху сьме до 
церкви ходили, а вчителі, шо нас тогди 
наказували, та тепер у церкві свічки 
тримають» (ІМ); «Всі партійні типирь 
у церкві, всі» (ЕТ).

Були, щоправда, численні винятки з 
офіційних заборон або випадки, коли по-
рушення правил не призводило до тяжких 
наслідків. Наприклад, старші люди (пен-
сіонери) вільно ходили на служби право-
славної церкви, оскільки радянська влада 
не прагнула їх перевиховати. Бабуся авто-
ра цієї статті за допомогою знайомого свя-
щеника потайки охрестила внуків, яких 
привезли до неї на кілька днів. Самих 
батьків вона повідомила вже після цієї по-
дії. Попри те що вони були комуністами 
та займали досить впливові посади, охре-
щення дітей не вплинуло на їхнє подаль-
ше кар’єрне зростання, «хоча й у ті часи 
стукачів вистачало» (АГ). Навіть чле-
нам Компартії не заборонялося бути на 
похороні, незважаючи на те що священик 
правив службу. Хід похоронної процесії 
на цвинтар вулицями села відбувався з 
хрестом. Попри те що на могилах хрес-
ти встановлювати не дозволяли, цю вимо-
гу часто не виконували. Слід зазначити 
важливий момент – саме в радянські часи 
замість традиційних скромних хрестів на 
цвинтарях почали масово з’являтися ви-
шукані пам’ятники (власне, хоча б тут 
людина була повністю вільною, і на кла-
довищенській землі радянська влада не 
мала сили).

Варто зауважити, що навіть зараз люд-
ність Закарпаття майже на 70 % склада-
ється із сільського населення. Крім того, 
жоден населений пункт області не ви-
ник у результаті промислового розвитку. 
У світогляді корінних жителів краю пере-
плелися консерватизм і релігійність, що їх 
соціалістичні перетворення не могли ви-
корінити впродовж життя двох поколінь 
за часів існування тут радянської влади. 
Саме тому в означений період святкува-
ли атеїстичні офіційні свята, однак також 
дотримувалися заборонених, але звичних 
релігійних і календарних свят та обрядів. 
Нерідко це призводило до формування 
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парадоксального еклектичного світогляду 
людей, які народилися вже в радянську 
добу. У їхньому світобаченні химерним 
чином перепліталися латентна побожність 
і таємне дотримання церковних традицій, 
одночасне прихильне ставлення до вождів 
комуністичної системи й існуючих цін-
ностей. Згідно зі свідченнями інформато-
рів, приблизно за часів Леоніда Брежнєва 
дещо ослабився ідеологічний контроль за 
віруючими.

У радянський період у селі позитивно 
(у випадку старших людей – нейтрально) 
ставилися до таких державних свят, як: 
річниця Великого Жовтня, День Перемо-
ги, День міжнародної солідарності трудя-
щих тощо. Однак показово, що наразі вже 
не всі респонденти пам’ятають точні дати 
цих свят, наприклад, Великого Жовтня, 
чи, скажімо, узагалі забули про вихідний 
день на честь Дня Конституції. Цікаво, 
що жоден співрозмовник не згадав про 
свята, які були не «всесоюзними», а сто-
сувалися тільки УРСР, що характеризує 
мету політики радянської комеморації. 

Із відповідей респондентів зрозуміло, 
що згадані свята шанували насамперед 
через практичні міркування (вихідні дні, 
премії, додаткові гроші), крім того, молодь 
сприймала їх як можливість відпочити від 
праці й розважитися. Серед дорослого на-
селення рідко спостерігалися дійсно гли-
бокі сакральні почуття до згаданих вище 
політично вмотивованих свят, хоча дехто 
з ностальгією згадує про особ ливий вплив 
патріотичних пісень у День Перемоги. 
Незважаючи на цілеспрямовану держав-
ну політику комеморації, що на теренах 
Закарпаття запроваджувалася майже пів-
століття, в умовах зміни ідеологічного 
клімату після проголошення україн ської 
державності на початку 1990-х років ці 
свята виявилися нежиттє здатними. Як на-
слідок, вони випали із традицій масового 
шанування, станом на сьогодні фактично 
витіснені з активної колективної пам’яті. 
З усіх свят, які з’явилися в радянську 
добу, у сучасності збереглися традиції 
відзначення Нового року, 8 Березня та 
днів народження. У повсякденному житті 
сільського населення Закарпаття «з під-
пілля» вийшли церковні свята й обряди. 
Слід зазначити, що аналогічний процес 
дещо пізніше розпочався також у містах 
області, зважаючи на те що тут жителі 
традиційно менш релігійні.
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ІСК – І. С. Колодій, 1930 р. н. Записав 
А. Вашкеба 03.07.2015 р. у с. Оноківці Ужго-
родського р-ну Закарпатської обл.

ЛПЧ – Л. П. Чудієвич, 1969 р. н. Запи-
сала Т. Шоля 01.07.2015 р. у с. Оріховиця 
Ужгородського р-ну Закарпатської обл.

МР – Марія Роля, 1959 р. н. Записав 
П. Леньо 02.07.2015 р. у с. Оріховиця Ужго-
родського р-ну Закарпатської обл.

МР1 – Марія Русник, 1932 р. н. Записав 
П. Леньо 03.07.2015 р. у с. Ярок Ужгород-
ського р-ну Закарпатської обл.

МЧ – Михайло Чоловка, 1958 р. н. За-
писав П. Леньо 29.06.2015 р. у с. Оріховиця 
Ужгородського р-ну Закарпатської обл.

ОВ – Оксана Васько, 1964 р. н. Записав 
П. Леньо 17.07.2015 р. у с. Ярок Ужгородсько-
го р-ну Закарпатської обл.

ОП – Олена Петрівна, 1947 р. н. Записала 
М. Балог 16.07.2015 р. у с. Ворочово Пере-
чинського р-ну Закарпатської обл.

ОУ – Олександр Угрин, 1953 р. н. Запи-
сала М. Балог 08.07.2015 р. у с. Невицьке 
Ужгородського р-ну Закарпатської обл.

ПВ – Павло Валько, 1952 р. н. Записала 
М. Балог 11.07.2015 р. у с. Гута Ужгородсько-
го р-ну Закарпатської обл.

СМ – Світлана Матюшенко, 1971 р. н. За-
писав П. Леньо 17.07.2015 р. у с. Ярок Ужго-
родського р-ну Закарпатської обл.

ЮБ – Юлія Борош, 1936 р. н. Записав 
А. Вашкеба 15.07.2015 р. у с. Кам’яниця 
Ужгородського р-ну Закарпатської обл.
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SUMMARY

The article, based on modern ethnographic materials, is devoted to the consideration of the existence 
peculiarities of the holidays of Soviet period (Great October, Victory Day, International Women’s Day, La-
bour Day, etc.) in everyday life of the peasants of Zakarpattia. In 1950s–1980s the elder generation of the 
representatives of Zakarpattia usually regarded the solemnities of Soviet period neutrally, but the youth, 
born at this era, supported them willingly. Pragmatic aspect (material stimulation, an opportunity to have 
a good time) was very important in such situation, but we have not to object conscious and voluntary youth 
participation in the demonstrations to honour great state holidays.

Peculiar feature of Soviet Zakarpattia was that rural population of the region, always characterized by 
devotion, during the process of socialist reforms had formed a peculiar type of world-view combining para-
doxically traditional religiousness and respect to atheistic  in the essence holidays of communist regime. It 
was displayed both in everyday life and in honouring of calendar and religious holidays and church rituals 
that were not allowed in Soviet Ukraine. The majority of the members of a collective farm and other peasants 
continued to support them in spite of the potential threat of administrative or criminal penalty.

Practically all Soviet holidays have disappeared from the symbolic space of Ukraine quickly enough 
with the change of ideological climate at the beginning of 1990s. At present people continue to honour only 
March, the 8th and New Year from quite considerable list of the holidays of the socialist reforms period. 
Maybe it is connected with the fact that these feasts were almost politically neutral ones in Soviet period.  
Nowadays they have got the character of family holidays that was not happened in the case of the other ones. 
In spite of long and consistent policy of Soviet commemoration, that has been introducing for almost fifty 
years on the terrains of the region, modern inhabitants remember the majority of great holidays of Soviet 
period first of all because they are still red (i. e. free) days in the calendar. However Soviet alternatives – 
the Day of Great October, Victory Day, Birthday of Lenin, etc. – obtruded from above, could not force out 
church holidays and rituals, which have come forth from the underground and continue to be honoured by 
the population as the main ones.

Keywords: Zakarpattia region, commemoration, state holydays, religious rites.

УДК 391–053.2(477–25)"18/19" Марина Олійник  
(Київ)

ТРАДИЦІЙНИЙ ДИТЯЧИЙ ОДЯГ УКРАЇНЦІВ  
В УМОВАХ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
(на прикладі Києва)

У статті розглянуто українське дитяче вбрання в урбаністичних реаліях. Досліджено, як у 
міському побуті змінилися функції, що їх виконує традиційний дитячий одяг.

Ключові слова: українське вбрання, дитячий одяг, міське повсякдення.

В статье рассматривается украинская детская одежда в урбанистических реалиях. Иссле-
дуется, как в городском быте изменились функции, которые выполняет традиционная детская 
одежда.

Ключевые слова: украинская одежда, детская одежда, городская повседневность.

The questions of Ukrainian children’s clothes in urban realities are considered in the article. The 
changes of traditional children’s clothing functions in urban life are investigated.

Keywords: Ukrainian clothing, children’s clothes, urban life.

Традиційний дитячий одяг належить 
до особливих систем вбрання, ви-

вчення яких потребує врахування як фе-

номенів народної культури, так і законо-
мірностей розвитку дитини. На сьогодні 
існують окремі праці, у яких розглянуто, 
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яким чином у традиційній українській 
культурі через вбрання забезпечувалося 
комфортне існування дитини та відбува-
лася її соціалізація.

Проблематики дитячого народно-
го вбрання торкались у своїх працях 
П. Чубинський (1877), Хв. Вовк (1916), 
М. Грушевський (1906–1907), В. Білець-
ка (1927), Ю. Павлович (1928), К. Чер-
вяк (1927), Н. Заглада (1930), О. Воропай 
(1966), Г. Щербій (1993), Н. Гурошева 
(1995), В. Тищенко (2008), М. Маєрчик 
(2011), В. Борисенко (2014) та ін. Міське 
побутування традиційного дитячого одягу 
належить до недостатньо висвітлених тем 
в українській етнології.

Вивчення дитячого одягу передбачає 
врахування особливостей психофізіоло-
гічного розвитку дитини, специфіки про-
відної для неї діяльності у кожному ві-
ковому періоді її зростання. Розробка 
дитячого вбрання на концептуальному 
рівні здійснювалась у двох етнокультур-
них системах: у світському міському со-
ціумі та народному сільському. Отже, 
вивчення поширення українського тра-
диційного дитячого вбрання в міському 
середовищі потребує врахування особли-
востей побутування дитячого вбрання як 
у міській, так і традиційній культурах. 
Тривалий час світський європейський 
одяг для дітей був зменшеною копією 
вбрання дорослих, і тільки в другій по-
ловині ХVІІІ ст. з поширенням ідей Жан-
Жака Руссо щодо виховання дитини, 
узгодженого з її природним розвитком, 
було звернено увагу на зручність дитячо-
го одягу [29, с. 581]. Створення функціо-
нального дитячого вбрання розтягнуло-
ся в часі, тому одяг дітей вищих верств 
суспільства ще довго підпадав під вплив 
основних напрямів моди [23, с. 15]. На-
приклад, В. О’Коннор-Вілинська у своїх 
спогадах про 1890-ті роки писала, що до 
театру молоді дівчата вдяг ли модні роже-
ві сукенки з мереживом. Таке підліткове 
святкове вбрання викликало співчуття у 
М. Лисенка: «Бідні діти! Завинули їх у 
рибальські ятерини» [42, с. 282].

Прийнято вважати, що в традиційній 
сільській культурі українців не існувало 
спеціального дитячого одягу, і «він відріз-
нявся від дорослого лише розмірами» [53, 
с. 136]. Отже, дитяче вбрання – як місь-
ке, так і сільське – відображало основні 
принципи проектування та виготовлен-

ня вбрання для дорослих. Міський одяг 
для дітей змінювався, починаючи з другої 
половини ХІХ ст., під впливом модерні-
заційних процесів, які були пов’язані з 
науково-технічним прогресом та індустрі-
алізацією. Водночас нові форми зруч-
ного спеціально розробленого дитячого 
вбрання з’являлися в країнах з розвине-
ною промисловістю, таких як Англія та 
США [40, с. 202], і досить швидко через 
рекламу в модних журналах поширюва-
лись в інші країни. Використання й виго-
товлення дитячого традиційного вбрання 
регулювалося усталеними нормами звича-
євого права, які відображали світоглядні 
уявлення про дитину та її місце в соці-
альній структурі. Традиційний дитячий 
одяг, порівняно зі світським, мав пере-
вагу в досконалішій вихідній моделі для 
повторення її в дитячому варіанті. Це 
пов’язано з тим, що народне вбрання для 
дорослих формувалося на основі принци-
пів доцільності і зручності при виконанні 
всього комплексу господарських робіт, що 
не можна сказати про світський модний 
костюм привілейованих верств, який ще в 
другій половині ХІХ ст. був орієнтований 
на салонний стиль життя. Кожне соціо-
культурне середовище пропонувало певні 
вирішення дитячого вбрання, які відобра-
жали доросле розуміння світу дитини.

У другій половині ХІХ ст. розпочався 
процес дифузії українського традиційного 
одягу в соціокультурний простір міста. Це 
сталося завдяки тому, що був сформова-
ний соціальний прошарок української ін-
телігенції, яка взяла за мету свого життя 
поширення національної ідеї, що включа-
ла самоусвідомлення ідентичності, а зго-
дом переросла в мету створення україн-
ської державності. Цей рух розпочався як 
культурницька течія, яка проходила під 
впливом народницьких ідей просвітни-
цтва. Ядром цього процесу були нащадки 
козацької старшини, що одержали росій-
ське дворянство, проте зберегли у своїй 
пам’яті культурне переживання героїзму 
козацьких часів [30, с. 88]. Наприкінці 
ХІХ ст. в цей процес влилося широке коло 
міщанства, а на початку ХХ ст. – селян-
ства, якому було дозволено перебувати на 
державній службі, отримувати чини без 
обмеження за соціальним станом [26, с. 2].

Важливо зазначити, що використан-
ня українського одягу в міському побуті, 
як правило, було можливим для частини 
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населення, ознайомленої з українською 
культурою ще з раннього дитинства через 
сім’ю, родичів, близьких друзів чи навіть 
через контакт із селянами, які перебува-
ли на службі чи в наймах. Олена Пчілка, 
яка виховала своїх дітей свідомими укра-
їнцями [31], і сама росла в українській 
атмосфері, частиною якої було українське 
вбрання: «Українська мова й, так би ска-
зати, українська етнографія була нашою 
природженною течією. А полтавська люд-
ність у ті часи зберігала, звичайно, усі 
українські особливості ще значно краще, 
ніж тепер. Багато особливостей у мові, 
співі, убранні, в побиті, що їх уповні тре-
ба тепер пізнавати в книжках, – уся та 
“котляревщина”, – була тоді жива, сві-
жа» [43, с. 22]. Родина Косачів була зраз-
ковою українською сім’єю, яка власним 
досвідом довела важливість наповнення 
українським змістом міського побуту [44].

Отже, використання народного вбран-
ня в міському родинному житті не вини-
кало спонтанно, цю традицію мав хтось 
започаткувати. Актуалізувати традицій-
ний одяг як частину власних етнокуль-
турних кодів було можливо серед осіб, 
які мали безпосередній контакт з носія-
ми традиційного вбрання. Тому в спога-
дах українських діячів, які пропагували 
українську самосвідомість, часто опису-
ються дитячі враження про контакти із се-
лянами, а народний одяг опосередковано 
розкриває уклад їхнього життя. Старша 
донька Косачів О. Косач-Кривинюк, ав-
торка збірки «Українські народні узори з 
Київщини, Полтавщини й Катеринослав-
щини» (1928), у своїх спогадах виокрем-
лює такий фрагмент зі свого дитинства: 
«На нижній сходинці ганку сидить жінка 
у вишиваній сорочці, зав’язана хусткою. 
У приполі вона тримає невеличку дитину, 
дівчинку, в самій вишитій сорочечці, під-
перезаній вузеньким червоним пояском. 
Я якось не знаю, а почуваю, що та дити-
на, то – я, що то я бачила той двір того 
сонячного літнього дня. Одного разу я 
розказала сестрі Лесі про цю картину. Що 
стоїть у моїй пам’яті, і спитала, що то за 
двір. Вона мені сказала, що то я описую 
їй двір і ганок при домі Завадських на 
вулиці Завадських у місті Звягелі (так у 
нас у родині називали місто, офіційно на-
зиване Новоградволинським). <…> Жін-
ка та була, як думала Леся, моя мамка 
Мотря Дяченко або нянька Килина, оби-

дві з містечка Миропілля» [33, с. 35]. До 
наших днів збереглася фотографія Оль-
ги Косач у віці до 1 року, яку тримає на 
руках мамка Мотря Дяченко [47, с. 202]. 
Вони вдягнені в традиційний український 
одяг, на маленькій дворянці – вишита со-
рочка, підперезана крайкою.

Цей приклад добре ілюструє, як дитячі 
враження впливають на підсвідому сфе-
ру світосприйняття людини, тому ранній 
досвід включення в систему українських 
ідентифікацій через яскраві позитивні об-
рази народного вбрання був характерним 
для багатьох визначних особистостей. Ми-
кола Галаган, який брав активну участь 
у громадсько-політичному житті Украї ни 
в 1890-х – на початку 1920-х років, при-
гадував: «З дитячих моїх років майже 
всі наші селяни носили сорочки власного 
виробу і чимало чоловіків ходило у “ви-
биваних” штанах, а жінки в будні носили 
“вибивані” запаски. У неділю старі жін-
ки йшли до церкви в старовинного фасону 
одягах з намітками, які звисали з очіпків 
на спину» [20, с. 50]. Під час навчання в 
київській гімназії М. Галаган проймається 
спочатку «козакофільськими» настроями, 
які згодом переросли у свідоме українство. 
Усвідомлення української ідентифікації 
стимулює його до маніфестації своїх по-
глядів у зовнішності: «Я мусив мати “ма-
лоросійський костюм”. <…> На допомогу 
прийшла, звичайно, моя добра мати. Чобо-
ти (хоч і не такі, як хотілось) я мав, “ма-
лоросійські” сорочки також мав, червоний 
пояс купив у Броварах, а на штани синьої 
матерії набрала мати» [20, с. 78].

Про своє сприйняття в дитячі роки 
українського вбрання як важливої ві-
зуальної частини української побутової 
культури згадує літературознавець С. Єф-
ремов: «Любив парубків – між ними мав 
навіть своїх “героїв” – у чорних рясних 
свитках з широкими зеленими або черво-
ними поясами. Любив рої дівчат з вінками 
на головах та цілими крамничками різно-
барвних стрічок за плечима й намистами 
на шиї» [25, с. 193].

Отже, використання в міських практи-
ках народного одягу було можливе серед 
частини населення, яка сприймала тра-
диційну українську культуру як значиму 
особисто для неї. Так предмети побуту, 
зокрема вбрання, ставали візуальними 
символами, за допомогою яких відбува-
лася українська інкультурація. Це прин-
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ципово новий напрям адаптації традицій-
ного вбрання в урбаністичних практиках. 
В умовах сільської культури викорис-
тання саморобного одягу було безальтер-
нативним шляхом задоволення потреб 
життє забезпечення, це створювало умов-
но «ідеальні» можливості для формуван-
ня самобутньої культури з окресленими 
естетичними канонами. У міських реалі-
ях вибір українського дитячого вбрання 
стає свідомим інструментарієм передачі 
української ідентифікації. При цьому від-
бувається важлива зміна рівнів системи 
відновлення етнокультурної самоіден-
тифікації. У традиційній культурі одяг 
виконує репрезентативну функцію сис-
теми ідентифікацій, що включає зв’язки 
«родина – дитина – місцева громада», а 
нормативно-регулятивні правила викорис-
тання вбрання також є «саморобними», 
тобто розробленими в певному населено-
му пункті, і охоплюють як загальноукра-
їнські принципи побутування вбрання, 
так і місцеві – локальні, що поширені в 
конкретному селі. Міська система побуту-
вання вбрання залучає народний одяг у 
нові відносини «родина – дитина – міська 
громадськість». Нормативно-регулятивні 
правила застосування народного одягу 
певною мірою зазнають впливу вимог до 
одягу, що сформувалися в середовищі, яке 
необхідно розглядати як особливий спосіб 
життя «із притаманними йому функція-
ми, поведінковими моделями, свідомими 
стереотипами» [17, с. 21–22].

Традиційний дитячий одяг викорис-
товували в родинах, які пропагували 
українську культуру та були новаторами 
в створенні нової урбаністичної тради-
ції його застосування. У своїх спогадах 
Людмила Старицька-Черняхівська звер-
нула увагу на зародження урбаністичної 
традиції українського життя: «Наше по-
коління – виключне покоління: ми були 
першими українськими дітьми. Не тими 
дітьми, що виросли в селі, в рідній сфері, 
стихійними українцями, – ми були дітьми 
городянськими, яких батьки виховували 
вперше серед ворожих обставин свідоми-
ми українцями з сповитку. Нас було не-
багато таких українських родин; решта-ж 
нашої дитячої суспільности, з якою нам 
доводилось раз по раз здибатись, були 
змосковлені діти-паненята. <…> Ми ба-
лакали по-українськи, і батьки балакали 
до нас скрізь по-українськи; нас вбирали 

дуже часто в українські вбрання. І зви-
чайно і тим, і другим звертали ми на себе 
увагу, а разом з нею глум, посміх, кеп-
кування, презирство. О, багато довелось 
прийняти нашим маненьким серцям гір-
ких образ, незабутніх. То було не то, що 
нині. Тепер українська дитина вже має 
свою сферу, має на що опертися: ми були 
перші, у нас не було маненьких поперед-
ників» [48, с. 47]. Побутування україн-
ського одягу було можливе також у роди-
нах, де зберігався безпосередній зв’язок 
із сільською культурою. Відомо, що помі-
щик П. Хит рово взяв за позашлюбну жін-
ку Ю. Каменцеву (Юлію Хитрово), яка 
походила з простої селянської родини. За 
спогадами Н. Полонської-Василенко про 
дитячі роки в Києві в 1890-х роках, її 
приятелька Ольга Хитрово, донька Петра 
і Юлії Хитрово, завжди була вдягнена в 
українське вбрання [45, с. 128]. Імовір-
но, таке побутування народного вбрання 
в цій міській родині було можливе завдя-
ки сільському вихованню матері Юлії, 
для якої традиційний одяг міг бути со-
ціально близьким.

Поширення народного дитячого одя-
гу відбувалося в двох напрямах: через 
зв’язок між поколіннями батьків і дітей 
усереди ні родин та шляхом виведення 
його з приватного в суспільне, публічне 
життя. У міських практиках традицій-
ний дитячий одяг втрачає частину функ-
цій, які він виконував у сільському ви-
користанні, та набуває нових, властивих 
світському вбранню. Оскільки на сьогод-
ні немає спеціально розробленої системи 
функцій дитячого народного вбрання, 
пропонуємо використати загальну схему 
функцій одягу, яка включає етнічну, обе-
регову, обрядову, естетичну, статево-віко-
ву, соціальну, регіональну [53, с. 134; 41, 
с. 16; 49, с. 467].

Етнічна (національна) функція, яка є 
визначальною для будь-якого національ-
ного вбрання, у дитячому також зберіга-
ється, проте набуває нового інформатив-
ного наповнення, свідомого вираження 
української ідентифікації. Проте ця нова 
складова більше стосується інтерпретації 
вбрання дорослими, оскільки саме їхнє 
пояснення значення традиційного вбран-
ня могло формувати таке інформативне 
його наповнення. Л. Старицька-Черня-
хівська так згадує підготовку до виходу 
в театр 1882 року: «День минав, як сон; 
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тільки вечора чекали ми. І коли ми вби-
рали наші вкраїнські убрання, нас охоп-
лювало те почуття, яке мабуть стискало 
груди молодого лицаря, коли його вперше 
підперізувано лицарським мечем. Минули 
часи, давні часи! І сміх, і жаль бере, коли 
згадуєш тепер цю убогу дитячу демонст-
рацію, якою і ми ніби причинялися до 
великого діла. Вишивана сорочка і голос-
на українська розмова в театрі. Сердешні 
засоби! Але й вони відповідали тій глині, 
якою стуляє муляр одну до одної вели-
кі цеглини мурів» [48, с. 48]. Зберегла-
ся світлина 1882 року, на якій Л. Ста-
рицька сфотографована в українському 
строї, який міг бути святковим вбранням 
для відвідин театру [5]. У міському ви-
користанні народного вбрання часто про-
стежується присутність еклектичного по-
єднання з елементами міського одягу. На 
фотографіях 1860–1880-х років трапля-
ється комбінування кринолінових спід-
ниць з компонентами народного одягу, що 
підкреслює можливість його реального 
побутування. На деяких світлинах, від-
знятих як у салоні, так і під час відпо-
чинку на природі, можна побачити тра-
диційний український дитячий стрій [4]. 
Отже, вірогідно, що дитяче українське 
вбрання використовувалося як інструмен-
тарій створення українського образу через 
вдягання одягу з інформативною метою та 
як реальний святковий і буденний одяг.

Оберегова (талісманна, апотропічна) 
функція традиційного вбрання пов’язана 
з його магічними, насамперед захисними, 
властивостями, які мали важливіше зна-
чення для вбрання дітей молодшого віку. 
Оберегова властивість одягу передавала-
ся під час загортання новонародженого 
в одяг батьків, як правило, сорочку [22, 
с. 78]. Давніша традиція полягала в за-
кутуванні дитини в кожух, щоб вона в 
майбутньому була багатою [51, с. 5]. Пер-
соніфікованим одягом, який не викорис-
товувався ніким раніше, було крижмо, у 
яке загортали дитину при хрещенні [15, 
с. 115], а вдягання першої сорочечки на-
ділялося захисними і прогностичними 
властивостями [52, с. 55]. У подальшому 
магічна властивість вбрання використо-
вувалася з метою нейтралізації навроче-
ного дитині через обтирання її пеленою 
сорочки [13, с. 62]. До наших днів збере-
глася традиція не готувати наперед одяг 
ще ненародженій дитині, обмежуючись 

мінімально необхідними речами при по-
логах, щоб через вбрання не наврочити 
біди [14, с. 84; 36, с. 146]. Нині немає 
достовірної інформації, наскільки ці об-
ряди чи їхні залишки були поширені се-
ред носіїв міської культури в означений 
період, найімовірніше, їхнє дотримання 
залежало від індивідуального ставлення 
до обрядів, прикмет, забобонів. У Музеї 
Лесі Українки зберігається дитяча сороч-
ка, вишита Лесею спеціально для її по-
хресника Михайла Кривинюка, сина її 
сестри Ольги Косач-Кривинюк [3]. У ви-
шитій льолі сфотографований Юрко Ста-
рицький на світлині 1881–1882 року [7]. 
Поступово на початку ХХ ст. в міському 
використанні зникає оберегова функція в 
дорослому вбранні з одночасним посилен-
ням естетичної [28; 37]. Можна сказати, 
що дитячий український одяг ставав ду-
ховним оберегом для частини національно 
свідомої інтелігенції.

Обрядова функція дитячого вбрання 
була значно менш впливовою, порівняно 
з дорослим одягом, що пов’язано з не-
виразним соціальним статусом дитини. 
У міських практиках обрядова функція 
дитячого традиційного вбрання поступово 
переходила в символічний вимір, дедалі 
більше набуваючи світського характеру 
інформаційного навантаження вбрання. 
У традиційному українському строї до-
рослих послаблювалась обрядова функ-
ція зі збереженням святкової [38, с. 109]. 
Так, у родині Старицьких і Лисенків на 
Великодні свята дівчата намагалися бути 
в «білих сукнях на перший день або в 
українському» [42, с. 276], що свідчить 
про рівноцінність загальноєвропейського 
та традиційного вбрання для святкування 
Великодня в цих сім’ях, які були публіч-
ними родинами. Якщо сільське побуту-
вання дитячого вбрання пов’язувалося з 
календарно-обрядовим циклом, то в міс-
ті з’явилися альтернативи культурного 
життя – театр та літературно- мистецькі 
заходи. На таких вечорах намагалися 
створювати необхідну атмосферу, зокре-
ма і шляхом демонстрування українсько-
го вбрання. Так, традиція вшанування 
пам’яті Т. Шевченка, започаткована серед 
свідомої молоді й підтримана старшим 
поколінням, перейшла в дитячий світ: 
1883 року в оселі Ольги Цвітковської 
відбулося шевченківське свято для ді-
тей [21]. Важко переоцінити значення цієї 
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нової урбаністичної традиції та її вплив 
на українську духовність, до того ж відбу-
валося формування української ідентифі-
кації через використання вбрання. Укра-
їнський клуб, який був легалізований 
з 1908 року, став місцем проведення ди-
тячих ранків, новорічних свят з ялинкою, 
колядуванням, маскарадами [50, с. 14]. 
Збереглася фотографія учасників дитячо-
го свята з ушанування пам’яті Т. Шевчен-
ка в Українському клубі 1909 року [9]. 
Усі 19 дітей (від 3 до 12 років) вдягнені 
в традиційне українське вбрання. О. Кон-
стантинівська, досліджуючи етнографіч-
ну діяльність Олени Пчілки, звернула 
увагу, що цю гуртову світлину вона дру-
кувала кілька років поспіль у дитячому 
журналі «Молода Україна» – у 1911 та 
1912 роках [32, с. 189]. Напевно, це ро-
билося з метою утвердження зовнішньої 
моделі вбрання для українського дитячо-
го тематичного свята. Такі практики не 
тільки залучали народний дитячий одяг 
до тогочасного українського життя в кон-
тексті обрядової культури, але й інтегру-
вали його у світське використання. 

У міських практиках виникає нова ін-
формативно-мистецька функція традицій-
ного українського одягу, який підпадає 
під сценічні інтерпретації. Використання 
народного вбрання в дитячому домашньо-
му театрі відбивало практику дорослих, 
яку діти завжди моделюють при органі-
зації свого дозвілля. Зберег лася світлина, 
на якій зображено двох дітей 10–12 років 
в українських костюмах під час домаш-
нього спектаклю в Косачів [47, с. 555]. Усі 
компоненти строю на одній з дівчат відпо-
відають святковому одягу селян: орнамен-
тована стрічка на голові, вишита сороч-
ка, керсетка, спідниця з кубового ситцю 
в дрібний малюнок, по низу оздоб лена 
темною стрічкою або нашитою обшивкою 
з контрастної тканини, поверх спідни-
ці – темний фартух з нашитою бейкою по 
низу, на шиї – разки намиста. У вбранні 
другої дівчини простежуються елементи 
еклектики: модна спідниця, імовірно, з 
шовкової тканини з характерним блиском, 
та білий фартух, який, найвірогідніше, є 
частиною домашнього вбрання. На другій 
світлині зображена група дітей з аматор-
ської постановки «Наталки Полтавки» 
в маєтку Требінського [10], який колись 
належав Михайлу Старицькому. Серед 
дітей – Ірина Стешенко, внучка М. Ста-

рицького, дочка Костянтина Аркадійовича 
Требінського, та діти його службовців. На 
цій світлині частина героїв представлена в 
сценічній формі, що нагадує принцип сти-
лізації під час народних святкових дійств, 
коли одяг втрачає своє щоденне значен-
ня і набуває нового маскарадно-карна-
вального змісту під час обряду «водіння 
Кози» на Василя чи вертепу на Різдвяні 
свята [19, с. 98]. В образах передаються 
важливі знаки статусності дорослого одя-
гу: вінок у Наталки, хустка в Терпелихи,  
смушева шапка в Петра. Частина одягу 
могла бути взята в місцевих селян. Отже, 
важливо зауважити, що в міському побу-
туванні народного вбрання він міг вико-
нувати інформативно- мистецьку функцію 
як сценічний одяг, що відбивало дитячу 
гру в дорослий театр.

Естетична функція дитячого одягу 
пов ною мірою реалізовувалася у свят-
ковому вбранні. Естетичні якості укра-
їнського вбрання високо оцінювались 
як мистецьке явище із самостійним сти-
лістичним оформленням в широких ко-
лах [35, с. 122], це насамперед стосується 
виробів з вишивкою. Українська сорочка, 
приміром, була гідним подарунком, який 
презентував українську культуру. Відомо 
про дарування української сорочки цеса-
ревичу Олексію, яку вишила для нього 
міщанка з Миргорода, а дружина істори-
ка І. Лучицького виготовила власноруч 
сорочку і шаровари, підібрала червоний 
пасок для маленького сина французького 
приятеля чоловіка, який приїхав з дру-
жиною до нього на гостину [18, с. 116]. 
Ці приклади засвідчують досвід вико-
ристання українського дитячого одягу як 
репрезентанта української культури, яка 
мала високий художній рівень створення 
національної естетики. Оригінальні сти-
лістичні вирішення традиційного вбран-
ня українців високо оцінювали за кор-
доном. На виставці кустарних виробів у 
Нью-Йорку 1913 року «красувався пиш-
ний дитячий костюмчик та сила інших 
дрібних речей, які давали повну картину 
багатства народних вишивок і орнаменти-
ки» [46, с. 95]. Високі естетичні якості 
українського вбрання послужили під-
ґрунтям для його розвитку за радянських 
часів, для створення народного напряму 
в проектуванні одягу. Естетична функція 
забезпечила використання українського 
вбрання в місті як святкового одягу.
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Українське дитяче вбрання в родинах 
інтелігенції. Світлина десятирічної 
Вероніки Старицької.  
1910 р. МВДУК

Міське вбрання дітей  
до п’яти років.  
Світлина Леоніда Гопка. 
1912 р. З родинного архіву 
О. Черноусової (м. Київ)

Українське дитяче вбрання 
в родинах інтелігенції. 

Світлина чотирнадцятирічної 
Людмили Старицької. 1882 р. МВДУК
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Міське вбрання дітей 
до п’яти років. Світлина 
Володимира Гопка. 1904 р. 
З родинного архіву 
Черноусових (м. Київ)

Українське дитяче вбрання  
в побуті киян.  
Світлина Раїси,  
Георгія та Лідії Третяків.  
1925 р. З родинного архіву 
І. Тихонової (м. Київ)

Українське дитяче вбрання 
в побуті киян.  

Світлина Ф. Г. Третяка з дітьми 
Раїсою, Георгієм та Лідією. 

1920-ті рр. З родинного архіву 
І. Тихонової (м. Київ)
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Статево-вікова функція дитячого одя-
гу в традиційній культурі відображала 
готовність дитини виконувати господар-
чу роботу [53, с. 136]. До 5–6 років не 
було поділу одягу за статтю, єдиним ви-
дом вбрання слугувала довга сорочка [22, 
с. 79]. У записах Ю. Павловича початку 
ХХ ст. зазначено: «Сорочка для хлопчи-
ка шиється в 2 пілки і довга, майже до 
п’ят, і так він ходив аж поки не скаже, 
щоб йому пошили штанці (приблизно в 
5 років) <…> Крій жіночої сорочки, як 
у дорослих так і у маленьких дівчат од-
наковий, тільки вона ширша і вища. <…> 
Дівчаткам шиють (сорочки) уставками, 
щоб були кращі» [1, арк. 1–2]. Отже, не-
зважаючи на спільний вид одягу для 
хлопців і дівчат, у сільському вбранні 
застосовували різний крій. У світській 
традиції в другій половині ХІХ ст. одяг 
для дівчаток і хлопчиків до цього віку 
мав уніфікований вигляд платтячка, як 
правило, з «лежачим» коміром, оздобле-
ного бантом та оборками, до якого вдя-
гали панталони [16, с. 10]. Перші бриджі 
з’явилися в Америці в 1860-х роках, а в 
Європі, починаючи з 1879 року, став по-
пулярним хлопчачий матроський костюм 
з бриджами [40, с. 202], який, власне, 
позначав статеве розрізнення. Можливо, 
гендерне позначення у вбранні для дітей 
молодшого віку розпочалося на терито-
рії України при вдяганні традиційного 
українського вбрання серед носіїв міської 
культури. М. Вілінська-Маркович (Мар-
ко Вовчок) у листі до чоловіка О. Марко-
вича 1857 року писала, що свого чотири-
річного сина вона вдягла як справжнього 
козака – у червоні шаровари, заправлені в 
чобітки [24, с. 36; 39, с. 23]. На 29 фото-
графіях міських дітей віком від 1 до 16 ро-
ків у народному вбранні можна побачити, 
що одяг поділявся на дівчачий та хлоп-
чачий [44, с. 111–112]. На світлині 1855–
1856 років український стрій шестирічної 
Ольги Драгоманової складається з віноч-
ка, намиста, картатої спіднички, анало-
гічні дівчачі символи наявні на світлинах 
шестирічної Людмили Старицької (1874), 
яка до того ж вбрана в керсетку, триріч-
ної Оксани Старицької (1878), а Юрко 
Старицький зафіксований у сорочці для 
немовляти хлопчачого крою [7]. Водно-
час на світлинах дітей у міському одязі 
можна побачити використання дівчачого 
одягу серед хлопчиків від 1 до 5 років. 

На фотографіях, що належать родині 
Черноусових, зафіксовано хлопчика в дів-
чачій сорочці (1904) та хлопчика у віці до 
2-х років у дівчачому платтячку (1912). 
На світлині 1926 року з архіву О. Пусто-
валової сфотографований хлопчик 3-х ро-
ків у дівчачій сукні і з бантом на голові, 
що підтверджує випадки нехтування ста-
тевим розмежуванням у міському одязі ді-
тей молодшої вікової групи, незважаючи 
на те що, починаючи із середини ХІХ ст., 
виникла тенденція вираження статі в єв-
ропейському дитячому вбранні.

Під соціальною функцією вбрання при-
йнято розуміти позначення в одязі стату-
су його власника [53, с. 136], насамперед 
матеріального стану. Під час навчання в 
3-й Київській гімназії М. Галаган став 
свідком етнокультурного протистояння 
між його товаришем Чупринкою, сином 
заможного козака, і міськими гімназиста-
ми: «Його батько [Чупринки] Оврам при-
їздив інколи до Києва відвідувати сина. 
Приїздив одягнений у жупан, з клуноч-
ком: зовсім не “по-панському”. Це давало 
привід декому із його товаришів до різ-
ного роду, хоч і жартівливих, але трохи 
насмішкуватих зауважень, бо “непанська” 
постать батька нібито мусила понижува-
ти й гідність його сина. І тут Чупринка 
з усією своєю нестриманістю й безогляд-
ністю починав не оборонятися, а просто 
нищити (не фізично, звичайно!) свого 
противника. В числі аргументів наводив 
він також і той, що батько його і він сам 
є козак з діда-прадіда. Ця свідомість ви-
сокої гідності свого козацького стану не 
тільки заімпонувала мені у високій мірі, 
але просто мене захопила» [20, с. 77]. Цей 
конфлікт демонструє типове соціальне ви-
пробування, через яке доводилося прохо-
дити людині, яка обирала власну україн-
ську ідентифікацію, особливо якщо вона 
виражала її через зовнішній вигляд та 
мову. Л. Старицька-Черняхівська описує 
соціальне прочитання українських мар-
керів серед «київської quasi-інтелігенції 
російської» 1880-х років: «Я пам’ятаю, як 
з сестрою гуляли ми якось в Ботанічнім 
садку, звичайно в українському вбранню, 
балакали між собою по-українськи. Нас 
взяли на глум; зчинилася гидка сцена: 
діти, а за ними й завжде однаково розумні 
бонни та няньки почали глузувати з нас, 
з нашого вбрання, з нашої “мужицької” 
мови» [48, с. 48]. На світлині, зробленій у 
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салоні Володимира Висоцького 1874 року, 
зображено 6-річну Людмилу Старицьку 
в українському вбранні [12]. На фотогра-
фії 1878 року Оксана Старицька вдягнена 
в українську сорочку з вишитим подолом, 
який виглядає з-під спідниці з фартуш-
ком-запаскою, на шиї 3-річної дівчинки 
кілька разків намиста, а волосся зафік-
совано стрічечкою [11]. Спомини Людми-
ли Михайлівни доводять, що український 
одяг мав не тільки символічний вимір, а 
й виконував утилітарну функцію реаль-
ного одягу, який був задіяною частиною 
гардеробу. При цьому слід зафіксувати 
випадки недоброзичливого ставлення до 
нього з боку панівної верстви киян, які 
вбачали в традиційному українському 
строї соціально нижчу сільську ідентифі-
кацію. Загострення такого етнокультурно-
го проти стояння поступово зменшувалося 
з поширенням демократичних поглядів 
серед широкого міського загалу. Тракту-
вання соціального статусу українського 
вбрання дітей інтелігенції залежало від 
ціннісних орієнтацій суспільства. Народ-
ний одяг слугував виразником єдності із 
селянством, соціальне становище якого 
було низьким [54, с. 114], проте викорис-
тання серед передової творчої інтеліген-
ції змінило його інформативний статус, 
вивів ши його із сільської ідентифіка-
ції в загальноукраїнську етнокультурну 
ідентифікацію. 

Регіональна функція вбрання властива 
і дитячому народному одягу, оскільки він 
повторював дорослий. Регіональна специ-
фіка проявляється в таких характерис-
тиках вбрання: матеріал, крій, конструк-
тивно-декоративні елементи, оздоблення, 
колір, орнамент і топографія його розта-
шування, вид вбрання, допов нення до ньо-
го, манера носіння [34, с. 19; 38, с. 106]. 
Утворення етнорегіональних комплексів 
слугувало певною географічною ідентифі-
кацією народного вбрання. Особливістю 
міського життя, порівняно із сільським, 
є високий показник міграційних проце-
сів. Так, за переписом 1874 року корінних 
киян було зафіксовано лише 27,93 %, а за 
переписом 1897 року кількість населення 
Києва, порівняно з 1874 роком, збільши-
лася вдвічі за рахунок мігрантів з інших 
губерній [27, с. 195–196]. До Киє ва при-
бували вихідці з різних етнографічних 
регіонів України. Використання традицій-
ного одягу з характерними рисами певної 

місцевості сприяло розвитку традиційно-
го вбрання. Це було позитивне явище, яке 
забезпечило високий рівень варіативності 
ознак одягу. Відомо, що локальні комп-
лекси вбрання «оберігали український 
костюм від перетворення на своєрідний 
однострой, реальною загрозою чого була 
обмежена кількість типів крою та матеріа-
лів для одягу» [53, с. 134–135]. Регіональ-
ні ознаки традиційного дитячого одягу 
найвиразніше проявлялися в оздобленні 
сорочки, яка є головним репрезентантом 
українського строю. На фотографії 1855 
(1856) року зображена 6-річна панянка 
Ольга Драгоманова в українському вбран-
ні, у вишитій сорочці білим по білому, що 
характерно для Полтавщини [6]. На світ-
лині 1876–1878 років Лариса Косач убрана 
в одяг з усіма компонентами волинського 
дитячого вбрання [47, с. 154]. Микола Ко-
сач зображений на фотографії 1896 року 
в полтавській сорочці [47, с. 138]. На 
гуртовій світлині 1910 року діти вбрані в 
святковий одяг, характерний для Серед-
ньої Наддніпрянщини [9]. Збереглася фо-
тографія із зображенням дітей із Західної 
України, яких загубили батьки під час 
Першої світової війни [8]. Проживаючи в 
київському притулку, який був організо-
ваний завдяки старанням Л. Старицької- 
Черняхівської, вони носили народне 
вбрання, яке було поширене на Київщині.

Отже, у другій половині ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. почалося використання укра-
їнського традиційного вбрання в побуті 
міської інтелігенції, яка свідомо вводила 
в повсякдення дітей український одяг з 
метою виховання в національному дусі. 
Ця тенденція не була масовою серед меш-
канців Києва, вона мала швидше характер 
субкультурного явища на початку свого 
існування. Проте її вплив був значущим, 
оскільки сформувалася нова урбаністич-
на традиція використання українського 
вбрання. У міських практиках відбулася 
трансформація функцій дитячого одягу, 
які він виконував у сільській культурі. 
Етнічна функція доповнилася свідомим 
вираженням української ідентифікації,  
а оберегова значно послабшала за рахунок 
раціонального ставлення до ролі вбран-
ня. Обрядова функція перейшла у вимір 
святкової. У міському використанні ста-
тево-вікова диференціація простежується 
в одязі всіх вікових категорій. Соціальна 
функція виражала не так матеріальний 
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достаток носія українського вбрання, як 
духовний зв’язок із сільською культурою, 
що ставало приводом для етнокультурно-
го неприйняття такої позиції з боку части-
ни проімперськи налаштованого населен-
ня. У міському побутуванні регіональна 
функція традиційного вбрання дещо роз-
мивається, переходячи з локального в за-
гальноукраїнський вимір.
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SUMMARY

The questions of Ukrainian children’s clothes in urban realities are considered in the article.  Attention is 
paid to the peculiarities of the existence of secular urban children’s clothes and rural folk children clothing. It 
is shown that in each socio-cultural environment children’s clothes has repeated the pattern of adult’s clothing. 

It is determined that the usage of traditional clothing for children in the city conditions should be re-
garded as a special process containing the characteristic features of the existence of both, urban and folk 
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clothing. The use of traditional children’s clothes among the urban Ukrainian intelligentsia is investigated. 
It is determined that such existence was possible in the families where the upbringing of Ukrainian identity 
was an important trend of personality formation. The specific examples of integration into Ukrainian cul-
ture in childhood through the contacts with the carriers of the national clothing are put.

The changes of traditional children’s clothing functions in new urban socio-cultural space are investi-
gated. The facts of Ukrainian costume as children’s stage clothes, which carried out a new informative and 
artistic function, are fixed. The origin of new urban tradition of folk children’s clothes usage is proved put-
ting the specific examples.

Keywords: Ukrainian clothing, children’s clothes, urban life.

УДК 398.7+398.21](477) Андрій Темченко 
(Черкаси)

МІФ І СНОВИДІННЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ 
КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ 
(за матеріалами замовлянь)

У статті досліджено семантику сновидінь, що сприймаються як засіб містичного обміну ін-
формацією між «цим» і «тим» світами. Згідно з народними віруваннями, людина не здатна 
свідомо впливати на сновидіння, оскільки вони – прерогатива вищих сил. Важливою є також 
прогностична функція сновидіння. Саме прогнозування майбутнього спонукає до його моделю-
вання, тобто які дії / слова необхідно виконати / промовити, щоб приснилося потрібне снови-
діння. У цьому аспекті цікавими видаються обряди чарування. На окрему увагу заслуговують 
віщі сни, які вписуються в систему бінарних протиставлень. Смислові шаблони згруповано за 
загальними ознаками з маркуванням + / –. Знаковими є також сновидіння про покійників. Особ-
ливо це стосується сюжетних сновидінь, які тлумачаться як індивідуальні послання. Містичний 
зв’язок із пращурами, тілесна нерухомість того, хто спить, пояснюють, чому сон мислився як 
тимчасова смерть. Із цим пов’язані захисні дії, коли місце сну «опечатували» за допомогою са-
кральних предметів / дій, а також магічних текстів.

Ключові слова: сновидіння, міф, чарування, пращур, віщування.

В статье исследована семантика сновидений, которые воспринимаются как средство мистическо-
го обмена информацией между «этим» и «тем» мирами. Согласно народным верованиям, человек 
не способен сознательно влиять на сновидение, поскольку они являются прерогативой высших сил. 
Важной является также прогностическая функция сновидения. Именно прогнозирование будущего 
и побуждает к его моделированию, то есть какие действия / слова необходимо выполнить / сказать, 
чтобы приснилось нужное сновидение. В этом аспекте интересными кажутся обряды чарования. 
Особенного внимания заслуживают вещие сны, которые вписываются в систему бинарных проти-
вопоставлений. Смысловые шаблоны группируются по общим признакам с маркировкой + / –. Зна-
ковыми являются также сновидения о покойниках. Особенно это касается сюжетных сновидений,  
которые истолковываются как индивидуальные послания. Мистическая связь с предками, телес-
ная неподвижность того, кто спит, объясняют, почему сон представлялся как временная смерть. 
С этим связаны защитные действия, когда место сна «опечатывали» с помощью сакральных 
предметов / действий, а также магических текстов.

Ключевые слова: сновидение, миф, чарование, предок, предсказывание будущего.

The semantics of dreams perceiving as the means of mystic information exchange between this 
and that worlds. According to folk beliefs the person is not able to have an influence on dreams 
consciously, as they are the droit of the higher forces. Prognostic function of dreams is also impor-
tant. Just the prognostics of the future incites to its modelling, i. e. what actions / words should be 
executed / said, the necessary thing to be dreamt. Charming rites seem to be interesting according 
to this point. Special attention should be paid to the prophetic dreams, which are a part of a system 
of binary oppositions. Significative patterns are classified according to the general features with the 
marking + / –. Dreams about dead men are also significant ones. It especially concerns to the dreams 
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with a plot, which are interpreted as individual messages. Mystical connection with the ancestors, 
corporal immobili ty of the sleeping person can explain why the dream was thought as a temporary 
death. Protective actions, when the place of sleep was sealed with the help of sacred objects / actions, 
and also magical texts are connected with this fact. 

Keywords: dream, myth, charming, ancestor, prophecy.

Дослідження міфоритуальної тра-
диції не обмежується лише аналі-

зом текстових (епічних / пісенних / об-
рядових) і предметно- речових артефактів. 
Важливою ланкою її функціонування є 
глибинні моменти, що становлять їхню 
основу й асоціюються з підсвідомим. Од-
нак категорія підсвідомого позбавлена 
конкретики. Із цього погляду доцільним 
видається вивчення «прихованих» про-
шарків культури, що їх можна фіксува-
ти й вивчати за допомогою методів етно-
графії. Мовиться про сновидіння, які 
«стають елементами народних вірувань, 
зокрема, до чого вони сняться, який сон 
збувається тощо, і відбивають ті чи інші 
архаїчні уявлення або міфологічні моде-
лі чи слугують одним із сюжетотворчих 
мотивів у творах фольклору або компо-
нентом ритуально-магічних практик» [4, 
с. 26]. Мета статті полягає у виокремленні 
ключових аспектів міфології сновидінь та 
окресленні магістральних напрямів більш 
розгорнутого дослідження.

Сновидіння можуть бути предметом  
нау кового дискурсу за умови їхньої 
«легалі зації», коли примарні образи й 
події сну трансформуються в текст, тоб-
то переказуються, адаптуючись таким 
чином до сприйняття іншими. У такому 
разі сновидіння впливають на формуван-
ня окремих аспектів міфоритуальної тра-
диції, оскільки розцінюються як «пряма 
мова потойбічної сфери» [7, с. 23] і ре-
алізуються як послання / знак / наказ 1. 
Отже, «інший світ» через сон встановлює 
контакти з конкретною особою, і це не за-
лежить від її волі. Інакше кажучи, лю-
дина наділена певними властивостями, зо-
крема вона здатна мислити, бачити, чути, 
спати тощо, але не може снити собі сни, 
тобто її самостійність обмежена в плані 
встановлення зв’язків з потойбічним, що 
простежується на лінгвістичному матеріа-
лі: мислити / мислю, бачити / бачу, чути / 
чую, спати / сплю, але не снити / сню. 
Відсутність згаданого дієслова з ознакою 
активної дії свідчить про її табуїстичний 
характер. По-перше, цю дію неможли-

во самочинно виконати, по-друге, у пев-
них контекстах (магічні практики) вона 
може сприйматися як форма цілеспря-
мованого впливу на сферу невидимого, 
що є прерогативою вищих сил 2. Проду-
кування сну здійснюється сакральними 
покровителями і сприймається як інфор-
мація священного характеру: «Спала 
Дзєва на пресвятой гаре, прийшов да нє 
Ісус Христос. “Спиш, Матко?” – “Сплю, 
пра цябє сон сню, чудную, дзіўную, на 
кресьцє распяўши. Свєчьє гараць, сам 
Бог сядзіць, голоўку скланіўши, сльоз-
ку ўраніўши”. Ах, Божа мой, Божа, хто 
четає, сон знає, у вадає нє кіпєць мнє,  
у агніє нє гарець мнє, припадку нє мєць 
мнє» [8, № 1019].

Зв’язок сновидіння з потойбічним, яке 
впливає, а в певних моментах «регулює» 
дійсність, пояснює, чому окремі снови-
діння сприймають як віщі. Так, грецьке 
слово oneiros – «сон» – є похідним від 
on eirein – «виголошувати істину» [18, 
с. 112]. Натомість у слов’янській традиції 
побутує словосполучення «бачити сни», 
яке свідчить про те, що сни лише спогля-
даються людиною і не є предметом її уяви. 
У цьому випадку віщі сни асоціюються з  
абсолютним баченням / про-видіння-м як 
недосяжної, в окремих моментах табуїс-
тичної, здатності бачити невидимі / при-
ховані від людського ока речі. Загалом у 
міфології існують семантичні відмінності 
між баченням і чуттям, де бачення асоці-
юється із сакральними знаннями – про-
видінням майбутнього, а чуття стосується 
більше тваринної природи – інтуїтивного 
відчуття того, що може статися (елемент 
опозиції К. Леві-Строса «культурне / при-
родне»). Із цього погляду стає зрозумілим, 
чому людина бачить лише те, що їй дано 
бачити (зміна зорового фокуса не зале-
жить від її волі), а чує те, що може (слу-
хання не лише ототожнюється з вольовим 
імпульсом / чуттям, але й асоціюється зі 
слуханням старших / послухом-дією, слу-
ханням / по-чуттям / від-чуттям). Смис-
лові взаємовідношення між баченням / зо-
ром і чуттям / слухом спостерігаємо також 
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у Біблії, де Боже Слово має бути спочат-
ку почутим / відчутим, а потім узримим / 
розпізнаним: «І не почують вухами, і не 
зрозуміють серцем, і не навернуться, щоб 
Я зцілив їх» (Мф. 11, 28–29). Під час сну 
перед людиною відкриваються інші пер-
спективи – вона бачить те, що недоступно 
для її фізичного зору, перед нею зника-
ють часово-просторові обмеження «цього 
світу», що передбачає розуміння снови-
діння як території потойбічного / священ-
ного. У зв’язку із цим існували спеціальні 
замовляння-молитви, за допомогою яких 
долалися часово-просторові бар’єри, що 
давало змогу зазирнути в майбутнє: «Трі 
птіци, вєсь свєт облєтітє, а трі дєвіци, 
мнє расскажитє, ак живой мой муж (чи 
маць, чи оцєц), прісніса мнє живоє что-
нібудзь, ак нє живий, прісніса мнє што-
нібудзь мьортвоє» [8, № 1093]. Подібні 
звертання стосувалися пташок як істот, 
здатних долати перешкоди, тому їхні об-
рази асоціювалися з душами пращурів 3, 
а також із Богородицею, що пояснюється 
впливом апокрифічних мотивів.

Окремі образи віщих снів можуть ста-
новити закодовані міфо логічні моделі, що 
спричиняє існування готових шаблонів, 
за допомогою яких тлумачаться / дешиф-
руються «загальні» сюжети. Наприклад: 
«Як снитьця, що місяць у вікно б’є, то буде 
жених; як сниться повний, то буде старий, 
і не швидко, а як молодик, – то молодий і 
швидко. Так само і парубкові» [19, с. 99]. 
До аналогічних моделей належать смисло-
ві шаблони, що складають систему бінар-
них протиставлень з маркуванням + / –, 
які відбивають основні аспекти міфу й ви-
значаються: за кольором (чиста / брудна 
вода, біла / чорна сукня, рум’яне / бліде 
обличчя), віком (старе / молоде тіло), якіс-
тю (довге / коротке волосся, повна / порож-
ня посудина), напрямом руху (підніматися 
вгору / падати вниз). Окремі образи сно-
видінь, так само як у міфах про потойбіч-
ний «перевернутий» антисвіт, трактуються 
нав паки: гроші / золото тлумачаться як 
сльози / хвороби, натомість тілесні нечис-
тоти означають матеріальний прибуток.

Окрім сновидінь-моделей, які перебу-
вають у силовому полі бінарних опози-
цій + / –, цікавими видаються сюжетні 
сни. Водночас вони відповідають певним 
критеріям, зокрема в них часто наявні 
елементи подорожі, зустрічі, діалогу, за 
допомогою яких моделюється ситуація ви-

бору 4. Зазвичай такі сни переказуються 
іншими як свідчення, унаслідок чого на-
бувають ознак міфологічних історій, які 
«тяжіють до єдиного зразка, що дає мож-
ливість вести мову про існування своє-
рідного жанрового канону, більш-менш 
наслідувати який прагне кожен оповідач» 
[4, с. 27]. Відповідні тенденції поясню-
ються тим, що індивідуальний дос від пе-
ребуває в силовому полі міфологічної 
традиції, тому сновидіння переказуються 
за певними «правилами» і можуть окре-
мими деталями відрізнятися від того, 
що снилося насправді. У цьому, власне, 
і полягає складність вивчення міфології 
сновидінь, яке стосується не так самого 
сну, що є прерогативою психо логії, як 
«системи уявлень і їхньої інтерпретації, 
провокування / нейтралізації наслідків, 
а <...> також вираженої імпліцитно прак-
тики “логіки тлумачення”, зокрема її тра-
диційної стратегії і моделей, які визнача-
ють процес та результат інтерпретації снів 
і їхніх проекцій на життя сновидця, його 
рідних та знайомих, його рідного краю, 
вітчизни» [4, с. 27–28].

У цьому сенсі цікавими видаються сни 
«за участю» покійників або хтонічних іс-
тот, оскільки потойбічний світ є терито-
рією абсолютного / досконалого знання, 
своє рідним еталоном, банком усіх ми-
нулих і майбутніх подій. Вважали, що 
покійні родичі / хтонічні істоти володі-
ють таємними знаннями, переказування 
яких здійснюється під час сну: «[Моя 
мать уже мєртвая научіла мєня заговарі-
вать.] Опріснілася, научіла заговаріваць: 
“Огонь гариць, кроў гариць, огонь заці-
хає, кроў заціхає” [8, № 309]. У польовій 
практиці зафіксовані випадки, коли текст 
«диктується» уві сні кимось із покійних 
родичів, але забувається після пробу-
дження 5. Згодом він упізнається й від-
разу запам’ятовується зі слів іншого, хоча 
є значним за обсягом (ситуація déjа vue). 
Прикладом цього може бути спочатку по-
чута уві сні, а потім упізнана «молитва 
від усяких хвороб»: «Господу Богу помо-
люс, Прачистой Божой Мацєр поклонюс, 
Прачистая Божая Маці пріступала, тако-
му там болєзнь ўгоўорала. Ішоў Гаспод 
і с Пєтром, і с Паўлом ў Пєтроўий дом. 
Пєтвоўая цєшча (теща) лєжала ў ўелікой 
гарацци, ў ўелікой боляцци, ў ўелікіх 
нємошчах. А Господ пріступіў, а ўона 
ўстала, здороўа стала, стала їм служиць. 
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Госпуд пріступіў к такому-то там, к рабу 
Божаму Іўану і отняў от єго, з єго кос-
цє, з яго кріўє, з єго рук, з єго ног, з єго 
каріх ўочей, з єго русих броў, з єго ру-
сого ўолосу, ўялікіє болєзні, ўялікіє сла-
бошчи, ўялікіє нємошчи, і поньос ўон на 
сінє море» [8, № 648]. Пояснення подіб-
них феноменів – поза межами логічних 
силогізмів. Можливо, під час глибокого 
сну людина перебуває в силовому полі ко-
лективного підсвідомого, що обумовлено 
тисячолітнім досвідом, усталеними тради-
ціями й віруваннями, звідки й «отримує 
інформацію».

Покійники / хтонічні істоти «знають» 
майбутнє і можуть попереджати про най-
важливіші події, які мають статися най-
ближчим часом. Особливість таких сно-
видінь-попереджень полягає в тому, що 
покійника / потойбічну істоту завжди 
«впізнають», хоча вони можуть по-
іншому виглядати. Наприклад, респон-
денту сниться, що біля його помешкання 
кричать ворони. Сон згодом забувається і 
згадується лише тоді, коли подібна кар-
тина виникає насправді, після чого від-
творюється весь сюжет сновидіння. Події 
сну накладаються на дійсність, що дає 
змогу моделювати оптимальні з погляду 
міфу сценарії поведінки. Проаналізуємо 
декілька прикладів, записаних автором 
під час етнографічних експедицій.

1. В однієї жінки помер молодий і не-
одру жений син. Невдовзі після похорону 
він їй наснився й назвав адресу, де по-
мерла молода дівчина, попросив покласти 
їй у труну пачку цигарок (син за життя 
палив). Наступного дня мати пішла за 
цією адресою. Там дійсно померла моло-
да дівчина. Мати розповіла сон батькам 
померлої, і вони дозволили покласти в 
домовину пачку цигарок 6. Цей сон розу-
міється як послання з «того світу», яке 
апріорі необхідно здійснити, тому воно з 
розумінням сприймається іншими / «чу-
жими», які стають «своїми» після його 
виконання. У цьому контексті актуалізу-
ються традиційні вірування щодо похо-
вання неодружених юнаків і дівчат. Тих, 
хто помер у «не вижитому віці», одягали у 
весільне вбрання, їм пекли коровай, при-
крашали «гільце», а сам обряд виглядав 
як «одруження із сирою землею». У тек-
стах голосінь фігурує образ зятя, який 
посилає старостів з «того світу», що ста-
ло причиною смерті доньки: «Дочко моя, 

дитино моя! Нащо ж ти покинула мене? 
Голубко моя! Хто ж мене доглядати буде? 
Зятю мій смутний та невеселий! Коли ж 
ти до мене старостів присилав, що тепер 
мою дочку забираєш?». У цьому розумін-
ні неодружений хлопець, який приснився 
матері, сприймається як наречений по-
кійної доньки, а її батьки – як можливі 
свати. Імітація весілля під час поховання 
молодих і неодружених є апотропейною 
дією і виглядає як своєрідний відкуп від 
можливих «претензій» покійника 7.

2. Респондентці снилося, що вона йде 
сільською вулицею, а її наздоганяє й об-
ходить праворуч людиноподібна й одно-
часно ракоподібна істота, у якій жінка 
впізнає смертельну хворобу (карциному). 
Відвернути загрозу допомагає традицій-
ний оберіг – дуля в лівій кишені. Після 
цього істота повертає до іншого двору, де 
дійсно є хворі на цю недугу, але заходить 
не в хату, а до хліва. Незабаром одна з 
кращих корів матері оповідачки захворі-
ла на лейкоз 8. Цікавою видається одна 
особ ливість, зокрема те, що уві сні лю-
дина отримала важливу інформацію щодо 
загрози захворіти. Подальші події тут 
трактуються як наслідок і продов ження 
сну, які можна передбачити, навіть част-
ково запобігти їм. Очевидним є факт на-
явності хвороби, знищити яку неможли-
во, натомість вдається змінити напрямок 
її руху, жертвуючи худобою. Зміст цього 
сну нагадує архаїчні викупні жертвопри-
ношення й може слугувати поясненням 
механізму виникнення подібних вірувань, 
у яких культивується ситуація вибору. 
Наприклад, щоб запобігти повені (масо-
вому потоп ленню), у річку кидали моло-
ду дівчину (одиничне потоплення), яка 
згодом пере творювалася на русалку; під 
час епізоотії (масове поширення заразних 
хвороб серед тварин) на перехресті зако-
пували живого півня, тому цей птах, не-
зважаючи на те що він є символом сонця, 
міг уособ лювати нечисту силу; хворі на 
лихоманку прив’язували до стовбура де-
рева пасмо свого волосся, одяг тощо.

Отже, переказування і трактування ві-
щих снів формують окремий пласт тра-
диційних вірувань. Важливими є також 
«інструктивні вказівки» міфологічного ха-
рактеру, виконання яких забезпечує мож-
ливість побачити потрібний сон 9. Віщи-
ми вважали сни із четверга на п’ятницю, 
з п’ятниці на суботу, із суботи на неді-
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лю. Кожен з названих днів «відповідав» 
певному віщуванню. Наприклад, у ніч із 
«чоловічого» четверга (нім. – Donnerstag; 
англ. – Thursday) на «жіночу» п’ятницю 
(нім. – Freitag; англ. – Friday) ворожи-
ли на шлюб. Рудименти давніх вірувань 
залишилися в замовляннях або комен-
тарях до них: «Украсти десь ластівчине 
гніздечко, вночі, коли зоряна ніч з чет-
верга на п’ятницю. З чужої криниці ви-
тягнуть води (також вкрасти), вкинуть у 
відро з водою гніздечко» 10. Семантика 
п’ятого дня тижня, патронесою якого є 
Параскева П’ятниця, пов’язана з образом 
давньоруської богині Макоші, покрови-
тельки вагітних, ткацтва, щасливої долі, 
а також сновидінь [10, с. 382]. У «Слові 
про ідоли» ім’я жіночої богині зіставлено 
з ворожіннями й віщими снами: «÷üòuòú 
ÿêî áã & à è ... ðîäîïî÷èòàíèå ... è ôðzæüñûz ñíû è 
÷àðû è uñð¨÷¨ â êúøü ... è â¨ðîâàòè â ìåòàíèÿ. è âú 
ëæèâàz ïèñàíèÿ âú åëëèíñêÿ êîùµíû. è áàñíîòâîüz. 
â ñðz÷þ. è â êîøü è â ñíîâèä¨íià ãðîìíèê. êîëzäíèú. 
ïòè÷iè ÷àðîâå» [1, с. 24]. Семантика суботи 
й неділі пов’язана із завершенням і почат-
ком тижневого часового циклу. Очевидно, 
що найбільшої концентрації цей перехід 
набуває вночі, коли проявляються при-
ховані бажання, таємні замисли недру-
гів. У текстах, що їх виголошували перед 
сном, звучали прохання побачити того, 
хто став причиною зурочення / обраґзи: 
«Ісус Христос в нагах, субота єдніца, 
якой мнє сон присниўся». Цей рядок про-
коментовано так: «Всє дні парниє, неде-
ля і понедєлок, вторак і среда, чєтвер і 
п’ятница, а субота єдніца»; «Нядзєля с 
панядзєлячкам, вавторак с сарадой, чат-
вєрц с пятніцаю, а субота адна, як я 
малада. Ночка цьомна, зорка ясна, сон 
благочаслівий, са сніся мнє сон справєдлі-
вий. Лажуся спаць, засипаць. Три ангула 
ў галавах: адзін відзіць, другой слишиць, 
треці скажа. Скажицє мнє, пресвятиє 
ангєли, хто мєня абідзєў?» [8, № 982, 
1028]. Сон допомагає знайти злодія: «Ан-
гєл мой, стражнік мой, сцєрєжи мєнє, як 
сам сєбє, цєлу моєгу, убраза свого, нам 
усім па васкрєсний дзєнь дожидаца»; 
«Господу Богу помолюся, Господа Бога 
попрашу, зорькі-зорянічкі, скориє помоч-
нічкі, приступіцє, поможицє. Понєдзєлок 
на ўторак, сєрада на чацьвєр, пятніца на 
суботу, а ти, нядзєлька адзінічка, адна 
прісніся, хто у ман(я) дзєньгі (назвати те, 
що украли) ўзяў» [8, № 1010, 1094] 11.

Тілесна нерухомість того, хто спить, ір-
раціональна природа сновидінь, зв’язок із 
пращурами / хтонічними істотами поясню-
ють, чому в традиційному світогляді сон 
розуміли як тимчасову смерть, а смерть – 
як тривалий сон, що підтверджено лексич-
ним й етнографічним матеріалом 12. По-
рівняймо із семантикою російського слова 
усопший – «той, хто спить». Ототожнення 
сну / смерті, ночі / потойбічного світу спо-
стерігаємо в замовляннях, де «складання» 
тіла, лікування зубного болю здійснюєть-
ся уві сні: «Божа Маці на сіняму мору 
хадзіла, сваго сина з мєртвих буділа: 
“Ўстань, синок, годзє спаці”. – “Рад би я, 
маці, ўстаці, дай ісці сустаў настоўляці. 
Мєнє Бог нє допускаў, бєз мєнє на мєсто 
ўстаў”» 13; «“Молодик, молодик, <...> на 
том свєтє биў?” – “Биў”. – “А мертвиє 
сплять?” – “Сплять”. – “А іх зуби нє бо-
лять?” – “Нє болять”. Хай (ім’я) не вєкі 
не балать» [8, № 377, 481]. Порівняймо 
з текстами-звертаннями до мертвих: «Ти, 
місяцю Адаме, молодик, питай ти мерт-
вий і живих: у мертвого зуби чи болять? 
У мертвого зуби ніколи не болять, кості 
задубіли, зуби заніміли, ніколи не будуть 
боліть» [19, с. 130-о].

Уявні образи, що з’являються уві сні, 
розцінюються як видін ня душі, яка вночі 
тимчасово залишає нерухоме тіло й повер-
тається вранці [15, с. 164], що зіставля-
ється з віруваннями про відхід душі піс-
ля смерті. У зв’язку із цим вважали, що 
раптове пробудження є шкідливим і може 
викликати захворювання, оскільки «не-
санкціоновано» припиняє цю подорож / 
перериває зв’язок з «тим світом». Особ-
ливо це стосується дітей, душі яких ще 
залишаються «в полі зору» пращурів 14. 
«Во снє прібиваць, росці, як бацько, як 
маці»; «Щоб спаў і прибиваў. Спі і прі-
бивай, Сам Господа Бога нє забивай, шоб 
спало і прибувало» [8, № 74, 254]. Порів-
няймо: «Криксам [безсонню. – А. Т.] ніко-
лі на дєтєй нє нападать, сну іх нє сбіваць, 
кості іх нє ламать» [8, № 70].

Під час нічної подорожі (так само як 
посмертної) на душу чекають різноманіт-
ні випробування. Наприклад, типовими є 
«стресові» сновидіння про змій, мерців, 
кров, «чорну» воду, глибокі провалля 
тощо. Незвичайні / тривалі видіння «хто-
нічного світу» можуть спричинити психіч-
ні недуги: «Твая маладзьонка нє пєреспа-
лася, нє пєрепужалася, нє пєрегулялася, 
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а мой маладзьон (ім’я) пєрепужаўся, 
пєреспаўся»; «Ў (ім’я) ляку ў животє нє 
блєть, єй сну нє сбіваць, єй кості нє ло-
мать, єй под груді нє подпірать, єй ногі нє 
ломать»; «Ляк із плетіння, ляк із єдіння, 
ляк із спання, то не снися ти, ізкорени-
ся» [8, № 48, 144, 147, 163].

Зв’язок сну з потойбічним провокує за-
хистити нерухоме, тимчасово залишене 
без душі тіло, що нагадує «печатання» 
«пустого» / мертвого тіла (пор. давньо-
руські слова òðóïëèè – «порожній усереди-
ні» – і òðóïèå – «мертве тіло» [5, с. 1011]): 
«Ложуся спать на Божую пєчать»; «Ло-
жуся спате под Божію пєчать, под зо-
лотую кнігу, под єсноє сонце, крестом 
крещусь, крестом Богу молюсь, крест на 
грудях, ангєли по боках» [8, № 978, 994]. 
Розташування в головах того, хто спить, 
ікони нагадує аналогічну ситуацію в по-
ховальному обряді: «Крестом сцялюся, 
крест у мянє ў руках, Пречиста Мацєрь 
ў галавах, а ангєли па баках, а Гасподзь 
у мєнє ў сєрцах» [8, № 976]; «У кровать 
ложусь, хрестом стелюсь, хрестом укри-
ваюсь, ангели по боках, Спасителі в го-
ловах, спасіть мою душу од усякого зла, 
од усякого врага, не тільки мою душу, 
ще моє чадо і моє обійстя. Ісус Христос, 
спаси, і Божія Матір Марія» 15. Вважали, 
що до «незаповненого» душею тіла, так 
само як і в покійника, можуть уселити-
ся «чужі» душі не похованих за обрядом 
мерців, потопельників, самогубців, уна-
слідок чого з’являються «дводушники». 
У зв’язку із цим перед сном виголошу-
вали молитву, створюючи навколо неру-
хомого тіла «захисне поле»: «Ангал мой, 
храніцєль мой, храні маю душу і цєло»; 
«Сам Господь – сторож надо мною. Сцє-
рєжи, Господь, мою душу»; «Спатонь-
ки ложуся, хрестом наложуся, Ангола 
под голову, а сторожа на сторону. Гляди, 
душа, тіла, ше нас грішних до життя віч - 
ного» [8, № 980, 985, 999] 16. Магічні 
функції захисних текстів асоціюються з 
обереговим хрестоподібним орнаментом 
одягу, спальної білизни, зокрема жіночих 
сорочок, підзорів і наволочок. Звідси зро-
зумілою стає семантика текстів-хрещень, 
що їх виголошували перед сном: «Крижом 
одзєнуса, крижом подсцєлюса, крест уво 
мнє, крест надо мной, крест підо мной»; 
«Ложуся спати, дай Господу Богу зна-
ти. Крижом постелюся, крижом оденуся. 
І криж при мні і прі моєй души»; «Я хрес-

том стєлюсь, хрестом одінусь. Спать ло-
жуся, я нікого нє боюсь» [8, № 993, 997, 
998] 17. Загалом захист місця для сну на-
гадує церемонію освячення / очищення 
простору, а саме виокремлення його час-
тини з території природного / нічного / 
дикого (пор. з опозицією К. Леві-Строса 
«природне / культурне» або «дике / свій-
ське»): «Чесним хрестом хрешчуся, на 
чистом мєсці спаць ложуся» [8, № 985]. 
У такому разі воно набуває ознак сакраль-
ного простору: «Лажуся спаць на Божий 
храм»; «Лажуся спать на сіянскіх горах» 
[8, № 980, 982], що пояснює зіставлен-
ня ліжка із храмом, голови – з престолом 
(«Хрест ў мене ў головах, ангелі – по бо-
ках. Шо ў Києві ў церквах, то ў мене ў 
головах» [8, № 1009]).

Крім захисту у вигляді хреста, акту-
альними видаються дії із семантикою за-
кривання / обмеження, що їх виконували 
з метою утримання душі біля тіла, уник-
нення її «несанкціонованого» відходу 18: 
«Спат ложуса, крістом хрістюса, Царскі-
мі воротамі зачинюса» [8, № 1002]. По-
рівняймо з текстами на полегшення поло-
гів із семантикою відкривання: «Царскіє 
двери одомкнитиса, чи Адам, чи Єва на 
сей свєт появітеса» [8, № 8]. Обидва тек-
сти є окремими елементами міфологічної 
опозиції «закривання / відкривання», де 
ключова позиція належить Царським вра-
там / дверям, їхній образ зіставляється з 
природними циклами народження / уми-
рання, під час яких перетинається межа 
земного / потойбічного. Унаслідок цього 
актуалізується система бінарних міфоло-
гічних зв’язків: початок → народження → 
ранок → пробудження → відкривання / 
завершення → смерть → ніч → сон → за-
кривання.

Знаковим є також внутрішнє наповнен-
ня охрещеного / захищеного простору. 
Предмети, що оточують людину в стані 
сну, «допомагають» або «заважають» по-
бачити віщий сон. Крім обрядових пред-
метів церковного культу, які захищають 
людину, котра спить, і стимулюють по-
зитивні сни, існують інші, що виконують 
протилежну функцію, зокрема дзеркало й 
вікно. Вважається, що дзеркало вводить 
в оману душу, яка вночі залишає тіло. 
Крім цього, воно є не лише місцем перехо-
ду до потойбічного світу, але й магічним 
об’єктом, що «консервує» відображен-
ня, тобто всі образи, які відбиваються в 
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дзеркалі, не зникають остаточно, а продо-
вжують існувати, тому його закривають, 
коли покійник у хаті. Схожого значення 
набуває вікно, через те його обрамлюють 
хрестоподібними рушниками, що слугу-
ють оберегами від «недоброго ока» й мі-
сяця («нічного ока»), світло якого нега-
тивно впливає на сон. Відповідний вплив 
пов’язують із перебуванням місяця в по-
тойбічному світі: «“Місяцю, місяцю, де ти 
був?” – “За морями, за лісами. Там, де 
мертві лежать”» [2, с. 13].

Крім міфологічних вірувань, які пев-
ним чином пояснюють ірраціональну при-
роду снів, існують вторинні семіотичні 
си стеми. До них належать різноманітні 
способи магічного «регулювання» сно-
видіннями. Так, виконання окремих дій 
має «притягнути» необхідне сновидіння. 
Незважаючи на індивідуальний характер 
сновидінь, кількість таких «сценаріїв» є 
стандартною. Найчастіше магічні опера-
ції здійснюються жінками і спрямовані 
на прогнозування майбутнього шлюбу. 
Наприклад, дівчата клали під подушку 
над’їдений кусень хліба із сіллю для того, 
щоб принадити уві сні нареченого. У че-
хів побутувало повір’я, що хлопець, який 
з’їв надкушений дівчиною шматок, буде 
невідступно слідувати за нею [9, с. 519]. 
Частування уявного нареченого хлібом і 
сіллю моделює майбутнє сватання, коли 
разом з рушником вручають хліб і сіль.

Сприйняття сну / ночі як стану / часу 
моделювання наступних / «денних» подій 
пояснює, чому обряди чарування відбува-
ються вночі: «Треба вийти до води упів-
ночі, положить на воду кладку, стать на 
кладку босими ногами, трясти і казать: 
“Отець домовий, скоч додолу та принеси 
мого Івана до мого дому, неси його душу, 
неси його кості, неси його живіт і біле лице, 
і щире серце якнайскоріше”» [19, с. 100-
б]. Відповідні тексти можуть бути руди-
ментами обрядових звернень до пращурів, 
про що свідчить називання домового от-
цем. Імовірність запам’ятовування перших 
нічних снів є досить низькою, тому чару-
вання могли відбуватися також на світан-
ку під час «останніх сновидінь»: «Вийти 
вранці, чуть стане сонце сходить, <...> 
стать перед сонцем і казать» [19, с. 102-д]. 
За логікою міфу здійснення таких дій має 
вплинути на сон того, кого чарують, ви-
кликавши в нього «потрібні» сновидіння і 
змоделювавши відповідні наслідки. 

Відомі також інші засоби магічного 
«втручання», до якого вдавалися жінки, 
щоб «прив’язати» до себе чоловіка. Для 
цього дружина зав’язувала чоловіку очі 
хусткою, імітуючи, таким чином, їхнє за-
кривання під час сну. Сюжет замовляння 
слугує описом «потрібного» сновидіння: 
«Через гору йду, за собой (ім’я чолові-
ка) веду, щоб ти не бачив ні дня, ні ночі, 
а тільки на мене виклав очі» [14, № 30]. 
В інших текстах подібні дії виконують 
над сонним чоловіком: «Щоб він не хо-
див до інших жінок, потрібно було взяти 
землі з його сліду, змішати із свяченим 
маком і обсипати його сонного з ніг до 
голови, примовляючи: “Я тебе землею та 
свяченим маком обсипаю і до поганих жі-
нок не допускаю”» [14, № 32]. Образ слі-
ду (№ 32) дублює мотив подорожі через 
гору (№ 30) 19. У першому тексті дружина 
виконує роль поводиря, без якого рух із 
закритими очима видається неможливим, 
а в другому – володіє його слідом, тобто 
«контролює» наміри чоловіка. Приворот-
ні обряди можуть здійснюватися в іншій 
формі: «Як спить дівка із парубком, то ви-
рве в його волосся, щоб він не чув, і вирве 
в себе, і спалить на страсній свічці, збе-
ре попілець у пазуху, зав’яже і носить – 
страсть як буде любить»; «Дівка виймає 
застібку з сорочки парубка і простригає 
йому волосся навхрест, і бере з його сліду 
землі, і все те зашиває у свій пояс. Лєн-
ту затягне собі, а свою оддає йому» [6, 
с. 10]. У цитованих текстах зафіксовано 
рудименти обрядів чарування, під час 
виконання яких жінки «виймали чоло-
вічий слід» або виривали декілька воло-
син із голови сонного парубка, після чого 
прив’язували їх до пояса / пазухи (місць, 
пов’язаних із репродуктивними функція-
ми жіночого організму) 20. Участь чоловіка 
в обряді чарування може бути лише умов-
ною і передбачає дію замовляння на від-
стані. Закривання очей, яке зіставляється 
з тимчасовим засліпленням / засипанням, 
здійснюється за допомогою незрячого по-
середника з «тим світом», що дає змогу 
моделювати потрібну ситуацію: «Пиймай 
голуба, вийми із живого очи, його самого 
пусти, а очи ізсуши і зітри так, щоб був 
один тильки білий попелець. Потім дай 
випити, кому слід, приговорюючи: “Як го-
лубу без очей, так би тобі, раб Божий N, 
за мною без ночей”» [19, с. 103-з]. У цьо-
му випадку зрозумілими стають звертання  
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до «сліпих» покійників як до тих, що пе-
ребувають у стані безпробудного сну: «Як 
жінка хоче, щоб її чоловік любив, то бере 
трохи воску с того хреста, що дають мерт-
вецю в руки, і шматочок хреста, що сто-
їть на роздорожу, кладе це в хустку, що 
ноги мертвому зав’язують, та й зашиє все 
в його сорочку» [19, с. 103-к].

Мотив присипання як аналог засліп-
лення наявний в обрядах, пов’язаних із 
далекою дорогою: «Храни тебе, Боже, на 
всякому місці, на доброму і недоброму, 
нехай твоя дорога спить, хай твоя дорога 
гуляє, хай тебе ніхто не чіпляє, ні звірі, 
ні змії, ні поганії люди» 21. Порівняймо з 
індоєвропейськими міфологічними сюже-
тами, де герой під час подорожі зустрі-
чається з одноокими велетнями, яких 
осліплює. У цьому аспекті замовляння 
«в дорогу» порівнюється з мотивами по-
дорожі до потойбічного світу, де провідни-
ками-охоронцями виступають сакральні 
покровителі, так само як в обрядах охо-
рони місця сну: «Гóсподь впєрєді, Матір 
Божья позаді, ангєли по боках, а ми в іх 
руках» [8, № 1036]. Щасливе завершен-
ня подорожі позначається частуванням: 
«Іду сама собою, чєтирє ангєли за мною, 
адин дарогу праметає, другій дарогу про-
кладає, третій стали застілає, чєтвертий 
каже: амінь, амінь, амінь» [8, № 1032]. 
Серед обрядових речей важливе місце по-
сідає сіль (пор. із частуванням уві сні на-
реченого хлібом і сіллю): «Господь упере-
ді, Божая Мати при мні, ангели, по бокам 
станьте, <...> сіль да вода з вами і вся з 
мене моя біда» [8, № 1034]. Застосуван-
ня солі як оберегу зумовлене її здатністю 
ятрити й виїдати, тому сіль сприймається 
як засіб ритуального засліплення «недо-
брого ока»: «Сіль тобі в вічі, каменина в 
груди, кирпичина в зуби»; «Сіль тобі та 
печина, та камінь між очима» 22.

Отже, сновидіння становлять мало-
вивчений пласт традиційної культури 
і сприймаються її носіями як засіб міс-
тичного обміну інформацією між «цим» 
і «тим» світами. Аналізуючи народні ві-
рування, доходимо висновку, що людина 
не здатна свідомо впливати на сновидін-
ня, оскільки вони є прерогативою вищих 
сил. У цьому аспекті знаковим є той факт, 
що респонденти майже не згадують, що 
їм сняться «літературні» демонологічні 
персонажі – чорти, домовики, упирі, во-
дяні. На нашу думку, це засвідчує їхню 

деактуалізацію в сучасній міфологічній 
картині світу. Натомість «популярними» 
залишаються видіння «чорної» води, щу-
рів, змій, хижих тварин, бруду, персоні-
фікованих хвороб, негативних кіногероїв, 
тобто тих персонажів, які фіксуються ві-
зуально, зокрема із засобів масової інфор-
мації. З іншого боку, людина за допомо-
гою магічних засобів прагне вплинути на 
зміст сну, «притягуючи» потрібні образи. 
Таким чином, у міфологічних уявленнях 
простежується подвійне тлумачення при-
роди сновидіння, де «знаючий» не є зви-
чайним виконавцем «волі міфу», але сам 
впливає на нього. Водночас ці «вільності» 
також обмежуються тим самим міфом, 
оскільки здійснюються переважно жінка-
ми й діють з метою принадження / утри-
мання шлюбного партнера.

Важливою є також прогностична функ-
ція сновидіння. Саме передбачення май-
бутнього спонукає до його моделювання, 
тобто які дії / слова необхідно виконати / 
промовити, щоб приснилося потрібне сно-
видіння. У цьому аспекті цікавими ви-
даються обряди чарування як спосіб не 
лише прогнозування, але й моделювання 
майбутнього.

На окрему увагу заслуговують віщі сни, 
які вписуються в си стему бінарних проти-
ставлень, тому їхнє трактування доступне 
всім представникам міфологічної тради-
ції. Смислові шаблони групуються за за-
гальними ознаками з маркуванням + / –. 
Із цього погляду цікавими є сновидіння 
із ситуацією навпаки, коли їхнє значен-
ня трактується в контексті міфу (об’єкти 
«нижнього світу» виступають знаками ба-
гатства і здоров’я, натомість золото / гро-
ші мають протилежне значення й асоцію-
ються із зубожінням та хворобою).

Знаковими є сновидіння «за участю» 
покійників. Особливо це стосується сю-
жетних сновидінь, які тлумачаться як 
індивідуальні послання. Вони також бу-
дуються за правилами міфу, на що вка-
зує наявність подорожі, зустрічі, діалогу, 
унаслідок чого має реалізуватися ситуа-
ція вибору, це нагадує схожі дії під час 
ворожінь, а також сюжети з переказів про 
подорож культурного героя в індоєвро-
пейській міфологічній традиції.

Містичний зв’язок із пращурами, ті-
лесна нерухомість того, хто спить, пояс-
нюють, чому сон мислився як тимчасова 
смерть. Із цим пов’язані дії апотропейного 

http://www.etnolog.org.ua

І
сідає сіль (пор. із частуванням уві сні на

І
сідає сіль (пор. із частуванням уві сні на
реченого хлібом і сіллю): «Господь упереІреченого хлібом і сіллю): «Господь упере
ді, Божая Мати при мні, ангели, по бокам Іді, Божая Мати при мні, ангели, по бокам 

<...> І<...> сіль да водаІсіль да вода
мене моя біда» [8, №Імене моя біда» [8, № 1034]. ЗастосуванІ1034]. Застосуван
ня солі як оберегу зумовлене її здатністю Іня солі як оберегу зумовлене її здатністю 
ятрити й виїдати, тому сіль сприймається Іятрити й виїдати, тому сіль сприймається 
як засіб ритуального засліплення «недоІяк засіб ритуального засліплення «недо
брого ока»: «Сіль тобі в вічі, каменина в Іброго ока»: «Сіль тобі в вічі, каменина в 

М
1036]. Щасливе завершен

М
1036]. Щасливе завершен

ня подорожі позначається частуванням: 

М
ня подорожі позначається частуванням: 
«Іду сама собою, чєтирє ангєли за мною, 

М
«Іду сама собою, чєтирє ангєли за мною, 
адин дарогу праметає, другій дарогу про

М
адин дарогу праметає, другій дарогу про-

М
-

стали застілає

М
стали застілає, чєтвертий 

М
, чєтвертий 

каже: амінь, амінь, амінь» [8, №Мкаже: амінь, амінь, амінь» [8, № 1032]. М1032]. 
Серед обрядових речей важливе місце поМСеред обрядових речей важливе місце по-М-
сідає сіль (пор. із частуванням уві сні наМсідає сіль (пор. із частуванням уві сні на-М-
реченого хлібом і сіллю): «Господь упереМреченого хлібом і сіллю): «Господь упере
ді, Божая Мати при мні, ангели, по бокам Мді, Божая Мати при мні, ангели, по бокам 

сіль да водаМсіль да вода з вами і вся з М з вами і вся з 
1034]. ЗастосуванМ1034]. Застосуван

ня солі як оберегу зумовлене її здатністю Мня солі як оберегу зумовлене її здатністю 

які вписуються в си

М
які вписуються в си
ставлень, тому їхнє трактування доступне Мставлень, тому їхнє трактування доступне 
всім представникам міфологічної традиМвсім представникам міфологічної тради

Ф
ками-охоронцями виступають сакральні 

Ф
ками-охоронцями виступають сакральні 
покровителі, так само як в обрядах охо Фпокровителі, так само як в обрядах охо- Ф-

сподь впєрєді, Матір Фсподь впєрєді, Матір 
Божья позаді, ангєли по боках, а ми в іх ФБожья позаді, ангєли по боках, а ми в іх 

1036]. Щасливе завершен Ф1036]. Щасливе завершен- Ф-
ня подорожі позначається частуванням: Фня подорожі позначається частуванням: 

мання шлюбного партнера.

Ф
мання шлюбного партнера.

Важливою є також прогностична функ

Ф
Важливою є також прогностична функ

ція сновидіння. Саме передбачення май

Ф
ція сновидіння. Саме передбачення май
бутнього спонукає до його моделювання, 

Ф
бутнього спонукає до його моделювання, 
тобто які діїФтобто які дії
промовити, щоб приснилося потрібне сноФпромовити, щоб приснилося потрібне сно
видіння. УФвидіння. У цьФцьому аспекті цікавими виФому аспекті цікавими ви
даються обряди чарування як спосіб не Фдаються обряди чарування як спосіб не Флише прогнозування, але й моделювання Флише прогнозування, але й моделювання 
майбутнього.Фмайбутнього.

На окрему увагу заслуговують віщі сни, ФНа окрему увагу заслуговують віщі сни, 
які вписуються в сиФякі вписуються в си

Е
чайним виконавцем «волі міфу», але сам 

Е
чайним виконавцем «волі міфу», але сам 

Е
впливає на нього. Водночас ці «вільності» 

Е
впливає на нього. Водночас ці «вільності» 
також обмежуються тим самим міфом, 

Е
також обмежуються тим самим міфом, 
оскільки здійснюються переважно жінкаЕоскільки здійснюються переважно жінка
ми й діють з метою принадженняЕми й діють з метою принадження
мання шлюбного партнера.Емання шлюбного партнера.

Важливою є також прогностична функЕВажливою є також прогностична функ
ція сновидіння. Саме передбачення майЕція сновидіння. Саме передбачення май
бутнього спонукає до його моделювання, Ебутнього спонукає до його моделювання, 

 слова необхідно виконатиЕ слова необхідно виконати
промовити, щоб приснилося потрібне сноЕпромовити, щоб приснилося потрібне сно



 149  

характеру, коли місце сну «опечатували» 
за допомогою сакральних предметів / дій, 
а також магічних текстів. Вірили, що під 
час сну душа тимчасово залишає тіло й 
перебуває в близькому до смерті стані. 
Безтілесна душа може «бачити» й «чути» 
те, чого «не бачить» і «не чує» під час 
пере бування в тілі, тому здатна в алего-
ричній формі попереджати про важливі 
події в житті людини або її рідних. Під 
час сну душа, відокремившись від тіла, 
може зустріти покійних, сакральних по-
кровителів, а також демонічних істот. 
Щоб уникнути «неконтрольованого» від-
ходу душі, створювали закритий простір, 
не спали поблизу дзеркал і вікон, захища-
ли їх оберегами у вигляді хрестів.

Застосування етнографічних методів 
для вивчення сновидінь дає можливість в 
окремих моментах конкретизувати виснов-
ки різних гуманітарних галузей, зокрема 
психології, завдяки порівнянню з іншими 
обрядами й віруваннями. Водночас у про-
понованій статті лише окреслено загальні 
питання щодо вивчення міфології снови-
діння й не висвітлено інших його аспек-
тів, зок рема сни із ситуацією déjа vue.

Примітки
1 Спостерігається діалектичний зв’язок: 

зміст сновидіння трактується в контексті міфу, 
але його «образність» і «сюжетика» залежать 
від конкретної міфоритуальної традиції. 

2 У міфології сфера незримого є первин-
ною, яка регулює видимі процеси. Схожа си-
туація простежується в значеннях, що презен-
тують лімінальні стани: «родити» / діалект не 
«родю», «мерти» / «мру», але загальновжива-
ні форми – «народжую» / «вмираю», де ак-
тивність дієслова дещо нівелюється. 

3 Аналогічні мотиви наявні в інших творах 
народної культури: «У неділю рано порану 
сива зозуля вилітала, / На могилу сідала, жа-
лібно ковала, / Голово козацька, голово моло-
децька, / Чи є в тебе на Русі отець або мати, / 
Або сестра найменша?» [3, с. 269]; «Коли не 
било з нащада світа, / Тоди не било неба, ні 
землі, / Ано лем било синє море, / А серед 
моря зелений явір, / На явороньку три голу-
боньки, / Три голубоньки радоньку радять, / 
Радоньку радять, як світ сновати» [12, с. 227].

4 Аналогічні компоненти притаманні дея-
ким мантичним практикам, а саме ворожінню 
на картах. Докладніше див.: Темченко А. І. 
Традиційні мантичні практики: архаїка зна-
кової системи. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 
2015. – 112 с.

5 На думку вчених, людина запам’ятовує / 
забуває свої сновидіння через різну роботу 
скронево-тім’яного вузла головного мозку.

6 Польові матеріали автора. м. Черкаси, 
1997 р.

7 Відповідна дія порівнюється зі звичаєм 
виконання останнього бажання перед смертю 
не лише як «останнього» права, але і як за-
хисної реакції живих від можливих «претен-
зій» потойбічного. 

8 Польові матеріали автора. с. Капустине 
Шполянського р-ну Черкаської обл., 1998 р.

9 У Давній Русі існував «інститут» сновид-
ців: «íå ïîñëuøàéòå ïðîðîêà òîãî è ñúíîâèäüöà òàêîãî» 
[5, с. 777].

10 Польові матеріали автора. с. Капустине 
Шполянського р-ну Черкаської обл., 1998 р.

11 У ніч із суботи на неділю здійснювали 
інші дії магічного характеру, наприклад, ча-
рування: «Вкрали дівки ложку у парубка, 
швирень од білої кобили і яйце з-під білої 
квочки, що сидить. Зварили каші проти неділі 
уночі, вкинули те яйце, тоєю ложкою поміша-
ли і закопали, – де збирається улиця, забили 
там той швирень і ту ложку та ще потанцюва-
ли на тому місці. До вже, де ходить, не ходить 
парубок, а туди як цуркою тягне» [19, с. 103].

Субота й неділя – єдині дні, що мають 
власні назви, натомість інші відбивають прин-
цип порядкового рахування: понеділок / після 
неділі, вівторок / «въторъ» – «другий» [11, 
т. 1, с. 351], середа / середній, четвер / четвер-
тий, п’ятниця / п’ятий. Імовірно, що субота 
виконувала функцію «громадського дня». По-
рівняймо із чергуваннями [у] з [о]: «субота» / 
«собота» / «суботъ» [11, т. 3, с. 395], що на-
штовхує на думку про можливі аналогії з по-
няттям «со-бытие», яке зіставляється з понят-
тями «со-бор» / «со-ратник» / «со-племенник» 
[10, с. 294–295], а також формами «субор» – 
«зібране з ниви і складене в купу каміння»  
[17, т. 4, с. 792]; «ñúáðîèùå» – «місце зібрання» 
[11, т. 4, с. 217]. Це підтверджують аналогічні 
назви суботи в старослов’янській, давньорусь-
кій та сучасних слов’янських мовах. Заслуго-
вує на увагу також традиція організовувати в 
суботу різноманітні громадські заходи – то-
лока, весілля, хрестини (пор. з радянськими 
суботниками).

12 У такому разі день асоціюється з жит-
тям / людьми, а ніч – зі смертю / пращура-
ми. Порівняймо засип́ати (землею) / засипáти 
(спати).

13 Лікування / встановлення зрушеного су-
глоба проектується уві сні (стан статики), що 
додатково свідчить про аналогію сну з «тим 
світом».

14 Порівняймо з віруваннями про те, що но-
вонароджена дитина асоціюється з ліміналь-
ною істотою, оскільки вона ще не пройшла 
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обряду «олюднення», зокрема ім’янаречення 
та хрещення. 

15 Польові матеріали автора. с. Капустине 
Шполянського р-ну Черкаської обл., 1998 р.

16 «Господь, Пречіста Маці, <...> ангє-
ли, <...> сцєрєжитє наши душечку <...> і за-
крий наше ім’я от усякого зла»; «Лажуся ў 
гарах, у Божих славах. Ангєли – при боках. 
Ангєли має, стойцє при мнє. Што будзє вам, 
то і мнє» [8, № 986, 990].

17 «Крестом постелюса, крестом оденюса, 
неприятеля не боюса»; «Крєст на мнє, і крєст 
во мнє, крєст у сєрдцє мойом»; «Спаць лажу-
ся, крестом крешчуся, крест ў галавах, крест 
ў нагах, крест надо мною, крест пада мною» 
[8, № 975, 977, 981]; «Крєст в головє, ангєли 
в ногах, Господь со всєх сторонах» [8, № 978]. 

У цьому контексті знаковою є семантика 
іменника «одяг», пов’яза ного з принципом 
зовнішнього захисту: *odedįā, споріднено з 
поняттям «одежда» / «надежда». Співвідно-
сяться зі старослов’янським «деждж» – «кла-
ду» / «ставлю». У слов’янських мовах має 
значення: болг. «дяна» – «кладу»; сербсько-
хорв. «дjёнêм»; чес. «dĕji» – «діти» в значенні 
«втратити / загубити»; словац. «diať»; польс. 
«dzieję» / «dziać» – «дівати» / «робити»; рос. 
«делать»; верхньолужицьке «dźeć» – «пряс-
ти / ткати» [17, т. 1, с. 509; 17, т. 3, с. 121].

18 «Душа спати не ходе» [16, с. 499]. 
Слов’яни вірили, що душа залишає тіло уві 
сні й має вигляд стрічки, нижній край якої 
знаходиться в роті, верхній – «може бути де 
хоче». У цьому аспекті той, хто спить, набли-
жений до того, хто помирає, у кого «душа на 
одній нитці держиться» [15, с. 163–164].

19 Посипання голови землею в традиційній 
культурі є знаком права на власність і проти-
ставляється посипанню попелом (те, що було 
землею) як відмови від неї (у цьому випадку 
наявною є бінарність земля / попіл, що діє в 
межах «основної» опозиції життя / смерть). 
У зв’язку із цим покладання на голову шмат-
ка дерну вважалося підтвердженням клятви й 
застосовувалося як останній аргумент на знак 
своєї правоти.

20 Аналогічні мотиви зафіксовано в інших 
фольклорних жанрах: «Ой я ж тебе, мій ми-
ленький, зілля не давала, / Слідок брала, к сер-
цю клала, що вірно кохала» [13, с. 584–585].

21 Польові матеріали автора. с. Капустине 
Шполянського р-ну Черкаської обл., 1998 р.

22 Польові матеріали автора. с. Капустине 
Шполянського р-ну Черкаської обл., 1998 р.
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SUMMARY

Dreams represent a poorly known layer of traditional culture and are perceived by its carriers as the 
means of mystic information exchange between this and that worlds. According to folk beliefs the person is 
not able to have an influence on dreams consciously, as they are the droit of the higher forces. The fact that 
the respondents almost do not mention the dreams with literary demonic characters such as devils, house 
spirits, vampires, water sprites is a significant one. In our opinion, this affirms their inactuality in the mo-
dern mythological picture of the world. Instead of them the visions of black water, rats, snakes, predacious 
animals, dirt, personified diseases, negative film heroes, i. e. the characters that are fixed in visual form, 
including the mass media are still popular. On the other hand, a person seeks to have an influence on the 
content of a dream, pulling necessary images with a help of magical means. So, in mythological conceptions 
dual interpretation of the dreams nature is seen, where the knowing person is not an ordinary executor of the 
will of the myth, but has an influence on it himself. At the same time, these liberties are also limited with the 
same myth, as are carried out mostly by women with the purpose of luring / holding of the marriage partner. 

Prognostic function of dreams is also important. Just the prognostics of the future incites to its model-
ling, i. e. what actions / words should be exe cuted / said, the necessary thing to be dreamt. Charming rites 
seem to be interesting according to this point. 

Special attention should be paid to the prophetic dreams, which are a part of a system of binary opposi-
tions. Significative patterns are classified according to the general features with the marking + / –. In this 
context the dreams with the inversely situation, when their meaning is interpreted in the context of the myth 
(the objects of the lower world are the signs of wealth and health, but gold / money in opposite meaning are 
associated with pover ty and disease) are interesting ones. 

Dreams about dead men are also significant ones. It especially concerns to the dreams with a plot, which 
are interpreted as individual messages. Mystical connection with the ancestors, corporal immobility of the 
sleeping person can explain why the dream was thought as a temporary death. Protective actions, when the 
place of sleep was sealed with the help of sacred objects / actions, and also magical texts are connected with 
this fact. It has been believed that during a sleep the soul temporarily leaves the body and is in a state close 
to death. Incorporeal soul see and hear that it can’t hear or see staying in the body, that’s why it can notify 
about important events in the life of the person or the relatives in allegoric form. In this state it can meet 
the deceased, the sacred patrons and also demonic beings. A closed space was created to avoid uncontrolled 
breaking away of the soul, people also refrained from a sleep near the mirrors and windows, protecting them 
with talismans in the form of crosses. 

Keywords: dream, myth, charming, ancestor, prophecy.
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УДК 78.031.4(477+438) Михайло Хай 
(Київ)

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ЕТНОІНСТРУМЕНТОЛОГІЧНІ 
СПІЛЬНОСТІ ТА АНТИНОМІЇ. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ 
ТА СИСТЕМНО-ЕТНОФОНІЧНИЙ ЗРІЗ

У статті запропоновано один зі зразків занурення в сутність, структуру та специфіку етно-
інструментологічних спільностей і антиномій. На прикладі порівняльних зіставлень музично- 
інструментальних етнофонічних парадигм весільно-ритуального мелосу українського й поль-
ського етносів в умовах довготривалого співіснування та різних рівнів взаємопроникнення 
етноінструментознавчих та репертуарних ракурсів досліджень лірницьких практик в обох краї-
нах читачеві пропонується цікава й до того майже не розроб лювана проблема українсько-поль-
ських інтонаційних, етнофонічних (народновиконавських) взаємопроникнень та суто побутових 
обставин етнокультурних взаємин цих етносів. Характерною, зокрема, є теза про двосторонність 
цього процесу, який потребує не лише вивчення «свого» етнічного елементу, але й погляду 
на нього зі зворотного боку. Той факт, що цей процес уже розпочато у працях О. Кольберга, 
С. Мерчинського, К. Мошинського, П. Дагліга, Ф. Колесси, С. Грици, І. Мацієвського, М. Хая 
та інших, вселяє надію на успіх у майбутньому. 

Ключові слова: спільності, антиномії, інструментологічна парадигма, етно фонічний аналіз, 
лірництво.

В статье предложен один из образцов погружения в сущность, структуру и специфику этно-
инструментологических общностей и антиномий. На примере сравнительных сопоставлений 
музыкально-инструментальных этнофонических парадигм свадебно- ритуального мелоса укра-
инского и польского этносов в условиях длительного сосуществования и различных уровней 
взаимопроникновения этноинструментоведческих и репертуарных ракурсов исследований лир-
ницких практик в обеих странах читателю предлагается интересная и до этого почти не разраба-
тываемая проблема украинско-польских интонационных, этнофонических (народноисполнитель-
ских) взаимопроникновений и чисто бытовых обстоятельств этнокультурных взаимоотношений 
этих этносов. Характерным, в частности, является тезис о двусторонности этого процесса, кото-
рый требует не только изучения «своего» этнического элемента, но и взгляда на него с обратной 
стороны. Тот факт, что этот процесс уже был начат в работах О. Кольберга, С. Мерчинского, 
К. Мошинского, П. Даглига, Ф. Колессы, С. Грицы, И. Мациевского, М. Хая и других, вселяет 
надежду на успех в будущем. 

Ключевые слова: общности, антиномии, инструментологическая парадигма, этнофонический 
анализ, лирництво.

The article offers one of the samples of investigation of the essence, structure and specific of 
ethnoinstrumentological communities and antinomies. By way of example of comparative matching of 
musical and instrumental ethnophonic paradigms of wedding ritual melodies of both ethnoses in the 
conditions of long-term coexistence and different levels of interpenetration of etnoinstrumentstudying 
and  repertoire perspectives of investigation of lyre practices in both countries an interesting and 
almost non-developed problem of Ukrainian-Polish intonation, ethnophonic (folk performing) 
interpenetrations and purely domestic circumstances of ethnocultural relations of these ethnoses are 
proposed to the reader. A characteristic, in particular, is the thesis about the two sides of this process, 
which requires not only the study of its ethnic element, but also a look at it from the back side. The 
fact that this process has already begun in the works of O. Kolberg, S. Mierchynskyi, K. Moshynskyi, 
P. Dahlig, F. Kolessa, S. Hrytsa, I. Matsiyevskyi, the author himself, etc. gives hope for future 
success. 

Кeywords: communities, antinomies, instumentoligical paradigm, ethnophonic analysis, lyre.

Однією з найхарактерніших і 
найконт растніше матеріально й 

духовно означених ланок українсько-
польських контактів є культура, а осо-
бливо культура традиційна, що завжди 
служила своєрідним «індикатором» рівня 

соціального й національного співжиття 
кожного з фігурантів міжнаціонального 
спілкування. На відміну від форм і зміс-
ту міської культури, яка виразніше ак-
центувала на характеристиках структури 
і стилю при поділі на «свою» і «чужу», 
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«шляхетську» і «хлопську», традицій-
на «сільська» художня практика воло-
діє дивовижною здатністю концентрації 
спільного та відмінного не так у площині 
позірного, матеріального, як у руслі емо-
ційного, духов ного, естетично й етично 
урівноваженого. Це дозволяє збалансову-
вати параметри оціночних критеріїв так, 
щоб обидві категорії процесу дефініцію-
вання явища, ритуалу чи обряду (спіль-
ність і антиномічність) працювали саме 
на визначеність характерності кожного з 
порівнюваних культурних субстратів, а 
не на розрізненість і акцентованість ува-
ги на характеристиках однієї ментальної 
культури з метою її вивищення й визна-
чення як «панівної» та приниження особ-
ливостей чи властивостей іншої – «при-
гнобленої». Найхарактернішими виявами 
такого підходу в українській культурній 
історіографії є відомі в колишній Росій-
ській імперії поділи історико-територі-
альних і культурних масивів / субстратів 
на «великоруський» та «малоруський», 
«великопольсь кий» та «малопольський» 
тощо. Зайве й говорити про «наукову 
об’єктивність» подібних шовіністично-ве-
ликодержавницьких поглядів і доктрин…

Про методологічну й наукову мало-
спроможність московських великодержав-
ницьких теорій з так званого українського 
питання, на якому, за відомим висловом 
В. Винниченка, власне, «завжди закінчу-
ється російська демократія», існує досить 
широка і відома література (І. Франко, 
М. Грушевський, М. Костомаров, П. Ку-
ліш, І. Огієнко, В. Мороз, Є. Сверстюк 
та ін.). Торкалися цього питання також і 
по-науковому зорієнтовані й не уражені шо-
віністичним синдромом учені та історики в 
самій Московії (Н. Рибаков, В. Єрофєєв 
та ін.). «Не дивно, що за таких політико-, 
культуро- й літературно зацентралізованих 
підходів очікувати науково обґрунтовано-
го висвітлення ідентичності лемків-русинів 
в україністичних студіях Словаччини» [5; 
6; 13], а також і Польщі [14; 28; 35], більш 
ніж складно. Саме з такого приводу, на-
певне, свого часу президент уряду Чехії в 
екзилі Т. Масарек у відповідь на повідом-
лення про переділ кордонів своєї країни 
гітлерівцями телеграфував із Лондона до 
Праги: “Етнічні межі мають визначати 
етно графи, а не політики”. Як же ж ми сьо-
годні, безнастанно політизуючи й цілком 
ігноруючи етнографічні й фольклористич-

ні характеристики питання, можемо споді-
ватися на інший його вислід, ніж він зараз 
є у Східній Словаччині, чи навіть, частко-
во, й на нашому Закарпатті?» [8; 11].

Маємо тут справедливо зазначити, 
що питання дослідження ідентичності й 
культури українців-лемків у Польщі, по-
рівняно зі Словаччиною, виглядає значно 
пристойніше [1–4; 18], можливо, через не-
обхідність щоразу відповідати з обох бо-
ків на саме політичні аспекти проблеми, 
пов’язані не так із грубо асимілятивними 
(як у Словаччині), як, радше, з насиль-
ницькими і навіть військовими акціями 
з обох боків. Однак катастрофічно бра-
кує справді етнологічних (у тому числі 
й етномузикологічних) досліджень з пи-
тань самоідентифікації суб етнічних груп 
українців (лемків, бойків, надсянців, 
холмщаків та підлящуків) в умовах їх ви-
мушеного «маргінального» проживання в 
кордонах польської держави, а також від-
повідних умов побуту культурно й мовно 
засимільованих дисперсних груп поляків 
на теренах України від Галичини до Над-
дніпрянщини і Донбасу .

Мета цього дослідження – на основі 
культурологічних, структурно-типологіч-
них і системно-етнофонічних напрацювань 
автора й української етномузикологічної 
думки довести продуктивність та конечну 
актуальність і необхідність / результатив-
ність їх застосування в дослідженнях сус-
пільно-культурологічного циклу.

Окрім історико-психологічних та мен-
тальних передумов творення спільностей 
і відмін у національних характерах по-
рівнюваних тут етносів (українського та 
польського), ще більшою конкретикою 
семантичного їх наповнення володіє спе-
цифіка кожного із численних різновидів 
традиційної культури, серед яких етно-
музикологічним студіям належить одне з 
чільних місць. Саме структурно-типоло-
гічні розгляди ергологічної будови й сис-
темно-етнофонічних описів традиційних 
музичних інструментів, порівняльної па-
радигматики жанрів пісенної та інстру-
ментальної традиційної музики спромож-
ні пролити світло на недосліджені ще 
ракурси й характеристики спільного та 
відмінного в етномузичній культурі обох 
етносів. І якщо наші етномузикологічні 
взаємини здебільшого обмежувалися лише 
польовими обстеженнями українських ет-
нографічних теренів видатними метра-
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кує справді етнологічних (у

Е
кує справді етнологічних (у

Ей етномузикологічних) досліджень з пиЕй етномузикологічних) досліджень з пи
тань самоідентифікації субЕтань самоідентифікації суб
українців (лемків, бойків, надсянців, Еукраїнців (лемків, бойків, надсянців, 
холмщаків та підлящуків) в умовах їх виЕхолмщаків та підлящуків) в умовах їх ви
мушеного «маргінального» проживання в Емушеного «маргінального» проживання в 
кордонах польської держави, а також відЕкордонах польської держави, а також від
повідних умов побуту культурно й мовно Еповідних умов побуту культурно й мовно 
засимільованих дисперсних груп поляків Езасимільованих дисперсних груп поляків 
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ми польської етномузикологічної думки 
(О. Кольберг,  К. Мошинський, С. Мер-
чинський, М. Кондрацький та ін.) [15–17; 
23–27; 29–33;], то з українського боку по-
мітним явищем стала спів праця Ф. Ко-
лесси з К. Мошинським. Навіть досить 
інтенсивні зв’язки сучасних етномузиколо-
гів України й Польщі стосуються швидше 
практичних виконавсько-реконструктив-
них контактів, ніж порівняльних, власне, 
теоретично-аналітичних студій.

У запропонованій статті на прикладі 
структурно-типологічного розгляду двох 
зразків весільно-обрядових награвань з 
найхарактерніших зон довготривалого 
польського впливу – Східного і Західно-
го Поділля – здійснено спробу аналізу 
парадигматичної спорідненості й взаємо-
проникнення характерних параметрів 
польсь кого ритмоінтонаційного, ладового 
та етнофонічного (народновиконавського) 
звукоідеалу [див. 9; 12].

«Ой сядай, сядай, кохання моє» 
(«як розбирают молоду»)

Записав М. Хай 
у с. Новосілка Заліщицього р-ну 

Тернопільської обл. 
від О. О. Кілика, 1940 р. н. (скрипка), 

М. О. Кілика, 1934 р. н. (скрипка-«секунд»), 
В. С. Палечнюка, 1920 р. н. (цимбали), 
 Г. М. Скрецького, 1950 р. н. (бубен); 

транскрибування Т. Довгаль

Перша скрипка: ІК: ЗЧ-«зпт-1» 
(56^541b321); РЗ-«впд-1»=ЗЧ-«зпт» 
(56^54b321), що в цьому інтонаційному 
контексті звучить як «впд».

Скрипка-«секунд»: (b34^b321#VІІ1).
Цимбали: ІК: (1b3/5^7)+(V#VII/2^31/

b3^31/b3^53VII)+(V#VII/2^3V1/b3^3).
Бубен з тарілкою: монолітні чверті в 

обох обладунках (у зонах ЗЧ та ФПК) та 
іктові удари по мембрані з перманентним 
вісімковим ostіnato тарілки (зона РЗ).

П1.  Скрипка:  ІК :  ЗЧ-«зп т -2»  ( //: 
↑b3^21↑3^4^://); РЗ+ФСК (b345); РЗ+ФПК 
(41b32b3).

С к р и п к а -« с е к у н д»:  З Ч - « з п т - 2 » 
(//:↑b3^21↑b3^4^//); (b3^1); РЗ+ФСК 
(12b3); РЗ+ФПК (21#VІІ/21).

Цимбали: ІК (//:1/b3^31b3/5^3://)+ 
(1/b3^3V1b3/5^3)+(V#VII/2^3V1/b3^3) + 
оголена вставка (1/b3^4).

Бубен з тарілкою: ≈1+ оголена вставка 
двох «монолітних» чвертей.

2≈1. Експозиція в цьому періоді «за-
пізніла» на один такт на тлі перманентної 
пульсації акомпанементу цимбалів і буб-
на, що «оголився» внаслідок пауз у мело-
дичних скрипок. Інші варіаційні видозмі-
ни – збільшення вісімкових рецитованих 
опор у чверткові.

П2=П1.
3≈1 з подрібненням перших чверткових 

опорних нот зачину вісімками.
П3=П1.
4=1+ загострення характеру за рахунок 

виразного штриха martele.
П4=П1.
5≈1. Варіант із характерною видозмі-

ною експозиції перших опорних звуків ЗЧ 
у скрипок (1/b32b34/6b3/52/4).

П5=П1. Характеру завершального 
цьому періоду-перегрі надає винятково 
гострота виконання штрихів martele та 
ritenuto трьох нот ФН.

РС: (5+3)2+(8+8)+(3+4).
МТР: Розмір 4/4. Рух метричних оди-

ниць чотиричасткової метричної структу-
ри схиляється до почергового зіставлення 
чверткових метричних опор та їхніх по-
дрібнених вісімками опозицій.

ЛТ: Гармонічний мінор (d-moll) – озна-
ка пізньоромантичного стилю, позначе-
ний схильністю структури мелодики до 
терцієвого паралелізму та каденційності 
ладово- інтонаційного мислення.

ТА:ММ- q=100.
ЕФО: Характер виконання інтонацій-

ної формули «заспівної» частини позначе-
ний настроєм наспівності, що, вочевидь, 
випливає з вокальної генези й структури 
мелодії. Приспівні епізоди, навпаки, во-
лодіють маршово-дансантними якостями, 
що помітно віддаляє настрій цієї новіт-
ньої весільної пісні від первісного харак-
теру «емблемності» весільних співів.

Тип західноподільського весільного  
«вівату» «Сядай, сядай» є прикладом 
своє рідного продовження контамінованої 
структури на основі сучасної весільної піс-
ні ліричного складу «Ой сядай, сядай, ко-
хання моє».

Мелодія награвання побудована на дво-
голосній поспівці з терцієво-квінтового 
тону, який, зачіпаючи квартово-секстову 
опозицію, повертається до своєї питомої 
мінорно-терцієвої опори (b3/54/6^b3/52/41/
b3 #VІІ/21/b3).

Організація метрики ґрунтується на про-
тиставленні дактилічно-хореїчних п’яти - 

http://www.etnolog.org.ua

І
транскрибування

І
транскрибування

Перша скрипка ІПерша скрипка: І: ІК: ЗЧ-«зпт-1» І ІК: ЗЧ-«зпт-1» 
(56^541b321); І(56^541b321); РЗ ІРЗ-«впд-1»=ЗЧ-«зпт» І-«впд-1»=ЗЧ-«зпт» 
(56^54b321), що в цьому інтонаційному І(56^54b321), що в цьому інтонаційному 
контексті звучить як «впд».Іконтексті звучить як «впд».

секунд Ісекунд» І»:І: (b34^b321#VІІ1).І (b34^b321#VІІ1).
 ІК: (1b3І ІК: (1b3/І/5^7)+(V#VIIІ5^7)+(V#VII

b3^53VII)+(V#VIIІb3^53VII)+(V#VII/І/ М
Записав

М
Записав М. Хай

М
М. Хай

Заліщицього р-ну

М
Заліщицього р-ну

Тернопільської обл.

М
Тернопільської обл.
1940 р. н.

М
1940 р. н. (скрипка),

М
(скрипка),

1934 р. н.

М
1934 р. н. (скрипка

М
(скрипка-

М
-«секунд»),

М
«секунд»),

В. С. Палечнюка, МВ. С. Палечнюка, 1920 р. н.М1920 р. н. (цимбали),М(цимбали),Г. М. Скрецького, МГ. М. Скрецького, 1950 р. н.М1950 р. н. (бубен);М(бубен);транскрибуванняМтранскрибування Т. ДовгальМТ. Довгаль ІК: ЗЧ-«зпт-1» М ІК: ЗЧ-«зпт-1» 
-«впд-1»=ЗЧ-«зпт» М-«впд-1»=ЗЧ-«зпт» 

(56^54b321), що в цьому інтонаційному М(56^54b321), що в цьому інтонаційному 

ний схильністю структури мелодики до 

М
ний схильністю структури мелодики до 
терцієвого паралелізму та каденційності Мтерцієвого паралелізму та каденційності Ф«Ой сядай, сядай, кохання моє» Ф«Ой сядай, сядай, кохання моє»

М. Хай ФМ. Хай
Заліщицього р-ну ФЗаліщицього р-ну

цьому періоду-перегрі надає винятково 

Ф
цьому періоду-перегрі надає винятково 
гострота виконання штрихів 

Ф
гострота виконання штрихів 
ritenuto

Ф
ritenuto трьох нот ФН.

Ф
 трьох нот ФН.

РС: (5+3)2+(8+8)+(3+4).

Ф
РС: (5+3)2+(8+8)+(3+4).
МТР: Розмір 4ФМТР: Розмір 4

ниць чотиричасткової метричної структуФниць чотиричасткової метричної структу
ри схиляється до почергового зіставлення Фри схиляється до почергового зіставлення 
чверткових метричних опор та їхніх поФчверткових метричних опор та їхніх по
дрібнених вісімками опозицій.Фдрібнених вісімками опозицій.

ЛТ: Гармонічний мінор (ФЛТ: Гармонічний мінор (
ка пізньоромантичного стилю, позначеФка пізньоромантичного стилю, позначе
ний схильністю структури мелодики до Фний схильністю структури мелодики до 

Е
1. Варіант із характерною видозмі

Е
1. Варіант із характерною видозмі

ною експозиції перших опорних звуків ЗЧ 

Е
ною експозиції перших опорних звуків ЗЧ 
у скрипок (1 Еу скрипок (1/ Е/b32b34Еb32b34/Е/6b3Е6b3

П5=П1. Характеру завершального ЕП5=П1. Характеру завершального 
цьому періоду-перегрі надає винятково Ецьому періоду-перегрі надає винятково 
гострота виконання штрихів Егострота виконання штрихів 

 трьох нот ФН.Е трьох нот ФН.
РС: (5+3)2+(8+8)+(3+4).ЕРС: (5+3)2+(8+8)+(3+4).
МТР: Розмір 4ЕМТР: Розмір 4/Е/4. Рух метричних одиЕ4. Рух метричних оди

ниць чотиричасткової метричної структуЕниць чотиричасткової метричної структу
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складових фігур з анапестично-трискла-
довими в заспівній частині та виразно 
хореїчною побудовою розгону з повернен-
ням до анапестичних закінчень у перегрі: 
(5+3)2+(8+8)+(3+4).

Ритм схиляється до почергового зістав-
лення чверткових метричних опор та їх-
ніх подрібнених вісімками опозицій.

Ладова структура дотримується схеми 
гармонічного мінору, що втискається в 
рамки пізньоромантичного стилю, позна-
ченого схильністю структури мелодики до 
терцієвого паралелізму та каденційності 
ладово-інтонаційного мислення.

Темпова характеристика твору нале-
жить до так званих швидких маршів 
(ММ- q=100), що балансують на межі мар-
шового, пісенного і чітко сформованого 
танцювального характеру.

Штрихова лінія складається із широ-
ко деташованого експонування опорних 
чвертково-половинних каденційних зву-
ків у протиставленні з гостро акцентова-
ним martele опозиційних їм подрібнених 
вісімкових побудов.

Характер виконання позначений лі-
рично- наспівними, маршовими і навіть 
маршово-дансантними властивостями.

Принцип жанрово-метричної контамі-
нації спостерігається й у типі ритуального 
награвання-маршу «Карогід» («як закінчу-
ют весілля»), де маємо приклад змішуван-
ня метрики і жанрово-стильових особли-
востей маршово-дансантної стилістики з 
«карогідною», веснянково-хороводною. 

Мелодико-інтонаційна основа цьо-
го типу складається із двічі рецитованої 
терцієво-квінтової опори через квартово-
секстові проміжні звуки з поверненням на 
терцієво-квінтову і далі – тонічно-терціє-
ву опору (3/5^4/6^3/51/3) та спадного уні-
сонового руху від кварти до тоніки (432), 
що висхідним варіаційним рухом виска-
кує знову на кварту (1VII123), а відтак – 
на завершальну каденцію на обігрувану 
сусідніми допоміжними звуками тоніку 
(4321VII121).

Метрика складочислової структури тя-
жіє до згадуваних метричних контаміна-
цій у дещо видозмінених комбінуваннях 
метричних наголосів п’ятискладовика в 
бік хореїзації метроритму: (5+5)+(8+5).

Ритмічний рух здійснюється вісімками 
в зачинкових, чвертями в опорних і при-
кінцевих та шістнадцятими в проміжних і 
варіаційних побудовах.

Лад – іонійський.
Парадигма поперіодного нагнітання 

темпу має такий вигляд: ММ, чверть = 
120+123+126+128+130 (poco a poco accelle-
rando). Основний штрих – широке detache 
на вісімках і чвертях та дещо дрібніше на 
шістнадцятих у пришвидшених темпах.

Характер мелодії дуже споріднений з 
попередніми, проте зі значною схильніс-
тю не так до «віншувального», як до дан-
сантно-хороводного, що має супроводити 
вихід гостей з-за столу наприкінці весіл-
ля. Таким чином, більш ніж очевидно, що 
тенденція жанрово-метричної контаміна-
ції є однією з характерних особливостей 
весільних ритуально-обрядових награвань 
і західноподільського музичного діалекту.

Польські інтонаційні вкраплення про-
стежуються тут латентно, невиразно, 
консолідуючи свою напливову функцію 
не так на ладово-інтонаційних і ритміч-
них, як на вербально-діалектних харак-
теристиках. Це, з одного боку, засвід-
чує значний ступінь взаємопроникнення 
мовно-діалект них спільностей і порівняно 
нестабільну спорідненість музично-ритмо-
типологічних ознак весільно-обрядового 
мелосу західних подолян з польським 
ритмоінтонаційним субстратом.

Цілком зворотну тенденцію творення 
мелічної, метроритмічної, ладової та етно-
фонічної парадигм творення весільно- 
обрядового мелосу спостерігаємо у, здава-
лося б, дуже віддаленій зоні польського 
впливу на стилістику української обрядової 
«емблемності» східноподільських весіль-
них награвань. Польський формо творчий 
елемент, як показує аналіз парадигматич-
ної природи наступного прикладу, прони-
зує всі ланки структури цього награван-
ня: мелічну (інтонаційну), метро ритмічну, 
власне ритмічну, ладову та виконавську. 

«Сватам» («Випий, свашечко, 
випий») – «весільний вівать» 
(«як обдаровують молодих»)

Записав М. Хай 
у с. Зеленьків Тальнівського р-ну 

Черкаської обл. 
від І. М. Васильченка, 1923 р. н. (скрипка), 
Г. Т. Гунчака, 1929 р. н. (скрипка-«втора»), 

В. Ф. Ткачука, 1952 р. н. («бухало»); 
транскрибування М. Хая

Перша скрипка: ІК: ЗЧ (b345^4); РЗ 
(b32b32)+(↓b3345^); ФСК (454b324b32).
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«карогідною», веснянково-хороводною.І«карогідною», веснянково-хороводною.

Мелодико-інтонаційна основа цьоІМелодико-інтонаційна основа цьо
го типу складається ізІго типу складається із двічі рецитованої Ідвічі рецитованої 
терцієво-квінтової опори через квартово-Ітерцієво-квінтової опори через квартово-
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Скрипка-«втора»: ІК: Матеріал скрипки- 
 «втори» інтонаційно відповідає октавою 
вниз продубльованій мелодії першої скрип-
ки (у ФСК та ФПК: V/2; #VII ∕2) та, рідше, 
додаткового мордентоподібного мелізмуван-
ня характерних (передусім – початково- 
іктових) метричних мотивів (b32b321).

П1. Скрипка: ІК: Двічі повторювана пе-
регра, побудована на двох коротких анти-
номічно структурованих мелодичних опо-
зиціях: а) «зпт» (b321^)+ФСК (VII12); 
б) «впд»(b321^VIIVII1)+ФПК (VII1^).

Скрипка-«втора»: ІК
2≈1. Мелодичний матеріал майже то-

тожний, лише розіграний не із затакту, а 
з іктової позиції, що внесло в характер 
виконання додатковий шарм насамперед 
ритмічного, та й загалом виконавського 
«драйву».

П2=П1.
3=2. Варіант 1-го такту РЗ (1#VII).
П3≈П1 (без повторення). Варіант 1-го 

такту РЗ (1#VII).
4≈2. Варіант 2-го такту (54542).
П4=П1.
Coda – це сильно акцентовані alla Ma-

zurka дві перші вісімки такту в матеріалі 
ФПК.

«Бухало»: Характерне паузування 
мембрани після першого удару та «фоно-
ве» безнастанне звучання всіх часток так-
ту тарілки в «заспівних» епізодах з моно-
літним підкресленням tutti мембрани і 
тарілки мазуркового ритму у ФПК «впд». 
ФН щоразу в нюансі ff.

РС: (3+4)2.
МТР: Мазуркоподібний метроритм 

у розмірі 3/8, розіграний у характері 
alla polacca, вказує на, вочевидь, напли-
вове польське походження цієї мелодії, 
хоч мелодично значною мірою адаптова-
ної до традиційного українського мелосу.

ТА: ММ ♪=176.
ЕФО: У манері виконання напливовий 

характер превалює над автентичними за 
походженням мелодією та акомпанемен-
том за рахунок яскраво вираженого ма-
зуркового темпоритму.

Таким чином, порівняльне зіставлення 
двох функційно тотожних, але територі-
ально цілком таки віддалених анклавів 
побутування польського інструменталь-
но-обрядового мелосу в умовах україн-
ського середовища дозволяє констатувати 
досить несподіваний аналітичний ви-
слід – лояльність мовно-діалектних і від-

носний консерватизм музично-діалектних 
особливостей у західноподільській зоні 
української етнічної території і, навпаки, 
повна відсутність польської мовної лек-
сики за абсолютно тотожної музично-діа-
лектної структури весільних скрипкових 
награвань у східноподільському ареалі. 
Останнє дає підставу стверджувати факт 
наявності на окраї нах Східного Поділля 
своєрідних висп / острівців реліктів поль-
ського ритмоінтонаційного елементу, що 
досить органічно вплелися в автохтонний 
ритмомелосубстрат української весільної 
обрядовості. Продовжуючи цю думку, не-
обхідно зазначити, що подібна «острівце-
ва» мозаїчність парадигматичного «врос-
тання» польської ритмомелостилістики в 
основний масив українського весільно-об-
рядового мелосу властива й іншим етно-
графічним зонам України, щільно заселе-
ним колись поляками. Поряд з тотальним 
пануванням таких головних польських 
танцювальних «емблемних» жанрів, як 
«Краков’як» та «Оберек», які в умовах 
українського середовища чітко демонстру-
ють свою національну специфіку та пара-
дигматичну незмінність, розглянутий тут 
випадок міжетнічної і навіть міжжанро-
вої трансформації – подільські весільні 
вівати / віваті – свідчить про здатність 
польського ритмоінтонаційного елементу 
до видозмінення свого питомого ритмоти-
пологічного контуру і «вростання» його в 
український автохтонний ритмомелосуб-
страт на рівні не «чужого», а ніби «свого».

Ще контрастніше й виразніше просте-
жуються риси парадигматичної спорідне-
ності інструментальної ритмомелостиліс-
тики на прикладах взаємодії лірницького 
мелосу в традиціях України та Польщі. 
Незважаючи на всю сакраментальність 
постановки питання, яке завжди хвилю-
вало й продовжує інтригувати дослідни-
ків, а саме: чи існує польська лірницька 
традиція? – відповідь на нього теж ле-
жить саме в площині структурно-типоло-
гічних спільностей та відмінностей пара-
дигматичної будови лірницького мелосу 
з обох боків традиції. Саме в структурі 
й типо логії мелосу лірницьких співів на-
віть більше, ніж у мовно-діалектних вкра-
пленнях, криється як кількісна, так і суто 
стильова парадигматика (низка варіантів) 
спільностей і відмінностей двох порівню-
ваних етнічних лірницько-стихівничих 
практик.

http://www.etnolog.org.ua
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літним підкресленням 
тарілки мазуркового ритму у ФПК «впд». Ітарілки мазуркового ритму у ФПК «впд». 
ФН щоразу в нюансі ІФН щоразу в нюансі ffІffРС: (3+4)2. ІРС: (3+4)2.
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Частково на це риторичне питання від-
повідає у своєму одноіменному опусі відо-
мий польський дослідник і шанувальник 
лірництва Р. Мазур-Ганай: «Z braku na-
grań i jakichkolwiek wskazówek pisanych o 
stylu wykonawczym polskich lirników, mo-
żemy jedynie pośrednio wnioskować o tym-
że na podstawie materiałów ukraińskich. 
Duży obszar, na którym działali lirnicy to 
ziemie mieszane etnicznie, z mniejszą lub 
większą obecnością żywiołu polskiego, poza 
tym mobilność ukraińskich lirników bywała 
duża, trafiali się i tacy, którzy docierali aż 
na Jasną Górę. Zdarzały się też takie przy-
padki jak Jakóba Rolaka, żebraka święto-
krzyskiego, który prowadzał za Bugiem lir-
nika ukraińskiego, a następnie odziedziczył 
po nim instrument i stał się praktykującym 
w ojczystych stronach lirnikiem. W jakimś 
stopniu więc wzorce wykonawstwa ukraiń-
skich lirników musiały oddziaływać na ro-
dzimych wędrowców. Modelowymi nagra-
niami, do których odwołam się, aby określić 
dwa podstawowe style są pieśni zarejestro-
wane w latach 50-tych w wykonaniu Dmy-
tro Hencara oraz Awrama Hrebinia» («Че-
рез відсутність фонозаписів і будь-яких 
письмових свідчень про виконавський 
стиль польських лірників можемо хіба 
що поверхнево констатувати це на підста-
ві українських матеріалів. Великий об-
шир, на якому діяли лірники, – це етніч-
но змішані землі, з меншою чи більшою 
присутністю польської стихії, між тим 
мобільність українських лірників була ве-
лика – траплялися й такі, котрі сягали 
аж до Ясної Ґури. Скажімо, святокризь-
кий жебрак Якуб Роляк водив україн-
ського лірника за Буг, а потім успадкував 
інструмент і став практикуючим лірником 
на рідних теренах. Таким чином, деякою 
мірою зразки виконавства українських 
лірників мусили відбитися на вітчизня-
них мандрівниках. Моделями фонозапи-
сів, на які я посилаюся, щоб окреслити 
обидва головні стилі, є пісні, зафіксовані 
в 50-х роках у виконанні Дмитра Ґенцара 
та Аврама Гребіня») [29].

Ці рядки значно виразніше характери-
зують стан і правдоподібність взаємовід-
носин українських лірників та польських 
носіїв псальмово-лірницької традиції, 
ніж, скажімо, не цілком коректні спро-
би Є. Пшерембського приписати геть 
усі ліри, що зберігаються нині в музе-
ях Кракова і Варшави, питомій традиції 

«польсь ких лірників». Виникає логічне 
питання: якщо факт існування лірництва 
в Польщі досі до кінця не з’ясований, то 
до якої традиції слід зараховувати біль-
шість інструментів, віднайдених і описа-
них високо поважним дослідником ліри 
корбової Є. Пшерембським [33; див. та-
кож: 28, с. 252, поз. 223, с. 298, поз. 222].

Певна річ, самими лише ергологічни-
ми та системно-етнофонічними описами 
інструментів тут не обійтися. Додатковим 
і найдостовірнішим джерелом для цього 
може послужити запропонована в нашому 
дослідженні методика структурно-типо-
логічної визначеності лірницьких награ-
вань у записах О. Кольберга, О. Нижан-
ківського, Ф. Колесси, О. Ошуркевича, 
П. Демуцького та ін. Брак записів лірниць-
кої музики з теренів Польщі та хоч і вкрай 
недостатня, але принаймні часткова їх на-
явність на українських теренах, рівно як 
і парадигматична схильність усіх відомих 
лірницьких записів до українського етніч-
ного звукоідеалу, якнайпереконливіше до-
водять правильність висновку Р. Мазура-
Ганая: «Znamienne, że realny Wernyhora 
był Ukraińcem i prawdopodobnie samo sło-
wo lirnik przejęliśmy z języka ukraińskiego. 
Przedtem grający na lirze korbowej nazywa-
ny był po prostu lirą. Czyżby nasi antenaci 
potraktowali szerokim gestem dziedzictwo 
wielokulturowej Rzeczpospolitej jak swoje? 
Nie byłoby chyba w tym nic dziwnego. Za-
brakło rodzimych kandydatów na symbole? 
Może byli, ale nie tacy jak ukraińscy (mniej 
wieszczy, mniej uduchowieni, po prostu mu-
zykanci lub żebracy), poza tym nie reprezen-
towali zjawiska w takiej skali – tam była to 
wręcz instytucja społeczna dyscyplinowana 
i koncesjonowana przez cerkiew, zorganizo-
wana w cechy, tu: brak analogicznej opieki 
i kontroli kościoła, a przy tym skłonność do 
indywidualizmu, anarchii i sowizdrzalstwa, 
brak organizacji cechowej. Lirników lud ru-
ski traktował jak specjalnych Bożych wy-
słanników, którzy śpiewali i modlili się języ-
kiem bliskim zwykłym ludziom, pomnażali 
starania duszpasterzy i cerkwi, zapewniali 
spiritual service w miejscach od kościołów 
i klasztorów oddalonych» («Прикметно, 
що реальний Вернигора був українцем 
і, найімовірніше, саме слово лірник ми 
перейняли з української мови. До того 
ж той, хто грав на колісній лірі, звався 
просто лірою. Невже наші пращури так 
узагальнено витлумачили дідівство полі-
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культурної Речі Посполитої як своє? Хіба 
не було в тому нічого дивного. Чи забра-
кло рідних кандидатів на символи? Може 
й були, але не такі, як українські (менш 
пророчі, менш духовні, просто музиќи чи 
жебраки), не були явищем такого рівня – 
там це була відверто суспільна інституція, 
дисциплінована й концесіонована церк-
вою, зорганізована в цехи, тут: брак ана-
логічної опіки й контролю костела, а та-
кож схильність до індивідуалізму, анархії 
й волочіння, відсутність цехової організа-
ції. Руський [український. – Ред.] народ 
трактував лірників як спеціальних Божих 
посланців, які співали й молилися мовою, 
близькою звичайним людям, посилювали 
старання душпастирів і церкви, забезпе-
чували спіритуальне обслуговування у 
віддалених від церков та монастирів міс-
цях») [29; див. також 20, s. 19–188].

Відверто кажучи, нам дуже імпонує 
саме такий розважливий і об’єктивний, 
позбавлений будь-якої національної зверх-
ності й тенденційності погляд на най-

делікатніші теми наших етномузичних 
і духовних взаємин. Як і численні праці 
етнооргано лога, професора Варшавсько-
го університету П. Дагліга [15–17 та ін.] 
на теренах українсько-польського по-
рубіжжя [8], ця позиція, поза сумнівом, 
має неабияку перспективу структурно-
типологічних компаративістських дослі-
джень. Якщо в майбутньому її накласти 
на потужну збирацьку та аналітичну базу 
О. Кольберга, К. Мошинського, С. Мер-
чинського, Я. Стеньшевського, Ф. Ко-
лесси, О. Роздольського, С. Людкевича, 
С. Грици, І. Мацієвського та багатьох до-
слідників молодшої генерації, – вислід не 
забариться. Тоді залишиться хіба дослід-
никам-українцям компенсувати борг перед 
теренами польських поселень на території 
України, аби «білі плями» і «пустки», що 
утворилися тут унаслідок довготривалої 
заполітизованості наших взаємин, якщо 
не ліквідувати, то принаймні частково ре-
анімувати доступними методами «рестав-
рації» та наукової реконструкції.
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SUMMARY

The tradition of Ukrainian-Polish cultural and ethnological-folkloric relations today is going through a 
difficult phase of rethinking and transition from the plane of historical, political and linguistic-philological 
studies into the realm of specification of national specific characteristics of each of the peoples, that is seen 
in comparative structural and typological considerations and analysis.

In the article the author states the thesis of determinant significance of comparative analytical studies 
of ethnophonical specific of traditional Ukrainian and Polish music during an extended historical period 
of their mutual communication in difficult conditions of modern political and cultural coexistence. The 
conviction that just the transfer of the accent of the communities and antantinomies in the ethnic cultures 
of neighboring nations from political studies to ethnologic and folklore is the most relevant and effective is 
expressed. The paradigm of cultural variant changes and communities determines the specificity and vari-
ability of social and political changes, but not vice versa.

Based on the material of the most accessible features and characteristics of traditional instrumental and 
lyre music in the comparable cultures their common Slavic and different structural and typological nature 
is convincingly proved. Noting the significant contribution of the folklorists of the past, a special activity of 
modern ethnoorganophonic studies and performing-reconstructive practices in both countries is stressed.

Кeywords: communities, antinomies, political relations, instumentoligical paradigm, ethnophonic 
analysis,  lyre.
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Увазі читачів пропонуємо автобіо графію видатної дослідниці на-
родних промислів і ремесел Євгенії Юріївни Спаської, яку вона напи-
сала 1965 року під час передачі свого архіву в Україну – до Інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського 
Академії наук Української РСР. Матеріали надійшли з Алма-Ати, 
де Євгенія Юріївна на той час проживала. Так далеко від дому вона 
потрапила після того, як була репресована 1934 року й заслана на 
три роки в м. Уральськ. Після заслання, очевидно, дослідниці не до-
зволили жити в Україні, тому вона не повернулася на батьківщину, 
а залишилася в Казахстані *.

[АВТОБІОГРАФІЯ ЄВГЕНІЇ СПАСЬКОЇ]

1892  Народилася на Чернигівщині у м. Ніжені.
1909/10  Скінчила гимназию ім. П. Я. Кумакевич у м. Ніжен.
1909/10–1914 Скінчила «Высшие женские курсы им. проф. Герна», істор[ичне] 

від[ділення] істор[ико-]филос[офського] факультету у м. Москві.
1914  У літку скінчила курси сестер-жалібниць у м. Ніжені.
1914 21/IX–3/V 1915 Працювала у 5 відд[ілі] 2-го госпіталю сестрою у м. Ніжені.
1915 3/VI–1917 р. Працювала у «Ком. Юго-Зап. Фронту ВЗС» у Подволочиску, Тар-

нополі, Коломиї в Галичині, спочатку в мед[ико]-саніт[арному] відділі, 
потім у відділі допомоги населенню.

1917–1919 рр. Працювала членом кол. підвідд. Трудової Допомоги у Київі.
1919 рр.  Хворіла тифом брюшним з осложненням у м. Ніжені після чого і ліку-

валася, і працювала в СанКурУпр. і Червоному
1919–1921 р. хресті в Ялті та Феодосії, а повернувшися до Ніжена, знов хворіла на 

сипняк майже ½ року з «осложнениями» – закупоркою глубоких вен.
1921–1922 Працювала в художн[ьо]-пром[исловій] Майстерни Промсоюзу у Ніжені. 
1923–1934 р. Жила і працювала у Київі: секрет[арем] місцевкому «Пролетарської 

Правди», уповноваженим видавництва «Новая деревня», «Кустарно-
му відділі Сіль[сько]-Госп[одарського] Музею і постійної промислової 
виставки». 

* За стриманими рядками автобіографії відчувається вся гіркота вченої, яка не мала змоги займатися 
улюбленою справою. Невелику кількість матеріалів своєї наукової діяльності, які Є. Спаська змогла ви-
везти із собою на заслання, перед передачею до Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
ім. М. Т. Рильського АН УРСР вона опрацювала, оформивши їх у завершене дослідження. Саме тому 
під більшістю наукових робіт Є. Спаської, що зберігаються в її фонді, стоять дві дати, наприклад: Київ – 
1926, Алма-Ата – 1963.

Продовжуючи публікацію наукових праць ученої з її архіву, пропонуємо увазі читача дослідження 
кахльових печей Покорщини в садибі матері гетьмана Розумовського. Ця розвідка вибрана для публікації 
не випадково. За відсутності всіх матеріалів своєї експедиції на Чернігівщину в Козелець та потрібної 
літератури дослідниця не закінчила роботи над цією темою, про що дуже шкодувала. У фонді ці мате-
ріали зберігаються у вигляді доповіді, яку Євгенія Юріївна виголосила на мистецькому семінарі відо-
мого мистецтвознавця Федора Людвиговича Ернста, який проводив його на кафедрі мистецтвознавства 
в Академії наук УРСР.

Дослідження подаємо з орфографією авторки. У квадратних дужках друкуємо розширення слів, які 
не викликають сумніву в упорядника. Примітки до тексту автора друкуються без позначок, а від упо-
рядника – з позначкою Прим. упоряд.
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1934–1937  Була заслана в м. Уральськ, де трохи працювала в Союзпромкопі, 
а більше хворіла.

1937–1938 Працювала інструктором по худож[нім] пром[ислам] Каз[ахського] 
Экспорту і в артілі «Ковровщица» в м. Алма-Ати, доки мені не запро-
понували виїхати з столиці.

З 26/V 1938 по 7/III 1946 р. Жила і працювала в м. Семіпалатінску і працювала по ор-
ганізації художньої промисловості в артілях ім. Крупської та арт[ілі] 
ім. Джамбула до початку війни, а з 1941 г. по організації різних майсте-
рень при Союзі ПромКопі – швальних, латальних, переробки «отходов 
госпромышленності» (эвакуїров[аних] фабрік).

1946–1948 р. Жила і працювала в м. Алма-Аті: в Управл[інні] Промкопер. Каз[ахської] 
ССР по художн[ім] промисл[ам], в Академ[ії] Наук Каз[ахської] ССР 
мол[одшим] науков[им] робітн[иком] Інстітуту історії, в Каз Изо – 
начальн[иком] трафаретного цеху, співробітником Гос[ударственного] 
Центр[ального] Музею Каз[ахської] ССР, усюди не більше як по ½ року, 
і звільняли мене усюди «згідно з власним бажанням», і нарешті –

з 1948–1961 р. працювала в Алма-Атінському Державному Педінстітуті ім. Абая на 
посадах: секретаря істфака, Лаборанта кафедри історії, секретаром 
Учен[ого] Совета, Зав. аспірантурою, докі не звільнила мене на пенсію 
лікарська комісія, забороняючи як фізічну, так і розумову працю через 
ускладнення і хворість на частії «мізкові спазми».

Частину усіх ціх відомостів можу ствердити документами (діплом, характеристіки, 
труд[ова] книжка за роки з 1938 р. – 1945 і т. ін.), які можу надіслати в копіях, а потім 
і в оригіналах сподіваюся здати до фонду.

Починаючи з часів роботи у Земському Союзі в Галичині зацікавилася народнім 
мистецтвом, багато замальовувала і збирала зразки і в Галичині, і здебільшого на Чер-
нігівщині.

А коли переїхала до Київа (1923 р.), працювала в різних установах, а поруч з цім 
вступила вільним слухачем до Київського Археологічного Інстітуту на відділ мистецтво-
знавства, працювала в семінарах Данила Михайловича Щербаківського, багато усюди 
де доводилось бувати, замальовувала, збирала зразки, робила доповіді: в ці часи вже 
друкували де які з моїх робот, список яких, і надрукованих, і рукописних, надіслала до 
І.М.Ф.Е. Ак[адемії] Наук Каз. ССР.

Промоційну працю на тему про Порцеляновий завод А. Миклашевського в с. Волоки-
тіно на Чернігівщині оборонила в м. Харкові.

З того часу як мене було заслано до Казахстану, наукової праці не вела із-за постій-
них «осложнений» тифів, «закупорок глубоких вен», і лише у 1948 р. в Алма-Аті зустрів 
мене на вулиці випадково проф. С. І. Руденко і примусив опрацювати тему про велику 
і занедбану збірку мідяних «скифських» котлов Центрального Музею, з якого на пере-
додні цієї зустрічи мене було звільнено «за власним бажанням». Як я не відмовлялася, 
що це тема суто археологічна, а я ніякий археолог, він привів мене до Музею і заявив 
діректору, що я мушу виконати цю роботу під його керівництвом. Так що останні роки – 
майже 8 років – я вивчала цю сбірку і перекваліфіковувалася «на археолога». Доповідь 
про котли робила де-кілька разів, і цю роботу опубліковано в виданнях Держ[авного] 
Пед[агогічного] Інст[итуту] ім. Абая. Звільнившися з роботи на пенсію р. 1961, я роз-
шукала лише де-що з своїх збірок і що могла надіслала до І.М.Ф.Е. академії наук.

Інтенсівно працювати мені не дозволяє стан здоров’я, проте я б дуже хотіла закінчити 
роботу про «Покорщину», де – як повідомляв мене проф. В. М. Зуммер – нічого не за-
лишилося з того, що ми бачили раніше, хоч мені дуже бракує і частини моїх матеріялів 
(замальовок), і літератури.

Здається вже все, що я змогла сумлінно згадати і написати.
Є. Спаська.

Алма-Ата 1965 р. X.
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УДК 662.981:738.81(477.51)]:930.253 Євгенія Спаська

КАХЛЬОВІ ПЕЧІ В САДИБІ «ПОКОРЩИНА»
(1927 р.) «Fecit quod potuї ferunt meliora potentes».

У літку 1927 року м. Козелець (на Чернігівщині) відвідала невеличка експедіція в 
складі Базілевича В. М., Вязьмітіної М. І., Зуммера В. М., Спаської Є. Ю.

Кожний мав своє завдання, свою тему.
Моїм завданням було – ознайомитися з тим, що залишилося от кахльових пічей у са-

дибі «Покорщина», яку мати гетьмана Розумовського обстроювала і обживала 1 в ті часи, 
коли будували відомий Козелецький Собор (1752–1763 р.р.) 2.

Гостювали в цьому чудовому невеликому будиночку і цариця Лизавета, і цариця Ка-
терина, коли ще була нареченою наслідника престолу 3.

На початку ХХ ст. (до першої світової войни) відвідали й записали те, що побачили 
в Покорщині, два дослідника – С. Лукомський 4 та К. Шероцький 5.

Перший з них писав, що в цій гарний садибі, в цьому старосвітському будиночку, які 
належали на той час вже Лямсдорфам-Галаганам майоратно, ніхто не живе. Найстаріші, 
цікаві речі переховують десь у кам’яниці, але серед обстановки кімнат чимало на той 
час було ще чудових, переважно ампірних меблів та інших річей 6. А з найдавніших, які 
залишилися ще у приміщенні, він згадує лише шпалери і кахльові печі, або, як він зве 
їх, «кафельные трубы» 7.

Всі ці печі, пише він, – різноманітні, викладено їх кахлями ріжних малюнків «белых 
с голубым» (?). Всі печі дуже великі, з «лежанками», складними карнізами, з поясами 
«пузатых колонок». На одній з іллюстрацій до його статті бачимо кімнату з угловою 
кахльовою піччю в дійсності складеною з кафель білих, але, як ми перевірили, не 
«з голубим»,  а з зеленим, правда на цьому [слово написано нерозбірливо. – Упоряд.] 
через відчинені двери видно у сусідній кімнати другу – дійсно білу з синім 8.

К. Шероцький, який те-ж на початку ХХ ст. на власні очі ще бачив всі печі, нарахував їх 
«до десятка»; переписав мало не всі сюжети кахоль і вважав, що всі печі напевно місцевої 
роботи, за винятком однієї – синьої – «саксонської», або «голанської», або  «данцігської» 9.

Обидва дослідника вважали, що усі печи і взагалі всі будівлі Покорщини – «типові 
для Лизаветиної доби».

1927 р., під час нашого перебування в Козельці, «Покорщина», вся садиба, справляла 
сумне вражіння. Про це докладно оповідала Т. А. Мішківська потім в своїй спец[іальній] 
доповіді «Істор[ія] садиби Покорщина» 10 в тому ж семінарі, для якого і я роздивлялася 
ці печі 11.

1 Зоря. 1891 р. Катерина Б. Про давню годину.
Горностаєв. «Мати останнього гетмана», ст. 74, розд. ІІ.
2 На полях біля цього абзацу написано авторкою: «Поступово кому належало?». Під абзацем, навпро-

ти попереднього цього запитання, написано: «На початку ХIХ ст. – Отто фон Гунн». – Прим. упоряд.
3 Архів князя Воронцова, кн. 1, Москва, 1870 г., ст. 50–51.
Лист від цариці Катерини, стор. 419. «Cette maison du compt Rasoumoffski estcharmante».
4 Лукомский С. «Несколько памятников архитектуры в Козельце». Старые годы 1912 г., кн. V, стр. 29–

33 и далее.
Лук[омский] считает, что для гетмана Разум[овского] Растр[елли] сделал исключ[ение] и приложил 

руку к постройкам в Козельце. Лук. Дворец был [нерозбірливо. – Упоряд.] города, где венчали, сгорел, 
вернее [нерозбірливо. – Упоряд.] великолепный Козелецкий собор строился за проэктом Растрелли.

Фото: стена, покр[ытая] [п]ар. обоями, и углов[ая] каф[ельная] печь.
5 Шероцкий К. Художественное убранство украинского дома в прошлом и настоящем. Киев, 1914 г., стр.
6 Над рядком вставка: «в этом малозаметном домике». – Прим. упоряд.
7 Далі вставка: «Лукомский, “построен для сестры гетмана [нерозбірливо, але думаємо – Розумов-

ського. – Упоряд.]”». – Прим. упоряд.
8 Лукомский С. Несколько памятников архитектуры в Козельце. Старые годы 1912 г., кн. V, стр. 29, 33 і др.
9 Шероцкий К. тамо-ж.
10 Над рядком, до якого належить ця зноска, написано: «Сноска. На жаль, не знаю, чи збереглися її 

материя[ли]». – Прим. упоряд.
11 У цієї, лівій од входу частині будинку, як нам потім сказали, розмістилася сільсько-господарська 

школа, яку на літо було замкнено.
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Що до моєї вузької теми, то до того часу, як печі бачили Шероцький та Лукомський 
(до війни 1914 г.), то і кахльові печі в цьому панському будинкові зазнали сумних змін. 
Заглядаючи по вікнах, коли ми вперше прийшли до цього будинку – будинок стояв на-
кріпко запертий, – так у лівій од входу частині ми побачили печі лише з простої цегли 
і жодної кахльової. Куди поділися вони?

У правій од входу частині будинку пічей залишилося лише сім. Проте такими, які 
цілком зберігли свій первісний вигляд, безсумніву з XVIII ст., і стоять напевно на сво-
йому старому місці, можна вважати лише дві – ті самі, що їх сфотографував Луком-
ський, – «зелена» і «синя» 12. Дві печі з кафель (ХІХ ст.) білих з синею квіткою, цілі, 
але коли саме їх тут поставлено і замісць яких, що стояли тут з ХVIII ст. в цієї великій 
кімнаті – напевно вітальні, – не відомо. П’ята теж біла з малиново-брунатним малюн-
ком – в дальній кімнаті зберігла лише один свій бік з ціх кахоль без сумніву XVIII ст., 
другий бік у неї складено було хоч з чисто білих, хоч з білих з синею обводочкой. А шос-
ту і сьому в дальшій кімнаті складено взагалі з різноманітних кахоль з різних пічей і 
вмазано і ці всі кахлі в стінкі в рівень з ними.

Певна річ, ми не могли довідатися точно, ні скількі саме, ні де саме, ни за яким пла-
ном були збудовані всі печі з початку XVIII ст., до того, як траплялися всі ці зміни на 
протязі півтори сотні років, проте, без сумніву, і більше їх було, і свій первісний вигляд 
більша частина мали інший. Ясно і те, що після всіх перебудов в різні часи всі кахлі з 
пічей усієї лівої частини будинку і частина кахоль з пічей правої половини зникли без 
сліду, і вже мало їх зберіглося до сьогодні 13, 14.

Також є окремі кахлі – цілком аналогічні до Покорщан[ських] і так паспортизовані – 
і в Остерському Музеєві, і в Київському Всеукраїнському, і у приватніх осіб. Очевидяч-
ки дійсно були таки кахльові печі і в решті кімнат цього будинку.

Тепер говоритиму за кожну піч окремо з тих, які я мала змогу роздивитися за два 
ранкі. VIII 1927 р.

У першій великій кімнаті було дві однакові углові п’ятикутні в плані печі. (Фото 
В. М. Базилевича.) Складено їх з заводських, типових для XIX ст. білих кахоль з 
звичайним синім малюнком: три квіточки в ампірній вазі; розмір кахлі звичайний 
18,5 × 22 см 15. Мал. [1].

Це – високі печі; приблизно на ⅓ височини від підлоги, нижня частина трохи ширша 
і відділена від верхньої вузеньким карнизиком і валіком, а в горі – те-ж простенькій 
карниз з валіком. Обидві ці печі зовсім цілі, бракує їм лише душників та дверець.

Кахоль з таким малюнком зустрічається багато не лише по всій Чернігівщині в пан-
ських будинках, а і по всій Україні, і в Россії. Між іншим, з дуже подібних кахоль, 
тако ж безсумніву заводських, зроблено печі в кімнатах Софієвського та Флоровського 
подвірря, в приміщеннях, де поруч з їми є і такі печі, що їх складено з типово Межи-
гірських кахоль 16.

Трудно сказати, на якому саме заводі – місцевому чи не місцевому – робили ці кахлі з 
квітами, що виходять з вази, проте ледве що б на козелецькому, як гадає Шероцький, бо за 
такий завод у Козельці ні [слово для вставки надписане нерозбірливо. – Упоряд.] відомостей, 
ні спогадів нема, да і за глини, придатної до кахльового виробництва, те ж нічого не відомо.

Про стан цих двох пічей можна сказати, що вони напевно цілком зберігли свій первіс-
ний вигляд типових для першої половини ХІХ ст. пічей, коли очевидячки їх тут і було 
поставлено за місто старих.

12 Після цього речення олівцем написана вставка: «1) кімната за планом». – Прим. упоряд.
13 Є відомості за дві цілі печі, вивезені з Покорщини, – одну в кінці ХІХ в. придбав Лебединцев (див. 

Київська Старина ?), і яка нарешті попала до Всеукраїнського Історичного Музею і зерегістрована як 
«Покорщанська», а другою, за чутками і козелецькими, і київськими, прикрасив свій будинок який-сь 
«профессор».

14 Далі був дописаний текст простим олівцем, де нам вдалося розібрати, начебто, прізвище – Пав-
луцький, – поверх якого виправлено червоним олівцем: «Можливо пр. Павл., яка» – далі був текст синім 
олівцем, поверх якого виправлено фіолетовим чорнилом: «У якого мені довелося побачити дуже подіб-
ну». – Прим. упоряд.

15 У Остерському музеєві така кахля записана, як «Покорщанська».
16 Зелене дерево посеред білого поля, в блакітному обрамленні.
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1. Орнамент кахлі 2. Орнамент кахлі «Брунатної» печі. 
V кімната. Покорщина. Мал. А. А. Сакс

3. Подібні сюжети були на кахлях Покорщини
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ІММ
ФФФ2. Орнамент кахлі «Брунатної» печі. Ф2. Орнамент кахлі «Брунатної» печі. 

VФV кімната. Покорщина. Мал.Фкімната. Покорщина. Мал.ФЕЕ
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У другій ІІ, наріжній кімнаті лише одна, але ж углова піч 17. Складено її з ріжно-
сюжетних, але композиційно-однакових кахоль: на всіх кахлях фігури людей згруповані 
посередині під всюди однаковим великим деревом з п’ятью грибоподібними купами листя; 
по його боках (дерева) – два пагорки, на яких, хоч на обох, хоч на одному, – яки-сь будівлі. 

По кутах печі кахлі скріплено мідними розетками (42 шт.). Приблизьно на ⅓ від під-
логи – нижню, ширшу частину печі, відділяло від верхньої, вузчої частини аж 6 рядов 
невеликих, різних «карнизних» кахоль та валиків. На вузеньких карнизних кахлях 
всюди невеличкі, майже однакові архитектурні сюжети, на валіках зіркоподібні квіти.

Загальне вражіння від печі – що вона зелена, бо хоч контури усіх малюнків, як зви-
чайно в сюжетних кахлях, зроблено тонкими рисами, коричнево-малиновим кольором, 
всі постаті, пагорки, земля, будівлі, дерева – зелені. (Чому Лукомському усі покорщан-
ські печі здавалися синіми – незрозуміло.) Багато сюжетів-малюнків, намальованих на 
цих кахлях, перераховані у Шероцького.

Загальна сохранність цієї печі, порівнюючи з іншими, – добра, навіть дверця цілі, 
бракує лише декількох кахоль, а зберіглося до 500 18.

З певністю можна сказати, що цю піч ледве чи коли перекладали, да і окремі кахлі її і 
скріплено мідяними розетками, які бачили лише на пічах XVIII ст. Доказом цього може 
бути: і те – точне повторення де-яких сюжетів на різних кахлях, і те що – де-які кахлі 
перерізані повздовж і тим порушено композицію малюнку, і те що – російські печі з по-
дібними малюнками на кахлях в свойому первісному вигляді часто мають складнійший 
план, загальну композицію – якісь на них виступи, коллонки, лежанки, а ця –  простіша 19.

17 Розмір головних кахоль 17½ × 22 см.
18 Були перераховані й перенумеровані всі 500 кахоль, записані усі сюжети – [далі слова «не зберег-

лися, на жаль» було закреслено, а зверху надписано червоним олівцем «це Линко». – Упоряд.].
19 А. Салтиков. Русское народное искусство. Мал. № 160. Изразец печной с сюжетной росписью. Вто-

рая половина XVIII в. 

4. Керамічні кахлі 
з побутовими 

сценами.  
Початок XVIII ст. 

Листівка
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Далі за планом будинку, у сусідній тре-
тій кімнаті, ліворуч від дверей з темної 
(IV) кімнати, стоїть синя піч, що без сумніву 
краще за всіх зберігла свій первісний вигляд 
і складний план. (Фотографія В. Базилеви-
ча і у статті Лукомського мал. 20) Це – гарна 
трьохярусна піч з пишним, складним верх-
нім та середнім карнизами, лежанкою і ароч-
ками у нижній частині. У плані вона прямо-
кутня. Нижній, найширший, невисокий ярус 
виступає вузчою стороною прямокутника не-
високою лежаночкою завширшки в 2 кахлі і 
спирається на невеликі півціркульні арочки; 
у верхній частині цей ярус складено з де-
кількох рядків невеликих карнизних та ва-
лікових кахоль. Другий та третій ярус, яких 
складено на перший погляд з дуже однома-
нітних кахоль 21, переділено однім рядом ка-
холь іншого формату – довгастих і більших 
розмірів 22, перед якими поставлено один ряд 
опуклих колонок, що верхньою та нижнею 
своїми частинами дотикаються до карнизів, 
які трохи виступають і з другого, і з третьо-
го ярусів.

Над третім ярусом – один ряд невеликих 
карнизних кахоль, а далі дуже складний і 
нарядний верх, що по довжині прямокутника 
(за планом печі) має дві великі півціркульні 
арки, які закінчені дрібними зубцями, а по 
ширині печі – 1½ такі-ж самі аркі з зубця-
ми. Складна форма цієї печі, що зберіглася 
майже повністю, [є] порукою за те, що вона 
стоїть і на тому самому місці, і така, як її було 
поставлено 23.

Наявність точно таких кахоль обох розмірів, зарегістрованих як «покорщанських» у 
Остерському Музеєві, у де-кого з приватних осіб, а тако-ж вмазаних в рівень з стінкою 
разом з іншими в сусідній кімнаті – свідчить за те, що в Покорщині, без сумніву, була 
принаймні ще одна, хоч така сама, хоч дуже подібна стара піч, можливо у відповідній 
кімнаті лівого крила будинку.

Загальне вражіння від цієї печі дійсно, що вона – синя, бо біле тло малюнків мало 
кідається в вічі, а їх вміщено в густо синє коло. Синій колір на усій печі міниться від 
дуже темно-синього до темно-блакітного.

У кладці цієї печі звертає на себе увагу те, що у другому ярусі цілі кахлі поставлено 
у 4 ряди по 10 кахоль прямокутника і 7 по короткій так, що шов проміж двох кахоль 
одного ряду приходиться над серединою кахлі дальшого ряду. (Див. листівку.) А третій 
ярус складено інакше: те ж 4 ряди кахоль, але 9 по довжині прямокутника і 6 по ко-
роткому боку.

Росписані вони так: по середині, по вертикалі кожної кахлі начеб-то шов двох ка-
холь – се-б-то і праворуч, і ліворуч від нього розміщено по ½ кола кахльового обрам-
лення з ½ композиції якої-сь сцени, друга половина цієї сцени мусить бути на сусідній 

20 Де кількох колонок, як і де яких кахоль лежанки, бракує.
21 Розмір кахоль 16,5 × 20 см.
22 Розмір кахоль 31 × 16 см.
23 Опубліковано цю усю піч в роботі Шероцького, і частину на листівці вид. «Друкар», а тако-ж на 

вище згаданій фотографії у Лукомського, стр. 31.

5. Піч у кутку кімнати. Покорщина. 
12.VII.27. Фото В. М. Базілєвича
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кахлі. Зроблено так малюнки не випадково, без сумніву, цілком свідомо на всіх кахлях 
третього ярусу. Які думки та чи композиційні, чи технічні вимоги керували тут майстра-
ми? Може, скорочення ширини та довжини прямокутника третього ярусу іменно на одну 
кахлю вимагало цього? Таке розміщення малюнків на кахлях, без сумніву, ускладняло 
розписування їх. А такий засіб складання кахоль за певним планом дає доказ існуван-
ня яких-ось трафаретів для певних сюжетів, щоб вони завжди добре складалися в цілу 
картину з 2-х різних половин.

Кут печі у другому і третьому ярусі тако ж нібито і зрізаний, і тако-ж скріплений 
мідними розетками.

З-за широкого густо-синього обрамлення на перший погляд здається, що всі кахлі ма-
ють однаковий малюнок, і лише розглядаючи уважно кожну окремо, розумієшь, що таке 
перше вражіння хибне, і в середині кожного густо-синього кола вміщено різні те-ж синім 
намальовані різні хоч і якісь дуже подібні картинки: людські постаті під деревами, біля 
річок, будівель, вітряків, човнів і т. ін.

Шероцький в сюжетах цих малюнків прочитав історію з’явлення якої-сь дивовіжної 
рослини з округлим корінням – чи не картоплі, нажаль, у Т. Мішківської зроблено 
 запись усіх сюжетів «зеленої» (з ІІ кімн[ати]) і «брунатної» (з V кімн[ати]) і нема «си-
ньої». Я не мала, на-жаль, змоги ще раз перевірити це твердження уважно, розглянувши 
кожний сюжет окремо.

На невеликих карнизних кахлях, виображено, як і на попередній печі, переважно 
архітектурні сюжети, на валіках – квіти; на високих кахлях, що містяться за колонка-
ми, – пейзажі і людські постаті, подібні до кахоль з другого і третього ярусу; ріжниця 
полягає лише в тому, що їх вписано не в коло, а в овал. Цек на цієї печі дрібнійший, 
ніж на всіх інших.

Шероцький вважає лише цю одну піч за закордонну, бо точно така (за опреділенням 
Лукомського) була у Вишневці, а потім перейшла до Краковського Музею. У Київі з 
таких самих кахоль є піч в будинку проф. Павлуцького, про яку говорено, що її при-
дбано в Польші в якому-сь замку. Між іншим, уламки таких кахоль знаходили під час 
роскопів і в садибі Трубецького, і коло Софії; окремі кахлі зустрічаються на всій Украї-
ні і Польщі, і тому що вони розмірами і малюнками грубійші за безсумніву закордонні 
голанські (які доводилося бачити і у Ленінградських Музеях, і у Б. К. Жука в Київі), 
припустимо, що їх робили десь біля Польщі, може у Гданську, бо, за польськими відо-
мостями, такі сині кахлі у Польщі звалися Гданськими, тому що іменно там виробляли 
їх багато, наслідуючи голанським зразкам.

Це припущення, на жаль, не перевірено докладніше, бо писаних чи друкованих  
відомостей про експорт такого товару на Україну з самого Данцігу мені не пощастило 
бачити 24.

У четвертій темній кімнаті, де на стінах ще зберіглися шмаття шпалерів, є піч, кахлі 
якої вмазано в стінку врівень з нею. Вони чотирьох гатунків, всі сині 25. Перший гату-
нок – зовсім як на попередній печи: пейзаж з людьми у синьому колі; другій – те-ж як 
на попередній – пейзаж з людьми, лише у овалі; третій – розміром і кольором як на 
першому гатункові, але іншої композиції – нема округлого обрамлення, а з під барочного 
намету з короною угорі вісить коло з папугою, під ним людська постать; четвертого га-
тунку – кольор і композиція як на цьому, а розмір як на другому – висока (31 × 16 см) 26. 

Ці два останні гатунка стверджують, що крім другої «синьої», цілком подібної до 
печі з третьої кімнати, де малюнки вписано в кола та овали, була ще й третя синя такого 
ж плану, але з кахоль ще інтенсивнійше синіх; виображено на їх переважно поодинокі 
людські постаті, тло заспіль залито синім кольором, а на постатях людських, на дета-
лях – різних річах, на наметах, ріжних орнаментальних деталях – тло кахлі ледве біліє 
скрізь заштриховані синіми рисками площі.

24 На полі біля цього речення написано: «Салтиков?». – Прим. упоряд.
25 Над реченням надписано: «розписані», друге слово нерозбірливо. – Прим. упоряд. 
26 Після цього речення (унизу сторінки) написано: «Див. мал.». – Прим. упоряд.
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Подібні до цих кахоль в уламках і цілі доводилося бачити і з роскопів у Київі в сади-
бі Трубецького, і коло св. Софії. Походження цих кахоль з таким самим правом можна 
вважати «закордонними», як і на попередній «синій» печі.

У п’ятій невеликій кімнаті міститься піч, в плані прямокутня, яку, на жаль, неможна 
було сфотографувати. На жаль, також її складено лише по довгшій стороні прямокутни-
ка з 260 сюжетних, дуже гарних кахоль тонкого малюнку однаково малиново-брунатного 
кольору 27. А вужча сторона прямокутника також вся з однакових кахоль, безсумніву 
ХІХ ст., з синьою узорною рамкою, а в середині зовсім білих 28.

Розміром вона така-ж велика, як зелена піч з другої кімнати, трьохярусна на подвій-
них арочках і колонах. За рядом невеликих карнизних і валікових кахоль починається 
другий ярус, що займає приблизьно ˡ/₃ усієї височини і од другого відділений тако ж 
вузеньким пояском карнизних та валикових кахоль 29.

Третій ярус закінчений невеликим карнизом, над яким розміщено кахльові пальмет-
ки. Тут, як і у попередніх, кахлі прикріплені мідяними розетками.

У другому ярусі збереглося що-сь з 20 сюжетних кахоль, у третьому що-сь з 60 – по 
широкому боку печі, а по вузчому, як вже сказано, всі однакові – білі із синьою об-
водкою. Без сумніву, колись уся ця піч була з сюжетних кахоль малиново-брунатного 
кольору, бо і в Остерському Музеєві є вони, і у приватних осіб доводилося їх бачити. 
Малиново-брунатна марганцова сюжетна роспись на білому тлі кахоль вписана в пишне 
барочне обрамлення: під гірляндами з квіт та садовини одна-дві-три людські постаті, 
намальовано тонкими рисами, певною рукою. Пейзаж обмежений 1-2 деревами, архітек-
турних сюжетів менче, ніж на попередніх. Головну увагу приділено людським постатям. 
Сюжети – ріжноманітні, здебільше біблейські, але досить і побутових, митологічних, 
иноді цілком подібні до сюжетів з попередніх кімнат. Всі людські постаті в якому-сь 
класичному, якомусь умовному одягу.

У Шероцького записано більшість сюжетів, дано низку аналогій до різних гравюр, 
ілюстрацій з старих книжок. Цілком погоджуючися з їм що до датування цих трьох пі-
чей, «зеленої», «синьої» та «брунатної», першою половиною XVIII ст., трудно погодити-
ся що до походження їх. Він певен, що зроблено їх на Україні, навіть у самому Козельці, 
перераховує навіть кахлі з «місцевими сюжетами». Можливо, що яки-сь печі з місцевими 
сюжетами і були, а після того, як він бачив їх, – зникли. В цьому – 1927 р. – ми не 
бачили жодної кахлі, на якій було-б виображено хоч на одній кахлі людей в місцевому 
убранні, з «широкими физіономіями, в париках, робро[н]ах, кафтанах» 30.

Лише одна сюжетна кахля з цієї «брунатної» печі да і то лише змістом і композицією,  
а не виконанням, нагадує відомий портрет Паліїхи з трьома дітьми, а всі персонажі 
на всіх кахлях в цілком умовному, якому-сь библейському одягові. А ні казаків, а ні 
панночок у плахтах, скільки ми не придивлялися – не бачили. Можливо, що ціла така 
піч була тут, і що іменно її придбав у Козельці і описав у «Київській Старині» Лебе-
динцев 31, тепер вона переховується у Київському Історичному Музеєві ім. Шевченка. 
Навпаки, на кахлях цієї печі, як вже сказано, здебільшого библейські сюжети: «Мідний 
змій», «Даніїл во рву львиному», «Давид і Голіаф» та яки-сь мітологічні.

Зроблено ж ці кахлі з гарної, світлої глини, якої нема в околицях Покорщини. Як-що 
печі ці і Української роботи, то хоч з північно-чернігівських заводів, хоч з Межигірсько-
го і ледве чи з Південно Чернігівських. Да і взагалі, на Чернігівщині хоч і кахльових 
заводів було немало, і пічей цілих багато, а окремих кахоль по різних місцях ще біль-
ше, – таких кахоль, як ці з Покорщанських печей, з такими складними планами і сюже-
тами росписі – майже не доводилося бачити. Крім того, малюнки на всіх цих трьох пічах 
зроблено тоненьким пензелем, а ніяк не ріжком, як вважає Шероцький 32. Да і кахльови 
заводи на Чернігівщині виникали пізніше, ніж у Росії: Гжелі, Ярославлі, Володимірі, 

27 Кресленик М. Вязьмитиної, запись сюжетів Т. Мішківської.
28 Запис сюжетів Т. А. Мішківської.
29 Мал[юнок].
30 Шероцький К., тамо ж, стор. 108.
31 Спаська Є. Кахлі Чернігівщини. Попереднє звідомлення. «Український Музей», т. І.
32 Широцький К. Тамо ж, стор. 110. 
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Муромі, Суздалі та др. 33 – там печі з подібними складними планами та малюнками ви-
готовлялися з середини XVIII ст.

Оскількі мені добре відомо, що сюжетні кахлі на Чернігівщині, як в Галичині і на 
Полтавщині, гончари малювали переважно ріжками, а заводи виготовляли переважно з 
квітами, вазами, пензлями. Цілком певно, що печі і малиново-брунатну, і з V кімнати, 
і зелену з ІІ зроблено було як-що не на одному заводі, то за однаковими трафаретними 
малюнками, бо чимало однакових людських постатів вставлено лише в різне обрамлення 
і різно розкольоровано.

Синя піч з ІІІ кімнати з цима двома (з ІІІ та V кімн[ати]) має мало спільного і в 
сюжетах, і в композиції окремих кахоль, і в загальному плані та оформленні. Проте і 
спільне у всіх (арочки та колонки 34 нижнього ярусу), карнизні та валікові кафлі і скрі-
плення кахоль біля кутів – за допомогою мідяних розеток, тако-ж відсутність гострих 
кутів в поземному розрізі.

Як що за Шероцьким та Лукомським припускати походження синьої печі з закордону, 
з такою-ж певністю, на підставі цих суто конструктивних рис доводиться і ці дві «зеле-
ну» та «малиново-брунатну» виводити тако-ж з-за кордону. Про-те сказати з певністю, 
як мені зараз здається, чи не Гданські або Россійські вони не можу, не маючи под руками 
порівняльних матеріялів. Одне певно – до типово Чернігівських вони не подібні.

Залишається остання сьома піч у сусідній кімнаті, де кахлі як у IV кімнаті вміщені в 
рівнень з стінкою. Тут кахлі двох гатунків – перші, як на вузчому боці на печі у VI кім-
наті, білі з синьою обводкою і незамальованою серединою, і де-кілько кахоль зовсім від-
мінних від усіх згаданих – на жовтоватому тлі невеличкі блакітні лілеї, штук по 50 на 
кожній кахлі, вилиті дійсно з гончарського ріжка. Перші, з світлої глини, – заводські, 
другі, з червоної глини, – гончарські, Чернігівські, бо доводилося такі бачити і по інших 
місцевостях, і в Остерському Музеєві, і у приватніх осіб. Можна думати, що в ХІХ ст. 
в Покорщині з’явилися вже такі печі – і гончарські, замісць заводських.

За короткий час, що були в Козельці, я не встигла зробити а ні більш докладного 
опису пічей, ні більш уважних спостережень. Але всі ці печі, зокрема «зелена», «синя» 
і «брунатно-малинова», заслуговують на детальніший дослід, який варто зробити, а це 
своє повідомлення я вважаю лише за попереднє і поверхове. Варто, що б дослід був зроб-
лений і детальніше, і грунтовніше 35, доки ці печі всі ще стоять на своїх місцях.

Доповідь в Н. Д. Катедрі Мистецтвознавства АН УССР  
в семінарі Ф. Л. Эрнста 13/I 1928 р.

Підготувала до друку Світлана Стефанович

33 Салтыков.
34 Над словами «арочки та колонки» стоять два знаки запитання, а також один навпроти – на полі. – 

Прим. упоряд.
35 Як стало мені відомо пізніше, роботу цю мала намір виконати Т. А. Мішківська, але вона вмерла, 

а чи зберіглися її матеріяли, крім тих, що випадково попали до мене (запис сюжетів), – не знаю.
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- верхнє – 20 мм; 
- нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково додаються:
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ГОСТ 7.1.–84. Нові правила бібліографічного опису. http://www.ukrbook.net/DSTU_
pabl.htm).

- рецензія з підписом рецензента.
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(автори).
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